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এই পলিবািলেি জন্য সববসাম্প্রলেক েলযয, 2022-এি গ্রীলে বা সামালি লিক্ষা ও সমৃ লিি সু ল াগসমূ হ, এবং 15 এলিলিি আলগ NYC স্কুি
সংক্রান্ত জলিপলট সম্পন্ন কলি কীভালব সন্তালন্ি স্কুিলক গুরুত্বপূ র্ব মোমে িোন্ কিা ায় সসলবষলয় গুরুত্বপূ র্ব েযয সেয়া হলয়লে।

লবষয়সূ লি:
•

সামাি িাইলজং 2022: লকন্ডািগালটবন্ সযলক 8 সগ্রড
o
o
o

•

গ্রীেকািীন্ কমবসূলি ন্বম (9) সযলক উচ্চেি সগ্রডসমূ হ
o
o

•

সামাি িাইলজং-এি উপলিলিত্র
কীভালব আলবেন্ কিলে হলব
ইলন্ডলভজুয়ািাইজড এডুলকিন্ সিাগ্রাম (IEP) এবং 504 প্ল্যান্ ু ক্ত লিক্ষাযবীবৃ ন্দ
অ্যাকালডলমক লিকভালি (লিক্ষায়েলন্ক পুন্রুিাি)
কলিজ এবং কযালিয়াি পলিকল্পন্া

NYC স্কুি সংক্রান্ত জলিপ
o

বলধবে সময়সীমা

সামাি িাইলজং 2022: লকন্ডািগালটবন্ সযলক 8 সগ্রড
সামাি িাইলজং-এি উপলিলিত্র

লন্উ ইয়কব লসলট লডপাটবলমন্ট অ্ভ এডুলকিন্ (DOE) এবং লডপাটবলমন্ট অ্ভ ইয়ু য অ্যান্ড কলমউলন্লট সডলভিাপলমন্ট (DYCD)-এি
অ্ংিীোলিলত্ব, সামাি িাইলজং এলিলমন্টালি এবং লমডল্ স্কুি লিক্ষাযবীলেি লিক্ষায়েলন্ক, সামালজক, ও আলবগজলন্ে েক্ষো বৃ লিলে
আন্ন্দময়, সাংস্কৃলেকভালব িাসলিক, হালে কিলম লিক্ষা িোন্ কিলব।
সামাি িাইলজং লবন্ামূ লিয সেয়া হয় এবং স লকালন্া বেবমান্ লকন্ডািগালটবন্ সযলক অ্ষ্টম (8) সগ্রলডি NYC লিক্ষাযবীলেি জন্য উন্মু ক্ত। আসন্
সংখ্যা সীলমে, সসজন্য আমিা একলট পেলন্দি অ্বস্থালন্ একলট আসন্ লন্লিে কিলে িীঘ্রই আলবেন্ কিাি জন্য পলিবািলেি সজাি উৎসাহ
লেলি। স সব লিক্ষাযবীলেি জন্য োলেি স্কুি সামালি অ্ংিগ্রহর্ বাধযোমূ িক কলিলে, োলেি জন্য একলট আসন্ সংিলক্ষে আলে। কমবসূলিলট
5 জুিাই শুরু হলব, এবং জুিাই এবং অ্গাস্ট মালস িলে সসামবাি সযলক শুক্রবাি, 8:00 a.m. সযলক 6:00 p.m. প বন্ত িিলব।
লিক্ষাযবীলেি লবন্ামূ লিয সেকফাস্ট ও িাঞ্চ, এবং েু পুলি অ্ন্ু লিাধ সালপলক্ষ স্ন্যাকস সেয়া হলব। সকি লিক্ষাযবীলেি জন্য সামাি িাইলজং েয়
সপ্তাহবযাপী িিলব, এবং K-5 সগ্রলডি লিক্ষাযবীলেি জন্য এই সমৃ লিমূ িক কমবসূলি সপ্তম সপ্তাহবযাপী িিলব। আলিা জান্লে
nyc.gov/SummerRising সেখ্ুন্।
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কীভালব আলবেন্ কিলে হলব

25 এলিি সযলক শুরু কলি, আপন্াি সন্তান্লক nyc.gov/SummerRising -এ োলিকাভুক্ত (এন্লিাি) কিলে, আপলন্ একলট সামাি
িাইলজং আলবেন্ জমা লেলে পালিন্। আলবেন্পত্রলট আপন্াি লিক্ষাযবীি 9-িালিি আইলড (ID) ন্ম্বি িাইলব, স টা আপন্াি জান্া ন্া যাকলি
আপন্াি স্কুলিি কাে সযলক সপলে পালিন্।
আপলন্ আপন্াি সন্তালন্ি সগ্রড স্তলিি আসন্ িভয িলয়লে এমন্ স লকালন্া সামাি িাইলজং সাইলট আলবেন্ কিলে পালিন্। আপন্াি
পেন্দসই আসন্ িালপ্ত লন্লিে কিলে আপন্াি ে িীঘ্রই সম্ভব আলবেন্ কিা উলিৎ! োলিকাভুক্ত বা এন্লিাি কিাি পিপিই, আপন্াি
আসন্ লন্লিে কলি আপলন্ একলট ইলমইি পালবন্। লে একালধক লিক্ষাযবীলেি এন্লিাি কিলেন্, েলব অ্ন্ু গ্রহ কলি িক্ষয কিলবন্ স
আপন্াি অ্বিযই পৃ যক পৃ যকভালব িলেলট আলবেন্ জমা লেলে হলব।
লে আপন্াি সকান্ও িশ্ন যালক অ্যবা সহায়ো িলয়াজন্ হয়, েলব আপন্াি স্কুলিি পযালিন্ট সকাঅ্লডবলন্টলিি সালয স াগাল াগ করুন্
অ্যবা summer@schools.nyc.gov লিকান্ায় ইলমইি করুন্।

ইলন্ডলভজুয়ািাইজড এডুলকিন্ সিাগ্রাম (IEP) এবং 504 প্ল্যান্ ু ক্ত লিক্ষাযবীবৃ ন্দ

12-মাস / েীঘবালয়ে স্কুি বেলিি (এক্সলটন্লডড স্কুি ইয়াি, ESY) কমবসূলিসমূ হ: স সব লিক্ষাযবী 12-মাস / েীঘবালয়ে লিক্ষা বেলি (ESY)
সেিাি ক্লাস অ্যবা ASD সন্স্ট অ্যবা হিাইজন্ সিাগ্রামসমূ লহ অ্ংিগ্রহর্ কিলে, োিা সকান্ও েীঘবালয়ে লিক্ষা বেি (এক্সলটলন্ডড স্কুি
ইয়াি, ESY), লডলিক্ট 75, অ্যবা ASD সামাি সিাগ্রাম সাইলট োলেি IEP-ি সু পালিি অ্ন্ু ায়ী পলিলষবা পালব। লপোমাোগর্ োলেি
সন্তান্লক েীঘবালয়ে লেবলসি সমৃ লিমূ িক কা বক্রলমও এন্লিাি (োলিকাভুক্ত) কিলেও সক্ষম হলবন্। আমিা এসব পলিবািলেি োলেি
লবকল্পসমূ হ লবষলয় আলিা েযয পিবেবীলে জান্ালবা।
লবলিষ সু লবধা বযবস্থা: স সব লিক্ষাযবীি সামাি িাইলজং-এ অ্ংিগ্রহলর্ি জন্য সহায়ো িলয়াজন্, স মন্ একজন্ পযািািলফিন্াি অ্যবা ন্াসব,
োিা োলেি স্বেন্ত্র িালহোি লভলিলে সহায়ো পালব।

গ্রীেকািীন্ কমবসূলি ন্বম (9) সযলক উচ্চেি সগ্রডসমূ হ
অ্যাকালডলমক লিকভালি (লিক্ষায়েলন্ক পুন্রুিাি)

এোড়াও, গ্রযাজুলয়িলন্ি িেবাবিী পূ িলর্, লিক্ষায়েলন্ক দ্রুে অ্গ্রগলেলে, এবং কলিলজি জন্য িস্তুলেলে সহায়ো কিাি িলক্ষয হাই
স্কুিগুলিা সামালি ন্মন্ীয় সময়সূ লি তেলি কিলব। অ্লপক্ষাকৃে বয়স্ক লিক্ষাযবীলেি অ্ন্ন্য িালহো পূ িলর্ স্থান্ীয়ভালব লডজাইন্কৃে
লিক্ষায়েলন্ক ও সামালজক আলবগজলন্ে সহায়ো সহ স সব লিক্ষাযবী পূ লবব সকান্ও সকালসব সফি কলিলে সসগুলিা পুন্িায় গ্রহলর্ি সু ল াগ
পালব। হাই স্কুি লিক্ষাযবীলেি সামাি কমবসূলিলে োলিকাভুক্ত বা এন্লিাি কিাি পৃ যক িলক্রয়া িলয়লে, া K-8 সগ্রলডি সামাি িাইলজং
সিাগ্রাম সযলক লভন্ন, এবং আপন্াি সন্তান্ স্কুি দ্বািা বযবস্থালপে হলব।

কলিজ এবং কযালিয়াি পলিকল্পন্া
এই গ্রীলে (সামালি), সামাি ইয়ু যয এমপ্ল্য়লমন্ট সিাগ্রাম এবং কলিজ ন্াও-এি মে কমবসূলিগুলিাি মাধযলম, কলিজ ও সপিাজীবলন্ি
পয াত্রায় সহায়ো িোন্কািী সিকডব 100,000 সামাি সু ল াগসমূ লহ হাই স্কুি লিক্ষাযবীিা অ্ংিগ্রহর্ কিাি সু ল াগ পালব।
সামাি ইয়ু যয এমপ্ল্য়লমন্ট সিাগ্রাম (SYEP): হাই স্কুলিি বেবমান্ লিক্ষাযবীিা, 14 সযলক 24 বয়সী NYC-ি লকলিাি-লকলিািী ও েরুর্েরুর্ীলেি জন্য উন্মু ক্ত গ্রীেকািীন্ কাজ ও কযালিয়াি উন্নয়লন্ি সু ল াগসমূ হ SYEP-এি মাধযলম অ্লেষর্ কিলে পালি।
SYEP-এ অ্ংিগ্রহর্কািীিা োলেি আগ্রহ ও সপিাজীবলন্ি পয াত্রা অ্লেষর্ কলি, কা বলক্ষলত্রি েক্ষো অ্জবন্ কলি এবং এমন্ লিক্ষা
অ্লভজ্ঞো অ্জবন্ কলি া োলেি সামালজক, ন্াগলিক, ও সন্েৃত্বমূ িক েক্ষোসমূ হ গলড় সোলি—এই সব লকেু ই কলি একলট সপ-লিক অ্জবন্
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কিাি পািাপালি! লিক্ষাযবীিা application.nycsyep.com -সাইলট আলিা জান্লে পালি এবং 22 এলিলিি মলধয একলট আলবেন্ জমা
লেলে পালি।
সামাি লডজাইন্ ইন্সলটলটউট: স সব লিক্ষাযবী অ্যাডভাটবাইলজং, লভজুযয়াি আটব, লভজুযয়াি লডজাইন্, ওলয়ব সডলভিাপলমন্ট, ইলিলন্য়ালিং,
সিালবালটকস, এবং আলকবলটকিালিি মে সপিাি সক্ষত্রগুলিালে সপিাোিী েক্ষো গলড় সোিাি পািাপালি োলেি সপাটবলফালিওি জন্য
কযালিয়াি-মুখ্ী িলজক্টসমূ হ লডজাইন্ ও তেলি কিলে আগ্রহী োলেি লেন্লট কযালিয়াি অ্যান্ড সটকলন্কযাি এডুলকিন্ (CTE) সামাি হাব
সাইটসমূ লহি একলটি মাধযলম আলবেন্ কিলে উৎসালহে কিা হলি। স সব লিক্ষাযবীিা সিাগ্রালমি িলজক্টসমূ হ সম্পন্ন কিলে োিা
স্টাইলপন্ড (ভাো) পালব। CTE এবং CTE-ন্য় এমন্ লিক্ষাযবীিা স্বাগে। আিও জান্লে tinyurl.com/SDI2022CTE -সাইলট সাইন্ আপ
করুন্।
সন্ক্সট সস্টপস পিামিবোন্: হাই স্কুি লিক্ষাযবীিা োলেি ভলবষযৎ পলিকল্পন্া ও ফিিসূ কিলে সহায়ো সপলে িলে সপ্তালহ বােবা সপলে
সন্ক্সট সস্টপস (Next Steps)-এি সটক্সট-এি জন্য schools.nyc.gov/choosing-the-right-path -সাইলট সাইন্ আপ কিলে পালি।
সটক্সটসমূ লহি মলধয িলয়লে লকলিাি-লকলিািীলেি িাকুিীি সু ল াগ, স্কিািিীপ সংক্রান্ত েযয, কমবিািায় অ্ংিগ্রহর্, এবং সিষ সময়সীমা
স্মির্ কলিলয় সেয়া। বাড়লে সহায়োি জন্য, সন্ক্সট সস্টপস আফটাি স্কুি ও সপ্তাহালন্ত (উইলকলন্ড), লিক্ষাযবীলেি জন্য লবন্া খ্িলিি,
এককভালব িেি েক্ষ অ্যাডভাইজািলেি সালয ভািুবযয়াি লমলটংলয়ি আলয়াজন্ কিলে পালি।
স সব লিক্ষাযবী 2022-এ গ্রযাজুলয়ট হলব, সন্ক্সট সস্টপস সটক্সট বযবহাি কলি োলেি কলিজ অ্যান্ড কযালিয়াি লেজ সকালিি সালয
সং ু ক্ত হলে পালিন্, এিা হলিন্ ন্বয গ্রযাজুলয়টলেি হাই স্কুি এবং কলিজ ও কযালিয়াি পয াত্রাি পিবেবী ধাপসমূ লহি মলধয
সসেুবন্ধলন্ সহায়োি জন্য িলিক্ষর্িাপ্ত কলিলজি বেবমান্ লিক্ষাযবীবৃ ন্দ। আলিা জান্লে schools.nyc.gov/choosing-the-rightpath সেখ্ুন্।
CUNY কলিজ ন্াও
2022-এি সামাি সসলমস্টালিি জন্য, CUNY কলিজ ন্াও (College Now) অ্ন্িাইলন্ি, সিিীলি উপলস্থলেি ও হাইলেড (উভলয়ি
সমেলয়ি) সকাসবসমূ হ অ্ফাি কিলব, া 2022-এি সসলেম্বলি 11 লকংবা 12 সগ্রলড িলবিকািী NYC পাবলিক স্কুি লিক্ষাযবীলেি
জন্য উন্মু ক্ত। লবন্াখ্িলি অ্ংিগ্রহর্ কিা ালব। আলিা েলযযি জন্য, k16.cuny.edu/collegenow/summer-programs সেখ্ুন্।

NYC স্কুি সংক্রান্ত জলিপ
বলধবে সময়সীমা 15 এলিি

আপলন্ লে আপন্াি NYC স্কুি সংক্রান্ত জলিপলট ইলোমলধয পূ ির্ ন্া কলি যালকন্, েলব আপলন্ 15 এলিলিি মলধয ো কিলে পালিন্!
আপন্াি সন্তালন্ি স্কুিলটলক সিখ্াি আলিা উিম পলিলবি লহলসলব গলড় সোিাি জন্য আপন্াি মোমে জমা লেলে এবং স্কুলিি সন্েৃবৃ ন্দলক
সহায়ো কিলে, NYCSchoolSurvey.org সেখ্ুন্, অ্যবা schoolsaccount.nyc সাইলট আপন্াি NYC স্কুিস অ্যাকাউলন্ট (NYCSA) িগ
ইন্ করুন্।
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