DOE পরিবািদেি জন্য সববসাম্প্ররিক িথ্য
20 এরিল, 2021
রবষয়সূ রি
•
•
•

রসরন্য়ি ট্র্যারিশন্ রককঅফ শুরু হদব 19 এরিল
সামাি িাইরজিং রিরজদেশন্ শুরু হদব 26 এরিল
CCEC র াট গ্রহণ শুরু হদব 1 রম

রসরন্য়ি ট্র্যারিশন্ রককঅফ
সকল হাই স্কুল রসরন্য়দিি পরিবািদেি আহ্বান্ জান্াদন্া হদে!
রসামবাি, 19 এরিল রথ্দক শুক্রবাি, 30 এরিল পর্বন্ত, রসরন্য়ি ও িাদেি পরিবাদিিা রকছু ধািাবারহক অন্-লাইন্ অন্ু ষ্ঠাদন্
অিংশগ্রহণ কিদি পাদি রর্গুদলা গ্রযাজুদয়শন্ পিবিবী জীবদন্ি ধাপরট শুরু কিদি িাদেি সহায়িা কিদব। অন্ু ষ্ঠাদন্ি রবষয়গুদলাি
মদধয িদয়দছ:
•
•
•
•
•

ফাইন্যান্রশয়াল এইড ওয়াকবশপ, 10-রট াষায়
গ্রযাজুদয়শদন্ি পি কী িিযাশা কিদি পাদি রসজন্য িস্তুরি
রসদকন্ডারি-পিবিবী উত্তিদণি জন্য িস্তুি হদি গ্রীষ্মকালীন্ মাসগুদলাদক বযবহাি কিাি উপায়সমূ হ
2021-এি রহমদন্ত (ফল-এ) সহায়িা ল য িদয়দছ এবিং কী াদব রসগুদলা পাওয়া র্াদব
গুরুত্বপূ ণব রকছু স্মািক সম্পদকব রটক্সট অযালাটব এবিং পিবিবী ধাপসমূ হ

রসরন্য়ি ট্র্যারিশন্ রককঅফ সম্পদকব bit.ly/SeniorTransitionKickoff21 -ওদয়বসাইদট আদিা জান্ু ন্

সামাি িাইরজিং
রশক্ষাথ্বীদেি জন্য গ্রীষ্মকালরট (সামাি) আদিা উদ্দীপন্াময় হদি র্াদে!
রসামবাি, 26 এরিল রথ্দক শুরু কদি, রন্উ ইয়কব রসরটি পরিবাদিিা সামাি িাইরজিংদয়ি জন্য সাইন্ আপ কিা শুরু কিদি পাদি;
এরট অিংশগ্রহদণ আগ্রহী রর্দকাদন্া K-12 রগ্রদডি রশক্ষাথ্বীি জন্য রসরটি রবন্ামূ দলয িোন্কৃি একরট কমবসূরি।
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এই রহমদন্ত (ফল-এ) স্কুদল রফদি আসায় রসিুবন্ধন্ তিরি কিাি জন্য সামাি িাইরজিং NYC রডপাটবদমন্ট অ এডুদকশদন্ি
রশক্ষায়িরন্ক শরিি সাদথ্ NYC রডপাটবদমন্ট অ ইয়ু থ্ অযান্ড করমউরন্রট রডদ লপদমদন্টি স্কুল-র রত্তক সমৃ রিমূ লক রিাগ্রারমিংদয়ি
সমন্বয় কদি। এবিং এটা রপিামািাদেি িাকুরিদি রফদি রর্দি স্বরি িোন্ কদি।
সামাি িাইরজিং িরিরট রন্ইবািহুদড ল য িদয়দছ। K-8 রগ্রদডি রশক্ষাথ্বীদেি জন্য রিাগ্রামগুদলা হদব পূ ণব-রেবদসি, সশিীদি উপরিি
অর জ্ঞিা র্া রবশ্বি করমউরন্রট র রত্তক সিংগঠন্গুদলাদি রন্িাপে ও সহায়ক পরিদবদশ িান্ীয় স্কুল রন্িৃবৃ ন্দ দ্বািা পরিিারলি হদব।
িরিরট রিাগ্রাম রশক্ষাগি সহায়িা, আটব, ও পাঠযক্রম বরহ ূ বি রবদন্ােন্ অফাি কিদব, এবিং রশক্ষাথ্বীদেি সামারজক ও আদবগজরন্ি
িারহো পূ িদণ স্টাফ সেসযগণ িস্তুি থ্াকদবন্। সামাি িাইরজিং রিাগ্রামগুদলা রশক্ষাথ্বীদেি িান্ীয় পাকব, পুল, ও অন্যান্য সমৃ রিমূ লক
বারহযক কমবসূরিদি রফল্ড রট্র্প অফাি কিদব র্া রশক্ষামূ লক এবিং রস্টদটি স্বািয ও সু িক্ষাি ন্ীরি অন্ু সাদি পরিিারলি হদব।
সামাি িাইরজিংদয়ি সকল রিাগ্রামগুদলা কদঠাি স্বািয ও সু িক্ষাি রন্য়ম-ন্ীরি অন্ু সিণ কিদব, এদি িদয়দছ পািস্পরিক েূ িত্ব এবিং
মাস্ক পরিধান্, এবিং িরিরট অবিাদন্ থ্াকদব রটরস্টিং, ন্ারসিং সহায়িা, ও রটদলদহলথ্কল রসন্টাি। অরিরিি াদব, িদিযক
রশক্ষাথ্বীদক রেকফাস্ট, লাঞ্চ, এবিং একরট স্ন্যাক রেয়া হদব।
সামাি িাইরজিং সম্পদকব আদিা িদথ্যি জন্য, র রজট করুন্ schools.nyc.gov/summer. 26 এরিল রথ্দক রিরজস্টাি কিাি জন্য,
র রজট করুন্ discoverdycd.dycdconnect.nyc.

ফযারমরল অযান্ড করমউরন্রট এমপাওয়ািদমন্ট
রসরট এবিং করমউরন্রট এডুদকশন্ কাউরিলগুদলাি জন্য র াট গ্রহণ এক সপ্তাদহি মদধয শুরু হদব!
িথ্ম বাদিি মি, রন্উ ইয়কব রসরট পাবরলক স্কুল রশক্ষাথ্বীি িদিযক রপিামািা অথ্বা অর
িরিরন্রধি জন্য র াটোদন্ি সু দর্াগ িদয়দছ!

াবদকি িাদেি এডুদকশন্ কাউরিল

রসরট অযান্ড করমউরন্রট এডুদকশন্ কাউরিলগুদলা (CCECs) আমাদেি পরিবািদেি কন্ঠ রহদসদব কাজ কদি, রর্গুদলা িযাদিলি ও
NYC রডপাটবদমন্ট অ এডুদকশন্দক গুরুত্বপূ ণব উপদেশ িোন্ কদি। র াট গ্রহণ শরন্বাি, 1 রম শুরু হদব এবিং মঙ্গলবাি, 11 রম
রশষ হদব।
র াট রেয়াি জন্য, আপন্াি শুধু মাত্র একরট NYC স্কুলস অযাকাউন্ট (mystudent.nyc) িদয়াজন্ হদব রর্টায় আপন্াি সকল
রশক্ষাথ্বী রিরজস্টািকৃি আদছ। NYC স্কুলস অযাকাউন্ট সম্পদকব আদিা জান্দি schools.nyc.gov/NYCSA র রজট করুন্। আপন্াি
র্রে একরট NYC স্কুলস্ অযাকাউন্ট ন্া রথ্দক থ্াদক, অথ্বা আপন্াি সন্তান্দক আপন্াি রবেযমান্ অযাকাউদন্ট রিরজস্টাি কিাদি
িান্, িদব সহায়িা রপদি অন্ু গ্রহ কদি আপন্াি স্কুদলি পযাদিন্ট রকাঅরডবদন্টদিি সাদথ্ রর্াগাদর্াগ করুন্।
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