A-101 ভর্তি , পুনঃভি র্তি , বদর্ি, এবং সকি র্িক্ষার্থীর জনয র্িস্ট ননাটিি 02/17/2022

চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান
নম্বে: A-101
বিষয়: ভবতি, পুনঃভিবতি, িদবল, এিং সকল বিক্ষার্িীে জনয বলস্ট ননাবিি
নেবি: বিক্ষার্িী
ইসু যে তাবেখ: 17 নেব্রুয়াবে, 2022
পবেিতিন্সনে সাোংি


নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে NYC স্কুল বিবিক্ট-এ বেন্সে আসা এিং নেসি নেন্সলন্সেন্সয় নকান্সনা আদালত বনন্সদিবিত
কাঠান্সো, কান্সস্টাবিয়াল িযিস্থা, এিং বচ্বকৎসা িযিস্থা নর্ন্সক বেন্সে আসা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে অবধকাে সংন্সিাধন
কন্সে (§§ III, III.A.1-3, III.C.1-2, III.D.1, VII.E.3)।
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সােসংন্সক্ষপ
এই প্রবিধান 31 োচ্ি, 2020 তাবেন্সখ জাবেকৃত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-101 নক েবহত
কন্সে। এবি বনউ ইয়কি বসবিে (NYC) প্রিাসবনক বিবিক্ট 1-32 ও বিবিক্ট 75
নেিালাইজড্ স্কুল ও নপ্রাগ্রাে, উভয় স্কুল বিবিক্ট-এে বিক্ষার্িীন্সদে ভবতি, অিযাহবত, এিং
িদবলে বনয়ে প্রবতষ্ঠা কন্সে, েবদ না অনয নকান্সনাভান্সি উন্সেখ কো র্ান্সক।
I.

ভূ বেকা
A. অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে প্রিাসবনকভান্সি NYC স্কুল বিবিক্ট-এে অধীনস্ত সিগুন্সলা বিবিক্ট 132 স্কুন্সলে ভবতি ও এনন্সোলন্সেে পবলবস এিং প্ল্যাবনং-এে একক কতৃিত্ব ও দাবয়ত্ব বনয়ন্ত্রি কন্সে। বিবিক্ট
75 এিং বিবিক্ট 79-এে সু পাবেনন্সিনন্সিেগি তান্সদে বনজ বনজ বিবিক্টগুন্সলাে অধীনস্থ সকল স্কুল ও
নপ্রাগ্রান্সেে ভবতি ও এনন্সোলন্সেে পবলবস এিং প্ল্যাবনং-এে একক কতৃিত্ব ও দাবয়ত্ব বনয়ন্ত্রি কন্সেন।
B. সংজ্ঞা:
এ প্রবিধান্সনে প্রাসবিক উন্সেন্সিযে নক্ষত্রগুন্সলান্সত:
1. ভবতি (অযািবেিে) িলন্সত িুঝায় আন্সিদন প্রবিয়া োে োধযন্সে পবেিােসেূ হ পেিবতি বিক্ষা িেন্সে
নকান্সনা স্কুল িা নপ্রাগ্রান্সে একবি ভবতিে অোে লান্সভে জনয তান্সদে স্কুল িা নপ্রাগ্রাে িাোইন্সয়ে
অগ্রাবধকাে জো নদন।
2. DOE (বিওই) িলন্সত িুঝায় NYC বিপািিন্সেে অভ এিুন্সকিন।
3. DOE স্কুল িলন্সত িুঝায় NYC স্কুল বিবিক্টগুন্সলাে অধীনস্থ নকান্সনা স্কুল, োে অভযন্তন্সে আন্সে
বিবিক্ট 1-32 স্কুলসেূ হ এিং বিবিক্ট 75-এে অভযন্তেস্থ স্কুল ও নপ্রাগ্রােসেূ হ।
4. এনন্সোলন্সেে িলন্সত িুঝায় বনধিাবেত স্কুন্সল নেবজন্সিিন সম্পন্ন কো এিং নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক স্কুল তাে
বসন্সস্টন্সেে নেবজস্টান্সে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক স্থান নদওয়া, প্রকৃতপন্সক্ষ নসিা হন্সলা স্কুলবিন্সত নেন্সলন্সেন্সয়ে
অংিগ্রহি কো।
5. বপতাোতা (পযান্সেে) িন্সেে দ্বাো নেন্সলন্সেন্সয়ে বপতাোতা িা অবভভািক, বকংিা অনয নে িযবক্তে
সান্সর্ সন্তান্সনে বপতাোতাসূ লভ িা তত্ত্বািধানেুলক সম্পকি েন্সয়ন্সে, এেন িযবক্তন্সক িুঝায়। জন্ম িা
দত্তক বপতাোতা, সৎ বপতাোতা, আইন দ্বাো বনেু ক্ত অবভভািক, পালক বপতাোতা, এিং িতিোন্সন
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স্বুন্সল পড়ন্সে এেন সন্তান্সনে সান্সর্ “বপতাোতাে সম্পন্সকি আিদ্ধ িযবক্ত”। “বপতাোতাে সম্পন্সকি
আিদ্ধ িযবক্ত" দ্বাো এেন নকান িযবক্তন্সক িুঝান হয়, বেবন বপতাোতাে েৃতুয, কাোদণ্ড, োনবসক
অসু স্থতা, নস্টন্সিে িাইন্সে অিস্থান, সন্তানন্সক পবেতযাগ কো িা এেকে অনয নকান কােন্সি সন্তান্সনে
কান্সে বপতাোতা িা অবভভািক উপবস্থত না র্াকায় তাে দাবয়ত্ব গ্রহি কন্সেন্সেন।
6. সােবয়ক নেবজন্সিিন (প্রবভিনযাল নেবজন্সিিন) িলন্সত িুঝায় সকল িকুন্সেে উপস্থাপন না কোে
িা িকুন্সেন্সেে বিধতা বকংিা নেন্সলন্সেন্সয়ে স্কুলবিন্সত ভবতিে নোগযতা সংিান্ত পবেবস্থবত সম্পন্সকি
নকান্সনা প্রশ্ন র্াকা সন্সত্ত্বও নকান্সনা স্কুল কতৃিক নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক বসন্সস্টন্সে নেবজস্টাে কো।
7. নেবজন্সিিন (বনিিন) িলন্সত িুঝায় বপতাোতা কতৃিক জন্সন্মে প্রাোিয িকুন্সেে ও বঠকানাে
প্রোিসহ আিবিযক িকুন্সেে উপস্থাপন্সনে বনয়ে নেন্সন, নসকিন VII-এ উবেবখত িযবতিে
সান্সপন্সক্ষ, নকান্সনা একবি নেন্সলন্সেন্সয়ে নকান্সনা একবি স্কুন্সল ভবতি হওয়াে নোগযতা বনবিত কোে
এিং নেন্সলন্সেন্সয়বিন্সক বসন্সস্টন্সেে নেবজস্টান্সে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক অন্তভুিবক্তে পদন্সক্ষপসেূ হ।
8. িদবল (ট্রােোে) িলন্সত িুঝায় বনন্সচ্ নসকিন IV-এ প্রদত্ত নেিীগুন্সলাে রূপন্সেখা অনু োয়ী নকান্সনা
নেন্সলন্সেন্সয়ে িতিোন DOE স্কুল তযাগ কো এিং বভন্ন একবি DOE প্রন্সিি কো। নে নেন্সলন্সেন্সয়
িদবল হয়, তান্সক NYC স্কুল বিবিক্ট নর্ন্সক অিযাহবত নদওো হয় না।
9. নজান স্কুল (আঞ্চলবভবত্তক স্কুল) িলন্সত িুঝায় এেন স্কুলন্সক নেবি নসসি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে প্রর্ে
অগ্রাবধকাে নদয় োো "ন্সজান" বহন্সসন্সি সংজ্ঞাবয়ত বনবদিষ্ট নভৌগবলক এলাকায় িসিাস কন্সে। একবি
নজান স্কুল নকান্সনা একবি স্কুন্সলে জনয বনবদিষ্ট নজান-এ (অঞ্চন্সল) িসিাসকােী নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে
পবেন্সষিাে সু ন্সোগ নদয় নসই বনবদিষ্ট নজান-এে িাইন্সেে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে আন্সগ, এে িযবতিে হন্সলা
বপ্র-K ভবতিন্সত, নে নক্ষন্সত্র িতিোন্সন নস স্কুন্সলে 3-K নপ্রাগ্রান্সে ভবতি র্াকা আন্সিদনকােী নেন্সলন্সেন্সয়ো
অনযানয নজানভুক্তন্সদে চ্াইন্সত অগ্রাবধকাে পান্সি। নতুন নজানভুক্ত নেন্সলন্সেন্সয়ো খাবল আসন পাওয়া
সান্সপন্সক্ষ তান্সদে নজান স্কুন্সল নেবজস্টাে ও এনন্সোলড্ হওয়াে অবধকাে োন্সখ।
C. স্কুন্সল ভবতি
1. নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক জাবত, িিি, কৃবষ্ট, োবিক পবেচ্য়, বলি (পুরুষ/নােী), বলি পবেচ্য়, গভিািস্থা,
বিন্সদবিত্ব, নাগবেকন্সত্বে অিস্থা, প্রবতিবিতা, নেৌন পক্ষপাত, ধেি, ওজন িা জাবতগত পবেচ্ন্সয়ে
বভবত্তন্সত DOE স্কুন্সল ভবতি অর্িা এনন্সোলন্সেে কেন্সত অস্বীকাে কো োন্সি না।
2. ভবতিে পবিকা িেন্সে নে নেন্সলন্সেন্সয়ে তৃতীয় জন্মবদন হন্সি,, নস নেন্সলন্সেন্সয় 3-K নপ্রাগ্রান্সে ভবতিে
নোগয, (ভবতিে অগ্রাবধকাে ( (ন্সসকিন II.B নদখুন) ও আসন লভযতাসান্সপন্সক্ষ)।
3. নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ে চ্তুর্ি জন্মবদন ভবতিে কযান্সলন্ডাে িেন্সেে েন্সধয পন্সড় তান্সদেন্সক বপ্র-বকন্ডােগান্সিিন
(বপ্র-K)-নত ভবতি কেন্সত হন্সি (বনধিাবেত স্কুলসেূ ন্সহে ভবতিে অগ্রাবধকাে (ন্সসকিন II.C নদখুন) ও
খাবল বসি সান্সপন্সক্ষ)।
4. নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ে পঞ্চে জন্মবদন ভবতিে কযান্সলন্ডাে িেন্সেে েন্সধয পন্সড় তান্সদে জনয বকন্ডােগান্সিিন্সন
ভবতি হওয়া িাধযতােূ লক, নসবি এইসি নেন্সলন্সেন্সয় প্রর্েিান্সেে েত স্কুন্সল ভবতি নহাক িা অনয স্কুল
নর্ন্সক িদবল বনন্সয় র্াক, এে িযবতিে হন্সি েবদ এসি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নকান DOE স্কুন্সল
বকনিােগান্সিিন্সন ভবতি না কো আিিযক হয়:
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a. তান্সদে বপতাোতা বঠক কন্সেন্সেন তান্সদেন্সক পন্সেে বিক্ষা িেন্সে নগ্রি 1-এ 6 িেে িয়স্ক
বহন্সসন্সি ভবতি কেন্সিন; অর্িা
b. তাো নকান্সনা নিসেকাবে স্কুন্সল এনন্সোলড্ িা েবদ তান্সদে বপতাোতা তান্সদেন্সক DOE-এে
অবেস অভ নহাে স্কুবলং নেবজস্টাে কন্সে র্ান্সকন।
নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ে 6 তে জন্মবদন ভবতি বনবদিষ্ট কযান্সলন্ডাে িেন্সে হয় এিং নে িতিোন্সন নকান্সনা
DOE স্কুন্সল এনন্সোলড্ নয় িা DOE অবেস অভ নহাে স্কুন্সল নেবজস্টািি নয়, তান্সদেন্সক অিিযই
নগ্রি 1এ ভতি কেন্সত হন্সি।
5. বিক্ষার্িীন্সদে 5 িেে িয়স নর্ন্সক স্কুন্সল ভবতি হন্সত হয়, উপন্সেে 4a এিং 4b এে িযবতিে। নে
স্কুল িেন্সে বিক্ষার্িীে িয়স 17 িেে হয় তাে নিষবদন অিবধ তান্সক স্কুন্সল ভবতি র্াকন্সত হয় এিং,
েবদ হাই স্কুল তাে বিন্সপ্ল্াো েিু ে না হয়, তাো নে স্কুলিেন্সে নস 21 িেে িয়সী হন্সি, তাে
নিষবদন অিবধ নস স্কুন্সল র্াকন্সত পান্সে, এেন বক তান্সদে কন্সেেন্সেে নিন্সিনবিয়াল (প্রােবিক
প্রিংসাপত্র) র্াকন্সলও।
D. নগ্রন্সিে ভবতিে নীবত
1. বকন্ডােগান্সিিন হন্সে NYC স্কুল বিবিক্ট-এে প্রন্সিবিকা নগ্রি। শুধু নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ে িয়স নকান্সনা
বনবদিষ্ট কযান্সলন্ডাে িেন্সে 5 িেে হয়, তাো বকন্ডােগান্সিিন্সন নেবজস্টািি হন্সি। নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ে
িয়স বনবদিষ্ট কযান্সলন্ডাে িেন্সে 6 হন্সি, তাো নেবজস্টািি হন্সি 1 নগ্রন্সি।
2. নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নেখান্সন তাে িয়স অনু োয়ী 1 নগ্রন্সি ভবতি হওয়া িাধযতােূ লক, বকন্তু বপ্রবেপযাল েবদ
েন্সন কন্সেন অনয নগ্রন্সি ভবতি হন্সল তাে নলখাপড়া কো অবধকতে উপেু ক্ত হন্সি, তাহন্সল বপ্রবেপযাল
তাে ভবতিে নগ্রি স্তে বনন্সয় সু পাবেনন্সিনন্সিে-এে সান্সর্ কর্া িলন্সিন এিং িাক্তাবে িা অনয
েূ লযায়নেূ লক নবর্ উপস্থাপন কেন্সিন, ো অনযত্র ভবতিে নেৌবক্তকতা প্রোন্সিে জনয বপতাোতা
সেিোহ কন্সেন্সেন। সু পাবেনন্সিনন্সিে নস সন্তান্সনে উপেু ক্ত নগ্রি বনধিােন্সিে িযাপান্সে চ্ূড়ান্ত বসদ্ধান্ত
গ্রহি কেন্সিন।
3. NYC স্কুল বিবিক্ট-এ নিাগত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক নগ্রি 2 নর্ন্সক নগ্রি 12 পেিন্ত ভবতি কো হন্সি
নেন্সলন্সেন্সয়ে সিিন্সিষ স্কুল নর্ন্সক লভয বিক্ষাগত নেকিি অনু োয়ী ো উপস্থাপন কো হয় নেবজস্টাে
কোে সেয়।
4. নেসি নেন্সলন্সেন্সয় NYC স্কুল বিবিক্ট-এ নিাগত এিং োন্সদে বিক্ষাগত নেকিি ননই িা োন্সদে
বিক্ষাগত নেকিি দু ই বিক্ষা িেে পুেন্সনা, তান্সদে নগ্রি বনধিােি কো হন্সি বনম্নবলবখতভান্সি:
a. সােবয়কভান্সি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক তান্সদে িয়স অনু োয়ী নেবজস্টাে কো হন্সি; হাই স্কুল
িয়সীন্সদে নক্ষন্সত্র সংবিষ্ট বিক্ষা িেন্সেে সোন্সেে আন্সগ (30 জুন িা তাে আন্সগ)
নেন্সলন্সেন্সয়ে িয়স 15 হয়, তাহন্সল নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নগ্রি 9-এ নেবজস্টাে কো হন্সি।
b. অনয নকান্সনা নগ্রন্সি স্থান নদওয়া বিক্ষাবনন্সদিিনাগত বিন্সিচ্নায় অবধক উপেু ক্ত হন্সি বক না,
নসিা বপ্রবেপযাল েূ লযায়ন কেন্সিন। বপ্রবেপযাল সু পাবেনন্সিনন্সিে-এে সান্সর্ পোেিি কেন্সিন
এিং নকান সু পাবেি র্াকন্সল তাে পন্সক্ষ প্রোি উপস্থাপন কেন্সিন। সু পাবেনন্সিনন্সিে নস
সন্তান্সনে উপেু ক্ত নগ্রি বনধিােন্সিে িযাপান্সে চ্ূড়ান্ত বসদ্ধান্ত গ্রহি কেন্সিন।
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c. েবদ বপ্রবেপযাল িাড়বত িা নতুনতে বিক্ষাগত নেকিি লাভ কন্সেন, তাহন্সল তাো নগ্রি
বনধিােন্সি সােিসযবিধান কেন্সিন।
5. নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক NYC স্কুল বিবিক্ট নর্ন্সক অিযাহবত নদওয়া হন্সয়বেল এিং NYC স্কুল বিবিক্টএ পুনোয় বেন্সে আসন্সি, তান্সদেন্সক বিক্ষাগত নেকন্সিিে বভবত্তন্সত স্কুল বিবিক্ট-এ স্থান নদওয়া হন্সি।
নেন্সলন্সেন্সয়বি নে বিক্ষা িেন্সে অিযাহবত লাভ কন্সেবেল, নসই একই বিক্ষা িেন্সেই েবদ বেন্সে আন্সস
এিং তাে বিক্ষাগত নেকিি অনযত্র নগ্রি পেিান্সয়ে অজিন প্রবতেবলত কন্সে, তাহন্সল নস নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক
পেিতিী বিক্ষা িেন্সেে জনয নেবজস্টাে কো হন্সি।
E. আিাসনসংিান্ত িতি
1. DOE স্কুন্সল ভবতিে অবধকাে নপন্সত হন্সল, নসকিন VII.B এিং VII.C-এে িযবতিে োড়া, সকল
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক অিিযই NYC-এে িাবসন্দা হন্সত হন্সি। নে নেন্সলন্সেন্সয়ে প্রার্বেক িাসস্থান NYCএে িাইন্সে তান্সক চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-125 অনু সান্সে DOE স্কুন্সল ভবতিে জনয বিন্সিবচ্ত হন্সত
অিিযই অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেন্সে আন্সিদন কেন্সত হন্সি।
2. সকল বপতাোতান্সক তান্সদে বনিিন কোে পে তান্সদে সন্তান্সনে জনয অিিযই একবি িাসস্থানসংিান্ত প্রশ্নািলী পূ েি কেন্সত হন্সি। নকান নেন্সলন্সেন্সয় অস্থায়ী আিসন্সন িসিাস কেন্সে িন্সল
বচ্বিত হন্সল র্ান্সক অিিযই স্টুন্সিেস ইন নিেন্সপাোবে হাউবজং নপ্রাগ্রান্সে পাঠান্সত হন্সি। হাউবসং
প্রশ্নািলী োে সান্সর্ সংেু ক্ত আন্সে েযাবকবন-বভন্সো অযাক্ট গাইি েে পযান্সেে অযান্ড ইয়ু র্ নদখুন।
3. নক-12 নগ্রন্সিে নেসি নেন্সলন্সেন্সয় NYC-এে অভযন্তন্সে নে বনন্সজন্সদে িাসস্থান পবেিতিন কন্সে,
তান্সদে স্কুন্সলে নিষ নগ্রি সম্পন্ন না হওয়া অিবধ িতিোন স্কুন্সল এনন্সোলড্ নর্ন্সক োওয়াে অবধকাে
েন্সয়ন্সে। চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-450-এ প্রবতবষ্ঠত পদ্ধবতে সন্সি সিবতপূ িি নক্ষত্র োড়া
িৃ ঙ্খলাভিজবনত িা অযাকান্সিবেক সেসযাজবিত কােন্সি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক তান্সদে নজান িা
িসিান্সসে বিবিক্টভুক্ত স্কুন্সল িদবল কো োন্সি না।
4. নসসি নেন্সলন্সেন্সয়ে বপতাোতা সন্তান এনন্সোল র্াকা অিস্থায় NYC-এে অভযন্তন্সে স্থানান্তবেত হন
এিং তান্সদে নতুন বঠকানা তান্সদে িতিোন স্কুল নজান িা বিবিক্ট-এে িাইন্সে নহাক, তাো বনয়বেত
অংিগ্রহি বকংিা সেয়ানু িবতিতাে িযাপান্সে দায়িদ্ধ র্াকন্সিন। নেন্সলন্সেন্সয়ো চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান
A-801 বনয়ন্সেে িাইন্সে হলু দ িাস পবেিহন্সনে নোগযতা লাভ কেন্সি না এিং ইবন্ডবভজুযয়ালাইজি
এিুন্সকিন নপ্রাগ্রাে (IEP)-ন্সত বলবখত অবধকান্সেে িাইন্সে নেিালাইজড্ ট্রােন্সপান্সিিিন লান্সভে
নোগয হন্সি না। েবদ অনু পবস্থবত এিং/অর্িা বিলন্সম্বে ঘিনা নিন্সড় োয়, তাহন্সল স্কুলন্সক পবেিান্সেে
সান্সর্ বনয়বেত উপবস্থবত ও সেয়ানু িবতিতা িৃ বদ্ধন্সত সাহােয-সহায়তা নদওয়াে জনয কাজ কেন্সত হন্সি।
a. তন্সি, েবদ োত্রাবতবেক্ত অনু পবস্থবত এিং/অর্িা বিলম্ব অিযাহত র্ান্সক, এিং বিক্ষার্িীে
ভান্সলাে জনয বপ্রবেপযাল বিক্ষার্িীন্সক এেন একবি স্কুন্সল িদবল কোে প্রবিয়া শুরু কেন্সত
পান্সেন নে স্কুলবিন্সত বিক্ষার্িী নতুনভান্সি নজান অর্িা অনয একবি স্কুন্সল নেিা তাে িতিোন
িাসস্থান্সনে কাোকাবে। বপ্রবেপযালন্সক অিিযই িন্সো অবেস পন্সয়ে পােসন্সনে কান্সে, বকংিা
বিবিক্ট 75 স্কুন্সলে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 অবেন্সস নেন্সলন্সেন্সয়ে োত্রাবতবেক্ত অনু পবস্থবত
এিং/অর্িা বিলন্সম্বে দাবলবলক প্রোন্সিে পািাপাবি বনয়বেত উপবস্থবতন্সত সহায়তা নদওয়াে
জনয নেন্সলন্সেন্সয় এিং তাে পবেিান্সেে সন্সি কাজ কোে জনয প্রন্সচ্ষ্টাগ্রহন্সিে প্রাোবিক

6

A-101 ভর্তি , পুনঃভি র্তি , বদর্ি, এবং সকি র্িক্ষার্থীর জনয র্িস্ট ননাটিি 02/17/2022

কাগজপত্র দাবখল কেন্সত হন্সি। িন্সো অবেস পন্সয়ে পােসন িা বিবিক্ট 75 অবেস
দাবখলকৃত দাবলবলক প্রোি িাসস্থান িদন্সলে আন্সগে ও পন্সেে উপবস্থবত এিং বিলন্সম্ব
উপবস্থবতে তুলনােূ লক খবতয়ান এিং নেন্সলন্সেন্সয়ে উপবস্থবতে িাড়ান্সত সহায়তাে জনয
স্কুন্সলে প্রন্সচ্ষ্টাে দাবলবলক প্রোি পেিান্সলাচ্না কেন্সিন।
b. বিবিক্ট 1-32 স্কুলগুন্সলাে জনয: েবদ িন্সো অবেস পন্সয়ে পােসন বনবিত কন্সেন নে
উপবস্থবত ও সেয়ানু িবতিতাে অিস্থা খাোপ হন্সয়ন্সে, তাহন্সল বতবন েযাবেবল ওন্সয়লকাে
নসোন্সেে এবিবকউবিভ বিন্সেক্টে িা বিন্সেক্টন্সেে কান্সে নতুন নপ্ল্সন্সেন্সেে জনয অনু ন্সোধ
জানান্সিন। বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সেে জনয: বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস উপবস্থবত ও
সেয়ানু িবতিতাে অিস্থা খাোপ হন্সল তা বনবিত কেন্সি এিং নতুন একবি বিবিক্ট 75
নপ্রাগ্রান্সে োওয়াে জনয িযিস্থা কেন্সি।
c. বপ্রবেপযাল কতৃিক বপতাোতান্সক অিিযই বলবখতভান্সি অিবহত কেন্সত হন্সি নে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক
িদবল কো হন্সে। বিবিক্ট 1-32 স্কুলগুন্সলাে জনয: িন্সো অবেন্সসে পন্সয়ে পােসন্সনে কান্সে
নর্ন্সক বনিয়তা পাওয়াে পে অবেস অি স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে নেন্সলন্সেন্সয়ে িদবল বনষ্পন্ন
কেন্সিন এিং নজানভুক্ত অর্িা বনধিাবেন্সত একবি স্কুল বকংিা অপে নকান েন্সর্াপেু ক্ত স্কুল
নেখান্সন োওয়াে নোগযতা নেন্সলন্সেন্সয়ে আন্সে তাে নেবজস্টান্সে বিক্ষার্িীে নাে তুলন্সিন
বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সেে জনয: বিবিক্ট 75 অবেস বপতাোতাে কান্সে নতুন নপ্ল্সন্সেন্সেে
িযাপান্সে বিজ্ঞবে পাঠান্সিন এিং বপতাোতান্সদেন্সক নেবজস্টাে কোে সু পাবেি নদন্সিন।
d. অস্থায়ী িাসস্থান এিং প্রেত্ন প্রদানকােীে তত্ত্বািধান্সন র্াকা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক ট্রােোে
কো োন্সি না, েবদ না নসকিন VII.B (অস্থায়ী িাসস্থান্সন র্াকা বিক্ষার্িীন্সদে জনয) এিং
নসকিন VII.C (প্রেত্ন প্রদানকােীে তত্ত্বািধান্সন র্াকা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে জনয)-এ প্রদত্ত
বিধান অনু োয়ী এবি বনধিাবেত হয় নে স্কুল পবেিতিন কো হন্সে নেন্সলন্সেন্সয়ে সন্সিিাচ্চ স্বার্ি
বনবিত কোে জনয।
F. নেবজন্সিিন্সনে বনয়ে
1. নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক একবি DOE স্কুন্সল নেবজস্টাে কোে জনয বপতাোতান্সদে অিিযই সিেীন্সে
উপবস্থত র্াকন্সত হন্সি, েবদ না নেন্সলন্সেন্সয়বি স্ববনভিে নেন্সলন্সেন্সয়, 18 িেে িা অবধক িয়স্ক, বকংিা
নকান্সনা সিীহীন েু িক-েু িতী হয় (ন্সসকিন VII.A)।
a. েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নেবজস্টােকােী িযবক্ত বপতাোতা না হন, তাহন্সল নস িযবক্তন্সক অিিযই একবি নন
পযান্সেে কান্সস্টাবিয়ান অযাবেন্সিবভি (বপতাোতা-নন এেন তত্ত্বািধায়ন্সকে হলেনাো) পূ েি
কেন্সত হন্সি এিং নসিা স্কুন্সল, েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে, বকংিা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রাে
অবেন্সস জো বদন্সত হন্সি, এিং েবদ নসিা র্ান্সক, তাহন্সল পযান্সেে অযাবেন্সিবভি (বপতাোতাে
হলেনাো) অিিযই বদন্সত হন্সি। স্বাধীন অপ্রাে িয়স্ক, 18 িেে িা তন্সতাবধক িয়সী
নেন্সলন্সেন্সয়, এিং সিীহীন তরুি-তরুিীন্সদে নক্ষন্সত্র নন পযান্সেে কান্সস্টাবিয়ান অযাবেন্সিবভি
িা ননািাবেকৃত বিিৃ বত অর্িা পযান্সেে এবেন্সিবভি জোদান্সনে অিবিযকতা ননই (ন্সসকিন
VII.A নদখুন)।
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b. েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নেবজস্টাে কেন্সত আসা িযবক্তে অিস্থান সম্পন্সকি নকান প্রশ্ন র্ান্সক,
তাহন্সল নস িযবক্তে সান্সর্ নেন্সলন্সেন্সয়ে সম্পকি বক, স্কুন্সলে জনয নস তদন্ত েুলতবি নেন্সখ
স্কুলবিন্সক অিিযই নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নেবজস্টাে কেন্সত হন্সি।
2.

উপবস্থত িযবক্তন্সক ো ো উপস্থাপন কেন্সত হন্সি:
a. োচ্াইন্সোগয বঠকানাে প্রোি (দ্রষ্টিয নসকিন VI);
b. সন্তান্সনে িয়ন্সসে প্রোি, নেেন িার্ি সাবিিবেন্সকি, পাসন্সপািি (বভনন্সদবি পাসন্সপািিসহ) অর্িা
িযাবিইজন্সেে নেকিি (ো জন্মতাবেখ উন্সেখ কন্সে)। েবদ এসি কাগজপত্র না র্ান্সক,
তাহন্সল অনযানয কাগজপত্র িা নেকিি কো প্রোি বিক্ষার্িীে িয়স বনধিান্সেিে জনয িযিহাে
কো নেন্সত পান্সে, নেেন:
i.

সেকাবে ড্রাইভাসি লাইন্সসে;

ii.

নস্টি অর্িা সেকাে কতৃিক ইসু যকৃত অনযানয পবেচ্য়পত্র (IDNYC কািিসহ);

iii.

জন্মতাবেখেু ক্ত স্কুন্সলে নোন্সিা আইবি কািি;

iv.

কনসু ন্সলন্সিে আইন্সিবেবেন্সকিন কািি;

v.

হাসপাতাল অর্িা নহলর্ নেকিি;

vi.

বেবলিাবে নপান্সষযে পবেচ্য়পত্র;

vii.

নেিান্সেল, নস্টি অর্িা স্থানীয় সংস্থাগুন্সলা (ন্সেেন, স্থানীয় সোজ নসিা সংস্থা,
নেিান্সেল অবেস অভ বেেুযবজ বেন্সসন্সিলন্সেে) কতৃিক ইসু যকৃত নাে ও িাবড়ে
বঠকানােু ক্ত কাগজপত্র;

viii.

আদালন্সতে আন্সদি অর্িা আদালত কতৃিক ইসু যকৃত অনযানয কাগজপত্র;

ix.

ননবিভ আন্সেবেকান ট্রাইিাল িকুযন্সেে; অর্িা

x.

নন-প্রবেি আন্তজিাবতক সাহােয সংস্থা এিং নস্বোন্সসিা সংস্থাসেূ ন্সহে নেকিি।

c. সন্তান্সনে বিকা-ইন্সিকিন্সনে নেকিি (েবদ নর্ন্সক র্ান্সক)
d. নেন্সলন্সেন্সয়ে বিক্ষাগত নেকিি, নেেন সিিন্সিষ বেন্সপািি কােি/ট্রােবিি (েবদ পাওয়া োয়)।
3. বপতাোতা েবদ বনম্নবলবখতগুন্সলাে জনয পেিাে প্রোি নদখান্সত অসের্িয হন্সয় র্ান্সকন, তাহন্সল
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক অিিযই সােবয়কভান্সি নেবজস্টাে কো হন্সি এিং স্কুলন্সক ের্াের্ পদন্সক্ষপ গ্রহি
কেন্সত হন্সি:
a. বঠকানা;
b. িয়স;
c. ইবেউনাইন্সজিন্সনে নেকিি;
d. বিক্ষাগত নেকিি।
4. নকান নেন্সলন্সেন্সয় োন্সক একবি স্কুল ের্াের্ভান্সি নেবজস্টাে কন্সেন্সে অর্িা নকান অবেস অভ স্টুন্সিে
এনন্সোলন্সেে, বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস বকংিা নকান্সনা বিবিক্ট 75 কেিসূবচ্ িা কবেবি অন বপ্র-
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স্কুল নেিাল এিুন্সকিন স্কুল নেবজস্টাে িা বনধিােি কন্সে বদন্সয়ন্সে তান্সক, নেখান্সন ো প্রন্সোজয, নস
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক বনধিাবেত/ন্সেবজস্টােকােী স্কুল িা নপ্রাগ্রাে ভবতি এিং/অর্িা নেবজস্টাে কো
প্রতযাখযান কেন্সত পােন্সিন না।
5. েবদ নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয় নকান্সনা একবি স্কুন্সল ভবতিে জনয নোগযতাে বভবত্তন্সত (ন্সেেন তাে িাবড়
বঠকানা, ভাইন্সিান্সনে অগ্রাবধকাে, িা সু পাবেিকৃত নেিালইজড্ নপ্রাগ্রাে অনু োয়ী অগ্রাবধকান্সেে
বভবত্তন্সত) নেবজস্টাে কন্সে, তাহন্সল নস নেন্সলন্সেন্সয়ে নোগযতা ভবতিে সেয় পেিন্ত িহাল র্াকন্সত হন্সি।
েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ে নোগযতাে অিস্থা পবেিবতিত হয়, তাহন্সল অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে িা
বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক িদবল কেন্সি এিং নস নেন্সলন্সেন্সয়ে জনয এেন একবি
স্কুন্সল নেবজস্টাে কোে িযিস্থা কেন্সি নেখান্সন নস নোগয।
G. সাধােি নীবতোলা ও পদ্ধবত
1. নকান স্কুন্সল, নপ্রাগ্রান্সে অর্িা েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে K-12 নগ্রন্সি এনন্সোলন্সেন্সেে ইো
প্রকািকােী স্কুল-িয়সী নেন্সলন্সেন্সয়ে এনন্সোলন্সেন্সেে িযিস্থা সিি হন্সল অিিযই পেিতিী স্কুল
বদিন্সসে েন্সধয কেন্সত হন্সি, এিং তা নকান্সনা অিস্থান্সতই 5 স্কুল বদিন্সসে পন্সে হন্সত পােন্সি না।
2. বিবিক্ট 1-32 হাই স্কুন্সল ভবতিেু নেন্সলন্সেন্সয়, োো হাই স্কুন্সলে ভবতি প্রবিয়ায় অংিগ্রহি কন্সেবন,
তান্সদে স্কুল বনধিােি ও নেবজস্টাে কোে জনয অিিযই নকান্সনা একবি েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে
নেন্সত হন্সি। নকান হাই স্কুল (বিবিক্ট 75, বিবিক্ট 79 নপ্রাগ্রাে এিং িদবল স্কুল িযতীত) নেন্সলন্সেন্সয়
নেবজস্টাে কেন্সত পােন্সি না।
3. আইন নোতান্সিক, নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে অবভিাসনগত অিস্থাে কাগজপত্র নদখানে িাধযিাধকতা ননই িা
নদখান্সত িলা োন্সি না বকংিা তান্সদেন্সক অবভিাসনগত অিস্থা িা অবভিাসনগত অিস্থাে কাগজপত্র
নদখান্সত িযর্ি হওয়াে বনবেন্সখ স্কুন্সল ভবতি, নেবজন্সিিন িা এনন্সোলন্সেে কেন্সত অস্বীকাে কো োন্সি
না। নকান স্কুল েেে এিং/অর্িা নেকন্সিি বিক্ষার্িী িা বপতাোতাে অবভিসনগত অিস্থাে উন্সেখ
র্াকা চ্লন্সি না।
4. নসািাল ওন্সয়লন্সেয়াে এন্সজবে, জুন্সভনাইল জাবস্টস এন্সজবে এিং কান্সেকিনাল এন্সজবেে
তত্ত্বািধান্সন র্াকা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক নসকিন III.D, VII.C, VII.E, এিং VII.F প্রদত্ত পদ্ধবত
অনু সেি কন্সেই স্কুন্সল ভবতি কেন্সত হন্সি।
II.

ভবতি ও এনন্সোলন্সেন্সেে বনয়ে
সকল ভবতি ও এনন্সোলন্সেন্সেে বনয়ন্সেে জনয নসকিন VII.B এিং VII.C নদখুন, এগুন্সলা সােবয়ক আিাসন্সনে
(ন্সিন্সম্পাোেী হাউবজংন্সয়ে) এিং েস্টাে নকয়াে-এ র্াকা বিক্ষার্িীন্সদে োো তান্সদে সােবয়ক আিাসনসংিান্ত অিস্থাে
কােন্সি NYC-এে িাইন্সে স্থানান্তবেত হয়, তান্সদেন্সক িাড়বত সু েক্ষা নদয়।
A. ভাইন্সিান্সনে অগ্রাবধকাে
1. স্কুল বনধিােি ও ভবতিে অগ্রাবধকাে সংিান্ত প্রন্সয়াজন্সন, োচ্াইকৃত ভাইন্সিান্সনে েন্সধয অধি ভাইন্সিান
(হাে-বসিবলং), সৎ-ভাইন্সিান (ন্সস্টপ-বসিবলং) এিং/অর্িা প্রেত্ন-প্রদানকােী সূ ন্সত্র ভাইন্সিান
(েস্টাে-বসিবলং)-ও অন্তভুিক্ত হয়, োো একবি স্কুন্সল ভবতিে িা এনন্সোলন্সেন্সেে অনু ন্সোধকােী
নেন্সলন্সেন্সয়ে সান্সর্ একই পবেিান্সে িসিাস কন্সে এিং নে

9

A-101 ভর্তি , পুনঃভি র্তি , বদর্ি, এবং সকি র্িক্ষার্থীর জনয র্িস্ট ননাটিি 02/17/2022

a. আন্সিদনপত্র জোদানকান্সল নসই স্কুন্সল নেবজস্টািি িা এনন্সোলড্ বেন্সলা, এিং নসই স্কুন্সল
পেিতিী বিক্ষা িেন্সে এনন্সোল র্াকা অিযাহত োখন্সি, অর্িা
b. নসই স্কুলবিে সান্সর্ একই ভিন্সন সহািস্থানকােী নকান্সনা একবি বিবিক্ট 75 কেিসূবচ্ন্সত
ভবতি েন্সয়ন্সে।
2. োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে এেন নকান্সনা 3-K, বপ্র-K, এিং এন্সলন্সেোবে স্কুল নপ্রাগ্রান্সে ভবতি প্রবিয়ায়
স্কুল ও নপ্রাগ্রান্সে আসন খাবল র্াকা সান্সপন্সক্ষ ভাইন্সিান্সনে অগ্রাবধকাে প্রদান কো হয় তান্সদেন্সক,
োো নোগযতাে িতি পূ েি কন্সে।
3. 3-K নপ্রাগ্রান্সে ভবতিন্সত অগ্রাবধকাে লান্সভে জনয একবি োচ্াইকৃত ভাইন্সিান্সনে অন্তভুিক্ত হন্সলা নকান
ভাইন্সিান নে নকান বপ্র-K নপ্রাগ্রান্সে িা বপ্র-K নসোন্সে ভবতি আন্সে। বপ্র-K নসোেগুন্সলা বিবিক্ট
পবেচ্াবলত নপ্রাগ্রাে ো তত্ত্বািধান ও পবেচ্ালনা কন্সে DOE নেখান্সন বপ্র-K, এিং বকেু বকেু নক্ষন্সত্র
3-K ক্লাস র্ান্সক।
4. ভবতিে অোে নদওয়াে আন্সগ ভাইন্সিান্সনে অিস্থা োচ্াই কো স্কুল ও নপ্রাগ্রান্সেে দাবয়ত্ব।
B. ভবতিে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 1-32 3-K নপ্রাগ্রােসেূ ন্সহ অগ্রাবধকাে
1. একবি 3-K নপ্রাগ্রান্সে অংিগ্রহন্সিে জনয নোগয হন্সত হন্সল নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নস বিক্ষা িেন্সেে
31 বিন্সসম্বন্সেে েন্সধয অিিযই 3 িেে িয়সী হন্সত হন্সি।
2. আন্সিদনকােীন্সদেন্সক নজান স্কুলগুন্সলাে 3-K নপ্রাগ্রােসেূ ন্সহ, খাবল আসনসান্সপন্সক্ষ, বনন্সচ্ে ভবতিে
অগ্রাবধকােিে অনু সান্সে ভবতি কো হয়:
a. নজান-এে আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
b. োচ্াইকৃত ভাইন্সিান োড়া নজান-এে আন্সিদনকােী;
c. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
d. বিবিক্ট-িবহিভূত আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
e. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী;
f. বিবিক্ট-িবহভূ িত আন্সিদনকােী।
3. আন্সিদনকােীন্সদেন্সক নজানহীন স্কুলগুন্সলাে 3-K নপ্রাগ্রােসেূ ন্সহ, খাবল আসনসান্সপন্সক্ষ, বনন্সচ্ে ভবতিে
অগ্রাবধকােিে অনু সান্সে ভবতি কো হয়:
a. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
b. বিবিক্ট-িবহিভূত আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
c. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী;
d. বিবিক্ট-িবহভূ িত আন্সিদনকােী।
4. আন্সিদনকােীন্সদেন্সক বপ্র-K নসোেগুন্সলাে 3-K কেিসূবচ্সেূ ন্সহ, খাবল আসনসান্সপন্সক্ষ, বনন্সচ্ে ভবতিে
অগ্রাবধকােিে অনু সান্সে ভবতি কো হয়:
a. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
b. বিবিক্ট-িবহিভূত আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
c. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী;
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d. বিবিক্ট-িবহভূ িত আন্সিদনকােী।
5. আলাদা 3-K কেিসূবচ্ে জনয বিক্ষার্িী জনন্সগাষ্ঠীন্সত আেও বিবচ্ত্রয অজিন্সনে জনয ভবতিে অগ্রাবধকাে
কাঠান্সোয় আেও অগ্রাবধকাে নোগ কো হন্সত পান্সে। এসি অগ্রাবধকাে বিবভিন অভ আবলি
চ্াইল্ডহুি এিুন্সকিন, অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে, এিং অবেস অভ নজনান্সেল কাউন্সেল
কতৃিক পূ িিানু ন্সোবদত হন্সত হন্সি। আে নকানও অগ্রাবধকাে র্াকন্সল পবেিােিগিন্সক ভবতি প্রবিয়াে
আন্সগ অিবহত কো হন্সি।
C. ভবতিে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 1-32 বপ্র-K নপ্রাগ্রােসেূ ন্সহ অগ্রাবধকাে
1. একবি বপ্র-K নপ্রাগ্রান্সে অংিগ্রহন্সিে জনয নোগয হন্সত হন্সল নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নস বিক্ষা িেন্সেে
31 বিন্সসম্বন্সেে েন্সধয অিিযই 4 িেে িয়সী হন্সত হন্সি।
2. আন্সিদনকােীন্সদেন্সক নজানভুক্ত স্কুলগুন্সলাে বপ্র-K কেিসূবচ্সেূ ন্সহ, খাবল আসনসান্সপন্সক্ষ, বনন্সচ্ে ভবতিে
অগ্রাবধকােিে অনু সান্সে ভবতি কো হয়:
a. নেসি আন্সিদনকােী িতিোন্সন নস স্কুন্সলে 3-K নপ্রাগ্রান্সে ক্লাস কেন্সে;
b. নজান-এে আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
c. োচ্াইকৃত ভাইন্সিান োড়া নজান-এে আন্সিদনকােী;
d. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
e. বিবিক্ট-িবহিভূত আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
f. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী;
g. বিবিক্ট-িবহভূ িত আন্সিদনকােী।
3. আন্সিদনকােীন্সদেন্সক নজানহীন স্কুলগুন্সলাে বপ্র-K কেিসূবচ্সেূ ন্সহ, খাবল আসনসান্সপন্সক্ষ, বনন্সচ্ে ভবতিে
অগ্রাবধকােিে অনু সান্সে ভবতি কো হয়:
a. নেসি আন্সিদনকােী িতিোন্সন নস স্কুন্সলে 3-K নপ্রাগ্রান্সে ক্লাস কেন্সে;
b. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
c. বিবিক্ট-িবহিভূত আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
d. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী;
e. বিবিক্ট-িবহভূ িত আন্সিদনকােী।
4. আন্সিদনকােীন্সদেন্সক বপ্র-K নসোেগুন্সলাে 3-K কেিসূবচ্সেূ ন্সহ, খাবল আসনসান্সপন্সক্ষ, বনন্সচ্ে ভবতিে
অগ্রাবধকােিে অনু সান্সে ভবতি কো হয়:
a. নেসি আন্সিদনকােী িতিোন্সন নস স্কুন্সলে 3-K নপ্রাগ্রান্সে ক্লাস কেন্সে;
b. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী;
c. বিবিক্ট-িবহভূ িত আন্সিদনকােী।
5. েবদ িতিোন্সন স্কুলবিে 3-K নপ্রাগ্রান্সে বিদযোন আসন সংখযাে চ্াইন্সত বপ্র-K ক্লান্সসে জনয স্কুলসেূ ন্সহ
আন্সিদনপত্র নিবি হয়, তাহন্সল স্কুলবিে 3-K নপ্রাগ্রান্সে এনন্সোল কো আন্সিনদকােীো উপন্সে িবিিত
3-K ক্লান্সসে বিক্ষার্িীন্সদে ভবতিে অগ্রাবধকােিে অনু োয়ী বিক্ষার্িীো বপ্র-K নপ্রাগ্রান্সে ভবতিে সু ন্সোগ
পান্সি (ন্সসকিন II.C.2-4)।
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6. আলাদা আলাদা বপ্র-K কেিসূবচ্ে নক্ষন্সত্র বিক্ষার্িী জনন্সগাষ্ঠীন্সত আেও বিবচ্ত্রয অজিন্সনে জনয ভবতিে
অগ্রাবধকাে কাঠান্সোয় আেও অগ্রাবধকাে নোগ কো হন্সত পান্সে। এসি অগ্রাবধকাে বিবভিন অভ
আবলি চ্াইল্ডহুি এিুন্সকিন, অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে, এিং অবেস অভ নজনান্সেল
কাউন্সেল কতৃিক পূ িিানু ন্সোবদত হন্সত হন্সি। আে নকানও অগ্রাবধকাে র্াকন্সল পবেিােিগিন্সক ভবতি
প্রবিয়াে আন্সগ অিবহত কো হন্সি।
D. বিবিক্ট 1-32 স্কুলসেূ হে বকন্ডােগান্সিিন্সন ভবতিে অগ্রাবধকাে
1. নজান স্কুলগুন্সলা তান্সদে নজান্সন িসিাসকােী সি নেন্সলন্সেন্সয়, খাবল আসন র্াকা সান্সপন্সক্ষ, পবেিাে
কখন নেবজস্টাে কেন্সত আন্সস, নসিা বিন্সিচ্না না কন্সেই পবেন্সসিা বদন্সত িাধয। আন্সিদনকােীে
অিিযই বনম্নবলবখতঅগ্রাবধকাে অনু সান্সে নজানভুক্ত স্কুন্সল ভবতি কেন্সত হন্সি:
a. নজান-এে আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
b. োচ্াইকৃত ভাইন্সিান োড়া নজান-এে আন্সিদনকােী।
েবদ অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে স্থান, ঐবতহাবসক ধাো এিং বিবস্টন্সক্টে চ্াবহদাে
বনবেন্সখ ের্াের্ েন্সন কন্সে, তাহন্সল স্কুলগুন্সলান্সক, বনন্সচ্ে িোনু সান্সে, এখান্সন উবেবখত
অগ্রাবধকান্সেে গ্রুপসেূ হন্সক প্রস্তাি নদওয়া হন্সত পান্সে। একোত্র অবেস অভ স্টুন্সিে
এনন্সোলন্সেেই এই িে-িবহভূ িত নজানভুক্ত নয় এেন আন্সিদনকােীন্সদে ভবতিে অনু ন্সোদন
বদন্সত পােন্সি; উদাহেিত, নেসি আন্সিদনকােীন্সদে নজান স্কুন্সল স্থান সংকুলান সিি হন্সি
না, বকংিা নেিালাইজড্ নপ্রাগ্রান্সেে নক্ষন্সত্র, নেেন িুয়াল লযািুন্সয়জ নপ্রাগ্রান্সেে েন্সতা
নেিালাইজড্ নপ্রাগ্রান্সেে নেসি আন্সিদনকােীন্সক তান্সদে নজান স্কুন্সল স্থান নদয়া োন্সি না।
c. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
d. বিবিক্ট-িবহিভূত আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
e. বিবিন্সক্টে আন্সিদনকােী িতিোন্সন নসই স্কুলবিে বপ্র-K কেিসূবচ্ন্সত পড়ন্সে;
f. বিবিক্ট-িবহিভূত আন্সিদনকােী িতিোন্সন নসই স্কুন্সল বপ্র-K কেিসূবচ্ন্সত পড়ন্সে;
g. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী;
h. বিবিক্ট-িবহভূ িত আন্সিদনকােী।
2. নন-ন্সজানড্ স্কুলগুন্সলান্সক অিিযই বনন্সচ্ উবেবখত অগ্রাবধকাে িোনু সান্সে আন্সিদনকােী ভবতি কেন্সত
হন্সি:
a. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
b. বিবিক্ট-িবহিভূত আন্সিদনকােী োে োচ্াইকৃত ভাইন্সিান আন্সে;
c. বিবিন্সক্টে আন্সিদনকােী িতিোন্সন নসই স্কুলবিে বপ্র-K কেিসূবচ্ন্সত পড়ন্সে;
d. বিবিক্ট-িবহিভূত আন্সিদনকােী িতিোন্সন নসই স্কুন্সল বপ্র-K কেিসূবচ্ন্সত পড়ন্সে;
e. বিবিক্ট-অভযন্তেস্থ আন্সিদনকােী;
f. বিবিক্ট-িবহভূ িত আন্সিদনকােী।
3. নকানও নকানও স্কুন্সলে নক্ষন্সত্র বিক্ষার্িী জনন্সগাষ্ঠীন্সত আেও বিবচ্ত্রয অজিন্সনে জনয ভবতিে অগ্রাবধকাে
কাঠান্সোয় আেও অগ্রাবধকাে নোগ কো হন্সত পান্সে। এসি অগ্রাবধকাে অবেস অভ স্টুন্সিে
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এনন্সোলন্সেে, এিং অবেস অভ নজনান্সেল কাউন্সেল কতৃিক পূ িিানু ন্সোবদত হন্সত হন্সি। আে নকানও
অগ্রাবধকাে র্াকন্সল পবেিােিগিন্সক ভবতি প্রবিয়াে আন্সগ অিবহত কো হন্সি।
E. বিবিক্ট 1-32 এন্সলন্সেোবে স্কুন্সল নেবজন্সিিন ও এনন্সোলন্সেে (3-K বপ্র-K িযতীত)
1. নেন্সলন্সেন্সয়ো খাবল আসনসান্সপন্সক্ষ তান্সদে নজানভুক্ত ও বেিল স্কুন্সল ভবতি হওয়াে অবধকাে োন্সখ।
2. নজানভুক্ত স্কুল ননই এেন এবলন্সেোবে স্কুন্সলে নেন্সলন্সেন্সয়ো এেন একবি বিবিন্সক্টে স্কুন্সল আসন
পাওয়াে অবধকাে োন্সখ নেখান্সন তাে বঠকানা এন্সলন্সেোবে স্কুন্সলে আওতাভুক্ত বহন্সসন্সি বনধিাবেত
আন্সে।
3. েবদ এন্সলন্সেোবে স্কুল িয়সী নেন্সলন্সেন্সয় বকন্ডােগান্সিিন্সনে ভবতি প্রবিয়া নিষ হওয়াে পন্সে আন্সস,
তাহন্সল:
a. নজান স্কুল আন্সে, এেন নেন্সলন্সেন্সয়ো সোসবে তান্সদে নজান স্কুন্সল নেবজস্টাে কেন্সি, না
হয় অনযত্র নকান্সনা স্কুন্সল সু ন্সোগ আন্সে বক না বনবিত হওোে জনয েযাবেবল ওন্সয়লকাে
নসোন্সে োন্সি। েবদ সন্তান্সনে নজান স্কুন্সলে প্রাসবিক নগ্রি এনন্সোলন্সেন্সেে বনধিাবেত সীো
পেিন্ত পবেপূ িি র্ান্সক, তাহন্সল নস নেন্সলন্সেন্সয় নসকিন II.I অনু োয়ী অনয বিকল্প স্কুন্সল
পাঠান্সনা হন্সি।
b. নজান স্কুল ননই এেন নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক একবি স্কুল নপন্সত েযান্সেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে
নেন্সত হন্সি।
4. নেসি নেন্সলন্সেন্সয় নকান্সনা একবি নজানহীন স্কুন্সল িা নস নজানভুক্ত নয় এেন নকান্সনা নজান স্কুন্সল
নেবজস্টাে কেন্সত আগ্রহী, তাো বনন্সচ্ে নসকিন II.H-সহ এই প্রবিধান দ্বাো প্রবতবষ্ঠত বনবদিষ্ট বনয়ে
অনু সান্সে অর্িা এে অনযর্ায় অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে দ্বাো বনধিাবেত স্কুন্সলই শুধু নপ্ল্সন্সেে
নপন্সত ও নেবজস্টাে কেন্সত পান্সে।
F. বিবিক্ট 1-32 বেিল্ স্কুন্সল এিবেিন, নেবজন্সিিন, এিং এনন্সোলন্সেে
1. বেিল্ স্কুন্সল ভবতিন্সত অগ্রাবধকাে
a. নগ্রি 5-এে নেন্সলন্সেন্সয়ো তান্সদে বিবিন্সক্টে বেিল্ স্কুলগুন্সলান্সত নেখান্সন তাো নজানভুক্ত
এিং নে বিবিন্সক্টে এবলন্সেোবে স্কুন্সল ("বিবিক্ট অভ অযান্সিনিযাে") তাো পড়ন্সে নসখান্সন,
নসবি বভন্ন হন্সল, আন্সিদন্সনে নোগয। নেসি নেন্সলন্সেন্সয় তান্সদে বিবিক্ট অভ অযান্সিনিযাে
(ন্সে বিবিক্ট-এ স্কুন্সল োওয়াে জনয বনধিাবেত)-এে নকান্সনা স্কুন্সল আন্সিদন কন্সে, তাো
স্কুলবিে বিিক্টবিে বনধিাবেত নজান-এে অন্তগিত বঠকানায় িসিাসকােী নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে
সোন স্তন্সেে অগ্রাবধকাে লাভ কেন্সি।
b. নজানভুক্তন্সদে বেিল স্কুন্সল নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে অগ্রাবধকাে র্াকন্সি, েবদ নেন্সলন্সেন্সয় নসই স্কুন্সল
ভবতি হওয়াে জনয তাে বেিল স্কুল অযাবপ্ল্ন্সকিন্সন তাবলকাভুক্ত কন্সে।
c. একবি K-8 িা K-12 স্কুন্সল অধযয়নেত পঞ্চে নগ্রন্সিে নেন্সলন্সেন্সয়ে ওই স্কুলবিে বেিল
স্কুন্সলে ভবতি প্রবিয়ায় অগ্রাবধকাে লাভ কেন্সি, েবদ তাো তান্সদে বেিল স্কুন্সল ভবতিে
আন্সিদনপন্সত্র নস K-8 িা K-12 স্কুলবিন্সক অন্তভুিক্ত কন্সে।
d. বেিল্ স্কুন্সল আন্সিদন প্রবিয়াে সেয় লভয আসনসেূ হ (অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে
বনিিীত) বনম্নবলবখতভান্সি নদওয়া হন্সি:
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i.

নজান স্কুলগুন্সলান্সত: নজানহীন নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে জনয আসন লভয র্াকন্সি শুধু
ভবতি প্রবিয়াে োধযন্সে নজান-এে বিক্ষার্িীন্সদে আসন অোে কোে পন্সে।
আসন খাবল হন্সল আবপল প্রবিয়ায় র্াকা নজান-িবহভূ িত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে আন্সগ
আন্সিদনকােী নজান-এে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে স্থান নপ্ল্সন্সেে নদওো হন্সি।

ii.

K-8 বকংিা K-12 স্কুল: চ্লোন নয়, এেন নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে জনয আসন লভয
র্াকন্সি শুধু ভবতি প্রবিয়াে োধযন্সে চ্লোন আন্সে, এেন নেন্সলন্সেন্সয়ে আসন
অোে কোে পন্সে। আন্সিদনকােী চ্লোন নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে স্থান নদয়াে পূ ন্সিি
আসন খাবল র্াকন্সল আবপল প্রবিয়ায় র্াকা চ্লোন নয় এেন নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে
স্থান নদয়া হন্সি।

e. েবদ িতিোন্সন DOE-এে নকান্সনা স্কুন্সল নগ্রি 5-এ ভবতি র্াকা নেন্সলন্সেন্সয় তাে আন্সিদনপন্সত্র
িাোইকৃত স্কুলগুন্সলাে নকান্সনাবিন্সতও ভবতিে সু ন্সোগ না পায়, তাহন্সল নস বেিল্ স্কুন্সলে জনয
নে বিবিক্ট নজান-এ পড়ন্সি, নসখান্সন তান্সক স্কুন্সল ভবতিে সু ন্সোগ নদওয়া হন্সি।
f. নেসি নেন্সলন্সেন্সয় বেিল স্কুন্সলে ভবতি প্রবিয়ায় (আবপল সহ) তান্সদে নজান স্কুল িা নে
K-8 বকংিা K-12 স্কুন্সল এন্সলন্সেোবে ক্লাস কেন্সে, নসখান্সন েবদ আন্সিদন না কন্সে, তাহন্সল
তাো নসখান্সন বেিল স্কুন্সলে জনয এনন্সোল হওয়াে অবধকান্সেে বনিয়তা পান্সি না। তন্সি
অবেস অি স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে বভন্ন একবি স্কুন্সল িদবলে ভবিষযৎ অনু ন্সোন্সধে নক্ষন্সত্র
নস স্কুলবিন্সক বিন্সিচ্না কেন্সি। বভন্ন নকান বেিল স্কুন্সল িদবলে জনয অনু ন্সোধাকােী সকল
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক ভবতিে জনয অিিযই েযান্সেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে নেন্সত হন্সি।
2. বেিল্ স্কুন্সল ভবতি প্রবিয়ায় অংিগ্রহি না কো নেন্সলন্সেন্সয়ো বনম্নবলবখত প্রবিয়ায় নেবজস্টাে
কেন্সত পােন্সি:
a. DOE স্কুন্সল ভবতি নগ্রি 5-এে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক ভবতি প্রবিয়াকান্সল একবি বেিল স্কুন্সল
ভবতি হন্সত নদওয়া হন্সি।
b. নজান স্কুল আন্সে, এেন নেন্সলন্সেন্সয়ো সোসবে তান্সদে নজান স্কুন্সল নেবজস্টাে কেন্সি, না
হয় অনযত্র নকান্সনা স্কুন্সল সু ন্সোগ আন্সে বক না বনবিত হওোে জনয েযাবেবল ওন্সয়লকাে
নসোন্সে োন্সি। েবদ সন্তান্সনে নজান স্কুন্সলে প্রাসবিক নগ্রি এনন্সোলন্সেন্সেে বনধিাবেত সীো
পেিন্ত নসই নগ্রি পেিন্ত পবেপূ িি র্ান্সক, তাহন্সল নস নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নসকিন II.J অনু োয়ী
অনয বিকল্প স্কুন্সল পাঠান্সনা হন্সি।
c. নজান স্কুল ননই এেন নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক একবি স্কুল নপন্সত েযান্সেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে
নেন্সত হন্সি।
d. নেসি নেন্সলন্সেন্সয় নকান্সনা একবি নজানহীন স্কুন্সল িা নস নজানভুক্ত নয় এেন নকান্সনা নজান
স্কুন্সল নেবজস্টাে কেন্সত আগ্রহী, তাো বনন্সচ্ উন্সেবখত নসকিন II.H-সহ এই প্রবিধান দ্বাো
প্রবতবষ্ঠত বনবদিষ্ট বনয়ে অনু সান্সে অর্িা এে অনযর্ায় শুধু অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে
দ্বাো স্কুন্সল অযাসাইনন্সেে নপন্সত ও নেবজস্টাে কেন্সত কেন্সত পান্সে।
G. নজান স্কুন্সলে বনয়ে
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1. এই প্রবিধান্সন উবেবখত নীবতোলা নোতান্সিক, নকান স্কুন্সলে জনয নজানভুক্ত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে নসসি
স্কুন্সলে নজান নপ্রাগ্রান্সে ভবতি হওয়াে অগ্রাবধকাে েন্সয়ন্সে এিং অ-ন্সজানভুক্ত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে আসন
নদয়াে আন্সগ অিিযই তান্সদে গ্রহি কেন্সত হন্সি।
2. অ-ন্সজানভুক্ত নেন্সলন্সেন্সয় এই প্রবিধান্সন প্রবতবষ্ঠত নীবতোলা এিং অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে
কতৃিক বনধিাবেত বিধান্সনে দ্বাো প্রবতবষ্ঠত বনয়ন্সে বনধিাবেত নজান স্কুন্সল অযাসাইনন্সেে লাভ কেন্সত
পান্সে।
3. নজান নপ্রাগ্রােগুন্সলান্সক নজান-এে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে নেবজস্টাে কেন্সত হন্সি এিং অিিযই নসসি
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক এই প্রবিধান্সন প্রবতবষ্ঠত বনয়ন্সে এিং আসন িূ নয র্াকা সান্সপন্সক্ষ গ্রহি কেন্সত
হন্সি। নকান্সনা স্কুন্সল আসন খাবল আন্সে বক না, অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে, অবেস অভ
নেস প্ল্যাবনং, অবেস অভ বিবিক্ট প্ল্যাবনং, এিং সু পাবেন্সেন্সন্ডে-এে সান্সর্ আন্সলাচ্নািন্সে নসিা
বনধিােি কেন্সি িন্সো অবেস (ন্সসকিন II.I নদখুন)।
4. আসন খাবল র্াকা ও নোগযতা র্াকা সান্সপন্সক্ষ নিন্সে ননওয়াে বিকল্প সু ন্সোগ র্াকন্সল নকান্সনা
নেন্সলন্সেন্সয় তান্সদে নজান স্কুন্সল নেন্সত িাধয নয়।
H. নজান-িবহভূ িত বিবিক্ট 1-32 এন্সলন্সেোবেি স্কুল, বেিল্ স্কুল এিং K-8 স্কুলসেূ ন্সহে জনয নীবত
1. নেসি নেন্সলন্সেন্সয় একবি নজান-িবহভূ িত স্কুন্সলে 1-5 নগ্রি িা 7-8 নগ্রিগুন্সলান্সত নেবজস্টাে কেন্সত
চ্াইন্সে, একবি আসন্সনে জনয অনু ন্সোধ জানান্সত তান্সদে উবচ্ৎ িেন্সেে নে নকান্সনা সেয় একবি
েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোে পবেদিিন কো।
2. নেসি নেন্সলন্সেন্সয় একবি নজান-িবহভূ িত স্কুন্সলে বকন্ডােগান্সিিন িা 6 নগ্রন্সি নেবজস্টাে কেন্সত চ্াইন্সে,
ভবতি প্রবিয়া সোে হওয়াে পে একবি আসন্সনে জনয অনু ন্সোধ জানান্সত তান্সদে উবচ্ৎ একবি
েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোে পবেদিিন কো।
3. নজান-িবহভূ িত স্কুলগুন্সলান্সক অিিযই ভবতি প্রবিয়া সম্পন্ন হওয়াে পন্সে সহ, আসন খাবল সান্সপন্সক্ষ
সাো িেে আন্সগ-এন্সল-আন্সগ নদওয়া হন্সি বনয়ন্সে বিক্ষার্িী গ্রহি কেন্সত হন্সি।
I. নজান পুনঃবনধিােন্সিে নীবতোলা
1. বেন্সজাবনং প্ল্যান্সনে (ন্সজান পুনঃবনধিােন্সিে) অনু ন্সোদন্সনে সেন্সয়ে বভবত্তন্সত, ভবতিে আন্সিদন প্রবিয়াে
সেয় আন্সিদন্সনে সেয়সূ বচ্ চ্লাকান্সল নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয়ে নজান স্কুল পবেিবতিত হন্সত পান্সে। এেন
নক্ষন্সত্র, সন্তান নজানভুবক্তে অবধকাে বহন্সিন্সি তাবলকাভুক্ত হওয়াে সেয় তাে নজানভুক্ত স্কুলবি
বিন্সিবচ্ত হন্সি।
2. ভাইন্সিান বহন্সসন্সি প্রোবিত নেসি বিক্ষার্িী নকান্সনা নজান স্কুন্সল পড়ন্সল নস স্কুলবি েবদ কবেউবনবি
এিুন্সকিন কাউবেল (CEC) গৃহীত বে-ন্সজাবনং পবেকল্পনাে কােন্সি প্রভাবিত হয়, তাহন্সল প্রভাবিত
স্কুন্সল এ অগ্রাবধকান্সেে িযিস্থা িজায় র্াকন্সি, েবদ অনু ন্সোবদত নজাবনং পবেকল্পনায় CEC এ ধেন্সনে
অগ্রাবধকাে প্রদান কন্সে।
J. সীবেতকেন্সিে নীবতোলা (ন্সগ্রি K-8)
1. এই প্রবিধান্সন উবেবখত নীবতোলা নোতান্সিক নজান স্কুন্সলে দাবয়ত্ব হন্সলা এে নজান-সীোয়
িসিাসকােী সি বিক্ষার্িীন্সক, আসন খাবল র্াকা সান্সপন্সক্ষ, পবেন্সষিা নদয়া।
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2. নকান অিস্থান্সতই নজান স্কুলগুবল নকান্সনা নগ্রন্সি ক্লাস সাইজ নোি কো িা নোি োখাে জনয ভবতি
িি কো িা “সীবেত” কেন্সত পান্সে না।
3. একবি স্কুন্সলে নকান্সনা একবি নগ্রি "সীবেত" কো হয় েখন স্কুলবি একবি অনু ন্সোধ জো নদয় এিং
িন্সো অবেস তদন্ত কন্সে ও অবেস অভ বিবিক্ট প্ল্যাবনং, অবেস অভ নস্টান্সিে এনন্সোলন্সেে এিং
সু পাবেনন্সিনন্সিে-এে সান্সর্ আন্সলাচ্নািন্সে বনবিত কন্সে নে িাড়বত বিক্ষার্িী এনন্সোল িি কোে
জনয নস নগ্রিবি সীবেতকেি আিবিযক। েবদ িন্সো অবেস বনবিত হয় নে, নস নগ্রিবি সীবেতকেি
প্রন্সয়াজন, তাো নসই সীবেতকেি প্রস্তািবি অনু ন্সোদন কেন্সিন এিং একবি স্কুল বচ্বিত কেন্সিন
নেখান্সন নজান-এে িাড়বত বিক্ষার্িীন্সদেন্সক পাঠান্সনা হন্সি ("ওভােন্সলা স্কুল")।
4. নসকিন II.J.3-এে রূপন্সেখা অনু োয়ী িন্সো অবেস কতৃিক নগ্রি সীবেতকেি কো হন্সয়ন্সে, এেন
একবি নজান স্কুন্সলে নক্ষন্সত্র, উক্ত নজান-এে নেন্সলন্সেন্সয়ো নে বিবিক্ট-এ িসিাস কন্সে, নসখানকাে
একবি বিকল্প স্কুন্সল োওয়াে অবধকাে োন্সখ।
a. ওভােন্সলা স্কুন্সল এসি িাড়বত নেন্সলন্সেন্সয় ভবতিে নক্ষন্সত্র সকল নজান িবহভূ িত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে
চ্াইন্সত অগ্রাবধকাে লাভ কেন্সি।
b. নে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নজান স্কুন্সল তাে নগ্রি সীবেতকেন্সিে অনু ন্সোধ িন্সো অবেন্সসে
অনু ন্সোদন্সনে কােন্সি নকান্সনা একবি ওভােন্সলা স্কুন্সল ভবতিে জনয পাঠান্সনা হন্সি, তান্সক হয়
ওভােন্সলা স্কুন্সল নেন্সত হন্সি, না হয় নস স্কুলবিে নকান্সনা বিকল্প খুুঁজন্সত হন্সি।
5. নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ে নজান স্কুন্সলে নগ্রি সীবেতকেি িন্সো অবেস কতৃিক অনু ন্সোবদত হন্সয়বেল, এিং
নস কােন্সি তান্সদেন্সক ওভােন্সলা স্কুন্সল পাঠান্সনা হন্সয়ন্সে, তাো অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেন্সেে
বস্থে কন্সে নদওয়া বনধিাবেত নেয়াদ পেিন্ত তান্সদে নজান স্কুন্সলে অন্সপক্ষা-তাবলকায় র্াকন্সত পান্সে।
উক্ত নেন্সলন্সেন্সয়ে নক্ষন্সত্র বনন্সচ্ে পদ্ধবতসেূ হ প্রন্সোজয হন্সি:
a. এসি নেন্সলন্সেন্সয় তান্সদে নজান স্কুন্সল আগােী িেে িূ নয আসন্সনে জনয অগ্রাবধকাে লাভ
কেন্সি, এিং তান্সদেন্সক অন্সপক্ষা-তাবলকাে অগ্রাবধকাে িে অনু োয়ী আসন অোে কো হন্সি।
b. এসি নেন্সলন্সেন্সয় তান্সদে নজানভুক্ত স্কুন্সল বেন্সে আসাে প্রস্তাি প্রতযাখযান কেন্সত এিং
ওভােন্সলা স্কুন্সল নর্ন্সক নেন্সত পান্সে। েবদ তাো প্রতযাখযান কন্সে, তাহন্সল তাো তান্সদে নজান
স্কুন্সলে অন্সপক্ষা-তাবলকাে অিস্থান হাোন্সি। েবদ নস বিক্ষার্িী পন্সে তাে নজান স্কুন্সল বেন্সে
আসন্সত নচ্ন্সয় অনু ন্সোধ জানায়, তাহন্সল অন্সপক্ষা তাবলকা নর্ন্সক সকল নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক তান্সদে
নজান স্কুন্সল পুনোয় ভবতিে জনয নেবজস্টাে কোে পন্সে আসন িূ নয র্াকন্সলই শুধু তাে
িদবলে অনু ন্সোধ গৃহীত হন্সি। নজানভুক্ত স্কুন্সল বেন্সে আসাে প্রস্তাি প্রতযাখযান কো বিক্ষার্িী
োন্সদে ওভােন্সলা স্কুন্সল পবেিহন লান্সভে আইনগত অবধকাে বেল তান্সদে আে পবেিহন
লান্সভে অবধকাে র্াকন্সি না েবদ না অবেস অভ বপউপল ট্রােন্সপান্সিিিন কতৃিক প্রবতবষ্ঠত
নীবতোলাে বভবত্তন্সত িাধযতােূ লক িা নোগযতাসম্পন্ন হন্সয় র্ান্সক।
c. নেসি নেন্সলন্সেন্সয় নগ্রি 5-এ এনন্সোল আন্সে, তাহন্সল আসন খাবল র্াকা সান্সপন্সক্ষ তান্সদে
অবধকাে র্াকন্সি নগ্রি 5-এ র্াকাকান্সল তান্সদে নজান স্কুন্সল বেন্সে আসাে, তন্সি নগ্রি 6-এ
নসই স্কুলবিন্সত একবি আসন্সনে জনয বিন্সিবচ্ত হন্সত হন্সল তান্সদেন্সক অিিযই বেিল্ স্কুল
ভবতি প্রবিয়ায় অংিগ্রহি কেন্সত হন্সি।
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d. নসকিন II.F.1.a-এে সান্সর্ সােিসয বিধান কন্সে নেন্সলন্সেন্সয়ো তাো নে বিবিক্ট-এ স্কুন্সল
োয়, নসখানকাে নকান্সনা স্কুন্সল, এিং তাে পািাপাবি তান্সদে বঠকানা অনু োয়ী তান্সদে নজান
স্কুন্সল বেিল্ স্কুল ভবতি প্রবিয়ায় আন্সিদন কোে নোগয।
6. নজানভুক্ত স্কুন্সলে প্রার্বেক দাবয়ত্ব হন্সে এে নজানভুক্ত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে পবেন্সষিা নদওয়া। েবদ
একবি নজানভুক্ত স্কুল সকল নজানভুক্ত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক স্থান বদন্সত অসের্ি হয় এিং সীবেতকেি
পবেকল্পনাে জনয অনু ন্সোদন লাভ কন্সে র্ান্সক, তাহন্সল স্কুন্সলে অ-িাধযতােূ লক কেিসূবচ্গুন্সলা হ্রাস
কো িা িাবতল কো নেন্সত পান্সে।
K. সবিেু ক্ততাে (আবিিকুন্সলিন) নীবতোলা
1. এই নসকিন্সন প্রদত্ত রূপন্সেখা প্রন্সোজয হন্সি বগেন্সিি অযান্ড িযান্সলনন্সিি নপ্রাগ্রাে, নেিালাইজড্ হাই
স্কুল, ট্রােোে স্কুল, এিং স্কুল েে বনউকাোসি (নিাগত), ইংবলি লযািুন্সয়জ লােনাসি, এিং োবিবলিুয়াল
(িহুভাষী) বিক্ষার্িীন্সদে স্কুলসহ সকল স্কুন্সলে নক্ষন্সত্র, তন্সি তা শুধু এগুন্সলান্সতই সীবেত নয়।
2. নসকিন VII.B এিং VII.C অনু োয়ী সােবয়ক আিাসন ও েস্টাে নকয়ান্সে র্াকা বিক্ষার্িীন্সদে
োন্সদে সােবয়ক আিাসন্সন িা েস্টাে নকয়াে র্াকাে কােন্সি NYC-এে িাইন্সে র্াকন্সত হয়, তান্সদে
অবধকাে আন্সে তান্সদে বনন্সজন্সদে েূ ল স্কুন্সল অিস্থান কোে িা তান্সদে নজান স্কুন্সলে সান্সর্, বকংিা
েবদ নকান্সনা নজান স্কুল না র্ান্সক, নসন্সক্ষন্সত্র একবি ের্াের্ স্কুন্সল সবিেু ক্ত (আবিিকুন্সলি) র্াকাে,
েবদ তা হয় বিক্ষার্িীে িৃ হত্তে স্বান্সর্িে অনু কূন্সল।
3. DOE-এে স্কুলগুবলন্সত বিবিক্ট 1-32 এিং বিবিক্ট 75, উভয় নক্ষন্সত্র প্রন্সিন্সিে িহুবিধ প্রন্সিিপর্
েন্সয়ন্সে োে সু ন্সোগ প্রদান কন্সে এবলন্সেোবে, বেিল্ এিং হাই স্কুল ভবতি প্রবিয়া। প্ররন্সতযক নগ্রি
কাঠান্সোন্সতই এেন প্রন্সিিপর্ েন্সয়ন্সে। উদাহেি বহন্সিন্সি K-5 নগ্রি পেিন্ত পবেন্সষিা প্রদানকােী
একবি স্কুন্সলে প্রন্সিন্সিে প্রর্ে কাঠান্সোবি হন্সলা বকন্ডােগান্সিিন। েখন নকান সন্তান বভন্ন নগ্রি
কাঠান্সোন্সত ওন্সঠ, তান্সক িলা হয় “সবিেু ক্ততা” (আবিিকুন্সলিন)।
4. বিবিক্ট 1-32 K–8 এিং 6–12 স্কুলগুন্সলান্সত সবিেু ক্ততা (আবিিকুন্সলিন)
K–8 বকংিা 6–12 কাঠান্সোন্সত বিনযস্ত একবি স্কুন্সলে অিিযই একাবধক প্রন্সিিপর্ র্াকন্সত হন্সি।
তাই, েখন একবি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক এেন একবি স্কুন্সল ভবতি কো হয় নেবি K–8 বকংিা 6–12 স্কুল
কাঠান্সোয় বিনযস্ত তখন নসই বিক্ষার্িীে পেিতিী নগ্রি কাঠান্সোন্সত ভবতি হওয়াে অবধকাে এিং
অগ্রাবধকাে েন্সয়ন্সে। এধেন্সনে নেন্সলন্সেন্সয়, একই সেন্সয়, তান্সদে উপেু ক্ততা েন্সয়ন্সে এেন অনযানয
স্কুলগুন্সলান্সত িা কেিসূবচ্ন্সত আন্সিদন কেন্সত পান্সে। নেন্সলন্সেন্সয়ো তান্সদে নজান K-8 স্কুন্সল নগ্রি 6এ ভবতিে নক্ষন্সত্র অগ্রাবধকাে েন্সয়ন্সে, েবদ না তাো ইন্সতােন্সধযই নসখান্সন ভবতি র্ান্সক।
5. বিবিক্ট 1-32 বেিল্ স্কুন্সল সবিেু ক্ততা (আবিিকুন্সলিন)
নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক বেিল্ স্কুল ভবতি প্রবিয়াে েলােল অনু োয়ী নকান্সনা স্কুন্সলে সান্সর্ োনানসই
কো হন্সয়বেল এিং পেিবতিন্সত NYC স্কুল বিবিক্ট নর্ন্সক অিযাহবত নদওয়া হন্সয়বেল, তান্সদে
অবধকাে আন্সে স্কুল িেন্সেে নে নকান্সনা সেয় তাে োনানসইকৃত স্কুন্সল এনন্সোল হওয়াে, েবদ নস
নেবজস্টাে কেন্সত আসাে কান্সল নস NYC-ন্সত িাসিাস কন্সে এিং অনয নকান্সনা স্কুন্সল অযাকান্সিবেক
িেে সম্পন্ন না কন্সে র্ান্সক।
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6. বিবিক্ট 1-32 হাই স্কুন্সল সবিেু ক্ততা (আবিিকুন্সলিন)
a. নেসি সবিেু ক্ত নেন্সলন্সেন্সয় নগ্রি 8 নর্ন্সক হাই স্কুন্সল উঠন্সে, আন্সিদন কোে িেেবিন্সত হাই
স্কুল বনন্সদিবিকায় উবেবখত নস ভবতিে সেয়পিি অনু োয়ী আন্সিদন কেন্সল তান্সদেন্সক হয়
অগ্রাবধকাে না-হয় নজান স্কুন্সল ভবতিে বনিয়তা নদওয়া হন্সি।
b. নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক হাই স্কুল ভবতি প্রবিয়াে েলােল অনু োয়ী নকান্সনা স্কুন্সলে সান্সর্
োনানসই কো হন্সয়বেল এিং পেিবতিন্সত NYC স্কুল বিবিক্ট নর্ন্সক অিযাহবত নদওয়া
হন্সয়বেল, তান্সদে অবধকাে আন্সে স্কুল িেন্সেে নে নকান্সনা সেয় তাে োনানসইকৃত স্কুন্সল
এনন্সোল হওয়াে, েবদ নস নেবজস্টাে কেন্সত আসাে কান্সল নস NYC-ন্সত িাসিাস কন্সে
এিং অনয নকান্সনা স্কুন্সল অযাকান্সিবেক িেে সম্পন্ন না কন্সে র্ান্সক। কাোন্সভাগ নর্ন্সক বেন্সে
আসা নেন্সলন্সেন্সয়ো এে অন্তভুিক্ত।
7. NYC স্কুল নয় এেন একবি প্রবতষ্ঠান্সন বিক্ষা িেে সোে কোে পে NYC পািবলক বিবিক্ট-এ
প্রতযািতিনকােী বিক্ষার্িীন্সদে পন্সেে বিক্ষা িেন্সে ভবতিে জনয একবি নতুন স্কুল িোে নপন্সত একবি
েযান্সেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে অর্িা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে সু পাবেিকৃত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে নক্ষন্সত্র
বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেন্সস পাবঠন্সয় নদওয়া হন্সি। এধেন্সনে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে NYC স্কুল বিবিক্ট
নর্ন্সক অিযাহবত পাওয়াে আন্সগ তান্সদে নে স্কুন্সলে সান্সর্ োনানসই কো হন্সয়বেল নসখান্সন বেন্সে
োওয়াে অবধকান্সেে নকান বনিয়তা ননই, েবদও নে স্কুন্সল নস োনানসইকৃত হন্সয়ন্সে নসখান্সন তান্সক
বিন্সিচ্না কো হন্সি। বিবিক্ট 1-32 স্কুলগুন্সলান্সত এনন্সোল র্াকা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে ভবতিে িযাপান্সে
চ্ূড়ান্ত বসদ্ধান্ত গ্রহি কেন্সি অবেস অি স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে এিং বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে এনন্সোল
র্াকা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে ভবতিে িযাপান্সে চ্ূড়ান্ত বসদ্ধান্ত গ্রহি কেন্সি বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস।
III.

পুনঃভবতি
নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয় NYC স্কুল বিবিক্ট-এ বেন্সে আসাে পে নস একবি েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে নেন্সত পান্সে,
বকংিা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সেে নক্ষন্সত্র সিািয স্কুলগুন্সলা সম্পন্সকি কর্া িলাে জনয তান্সক বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেন্সস
নোগান্সোগ কেন্সত হন্সি।
NYC স্কুল বিবিক্ট স্কুন্সল বেন্সে আসা নেন্সলন্সেন্সয়ে অবধকাে আন্সে, তন্সি িাধযিাধকতা ননই নে, তান্সক নে স্কুল নর্ন্সক
নস অিযাহবত বনন্সয়বেল, নসখান্সন অিযাহবত ননওয়াে সেয় নে নগ্রি পবেসন্সে নস বেল, তাে চ্ূড়ান্ত নগ্রি পেিন্ত নসই
স্কুন্সলই বেন্সে নেন্সত হন্সি। এ ধেন্সনে সকল নপ্ল্সন্সেে DOE স্কুলগুন্সলান্সত আসনপ্রাবেে িতিাধীন।
অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে নেন্সলন্সেন্সয় ও বপতাোতা এিং িন্সো অবেস পন্সয়ে পােসন্সনে সান্সর্ পোেিি কন্সে
বনধিােি কেন্সত পান্সে নে, পূ িিিতিী স্কুলবি েন্সর্াপেু ক্ত নয় এিং নস কােন্সি বভন্ন একবি স্কুল নিে কেন্সত পান্সে;
অনু রূপভান্সি বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সেে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস নেন্সলন্সেন্সয় ও বপতাোতাে
সান্সর্ পোেিি কেন্সত পান্সে, বনধিােি কেন্সত পান্সে নে পূ িিিতিী নপ্ল্সন্সেে ের্াের্ নয়, এিং বভন্ন একবি নপ্ল্সন্সেে
নিন্সে বনন্সত পান্সে।
নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয়ে বেন্সে আসাে অবধকাে সম্পবকিত সকল প্রন্সশ্নে নক্ষন্সত্র অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে, অর্িা
বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে সু পাবেিকৃত নেন্সলন্সেন্সয়ে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস চ্ূড়ান্ত বসদ্ধান্ত গ্রহি কেন্সি।
A. এন্সলন্সেোবে এিং/অর্িা বেিল্ স্কুন্সলে নেন্সলন্সেন্সয়
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1. একবি নেন্সলন্সেন্সয়ে অবধকাে আন্সে, আসন খাবল র্াকা সান্সপন্সক্ষ তাে পূ িিিতিী স্কুন্সল বেন্সে আসাে,
নহাক নসিা নজান িা নজানহীন স্কুল।
2. নেন্সলন্সেন্সয় েবদ তাে নজান স্কুন্সল বেন্সে আন্সস এিং নসিা এখন তাে নগ্রন্সিে জনয সীবেতকেি
হন্সয় োয়, তাহন্সল নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নসকিন II.J অনু সান্সে বনধিাবেত ওভােন্সলা (িাড়বত হওয়া) স্কুন্সল
পাঠান্সনা হন্সি।
3. NYC স্কুল বিবিক্ট-এ বেন্সে আসা নেন্সলন্সেন্সয়ো সোসবে তান্সদে নজান স্কুন্সল এনন্সোল কেন্সত
পােন্সি, েবদ নসিা প্রন্সোজয হয় ও আসন খাবল র্ান্সক, অর্িা অনযানয বিকল্প সু ন্সোন্সগে জনয
নকান্সনা েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে নেন্সত হন্সি।
B. ইন্সতাপূ ূ্ন্সিি বগেন্সিি অযান্ড িযান্সলন্সেি কেিসূবচ্সেূ ন্সহ ভবতি বিক্ষার্িী
1. বিবিক্ট নপ্রাগ্রাে
a. আন্সগে িসিান্সসে বিবিন্সক্ট প্রতযািতিনকােী নেন্সলন্সেন্সয় তাে সান্সিক বগেন্সিি অযান্ড
িযান্সলন্সেি কেিসূবচ্ন্সত বেেন্সত পান্সে, েবদ আসন খাবল র্ান্সক।
b. নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে সান্সিক বগেন্সিি অযান্ড িযান্সলনন্সিি নপ্রাগ্রান্সে আসন িূ নয না র্াকন্সল তাো
তান্সদে িসিান্সসে বিবিন্সক্টে অভযন্তেস্থ বভন্ন নকান্সনা বিবিক্ট বগেন্সিি অযান্ড িযান্সলনন্সিি
নপ্রাগ্রান্সে নপ্ল্সন্সেন্সেে অনু ন্সোধ জানান্সত পােন্সি।
c. বভন্ন িসিান্সসে বিবিন্সক্ট প্রতযািতিনকােী নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক তান্সদে নতুন িসিান্সসে
বিবিন্সক্টে বগেন্সিি অযান্ড িযান্সলন্সেি কেিসূবচ্ন্সত ভবতিে জনয অনু ন্সোধ জানান্সত পােন্সি,
েবদ আসন খাবল র্ান্সক।
2. বসবিিযাপী নপ্রাগ্রােসেূ হ
a. NYC স্কুল বিবিন্সক্ট প্রতযািতিনকােী নেন্সলন্সেন্সয়ো একই বসবিওয়াইি বগেন্সিি অযান্ড
িযান্সলন্সেি কেিসূবচ্ন্সত বেেন্সত পান্সে, েবদ একবি আসন িূ নয র্ান্সক।
b. েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ে আন্সগে বগেন্সিি অযান্ড িযান্সলন্সেি কেিসূবচ্ন্সত আসন খাবল না র্ান্সক,
তাহন্সল নেন্সলন্সেন্সয়ো অনয একবি বগেন্সিি অযান্ড িযান্সলন্সেি কেিসূবচ্ন্সত নপ্ল্সন্সেন্সেে
অনু ন্সোধ জানান্সত পােন্সি।
C. হাই স্কুন্সলে নেন্সলন্সেন্সয়
1. NYC পািবলক স্কুল বসন্সস্টে নর্ন্সক অিযাহবত লাভ কো একবি নেন্সলন্সেন্সয়ে পূ িিতন হাই স্কুন্সল
(এে অন্তভুিক্ত আন্সে নেিালাইজি হাই স্কুল, ট্রােোে স্কুল এিং নিাগত, ইংবলি লযািুন্সয়জ লানিাে,
এিং িহুভাষী বিক্ষার্িীন্সদে স্কুলসহ, তন্সি তা এগুন্সলান্সতই সীবেত নয়) প্রতযািতিন কোে অবধকাে
আন্সে। বিন্সপ্ল্াো োড়া অিযাহবতপ্রে নেন্সলন্সেন্সয় তাে স্কুন্সল বেেন্সত পােন্সি নে িেে তাে িয়স হন্সি
21, নস স্কুল িেন্সেে নিষ পেিন্ত।
2. NYC পািবলক বিবিক্ট-এ প্রতযািতিনকােী বিক্ষার্িীন্সদে ভবতিে জনয একবি নতুন স্কুন্সল নপ্ল্সন্সেে
নপন্সত একবি েযান্সেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে অর্িা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে সু পাবেিকৃত নেলন্সেন্সয়ন্সদে
নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেন্সস পাবঠন্সয় নদওয়া হন্সি।
D. নকািি-বনন্সদিবিত পবেবস্থবত, কান্সস্টাবিয়াল িযিস্থা অর্িা বচ্বকৎসা কেিসূবচ্ নর্ন্সক বেন্সে আসা নেন্সলন্সেন্সয়
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1. নকািি-বনন্সদিবিত পবেবস্থবত, কান্সস্টাবিয়াল িযিস্থা অর্িা বচ্বকৎসা কেিসূবচ্ে কােন্সি বিসচ্ান্সজিে সেয়
নকান নেন্সলন্সেন্সয় েবদ DOE স্কুন্সল এনন্সোলড্ র্ান্সক, তাহন্সল তান্সদে ঐ এনন্সোলড্ স্কুন্সল নেোে
অবধকাে েন্সয়ন্সে।
2. এন্সদে বকেু নেন্সলন্সেন্সয় NYC স্কুল বিবিন্সক্ট নেোে পে বভন্ন স্কুন্সল নপ্ল্সন্সেে নর্ন্সক উপকৃত হন্সত
পান্সে। নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নেবজস্টাে কো হন্সি, না বভন্ন নকান্সনা স্কুন্সল নেখান্সন আসন খাবল আন্সে,
নসখান্সন পাঠান্সনা হন্সি, নসিা বনন্সয় অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে, বকংিা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে
সু পাবেিকৃত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেন্সস, িন্সো অবেস পন্সয়ে পােসন িা
বিবিক্ট 79-এে েন্সধয নেবি প্রন্সোজয হন্সি, নসবিে সান্সর্ কর্া িলন্সত পান্সে।
IV.

িদবল (ট্রােোে)
িদবলে অনু ন্সোন্সধে নক্ষন্সত্র স্কুলগুন্সলান্সক পবেিান্সেে সান্সর্ িদবলে অনু ন্সোধ পেিান্সলাচ্না কো এিং েবদ িদবল হওয়া
আিিযক িন্সল বিন্সিবচ্ত হয় তাহন্সল সকল আনু সাবিক কাগজপত্র প্রদান কো।
A.

িদবলে সি অনু ন্সোধ বনম্নিবিিত িযবতিেগুন্সলা োড়া অিিযই অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে কতৃিক
অনু ন্সোবদত হন্সি:
1. সু পাবেনন্সিনন্সিে-এে সাসন্সপনিন্সনে কােন্সি অননবেক িদবল এিং ঐবেক িদবল, নসগুন্সলা
ের্ািন্সে হন্সলা চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-450 এিং A-443 নোতান্সিক িন্সো বিন্সেক্টে অভ
সাসন্সপনিন বনয়বন্ত্রত; লক্ষযিীয় নে, চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-450 অনু োয়ী IEP আন্সে এেন
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে অননবেক িদবল কো োয় না;
2. নজানভুক্ত স্কুন্সল নেন্সত (েখন আসন খাবল র্ান্সক) আগ্রহী এবলন্সেোবে স্কুন্সলে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে িদবল,
এসি নক্ষন্সত্র, গ্রহীতা বপ্রবেপযালন্সক অিিযই নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক ভবতি কেন্সত হন্সি।
3. বিবভিন অভ োবিবলিুয়াল লানিােস (DML), িন্সো অবেস বিন্সেক্টে অভ MLs, সু পাবেনন্সিনন্সিে
কতৃিক ইংন্সেবজ ভাষা বিক্ষার্িীন্সদে (ELLs)-নক নেসি স্কুন্সল িুয়াল লযািুন্সয়জ িা ট্রানবজিনযাল
িাইবলিুয়াল এিুন্সকিন নপ্রাগ্রাে আন্সে, নসগুন্সলান্সত অনু ন্সোবদত িদবলে সূ চ্না হন্সত পান্সে পবেিাে
নর্ন্সক, তান্সদে িতিোন স্কুল নর্ন্সক িা হন্সত পান্সে েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোে নর্ন্সক (তা সন্সত্ত্বও
নেভান্সিই জো নদওয়া নহাক না নকন, নসিান্সক DML, িন্সে অবেস, এিং সু পাবেনন্সিনন্সিে কতৃিক
অনু ন্সোবদত হন্সত হন্সি);
4. নতুন নেিালাইজড্ কেিসূবচ্ে চ্াবহদাে কােন্সি বিক্ষার্িীন্সদে ট্রােোে, নেেন িাইবলিুয়াল নেিাল
এিুন্সকিন, অবিজম্ নেক্ট্রাে বিসঅিিােেু ক্ত (ASD নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে জনয নেিালাইজড্ নপ্রাগ্রাে,
অর্িা নিৌবদ্ধক প্রবতিবিতােু ক্ত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে জনয কেিসূবচ্।
5. IEP-ন্সত সু পাবেিকৃত ের্াের্ বিন্সিষ বিক্ষা কেিসূবচ্ প্রদান্সন বিক্ষার্িীে িতিোন স্কুন্সলে প্রোবিত
অসােন্সর্িযে কােন্সি নেিাল এিুন্সকিন অবেস কতৃিক অনু ন্সোবদত িদবল;
6. বনেন্সপক্ষ শুনাবনে আন্সদি অনু সান্সে িাধযতােূ লক িদবল; এিং
7. বিবিক্ট 75 এিং বিবিক্ট 79 এে অভযন্তন্সে িদবল।

B.

বনন্সচ্ উবেবখত সু বনবদিষ্ট নকান দু দিিা লাঘন্সি অনযানয িদবল েিু ে কো নেন্সত পান্সে েবদ বিবিক্ট 1-32 স্কুন্সলে
নক্ষন্সত্র েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে বকংিা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে এনন্সোল র্াকা নেন্সলন্সেন্সয়ে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট
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75 নপ্ল্সন্সেে অবেন্সস আিিযক সকল প্রোি উপস্থাপন কো হয়। সকল নক্ষন্সত্র, অবেস অভ স্টুন্সিে
এনন্সোলন্সেে অর্িা বিবিক্ট 75-ন্সপ্ল্সন্সেে অবেস, নেবি প্রন্সোজয হন্সি, নসবি িদবলে আন্সিদন হয় প্রতযাখযান
অর্িা অনু ন্সোদন কেন্সি এিং নকান্ স্কুন্সল নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক িদবল কো হন্সি, তা বনধিােি কেন্সি।
1. িাসস্থান্সনে বিবিক্ট পবেিতিন্সনে বভবত্তন্সত বিবিক্ট বগেন্সিি অযান্ড িযান্সলন্সেি ট্রােোে (শুধু K-5
নগ্রন্সিে নেন্সলন্সেন্সয়): নকান্সনা বপতাোতা োে সন্তান বিবিক্ট বগেন্সিি অযান্ড িযান্সলন্সেি কেিসূবচ্ন্সত
ভবতি আন্সে, বেবন বভন্ন বিবিন্সক্ট স্থানান্তবেত হন্সেন, বতবন তাে সন্তান্সনে জনয তান্সদে নতুন বঠকানাে
নকান্সনা বিবিক্ট বগেন্সিি অযান্ড িযান্সলন্সেি কেিসূবচ্ন্সত িদবলে অনু ন্সোধ জানান্সত পান্সেন।
2. বিশুপবেচ্েিায় সেসযাজবনত িদবল (শুধু K-5 নগ্রন্সিে নেন্সলন্সেন্সয়ে জনয): একজন বপতাোতা তাে
সন্তান্সনে িদবলে জনয অনু ন্সোধ কেন্সত পান্সেন নকননা চ্াকুবেস্থল এিং/অর্িা বিশুপবেচ্েিা নকন্দ্র
নর্ন্সক স্কুন্সলে দূ েত্ব নিবি হওয়ায় বিশুপবেচ্েিা সেসযা সৃ বষ্ট হন্সয়ন্সে। বপতাোতান্সক অিিযই
বনন্সয়াগদাতাে কাে নর্ন্সক বচ্বঠ এিং/অর্িা বিশুপবেচ্েিায় সেসযাে সতযতাে সের্িন্সন বিশুপবেচ্েিা
প্রদানকােীে বচ্বঠ উপস্থাপন কেন্সত হন্সি।
3. ভাইন্সিান িদবল (শুধু K-5 নগ্রন্সিে নেন্সলন্সেন্সয়ে জনয): নকান্সনা বপতাোতা ভাইন্সিান ট্রােোন্সেে
অনু ন্সোধ জানান্সত পােন্সিন েখন বপতাোতাে নসকিন II.A.1 অনু োয়ী োচ্াইকৃত নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয়
বভন্ন একবি স্কুন্সল ভবতি র্ান্সক।
4. বচ্বকৎসাজবনত িদবল/েু বক্তসিত বিন্সিষ িযিস্থা: একজন বপতাোতা প্রবতিবিতাজবনত কােন্সি,
নেেন স্বাস্থয সেসযা িা প্রবতিবিতা ো সন্তান্সনে িােীবেকভান্সি স্কুন্সল প্রন্সিন্সি প্রবতিিক হয়,
েু বক্তসিত সু বিধা লাভ কোে চ্াবহদাপূ েন্সিে উন্সেন্সিয সন্তান্সনে িদবলে জনয অনু ন্সোধ জানান্সত
পান্সেন; স্কুন্সল িােীবেকভান্সি প্রন্সিন্সি প্রবতিিক হয় বপতাোতাে এেন প্রবতিবিতা র্াকন্সল
বপতাোতাও সন্তান্সনে িদবলে জনয আন্সিদন কেন্সত পান্সেন। বপতাোতান্সক অিিযই একজন ের্াের্
স্বাস্থযপবেচ্েিা অর্িা পুনিিাসন নপিাদাে কতৃিক বচ্বকৎসা প্রদানকােী নলিােন্সহন্সি প্রোিপত্র প্রদান
কেন্সত হন্সি নেখান্সন নে অিস্থাে কােন্সি সু বিধা চ্াওয়া হন্সয়ন্সে তাে প্রকৃবত এিং নকন িদবল সু পাবেি
কো হন্সয়ন্সে তাে কােি নলখা র্াকন্সি। অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে িদবল বসদ্ধান্ত ননওয়াে
িযাপান্সে অবেস অভ স্কুল নহলর্ এিং/অর্িা বনউ ইয়কি বসবি বিপািিন্সেে অভ নহলর্ অযান্ড নেোল
হাইবজন-এে সান্সর্ পোেিি কেন্সত পান্সে। বপতাোতাে সম্মবত সান্সপন্সক্ষ ের্াের্ কেিী আেও তর্য
লাভ কোে জনয নেবিকযাল নপ্রাভাইিান্সেে সান্সর্ নোগান্সোগ কেন্সত পান্সেন। নেসি নেন্সলন্সেন্সয়
বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে এনন্সোলড্ আন্সে, বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস এসি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক প্রাে
িকুন্সেে িা IEP, পবেিাে, িা বচ্বকৎসা প্রদানকােীে কান্সে নর্ন্সক প্রাে িাড়বত নকান্সনা িকুন্সেে
িযিহাে কন্সে একবি উপেু ক্ত স্কুন্সল িদবল কেন্সি।
5. বনোপত্তাজবনত িদবল: বনোপত্তাজবনত িদবল েিু ন্সেে পদ্ধবত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-449.এ িবিিত
আন্সে। বনম্নবলবখত দৃ ষ্টান্তগুবলে নিলায় বনোপত্তাজবনত িদবল েিু ে নেন্সত পান্সে: (a) এভবে চ্াইল্ড
সাকবসিস অযাক্ট (ESSA) অনু সান্সে নেন্সলন্সেন্সয়ো েবদ স্কুন্সলে জায়গায় সবহংস অপোধেূ লক ঘিনাে
বিকাে হয় অর্িা (b) নেসি পবেবস্থবতন্সত হয়োবন, ভীবত প্রদিিন এিং িুবলংন্সয়ে অবভন্সোগসহ)
বনরূবপত হয় নে স্কুন্সল নেন্সলন্সেন্সয়ে অিযাহত উপবস্থবত নেন্সলন্সেন্সয়ে জনয বনোপদ নয়। ESSA
নসেবি ট্রােোে (বনোপত্তাজবনত িদবল) অনু ন্সোধ সেন্বয় কেন্সিন িন্সো বিন্সেক্টে অি সাসন্সপনিন।
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ESSA বনোপত্তাজবনত িদবল নয় এেন নক্ষন্সত্র, বপ্রবেপযাল/েন্সনানীত িযবক্তে কাে নর্ন্সক প্রন্সয়াজনীয়
কাগজপত্র লাভ কোে এক সোন্সহে েন্সধয েযান্সেবল ওন্সয়লকাে নসোে-এে এবিবকউবিভ বিন্সেক্টে
িা বিন্সেক্টে বকংিা বিবিক্ট 75-এ এনন্সোলড্ নেন্সলন্সেন্সয়ে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 অবেস বনধিােি
কেন্সি বনোপত্তাজবনত িদবল েিু ে কো হন্সি বক হন্সি না। এই প্রবিয়া বনম্নরূপ:
a. দু ইভান্সি বনেপাত্তাজবনত িদবলে অনু ন্সোধ কো নেন্সত পান্সে:
i.

পবেিাে তাে বনোপত্তাজবনত কােন্সি িদবলে অনু ন্সোধ জো বদন্সত পােন্সি তান্সদে
িতিোন স্কুন্সল, পন্সে তাো নসিা েযান্সেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সে পাবঠন্সয় নদন্সি,
নকান্সনা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে এনন্সোল নেন্সলন্সেন্সয়ে জনয এ ধেন্সনে অনু ন্সোন্সধে
নক্ষন্সত্র স্কুন্সল নসিান্সক বিবিক্ট 75 অবেন্সস পাবঠন্সয় নদন্সি।

ii.

পবেিােগুবল েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোে পবেদিিন এিং বিবভন্ন কাগজপত্র জো
বদন্সয়, নেেন নেন্সলন্সেন্সয় অর্িা বপতাোতা কতৃিক একবি বলবখত বিিৃ বত, অর্িা
ট্রােোে অনু ন্সোন্সধে সের্িন্সন অনযানয িকুযন্সেে, বনোপত্তাজবনত ট্রােোন্সেে
অনু ন্সোধ জানান্সত পান্সে। বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে এনন্সোল্ড বিক্ষার্িীে পবেিােন্সক
এই িকুন্সেে জো বদন্সত হন্সি বিবিক্ট 75 অবেন্সস।

b. বনোপত্তাজবনত িদবল বিন্সিচ্নাে জনয একবি স্কুলন্সক অিিযই বনম্নবলবখত িকুন্সেে েযান্সেবল
ওন্সয়লকাে নসোন্সে, অর্িা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে এনন্সোলড্ নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট
75 অবেন্সস পাঠান্সত হন্সি:
i.

নসেবি ট্রােোে ইনন্সিক েেে;

ii.

নসেবি ট্রােোে সাোবে অি ইনন্সভবস্টন্সগিন েেে; এিং

iii.

স্কুল অকান্সেে বেন্সপািি (ঘিনাে প্রবতন্সিদন) িা স্কুল নর্ন্সক অনয নকান কাগজপত্র।

পবেিাে েবদ স্কুন্সল পুবলি বেন্সপািি, িন্সকি নম্বে, বকংিা নকান্সিিে প্রাোিয নবর্ জো বদন্সয়
র্ান্সক, তাহন্সল স্কুলন্সক নসসি প্রাোিয নবর্ও পাঠান্সত হন্সি। তন্সি নকান্সনা বনোপত্তাজবনত
িদবল প্রবিয়াকেি িা অনু ন্সোদন কো িাধযতােূ লক নয়।
c. েবদ সহায়ক কাগজপত্র বনোপত্তাে বিষয়বি পেিােভান্সি িিিনা না কন্সে অর্িা েবদ আেও
তর্য প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল বিন, অযাবসস্টযাে বপ্রবেপাল বসবকউবেবি, িা বপ্রবেপযালন্সক,
বকংিা বকংিা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সেে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 অবেসন্সক অিিযই অবেস অভ
স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে িোিে আেও তর্য নপি কেন্সত হন্সি।
d. সু েক্ষা িদবল সােগ্রীে প্রকৃবতে বভবত্তন্সত েযান্সেবল ওন্সয়লকাে নসোে–এে এবিবকউবিভ
বিন্সেক্টে িা বিন্সেক্টে বকংিা বিবিক্ট 75 অবেস স্টুন্সিে সাবভিস-এে বেল্ড সান্সপািি বিন্সেক্টে
ও িন্সো নসেবি বিন্সেক্টে োো অবেস অভ নসেবি অযান্ড ইউর্ নিন্সভলপন্সেে-এে বচ্ে
এবিবকউবিভ অবেসান্সেে ভােপ্রাে বহন্সসন্সি কাজ কন্সেন, তান্সদে সান্সর্ পোেিি কেন্সত
পান্সেন।
e. েবদ এিা বনধিাবেত হন্সয় র্ান্সক নে, নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক িদবল কেন্সল বনোপত্তাজবনত সেসযাবি
সোধান হন্সয় োন্সি (ঘিনাবি নকার্ায় ঘন্সিবেল, নস বিন্সিচ্না োড়া), তাহন্সল েযান্সেবল
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ওন্সয়লকাে নসোে এবিবকউবিভ বিন্সেক্টে িা বিন্সেক্টে বকংিা বিবিক্ট 75 অবেস
বনোপত্তাজবনত িদবল: অনু ন্সোদন কেন্সি এিং নস নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নকার্াও নতুন নকার্াও
নপ্ল্সন্সেে নদন্সি। সকল নক্ষন্সত্রই পেিান্সলাচ্না ও বসদ্ধান্তগ্রহি ৫ কেিবদিন্সসে নিবি লাগা
উবচ্ত নয়।
f. েবদ নেন্সলন্সেন্সয় িা পবেিাে নকান ঘিনাে (ঘিনািলীে) কােন্সি বনোপত্তাজবনত িদবলে
অনু ন্সোধ জানান, নস ঘিনা কাোকাবে সংঘবিত হন্সয় র্াকন্সলও স্কুন্সলে োন্সঠ সংঘবিত না
হয়, বকংিা একবি ঘিনা বহন্সসন্সি েবদ স্কুন্সল তাে নকান্সনা বেন্সপািি কো না হয়, বকন্তু পবেিাে
েবদ বিশ্বাস কন্সেন নে, স্কুলবিন্সত সন্তান্সনে অিযাহত উপবস্থবত সন্তান্সনে জনয অবনোপদ,
তাহন্সল েযান্সেবল ওন্সয়লকাে নসোে এবিবকউবিভ বিন্সেক্টে িা বিন্সেক্টে বকংিা বিবিক্ট 75
অবেস বভন্ন ধেন্সনে িদবলে, নেেন গাইিযাে ট্রােোে (ন্সসকিন IV.B.9 দ্রষ্টিয) িা অনয
ধেন্সনে িদবলে (ন্সসকিন IV.C) দ্রষ্টিয), অনু ন্সোধ জানান্সনা োয় বক না, নসিা োচ্াই কোে
জনয পবেিান্সেে সান্সর্ কাজ কেন্সত পান্সেন। এ ধেন্সনে অিস্থাে অন্তভুিক্ত হন্সত পান্সে িুবল
িা হয়োবন কোে অবভন্সোগ োে নেকিি স্কুন্সল ননই।
6. নখলাধু লা সংিান্ত িদবল (শুধু হাই স্কুন্সলে নেন্সলন্সেন্সয়ে জনয)
a. সাধােিভান্সি, নখলাধু লাে কােন্সি নকান্সনা িদবল ননই।
b. বনবদিষ্ট নকান নখলায় আনু ষ্ঠাবনক পািবলক স্কুল অযার্ন্সলবিক বলগ (PSAL) েস্টান্সে র্াকা
একজন বিক্ষার্িী অযার্ন্সলি নে এেন একবি স্কুন্সল োয় নেবি িোন্বন্সয় তুন্সল নদয়া হন্সে
এিং স্কুল নসই বনবদিষ্ট নখলাবি িাবতল কন্সেন্সে, তখন নস অনয একবি স্কুন্সল আন্সিদন কেন্সত
পান্সে। বনবদিষ্ট নকান নখলায় আনু ষ্ঠাবনক PSAL েস্টান্সে র্াকা একজন বিক্ষার্িী অযার্ন্সলি
নে এেন স্কুন্সল োয় নেখান্সন দল অিলু ে হন্সয়ন্সে নসও অনয একবি স্কুন্সল িদবলে জনয
আন্সিদন কেন্সত পান্সে। এসি নক্ষন্সত্র, অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে এেন একবি
স্কুল বচ্বিত কেন্সি নেখান্সন আসন খাবল েন্সয়ন্সে এিং নসই নখলাবিে জনয PSAL দলও
আন্সে এিং বিক্ষার্িী অযার্ন্সলন্সিে অযাকান্সিবেক এিং অযার্ন্সলবিক চ্াবহদা পূ েন্সি একবি
ের্াের্ নপ্ল্সন্সেন্সেে িযিস্থাগ্রহি কেন্সি;
c. বনবদিষ্ট নকান নখলায় আনু ষ্ঠাবনক PSAL েস্টান্সে র্াকা একজন বিক্ষার্িী অযার্ন্সলি নে
পািবলক স্কুল িাোইন্সয়ে অধীন্সন িদবলে আন্সিদন কন্সে নস নেন্সলন্সেন্সয় শুধু তাে পািবলক
স্কুল িাোইন্সয়ে আন্সিদন্সন উবেবখত একবি স্কুন্সল িদবলে জনয নোগয;
d. উপন্সে b এিং c অনু ন্সেন্সদ িবিিত নক্ষত্রসেূ ন্সহ, একজন বিক্ষার্িী অযার্ন্সলি নতুন স্কুন্সল
তাে বনবদিষ্ট নখলাবিন্সত আনু ষ্ঠাবনক PSAL বিন্সে স্থান পান্সি তাে বনিয়তা ননই এিং তান্সক
অিিযই তাে জনয নচ্ষ্টা কেন্সত হন্সি;
e. স্কুল অযার্ন্সলবিি সংিান্ত সকল বিবধবিধান PSAL স্টুন্সিে অযার্ন্সলি রুলন্সস অযান্ড
নেগুন্সলিে কতৃিক বনয়বন্ত্রত হয়, ো পাওয়া োন্সি www.psal.org) ওন্সয়িসাইন্সি।
7. োতায়ান্সতে সেসযাজবনত িদবল (শুধু হাই স্কুন্সলে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে জনয)
a. োতায়ান্সতে সেসযাজবনত কােন্সি িদবলে আন্সিদন্সনে নক্ষন্সত্র পবেিােন্সক অিিযই বঠকানাে
োচ্াইন্সোগয প্রোি নপি কেন্সত হন্সি;
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b. োতায়ান্সতে সেসযাজবনত কােন্সি িদবলে জনয বিন্সিবচ্ত হন্সত হন্সল িাবড় নর্ন্সক স্কুন্সল
োতায়ান্সতে সেয় 75 বেবনি িা তাে নিবি অর্িা অনয কােন্সি পািবলক ট্রােন্সপান্সিিিন্সন
োতায়াত অসিি (অর্িাৎ, 3 িান্সেে নিবি পািবলক ট্রােন্সপান্সিিিন িদবল কেন্সত হন্সল)
হন্সল।
8. গাইিযাে ট্রােোে
a. গাইিযাে ট্রােোন্সেে (তত্ত্বািধান সেসযাে কােন্সি) অনু ন্সোধ শুধু বপতাোতা িা স্ববনভিে
অপ্রাে িয়স্ক নেন্সলন্সেন্সয়, নে নেন্সলন্সেন্সয়ে িয়স 18 িেে িা নিবি, বকংিা নে নসকিন
VII.A অনু োয়ী সিীহীন তরুি-তরুিী, বতবন জানান্সত পােন্সিন। নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয়ে পন্সক্ষ
অনয নকান্সনা িযবক্ত গাইিযাে ট্রােোন্সেে অনু ন্সোধ জানান্সত হন্সল নস িযবক্তবিন্সক অিিযই
নেন্সলন্সেন্সয়ে বপতাোতাে, স্ববনভিে অপ্রাে িয়ন্সস্কে, সিীহীন বকন্সিাে-বকন্সিােীে প্রকৃত
বলবখত সম্মবতপত্র উপস্থাপন কেন্সত হন্সি, বকংিা এ ধেন্সনে অনু ন্সোন্সধে নক্ষন্সত্র িযবক্তবিন্সক
18 িেে িা অবধক িয়স্ক হন্সত হন্সি। এ ধেন্সনে বলবখত সম্মবতপত্র অিিযই েযাবেবল
ওন্সয়লকাে নসোে িা বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেন্সস জো বদন্সত হন্সি, নেখান নর্ন্সক
বপতাোতা, স্ববনভিে অপ্রাে িয়স্ক নেন্সলন্সেন্সয়, সিীহীন বকন্সিাে-বকন্সিােী, বকংিা 18 িেে
িা অবধক িয়স্ক বিক্ষার্িীে সান্সর্ নোগান্সোগ কো হন্সি।
b. নকান্সনা বপতাোতা িা নেন্সলন্সেন্সয় নে স্ববনভিে নািালক, িয়স 18 িা অবধক, বকংিা নে
সিীহীন তরুি-তরুিী, নস গাইিযাে ট্রােোে (তত্ত্বািধানজবনত িদবল) পাওয়াে অনু ন্সোধ
জানান্সত পােন্সি, েবদ নস প্রাবতষ্ঠাবনকভান্সি বকংিা সাোবজকভান্সি অগ্রসেোন িা সেল না
হয়, এিং বিকল্প িযিস্থায় স্থানান্তে েবদ এসি সেসযাে সোধান হন্সয় র্ান্সক।
c. নে কােন্সি গাইিযাে ট্রােোন্সেে অনু ন্সোধ জানান্সনা হন্সে, তাে প্রকৃবতে ওপে বনভিে কন্সে
অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে িা বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস সু পাবেনন্সিনন্সিে,
স্টুন্সিে সাবভিন্সসে িন্সো অবেস বিন্সেক্টে িা গাইিযাে অযান্ড ক্লাইন্সেি েযান্সনজাে, িন্সো
নসেবি বিন্সেক্টে, িন্সো অবেস নহলথ্ বিন্সেক্টে, বকংিা অনযানয বিষয়িস্তু বিন্সিষজ্ঞ বেবন
অনু ন্সোন্সধে কােন্সিে সান্সর্ সম্পবকিত ধােিা ও সংবিষ্টতা প্রদান কেন্সত পান্সেন।
d. েখন িদবলে অনু ন্সোন্সধে বভবত্ত হয় সােলয অজিন িা ধাোিাবহক অনু পবস্থবতজবনত সেসযা,
তখন অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে িা বিবিক্ট নপ্ল্সন্সেে অবেস সু পাবেনন্সিনন্সিন্সেে
কান্সে অনু ন্সোদন্সনে অনু ন্সোধ জানান্সত পান্সে। অবেস অি স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে, বিবিক্ট
75 নপ্ল্সন্সেে অবেস, এিং/অর্িা সু পাবেনন্সিনন্সিে িদবল সংিান্ত বিষন্সয় প্রোি অর্িা
নবর্পত্র সংগ্রন্সহে জনয বপ্রবেপযান্সলে সান্সর্ নোগান্সোগ কেন্সত পান্সেন।
e. এই গাইন্সিে িদবল প্রবিয়া নকিলোত্র তখন িযিহাে কো হন্সি েখন বপতাোতা সূ চ্না
কন্সেন একবি নস্বোকৃত অনু ন্সোন্সধে। েবদ বপ্রবেপযাল স্কুন্সল বনন্সজন্সক োনান্সত িযর্ি হওয়ায়
নকান্সনা সন্তান্সনে িদবলে উদন্সোগ গ্রহি কন্সেন তাহন্সল অননবেক িদবল সংিান্ত
চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-450 িবিিত পদ্ধবতসেূ হ প্রন্সোজয হন্সি এিং বপ্রবেপযালন্সক অিিযই
নসখান্সন প্রবতবষ্ঠত প্রবিয়া অনু সেি কেন্সত হন্সি।
f. েবদ নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয় িুবল িা হয়োবনে কােন্সি িদবলে অনু ন্সোধ জানায়, বকন্তু পবেিাে
িা স্কুল েবদ বনোপত্তাজবনত িদবলে স্বপন্সক্ষ নকান্সনা নবর্ উপস্থাপন কেন্সত িযর্ি হয়, বকংিা
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কবর্ত অবভন্সোগ েবদ স্কুন্সলে অভযন্তন্সে না হন্সয় র্ান্সক, তাহন্সল অবেস অভ স্টুন্সিে
এনন্সোলন্সেে িা বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস এই িদবলন্সক গাইিযাে ট্রােোে িা ের্াের্
আনয নকান্সনা িদবল বহন্সসন্সি প্রবিয়াকেি কেন্সত পােন্সি।
C.

V.

অনযানয িদবল: প্রোবিত সেসযাে কােন্সি নয় িন্সল বিন্সিবচ্ত িদবলসহ অনযানয িদবলে প্রবতবি ঘিনা অবেস
অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে িা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে সু পাবেিকৃত নেন্সলন্সেন্সয়ে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে
অবেস আলাদা আলাদাভান্সি বিন্সিচ্না কেন্সত পান্সে। সকল নক্ষন্সত্র, অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে, অর্িা
বিবিক্ট 75-ন্সপ্ল্সন্সেে অবেস িদবলে আন্সিদন হয় প্রতযাখযান অর্িা অনু ন্সোদন কেন্সি এিং নকান স্কুন্সল
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক িদবল কো হন্সি, তা বনধিােি কেন্সি। বনবদিষ্ট নকান স্কুন্সল ভবতিে বনিয়তা ননই; নতুন স্কুন্সল
ভবতিে বিষয়বি বনভিে কেন্সি আসন লভযতা এিং প্রেু ক্ত হন্সল, নোগযতাে উপে।

প্রবতিবিতােু ক্ত বিক্ষার্িীন্সদে ভবতি ও এনন্সোলন্সেন্সেে বনয়ে
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে ভবতি ও এনন্সোলন্সেে প্রবিয়া বনয়ন্ত্রিকােী সকল নীবতসহ প্রবতিবিতাহীন নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে বিক্ষায়
ভবতি, পুনঃভবতি, এিং এনন্সোলন্সেে সংিান্ত সকল নীবত প্রবতিবিতােু ক্ত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে ভবতিে নক্ষন্সত্রও প্রন্সোজয।
A. নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে IEP আন্সে, তান্সদেন্সক বনম্নবলবখত নীবত অনু োয়ী িদবল ও ভবতি কো হন্সি:
1. েখন IEP-ন্সত নকান পবেিতিন হয়, তখন প্রবতিিী বিক্ষার্িীন্সদে অবধকাে আন্সে তান্সদে িতিোন
বিবিক্ট 1-32 স্কুন্সল নর্ন্সক োওয়াে েবদ না পবেিতিনগুন্সলাে কােন্সি বিবিক্ট 75 ভবতি িা ননপািবলক স্কুন্সল ভবতিন্সত আিিযক না হয়।
2. েখন বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে নর্ন্সক একবি বিবিক্ট 1-32 নপ্ল্সন্সেন্সে IEP নপ্রাগ্রাে সু পাবেন্সি নকান্সনা
পবেিতিন হয়, তখন বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস একবি বিবিক্ট 1-32 স্কুন্সল নপ্ল্সন্সেন্সেে জনয
অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেন্সে অনু ন্সোধ জানান্সি এিং নেন্সলন্সেন্সয়বিে স্কুল নপ্ল্সন্সেে বনধিােি
কেন্সি।
3. বিবিক্ট 1-32 স্কুন্সল নেিালাইজড্ নপ্রাগ্রাে এিং সাবভিস
a. েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ে অবিজে নেক্ট্রাে বিজঅিিাে (ASD) র্ান্সক, জ্ঞানগত প্রবতিবিত্ব
(ACES) র্ান্সক, েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক বদ্বভাবষক নেিাল এিুন্সকিন্সন সু পাবেি কো হয়,
এিং নেন্সলন্সেন্সয় বিবিক্ট 75 নেিাল এিুন্সকিন ইনক্লুবসভ সাবভিস পায়, তাহন্সল DOE নস
নপ্রাগ্রান্সে একবি নতুন নপ্ল্সন্সেে পাওয়া পেিন্ত নেন্সলন্সেন্সয়বিে অবধকাে র্াকন্সি তাে িতিোন
স্কুন্সল অিস্থান কোে। নসই সেয়বিন্সত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক িদবল কো হন্সি।
b. েবদ কখন্সনা, নিষ নগ্রন্সিে আন্সগ পেিন্ত, একবি নেন্সলন্সেন্সয়ে IEP-ন্সত আে নেিালাইজড্
নপ্রাগ্রাে িা সাবভিন্সসে চ্াবহদা প্রবতেবলত না হয়, তাহন্সল নেন্সলন্সেন্সয়ই নিষ নগ্রি অিবধ
স্কুলবিন্সত র্াকন্সি িন্সল প্রতযািা কো হয় এিং তাে তা কোে অবধকাে আন্সে। নেন্সলন্সেন্সয়ে
আসন লভযতা সান্সপন্সক্ষ তান্সদে নজান স্কুন্সল িদবল ননওয়াে অবধকাে েন্সয়ন্সে।
B. IEP আন্সে এেন নেন্সলন্সেন্সয় NYC স্কুল বিবিক্ট-এ নিাগত িা পুনঃপ্রতযাগত বিক্ষার্িীন্সক প্রবিধান্সনে পুনঃভবতি
ও ভবতিে বনয়ে অনু সেি কেন্সত হন্সি। নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ে িাইন্সেে নস্টন্সিে IEP েন্সয়ন্সে, তান্সদে নক্ষন্সত্র
বনম্নবলবখত িাড়বত প্রবিয়াগুন্সলা প্রেু ক্ত হন্সি:
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1. নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক তাে DOE িবহভূ িত IEP-ন্সত িবিিত পবেন্সষিাে তূ লয সাবভিস প্রদান কেন্সত কবেবি অন
নেিালাইজড্ এিুন্সকিন (CSE) বকংিা স্কুল একবি কম্পযান্সেিল সাবভিন্সসস প্ল্যান (তুলনােুলক
পবেন্সষিা পবেকল্পনা, CSP) বতবে কেন্সি।
2. স্কুল অবিলন্সম্ব নস CSP িাস্তিায়ন কেন্সি। নেন্সলন্সেন্সয়ে স্কুলন্সক, বকংিা প্রন্সোজয নক্ষন্সত্র CSE-ন্সক
অিিযই 30 বদন্সনে েধয একবি নতুন IEP বতবে কেন্সত হন্সি।
C. প্রন্সিিন্সোগযতায় বিন্সিষ িযিস্থাে প্রন্সয়াজন, এেন নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে জনয:
বকন্ডােগান্সিিন, বেিল্ স্কুল এিং হাই স্কুল ভবতি প্রবিয়ায় নেসি নেন্সলন্সেন্সয় প্রন্সিিন্সোগযতাে প্রোবিত চ্াবহদা
আন্সে, তান্সদেন্সক তান্সদে চ্াবহদা পূ েন্সি সক্ষে িন্সল বচ্বিত নকান্সনা DOE স্কুন্সল ভবতিে জনয সিিান্সগ্র সু ন্সোগ
নদওয়া হন্সি। নেসি বেিল্ স্কুন্সল ও হাই স্কুন্সল িাোইকৃত নপ্রাগ্রাে েন্সয়ন্সে, নসগুন্সলাে জনয অিিযই
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক ভবতিে োনদণ্ড পূ েি কেন্সত হন্সি।
VI.

িাসস্থান্সনে বঠকানা বনবিত হওয়া ও োচ্াই কো
A.

নেবজন্সিিন, এনন্সোলন্সেে এিং অযািবেিন্সনে জনয একবি নেন্সলন্সেন্সয়ে োত্র একবি বিধ িাসস্থান র্াকন্সত
পান্সে।

B.

একবি নেন্সলন্সেন্সয়ে িাসস্থান বনরূবপত হয় বনম্নরূন্সপ:
1. িাসস্থান বনধিােি কো হয় একজন িযবক্তে িসিান্সসে উন্সেন্সিয একবি স্কুল বিবিন্সক্টে নভৌগবলক
সীোনাে েন্সধয িােীবেকভান্সি উপবস্থবতে বভবত্তন্সত।
2. একবি নেন্সলন্সেন্সয়ে িাসস্থান বনভিে কন্সে তাে পবেচ্েিা, নহোজত এিং বনয়ন্ত্রি সংিান্ত বনরূবপত
প্রাোবিক তন্সর্যে উপে।
3. নে নেন্সলন্সেন্সয়ে বপতাোতাো আলাদা র্ান্সকন, তান্সদে নক্ষন্সত্র নহোজতকােী বপতাোতাে বঠকানাই
নেন্সলন্সেন্সয়ে িাসস্থান বহসান্সি গিয কো হয়। েবদ উভয় বপতাোতান্সক নেৌর্ নহোজন্সতে অবধকাে
নদয়া হন্সয় র্ান্সক, তাহন্সল নেন্সলন্সেন্সয়ে িাসস্থান হন্সে নসই বপতাোতাে বঠকানা োে প্রার্বেক
িােীবেক নহোজবত আন্সে।
4. েবদ বপতাোতাে NYC-ন্সত একবিে নিবি িাসস্থান র্ান্সক তাহন্সল বিক্ষার্িী নে িাবড়ন্সত িসিাস
কন্সে, নসবিন্সকই স্কুন্সল নেবজন্সিিন্সনে জনয িযিহাে কেন্সত হন্সি।

C.

একবি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক স্কুন্সল ভবতি কোে সেন্সয় অিিযই বঠকানাে প্রোি নপি কেন্সত হন্সি। নিবলন্সোন বিল, নিবিি
কািি বিল, িা নেবিন্সকল ইেু ন্সেে কািি বঠকানাে গ্রহিন্সোগয প্রোি নয়। বঠকানাে প্রোি বদন্সত বনন্সচ্ উবেবখত
নেন্সকান দু বি িকুযন্সেে অিিযই নদখান্সত হন্সি, প্রন্সতযকবিন্সত অিিযই িাবড়ে বঠকানাে উন্সেখ র্াকন্সত হন্সি
1. বঠকানাে প্রোি বদন্সত হন্সি বনন্সচ্ উবেবখত নেন্সকান দু বি িকুন্সেে দ্বাো:
a. িাবড়ে েূ ল বলস এবগ্রন্সেে, দবলল অর্িা েিিন্সগন্সজে নস্টিন্সেে;
b. িাবড়ন্সত িসিাসকােীে নান্সে নকান ইউবিবলবি নকাম্পাবন কতৃিক (ন্সেেন নযািনাল বগ্রি
অর্িা কন এবিসন) ইসু যকৃত িাবড়ে ইউবিবলবি বিল (গযাস অর্িা ইন্সলবক্ট্রক বিল) – ো
অিিযই বিগত 60 বদন্সনে েন্সধয ইসু যকৃত হন্সত হন্সি;
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c. িাসভিন্সন প্রদত্ত নকিল নিবলবভিন পবেন্সষিাে বিল; অিিযই বপতাোতাে নাে ও
িাসস্থান্সনে বঠকানা অন্তভুিক্ত র্াকন্সত হন্সি এিং তা বিগত ৬০ বদন্সনে েন্সধযে তাবেখেু ক্ত
হন্সত হন্সি;
d. IRS, বসবি হাউবজং অর্বেবি, নেিান্সেল অবেস অভ বেেুযবজ বেন্সসন্সিলন্সেে, NYC
বহউেযান বেন্সসাসি অযািবেবনন্সিিন, অর্িা NYC অযািবেবনন্সিিন েে বচ্লন্সড্রে সাবভিন্সসস
(ACS), অর্িা ACS সািকন্ট্রাক্টেসহ নেিান্সেল, নস্টি অর্িা নলাকাল গভনিন্সেে
এন্সজবেে নলিােন্সহন্সি বচ্বঠ নেখান্সন িসিাসকােীে নাে এিং বঠকানা উন্সেখ র্াকন্সি; এিং
বিগত 60 বদন্সনে েন্সধযে তাবেখেু ক্ত হন্সত হন্সি;
e. িাবসন্দাে নন্সে ইসু যকৃত িাবড়ে িতিোন প্রপাবিি িযাি বিল।
f. ঘন্সেে পাবনে বিল; অিিযই বিগত ৯০ বদন্সনে েন্সধয ইসু যে তাবেখেু ক্ত।
g. িাবড়ভাড়াে েবসদ নেখান্সন িাবড়ে বঠকানা অন্তভুিক্ত র্াকন্সি এিং তা অিিযই বিগত ৬০
বদন্সনে েন্সধয ইসু যে তাবেখেু ক্ত।
h. নস্টি, বসবি, অর্িা অনয গভনিন্সেে ইসু যকৃত আইবি (IDNYC কািিসহ) ো নেয়াদ উত্তীিি
নয় এিং নেখান্সন িাবড়ে বঠকানাে উন্সেখ েন্সয়ন্সে;
i.

গত কযান্সলন্ডাে িেন্সেে ইনকাে িযাি েেে;

j.

নেয়াদ উত্তীিি নয় এেন অবেবসয়াল NYS ড্রাইভাে লাইন্সসে অর্িা লানিাে পােবেি;

k. বনন্সয়াগদাতাে কাে নর্ন্সক বিগত 60 বদন্সনে েন্সধযে তাবেখেু ক্ত নিতন্সনে সেকাবে কাগজপত্র
নেেন িাবড়ে বঠকানােু ক্ত নপ-স্টাি, িযাি কািাে উন্সেন্সিয জো নদয়া েেে িা নিতন্সনে
বেবসি (বনন্সয়াগদাতাে নলিােন্সহন্সি বচ্বঠ গ্রহিন্সোগয হন্সি না); অিিযই বিগত 60 বদন্সনে
েন্সধযে তাবেখেু ক্ত হন্সত হন্সি;
l.

নভািাে নেবজন্সিিন িকুযন্সেে, োন্সত বপতাোতাে নাে ও িাবড়ে বঠকানা অন্তভুিক্ত েন্সয়ন্সে

m. িসিান্সসে বভবত্তন্সত নেয়াদ অনু ত্তীিি সদসযপত্র (ন্সেেন ননইিােহুি নেবসন্সিেস্
অযান্সসাবসন্সয়িন), োন্সত বপতাোতাে নাে ও আবসন্দান্সদে িাবড়ে বঠকানা র্াকন্সি;
n. সন্তান্সনে কান্সস্টাবিে প্রোি, োন্সত অন্তভুিক্ত আন্সে, তন্সি বিচ্াে বিভাগীয় আন্সদি অর্িা
অবভভািকন্সত্বে কাগজপন্সত্রে েন্সধয সীোিদ্ধ নয়: কাগজপত্র অিিযই বিগত 60 বদন্সনে
েন্সধয ইসু যকৃত এিং সন্তান্সনে নাে ও িাসস্থান্সনে বঠকানা র্াকন্সত হন্সি
এককভান্সি উপন্সেে তাবলকাে নকানবিই েন্সর্ষ্ট নয়। িসিান্সসে দু ইবি প্রোি আিিযক হয়, িযবতিে
শুধু নেখান্সন তৃতীয় িযবক্তে এবেন্সিবভি একবি িকুন্সেে, নসখান্সন িসিান্সসে বতনবি প্রোি আিিযক হয়
(ো বনন্সচ্ে অনু ন্সেদ 2-এ িযাখযাত হন্সয়ন্সে)। নকান বপতাোতা েবদ অযfপািিন্সেে িা িাবড় সািন্সলি ননন,
িা একবিে নিবি পবেিাে র্াকাে জায়গা ভাগাভাবগ কন্সে িযিহাে কন্সেন এিং শুধু একজন
বলজগ্রহীতা অর্িা িাবড়ে োবলক র্ান্সকন, বপতাোতান্সক অিিযই েূ ল বলজগ্রহীতা এিং বপতাোতা
উভন্সয়ে নেৌর্ স্বাক্ষবেত “অযান্সড্রস এবেন্সিবভি” এ বপতাোতান্সক হলে কন্সে িলন্সত হন্সি পবেিােবি
উক্ত িাবড়ন্সত িসিাস কেন্সে এিং পবেিােবিে অযাপািিন্সেে িা িাবড়ে বঠকানােু ক্ত আন্সো দু ইবি
নবর্ে োধযন্সে িাসস্থান্সনে প্রোি নদওয়া োন্সি। বঠকানাে এবেন্সিবভন্সিে স্বাক্ষেগুবল ননািাবেকৃত
হওয়া িাঞ্ছনীয়, তন্সি ননািাবেকৃত স্বাক্ষন্সেে অভান্সি প্রার্বেক বলজগ্রহীতা ও উক্ত অযাপািিন্সেে িা
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িাবড়ন্সত বপতাোতাবিে িসিান্সসে প্রোি নদয় এেকে আন্সো দু ইবি নবর্ে োধযন্সে এবেন্সিবভি গ্রহি
কো োন্সি। বপতাোতা েবদ এধেন্সনে বঠকানাে এবেন্সিবভি সংগ্রন্সহ অপােগ হন তাহন্সল বপতাোতা একজন
তৃতীয় িযবক্তে এইেন্সেি প্রতযাবয়ত বিিৃ বত জো বদন্সত পান্সেন নে বপতাোতা একবি বনবদিষ্ট বঠকানায় িসিাস

কন্সেন (“তৃতীয় িবক্তে এবেন্সিবভি”), সন্সি পবেিােবি উপেু িক্ত বঠকানায় িসিাস কন্সে প্রবতপাদনকােী
উপেু িক্ত VII.A.1 নসকিন্সন উবেবখত তাবলকাে পবেিােবি উপেু িক্ত বঠকানায় িসিাস কন্সে প্রবতপাদনকােী
অনযানয িকুন্সেে। অন্সনযে সান্সর্ িাসস্থান ভাগাভাবগ কন্সে িসিাসকােীোসহ অস্থায়ী আিাসন্সনে

(ন্সিন্সম্পাোেী হাউবজংন্সয়ে) বিক্ষার্িী এিং েস্টাে নহান্সেে বিক্ষার্িীন্সদেন্সক নেবজস্টাে িা এনন্সোল
কেন্সত নকান্সনা অযাবেন্সিবিি নদখান্সত হন্সি না।
2. িাবড়ে বঠকানাে প্রোন্সিে পেিােতা বনন্সয় েবদ নকান প্রশ্ন র্ান্সক, অর্িা বপতাোতা ের্াের্ কাগজপত্র
নপন্সি অসের্ি হন, তাহন্সল অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে অর্িা স্কুল, নেখান্সন প্রন্সোজয, সােবয়ক
বভবত্তন্সত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নেবজস্টাে কেন্সি। বঠকানা তদন্সন্তে েল েুলতবি সান্সপন্সক্ষ নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক স্কুন্সল
সােবয়কভান্সি ভবতি কো হন্সে একর্া উন্সেখ কন্সে বপতাোতান্সক একবি প্রবভিনাল নেবজন্সিিন ননাবিস
নদয়া হন্সি। বনন্সচ্ে “েলবসবেন্সকিন অযান্ড ইনন্সভবস্টন্সগিন অভ নেবসন্সিবে” (বঠকানা জাবলয়াবত
এিং তদন্ত) সম্পবকিত প্রবিয়া অনু সান্সে বঠকানা োচ্াইন্সয়ে উন্সদযাগ গ্রহি কোে দাবয়ত্ব
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক ভবতিকােী স্কুন্সলে। নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক প্রতযাখযান কে োন্সি না এিং তদন্ত েুলতুবিকান্সল
তাে ক্লাস কোে অবধকাে আন্সে। অস্থায়ী আিসন্সন িসিাসকােী বিক্ষার্িীন্সদে নক্ষন্সত্র এই তদন্ত ও
বঠকানাে প্রোি েযাকবকবন-ন্সভনন্সিা অযান্সক্টে সু েক্ষাপ্রাে।
3. অন্সনযে সান্সর্ িাসস্থান ভাগাভাবগ কন্সে িসিাসকােীোসহ অস্থায়ী িাসস্থান অর্িা প্রেত্ন প্রদানকােীে
তত্ত্বািধান্সন র্াকা বিক্ষার্িীন্সদে জনয েূ ল বলজগ্রহীতা/ভাড়ান্সিন্সক িাসস্থান্সনে প্রোন্সিে এবেন্সিবভি
জো বদন্সত হন্সি না।
D.

বঠকানা জাবলয়াবত এিং আিাসন বিষয়ক তদন্ত
েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ে বঠকানা বিষন্সয় প্রশ্ন র্ান্সক অর্িা সন্সন্দহ র্ান্সক নে নেবজস্টাে কোে জনয ভুয়া বঠকানা নদয়া
হন্সয়ন্সে, তাহন্সল সেসযাবি জানাে 30 বদন্সনে েন্সধয স্কুলন্সক অিিযই নেন্সলন্সেন্সয়ে বঠকানা োচ্াইন্সয়ে উন্সদযাগ
গ্রহি কেন্সত হন্সি।
1. েবদ এবি প্রোবিত হয় নে নেন্সলন্সেন্সয় এেন বঠকানায় িাস কন্সে নেবি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক িতিোন স্কুন্সল ভবতিে
নক্ষন্সত্র অন্সোগয কন্সে তাহন্সল বপ্রবেপযালন্সক অিিযই তদন্সন্তে েল িন্সো অবেন্সসে পন্সয়ে পােসন্সনে
নগাচ্ন্সে আনন্সত হন্সি। িন্সো অবেস পন্সয়ে পােসন েল পেিান্সলাচ্না কেন্সিন এিং বতবন েবদ ের্াের্
েন্সন কন্সেন তাহন্সল িন্সো অবেন্সসে বিন্সেক্টে অভ স্টুন্সিে সাবভিন্সসস িা তাে েন্সনানীত িযবক্তে কান্সে
িদবল অনু ন্সোন্সধে সু পাবেি কেন্সিন। এোড়া, িন্সো অবেস পন্সয়ে পােসন সন্তান নেখান্সন র্ান্সক তাে
প্রকৃত বঠকানা বনবিত কেন্সি। িন্সো অবেস বিন্সেক্টে অভ স্টুন্সিে সাবভিস, অর্িা দাবয়ত্বপ্রাে িযবক্ত
অিিযই তদন্সন্তে কাগজপত্র পেিান্সলাচ্না কন্সে বনধিােি কেন্সিন িদবল কোে পন্সক্ষ েন্সর্ষ্ট প্রোি আন্সে
বকনা। িন্সো অবেস বিন্সেক্টে অভ স্টুন্সিে সাবভিন্সসস িা তাে দাবয়ত্বপ্রাে িযবক্ত, অিিযই এেপে
নেন্সলন্সেন্সয়ে িদবল অনু ন্সোদন্সনে খিে েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোন্সেে এবিবকউবিভ বিন্সেক্টে িা
বিন্সেক্টেন্সক অিবহত কেন্সিন।
2. েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক িদবল কেন্সত হয়, বপ্রবেপযান্সলে অিিযই তা বনন্সচ্ে বিষয়গুন্সলা উন্সেখ কন্সে
বলবখতভান্সি বপতাোতান্সক অিবহত কেন্সত হন্সি:
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a. তদন্সন্তে েল;
b. সন্তান িতিোন স্কুন্সল োওয়াে নোগয নয় এিং তান্সক ের্াের্ স্কুন্সল িদবল কো হন্সি;
c. নেন্সলন্সেন্সয় নেখান্সন আসনলাভ কোে জনয নোগয নসই নতুন স্কুন্সলে নাে, নম্বে এিং
বঠকানা, এিং সন্তান নে তাবেন্সখ সন্তানন্সক নেবজস্টান্সে স্থান নদওয়া হন্সি, নসিা; এিং
d. অিবহতকেি বচ্বঠ পাওয়াে 5 বদন্সনে েন্সধয স্কুন্সলে িন্সো অবেস অভ বিন্সেক্টে অভ স্টুন্সিে
সাবভিন্সসস অর্িা তাে স্থলাবভবষক্ত িযবক্তে কান্সে তদন্সন্তে েন্সলে বিরুন্সদ্ধ আবপল কোে
অবধকাে।
3. আবপল বনষ্পবত্তে আন্সগই নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক িদবল কো হন্সি েবদ না িন্সো অবেস বিন্সেক্টে অভ স্টুন্সিে
সাবভিন্সসস িা তাে স্থলাবভবষক্ত িযবক্ত, বপ্রবেপযাল এিং েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোে এবিবকউবিভ বিন্সেক্টে
িা বিন্সেক্টন্সেে সন্সি আন্সলাচ্নািন্সে, বনবিত কন্সেন নে এবি ের্াের্ নয়। আবপল আন্সদি 10
স্কুলবদিন্সসে েন্সধয জাবে কেন্সত হন্সি।
4. নেখান্সন আপনাে সন্তানন্সক িদবল কো হন্সি, এেন একবি ের্াের্ স্কুল বনধিােি কোে জনয বপতাোতান্সক
বঠকানাে োচ্াইন্সোগয প্রোি দাবখল কেন্সত হন্সি।
a. েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ে প্রকৃত নজান স্কুল বঠকানাে তদন্ত প্রবিয়াে োধযন্সে োচ্াইকৃত হয়, তাহন্সল
িতিোন িা প্রস্তাবিত স্কুন্সলে বপ্রবেপযাল বলবখত ননাবিন্সস নজান স্কুন্সলে নাে অন্তভুিক্ত কন্সে
বপতাোতান্সদে উক্ত নজান স্কুন্সল পাঠান্সিন (উপন্সে পযাোগ্রাে D.2 নদখুন)।
b. েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ে নজান স্কুল না র্ান্সক অর্িা হাই স্কুন্সল ভবতি হওয়াে নোগযতা র্ান্সক,
েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোে এবিবকউবিভ বিন্সেক্টে িা বিন্সেক্টে নতুন স্কুল বনধিােি
কেন্সিন। অনয একবি িন্সোে স্কুন্সল িদবলে নক্ষন্সত্র, গ্রহিকােী িন্সোে েযাবেবল ওন্সয়লকাে
নসোে এবিবকউবিভ বিন্সেক্টে িা বিন্সেক্টে নতুন স্কুল বনরূপি কেন্সিন এিং ের্াের্ হন্সল
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক নেবজস্টান্সে স্থান নদন্সিন।
c. েবদ বনরূবপত হয় নে নেন্সলন্সেন্সয় NYC-ন্সত র্ান্সক না, তাহন্সল নেন্সলন্সেন্সয়বিন্সক অনািাসী
বিন্সিচ্না কো হন্সি, এিং নসন্সক্ষন্সত্র বপতাোতান্সক চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-125 অনু সান্সে
নেন্সলন্সেন্সয়ে স্কুন্সল উপবস্থতকান্সলে জনয নিতন বদন্সত হন্সি, এিং বনরুপি-সেন্সয়ে
নসন্সেস্টােন্সিন্সষ অনিাসী বহন্সিন্সি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক অিযাহবত নদওয়া হন্সি। এোড়া,
নেন্সলন্সেন্সয়বিন্সক অনািাসী বহন্সিন্সি NYC স্কুল বিবিক্ট-এ এনন্সোল র্াকাে জনয আন্সিদন
কোে সকল নোগযতা হাোয়।
5. অস্থায়ী িাসস্থান এিং প্রেত্ন প্রদানকােীে তত্ত্বািধান্সন র্াকা নেন্সলন্সেন্সয়ে স্কুন্সল ভবতিে জনয বঠকানাে
প্রোি জোদান্সনে আিবিযকতা ননই; তর্াবপও, নেন্সলন্সেন্সয়ে বঠকানা সম্পবকিত প্রশ্ন উঠন্সল অর্িা
বঠকানা বের্যা সন্সন্দন্সহে নক্ষন্সত্র তান্সদে বঠকানাে তদন্ত হন্সত পান্সে। িাবড় পবেদিিন কন্সে নেন্সলন্সেন্সয়ে
অস্থায়ী িাসস্থান োচ্াইন্সয়ে পে, নেন্সলন্সেন্সয়ে িাসস্থান্সনে িাড়বত িকুযন্সেে প্রদান োড়াই স্কুন্সল
নোগদান অিযাহত োখন্সত পান্সে।
VII.

বিন্সিষ পবেবস্থবত
A. অবভভািক োড়া উপবস্থত হওয়া বিক্ষার্িী
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1. সিীহীন তরুি-তরুিী িা স্ববনভিে নািালক নেন্সলন্সেন্সয়
a. এ প্রবিধান্সনে প্রাসবিক উন্সেন্সিযে চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-780-এ সংজ্ঞাবয়ত সিীহীন
তরুি-তরুিীে একই অবধকাে েন্সয়ন্সে ো সােবয়ক আিাসন্সনে অিবস্থত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে
আন্সে (বনন্সচ্ নসকিন VII.C নদখুন)। এসি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক বপতাোতান্সদে সান্সর্ উপবস্থত
হন্সত হন্সি না িা নেবজস্টাে, এনন্সোল িা ট্রােোন্সেে জনয নকান্সনা নবর্ বদন্সত হন্সি না।
b. স্ববনভিে নািালন্সকে অর্ি হন্সলা নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয় (িয়স 16-17০ নে বিিাবহত িা
বপতাোতাে কাে নর্ন্সক আলাদা র্ান্সক, তাে বপতাোতাে কাে নর্ন্সক নকান্সনা আবর্িক সাহােয
ননয় না, এিং োে েস্টাে বপতাোতা ননই িা তাে প্রন্সয়াজন ননই। এসি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক
নেবজস্টাে, এনন্সোল িা ট্রােোন্সেে জনয বপতাোতান্সদে সান্সর্ উপবস্থত হন্সত হন্সি না।
i.

নকান্সনা স্ববনভিে নািালকন্সক একবি অযাবেন্সিবভি অভ ইোনবসন্সপিন (িিন-

ii.

িাসস্থান্সনে প্রোি বহসান্সি নেন্সলন্সেন্সয়ে নান্সে ভাড়াে বেবসি, নে িযবক্ত র্াকাে
জায়গা বদন্সয়ন্সেন তাে বিিৃ বত নদখান নেন্সত পান্সে।

েুবক্তে িপর্পত্র)-ন্সত সই কেন্সত িা একবি েযান্সেজ সাবিিবেন্সকি নদখান্সত
হন্সি।

c. একজন সিীহীন তরুি-তরুিী িা স্ববনভিে নািালকন্সক স্কুন্সল নেবজস্টাে, এনন্সোল িা িদবল
হওয়াে জনয একজন প্রােিয়ন্সস্কে সন্সি আসাে আিিযক হয় না। ACS-ন্সক জানান্সনা হন্সি
বক-না, নেন্সলন্সেন্সয়ে িয়স ও পবেবস্থবতে কর্া বিন্সিচ্না কন্সে প্রন্সোজয েযাবেবল ওন্সয়লকাে
নসোে, বিবিক্ট 75 অবেস, বকংিা স্কুল কেিকতিান্সদেন্সক অিিযই নসিা বনবিত কেন্সত
হন্সি।
2. বনন্সখাুঁজ ও পলাতক নেন্সলন্সেন্সয়
a. বনন্সখাুঁজ িলন্সত িুঝায় নে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক তাে ের্াের্ তত্ত্বািধান্সনে অবধকােী বপতাোতাে
কাে নর্ন্সক বনন্সয় োওয়া হন্সয়ন্সে।
b. পলাতক তরুি-তরুিী িলন্সত িুঝায় নকান্সনা িযবক্ত োে িয়স 18 িেন্সেে কে এিং তাো
িাবড়ন্সত নেন্সে না িা বপতাোতাে অনু েবত োড়া তাো তান্সদে আইনসিত িাসস্থান তযাগ
কন্সেন্সে।
c. েবদ এেন সন্সন্দহ র্ান্সক নে একবি নেন্সলন্সেন্সয় োন্সক স্কুন্সল নেবজস্টাে কো হন্সে নস
একজন বনন্সখাুঁজ িা পলাতক নেন্সলন্সেন্সয় হন্সত পান্সে, তাহন্সল বপ্রবেপযালন্সক অিিযই
নেন্সলন্সেন্সয়বিন্সক নেবজস্টাে কেন্সত হন্সি এিং অবিলন্সম্ব স্থানীয় পুবলি বপ্রবসংন্সক্ট নোগান্সোগ
কেন্সত হন্সি।
3. িতেিান্সন নকান্সনা DOE স্কুন্সল নেবজস্টাে কো ননই, এেন নেসি নেন্সলন্সেন্সয় বপতাোতা োড়া আন্সস,
তান্সদেন্সক নেবজস্টাে কেন্সত হন্সি, এেন বক েবদ বপতাোতা োড়া আসাে কােি সান্সর্ সান্সর্ বনবিত
হওয়া না নগন্সলও।
B. অস্থায়ী আিাসন্সন র্াকা বিক্ষার্িীগি
1. সংজ্ঞা:
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a. অস্থায়ী আিাসন্সন র্াকা নকান্সনা বিক্ষার্িী হন্সে নস োে একবি স্থায়ী, বনয়বেত এিং পেিাে
োবত্রকালীন িাসস্থান ননই। এে অন্তভুিক্ত আন্সে নসসি নেন্সলন্সেন্সয় োো:


আবর্িক দু দিিাে অর্িা এধেন্সনে অনয নকান কােন্সি অনয কােও সান্সর্ ভাগাভাবগ
কন্সে িাস কেন্সে (“িািলি আপ” নান্সে অবভবহত), অর্িা িসিান্সসে পেিাে বিকল্প
িন্সন্দািস্ত না র্াকায় নকান নোন্সিল, নহান্সিল, নট্রইলাে পাকি বকংিা নকান কযাম্পগ্রাউন্সন্ড িসিাস কেন্সে; অর্িা



জরুবে িা পবেিতিনকালীন পবেবস্থবতন্সত অস্থায়ী র্াকাে জায়গা বহন্সসান্সি পবেকবল্পত
সেকাবে িা নিসেকাবে পবেচ্ালনাধীন ভতুিবকপ্রাে আেন্সয় (কোবিিয়াল নহান্সিল,
গি-আেয়ন্সকন্দ্র, গাহিস্থয বনেিাতন্সনে বিকােন্সদে জনয আিাবসক কেিসূবচ্ এিং
োনবসক অসু স্থন্সদে জনয সােবয়ক িযিস্থাসহ) র্াকন্সে; অর্িা



নকান হাসপাতান্সল পবেতযক্ত; বকংিা



নকান সেকাবে িা নিসেকাবে স্থান্সন র্াকন্সে নেবি একবি বনয়বেত বনদ্রাস্থল বহসান্সি
পবেকবল্পত হয়বন িা সাধােিত িযিহাে হয় না; অর্িা



গাবড়, পাকি, িান্সোয়াবে স্থান, পবেতযক্ত িাবড়, অনূ পন্সোগী িাবড়, িাস অর্িা নট্রন
নস্টিন বকংিা এধেন্সনে পবেন্সিন্সি িসিাস কেন্সে।

b. েূ ল স্কুল িলন্সত নিাঝায় নেন্সলন্সেন্সয় েখন স্থায়ী িাসস্থান্সন বেল তখন নে স্কুলবিন্সত পড়বেন্সলা
অর্িা নেন্সলন্সেন্সয়বি সিিন্সিষ নে স্কুন্সল ভবতি বেন্সলা, এে অন্তভুিক্ত বপ্রস্কুল কেিসূবচ্।
2. একজন অস্থায়ী আিাসন্সন র্াকা বিক্ষার্িী হয় তাে উৎস স্কুন্সল (স্কুল অভ অবেবজন) র্াকন্সত পান্সে অর্িা
নতুন স্কুন্সল িদবল বনন্সত পান্সে, নেবিে জনয সােবয়ক আিাবসক অিস্থান্সনে বভবত্তন্সত নেন্সলন্সেন্সয়বিে
উপেু ক্ততা আন্সে, এিং প্রন্সোজয নক্ষন্সত্র, নেবিন্সত ভবতি হওয়াে োনদণ্ড নেন্সলন্সেন্সয়বি পূ েি কন্সে,
নেন্সলন্সেন্সয়ে কলযান্সিে জনয নেবি সিন্সচ্ন্সয় ভান্সলা হয়। অস্থায়ী আিাসন্সন র্ান্সক হাই স্কুল বিক্ষার্িীন্সদে
অনয স্কুন্সল িদবল হওয়াে জনয োতায়ান্সত সেসযাে প্রোি বদন্সত হয় না। নেন্সলন্সেন্সয় েবদ নতুন বঠকানাে
বভবত্তন্সত নিন্সে ননয় নে, নস নতুন স্কুন্সল োন্সি, তাহন্সল নস স্কুলবিন্সক সাধােিভান্সি আিবিযক
কাগজপত্রগুন্সলা উপস্থাপন কো সিি না হন্সলও অবিলন্সম্ব তান্সক নেবজস্টাে ও এনন্সোল কন্সে বনন্সত
হন্সি। নহােন্সলস নেন্সলন্সেন্সয়ে অবধকাে সম্পন্সকি আেও জানন্সত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-780 নদখুন।
3. এবি অনু োনন্সোগয নে, নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক তাে েূ ল স্কুন্সল োখাই নেন্সলন্সেন্সয়ে সন্সিিাচ্চ স্বার্ি-সংবিষ্ট বিষয়,
এে িযবতিে শুধু ঐসি নক্ষন্সত্র েখন বপতাোতা বভন্ন স্কুল ভবতিে অনু ন্সোধ জানান। সন্সিিাচ্চ স্বান্সর্িে
বসদ্ধন্তবি ননিাে সেয় বিবভন্ন উপাদান বিন্সিচ্নায় ননয়া উবচ্ত, এে অন্তভুিক্ত: সােন্সলযে উপে তাে
ট্রােোন্সেে অবভঘাত, বিক্ষা, স্বাস্থয এিং বনোপত্তা, এিং বপতাোতা অর্িা সিীহীন তরুি-তরুিীে
পেন্সন্দে অগ্রাবধকাে।
a. চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-780 নসকিন IV অনু সান্সে, েবদ নেন্সলন্সেন্সয় তাে েূ ল স্কুন্সল
র্াকন্সি, না নতুন নকান্সনা স্কুন্সল িদবল হন্সি নেখান্সন নোগযতাে োনদণ্ড অনু োয়ী নস ভবতিে
নোগয ও আসন খাবল আন্সে, নসিা বনন্সয় নকান্সনা বিিাদ নদখা নদয়, তাহন্সল বিিাদ চ্ূড়ান্ত
বনষ্পবত্ত হওয়া পেিন্ত DOE-নক অিিযই তান্সক বপতাোতাে (সিীহীন তরুি-তরুিীে নক্ষন্সত্র
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তরুি-তরুিী) বস্থে কন্সে নদওয়া স্কুলবিন্সত, অর্িাৎ েূ ল স্কুন্সল অর্িা নোগযতাে বভবত্তন্সত ও
আসন খাবল র্াকা সান্সপক্ষ নতুন স্কুন্সল, এনন্সোল ও স্থানান্তে কেন্সত হন্সি।
4. নকান্সনা িন্সেবস্টক ভান্সয়ালযাে (পাবেিাবেক বনেিাতন:) আেয়ন্সকন্সন্দ্র িসিাসকােী নেন্সলন্সেন্সয়ে বঠকনাো
নগাপন োখন্সত হন্সি এিং তা নকান্সনা অবেস িা এন্সজবেন্সক জানান্সনা োন্সি না।
5. স্থায়ী বঠকানাে অভাি নেন্সলন্সেন্সয়ে স্কুন্সল ভবতি না কোে আইনসিত বভবত্ত বতবে কন্সে না। েযাকবকবনবভন্সো নহােন্সলস অযাবসস্টযাে অযাক্ট-এে (42 U.S.C. §11431) িাইন্সিল VII এিং চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান
A-780 নোতান্সিক অস্থায়ী আিাসন্সন র্াকা নেন্সলন্সেন্সয়ো অবিলন্সম্ব বনউ ইয়কি বসবিে পািবলক
স্কুলগুন্সলান্সত নেবজন্সিিন ও এনন্সোলন্সেন্সেে অবধকাে োন্সখ েবদ নস ভবতিে জনয সাধােিভান্সি নেসি
িকুযন্সেে আিবিযক নসগুবল উপস্থাপন নাও কেন্সত পান্সে।
6. অস্থায়ী আিাসন্সন র্াকা বিক্ষার্িীন্সদে োো সবিেু ক্ত নগ্রিগুন্সলান্সত (3-K, বপ্র-K, বকন্ডােগান্সিিন, নগ্রি 6
এিং নগ্রি 9) ভবতি প্রবিয়ায় অংিগ্রহি কেন্সে:
a. তান্সদেন্সক ভবতিন্সত স্থায়ীভান্সি িসিাসেত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে সোন অগ্রাবধকাে বদন্সত হন্সি;
এিং
b. োো অস্থায়ী আিাসন্সন আন্সে, তান্সদে অিস্থান্সনে বঠকানাে কােন্সি আন্সিদন্সনে িা স্থান
লান্সভে অন্সোগয বিন্সিবচ্ত হন্সলও, এেন বক েবদ তাো NYC-এে িাইন্সে অিবস্থত নকান্সনা
অস্থায়ী আিাসন্সনে স্থানান্তবেতও হয়, তিুও তান্সদে জনয স্কুল ও নপ্রাগ্রান্সে সোন স্তন্সেে
নভৌগবলক অগ্রাবধকােিে িজায় নেন্সখ ভবতি প্রবিয়া িহাল োখান্সত হন্সি।
7. েবদ অস্থায়ী আিাসন্সনে নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয় িতিোন্সন এেন নকান্সনা স্কুন্সলে এেন নকান্সনা নগ্রন্সি ভবতি
র্ান্সক নেিা স্কুলবিে চ্ূড়ান্ত নগ্রি এিং েবদ নস NYC-এে িাইন্সে স্থায়ী আিাসন্সন স্থানান্তবেত হয়,
তাে অবধকাে আন্সে 'নন-ন্সেবসন্সিে এনন্সোলন্সেে িুযইিন' (অনািাবসকন্সদে জনয ধােি নিতন)
পবেন্সিাধ না কন্সে তাে েূ ল স্কুলবিে চ্ূড়ান্ত নগ্রি সোে হওয়া পেিন্ত এনন্সোল র্াকাে।
C. েস্টাে নকয়াে-এ র্াকা বিক্ষার্িী
1. সংজ্ঞা:
a. “েস্টাে নকয়াে” িলন্সত নিাঝায় নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে জন্মদাতা অর্িা পালক বপতাোতাে বিকল্প
কােও েক্ষিান্সিক্ষন্সিে অধীন্সন বদন্সনে 24-ঘণ্টা অিস্থান কো এিং এে জনয চ্াইল্ড
ওন্সয়লন্সেয়াে এন্সজবেে বনবদিষ্ট িযিস্থাপনা ও দায়িদ্ধতা েন্সয়ন্সে। এে অন্তভুিক্ত, বকন্তু এন্সতই
সীবেত নয়, প্রেত্ন প্রদানকােীে িাবড়ন্সত, আত্মীয়-স্বজন্সনে িাবড়ন্সত, গ্রুপ নহান্সে, জরুবে
আেয়ন্সকন্সন্দ্র, আিাবসক িযিস্থাপনায়, চ্াইল্ড নকয়াে ইনবস্টবিউিন্সন, এিং দত্তক প্রদান্সনে
আন্সগ অিস্থান্সন র্াকা।
b. েূ ল স্কুল িলন্সত নিাঝায় নেন্সলন্সেন্সয় েখন স্থায়ী িাসস্থান্সন বেল তখন নে স্কুলবিন্সত পড়ন্সতা
অর্িা নেন্সলন্সেন্সয়বি সিিন্সিষ নে স্কুন্সল ভবতি বেন্সলা, এে অন্তভুিক্ত বপ্রস্কুল নপ্রাগ্রাে। তন্সি,
েখবন নেন্সলন্সেন্সয়বিন্সক একবি নতুন স্কুন্সল িদবল কোই সিন্সচ্ন্সয় ভান্সলা িন্সল বনধিােি কো
হয়, তখন নেলন্সেন্সয়বি আন্সগ বেন্সলা, এেন নে নকান্সনা স্কুন্সলে জনয অনু ন্সোধ কো নেন্সত
পান্সে এিং নসিান্সক বিন্সিচ্না কো হন্সি, েবদ নোগযতা ও আসন খাবল র্ান্সক।
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2. েস্টাে নকয়ান্সে র্াকা বিক্ষার্িী োো তত্ত্বািধানকােী পবেিতিন কন্সে, তান্সদে েূ ল স্কুন্সল োওয়াে
অবধকাে েন্সয়ন্সে, এেন কী েবদ তাো অনয স্কুল নজান্সন, বিবিন্সক্ট, বসবিন্সত, অর্িা নস্টন্সি চ্ন্সল নগন্সলও,
েবদ না তান্সদে সন্সিিাচ্চ স্বান্সর্ি নকান বসদ্ধান্ত ননয়া হয়।
a. নেন্সলন্সেন্সয়ে সন্সিিাচ্চ স্বার্ি বনধিােন্সিে েন্সধয আন্সে নেন্সলন্সেন্সয়-ন্সকবন্দ্রক উপাদান্সনে বিন্সিচ্না,
োে েন্সধয র্াকন্সত পান্সে: স্কুল নর্ন্সক েক্ষিান্সিক্ষিকােীে দু েত্ব, নেন্সলন্সেন্সয় এিং/অর্িা
জন্মদাতা অর্িা পালক বকংিা বিক্ষা-সংিান্ত বসদ্ধান্ত-গ্রহন্সিে দাবয়ন্সত্ব র্াকা িযবক্ত, অতীন্সত
নেন্সলন্সেন্সয়বিে স্কুল বনন্সে নভাগ কো বিড়ম্বনাে সংখযা, নেন্সলন্সেন্সয়ে ভাইন্সিান িা আত্মীয়ন্সদে
স্কুন্সলে অিস্থান, এিং নেন্সলন্সেন্সয়ে উপে স্কুল ট্রােোন্সেে প্রবতবিয়া, োে অন্তভুিক্ত আন্সে
োতায়ান্সতে ভুবেকা েূ ল স্কুল, েস্টাে নকয়াে এন্সজবে, েস্টাে পযান্সেে, নেন্সলন্সেন্সয় এিং
জন্মদাতা িা পালক বপতাোতা বকংিা বিক্ষাগত বসদ্ধান্ত গ্রহন্সিে দাবয়ত্বপূ িি ের্াপ্রন্সোজয
িযবক্তন্সদে েতােত বনন্সয় DOE-এে সহন্সোবগতািন্সে বসদ্ধান্ত বনন্সত হন্সি ACS-ন্সক।
b. েবদ এবি বনধিবেত হয় নে, বিক্ষার্িীে সন্সিিাচ্চ স্বান্সর্ি স্কুল পবেিতিন প্রন্সয়াজন, েযান্সেবল
ওন্সয়লকাে নসোন্সেে এবিবকউবিভ বিন্সেক্টে িা বিন্সেক্টে, বকংিা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সে
এনন্সোল নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 অবেস নেন্সলন্সেন্সয়ে নোগয স্কুন্সল ট্রােোে
কােিকে কেন্সি। স্কুল অবতসত্বে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক এনন্সোল কেন্সি, এেন বক েবদ নেন্সলন্সেন্সয়ে
বনয়বেতভান্সি আিবিযক নেবজন্সিিন িা এনন্সোল কোে নকান্সনা নেকিিপত্র নাও র্ান্সক,
এিং নেন্সলন্সেন্সয় আন্সগ নে স্কুন্সল ভবতি বেল নসখান্সন দ্রুত নোগান্সোগ কেন্সি প্রাসবিক
অযাকান্সিবেক এিং অনয নেকিি সংগ্রহ কোে জনয।
c. হাই স্কুন্সল পাঠযেত প্রেত্ন প্রদানকােীে তত্ত্বািধান্সন র্াকা বিক্ষার্িীে নক্ষন্সত্র নে েস্টাে
নকয়াে পবেিতিন কন্সে, তাো নতুন েস্টাে নকয়াে প্রদানকােীে িাবড়ে কান্সেে নকান স্কুন্সল
ট্রােোে নপন্সত পান্সে োন্সত োতাোন্সতে িাড়বত ধকল তান্সদে সইন্সত না হয়, েবদ বনধিাবেত
হয় স্কুল ট্রােোেই বিক্ষার্িীে সন্সিিাচ্চ স্বার্ি সংেক্ষি কন্সে, নেভান্সি পযাোগ্রাে 2.a-নত িলা
হন্সয়ন্সে।
3. েবদ েস্টাে নকয়ান্সেে নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয় িতিোন্সন এেন নকান্সনা স্কুন্সলে এেন্সন নকান্সনা নগ্রন্সি ভবতি
র্ান্সক নেিা স্কুলবিে চ্ূড়ান্ত নগ্রি এিং েবদ নস NYC-এে িাইন্সে স্থায়ী িযিস্থায় স্থানান্তবেত হয়, তাে
অবধকাে আন্সে 'নন-ন্সেবসন্সিে এনন্সোলন্সেে িুযইিন' (অনািাবসকন্সদে জনয ধােি নিতন) পবেন্সিাধ না
কন্সে তাে েূ ল স্কুলবিে চ্ূড়ান্ত নগ্রি সোে হওয়া পেিন্ত এনন্সোল র্াকাে।
4. েস্টাে নকয়ান্সে র্াকা বিক্ষার্িীন্সদে োো সবিেু ক্ত নগ্রিগুন্সলান্সত (3-K, বপ্র-K, বকন্ডােগান্সিিন, নগ্রি 6
এিং নগ্রি 9) ভবতি প্রবিয়ায় অংিগ্রহি কেন্সে:
a. তান্সদেন্সক ভবতিন্সত অনযানয নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে সোন অগ্রাবধকাে বদন্সত হন্সি; এিং
b. োো েস্টাে নকয়ান্সে আন্সে, তান্সদে অিস্থান্সনে বঠকানাে কােন্সি আন্সিদন্সনে িা স্থান লান্সভে
অন্সোগয বিন্সিবচ্ত হন্সলও, এেন বক েবদ তান্সদে NYC-এে িাইন্সে অিবস্থত নকান্সনা েস্টাে
নকয়াে পবেিবতিতও হয়, তিুও তান্সদে জনয স্কুল ও নপ্রাগ্রান্সে সোন স্তন্সেে নভৌগবলক
অগ্রাবধকােিে িজায় নেন্সখ ভবতি প্রবিয়া িহাল োখান্সত হন্সি।
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D. িাবড় িা হাসপাতান্সল অিস্থানকােী নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে বিক্ষাবনন্সদিিনা এিং DOE-িবহভূ িত হাসপাতাল িা ইনপযান্সিে
িযিস্থাপনা নর্ন্সক বেন্সে আসা নেন্সলন্সেন্সয়
1. একবি নেন্সলন্সেন্সয় নে িাবড়ন্সত বকংিা হাসপাতান্সল বিক্ষাবনন্সদিিনা পান্সে িা পান্সি, নস েতবদন িাবড়ন্সত
িা হাসপাতান্সল বিক্ষাবনন্সদিিনা পান্সি, ততবদন তান্সক অিিযই তাে চ্লোন িা বনধিাবেত স্কুন্সলে
নেবজস্টান্সে ("অযাবেবলন্সয়ন্সিি" িা সংেু ক্ত) ATS-এ োখন্সত হন্সি। িাবড়ন্সত িা হাসপাতান্সল
বিক্ষাবনন্সদিিনা গ্রহিকান্সল এ ধেন্সনে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক অিযাহবত নদওয়া োন্সি না, এেন বক বিক্ষািষি িা
পবিকািষি অবতিান্ত হওয়াে পেও িাবড়ন্সত িা হাসপাতান্সল বিক্ষাবনন্সদিিনা অিযাহত র্াকন্সলও অিযাহবত
নদওয়া োন্সি না।
2. DOE-এে নকান্সনা স্কুন্সল োয়বন, এেন নে নেন্সলন্সেন্সয় NYC-ন্সত িসিাস কন্সে ও িাবড়ন্সত বকংিা
হাসপাতান্সল বিক্ষাবনন্সদিিনা পান্সে িা পান্সি, বকংিা নে অতীন্সত অিযাহবত পাওয়াে পে NYC স্কুল
বিবিক্ট-এ বেন্সে আসন্সে, তান্সক অিিযই ATS-এ তাে নজান িা বনধিাবেত স্কুন্সল সংেু ক্ত কেন্সত হন্সি।
3. নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয় নে DOE-িবহভূ িত হাসপাতাল িা ইনপযান্সিে িযিস্থা নর্ন্সক বেন্সে আসন্সে, পবেিাে
একবি নতুন স্কুন্সল িদবলে অনু ন্সোধ না জানান্সল তাে অবধকাে আন্সে তাে পূ িিিতিী স্কুন্সল বেন্সে আসাে,
েবদ না নস নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক বিবিক্ট 75-এ সু পাবেি কো হয়, নে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস
িদবলে িযাপান্সে বসদ্ধান্ত গ্রহি কেন্সি।
E. তত্ত্বািধান নর্ন্সক প্রতযাগত নেন্সলন্সেন্সয়
1. নেসি নেন্সলন্সেন্সয় নস্টি িা বসবিে কান্সস্টাবিয়াল এন্সজবে িা নিসেকাবে এন্সজবেেূ হসহ নকান
তত্ত্বাধানকােীে তত্ত্বািধান নর্ন্সক NYC স্কুল বিবিক্ট-এ বেন্সে আসন্সি, তাো নলখাপড়াে জনয ত্বোবয়ত
ও উপেু ক্ত স্থানলান্সভে অবধকােী। এসি কান্সস্টাবিয়াল (তত্ত্বািধানকােী) এন্সজবেে েন্সধয আন্সে গ্রুপ
নহােস, সাইকায়াবট্রক নসোে, নিন্সভলপন্সেোল নসোে, কান্সস্টাবিয়াল েযাবসবলবিজ, এিং আদালত
বনন্সদিবিত িযিস্থা ও আিাবসক বচ্বকৎসা নকন্দ্র, নেগুন্সলা বনউ ইয়কি নস্টি অবেস অভ বচ্লন্সড্রন অযান্ড
েযাবেবল সাবভিন্সসস ACS অর্িা NYC বিপািিন্সেে অভ কান্সেকিে-এে পৃষ্ঠন্সপাষকতায় চ্ন্সল।
নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে স্কুন্সল আন্সিদন, নেবজস্টাে িা এনন্সোল কোে আন্সগ তত্ত্বািধান নকন্দ্র নর্ন্সক
অিযাহবতগ্রহন্সিে বচ্বঠ ননয়াে প্রন্সয়াজন ননই। এসি নেন্সলন্সেন্সয়ে প্রন্সয়াজন ননই সিেীন্সে তান্সদে
বপতাোতা সন্সি বনন্সয় নেবজন্সিিন কোে।
2. স্কুন্সল প্রতযািতিন্সনে সু পাবেি কো হন্সি এবি নিাঝাে পেপেই এন্সজবেে উবচ্ত হন্সি অবেস অভ স্টুন্সিে
এনন্সোলন্সেন্সেে েন্সর্াপেু ক্ত অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে িা বিবিক্ট 75 অবেন্সস IEP-সহ
নেন্সলন্সেন্সয়ে প্রাসবিক স্কুল নেকিি উন্সেখ কন্সে বচ্বঠ বদন্সয় নেন্সলন্সেন্সয়ে অিস্থাে পবেিতিন্সনে কর্া
জানান।
3. নেসি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক NYC স্কুল বিবিক্ট নর্ন্সক বিসচ্াজি কো হন্সয়বেল এিং NYC-এে বভতন্সে অর্িা
িাইন্সেে নকান কান্সস্টাবিয়াল প্রবতষ্ঠান নর্ন্সক তাো অিযাহবত লান্সভে আন্সগ নে DOE স্কুন্সল বেল, নসখান্সন
নেোে অবধকাে আন্সে এই িকুযন্সেন্সেে নীবতোলা অনু োয়ী। অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে
নেন্সলন্সেন্সয় ও বপতাোতা এিং িন্সো অবেস পন্সয়ে পােসন্সনে সান্সর্ পোেিি কন্সে বনধিােি কেন্সত পান্সে
নে, পূ িিিতিী স্কুলবি েন্সর্াপেু ক্ত নয় এিং নস কােন্সি বভন্ন একবি স্কুল নিে কেন্সত পান্সে; অনু রূপভান্সি
বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সেে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস নেন্সলন্সেন্সয় ও বপতাোতাে
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সান্সর্ পোেিি কেন্সত পান্সে, বনধিােি কেন্সত পান্সে নে পূ িিিতিী নপ্ল্সন্সেে ের্াের্ নয়, এিং বভন্ন একবি
নপ্ল্সন্সেে নিন্সে বনন্সত পান্সে।
4. নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে স্কুন্সল আন্সিদন, নেবজস্টাে িা এনন্সোল কোে আন্সগ তত্ত্বািধান নকন্দ্র নর্ন্সক
অিযাহবতগ্রহন্সিে বচ্বঠ ননয়াে আিবিযকতা ননই।
F. সাসন্সপনিন (সােবয়ক িবহষ্কাে) নর্ন্সক প্রতযাগত নেন্সলন্সেন্সয়
1. সাসন্সপন্ড হওয়া নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে অবধকাে আন্সে তাো নে স্কুল নর্ন্সক সাসন্সপন্ড হন্সয়বেল নসখান্সন বেন্সে
োওয়াে েবদ না নেন্সলন্সেন্সয়বি নস্বোয় অনয স্কুন্সল িদবল বনন্সয় র্ান্সক অর্িা চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A450 নোতান্সিক অবনোয় িদবল হন্সয় তান্সক। নগ্রি 5-এে নেন্সলন্সেন্সয় এিং নগ্রি 8-এে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে
োো সাসন্সপন্ড (সােবয়ক িবহষ্কাে) হন্সয়ন্সে, োো পেিতিী েল-এে (ন্সহেন্সন্তে) জনয ের্ািন্সে নগ্রি 6 িা
নগ্রি 9-এে জনয আসন িোে নপন্সয়বেল, তান্সদে নগ্রি 5 ও নগ্রি 8-এে প্রন্সোিন্সনে োন পূ েি কো
সান্সপন্সক্ষ নসসি আসন লাভ কোে অবধকাে েন্সয়ন্সে।
2. স্কুলগুন্সলা একজন িদবল হওয়া িা সবিেু ক্ত নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক তাে অতীত সাসন্সপন্ড অিস্থাে কােন্সি ভবতি
কেন্সত অস্বীকাে কেন্সত পােন্সি না।
VIII.

বলস্ট ননাবিস
বলস্ট ননাবিস হন্সলা নকৌিলগত প্রবিয়া োে দ্বাো DOE নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক বনন্সচ্ িবিিত বনয়ে অনু সান্সে একবি স্কুল
নেবজস্টাে নর্ন্সক আন্সিকবিন্সত িদবল কন্সে:
A. একোত্র পবেবস্থবত েখন নকান্সনা স্কুল একবি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক বলস্ট ননাবিস বদন্সত পান্সে, নসিা হন্সলা, স্কুন্সলে েবদ
নসিা নগ্রি 5-এে পূ িিিতিী সোপিী নগ্রি হন্সয় র্ান্সক এিং স্কুলবি নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক সোপিী নগ্রন্সি নেন্সলন্সেন্সয়ে নজান
স্কুন্সল পেিতিী বিক্ষা িেন্সেে জনয বলস্ট ননাবিস নদয়। নেন্সলন্সেন্সয়ে েবদ নকান্সনা নজান স্কুল না র্ান্সক অর্িা
পবেিাে েবদ অনযানয বিকল্পগুন্সলা খুুঁন্সজ নদখন্সত চ্ায়, তাো েযাবেবল ওন্সয়লকাে নসোে পবেদিিন কেন্সত পান্সেন।
B. উপেু িক্ত কােি োড়া অনয নকান্সনা কােন্সি েখন নকান্সনা স্কুল নকান্সনা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক বলস্ট ননাবিস নদয়, নসিা এই
প্রবিধান্সনে লঙ্ঘন হন্সি।
1. নসকিন I.E.3 অনু োয়ী, নেসি নেন্সলন্সেন্সয় একবি বনবদিষ্ট স্কুন্সল নেবজস্টাে ও এনন্সোলড্ আন্সে, নস
স্কুন্সলে নিষ নগ্রি পেিন্ত র্াকাে অবধকাে তান্সদে আন্সে, এেন কী তাো েবদ NYC-এে েন্সধয বভন্ন
নজান অর্িা বিবিন্সক্ট স্থানান্তবেত হন্সয় চ্ন্সলও োয়, এিং তান্সদেন্সক নতুন নজান স্কুন্সল বলস্ট-ন্সনাবিস
কো োন্সি না। এেন নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক শুধু বনন্সচ্ে নসকিন I.E.4-এ প্রদত্ত প্রবিয়াে রূপন্সেখা অনু োয়ী
িদবল কো োন্সি।
2. নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক তান্সদে চ্লোন স্কুল কতৃিক অের্ার্িভান্সি বভন্ন স্কুন্সল বলস্ট ননাবিস কো নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে
তান্সদে পূ িিিতিী স্কুন্সলে নেবজস্টান্সে বকংিা নে স্কুন্সল অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে-এে অোে
নদওয়া স্কুন্সল, বকংিা বিবিক্ট 75 নপ্রাগ্রান্সেে নক্ষন্সত্র বিবিক্ট 75 নপ্ল্সন্সেে অবেস বনধিাবেত স্কুন্সল স্থান
নদওয়া হন্সি।
C. নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদেন্সক শুধু অবেস অভ স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে কতৃিক বলস্ট ননাবিন্সসে োধযন্সে বনম্নবলবখত কােন্সি এক
স্কুল নর্ন্সক অনয স্কুন্সল স্থানান্তে নেন্সলন্সেন্সয় হয়:
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1. নসই স্কুন্সলে নেবজস্টান্সে নেন্সলন্সেন্সয়ন্সক স্থান নদওয়া, নে স্কুলবিন্সত ভবতি প্রবিয়া অনু োয়ী নস অোে
নপন্সয়ন্সে;
2. বিক্ষা িেে নিষ হওয়াে পন্সে বকন্তু পেিতিী বিক্ষা িেে শুরুে আন্সগ NYC স্কুল বিবিক্ট-এ স্থানান্তবেত
হওয়া িা পুনোয় বেন্সে আসা নেন্সলন্সেন্সয়ন্সদে নপ্ল্সন্সেে এিং একবি স্কুল বনধিােি হওয়া;
3. িি হওয়া, নতুন চ্ালু কো িা পুনগিঠন কো স্কুল।
IX.

োড় প্রদান
এই প্রবিধান িা এে নকান অংি চ্যান্সেলে িা স্থলাবভবষক্ত িযবক্ত েওকুে কেন্সত পান্সেন েবদ তা NYC স্কুল বিবিক্টএে জনয সিন্সচ্ন্সয় কলযািজনক িন্সল বনরূবপত হয়।

X.

অনু সিান
এনন্সোলন্সেে, অযািবেিন এিং ট্রােোে সংিান্ত বিবভন্ন অনু সিান বনন্সচ্ে বঠকানায় পাঠান্সত হন্সি: অবেস অভ
স্টুন্সিে এনন্সোলন্সেে
নোন: 718-935-2009
েযাি: 212-374-5568
উপবস্থবতে গাইিলাইন ও এই প্রবিধান সম্পন্সকি সকল অনু সিান বনন্সচ্ে বঠকানায় নপ্রেি কেন্সত হন্সি:
অবেস অি নসেবি অযান্ড ইয়ু র্ নিভালাপন্সেে – েযানন্সিন্সিি নেসপনবসবিবলবিজ
নোন: 718-374-6095
েযাি: 212-374-5751
বিবিক্ট 75 ভবতি ও িদবল সম্পবকিত সকল অনু সিান বিবিক্ট 75-এ পাঠান্সত হন্সি।
নোন: 212-802-1500
েযাি: 212-802-1678
বিবিক্ট 79 ভবতি ও িদবল সম্পবকিত সকল অনু সিান বিবিক্ট 79-এ পাঠান্সত হন্সি।
নোন: 917-521-3639
েযাি: 917-521-3649
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