নিউ ইয়র্ক স্টেটের নিনিোল সাম্য সংক্রান্ত পনরবাটরর িিয প্রশ্নাবলী
_______________________________________________________________-এর নপতাম্াতা/অনিিাবর্
আম্াটের নিউ ইয়র্কবাসী নিক্ষার্কীটের নিনিোল তর্য-উপর্রণ বা নরটসাসক বযবহাটরর সু ট াগ সংক্রান্ত সনির্ তর্য
সংগ্রহ, নিক্ষর্টের তাটের নিক্ষার্কী ও পনরবারটের আটরা িালিাটব পনরটেবা নেটত সহায়তা র্রটব। এো অিকি
র্রটত, নিউ ইয়র্ক স্টেে এিুটর্িি নিপােকটম্ন্ট নর্ন্ডারগাটেকি - দ্বােি (12) স্টগ্রটির নিক্ষার্কীটের (পনরবাটরর প্রনতনে
নিক্ষার্কীর িিয এর্নে র্টর) নপতাম্াতা অর্বা অনিিাবর্গণটর্ এর্নে নিনিোল সাম্য সংক্রান্ত িনরপ পূ রণ র্রটত
অিু টরাধ র্রটে। এই িনরপনে নিক্ষার্কীটের বানিটত নিিাইস এবং ইন্টারটিে লিযতা সম্পটর্ক তর্য প্রোি র্রটব।
এই প্রনক্রয়ায় আম্াটের সহায়তা র্রটত, অিু গ্রহ র্টর নিটের প্রনতনে প্রটশ্নর উত্তর নেি এবং িনরপনে িম্া নর্ংবা
স্টেরত স্টেয়ার িিয প্রোির্ৃত স্ট টর্াটিা অনতনরক্ত তর্য অিু সরণ র্রুি।
আপিার সম্য় ও সহট ানগতার িিয ধিযবাে।

প্রশ্ন 1:

স্কুল নিনিক্ট আপিার সন্তািটর্ নিক্ষা বের েলার্াটল বযবহাটরর িিয, স্কুল নর্ংবা নিনিটক্টর
ম্ানলর্ািাধীি এর্নে নিটবনেত নিিাইস ইসু য র্টরনেল নর্?
হযাাঁ
িা

প্রশ্ন 2:

স্কুল স্টর্টর্ অিযত্র নিক্ষা অিকি র্ম্কর্াণ্ড সম্পন্ন র্রার িিয আপিার সন্তাি অনধর্াংি সম্য়
স্টর্ান নিিাইস বযবহার র্টর? (এো হটত পাটর স্কুল-প্রেত্ত নিিাইস নর্ংবা অিয স্টর্ািও
নিিাইস, নিক্ষার্কী স্ট োই তার স্কুটলর নিক্ষণ র্ম্কর্াণ্ড সম্পন্ন র্রটত অনধর্াংি সম্য় বযবহার
র্টরটে।)
স্টিস্কেপ
লযাপেপ
েযাবটলে
স্টক্রাম্বুর্
স্মােকটোি
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স্টর্াটিা নিিাইস স্টিই

প্রশ্ন 3:

নিক্ষা অিকটি বযবহৃত প্রশ্ন 2-এ িিাক্তর্ৃত প্রার্নম্র্ নিিাইসনে স্টর্ প্রোি র্টরটে? (এো হটত
পাটর স্কুল-প্রেত্ত নিিাইস নর্ংবা অিয স্টর্ািও নিিাইস, নিক্ষার্কী স্ট োই তার স্কুটলর নিক্ষণ
র্ম্কর্াণ্ড সম্পন্ন র্রটত অনধর্াংি সম্য় বযবহার র্টরটে।)
স্কুল
বযনক্তগত
স্টর্াটিা নিিাইস স্টিই

প্রশ্ন 4:

নিক্ষা অিকটি বযবহৃত নিিাইসনে (প্রশ্ন 2-এ িিাক্তর্ৃত) বানির অিয র্াটরা সাটর্ স্টিয়ার র্রা
হয় নর্?
স্টিয়ার র্রা হয়
স্টিয়ার র্রা হয় িা
স্টর্াটিা নিিাইস স্টিই

প্রশ্ন 5:

স্কুল স্টর্টর্ অিযত্র সর্ল নিক্ষা অিকি র্ম্কর্াটণ্ড পুটরাপুনর অংিগ্রহণ র্রটত প্রার্নম্র্িাটব
বযবহৃত নিিাইসনে (প্রশ্ন 2-এ িিাক্তর্ৃত) নর্ আপিার সন্তাটির িিয প াক প্ত?
হযাাঁ
িা

প্রশ্ন 6: আপিার সন্তাি স্ট বানিটত বসবাস র্টর স্টসখাটি ইন্টারটিে সংট াগ আটে নর্?
হযাাঁ
িা
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প্রশ্ন 7:

আপিার সন্তাি স্ট বানিটত বসবাস র্টর স্টসখাটি র্ী ধরটির ইন্টারটিে সংট াগ রটয়টে?
আবানসর্ ব্রিবযান্ড
স্টসলু যলার
স্টম্াবাইল হেস্পে
র্নম্উনিনে ওয়াইোই
সযাটেলাইে
িায়াল আপ
DSL
অিযািয
স্টিই

প্রশ্ন 8:

আপিার সন্তাি স্ট বানিটত বসবাস র্টর স্টসখাটি পূ ণক পনরসটর নিক্ষা অিকি র্ম্কর্াণ্ড সম্পন্ন
র্রটত পাটর নর্, এটত রটয়টে, ধীর নর্ংবা েু বকল ইন্টারটিে সংট াটগর র্ারটণ স্টর্ািও নবঘ্নতার
ম্ুটখাম্ুনখ িা হটয়, ইন্টারটিটে নিনিও োলিা ও অযাসাইিটম্ন্ট আপটলাি র্রা?
হযাাঁ
িা

প্রশ্ন 9:

নে স্টর্টর্ র্াটর্, আপিার সন্তাি স্ট বানিটত বসবাস র্টর স্টসখাটি টর্ষ্ট এবং নিিকরট াগয
ইন্টারটিে স্টপটত র্ী বাধা রটয়টে?
সহিলিযতা
ম্ূ লয
স্টিই
অিযািয
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নপতাম্াতা / অনিিাবটর্র িাম্: ______________________________________________________

নপতাম্াতা / অনিিাবটর্র স্বাক্ষর: ___________________________________________________

তানরখ: ____________________

আনম্ সম্মত হনি স্ট আনম্ এই িনর্ বা ির্ুযটম্টন্টর নবনধ এবং িীনত অিু ায়ী আইিী এনক্তয়ারাধীি। র্াগটি
র্লটম্র স্বাক্ষটরর িযায় এর্ইিাটব, আম্ার িাম্ ও িাটম্র আেযাক্ষর (ইনিনিয়াল) আম্ার স্বাক্ষটরর ববেু যনতি তর্া
ইটলক্ট্রনির্ প্রনতনিনধত্ব র্রটব।
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