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30 মে, 2022-এর সপ্তাহ
এই পডরবারমের জনয সবটসাম্প্রডেে েথ্য নবয প্রোডশে 2022-23 ডশক্ষা বেমরর েযামিন্ডার, ডবনােূ মিয সাোমর খাবার, এবং ডনউ ইয়েট ডসডর্ স্কুিস
অযাোউমন্টর (NYCSA) োধ্যমে আপনার সন্তামনর েথ্য হািনাগােেরণ সম্পডেটে গুরুত্বপূ ণট েথ্য প্রোন েমর।

ডবষয়সূ ডি:



2022- 23 ডশক্ষা বেমরর েযামিন্ডার
সাোর ডেিস (গ্রীষ্মোমি প্রোনেৃে খাবার)
o
o
o



পডরমষবার োডরখ এবং সেয়সেূ হ
মেনু যসেূ হ
স্থান অনু সন্ধান

ডনউ ইয়েট ডসডর্ স্কুিস অযাোউন্ট
o
o

েীভামব সাইন আপ েরা যামব
আপনার মযাগামযামগর েথ্য হািনাগাে েরুন

2022-23 ডশক্ষা বেমরর েযামিন্ডার
ডশক্ষাথ্টীমের জনয 2022-23 ডশক্ষা বের শুরু হমব 8 মসমেম্বর, 2022 োডরখ মথ্মে। আপডন ডবডভন্ন ভাষায় 2022-23 ডশক্ষা বেমরর পূ ণট েযামিন্ডামরর
ডপ্রন্টমযাগয ফাইিসেূ হ schools.nyc.gov/calendar সাইর্ মথ্মে িাউনমিাি েমর মেখমে পামরন। আসন্ন ডশক্ষা বেমরর ডেেু গুরুত্বপূ ণট েথ্য এখামন
মেয়া হমিা:



3 নমভম্বর, ইমিেশন মি-মে (ডনবটািন ডেবমস) ডশক্ষাথ্টীরা স্কুমিও আসমব না এবং মসডেন েূ র মথ্মে ডশক্ষায়ও (ডরমোর্ িাডনটং) অংশগ্রহণ েরমব
না।
"মনা মি" (েুষার ডেবস)-গুমিামে — অথ্বা জরুডর োরমণ ময ডেনগুমিামে স্কুি ডবডডং বন্ধ থ্ামে, মসই ডেনগুমিার জনয সেি ডশক্ষাথ্টী ও
পডরবামরর েূ র মথ্মে ডশক্ষায় (ডরমোর্ িাডনটং) অংশগ্রহমণর জনয পডরেল্পনা েরমে হমব।

এই বেমরর স্কুি েযামিন্ডার সম্পমেট আপনার মোমনা প্রশ্ন থ্ােমি অনু গ্রহ েমর আপনার স্কুমির সামথ্ মযাগামযাগ েরুন।
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সাোর ডেিস (গ্রীষ্মোমি প্রোনেৃে খাবার)
28 জুন মথ্মে শুরু েমর, মযমোন 18 বের এবং োর েে বয়সী মেমিমেময় ডনউ ইয়েট ডসডর্বযাপী ডবডভন্ন স্থামন এই বেমরর সাোর ডেিস মপ্রাগ্রামের
োধ্যমে ডবনােূ মিয মেেফাস্ট এবং িাঞ্চ পামব। ডনডেটষ্ট পাবডিে স্কুি, েডেউডনডর্ পুি মসন্টার, পােট, এবং ফুি ট্রামে এই পডরমষবা মখািা থ্ােমব।
এইসব ডবনােূ মিযর খাবার মপমে মেমিমেময়মেরমে মোনও মরডজমেশন, োগজপত্র, অথ্বা ID মেখামে হমব না।

পডরমষবার োডরখ এবং সেয়সেূ হ

ডবনােূ মিযর খাবার প্রডেডেন িভয থ্ােমব, এমে সপ্তাহান্তও অন্তভুক্ত
ট , েঙ্গিবার, 28 জুন মথ্মে শুরু হমব এবং শুক্রবার, 2 মসমেম্বর পযটন্ত িিমব; শুধ্ু
মসােবার, 4 জুিাই পডরমষবা বন্ধ থ্ােমব। ডনডেটষ্ট পাবডিে স্কুিগুডি মেেফাস্ট মেমব সোি 8:00 মথ্মে সোি 9:15 পযটন্ত, এবং িাঞ্চ মেয়া হমব
সোি 11:00 a.m. মথ্মে েু পুর 1:15 p.m. পযটন্ত।

মেনু যসেূ হ
সেি খাবামর সমবটাচ্চ পূ ডষ্ট োন বজায় রাখা হয়, যা U.S. ডিপার্টমেন্ট অভ এডগ্রোিিামরর োন পূ রণ অথ্বা মসডর্ অডেক্রে েমর। খাবারগুডিমে
মোনও ধ্রমনর ডেশ্রণ মযাগ েরা হয় না মযেন েৃডত্রে রঙ, ঘ্রাণ, অথ্বা সংরক্ষণোরী দ্রবয। আেরা মেমিমেময়মের উপমভামগর জনয ডবডভন্ন ধ্রমনর
োজা ফিেুি, পূ ণট শসযজাে খাবার, শাে-সব্জী, এবং সািাে অফার েডর।

স্থান অনু সন্ধান
ডশক্ষা বের মশষ হবার আমগ, আপনার সন্তামনর স্কুি আপনার স্কুি েডেউডনডর্র পডরবারমের এেডর্ ডিডি পািামব মযখামন ডেনডর্ সাোমর খাবার
ডবেরমণর স্থান উমেখ েরা থ্ােমব, মযগুডি স্কুমির সবমিময় োমে।
আপডন schools.nyc.gov/summermeals সাইমর্ ডবনােূ মিয প্রেত্ত সাোমরর খাবামরর সাইর্গুমিা খুুঁমজ মপমে পামরন। অথ্বা আপডন সাোর
খাবামরর স্থানগুডি সম্পমেট জানমে 304-304 নম্বমর (ডনয়ডেে মর্ক্সর্ েযামসমজর খরি িাজট প্রমযাজয হমে পামর) "NYC Food” ডিমখ মর্ক্সর্ েরমে
পামরন।

ডনউ ইয়েট ডসডর্ স্কুিস অযাোউন্ট
আপডন যডে ইমোেমধ্য ডনউ ইয়েট ডসডর্ স্কুিস অযাোউন্ট (NYCSA) না খুমি থ্ামেন, োহমি এখনই সাইন আপ েরার িেৎোর সেয় এবং আপনার
সন্তামনর স্কুি বের মশমষর ডবডভন্ন েেটোণ্ড এবং 2022-23 ডশক্ষা বের শুরু সংক্রান্ত গুরুত্বপূ ণট েথ্য মশয়ার েরমে আপনার সামথ্ মযাগামযাগ েরমে
পামর ো ডনডিে েরুন।
আপনার সন্তামনর স্কুমির সামথ্ সংমযাগ রক্ষার জনয NYCSA এেডর্ সহজ উপায়, যা আপনার সন্তামনর মগ্রি, সেয়সূ ডি, মর্মস্টর মস্কার, উপডস্থডে,
ইডন্ডডভজুযয়ািাইজড্ এিুমেশন মপ্রাগ্রাে (IEP) সম্পডেটে েথ্য, বামসর সেয়, এবং আরও অমনে ডেেু র খবরাখবর রাখার সু মযাগ প্রোন েমর। NYSCA
আপনামে অনিাইমন জরুডর স্কুি ফেট জোোন এবং NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশন মথ্মে গুরুত্বপূ ণট মঘাষণা জানার সু মযাগও প্রোন েমর, এর েমধ্য
আমে আপনার ডিডেক্ট অথ্বা ডসডর্বযাপী ঘডর্ে ডবডভন্ন অনু ষ্ঠামনর সংবাে।
আপনার সন্তামনর ডশক্ষায় আপডন এেজন অযািমভামের্ (পক্ষাবিম্বন) হমে আপনামে ক্ষেোয়মন সহায়ো েরমে NYCSA এখন পযামরন্ট ইউডনভাডসটডর্
অন্তভুটক্ত েমরমে, যা ডবনােূ মিয প্রেত্ত ডবডভন্ন মোসট, অনু ষ্ঠান এবং েেটোণ্ড পডরপূ ণট এেডর্ ডরমসাসট বা সংস্থান মেন্দ্র। এোড়া, আপডন NYCSA বযবহার
েমর আসন্ন ডনবটািমন ডবডভন্ন প্রাথ্টীমে মভার্ ডেমে সক্ষে হমবন যারা স্থানীয় এবং ডসডর্ওয়াইি এিুমেশন োউডিিসেূ মহ আপনার েডেউডনডর্র
প্রডেডনডধ্ত্ব েরমব।

NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশন

-2-

েীভামব সাইন আপ েরা যামব
শুধ্ু োত্র আপনার নাে ও মযাগামযামগর েথ্য বযবহার েমর আপডন এেডর্ অযাোউমন্টর জনয আজই সাইন আপ েরমে পামরন, এবং এরপর আপনার
স্কুমির সামথ্ মযাগামযাগ েমর আপনার সন্তামনর মরেমিটর সামথ্ অযাোউন্টডর্ সংযু ক্ত েরুন। আরও জানমে schools.nyc.gov/nycsa সাইর্ মেখুন
এবং এখনই schoolsaccount.nyc সাইমর্ সাইন আপ েরুন।

আপনার মযাগামযামগর েথ্য হািনাগাে েরুন
আপডন যখন আপনার NYCSA অযাোউমন্ট সাইন আপ েমরন, আপডন এেডর্ পপ-আপ েযামসজ মেখমবন যা আপনামে আপনার জরুডর মযাগামযামগর
েথ্য হািনাগাে েরার বযাপারডর্ েমন েডরময় মেমব। আপডন Update Now (আপমির্ নাও)-এ ডিে েমর সরাসডর ইোমজটডি েনর্যাক্ট (জরুডর
পডরডস্থডেমে মযাগামযাগ) মপমজ মযমে পামরন। আপনার েথ্য পযটামিািনা এবং ডনডিে েরার পর, মপমজর উপমর “Verified” (মভডরফাইি) মবমে
ডনন। আপনার ডনউ ইয়েট ডসডর্ স্কুিস অযাোউমন্ট ইইোমজটডি েনর্যাক্ট (জরুডর পডরডস্থডেমে মযাগামযাগ) মপজ বযবহার েমর, আপডন আপনার বাডড়,
মসি মফান, এবং েেটস্থমির মফান নম্বর হািনাগাে েরার পাশাপাডশ ইমেইি ডিোনাও হািনাগাে েরমে পামরন। আপনার প্রাধ্ানযোনোরী ডিডখে ও
মেৌডখে ভাষা হািনাগাে েরার সু মযাগও আপনার আমে।
এোড়া, আপনার সন্তামনর স্কুমির সামথ্ মশয়ার েরার জনয আপনার সন্তামনর স্বাস্থয সংক্রান্ত েথ্যও হািনাগাে েরমে পারমবন। এমে অন্তভুটক্ত
আপনার সন্তামনর িাক্তামরর নাে ও মফান নম্বর, মযমোমনা ডনডণটে অসু স্থো, অযািাডজট, শারীডরে েেটোণ্ড সীডেে েমর এধ্রমনর মোনও স্বাস্থযগে
সেসযা বা সীোবদ্ধো, এবং স্বাস্থয ডবো েথ্া মহিথ্ ইনসু মরমির স্টযার্াস।
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