ন্যাশন্যাল স্টুডেন্ট ক্লিয়াক্ল িংহাউস-এ োইড ক্টক্ল ইন্ফডমেশন্ নন্াক্লিস 2021-22 এবিং অপ্ট আউি (ন্াম প্রত্যাহা ) ফমে
ফযাক্লমক্লল এেুডেশন্াল াইিস অযান্ড প্রাইডেক্লস অযাক্ট (পাক্ল বাক্ল ে ক্লশক্ষা ও ন াপন্ীয়ত্া আইন্, FERPA), যা এেক্লি নফোড ল আইন্, নসিা অন্ু যায়ী
ক্লন্উ ইয়েে ক্লসক্লি ক্লেপািেডমন্ট অে এেুডেশন্ (NYC DOE) সম্মক্লত্ ছাড়া ক্লশক্ষার্েীডে শন্াক্ত ে ডত্ পাড , এমন্ নোডন্া ত্র্য োউডে ক্লিডত্ পাড
ন্া। ত্ডব ক্লন্ক্লিেষ্ট ক্লেছু ত্র্য আডছ যাডে “ক্লেড ক্টক্ল ইন্ফ ডমশন্” (ক্লন্ডিেক্লশো ত্র্য) বডল এবিং নসগুডলা নোডন্া নক্ষডে হয়ত্ নশয়া ে া হডত্ পাড ।
NYC DOE “ক্লেড ক্টক্ল ইন্ফ ডমশন্” ন্যাশন্যাল স্টুডেন্ট ক্লিয়াক্ল িংহাউস (NSC)-এ সাডর্ নশয়া েড । ক্লেড ক্টক্ল ইন্ফ ডমশডন্ নয ত্র্য প্রোশ
ে া হডব, ত্া মডযয আডছ 2002-2021 সাডল DOE হাই স্কুলসমূ ডহ অিংশগ্রহণো ী সেল ক্লশক্ষার্েী পাশাপাক্লশ 2021-22 সাডল ন্বম (9) নগ্রে শুরু
েড ডছ নযসব ক্লশক্ষার্েী, ত্াডি ন্াম ও জন্মত্াক্ল খ।
ক্লশক্ষার্েী া নোর্ায় েডলডজ েক্লত্ে হয় এবিং ত্া া নোন্ য ডন্ ক্লেক্লগ্র অজেন্ েড , নস ক্লবষডয় 3,600 েডলজ ও ক্লবশ্বক্লবিযালডয় েযািা বা উপাত্ত
NSC-এ োডছ ডয়ডছ। NYC DOE-এ সাডবে ক্লশক্ষার্েীডি শন্াক্ত ে া এবিং এসব ক্লশক্ষার্েী নোর্ায় েডলডজ েক্লত্ে হডয়ডছ, েখন্ েক্লত্ে হডয়ডছ,
েডব ত্াডি গ্রযাজুডয়শন্ হডব, এবিং নোন্ য ডন্ ক্লেক্লগ্র ত্া া অজেন্ েড ডছ, নসসব ত্র্য NYC DOE-নে প্রিাডন্ জন্য NYC DOE-এ োছ নর্ডে
পাওয়া ক্লেড ক্টক্ল ইন্ফ ডমশন্ NSC বযবহা েড । ক্লশক্ষার্েীডি েডলজ প্রস্তুক্লত্ ও সাফলয সম্পডেে বু ঝডত্ NYC DOE এ ত্র্য বযবহা েড ।
েীোডব ন্যাশন্যাল স্টুডেন্ট ক্লিয়াক্ল িংহাউডস সাডর্ ক্লেড ক্টক্ল ইন্ফ ডমশন্ প্রোশ ে া নর্ডে ন্াম প্রত্যাহা ে া যায়
যক্লি আপক্লন্ NYC DOE-নে ক্লন্ডষয ন্া েড ন্, ত্ডব NYC DOE, ক্লশক্ষার্েী নযসব োইড ক্টক্ল ইন্ফডমেশন্ NSC-এ োডছ প্রিান্ ে ডব, নসগুডলা
মডযয আডছ ন্াম, নোন্ নগ্রডে পড়ডছ, এবিং জন্মত্াক্ল খ। NYC DOE -ডে আপন্া ক্লশক্ষার্েী োইড ক্টক্ল ত্র্য NSC-নে ন্া ক্লিডত্ বলা জন্য:
1. আপক্লন্ NYC DOE-নে এই োইড ক্টক্ল ত্র্য নশয়া ে া অন্ু মক্লত্ নিন্, ত্ডব আপন্া ক্লেছু ে ডত্ হডব ন্া।
2. আপক্লন্ "অপ্ট আউি" (ন্াম প্রত্যাহা ) ে ডত্ চাইডল (অর্োৎ আপক্লন্ ক্লেড ক্টক্ল ইন্ফ ডমশন্ প্রোশ ে ডত্ ন্া চাইডল ), শুক্রবা , 18 মাচে,
2022 ত্াক্ল ডখ মডযয এই ফমেক্লি পূ ণ েরুন্ এবিং আপন্া সন্তাডন্ স্কুডল ক্লপ্রক্লিপযাডল োডছ জমা ক্লিন্। আপন্া যক্লি NYC DOE পাবক্ললে
স্কুল ক্লসডস্টডম এোক্লযে সন্তান্ র্াডে, ত্াহডল আপন্াডে প্রডত্যে সন্তাডন্ জন্য এেক্লি েড ফমে জমা ক্লিডত্ হডব।
3. 18 অর্বা এ ডচডয় নবক্লশ বয়সী ক্লশক্ষার্েী োইড ক্টক্ল ইন্ফডমেশন্ প্রোশ ে ডত্ ন্া চাইডল, ত্া ক্লন্ডজ পডক্ষ ক্লন্ডজডে ফমেক্লি পূ ণ ে ডত্
ও স্বাক্ষ ে ডত্ হডব। FERPA-এ আইন্ান্ু যায়ী, ক্লপত্ামাত্া বা অক্লেোবডে স্বাক্ষড োজ ে ডব ন্া।
4. আপক্লন্ এই ফমে জমা ক্লিডল, যডত্াক্ষণ পযেন্ত ন্া আপক্লন্ এই অপ্ট আউি বাক্লত্ল ে ডবন্, ত্ত্ক্ষণ পযেন্ত এই োইড ক্টক্ল ইন্ফ ডমশন্ প্রোশ
ে া হডব ন্া। আপক্লন্ যক্লি অপ্ট আউি (ন্াম প্রত্যাহা ) বাক্লত্ল ে ডত্ চান্, ত্াহডল আপন্াডে অবশযই নসিা জাক্লন্ডয় সন্তাডন্ স্কুডল
ক্লপ্রক্লিপযাডল োডছ ক্ললক্লখত্ ক্লিডত্ হডব।
এই ক্লবজ্ঞক্লি অন্ু ক্ললক্লপ এবিং ফমে আপন্া বা আপন্া সন্তাডন্ স্কুডল পাওয়া যাডব, এবিং ত্া অন্লাইডন্ এই ওডয়বডপডজ পাওয়া নযডত্ পাড
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/national-studentclearinghouse-notice-and-opt-out-form। এই ফমে সম্পডেে আপন্া নোডন্া প্রশ্ন র্ােডল অন্ু গ্রহ েড সিংক্লিষ্ট স্কুডল নযা াডযা েরুন্।

আপক্লন্ যক্লি ন্যাশন্যাল স্টুডেন্ট ক্লিয়াক্ল িংহাউডস োডছ ত্র্য প্রোশ ে া নর্ডে অপ্ট আউি ে ডত্ চান্, শুযু ত্াহডলই অন্ু গ্রহ েড
এক্লি পূ ণ ও স্বাক্ষ ে ডবন্:
আক্লম ক্লন্ডচ উক্লিক্লখত্ ক্লশক্ষার্েী, এবিং আমা বয়স 18 অর্বা নবক্লশ। আক্লম চাইন্া আমা ন্াম, নগ্রে স্ত , এবিং জন্মত্াক্ল খ, ন্যাশন্যাল স্টুডেন্ট
ক্লিয়াক্ল িংহাউডস োডছ প্রোশ ে া নহাে।
আক্লম ক্লন্ডনাক্লিক্লখত্ ক্লশক্ষার্েী, যা বয়স 18-এ েম, ত্া ক্লপত্ামাত্া/অক্লেোবে। আক্লম চাইন্া আমা সন্তাডন্ ন্াম, নয নগ্রডে পড়ডছ, এবিং
জন্মত্াক্ল খ, ন্যাশন্যাল স্টুডেন্ট ক্লিয়াক্ল িংহাউডস োডছ প্রোশ ে া নহাে।
ক্লশক্ষার্েী বয়স 18 বছড

েম হডল ক্লপত্ামাত্া/অক্লেোবডে স্বাক্ষ :

ক্লশক্ষার্েী স্বাক্ষ যক্লি ত্া বয়স 18 বা এ নবক্লশ হয়:

ক্লন্ডচ ক্লশক্ষার্েী ত্র্য ক্লিন্:
ক্লশক্ষার্েী ন্াম:

OSIS #:

ক্লপত্ামাত্া/অক্লেোবডে ন্াম:

স্কুডল ন্াম (এবিং বড া):

T&I 33726 NSC Opt Out Letter Form 2021-2022 Bangla)

নগ্রে:

জন্মত্াক্ল খ (মাস/ক্লিন্/বৎস ):

