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পিরবতর্েনর সারাংশ
এই পৰ্িবধান 29 জুন, 2009 তািরেখ জািরকৃত চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-780-েক হালনাগাদ কের এবং �লািভিষ� হয়। এটা
সংেশাধন করা হেয়েছ যােত 2015 সােলর এভির �ুেড� সাকিসডস্ অয্া� দ্বারা সংেশািধত ময্াকিকিন-িভে�া েহামেলস
অয্ািস�য্া� অয্া� অভ 2001-এর িনয়মনীিতর সােথ সাম�সয্িবধান করা যায় এবং িনি�ত করা যায় েয গৃ হহীন েছেলেমেয়রা
�ায়ী আবাসেন বসবাসকারী িশক্ষাথর্ীেদর অনু রূপ েফডােরল েপৰ্াগৰ্ােমর অধীেন পৰ্া� সািভর্সসহ েপৰ্াগৰ্াম ও সািভস লাভ কের।
পিরবতর্নসমূ হ:
•

পৰ্িবধানিটেক সংেশাধন কের যােত তা এভির �ুেড� সাকিসডস্ অয্া� অভ 2015 (“ESSA”) দ্বারা সংেশািধত 2001
সােলর ময্াকিকিন-িভে�া েহামেলস অয্ািস�য্া� অয্া�-এর নতুন শতর্াবিলর সােথ খাপ খাওয়ােত পাের;

•

ফ�ার েকয়ােরর জনয্ অেপক্ষমান েছেলেমেয়েদরেক অপসারণ কের এবং েযসব েছেলেমেয় জরুির বা পিরবতর্নকালীন
আশৰ্য়েকে� বা আবািসক েপৰ্াগৰ্ােম বসবাসরত গৃ হিনযর্াতেনর িশকার, এবং হাসপাতােল পিরতয্�, এমন েছেলেমেয়েদর,
যু � কের, েহামেলস চাই� (গৃ হহীন েছেলেমেয়)-এর সংজ্ঞা সংেশাধন কের;

•

স�ীহীন তরুণ-তরুণীর সংজ্ঞায় েয আবািসক েপৰ্াগৰ্ােম বসবাসরত পলাতক বা গৃ হহীন তরুণ-তরুণী, এবং তরুণতরুণীেদর ত�াবধানকারী পৰ্া�বয়ে�র স� ছাড়া ভাগাভািগ কের বসবাসকারী অব�ােন থাকা তরুণ-তরুণীও অ�ভুর্�,
েসটার বয্াখয্া েদয় (েসকশন I.C);

•

সংেশাধন কের েয, িপতামাতার সংজ্ঞার মেধয্ পেড় জ�দাতা অথবা দ�ক গৰ্হণকারী িপতামাতা, সৎ-িপতামাতা,
আইনগতভােব িনেযাগপৰ্া� অিভভাবক, পৰ্য� পৰ্দানকারী িপতামাতা এবং একিট বা�ার সােথ িপতামাতার স�কর্ আেছ
এমন বয্ি�বগর্ (েসকশন I.C., পাদিটকা 2)।

•

িপৰ্�ুল িশক্ষাথর্ীেদর অ�ভুর্� করার মাধয্েম “িশক্ষাথর্ী" শে�র সংজ্ঞা সংেশাধন কেরেছ;

•

িপৰ্�ুল ও উৎস �ুল েথেক পরবতর্ী েগৰ্ড পযর্ােয় িনধর্ািরত গৰ্াহক �ুল অ�ভুর্� করার জনয্ "�ুল অভ অিরিজন" (উৎস
�ুল)-এর সংজ্ঞা সংেশাধন কের, যিদ িশক্ষাথর্ী গৃ হহীন থাকাকােল উৎস �ুেলর সমাপণী েগৰ্ড স�� কের (েসকশন I.D);

•

ফয্ািমিল অয্া�য্া�-এর সংজ্ঞার বয্াখয্া েদয় (েসকশন I.F);

•

�ুেড� ইন েটে�ারাির হাউিজং (সামিয়ক আবাসেনর িশক্ষাথর্ী, “STH”) িলয়ােজাঁ-এর বয্াখয্া েদয় এবং “�ুল-েবজড্
STH িলয়ােজাঁ”-এর টাইেটল পিরবতর্ন কের (েসকশন I.G);
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িরিজওনয্াল STH ময্ােনজােরর সংজ্ঞা েযাগ কের এবং িববাদ মীমাংসা পৰ্িকৰ্য়ায় তার ভূ িমকার বণর্না েদয় (েসকশন I.H.
এবং IV.B.2 এবং 3);

•

বয্াখয্া েদয় েয, �ুেলর �াফেদরেক অবশয্ই গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী ও তােদর পিরবারেক 'ময্াকিকিন িভে�া অয্া� গাইড ফর
পয্াের�স্' িদেত হেব এবং এ গাইড অনলাইেন ও �ুেল কীভােব পাওয়া যােব, তার বয্াখয্া কের িদেত হেব (েসকশন
II.C):

•

'েরিসেড� েকাে�েনয়ার'-েক 'হাউিজং েকাে�েনয়ার'-এ পিরবতর্ন কের; পিরবারসমূ হেক এই ফমর্ পূ ণর্ করা বয্ধয্তামূ লক
কের এবং িপতামাতা বা তরুণ-তরুণীরা েকাথায় এ ফমর্ েপেত পাের, তা বয্াখয্া কের েদয় (েসকশন II.E);

•

েযসব েছেলেমেয়েক ে�শাল এডুেকশেনর মূ লয্ায়েনর জনয্ পাঠােনা হয়, কিমিটজ অন িপৰ্�ুল ে�শাল এডুেকশন (CPSE)
েসসব েছেলেমেয়েদর পিরবারেক যােত 'হাউিজং েকােয়ে�েনয়ার' পৰ্দান কের অথবা পৰ্দােনর জনয্ তৃতীয় পক্ষেক িনেদর্শনা
েদয় ও তা পূ রণ কের েদওয়া পিরবােরর জনয্ বাধয্তামূ লক কের, েসটা পৰ্কাশ কের (েসকশন II.F);

•

গৃ হহীন েছেলেমেয় ও তরুণ-তরুণীেদর অবশয্ই যােত পাবিলক িপৰ্�ুল এডুেকশনসহ অনয্ানয্ েছেলেমেয় ও তরুণতরুণীেদর সমান অৈবতিনক েলখাপড়ার সু েযাগ থােক, এবং তােদরেক যােত মূ লধারার �ুল পিরেবশ েথেক আলাদা করা
না হয়, এবং তারা যােত গৃ হহীন অব�ায় থাকার েয েকান পযর্ােয় আেবদেনর বা ভিতর্র িনধর্ািরত সময় পার হেয় েগেলও
অবশয্ই �ুেল ভিতর্ হেত পাের, েসটা পৰ্কাশ কের (েসকশন III);

•

সকল গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ যােত �ায়ীভােব বসবাসরত িশক্ষাথর্ীেদর অনু রূপ ভিতর্ প�িত অনু সরণ করা হয়, েসটা
পৰ্কাশ কের, যার বয্তীকৰ্ম হেলা েসসব গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী, ভিতর্র জনয্ সাধারণত পৰ্েয়াজন হয় েযসব নিথর, েসগুেলা
যােদর েনই, তেব তােদরেক অবশয্ই অিবলেম্ব �ুেল ভিতর্ কের িনেত হেব, েসটা পৰ্কাশ কের (েসকশন III.A.1.a (i));

•

পৰ্কাশ কের েয, একজন গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী হয় তার উৎস (মূ ল) �ুেল থাকেব, না হয় তার নতুন বাস�ােনর িভি�েত েস
েযখােন েযাগয্, এবং পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্, ভিতর্র শতর্গুেলা পূ রণ কের, েতমন একিট নতুন �ুেল বদিল হেত পারেব, (েসকশন
III.A.1.a (ii));

•

পৰ্কাশ কের েয, এটা ধের িনেত হেব েয উৎস �ুেল েছেলেমেয় বা তরুণ-তরুণীেদর ধের রাখা হেত পাের েছেলেমেয়েদর
সু িবধার কথা িবেবচনা কের, এর বয্তীকৰ্ম হেব যখন এটা করা হয় েছেলেমেয়র িপতামাতার অনু েরােধর িবপরীেত, এবং
যখন েকান স�ীহীন তরুণ-তরুণীর েক্ষেতৰ্ করা হয় (Section III.A.1.a (ii));

•

বয্াখয্া কের েয, গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীরা তােদর উৎস (মূ ল) �ুেল থাকেত এবং েজানভু� �ুেলর সােথ স�কর্যু� থাকেত,
এবং েজান �ুল না থাকেল উপযু � �ুেল থাকেত পারেব, যিদ এেত তােদর সেবর্া� স্বাথর্ সংরিক্ষত হয়, এমন িক েসগুিল
যিদ িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইেরও �ানা�িরত হয় ও সামিয়ক বাস�ােন বসবাস অবয্াহত থােক (েসকশন III.A.1.a (ii));

•

িশক্ষাথর্ীেদর সেবর্া� স্বােথর্র সংজ্ঞা িনধর্ারেণ েযসব িশক্ষাথর্ী-েক�ীক িবষয়াবিল অবশয্ই িবেবচনা করেত হেব, তার বয্াখয্া
েদয় (েসকশন III.A.1.a (iii));

•

বয্াখয্া েদয় েয, যিদ DOE িনধর্ারণ কের েয, িপতামাতা বা স�ীহীন তরুণ-তরুণী েয �ুেলর জনয্ অনু েরাধ জানাে�ন,
েসটা িশক্ষাথর্ীর সেবর্া� স্বাথর্ সংরক্ষণ কের না, এবং িববাদ মীমাংসা পৰ্িকৰ্য়া ও িনয়িমত আিপল পৰ্িকৰ্য়া যা িপতামাতা বা
স�ীহীন তরুণ-তরুণী বয্বহার করেত পারেবন, এবং পৰ্কাশ কের েয, যিদ আিপল িবেবচনাধীন সমেয় িশক্ষাথর্ীেক অবশয্ই
িপতামাতা বা স�ীহীন তরুণ-তরুণী েযখােন ভিতর্র অনু েরাধ কেরেছন, আসন খািল থাকা এবং িশক্ষাথর্ী কতৃক
র্ েযাগয্তার
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শতর্ পূ রণ সােপেক্ষ িশক্ষাথর্ীেক েসখােন ভিতর্ করেত হেব, এবং যাতায়াত সু িবধা পৰ্দান করেত হেব (েসকশন III.A.1.a
(iv), (v) এবং (vi));
•

পৰ্কাশ কের েয, দািয়ত্বপৰ্া� �ুলেক আসন খািল থাকা সােপেক্ষ অবশয্ই অিবলেম্ব গৃ হহীন েছেলেমেয়েক ভিতর্ করেত হেব,
এবং িশক্ষাথর্ী েযাগয্তার শতর্ পূ রণ কের, এমন িক েছেলেমেয় বা তরুণ-তরুণী যিদ সাধারণভােব ভিতর্কােল েযসব েরকডর্
পৰ্েয়াজন হয়, েসগুেলা িদেত বয্থর্ হেলও (েসকশন III.A.1.a (vi));

•

িডি�� 75-এর েকান পৰ্িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ীর িপতামাতার স�ানেক বতর্মান অব�ােনর েকান �ুেল বদিল করার পৰ্িকৰ্য়া
বয্াখয্া কের (েসকশনIII.B);

•

গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর অিধকার বণর্না কের, যােত এগুেলা অ�ভু�
র্ , তেব তা এেতই সীমাব� নয়: েকান �ুেল ভিতর্র পর
েস �ুেলর চূ ড়া� েগৰ্ড পযর্� েসখােন অব�ান করার, যিদ পিরবােরর েকউ িনউ ইয়কর্ শহের বসবাস কের; যিদ েকান
গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের �ায়ী আবাসেন �ানা�িরত হয়, তাহেল িশক্ষাথর্ীিট েয �ুল বছের �ায়ী আবাসেন
�ানা�িরত হেব, েস �ুল বছেরর েশষ িদন পযর্� একই �ুেল ভিতর্ থাকেত পাের এবং পরবতর্ী �ুল বছর যিদ হয়
িশক্ষাথর্ীর চূ ড়া� বছর, তাহেল েস আরও এক বছর েসখােন থাকেত পারেব; একজন গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীর অিধকার আেছ
তার উৎস �ুেল ভিতর্ থাকার, এমন িক িশক্ষাথর্ী িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের অবি�ত েকান অ�ায়ী আবাসেন �ানা�িরত
হওয়ার পরও গৃ হহীন থাকাকােল পরবতর্ী �েরর েগৰ্ডব�নীেত তােদর �ায়ী আবাসেন থাকা সহপাঠীেদর পাশাপািশ
িশক্ষাথর্ীেদর মেতা স�কর্যু� থাকার, এবং/অথবা গৃ হহীন থাকাকােল িভ� একিট DOE �ুেল বদিল হওয়ার (েসকশন
III.A.2(g) & (h));

•

�ুলসমূ হেক ভিতর্র েক্ষেতৰ্ েযসব সহায়তা িদেত হেব, েসগুেলার বণর্না েদয়, যার অ�ভুর্� আেছ িশক্ষাথর্ী সবর্েশষ েয �ুেল
ভিতর্ িছেলা, পৰ্ািত�ািনক ও অনয্ানয্ েরকেডর্র জনয্ েস �ুেলর সােথ অিবলেম্ব েযাগােযাগ করা, (েসকশন III.B.2);

•

বয্াখয্া েদয় েয, গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর অিধকার আেছ সাধারণভােব ভিতর্ হেত পৰ্েয়াজন েযসব েরকডর্-এর, েসগুেলা না
থাকেলও িপৰ্�ুেল যাওয়ার, এবং বয্াখয্া কের েয, গৃ হহীন েছেলেমেয়েদর জনয্ িডি�� িপৰ্-K েপৰ্াগৰ্ােম �ােসর আকৃিতর
তারতেময্র সু েযাগ পাওয়া েযেত পাের (েসকশন III.C.);

•

বয্াখয্া েদয় েয, গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর আবািসক এলাকায় যখন েকান েজান �ুল থােক না, িকংবা যখন েজান �ুেল েকান
আসন খািল থােক না, তখন িশক্ষাথর্ীেক বাড়িত িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ িনধর্ািরত �ুেল বা আেশপােশর অনয্ �ুেল ভিতর্ করেত
হেব (েসকশন III.A.1.a (iv));

•

িববাদ মীমাংসা বা পৰ্িকৰ্য়ার বয্াখয্া েদয় এবং এই পৰ্িকৰ্য়ায় STH িরিজওনয্াল ময্ােনজার ও �ুল-িভি�ক STH িলয়ােজাঁ
েযসব দািয়ত্ব পালন কেরন, তার বণর্না েদয় (েসকশন IV.A & B)।

•

বয্াখয্া কের েয, �ায়ী আবাসেনর িশক্ষাথর্ীেদরেক েদওয়া পিরেষবা ও িশক্ষামূ লক কমর্কাে�র তুলনীয় সু েযাগ গৃ হহীন
িশক্ষাথর্ীেদরেক অবশয্ই িদেত হেব, যার অ�ভুর্� আেছ পৰ্ািত�ািনক ও পাঠয্কৰ্ম বিহভূ র্ত কমর্কা� ও কেলজ কাউে�িলং,
তেব তা এেতই সীমাব� নয় (েসকশন V.A);

•

গাহর্� িনযর্ািতত আশৰ্য়েকে� বসবাসরত িশক্ষাথর্ীেদর সু রক্ষার সাম�সয্পূ ণর্ িন�য়তাসহ গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর েযসব
েগাপনীয়তার অিধকার আেছ, েসটার বণর্না েদয় (েসকশন V.B);
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বয্াখয্া েদয় েয, িপৰ্�ুল েথেক 12 েগৰ্ড পযর্� সকল গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী গৃ হহীন থাকাকােল, �ায়ী আবাসেন �ানা�র হেব েয
�ুল বছের, তার অবিশ� িদন পযর্�, িফৰ্ যাতায়াত সু িবধা লাভ করেব, এবং পরবতর্ী �ুল বছর যিদ হয় �ুলিটেত িশক্ষাথর্ীর
চূ ড়া� বছর, তাহেল েস আরও এক বছর েসখােন থাকেত পারেব (েসকশন VII);

•

পৰ্কাশ কের েয, আশৰ্য়েকে� বসবাসরত K-6 েগৰ্েডর গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর অিফস অভ িপউপল টৰ্া�েপােটর্শন (“OPT”)
পাবিলক টৰ্া�েপােটর্শন (গণপিরবহন) ছাড়া বাস সািভর্স বা িকংবা যাতায়ােতর তুলয্ িবক� বয্ব�া পৰ্দান করেব, এবং যিদ
আশৰ্য়েকে�র েকান গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা হলু দ বাস সািভর্স পৰ্তয্াখয্ান কেরন, িশক্ষাথর্ী, এবং পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্
িপতামাতাও একিট েমেটৰ্াকাডর্ লােভর েযাগয্ হেবন (েসকশন VII.A);

•

পৰ্কাশ কের েয, েযসব গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী েকান আশৰ্য়েকে� বসবাস কের না এবং যারা K-6 েগৰ্েড বা িপৰ্�ুেল আেছ,
অনু েরাধসােপেক্ষ তােদর �ুল-িভি�ক STH িলয়ােজাঁ বা STH িরিজওনয্াল ময্ােনজার OPT-এর সােথ সমন্বয় কের েকান
�ুল বাস রুট আেছ িকনা (অথর্াৎ এ ধরেনর যাতায়াত সু িবধার জনয্ যথাযথ েকান বাস রুট িবদয্মান আেছ িক েনই)
িকংবা একিট তুলয্ িবক� যাতায়ােতর বয্ব�া পাওয়া যায় িকনা, খুঁেজ েদখেবন (েসকশন VII.B);

•

পৰ্কাশ কের েয, গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী, যারা িপৰ্�ুেল পেড়, তােদরও যাতায়াত সু িবধা পাওয়ার অিধকার আেছ এবং তারা হয়
হলু দ বাস পিরবহন (এ ধরেনর সািভর্েসর জনয্ যথাযথ রুট িবদয্মান থাকেল) িকংবা যিদ তারা সাবওেয় ও েলাকাল বােস
িফৰ্ চড়েত হেল MTA পৰ্িবধােনর শতর্ানু যায়ী েয উ�তা থাকেত হেব, েসটা অিতকৰ্ম কের থাকেল েস একিট েমেটৰ্াকাডর্
পােব। এ ছাড়াও, তােদর িপতামাতা একিট েমেটৰ্াকাডর্ পােবন (েসকশন VII.E);

•

এটা পৰ্কাশ কের েয, K-6 েগৰ্েডর েযসব গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী �ুেল যাতায়ােতর জনয্ একিট েমেটৰ্াকাডর্ পায় িকংবা যারা িফৰ্
পাবিলক টৰ্া�েপােটর্শেন যাতায়াত করেত পাের, তােদর িপতামাতা স�ানেক �ুেল আনা-েনওয়ার জনয্ একিট েমেটৰ্াকাডর্
পাওয়ার েযাগয্ (েসকশন VII.F);

•

বয্াখয্া েদয় েয, যিদ েকান গৃ হহীন পিরবার �ায়ী আবাসেন �ানা�িরত হয়, ফয্ােমিল অয্ািস�য্া� বা �ুল-েবজড্ STH
িলয়ােজাঁেক িপতামাতােদরেক জানােত হেব েয, তারা যিদ িনউ ইয়কর্ িসিটেত �ায়ী আবাসেন �ানা�িরত হয়, তাহেল
তােদর েছেলেমেয়র অিধকার আেছ তােদর চলমান �ুেলর েশষ েগৰ্ড পযর্� েসখােন েথেক যাওয়ার, এবং যিদ পিরবার
িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের েকান �ায়ী বাস�ােন �ানা�িরত হয়, তােদর েছেলেমেয়র অিধকার আেছ তােদর বতর্মান �ুেল
�ুল বছরিটর অবিশ� িদনগুেলার জনয্ এবং বছরিট িশক্ষাথর্ীর জনয্ েস �ুেল েশষ বছর হেল �ুলিটেত আরও এক বছর
অব�ান করার (েসকশন VIII);

•

�� কের েয, গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীরা যিদ �ায়ী বাস�ােন �ানা�িরত হয়, তারা এবং তােদর িপতামাতা, পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্,
তােদর িপতামাতােদর অিধকার থাকেব �ুল বছেরর সমাি� পযর্�, এবং �ুলিটেত েস বছর িশক্ষাথর্ীর েশষ বছর হেল
আরও এক বছর �ুেল যাতায়াত সু িবধা লােভর করার (েসকশন VIII); এবং

•

এ পৰ্িবধান সংকৰ্া� েকান পৰ্ে�র উ�র িপতামাতা েকাথায় পােবন, তার তথয্ হালনাগাদ কের (েসকশন IX)।
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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান
নম্বর: A-780
িবষয়: অ�ায়ী আবাসেনর িশক্ষাথর্ী
েশৰ্ণীিবভাগ: িশক্ষাথর্ী
ইসু য্র তািরখ: 18 এিপৰ্ল, 2019
সারসংেক্ষপ
ময্াকিকিন-িভে�া েহামেলস অয্ািস�য্া� আয্া� অভ 2001 (“McKinney-Vento
Act”), যা এভির �ুেড� সাকিসডস্ অয্া� অভ 2015 (“ESSA”) দ্বারা পিরবিতর্ত
হেয়েছ, েস অনু যায়ী গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী ও তরুণ-তরুণীেদর িবনােবতেন যেথাপযু �
সরকাির িশক্ষা (পাবিলক এডুেকশন) লােভর সমান িন�য়তা আেছ, যা কমুয্িনিটর �ায়ী
আবাসেনর িশক্ষাথর্ীেদর পৰ্দান করা হয়। িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন
(“DOE”) একিট েলাকাল এডুেকশনয্াল এেজি� (�ানীয় িশক্ষাগত পৰ্িত�ািন, “LEA”)
যা িনউ ইয়কর্ িসিট �ুল িডি��-এ পৰ্দ� িশক্ষায় ময্াকিকিন-িভে�া অয্া�-এর শতর্
বা�বায়ন ও সমন্বেয়র জনয্ দায়ব�। েযসব িশক্ষাথর্ী সামিয়ক আবাসেন বসবাস কের,
তােদরেক েকানভােবই মূ লধারার �ুেলর পিরেবশ েথেক আলাদা করা যােব না িকংবা
বসবােসর �ােনর িভি�েত তােদরেক েহয় করা যােব না। DOE েয সািভর্স বা েপৰ্াগৰ্ােমর
সু েযাগ েদয় (এর অ�ভুর্� আেছ �ুেলর খাবার এবং �ুল শুরুর আেগ ও �ুেলর েশেষর
েপৰ্াগৰ্াম), গৃ হহীন েছেলেমেয় ও তরুণ-তরুণীেদরও তার সু েযাগ থাকেত হেব, েযভােব
তা �ায়ী বাস�ােনর েছেলেমেয় ও তরুণ-তরুণীেদর েদওয়া হেয় থােক।
I.

সংজ্ঞা
A. গৃ হহীন (Homeless) 1 েছেলেমেয় বলেত বুঝায় এমন েছেলেমেয়, যার অ�ভুর্� আেছ পৰ্িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ী,
0

যােদর �ায়ী, িনয়িমত এবং পযর্া� রাতযাপেনর বয্ব�ার অভাব আেছ। এর অ�ভুর্� আেছ েসসব েছেলেমেয় যারা:
1. আিথর্ক দু দর্শার অথবা এধরেনর অনয্ েকান কারেণ অনয্ কারও সােথ ভাগাভািগ কের বাস করেছ (“ডাবলড্
আপ” নােম অিভিহত), অথবা বসবােসর পযর্া� িবক� বে�াব� না থাকায় েকান েমােটল, েহােটল, েটৰ্ইলার
পাকর্ িকংবা েকান কয্া�-গৰ্াউে� বসবাস করেছ; অথবা
2. জরুির বা পিরবতর্নকালীন পিরি�িতেত অ�ায়ী থাকার জায়গা িহেসােব পিরকি�ত সরকাির বা েবসরকাির
পিরচালনাধীন ভতুর্িকপৰ্া� আশৰ্েয় (কমািশর্য়াল েহােটল, গণ-আশৰ্য়েক�, গাহর্�য্ িনযর্াতেনর িশকারেদর জনয্
আবািসক কমর্সূিচ এবং মানিসক অসু �েদর জনয্ সামিয়ক বয্ব�াসহ) থাকেছ; অথবা
3. েকান হাসপাতােল পিরতয্�; িকংবা

1

এই পৰ্িবধান অনু যায়ী “গৃ হহীন” শে�র সংজ্ঞার উে�শয্ শুধু এভির �ুেড� সাকিসডস্ অয্া� দ্বারা সংেশািধত ময্াকিকিন-িভে�া অয্া�
বা�বায়ন করা, এবং এসব আইেনর সু পািরশকৃত অিধকােরর বাইের েকান অিধকার পৰ্দান বেল ধের েনয়া যােব না।
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4. েকান সরকাির বা েবসরকাির �ােন থাকেছ েযিট একিট িনয়িমত িনদৰ্া�ল িহসােব পিরকি�ত হয়িন বা
সাধারণত বয্বহার হয় না; অথবা
5. গািড়, পাকর্, বােরায়াির �ান, পিরতয্� বািড়, অনূ পেযাগী বািড়, বাস অথবা েটৰ্ন ে�শন, িকংবা এধরেনর
পিরেবেশ বসবাস করেছ।
B. েছেলেমেয় এবং িশক্ষাথর্ী - “েছেলেমেয়” বা “িশক্ষাথর্ী” শ�গুেলা েসসব বয্ি�েদর অ�ভুর্� কের, যারা ে�েটর
বািস�ােদর েছেলেমেয়, তােদর িবনােবতেন িশক্ষালােভর অিধকার রেয়েছ। িশক্ষাথর্ীর অ�ভুর্� আেছ িপৰ্�ুল
িশক্ষাথর্ী এবং K-12 েগৰ্েডর িশক্ষাথর্ী, এেদর মেধয্ আেছ পৰ্িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ী, 3 এবং 21 বছর বয়সীেদর যারা
হাই �ুল েথেক গৰ্য্াজুেয়ট হয়িন। এছাড়াও েছেলেমেয়র অ�ভুর্� আেছ স�ীহীন তরুণ-তরুণী, যার সংজ্ঞা িনেচ
েদওয়া হেলা।
C. স�ীহীন তরুণ-তরুণী শ� দ্বারা বুঝােনা হয় উপের েদওয়া গৃ হহীন-এর সংজ্ঞার শতর্ পূ রণকারী বা�ব েকান
িপতামাতার

2
1

কতৃর্ত্বাধীন নয়, এমন তরুণ-তরুণী, এর অ�ভুর্� আেছ, িক� তা গৃ হতয্াগী এবং গৃ হহীন তরুণ-

তরুণীেদর আবাসন কমর্সূিচেত বসবাসকারী তরুণ-তরুণী এবং েকান দািয়ত্বগৰ্হণকারী েকান পৰ্া�বয়ে�র ত�াবধান
ছাড়া ভাগাভািগ কের বাস করার মেতা পিরেবেশ অব�ানকারী তরুণ-তরুণীেদর মেধয্ সীমাব� নয়।
D. �ুল অভ অিরিজন বলেত বুঝায় েসই �ুল, েছেলেমেয় �ায়ী বাস�ােন থাকাকােল সবর্েশষ েয �ুেল ভিতর্ িছেলা,
এর অ�ভুর্� আেছ িপৰ্�ুল, এবং তা উৎস �ুল েথেক পরবতর্ী েগৰ্ড �েরর জনয্ িনধর্ািরত গৰ্াহক �ুলেক অ�ভুর্�
কের, যিদ িশক্ষাথর্ী গৃ হহীন থাকাকােল উৎস �ুেল চূ ড়া� েগৰ্ড স�� কের থােক।
E. বতর্মান অব�ােনর �ুল বলেত বুঝায় েস �ুল যা িশক্ষাথর্ী বা�েব েযখােন বসবাস করেছ, েস এলাকার জনয্
িনধর্ািরত েজান �ুল, িকংবা েসসব েছেলেমেয়েদর মেতা একই এলাকার অনয্ানয্ িশক্ষাথর্ী েযখােন ভিতর্র জনয্
েযাগয্।

F. ফয্ােমিল অয্ািস�য্া� বলেত বুঝায় গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী ও পিরবারসমূ হেক সহায়তা পৰ্দােনর জনয্ আশৰ্য়েক� ও
�ুেলর দািয়েত্ব িনযু � �াফ। ফয্ািমিল অয্ািস�য্া�গণ িশক্ষাথর্ীেদরেক ময্াকিকিন-িভে�া অয্া�-এর অধীেন
িশক্ষাথর্ীেদর �ুেল ভিতর্ হেত বা �ুল েথেক বদিল হেত, যাতায়াত সু িবধার বয্ব�া করেত সহায়তা কেরন।
G. �ুল-েবজড্ �ুেড� ইন েটে�ারাির হাউিজং (“STH”) িলয়ােজাঁ (সামিয়ক আবাসেন থাকা িশক্ষাথর্ী সমন্বয়ক)
বলেত েস বয্ি� (বয্ি�েদর) বুঝায়, �ুেলর অভয্�ের িযিন িনি�ত কেরন েয, �ুলিটেত সংেশািধত ময্াকিকিনিভে�া অয্া� েমেন পিরেষবা পৰ্দান করা হে�।
H. িরিজওনয্াল STH ময্ােনজার (আ�িলক STH বয্াব�াপক) বলেত বুঝায় েস েহামেলস িলয়ােজাঁেক, িযিন িনি�ত
কেরন েয DOE-এর পৰ্দান করা পিরেষবা সংেশািধত ময্াকিকিন-িভে�া অয্া� েমেন পৰ্দান করা হে�, এবং িতিন
গৃ হহীন হওয়ার কারেণ সৃ � িশক্ষাগত পৰ্িতব�কতা দূ র করার জনয্ কাজ কেরন।
2 এই পৰ্িবধােন "পয্াের�" শ�িট বয্বহার করা হেয়েছ িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা বা অিভভাবক, িকংবা অনয্ েয েকান বয্ি�, যার সােথ িশক্ষাথর্ীর িপতামাতাসূ লভ

বা ত�াবধানমুলক স�কর্ রেয়েছ এমন বয্ি�েক বু ঝােত। িপতামাতার সংজ্ঞার অ�ভুর্� আেছ: জ�দাতা বা পালক িপতামাতা, সৎ-িপতামাতা, আইিন
িনযু � অিভভাবক, পালক িপতামাতা ও �ুেল ভিতর্ েছেলেমেয়র সােথ "িপতামাতাসূ লভ স�েকর্" আব� বয্ি�। “িপতামাতার স�েকর্ আব�” বয্ি�
বলেত বু ঝায় এমন েকান বয্ি�েক, েয বয্ি� িপতামাতার কারাদ�, মানিসক অসু �তা, ে�েটর বাইের অব�ান, স�ানেক পিরতয্াগ করা বা এরকম অনয্
েকান কারেণ স�ােনর কােছ িপতামাতা বা অিভভাবক উপি�ত না থাকায় তার দািয়ত্ব গৰ্হণ কেরেছন।
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গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর সনা�করণ
A. �ুলগুেলােক সহেজ েচােখ পেড় এমন �ােন েপা�ার িদেত হেব যা গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর অিধকার পৰ্িত�া কের
এমনভােব ও এমন মাধয্েম, যা েবাধগময্, এবং যা �ুল-েবজড STH িলয়ােজাঁ-এর তথয্ পৰ্দান কের। বাড়িত
েপা�ােরর জনয্ �ুলগুেলােক তােদর �ুল-েবজড STH িলয়ােজাঁ-এর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব।
B. েকান িশক্ষাথর্ীেক গৃ হহীন বা গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী হেত পাের বেল যার সাহােযয্র পৰ্েয়াজন আেছ �ুেলর েকান �ােফর
এমন মেন হেল তােক �ুল-েবজড STH িলয়ােজাঁ-এর েযাগােযাগ করেত হেব।
C. েকান �ুল �াফ যিদ উপলি� কেরন েয একজন িশক্ষাথর্ী গৃ হহীন, তাহেল েস �াফেক িশক্ষাথর্ী বা পিরবারেক
একিট তথয্মূলক িনেদর্িশকা 'ময্াকিকিন-িভে�া অয্া� গাইড ফর পয্াের�স্' েদেবন যা গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর েমৗিলক
অিধকার স�েকর্ ধারণা েদয় (সংযু ি� নং 1 িহেসেব এই পৰ্িবধােন েদওয়া আেছ)। এই গাইড মওজুদ রাখেত
হেব, অ�ত �ুল-িভি�ক িলয়ােজাঁ এবং পয্াের� েকাঅরিডেনটেরর অিফেস এবং অনলাইেন িনে�াি�িখত �ােন:
https://www.schools.nyc.gov/school-life/special-situations/students-in-temporary-housing.
D. ফয্ািমিল অয্ািস�য্া�েদরেক ময্াকিকিন-িভে�া অয্া� গাইড ফর পয্াের� িপতামাতােদর জনয্ গৃ হহীন আশৰ্য়েকে�
মওজুদ রাখেত হেব।
E. হাউিজং েকােয়�েনয়ার: �ুলগুেলােক অবশয্ই সকল নবাগত তািলকাভু� িশক্ষাথর্ী ও েযসব িশক্ষাথর্ী �ুল বছরিটেত
তােদর িঠকানা পিরবতর্ন কেরেছ, তােদরেক হাউিজং েকােয়�েনয়ার (আবাসন সংকৰ্া� পৰ্�াবিল, এই পৰ্িবধােনর
অয্াটাচেম� নং 2 িহেসেব সংযু �) সরবরাহ করেত হেব। পিরবারসমূ হ যােত ফমর্িট অবশয্ই পূ রণ কের, �ুলেক
েসটা িনি�ত করেত হেব এবং তারপর িশক্ষাথর্ী েয গৃ হহীন, েস তথয্ ATS-এ িশক্ষাথর্ীর জীবনবৃ �াে�র পৃ �ায় িদেত
এবং উপযু � �ানগুেলােত পিরবতর্ন সাধন করেত হেব। হাউিজং েকােয়�েনয়ার �ুেল, মওজুদ রাখেত হেব, অ�ত
�ুল-িভি�ক িলয়ােজাঁ এবং পয্াের� েকাঅরিডেনটেরর অিফেস এবং অনলাইেন িনে�াি�িখত �ােন:
https://www.schools.nyc.gov/school-life/special-situations/students-in-temporary-housing.
F. েযসব েছেলেমেয়েক ে�শাল এডুেকশেনর মূ লয্ায়েনর জনয্ পাঠােনা হয়, কিমিটজ অন িপৰ্�ুল ে�শাল এডুেকশন
(CPSE) েসসব েছেলেমেয়েদর পিরবারেক 'হাউিজং েকােয়ে�েনয়ার' যােত পৰ্দান কের অথবা পৰ্দােনর জনয্ তৃতীয়
পক্ষেক িনেদর্শনা েদয় ও পিরবােরর জনয্ েযন তা পূ রণ কের েদওযা বাধয্তামূ লক কের।
III.

�ুেল ভিতর্
গৃ হহীন েছেলেমেয় ও তরুণ-তরুণীেদরেক পাবিলক িপৰ্�ুল এডুেকশনসহ িফৰ্ িশক্ষালােভর সমান সু েযাগ অবশয্ই
িদেত হেব, েয সু েযাগ িনউ ইয়কর্ িসিট �ুল িডি��-এ অনয্ানয্ েছেলেমেয় ও তরুণ-তরুণী েপেয় থােক, এবং
তােদরেক মূ লধারার �ুল পিরেবশ েথেক আলাদা করা যােব আ। গৃ হহীন েছেলেমেয় ও তরুণ-তরুণীেদরেক অবশয্ই
ভিতর্ করেত হেব, এমনিক গৃ হহীন থাকাকােল আেবদেনর বা ভিতর্র িনধর্ািরত সময় পার হেয় েগেলও অবশয্ই �ুেল
ভিতর্ করেত হেব।
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A. �ুল বাছাই
1. গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী, যার জনয্ দায়ব� �ুল িডি�� হেলা িনউ ইয়কর্ িসিট �ুল িডি��, েস িন�িলিখত
�ুলগুেলােত ভিতর্ হওয়ার েযাগয্
3
a. �ুল অভ অিরিজন (উৎস �ুল) িকংবা বতর্মান অব�ােনর েকান �ুল।
2

গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ যােত �ায়ীভােব বসবাসরত িনউ ইয়কর্ িসিট �ুল িডি�ে�র

i.

িশক্ষাথর্ীেদর অনু রূপ ভিতর্ প�িত অনু সরণ করা হয়, েসটা পৰ্কাশ কের, যার বয্তীকৰ্ম হেলা
েসসব গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী, ভিতর্র জনয্ সাধারণত পৰ্েয়াজন হয় েযসব নিথর, েসগুেলা যােদর েনই,
তেব তােদরেক অবশয্ই অিবলেম্ব �ুেল ভিতর্ কের িনেত হেব।
একজন গৃ হহীন েছেলেমেয় হয় তার উৎস (�ুল অভ অিরিজন) �ুেল থাকেত পাের অথবা নতুন

ii.

�ুেল বদিল িনেত পাের, েযিটর জনয্ সামিয়ক আবািসক অব�ােনর িভি�েত তার উপযু �তা আেছ,
এবং পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্, েযিটর জনয্ েস ভিতর্র মানদ� পূ রণ কের। েছেলেমেয় েকাথায় �ুেল যােব,
েসটা েবেছ েনওয়া, অথর্াৎ একজন গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী �ুল পিরবতর্ন করেব, না তার উৎস �ুেল
েথেক যােব, েসটা িনধর্ািরত হেব িশক্ষাথর্ীর "েব� ই�াের�" (সবেচেয় ভােলা) যা, েসটার কথা
িবেবচনা কের। এটা ধের িনেত হেব েয উৎস �ুেল েছেলেমেয় বা তরুণ-তরুণীেদর ধের রাখা
হেত পাের েছেলেমেয়েদর সু িবধার কথা িবেবচনা কের, এর বয্তীকৰ্ম হেব যখন এটা করা হয়
েছেলেমেয়র িপতামাতার অনু েরােধর িবপরীেত, অথবা যখন েকান স�ীহীন তরুণ-তরুণীর েক্ষেতৰ্
করা হয়। যিদ িশক্ষাথর্ী তার উৎস �ুেল েথেক যায়, তাহেল েস িশক্ষাথর্ীর অিধকার আেছ সংি��
েজান �ুেল, এবং েকান েজান �ুল না থাকেল একিট উপযু � �ুেল গৰ্ি�ব� (আিটর্কুেলট) থাকার।
iii.

সবেচেয় ভােলা কীেস হয়, েসটা িনধর্ারণ করার জনয্ িশক্ষাথর্ী েকাথায় �ুেল যােব, েস বয্াপাের
গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা বা তরুণ-তরুণী (স�ীহীন তরুণ-তরুণীর েক্ষেতৰ্) েয িস�া�
িনেয়েছন, েসটা েছেলেমেয়র বা তরুণ-তরুণীর জনয্ সবেচেয় ভােলার সােথ স�িতপূ ণর্ িকনা,
DOE-েক অবশয্ই িনধর্ারণ করেত িন�িলিখত উপােয়:

•

এই ধের িনেয় েয, গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী বা তরুণ-তরুণীেক উৎস �ুেল েরেখ িদেল তা হেব
েছেলেমেয় বা তরুণ-তরুণীর জনয্ সবেচেয় ভােলা; এবং

•

িশক্ষাথর্ী-েক�ীক িবষয়গুেলােক িবেবচনায় েরেখ, েযগুেলার মেধয্ িন�িলিখতগুেলা আেছ, তেব তা
এর মেধয্ সীিমত নয়, এগুেলা হেলা, েছেলেমেয় বা তরুণ-তরুণীর সাফলয্, িশক্ষা, স্বা�য্ ও
িনরাপ�ায় চলােফরার সু িবধার ভূ িমকা, িশক্ষাথীর িপতামাতা বা অিভভাবক িকংবা তরুণ-তরুণীর
(স�ীহীন তরুণ-তরুণীর েক্ষেতৰ্), পাশাপািশ েছেলেমেয়র বয়স ও েছেলেমেয়র ভাইেবােনর
�ুেলর অব�ােনর িবষয়িটেক অগৰ্ািধকার িদেয়।

3

এই পৰ্িবধােনর েসকশন I-এর বয্াখয্া অনু সাের উৎস �ুল বলেত েবাঝায় িশক্ষাথর্ী �ায়ী বাস�ােন থাকাকােল েয �ুলিটেত পড়িছেলা অথবা িশক্ষাথর্ী
েকান িপৰ্-�ুল েপৰ্াগৰ্ামসহ সবর্েশষ েয �ুেল ভিতর্ িছেলা, েসিট। বতর্মান অব�ােনর �ুল বলেত বু ঝায় েস �ুল যা িশক্ষাথর্ী বা�েব েযখােন বসবাস
করেছ, েস এলাকার জনয্ িনধর্ািরত েজান �ুল, িকংবা েসসব েছেলেমেয়েদর মেতা একই এলাকার অনয্ানয্ িশক্ষাথর্ী েযখােন ভিতর্র জনয্ েযাগয্।
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সবেচেয় ভােলা কীেস হয় েসটা িনধর্ারণ পৰ্িকৰ্য়া স�াদেনর এবং িশক্ষাথর্ী-েক�ীক িবষয়গুেলা
িবেবচনার পর, DOE যিদ িস�া� েদয় েয, িপতামাতা বা তরুণ-তরুণী (স�ীহীন তরুণ-তরুণীর
েক্ষেতৰ্) েযখােন ভিতর্ হেত আগৰ্হী, েসিট িশক্ষাথর্ীর জনয্ সবেচেয় ভােলা নয়, তাহেল DOE-েক
অবশয্ই িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােক, স�ীহীন তরুণ-তরুণীেক এ ধরেণর িস�াে�র কারণ স�েকর্
এমনভােব এবং এমন মাধয্েম একিট িলিখত বয্াখয্া িদেত হেব, যােত তা িপতামাতােদর ও
স�ীহীন তরুণ-তরুণীর কােছ েবাধগময্ হয়। এই িলিখত বয্াখয্ােত গৃ হীত িস�াে�র িবরুে�
আিপেলর অিধকােরর কথা অবশয্ই উে�খ থাকেত হেব এবং তা যথাসমেয় িদেত হেব। (দ্ব�
মীমাংসা ও আিপল পৰ্িকৰ্য়া স�েকর্ আরও তেথয্র জনয্ িনেচ েসকশন IV েদখুন।)

v.

সবেচেয় ভােলা কীেস হেব, েস িস�াে�র বয্াপাের েকান আিপল ঝুল� থাকাকােল িশক্ষাথর্ী বা
তরুণ-তরুণীেক অবশয্ই েয �ুেল ভিতর্র জনয্ িপতামাতা বা স�ীহীন তরুণ-তরুণী অনু েরাধ
কেরেছন, আসন খািল থাকা ও িশক্ষাথর্ী বা তরুণ-তরুণীর েযাগয্তার শতর্ পূ রণ করা সােপেক্ষ
অবশয্ই েস �ুেল ভিতর্ করেত হেব।

vi.

সংি�� �ুলেক অবশয্ই অিবলেম্ব গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী বা তরুণ-তরুণীেক আসন খািল থাকা ও
েযাগয্তার শতর্ পূ রণ করা সােপেক্ষ ভিতর্ করেত হেব, এমন িক িশক্ষাথর্ী বা তরুণ-তরুণী
সাধারণভােব ভিতর্র জনয্ পৰ্েয়াজন েযসব নিথপতৰ্ (েযমন ইমুয্নাইেজশন েরকডর্, আবাসেনর
পৰ্মাণ, জ�সনদ ইতয্ািদ) েছেলেমেয় বা তরুণ-তরুণী গৃ হহীন থাকাকােল েসগুেলা িদেত না
পারেলও, িকংবা আেবদেনর সময়সীমা মানেত না পারেলও বা িফ বািক থাকেলও তা করেত
হেব। গৃ হহীন েছেলেমেয় বা তরুণ-তরুণীেক নিথপতৰ্ সংগৰ্হ চলাকােল �ুেলর কমর্কাে� অবশয্ই
পূ ণর্ অংশগৰ্হণ করেত িদেত হেব। ভিতর্র জনয্ গৰ্াহক �ুলেক অিবলেম্ব অবশয্ই িশক্ষাথর্ীর
সবর্েশষ ভিতর্ থাকা �ুেলর সােথ পৰ্ািত�ািনক ও অনয্ানয্ েরকেডর্র জনয্ েযাগােযাগ করেত হেব।

b. েযসব েক্ষেতৰ্ পৰ্িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ী িডি�� 75-এর অ�ভুর্� বা সু পািরশকৃত হয়, এবং িপতামাতা চান
েয িশক্ষাথর্ী বতর্মান এলাকার আেশপােশর েকান �ুেল ভিতর্ েহাক, েসেক্ষেতৰ্ �ুল িনধর্ারণ করেব িডি��
75 ে�সেম� অিফস। যিদ েকান গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী ে�শাল এডুেকশেনর মূ লয্ায়েনর পৰ্াথিমক পযর্ােয়,
বািষর্ক পযর্ােলাচনা বা পূ নমূ র্লয্ায়ন পযর্ােয় থাকাকােল �ুল বদল কের, তাহেল মূ লয্ায়ন ও পযর্ােলাচনােক
স�� করেত হেব েসই �ুলিটেক, েযিটেত েস বতর্মােন েরিজ�াডর্ আেছ।
2. গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর অিধকার:
a. �ায়ী িঠকানার অভাব গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেক �ুেল ভিতর্ না করার আইনস�ত িভি� ৈতির কের না। গৃ হহীন
িশক্ষাথর্ীরা আসন খািল থাকা ও েযাগয্তার শতর্ পূ রণ সােপেক্ষ, সাধারণভােব ভিতর্র জনয্ পৰ্েযাজয্ নিথপতৰ্
ও েরকডর্ িদেত না পারেলও, িনউ ইয়কর্ �ুল িডি�ে�র �ুেল অিবলেম্ব ভিতর্ হওয়ার ও �ুেল পড়ােলখা
করার অিধকারী।
b. েয িশক্ষাথর্ী গৃ হহীন হয়, চয্া�লেরর পৰ্িবধান A-101-এর শতর্ানু যায়ী তার অিধকার আেছ অনয্ পাবিলক
�ুেল, েযখােন েস ভিতর্ হওয়ার মানদ� পূ রণ কের ও আসন খািল আেছ, েসখােন বদিল হওয়ার।
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c. েহামেলস হাই �ুল িশক্ষাথর্ীেদর অনয্ �ুেল বদিল হওয়ার ও ভিতর্ হওয়ার জনয্ যাতায়াত সমসয্া বা অনয্
েকান দু েভর্ােগর পৰ্মাণ িদেত হয় না।

4

3

d. একজন িশক্ষাথর্ী তার উৎস �ুল থাকেব, নািক �ুল বদল করেব, েসটা েবেছ েনওয়ার সু েযাগ গৃ হহীন
িশক্ষাথর্ী যতবার সামিয়ক বাস�ান পিরবতর্ন করেব, ততবার উ�ু � থাকেব।
e. গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীর িনয়িমত উপি�িত সেবর্া� গুরুত্বপূ ণর্ িবষয়, এবং DOE-েক অবশয্ই িনি�ত করার েচ�া
করেত হেব েয, িশক্ষাথর্ী িনয়িমত �ুেল যাে�। যিদ েকান িশক্ষাথর্ীর উপি�িত অসংল� হয়, তাহেল
�ুলেক অবশয্ই েলখাপড়ার জনয্ িবক� বয্ব�া গৰ্হণ পৰ্েয়াজন িকনা, েসটা িনি�ত হওয়ার জনয্
িপতামাতা এবং ফয্ােমিল আয্ািস�য্া� এবং/অথবা �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁ-এর সােথ েযাগােযাগ
করেত হেব।
f.

েযসব িশক্ষাথর্ী তােদর বতর্মান িঠকানায় েকান �ুল বদিল হয় না, তােদরেক তােদর উৎস �ুেল
ধারাবািহক িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়া অবয্াহত রাখার জনয্ পৰ্েয়াজনীয় সহায়তা িদেত হেব। েযাগয্তার শতর্ পূ রণ
সােপেক্ষ যাতায়াত সু িবধার (েসকশন VII-এ বয্াখয্া করা হেয়েছ) বয্ব�াও ফয্ািমিল অয্ািস�য্া�, �ুলেবজড্ STH িলয়ােজাঁ, িকংবা �ুল-েবজড্ টৰ্া�েপােটর্শন িলয়ােজাঁেক অবশয্ই করেত হেব।

g. চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-101-এর ধারার সােথ সা�সয্িবধান সােপক্ষ, েকান গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী একিট �ুেল
ভিতর্ হওযার পর, �ুলিটেত েস তার েশষ েগৰ্ড পযর্� থাকেত পারেব, যিদ েস িনউ ইয়কর্ িসিটর
অভয্�ের বসবাস কের। যিদ েকান গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী একিট DOE �ুেল িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের �ায়ী
আবাসেন �ানা�িরত হয়, তাহেল েস িশক্ষাথর্ীর অিধকার আেছ, েয �ুল বছর েস �ায়ী বাস�ােন
�ানা�িরত হেব, েস �ুল বছরিটর অবিশ� িদনগুেলার জনয্, এবং �ুলিটেত িশক্ষাথর্ীর েসিট চূ ড়া� বছর
হেল একই �ুেল আরও এক বছর অব�ান করার।
h. ESSA এবং চয্া�লেরর পৰ্িবধান A-101 অনু যায়ী একজন গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীর অিধকার আেছ তার উৎস
�ুেল অব�ান করার, এমন িক িশক্ষাথর্ী িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের অবি�ত েকান অ�ায়ী আবাসেন
�ানা�িরত হওয়ার পরও গৃ হহীন থাকাকােল পরবতর্ী �েরর েগৰ্ডব�নীেত তােদর �ায়ী আবাসেন থাকা
সহপাঠীেদর পাশাপািশ িশক্ষাথর্ীেদর মেতা স�কর্যু� থাকার, এবং/অথবা গৃ হহীন থাকাকােল িভ� একিট
DOE �ুেল বদিল হওয়ার।
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B. ভিতর্েত সহায়তা
1. ফয্ািমিল আয্ািস�য্া�, কমুয্িনিট েকাঅিডর্েনটর, এবং �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁগণ িপতামাতােদরেক
চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-101-এ পৰ্দ� িনয়ম অনু সাের স�ানেদর �ুেল ভিতর্ করেত সহায়তা পৰ্দান কেরন
এবং অিফস অভ �ুেড� এনেরালেম�-এর দ্বারা তা বা�াবািয়ত হয়। পৰ্িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ীসহ গৃ হহীন
িশক্ষাথর্ীেদরেক �ুেল ভিতর্ ও �ুল বদিলর পৰ্েয়াজেন ফয্ািমিল ওেয়লকাম েস�ারসমূ েহ পাঠােনা হেত পাের।
2. িশক্ষাথর্ীেক েরিজ�ার করার সময় সংি�� �ুলেক গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী ও তরুণ-তরুণীেক অিবলেম্ব ভিতর্ করেত
হেব, এমন িক িশক্ষাথর্ী বা তরুণ-তরুণী সাধারণভােব ভিতর্র জনয্ পৰ্েয়াজন নিথপতৰ্, যার মেধয্ আেছ: আবাসেনর
পৰ্মাণ; টৰ্া�িকৰ্�/�ুেলর েরকডর্; ইমুয্নাইেজশন বা অনয্ানয্ স্বা�য্ িবষয়ক েরকডর্; এবং জ�সনদ, িদেত না
পারেলও। ভিতর্র জনয্ গৰ্াহক �ুলেক অিবলেম্ব অবশয্ই িশক্ষাথর্ীর সবর্েশষ ভিতর্ থাকা �ুেলর সােথ পৰ্ািত�ািনক
ও অনয্ানয্ েরকেডর্র জনয্ েযাগােযাগ করেত হেব। যিদ ইমুয্নাইেজশন বা অনয্ানয্ অনয্ানয্ স্বা�য্ িবষয়ক েরকডর্
সংগৰ্হ করা স�ব না হয়, তাহেল িপতামাতােক �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁ-এর সােথ আেলাচনাকৰ্েম সহায়তার
জনয্ ওয়াক-ইন ইমুয্নাইেজশন ি�িনেক পাঠােত হেব। যিদ িশক্ষাথর্ীর সবর্েশষ ভিতর্ থাকা �ুল েথেক জ�সনদ
বা অনয্ েকান েরকডর্ না পাওয়া যায়, তাহেল ফয্ািমিল অয্ািস�য্া�, �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁ, এবং �ুল
�াফেদরেক িপতামাতা বা স�ীহীন তরুণ-তরুণীেক এসব নিথ সংগৰ্েহ সহায়তা িদেত হেব।
C. িপৰ্�ুল
সংি�� িডি��-এ �ায়ী বাস�ােনর বসবাসরত িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ লভয্ থাকা ও শূ নয্ আসন িবদয্মান থাকা সােপেক্ষ,
এবং সাধারণভােব ভিতর্ হেত আবশয্ক কাগজপতৰ্ (েযমন ইমুয্নাইেজশন েরকডর্, আবসেনর পৰ্মাণ, জ�সনদ) না
থাকেলও গৃ হহীন েছেলেমেয়েদর অিধকার আেছ অিবলেম্ব িপৰ্�ুল �ােস ভিতর্ হওয়ার। একিট গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেক �ান
েদওয়ার জনয্ িপৰ্-K �াসরুেম িশক্ষাথর্ী সংখয্ার তারতময্ করা হেয় পাের যা অনয্থায় পূ ণর্ বেল িবেবিচত হয়। সামিয়ক
আবাসেন থাকা িপৰ্�ুল িশক্ষাথর্ীরা যাতায়াত সু িবধা পাওয়ার অিধকারী। (িনেচ েসকশন VII েদখুন।)
IV.

দ্ব� িনরসন ও আিপল পৰ্িকৰ্য়া
A. দ্ব� িনরসন পৰ্িকৰ্য়া
িশক্ষাথর্ী তােদর উৎস �ুেল থাকেব, নািক একিট নতুন �ুেল বদিল হেব, িশক্ষাথর্ীর গৃ হহীন অব�া, িকংবা িশক্ষাথর্ী
যাতায়াত সু িবধা পােব িকনা, ইতয্ািদ িনেয় যখন DOE-এর সােথ েকান গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা বা স�ীহীন
তরুণ-তরুণীর মতিভ�তা েদখা েদেব, তখন িনেচর িনয়মগুেলা পৰ্েযাজয্ হেব:
1. িনউ ইয়কর্ ে�ট এডুেকশন িডপাটর্েম� (“SED”)-এ িনয়িমত আিপল ছাড়া দ্ব� িনরসেনর সবর্েতা উেদয্াগ
েনওয়া িনেত হেব। যখন েকান দ্ব� েদখা েদেব যােত �ুল বাছাই, গৃ হহীন িহেসেব িবেবিচত হ ওয়া, অথবা
যাতায়াত সু িবধা িনেয়, DOE-েক তখন দ্বে�র চূ ড়া� িন�ি�র জনয্ অেপক্ষায় থাকাকােল, িশক্ষাথর্ীর েযাগয্তার
শতর্ পূ রণ করা ও শূ নয্ আসন থাকা সােপেক্ষ অবশয্ই িপতামাতার বা স�ীহীন তরুণ-তরুণীর েক্ষেতৰ্ িশক্ষাথর্ীর
েবেছ েনওয়া �ুেল িশক্ষাথর্ীেক ভিতর্ করেত ও যাতায়াত সু িবধা পৰ্দান করেত হেব।
2. যিদ অ� সমেয়র মেধয্ একমত হওয়া না যায়, তাহেল িশক্ষাথর্ী/িপতামাতােক �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁ বা
ফয্ািমিল অয্ািস�য্া�-এর সােথ আেলাচনা সােপেক্ষ িপতামাতােক STH িরিজওনয্াল ময্ােনজােরর (িকংবা
�লািভিষ� বয্ি�র) কােছ েযেত সু পািরশ কের পাঠােত হেব, িযিন ঘটনািটর তদ� করেবন এবং অিফস অভ
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�ুেড� এনেরালেম�-এর সােথ ভিতর্র িবষেয় এবং অিফস অভ িপউপল টৰ্া�েপােটর্শন (“OPT”)-এর সােথ
যাতায়াত সু িবধা িনেয় কথা বলেবন।
3. দ্ব� মীমাংসা না হেল STH িরিজওনয্াল ময্ােনজার (িকংবা তার �লািভিষ� বয্ি�)-েক চূ ড়া� িলিখত িস�া�
এবং আিপেলর অিধকার সংকৰ্া� েনািটস িদেত হেব।
B. আিপল পৰ্িকৰ্য়া ও অ�বর্তর্ীকােল �ুেল অব�ান
1. যিদ িপতামাতা/তরুণ-তরুণী জানান েয িতিন উপেরর বয্াখয্া অনু যায়ী ভিতর্র �ুল, গৃ হহীন িহেসেব িবেবচনা
করা, িকংবা যাতায়াত সু িবধা স�েকর্ STH িরিজওনয্াল ময্ােনজােরর (িকংবা �লািভিষ� বয্ি�র) েদওয়া
চূ ড়া� িস�াে�র িবরুে� আিপল করেবন, তাহেল আসন খািল থাকা ও েস েস �ুেল িশক্ষাথর্ীর েযাগয্ হওয়া
সােপেক্ষ িশক্ষাথর্ীেক অিবলেম্ব তার আগৰ্েহর �ুেল ভিতর্ কের িনেত, এবং পৰ্দান করা হেল বা অনু েরাধ করা
হেল, যাতায়াত সু িবধা অবশয্ই িপতামাতা বা তরুণ-তরুণীেক SED-এর কােছ আিপল করার সু েযাগ েদবার
জনয্ 30 িদেনর বা আিপল ঝুল� থাকাকাল পযর্� িদেত হেব।
2. STH িরিজওনয্াল ময্ােনজার (িকংবা �লািভিষ� বয্ি�) িকংবা �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁেক
িপতামাতা/িশক্ষাথর্ীেক আিপল ফমর্ (“petition”) পূ রেণ ও পূ রণ করা ফমর্ যিদ েকান সহায়ক কাগজপতৰ্
থাকেল েসগুেলাসহ ফমর্ েদওয়ার 5 িদেনর মেধয্ SED-এর কােছ জমাদােন সহায়তা িদেত হেব। যিদ
িপতামাতা STH িরিজওনয্াল ময্ােনজােরর (িকংবা �লািভিষ� বয্ি�র) েদওয়া চূ ড়া� িস�া� লােভর 30 িদেনর
মেধয্ আিপল কেরন, তাহেল িশক্ষাথর্ী আিপল ঝুল� থাকাকােল িপতামাতা বা স�ীহীন তরুণ-তরুণীর িনবর্ািচত
�ুলিটেত অব�ান করেব/ভিতর্ থাকেব ও যাতায়াত পিরেষবা চালু থাকেব। সকল পৰ্াপয্ আিপল সমাি�র পর
িপতামাতা বা তরুণ-তরুণীর েবেছ েনওয়া �ুেল থাকার িস�া� যিদ বহাল না থােক, তাহেল িপতামাতা বা
তরুণ-তরুণীেক অনয্ একিট �ুেল বা িডি��-এ েযেত বলা হেত পাের। যিদ STH িরিজওনয্াল ময্ােনজােরর
(িকংবা �লািভিষ� বয্ি�র) েদওয়া চূ ড়া� িস�া� লােভর 30 িদেনর মেধয্ িপতামমাতা আিপল করেত বয্থর্
হন, তাহেল ভিতর্র বয্াপাের DOE গৃ হীত িস�া� কাযর্কর করা হেত পাের।
3. STH িরিজওনয্াল ময্ােনজার (িকংবা �লািভিষ� বয্ি�) িকংবা �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁেক:
a. STH িরিজওনয্াল ময্ােনজােরর (িকংবা �লািভিষ� বয্ি�র) েদওয়া চূ ড়া� িস�াে�র িবরুে� আিপেলর
ফমর্-এর কিপ িপতামাতােদরেক িদেত হেব। এই ফরম অনলাইেন িনেচর িঠকানায়ও পাওয়া যায়:
http://www.counsel.nysed.gov/common/counsel/files/homelessform-revised2016.pdf;
এবং তা ইংেরিজ ছাড়া অনয্ানয্ ভাষায় পা ওয়া যায় িনেচর ওেয়বসাইেট:
http://www.counsel.nysed.gov/appeals/homelessForms;
b. িপতামাত/িশক্ষাথর্ীেক আিপল ফমর্ পূ রণ করায় সাহাযয্ করেবন;
c. আিপল ফমর্ অনয্ েকান কাজপতৰ্ থাকেল তার পৰ্েয়াজনীয় সংখয্ক কিপ করেবন; এবং
d. আিপেলর ফমর্ ও অনয্ানয্ কাগজপতৰ্ SED-এর কােছ পািঠেয় িদেবন।
STH িরিজওনয্াল ময্ােনজার (িকংবা �লািভিষ� বয্ি�) বা �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁ DOE-এর পক্ষ েথেক
আিপল আেবদেনর িবজ্ঞি� ও তার সােথ েকান কাগজপতৰ্ থাকেল তা গৰ্হণ করেবন িকংবা েকান িববাদীর নােম
েকান িবজ্ঞি� থাকেল উপযু � েক্ষেতৰ্ তা েপৗঁছাবার বয্ব�া গৰ্হণ, এবং STH িরিজওনয্াল ময্ােনজার বা �ুল-
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েবজড্ STH িলয়ােজাঁ েয আিপল আেবদেনর িবজ্ঞি� েপেয়েছন, তার এবং সে� েকান কাপজপতৰ্ থাকেল তার
পৰ্মাণ তার পৰ্মাণ েদেবন এবং এসব নিথ SED-এর কােছ পাঠােবন।
V.

গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী ও তরুণ-তরুণীেদর অিধকার এবং তুলনীয় পিরেষবা
গৃ হহীন েছেলেমেয় ও তরুণ-তরুণীেদরেক, যার অ�ভুর্� আেছন পৰ্িতবি�তাযু �রাও, তােদরেক অবশয্ই �ায়ী আবাসেন
থাকা �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর েয পিরেষবা েদওয়া হয়, তার সমতুলয্ পিরেষবা িদেত হেব, েযগুেলার অ�ভুর্� আেছ িশক্ষাগত
পিরেষবা, েযগুেলার জনয্ িশক্ষাথর্ী যথাযথ েযাগয্তার মানদ� পূ রণ কের, েযমন সরকাির িপৰ্�ুল েপৰ্াগৰ্াম, পৰ্িতবি�তাযু �
ইংেরিজ ভাষা িশক্ষাথর্ীেদর েপৰ্াগৰ্াম, বৃ ি�মূ লক ও কািরগির িশক্ষা কমর্সূিচ, িগফেটড আয্া� টয্ােলে�ড েপৰ্াগৰ্াম, �ুল শুরুর
আেগ ও ছু িটর পেরর েপৰ্াগৰ্াম, এবং �ুেলর খাদয্ কমর্সূিচ, তেব এগুেলার শতর্ হেলা, যিদ েকান িনিদর্� েপৰ্াগৰ্ােম সকল
িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ আসন পূ ণর্ হেয় যায়, তাহেল গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ তার েকান বয্িতকৰ্ম করা হেব না, এবং এ
ধরেনর িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ তােদর �ায়ী আবাসেন থাকা িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ েযমন বয্ব�া গৰ্হণ করা হয়, তােদর েবলােতও
অনু রূপ বয্ব�া গৰ্হণ করেত হেব, এর বয্িতকৰ্ম হেব পাবিলক িপৰ্�ুল েপৰ্াগৰ্ােম, েযভােব উপের বণর্না করা হেয়েছ
(েসকশন III.C েদখুন), েস অনু যায়ী অনয্ েক্ষেতৰ্ যখন একিট �াসেক পূ ণর্ বেল গণয্ করা হেয়, েসখােন বয্িতকৰ্মীভােব
একজন গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেক �ান েদওয়ার জনয্ সেবর্া� সংখয্ক িশক্ষাথর্ীর িনয়েমর বয্িতকৰ্ম করা হেত পাের। যিদ
অনু েরাধকৃত েপৰ্াগৰ্াম বা �ুেলর ধারণক্ষমতা যিদ পূ ণর্ থােক, তাহেল গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেক উপেচ পড়া িশক্ষাথর্ীেদর জনয্
িনধর্ািরত �ুেল বা আেশপােশর অনয্ েকান �ুেল ভিতর্ করা হেব।
A. পৰ্ািত�ািনক ও পাঠয্কৰ্মবিহভূ র্ত কমর্কা� ও কেলজ কাউে�িলং
1. গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদরেক অবশয্ই তােদর পূ বর্বতর্ী �ুেলর েকাসর্ওয়ােকর্ স�� করা পূ ণর্ ও খি�ত েকৰ্িডট পৰ্দান
করেত হেব।
2. গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীরা, যিদ সংি�� মানদ�, েযগুেলার মধয্ িন�িলিখতগুেলা আেছ, তেব তা এর মেধয্ই সীিমত নয়,
ময্াগেনট �ুল, সামার �ুল, কয্ািরয়ার অয্া� েটকিনেকল এডুেকশন, এবং উ�তর পাঠয্কৰ্ম েকাসর্, পূ রণ কের,
তেব পৰ্ািত�ািনক ও পাঠয্কৰ্মবিহভূ র্ত কমর্কাে� অংশগৰ্হেণর েক্ষেতৰ্ েকান বাধার মুেখামুখী হেত পারেব না।
3. গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদরেক অপিরেশািধত িফ, জিরমানা বা অনু পি�িতর জনয্ েকান �ুেল বা েপৰ্াগৰ্ােম অংশগৰ্হেণ
বাধা েদওয়া যােব না।
4. �ুল কাউে�লর ও �াফেদরেক অবশয্ই গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদরেক তােদর কেলজ পৰ্�িতর জনয্ পৰ্েয়াজনীয়
উপকরণ ও পরামশর্ িদেত হেব, যার মেধয্ আেছ কেলজ বাছাইেয়র বয্াপাের কাউে�িলং, আেবদন পৰ্িকৰ্য়া,
ফাইনয্ানিশয়াল এইড এবং কয্া�ােস থাকালীন সহায়তা।
B. গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর েগাপনীয়তার অিধকার
1. েকান িশক্ষাথর্ী, েয গৃ হহীন, তার অব�া স�িকর্ত তথয্ হেলা িশক্ষাথর্ীর িশক্ষাগত েরকডর্ এবং তা ফয্ািমিল
এডুেকশনয্াল রাইটস্ অয্া� পৰ্াইেভিস আয্া� (“FERPA”) দ্বারা সু রিক্ষত। িপতামাতার (স�ীহীন তরুণতরুণীর েক্ষেতৰ্ সংি�� তরুণ-তরুণীর) অনু মিত ছাড়া িশক্ষাথর্ী সামিয়কভােব েকান্ িঠকানায় আেছ, বা তােদর
সামিয়ক আবাসেন থাকার কথা তৃতীয় পেক্ষর কােছ DOE পৰ্কাশ করেত পারেব না, যিদ না FERPA-এর
বয্িতকৰ্ম পৰ্েযাজয্ হয়।
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2. যিদ েকান িশক্ষাথর্ী েকান ডেমি�ক ভােয়ােল� েশ�াের থােক, তাহেল েস েশ�ােরর িঠকানা অবশয্ই েগাপন
থাকেব এবং তা ATS-এ রাখা যােব না।
VI.

গৃ হহীন েছেলেমেয় ও তরুণ-তরুণীেদর খাদয্ লােভর েযাগয্তা
েযসব িশক্ষাথর্ী সামিয়ক আবাসেন বসবাস করেছ, তারা িফৰ্ �ুল খাদয্ পাওয়ার েযাগয্।

VII.

পিরবহন (টৰ্য্া�েপােটর্শন)
ে�শাল এডুেকশন সািভর্স গৰ্হণকারীসহ, িপৰ্�ুল েথেক 12 েগৰ্ড পযর্� সকল গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীরা বয়স ও দু রেত্বর শতর্
িবেবচনা ছাড়াই গৃ হহীন থাকাকােল েয �ুল বছের তারা �ায়ী আবাসেন �ানা�িরত হেব, েস �ুল বছেরর অবিশ� সমেয়র
জনয্, এবং িশক্ষাথর্ী যিদ �ুলিটর চূ ড়া� েগৰ্েড থােক, তাহেল বাড়িত আরও এক বছেরর জনয্ িফৰ্ পিরবহন সু িবধা লােভর
েযাগয্।
A. আশৰ্য়েকে� বসবাস করা K-6 েগৰ্েডর গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ অিফস অভ িপউপল টৰ্া�েপােটর্শন (“OPT”) গণ
পিরবহন ছাড়া বােস বা সমতূ লয্ িবক� মাধয্েমর পিরবহন সু িবধা পৰ্দান করেব বা বয্ব�া গৰ্হণ করেব। যিদ েকান
িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা হলু দ বাস সািভর্স পৰ্তয্াখয্ান কেরন, তাহেল পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ িশক্ষাথর্ী ও তার িপতামাতা িনেচর
বণর্না অনু সাের েমেটৰ্াকাডর্ পাওয়ার েযাগয্া হেবন।
B. গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীেদর যারা েকান আশৰ্য়েকে� বসবাস কের না (েযমন বাস�ান হারােনা, আিথর্ক দু েভর্াগ, বা অনু রূপ
অনয্ েকান কারেণ অনয্ কারও বািড়েত ভাগাভািগ কের থােক), যারা K-6 েগৰ্েড বা িপৰ্�ুেল আেছ, অনু েরাধসােপেক্ষ
তােদর �ুল-িভি�ক STH িলয়ােজাঁ বা STH িরিজওনয্াল ময্ােনজার OPT-এর সােথ সমন্বয় কের েকান �ুল বাস রুট
আেছ িকনা (অথর্াৎ এ ধরেনর যাতায়াত সু িবধার জনয্ যখন যথাযথ বাস রুট িবদয্মান থােক) িকংবা একিট তুলয্
িবক� যাতায়ােতর বয্ব�া পাওয়া যায় িকনা, খুঁেজ েদখেবন।
C. যিদ েকান গৃ হহীন িশক্ষাথর্ীর জনয্ হলু দ বাস পিরবহেনর বয্ব�া করা পৰ্দান করা না হেয় থােক, তখন �ুেলর �াফেদর
সােথ, েযমন ফয্ািমিল অয্ািস�য্া�, �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁ, এবং/অথবা STH িরিজওনয্াল ময্ােনজার-এর সােথ
কথা বলেত হেব।
D. STH-এর িশক্ষাথর্ী েয হলু দ বাস সািভর্স পায় না, েস বয়স বা তার সামিয়ক আবাসন েথেক �ুেলর দূ রত্ব িবেবচনা
ছাড়াই একট পূ ণর্ ভাড়া েমেটৰ্াকাডর্ পাওয়ার েযাগয্।
E. িপৰ্�ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর যাতায়াত সু িবধা পাওয়ার অিধকার আেছ এবং তারা হয় হলু দ বাস পিরবহন (এ ধরেনর
সািভর্েসর জনয্ যথাযথ রুট িবদয্মান থাকেল) িকংবা যিদ তারা সাবওেয় ও েলাকাল বােস িফৰ্ চড়েত হেল MTA
পৰ্িবধােনর শতর্ানু যায়ী েয উ�তা থাকেত হেব, েসটা অিতকৰ্ম কের থাকেল েস একিট েমেটৰ্াকাডর্ পােব। এ ছাড়াও,
তােদর িপতামাতা একিট েমেটৰ্াকাডর্ পােবন।
F. K-6 েগৰ্েডর েযসব গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী �ুেল যাতায়ােতর জনয্ একিট েমেটৰ্াকাডর্ পায় িকংবা যারা িফৰ্ পাবিলক
টৰ্া�েপােটর্শেন যাতায়াত করেত পাের, তােদর িপতামাতা স�ানেক �ুেল আনা-েনওয়ার জনয্ একিট েমেটৰ্াকাডর্
পাওয়ার েযাগয্।
G. যিদ েকান িশক্ষাথর্ী নতুন �ুেল ভিতর্ হয় এবং তার IEP িবেশষ পিরবহন বয্ব�ার সু পািরশ কের, তাহেল �ুলেক
OPT-এর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব যােত তারা পিরবহেনর বয্ব�া গৰ্হণ কের। যিদ িশক্ষাথর্ী তার িঠকানা পিরবতর্ন
কের এবং একই �ুেল েথেক যায়, তাহেল িশক্ষাথর্ীর নতুন িঠকানা ATS িলিপব� করার দািয়ত্ব �ুেলর। ATS-এ
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পিরবতর্ন করা হেয় েগেল OPT 5 �ুল িদবেসর মেধয্ নতুন বাস রুেটর বয্ব�া করেব। নতুন বাস রুেটর বয্ব�াপনা
িনেয় �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁ OPT-এর সােথ সমন্বয় রাখেবন। গৃ হহীন েকান িশক্ষাথর্ী িভ� েকান িডি�� 75
িসিটওয়াইড েপৰ্াগৰ্ােম বদিল হওয়ার েক্ষেতৰ্ িডি�� 75 ে�সেম�-এর কমর্চারী ভিতর্ এবং/অথবা যাতায়ােতর বয্ব�া
করেবন।
VIII.

�ায়ী আবাসেন �ানা�রকােল পিরবারসমূ েহর জনয্ পিরেষবা
ফয্ািমিল অয্ািস�য্া� এবং/অথব �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁেক অবশয্ই িডপাটর্েম� অভ েহামেলস সািভর্েসস
(“DHS”)-এর আশৰ্য়েকে� বসবাসরত পিরবােরর সােথ তােদর নতুন বাস�ােন �ানা�িরত হওয়ার আেগ েদখা
করেত হেব যােত তারা িনি�ত করেত পােরন েয �ানা�র পৰ্িকৰ্য়ািট ঝােমলামু� হয়।

DHS আশৰ্য়েকে�

সামিয়কভােব বসবাসরত পিরবারসমূ েহর যােদর �ায়ী আবাসেন �ানা�রকােল সহায়তার পৰ্েয়াজন হয়, তােদর STH
িরিজ ওনয্াল ময্ােনজার বা �ুল-েবজড্ STH িলয়ােজাঁ-এর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব। িপতামাতােদরেক জানােত
হেব েয, যিদ তারা িনউ ইয়কর্ িসিটেত �ায়ী বািস�া হয়, তাহেল তােদর েছেলেমেয়র অিধকার আেছ তােদর চূ ড়া�
েগৰ্ড পযর্� চলমান �ুেল েথেক যাওয়ার। যিদ েকান পিরবার িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের �ায়ী বািস�ায় পিরণত হয়,
তাহেল িপতামাতােদরেক জািনেয় িদেত হেব েয, তােদর স�ােনর অিধকার আেছ তােদর চলমান �ুেল বছেরর
অবিশ� িদনগুেলার জনয্ েথেক যাওয়ার এবং বছরিট িশক্ষাথর্ীর চূ ড়া� বছর হেল বাড়িত আরও এক বছর েথেক যা
যাওয়ার। পিরবহন সংকৰ্া� বয্াপাের যখন গৃ হহীন িশক্ষাথর্ী �ায়ী বাস�ােন �ানা�িরত হয়, তারা এবং তােদর
িপতামাতা, পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্, তােদর িপতামাতােদর অিধকার থাকেব �ুল বছেরর সমাি� পযর্�, এবং �ুলিটেত েস
�ুল বছরিট িশক্ষাথর্ীর েশষ বছর হেল আরও এক বছর �ুেল যাতায়াত সু িবধা লােভর করার। এরপর েথেক তারা
গৃ হহীন নয়, এমন িশক্ষাথর্ীেদর েবলায় পৰ্েযাজয্ পিরবহন সু িবধার িনয়মনীিতর অধীেন গণয্ করা হেব যা চয্াে�লেরর
পৰ্িবধান A-801-েত বয্াখয্া করা আেছ।
IX.

অনু স�ান
এই পৰ্িবধান সংকৰ্া� সকল অনু স�ান িনেচর িঠকানায় পাঠােত হেব:
Office of Community Schools
অ�ায়ী আবাসেন থাকা িশক্ষাথর্ীগণ
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street – Room 3M
New York, NY 10007
েফান: 718-828-2208
ইেমইল: STHinfo@schools.nyc.gov
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ময্াক্িকিন েভে�া েহামেলস অয্ািস�য্া� অয্া�
অ�ায়ী আবাসেনর (েটে�ারাির হাউিজং) িশক্ষাথর্ীবৃ � - িপতামাতা ও িকেশার-িকেশারীেদর জেনয্ িনেদর্িশকা (গাইড)
আেলাচয্
িশক্ষার অিধকার রক্ষার উে�েশয্

গুরুত্বপূ ণর্ তথয্
•

েকান আশৰ্য়েক� বা েশ�াের, েমােটেল, কয্া�-গৰ্াউে�, অথবা হাসপাতােল পিরতয্� অব�ায়।

ময্াকিকেনা-েভে�া অয্া�-এর অধীেন

•

িন�িলিখত পিরি�িতেত বসবাসকারী

•

েকান গািড়েত, পােকর্, জনসাধারেণর জেনয্ উ�ু � �ােন, বােস, েটৰ্েন অথবা পিরতয্� ভবেন।
বাস�ান বা হাউিজং খুঁেজ না পাওয়ায় অথবা সামথর্য্ অনু যায়ী না হওয়ায়, ব�ু বা আ�ীয়স্বজনেদর সােথ ভাগাভািগ
কের থােক।

িশক্ষাথর্ীেদরেক বা�হারা বা
েহামেলস িহেসেব িবেবচনা করা
হয়:
স�ীহীন িকেশার-িকেশারী

•

েয িকেশার-িকেশারী িপতামাতার বা কােরা অিভভাবকেত্বর পৰ্তয্ক্ষ ত�াবধােন েনই, এবং েয উপের উি�িখত
বয্াখয্া অনু যায়ী উদ্বা� বা েহামেলস িহেসেব সংজ্ঞািয়ত হেত পাের।

স�ীহীন বা�হারা বা েহামেলস িকেশার-িকেশারীেদর, েহামেলস িশক্ষাথর্ী িহেসেবও যারা িপতামাতা বা েকান
অিভভাবেকর সােথ বসবাস কের, তােদর সমান অিধকার রেয়েছ।
েযসব িশক্ষাথর্ী ময্াকিকিন-েভে�া

•

িবনা খরেচ পাবিলক �ুেল পড়ােলখা করা।

অয্া�-এর বা�হারা বা েহামেলস-এর

•

আসন খািল থােক সােপেক্ষ, েজান �ুেল সােথ সােথ ভিতর্ হওয়ার।

সংজ্ঞাধীন, তােদর িন�িলিখত

•

তােদর বতর্মান অব�ােন কতিদন ধের বসবাস করেছ েস িবেবচনা ছাড়াই �ুেল পড়ােশানা করার।

অিধকারগুেলা রেয়েছ:

•

তােদর মূ ল �ুেল অব�ান করার (বা�হারা হওয়ার আেগ েয �ুেল ভিতর্ িছেলা িকংবা সবর্েশষ েয �ুেল পড়ােলখা
করেতা) িকংবা ই�ানু যায়ী তােদর নতুন েজানভু� �ুেল ভিতর্ হওয়ার।

•

�ুেল যাওয়া ও আসার জনয্ পিরবহন সু িবধা পাওয়ার।

•

শুধু তােদর পিরি�িতগত কারেণ বা ভিতর্র জনয্ পৰ্েয়াজনীয় কাগজ না থাকায় সােথ সােথ �ুেল ভিতর্েত
পৰ্তয্াখয্াত না হওয়ার।

গুরুত্বপূ ণর্ তথয্:

•

তারা বা�হারা (েহামেলস) হওয়ােত িনয়িমত �ুল েপৰ্াগৰ্াম েথেক পৃ থকীকৃত না হওয়ার।

•

িবনামূ েলয্ �ুেলর খাবার পাওয়ার।

•

পৰ্িতিট বেরােত কমপেক্ষ একজন �ুেড�স ইন েটে�ারাির হাউিজং (সামিয়ক আবােস অবি�ত িশক্ষাথর্ী, STH)
িরিজওনাল ময্ােনজার আেছন িযিন STH িলয়ােজাঁ িহেসেব কাজ কেরন এবং বা�হারা িশক্ষাথর্ীেদর িশক্ষায়
সহায়তা করার জনয্ তােদর কমর্সূিচ (েপৰ্াগৰ্াম) ও পিরেষবাসমূ হ পৰ্�ত কেরন। ফয্ািমিল অয্ািস�য্া�েদর একিট
িটমেক STH িরিজওনাল ময্ােনজার ত�াবধান কেরন। িরিজওনাল ময্ােনজার-এর সােথ েযাগােযােগর তথয্ এখােন
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পাওয়া যােব।
•

পৰ্িতিট �ুেল একজন STH �ুল-িভি�ক িলয়ােজাঁ রেয়েছ িযিন STH-েত সহায়তা করেত �ুেলর সােথ সরাসির
কাজ কেরন।

•

িকছু �ুেল STH-েত সহায়তা করার জেনয্, একজন STH কিমউিনিট েকাঅিডর্েনটর রেয়েছন।

•

অিতির�ভােব, িডি�� 75 এবং িডি�� 79-এ একজন দািয়ত্বপৰ্া� STH িলয়ােজাঁ রেয়েছন, িযিন বা�হারা
(েহামেলস) েছেলেমেয়েদর েলখাপড়ায় পৰ্েয়াজনীয় সহায়তা েদয়ার জনয্ পৰ্�ত থােকন।

•

ফয্ািমিল অয্ািস�য্া�গণ েশ�াের এবং িকছু িকছু �ুেল অব�ান কেরন। তারা বা�হারা িপতামাতা ও তােদর

•

ফয্ািমিল অয্ািস�য্া�গণ িপতামাতােদর স�ানেক �ুেল ভিতর্ হওয়া, িটকা েদয়া, �ুেলর কাগজপতৰ্ সংগৰ্হ করা

েছেলেমেয়েদর িশক্ষাগত চািহদা পূ রেণর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় সহায়তা িদেত দায়ব� থােকন।
এবং �ুেল যাওয়া-আসার বয্ব�া করায় সহায়তা করার জেনয্ রেয়েছন। বয্ি�গত পৰ্� করেত, পৰ্িশক্ষেণর বয্ব�া
করেত, িকংবা স�ীহীন িকেশার-িকেশারীেদর সহায়তা করেত, �ুল-কমর্ীেদর �ুল-িভি�ক িলয়ােজাঁ অথবা
কিমউিনিট েকাঅিডর্েনটর, অথবা তােদর িরিজওনয্াল ময্ােনজােরর সােথ েযাগােযাগ করেত িদ্বধা করা উিচত নয়।
�ুল বাছাই:

•

যিদ স�ান বা�হারা (েহামেলস) হেল �ুলগুেলােক অবশয্ই িপতামাতােদর স�ােনর জেনয্ �ুল বাছাই করার
সু েযাগ িদেত হেব। িপতামাতা িন�িলিখতগুেলা েথেক েবেছ িনেত পারেবন:
a)

�ায়ী িঠকানায় বসবাসকােল িশক্ষাথর্ী েয �ুেল পড়েতা (মূ ল �ুল);

b)

িশক্ষাথর্ী সবর্েশষ েয �ুলিটেত ভিতর্ িছেলা; িকংবা

c)

বা�হারা (েহামেলস) িশক্ষাথর্ী বতর্মােন েয এলাকায় বাস করেছ, েস এলাকায় �ায়ীভােব বসবাসরত
িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ েযসব �ুল রেয়েছ েসগুেলা, এেক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্ িশক্ষাথর্ী েযাগয্তার শতর্গুেলা পূ রণ কেরেছ
এবং আসন খািল রেয়েছ।

আপনার স�ান েকান �ুেল ভিতর্ না

এিলেম�াির এবং িমডল্ �ুল – আপনার যিদ একিট েজানভু� �ুল েথেক থােক, িশক্ষা বছর চলাকােল আপিন
েযেকান সময় সরাসির �ুেল িগেয় ভিতর্ হেত পােরন। আপনার যিদ েকান েজানভু� �ুল না থােক অথবা আপিন

থাকেল িকংবা আপিন �ুল বদল

আপনার স�ােনর জনয্ যিদ অনয্ �ুেলর অপশনগুেলা েদখেত চান, তেব ফয্ািমিল ওেয়লকাম েস�ার পিরদশর্ন

করেত চাইেলই শুধু পৰ্েযাজয্ হেব)

করুন। আপনার ফয্ািমিল ওেয়লকাম েস�ার েকাথায় আেছ জানেত চাইেল, অনু গৰ্হ কের 311 নম্বের েফান

�ুল এনেরালেম�: (বতর্মােন

•

করুন।
•

হাই �ুল – সকল হাই �ুল িশক্ষাথর্ীেক অবশয্ই ফয্ািমিল ওেয়লকাম েস�াের েরিজ�ার করেত হেব।

•

যিদ আপনার স�ান বতর্মােন NYC িডপাটর্েম� অব েহামেলস সািভর্স-এর আশৰ্য়েকে� (েশ�াের) বসবাস কের,
তাহেল যিদ পৰ্েয়াজন হয়, আপনার আশৰ্য়েকে�র ফয্ািমিল অয্ািস�য্া� আপনােক সহায়তা িদেত সক্ষম হেবন।
আপনার আশৰ্য়েকে� (েশ�াের) যিদ েকান ফয্ােমিল অয্ািস�য্া� না থােকন অথবা আপিন যিদ আশৰ্য়েকে�

1

A-101 সংযু ি� 5 - ব�নমুি�র হলফনামা (এিফেডিভট অভ ইমানিসেপশন)-মুিদৰ্ত হেয়েছ 3-1-18.docx
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আেলাচয্

গুরুত্বপূ ণর্ তথয্
(েশ�াের) বসবাস না কেরন, তাহেল অনু গৰ্হ কের আপনার STH িরিজওনাল ময্ােনজার-এর সােথ েযাগােযাগ
করুন।

ভিতর্ িনেয় িবেরাধ:

•

যিদ অয্াসাইন করা �ুল িনেয় িবেরাধ উৎপি� হয়, যতিদন িবেরাধ িন�ি� না হে�, ততিদন িশক্ষাথর্ীেদর তােদর
মূ ল �ুেল অথবা নতুনভােব িনধর্ািরত বদিল �ুেল থাকা উিচত, এবং আপনার স�ানেক অবশয্ই েয �ুেল ভিতর্

•

িপতামাতােক অবশয্ই িবেরাধ স�েকর্ �ুেলর িস�া� জািনেয় একিট িলিখত বয্াখয্া িদেত হেব যােত আিপেলর

করেত চাে�ন েসটায় সামিয়কভােব েরিজ�ারকৃত হেত হেব।
অিধকােরর কথা উি�িখত থাকেব এবং যা STH ফয্ােমিল অয্ািস�য্া�, অথবা অনসাইট STH �ুল িভি�ক
িলয়ােজাঁ, অথবা STH িরিজওনাল ময্ােনজার-এর কােছ সহায়তার জনয্ সু পািরশ কের পাঠান হেব।
পিরবহন

•

েযসব িশক্ষাথর্ীেদরেক ময্াকিকিন েভে�া অয্া� অনু যায়ী বা�হারা (েহামেলস) িহেসেব সংজ্ঞািয়ত করা হয়, তারা
যিদ পৰ্েয়াজন হয়, �ুেল যাওয়া আসার জনয্ পিরবহনসু িবধা পাওয়ার অিধকারী। যিদ থােক, K-6 েগৰ্ড পযর্�
িশক্ষাথর্ীেদর বােসর সু িবধা েদওয়া হেব; অনয্থায়, তারা িশক্ষাথর্ী েমেটৰ্াকাডর্ পাওয়ার েযাগয্।

•

িপৰ্-K-6 েগৰ্ড পযর্� িশক্ষাথর্ীেদর যারা পিরবহন সু িবধা এবং েমেটৰ্াকাডর্ লােভর েযাগয্, তােদর িপতামাতাও তােদর

•

স�ানেদর সে� আনা-েনওয়ার জনয্ পিরবহনসু িবধা (েমেটৰ্াকাডর্) লােভর েযাগয্।
7-12 েগৰ্েডর িশক্ষাথর্ীরা �ুেড� েমেটৰ্াকাডর্ লােভর েযাগয্।

আরও তেথয্র জনয্ অনু গৰ্হ কের আপনার বেরা STH িলয়ােজাঁর সােথ অথবা 311 নম্বের েফান করুন।
19 জুন, 2019
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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-780 – সংযু ি� নং 2
আবাসন বা হাউিজং সং�া� ��াবলী

িপতামাতা/অিভভাবক/িশক্ষাথর্ী:
এই ফমর্িটর উে�শয্ ময্াকিকিন-েভে�া অয্া� 42 U.S.C. 11435-এর শতর্ পূ রণ করা এবং এিট অবশয্ই পৰ্িতিট িশক্ষাথর্ীর জনয্ পূ রণ করেত হেব।
আপনার েদওয়া তথয্ েগাপন থাকেব। আপনার েদওয়া তেথয্র উপর িভি� কের আপনার স�ােনর সােথ ৈবষময্ করা হেব না।
িশক্ষাথর্ী কী কী পিরেষবা পাওয়ার েযাগয্, েসটা িনধর্ারেণ সহায়তা করার জনয্ অনু গৰ্হ কের িশক্ষাথর্ীর হাউিজং বা আবাসন-সংকৰ্া� িন�িলিখত পৰ্�গুেলার উ�র
িদন।
�ুল/অ�ায়ী আবাসন বা েটে�ারাির হাউিজংেয়র িলয়ােজাঁ-র জনয্ দৰ্�বয্: অনু গৰ্হ কের িশক্ষাথর্ী ও পিরবারেক এই ফমর্ পূ রেণ সহায়তা করুন। অযথা এই
ফমর্ েরিজে�শন পয্ােকেজ অ�ভুর্� করেবন না, কারণ িশক্ষাথর্ী যিদ অ�ায়ী আবাসন বা েটে�ারাির হাউিজংেয় বসবাসকারী িহেসেব েযাগয্ হয়, তাহেল
েরিজে�শন পয্ােকেজর অংশ িহেসেব অনয্ানয্ আবশয্ক কাগজপেতৰ্র পাশাপািশ, িশক্ষাথর্ীেক তার বাস�ােনর িঠকানার পৰ্মাণ জমা িদেত হয় না । িপতামাতার
স�িত ছাড়া িডি�� বাস�ােনর অব�া স�িকর্ত তথয্ পৰ্কাশ করেত পারেব না।

িশক্ষাথর্ীর নাম এবং তথয্:
েশষ নাম

OSIS নম্বর

পৰ্থম নাম

মধয্ নাম

�ুল

জ�তািরখ (মাস/িদন/বৎসর)

অনু গৰ্হ কের িশক্ষাথর্ীর বাস�ােনর বতর্মান বয্ব�া িচি�ত করুন। অনু গৰ্হ কের একিট ব�-এ িটক-িচ� িদন:

িটক (√)

(শুধু মাতৰ্ �ুেলর

আবাসন (হাউিজং) সংকৰ্া� পৰ্�াবলী বাছাই

বয্বহােরর জেনয্)
ATS েকাড
ডাবলড আপ - বাস�ান না থাকায় অথবা আিথর্ক টানােপাড়েনর জনয্ অনয্ পিরবার অথবা বয্ি�র সােথ বাস�ান

D

ভাগাভািগ করেছ
েশ�ার - জরুির ও উ�রণকালীন আশৰ্য় বা েশ�ার

S

েহােটল/েমােটল - এমন েকাথাও বাস করেছ যা জরুির বা উ�রণকালীন আশৰ্য়েক� বা েশ�ার নয় এবং এেত

H

ভাড়া িদেত হয়
অনয্ানয্ অ�ায়ী আবাসন অব�া - েটৰ্ইলার পাকর্, কয্া�গৰ্াউ�, গািড়, পাকর্, উ�ু � �ান, পিরতয্ক্ষ ভবন, রাজপথ,

T

িকংবা অনয্ েযেকান বসবােসর জেনয্ যেথ� নয় এমন �ান
�ায়ী আবাসন - েয িশক্ষাথর্ী েকান �ায়ী, িনয়িমত, এবং বাস-উপেযাগী �ােন বাস করেছ

P

িশক্ষাথর্ী যিদ েকান �ায়ী বাস�ােন না থােক, তাহেল িন�িলিখতিট পৰ্েযাজয্ হেল তাও িচি�ত করুন:
স�ীহীন িকেশার-িকেশারী - েয িকেশার-িকেশারী একজন িপতামাতা বা অিভভাবেকর পৰ্তয্ক্ষ ত�াবধােন

(শুধু মাতৰ্ �ুেলর
বয্বহােরর জেনয্) যিদ

থােক না

পৰ্েযাজয্ হয় তেব “Y”
_____________________________
িপতামাতা/অিভভাবক (ইংেরিজ বড় অক্ষের)

____________________________________ ________________________
িপতামাতা/অিভভাবেকর স্বাক্ষর

তািরখ

অনু গৰ্হ কের অনু েরাধ অনু যায়ী আপনার স�ােনর �ুেল এই ফমর্ জমা িদন।
দৰ্�বয্: ময্াকিকেনা েভে�া অয্া� অনু যায়ী আপনার স�ান কী কী পিরেষবা লােভর উপযু � হেত পাের, আপনার েদয়া উপেরর উ�র তা িনধর্ারেণ সহায়তা
করেব। েযসব িশক্ষাথর্ী এই অয্া� অনু সাের সু রক্ষা লাভ কের, তারা সাধারণত আবশয্ক কাগজপতৰ্, েযমন বাস�ােনর পৰ্মাণ, �ুেলর েরকডর্, িটকাসংেশািধত 12/2016
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ইে�কশেনর েরকডর্ বা বাথর্ সািটর্িফেকট ইতয্ািদ ছাড়াই সােথ সােথ �ুেল ভিতর্ হেত পারার অিধকার রােখ। িশক্ষাথর্ী ভিতর্ হওয়ার পর নতুন �ুলেক অবশয্ই
িশক্ষাথর্ী সবর্েশষ েয �ুেল েস পেড়েছ, েস �ুেলর সােথ েযাগােযাগ কের িশক্ষাথর্ীর িটকা-ইে�কশন, এবং েটে�ারাির হাউিজং (STH) েরকডর্সহ িশক্ষাগত
েরকডর্ পাঠাবার অনু েরাধ জানােত হেব। িলয়ােজাঁেক অবশয্ই িশক্ষাথর্ীেক অনয্ানয্ পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ সংগৰ্হ করেত এবং িটকা গৰ্হণ করেত সহায়তা
করেত হেব। েযসব িশক্ষাথর্ী ময্াকিকিন-েভে�া অয্া�-এর অধীেন সু রিক্ষত, তারা িবনা খরেচ যাতায়তা ও অনয্ানয্ পিরেষবা পাবার েযাগয্। অনু গৰ্হ কের
সূ েতৰ্র জনয্ চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-780 েদখুন।
এই ফেমর্র সােথ এক পাতার সংযু ি� আেছ যার িশেরানাম: “ময্াকিকেনা-েভে�া েহামেলস অয্ািস�য্া� অয্া� - �ুেড�স ইন েটে�ারাির হাউিজং গাইড ফর
পয্াের�স অয্া� ইয়ু থ।”

সংেশািধত 12/2016
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