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এই প্রĒবধđন ১৯ ফফব্রুয়đĒর, ২০০৩ তđĒরন্সখ জđĒরক্ম ত চ্যđন্সেন্সরর প্রĒবধđন A-630 ফক্ রĒত ক্ন্সর।
এটি ধমীয় Ēলক্ষđর জনয Ēলক্ষđর্থী বন্সযđগ পĒরচ্đনđর প্রĒরয়đ Ēনধধđরণ ক্ন্সর। এছđেđ, এটি ধমীয় Ēেব উেযđপন এবং
পđন্সনর বĒবধđ পđবđর অনবন্সরđধ জđনđন্সনđর ফক্ষন্সে স্কব মভ ফযব গđইডđইন এবং প্রĒরয়đ অনরণ
ব
ক্ন্সর ফগুĒও
Ēনধধđরণ ক্ন্সর।
পĒরবতধ নমভ:


প্রĒবধđনটি পবনরđয় প্রণয়ন ক্রđ ন্সয়ন্সছ।



Ēপতđমđতđগণ ধমীয় প্রĒতষ্ঠđন ফর্থন্সক্ প্রĒত ফন্সমৈđন্সর তđন্সের ন্তđন্সনর জনয ফয ধমীয়-উেযđপন মন্সয়র বĒবধđ
পđন্সব ফটির এক্টি Ēরন্সপđেধ বতĒরর েđĒয়ত্ব তđন্সের র্থđক্ন্সব এবং Ēরন্সপđেধটি ঐ ফন্সমৈđন্সরর ফল স্কব  Ēেবন্সর আন্সগ
Ēপ্রĒেপযđন্সর ক্đন্সছ জমđ Ēেন্সত ন্সব।
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সাংিক্ষপ্তসাĉ
এই প্রĒবধđন Ēলক্ষđর্থীন্সের ধমীয় Ēলক্ষđর ময় প্রেđন পĒরচ্đনđর
গđইডđইন, Ēনয়মđবē, এবং প্রĒরয়đ Ēনধধđরণ এবং ধমীয় উৎব উেযđপন
এবং পđন্সন ফযৌĒিক্ বন্সযđগ বĒবধđ প্রেđন ক্ন্সর। এই প্রĒবধđন ১৯
ফফব্রুয়đĒর, ২০০৩ তđĒরন্সখ জđĒরক্ম ত চ্যđন্সেন্সরর প্রĒবধđন A-630 ফক্
রĒত ক্ন্সর। ক্ ĒবĒডং প্রলđক্ এবং ক্মীর এই প্রĒবধđন ম্পন্সক্ধ জđনđ
উĒচ্ত।
I.

ভভ Ēমক্đ
Ēলক্ষđর্থীন্সেরন্সক্ তđন্সের ধন্সমধর ĒভĒিন্সত ববময ক্রđ যđন্সব নđ, এবং স্কব মভ Ēলক্ষđর্থীন্সের ধমীয় অĒধক্đর পđন্সন
অবলযই ফযৌĒিক্ বন্সযđগ-বĒবধđ প্রেđন ক্রন্সব। এক্ইভđন্সব, স্কমভ
ন্সক্ ধমীয় ক্মধক্đন্সের Ēবম্ভন্সে ফক্đন
ব
রক্đĒর অনবন্সমđেন েđন্সন অর্থবđ অন্সযৌĒিক্ভđন্সব জĒেত বđর Ēবন্সয় ফয đংĒবধđĒনক্ Ēনন্সধđজ্ঞđ রন্সয়ন্সছ
ফম্পন্সক্ধ অবলযই অবĒত র্থđক্ন্সত ন্সব। এই প্রĒবধđন ধমীয় Ēলক্ষđ/Ēনন্সেধলনđ, উৎব উেযđপন এবং পđন্সন
Ēলক্ষđর্থীন্সের ময়েđন্সনর বন্সযđগ-বĒবধđর অনন্সব রđধ ক্ēভđন্সব রক্ষđ ক্রđ ন্সব ফĒবন্সয় স্কগুন্স
đর জনয Ēক্ছব
ব
গđইডđইনও Ēনধধđরণ ক্ন্সর। এই Ēনয়মগুĒ ক্ Ēলক্ষđর্থী এবং ধমীয় আচ্đর পđন্সন মđনভđন্সব প্রন্সযđজয।
A.

ধমীয় Ēলক্ষđ/Ēনন্সেধলনđর জনয ময় প্রেđন
Ēনউ ইয়ক্ধ ফৈে ক্Ēমলনđর অব এডব ন্সক্লন্সনর প্রĒবধđন (CR 109.2) অনবযđয়ē, Ēনউ ইয়ক্ধ Ēটি
Ēডপđেধন্সমন্ট অব এডব ন্সক্লন প্রĒত ববধবđন্সরর Ēলক্ষđ Ēেবন্সর ফল ঘণ্টđটি ধমীয় Ēনন্সেধলনđ/Ēলক্ষđর “ময়
Ēন্সলন্সব” Ēনধধđরণ ক্ন্সরন্সছ।
স্কব  ĒবĒডং এবং প্রđঙ্গন্সণর বđইন্সর অনĒষ্ঠত
ব
ফক্đন ধমীয় Ēনন্সেধ লনđ/Ēলক্ষđর ক্মĒচ্ন্স
ধ ভ ত ফযđগেđন্সনর জনয স্ক
ব
মন্সয় ফক্đন অনবন্সমđĒেত Ēলক্ষđর্থীর অনবপĒञĒত ক্ষমđন্সযđগয। ধমীয় Ēলক্ষđ-Ēনন্সেধলনđর ক্মধভĒচ্ অবলযই ফক্đন
যর্থđন্সযđগয ধমীয় প্রĒতষ্ঠđন ক্তমধ ক্ অর্থবđ তđর অধēন্সন পĒরচ্đĒত ন্সব।
1.

Ēপতđমđতđর েđĒয়ত্বমভ:
a.

প্রন্সতযক্ Ēপতđমđতđ ĒযĒন ধমীয় Ēলক্ষđ-Ēনন্সেধলনđর উন্সেন্সলয মন্সয়র অনবন্সরđধ জđনđন তđন্সক্
অবলযই স্কব  ফর্থন্সক্ ন্তđন্সনর ছđেđ পđবđর জনয স্বđক্ষরক্ত,
ĒĒখত অনন্সব মđেনপে এবং ধমীয়
ম
Ēলক্ষđ ক্মধভĒচ্ন্সত Ēলক্ষđর্থীর ফরĒজন্সেলন্সনর ক্Ēপ জমđ Ēেন্সত ন্সব। স্বđক্ষরক্ম ত, ĒĒখত
অনবন্সমđেন্সন অবলযই ধমীয় প্রĒতষ্ঠđনটির পĒরĒচ্Ēত এবং ফযখđন্সন Ēলক্ষđেđন ক্রđ য় তđর
ঠিক্đনđ র্থđক্ন্সত ন্সব।

b.

ন্তđনন্সেরন্সক্ ছđেđপ্রđপ্ত মন্সয়র ক্মধভĒচ্ ফর্থন্সক্ প্রতযđđর ক্রđর জনয Ēপতđমđতđন্সক্ অবলযই
স্কব -ক্মীন্সেরন্সক্ জđনđন্সত ন্সব।

c.

স্কব  অĒধন্সবলন ংĒক্ষপ্ত ক্রđ ন্স এবং Ēলক্ষđর্থীন্সের ছব টি যĒে আন্সগ য়, তđন্স
Ēপতđমđতđন্সেরন্সক্ অবলযই Ēবক্ল্প বযবञđ Ēনন্সত ন্সব।

Ēপতđমđতđগণ ধমীয় প্রĒতষ্ঠđন ফর্থন্সক্ প্রĒত ফন্সমৈđন্সর তđন্সের ন্তđন্সনর জনয ফয ধমীয়-উেযđপন
মন্সয়র বĒবধđ পđন্সব ফটির এক্টি Ēরন্সপđেধ বতĒরর েđĒয়ত্ব তđন্সের র্থđক্ন্সব এবং Ēরন্সপđেধটি ঐ
ফন্সমৈđন্সরর ফল স্কব  Ēেবন্সর আন্সগ Ēপ্রĒেপযđন্সর ক্đন্সছ জমđ Ēেন্সত ন্সব।
2.

স্কব ন্সর েđয়েđĒয়ত্ব
স্কব গুন্সđ অবলযই:
Ēপতđমđতđর ক্đছ ফর্থন্সক্ উপন্সর বĒণধত ফক্লন I.A.1.a অনবযđয়ē স্বđক্ষরক্ত,
ĒĒখত অনন্সব মđেন
ম
এবং ধমীয় Ēলক্ষđর ক্মধভĒচ্ন্সত Ēলক্ষđর্থীর ফরĒজন্সেলন্সনর ক্Ēপ পđবđর পর, প্রĒত ববধবđন্সরর
Ēলক্ষđ Ēেবন্সর ফল ঘণ্টđয় তđন্সক্ ফছন্সে ফেন্সব যđন্সত ফ ধমীয় Ēলক্ষđর ক্মধভĒচ্ন্সত অংলগ্রণ
ক্ষম য়।
স্বđক্ষরক্ত
অনন্সব মđেন এবং ধমীয় Ēলক্ষđ ক্মভ
ধ Ēচ্ন্সত Ēলক্ষđর্থীর ফরĒজন্সেলন
ম
স্কব ন্সর ফđইন্স ংরĒক্ষত রđখন্সব।

 এই প্রĒবধđন্সন যখনই “Ēপতđমđতđ” লব্দটি বযবহৃত ন্সয়ন্সছ, তখন এর অর্থধ ন্সে Ēলক্ষđর্থীর Ēপতđমđতđ অর্থবđ অĒভভđবক্(গণ),
Ēলক্ষđর্থীর Ēপতđমđতđ ञđনēয় বđ ফফđজতক্đরēর ম্পন্সক্ধ আবে বযĒি(বগধ), অর্থবđ Ēলক্ষđর্থী Ēনন্সজ, যĒে ফ স্বđবম্বē নđবđক্
অর্থবđ ১৮ বছর বয়ē ন্সয় র্থđন্সক্।
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B.

b.

এক্টি পেĒত বতĒর ক্রন্সব ফযখđন্সন স্কব  ফর্থন্সক্ ছđেđ পđবđর ময় আন্ন ন্স Ēলক্ষđর্থী এবং
Ēলক্ষক্ন্সের মন্সন ক্Ēরন্সয় ফেয়đ ন্সব। এই ধরন্সনর ছব টি đধđরণভđন্সব প্রĒতĒষ্ঠত স্কব  নēĒতমđđ
অনবযđয়ē ন্সব। স্কব  ক্তপক্ষ
অবলযই দ্রুত ছটি
ব প্রেđন্সনর ক্ প্রন্সচ্ষ্টđ চ্đđন্সবন।
মধ

c.

ফযব Ēলক্ষđর্থী ধমীয় Ēলক্ষđর ক্মধভĒচ্ন্সত ফযđগেđন্সনর জনয ছđেđ পđন্সব তđন্সেরন্সক্ ধমীয়
Ēলক্ষđর ক্মধভĒচ্ ফর্থন্সক্ ফেĒরন্সত আđর ক্đরন্সণ আফেđর-স্কব  ক্মĒচ্
ধ ভ ফর্থন্সক্ অন্সযৌĒিক্ভđন্সব
বđে ফেন্সব নđ।

d.

ধমীয় Ēলক্ষđর ক্মধভĒচ্ন্সত ফযđগেđন্সনর জনয ছব টি পđওয়đয় Ēলক্ষđর্থীন্সেরন্সক্ অযđক্đন্সডĒমক্ েে
ফেন্সব নđ।

e.

ফযব Ēলক্ষđর্থী ছব টি Ēনন্সয় ধমীয় Ēলক্ষđর ক্মধভĒচ্ন্সত অংলগ্রণ ক্রন্সব নđ তđন্সের জনয
যত্নক্đন্সর পĒরক্ল্পনđ গ্রণ ক্রন্সব, এবং যđন্সত তđন্সেরন্সক্ উন্সেখন্সযđগয Ēলক্ষđ ক্মধভĒচ্ প্রেđন
ক্রđ ন্সয় ফĒবয়টি ĒনĒৈত ক্রন্সব।

f.

Ēলক্ষđর্থীন্সের জনয ছব টি Ēনন্সয় ক্মধভĒচ্ন্সত ফযđগেđন্সনর Ēবয়টি ĒনĒৈত ক্রđ েđĒয়ন্সত্ব র্থđক্ন্সব
নđ। ধমীয় Ēলক্ষđর ক্মধভĒচ্ন্সত Ēলক্ষđর্থীন্সের অনবপĒञত র্থđক্đর Ēবন্সয় ফক্đন অনবন্ধđন্সনর
উির পđবĒক্ স্কব  ক্তমধ পক্ষ ফেন্সব নđ, এবং চ্যđন্সেন্সরর প্রĒবধđন A-820-এ ফয অনবন্সমđেন
ফেয়đ আন্সছ ফব বযতēত Ēলক্ষđর্থী ম্পĒক্ধ ত ফক্đন তর্থযও প্রেđন ক্রন্সব নđ।

g.

ছব টি Ēনন্সয় ধমীয় Ēলক্ষđর ক্মধভĒচ্ন্সত অংলগ্রন্সণর জনয ফক্đন Ēলক্ষđর্থীন্সক্ প্রবব্ধ ক্রđ অর্থবđ
স্কব  ম্পĒির ক্đছđক্đĒছ ফযন ফতমন ফক্đন ঘেনđ নđ ঘন্সে ফĒবয়টি ĒনĒৈত ক্রđ।
এছđেđ, ছব টি Ēনন্সয় এ ধরন্সনর ক্ম
ধ ভĒচ্ন্সত ফযđগেđন্সনর ফক্đন প্রচ্đরও স্কব ন্স ক্রđ ন্সব নđ।

h.

উপন্সর উĒেĒখত ফক্লন I.A.1.d অনযđয়ē
ব
প্রĒত ফন্সমৈđর ফলন্স স্কন্সব  ংরĒক্ষত ছটি
ব প্রđপ্ত
এইব ক্মধভĒচ্ন্সত ভĒতধ Ēলক্ষđর্থীন্সের উপĒञĒতর Ēরন্সপđেধ রđখđ ন্সব।

āćীয় সুনĈাগ-সুিąāা
1.

ধমীয় উেযđপন এবং অনবষ্ঠđন্সনর বĒবধđđন্সভর ফযন্সক্đন অনন্সব রđধ অবলযই যর্থđযর্থ স্ক
মধ ক্ষর
ব ক্তপন্স
ক্đন্সছ ĒĒখতভđন্সব জমđ Ēেন্সত ন্সব। স্কব  যđন্সত উপযবি বযবञđ এবং যর্থđযর্থ ময়Ēচ্
ভ Ēনধđরণ
ধ
ক্রন্সত পđন্সর ফ ন্সক্ষয এ ধরন্সনর অনবন্সরđধ পযধđপ্ত ময় đন্সত Ēনন্সয়ই জđনđন্সত ন্সব।

2.

ফযন্সক্đন বĒবধđর প্রĒতটি অনন্সব রđধ অবলযই স্ক
ব এবং বĒবন্সবচ্নđর মđধযন্সম ফনয়đ
ম
ব ক্তধম ক্ পর্থক্ভđন্স
ন্সব। আইনē Ēবন্সবচ্নđর প্রĒত ক্ষয ফরন্সখ, Ēডপđেধন্সমন্ট অব এডব ন্সক্লন্সনর েđĒয়ত্ব এবং নēĒত রক্ষđ
ক্ন্সর, এবং স্কব ন্সর ও প্রন্সতযক্ Ēলক্ষđর্থীর Ēলক্ষđ ক্মĒচ্র
ধ ভ
প্রĒত যত্নবđন ন্সয় এই ধরন্সনর Ēবধđর
ব
অনবন্সরđন্সধর প্রন্সচ্ষ্টđ স্ক
Ēববস্झতđর đন্সর্থ ক্রন্সব। ফক্đন বĒবধđđন্সভ Ēপতđমđতđন্সের এক্টি
মধ
ব ক্তপক্ষ
ĒিপđĒক্ষক্ ন্সযđĒগতđমভক্ েđĒয়ত্ব র্থđক্ন্সব।

3.

স্কব  ĒবĒডং এবং প্রঙ্গন্সণর বđইন্সর ধমীয় উেযđপন
ফযৌĒিক্ এবং Ēলক্ষđগতভđন্সব ম্ভব ন্স, স্কব  ĒবĒডং এবং প্রđঙ্গন্সণর বđইন্সর ধমীয় অনষ্ঠđন্স
ব নর
বযবञđ ĒĒখতভđন্সব মন্সয়র অনবন্সরđধ পđবđর পর প্রন্সতযক্ Ēলক্ষđর্থীর জনয তđর ময়ভĒচ্
মđনđনইভđন্সব ক্রđ ন্সব। Ēনয়Ēমত স্কব  চ্đক্đন্স Ēলক্ষđর্থীন্সের ধমীয় উেযđপন্সনর ফযন্সক্đন
ময় প্রেđন্সনর Ēেđন্ত স্কব  Ēপ্রĒেপযđ Ēনন্সজ ফনন্সবন। ফযব Ēবয় Ēবন্সবচ্নđয় ফনয়đ ন্সব
Ēক্ন্তু এন্সতই ēমđবে নয় ফগুĒর মন্সধয আন্সছ:
i.

ক্তেđ মন্সয়র অনবন্সরđধ জđনđন্সনđ ন্সয়ন্সছ;

ii.

বĒবধđ ক্তক্ষন্সণর জনয ন্সব;

iii.

প্রন্সতযক্ Ēলক্ষđর্থীর ময়ভĒচ্র উপর ক্তেđ প্রভđব ফফন্সব, ফযমন ফক্đন ক্লđগুĒন্সত
ফ উপĒञত র্থđক্ন্সত পđরন্সব নđ;

iv.

ফযব ক্লđন্স Ēলক্ষđর্থী উপĒञত র্থđক্ন্সত পđরন্সব নđ ফগুĒর ঘđেĒত পভরণ ন্সব Ēক্নđ;
এবং/অর্থবđ

v.

এই বĒবধđđন্সভর ক্đরন্সণ Ēলক্ষđর্থীর আবĒলযক্ Ēলক্ষđ মন্সয়র ঘđেĒত ন্সব Ēক্নđ।
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4.

b.

বđইন্সর ফর্থন্সক্ আđ পরēক্ষđ গ্রণক্đরē প্রĒতষ্ঠđন পĒরচ্đĒত পরēক্ষđর Ēেন্সন Ēলক্ষđর্থীরđ যĒে
ধমীয় উেযđপন্সনর ক্đরন্সণ পরēক্ষđয় অনবপĒञত র্থđন্সক্, ফন্সক্ষন্সে পরēক্ষđ পĒরচ্đনđক্đরē
প্রĒতষ্ঠđন Ēলক্ষđর্থীন্সেরন্সক্ Ēবক্ল্প তđĒরন্সখ গমēত পরēক্ষđ ম্পন্সক্ধ অবĒত ক্রন্সব।

c.

যর্থđযর্থ উপĒञĒতর ফরক্ডধও ংরĒক্ষত র্থđক্ন্সব। Ēনউ ইয়ক্ধ ফৈে ক্Ēমলনđর অব এডব ন্সক্লন
ক্তমধ ক্ স্বēক্ম ত ধমীয় ছব টির Ēেন অর্থবđ Ēবতরণক্ম ত বđĒধক্ ক্যđন্সন্ডđন্সর স্বēক্ম ত নয় এমন
অনয ফক্đন ছব টির Ēেন ফযব Ēলক্ষđর্থী পđন ক্ন্সর তđরđ তđন্সের উেযđপন্সনর তđĒরন্সখর আন্সগ
ĒĒখত Ēপতđমđতđর অনবন্সরđন্সধর ĒভĒিন্সত ঐব Ēেন্সনর অনবপĒञĒত ফর্থন্সক্ অবযđĒত পđন্সব।
Ēলক্ষক্গণ অবলযই Ēলক্ষđর্থীন্সক্ অনবপĒञত Ēচ্Ēিত ক্রন্সব এবং ক্đরণ Ēন্সলন্সব চ্যđন্সেন্সরর
প্রĒবধđন A-210 অনবযđয়ē এটিএ Ēন্সৈন্সম ফক্đড “05” (ধমীয়/đংস্কম Ēতক্ উেযđপন)
এন্টđর ক্রন্সব।

প্রđর্থধনđ
ফযক্ Ēলক্ষđর্থী স্কব  ম্পĒিন্সত প্রđর্থধনđ ক্রন্সত আগ্রē তđরđ তđ আđেđভđন্সব ক্রন্সত পđরন্সব Ēক্ন্তু
ফটি ফযন স্কব  ক্মধĒচ্
ভ পĒরচ্đনđয় বযđঘđত অর্থবđ তđন্সক্ বযত নđ ক্ন্সর। ফক্đন ĒনĒেষ্ট
ধ ধন্সমধর
প্রĒত পক্ষপđĒতত্ব অর্থবđ অনয ফক্đন ংĒিষ্টতđ এেđন্সত, স্কব গুন্সđ ফক্đন Ēলক্ষđর্থীর প্রđর্থধনđর জনয
পমর্থক্ ফক্đন ম্ভম অর্থবđ Ēবন্সল ফক্đন জđয়গđর বযবञđ ক্রন্সব নđ। স্ক
ব ক্তমধ পন্সক্ষর
প্রĒতĒনĒধত্বক্đরē ফক্đন বযĒির এই ধরন্সনর প্রđর্থধনđ ংগঠিত ক্রđ, তđন্সত ফনতম ত্বেđন, অর্থবđ
অনযভđন্সব অংলগ্রণও অনবপযবি। দ্রষ্টবয: đই স্কব  Ēলক্ষđর্থীন্সের ধমীয় ক্লđব গঠন্সনর অĒধক্đর
রন্সয়ন্সছ এবং চ্যđন্সেন্সরর প্রĒবধđন A-601-এর ইক্যযয়đ অযđক্ন্স অযđক্ট অনবযđয়ē, এবং স্কন্সব র
Ēনজস্ব প্রĒরয়đ অনবđন্সর ফয ময় ফখđপেđ চ্ন্সছ নđ এমন মন্সয় তđরđ ĒমĒত ন্সয় প্রđর্থধনđ
অনবষ্ঠđন ক্রন্সত পđন্সর।

5.

ফরđজđ রđখđ অর্থবđ উপবđ ক্রđ
ফযব Ēলক্ষđর্থী ফরđজđ রđন্সখ অর্থবđ উপবđ ক্ন্সর তđরđ চ্đইন্স ক্যđন্সফন্সেĒরয়đন্সত পমর্থক্ভđন্সব বন্সত
পđন্সর।

6.

যĈসą িċক্ষারৎী যĉাজা ĉানখ অরৎąা উăąাস কনĉ র্াĉা চাইনĊ কযানĄনেিĉয়ানর্ ăরৎকĆানą
ৃ
ąসনর্ ăানĉ।
স্কব মভন্সক্ ধমীয় উেযđপন্সনর জনয ফযব Ēবধđ
ব
প্রেđন ক্রđ য় ফগুĒর এক্টি ঠিক্ ফরক্ডধ
রđখđর Ēবয় অবলযই ĒনĒৈত ক্রন্সত ন্সব। এইব ফরক্ন্সডধ আন্সছ বĒবধđ পđবđর আন্সবেন, ফয
বĒবধđ প্রেđন ক্রđ ন্সয়ন্সছ তđর উন্সেখ, এবং ফক্ন বĒবধđ অনবন্সমđĒেত বđ প্রতযđখđন ক্রđ ন্সয়ন্সছ
তđর ক্đরণ।

II.

অĂুসন্ধাĂ
এই প্রĒবধđন ম্পন্সক্ধ ক্ অনবন্ধđন Ēনন্সচ্র ঠিক্đনđয় ফপ্ররণ ক্রন্সত ন্সব:
ফফđন:
212-374-6095

The Office of Student Enrollment
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street, Room 218
New York, NY 10007

ফযđক্স:
212-374-5751

