
পরিবারিি জন্য দূি থেরে রিক্ষাি (রির াট 
লারন্নিং) এেরট উপরিরিত্র 

বারিরে আপন্াি সন্তারন্ি রিক্ষণ সহায়োি েেয এবিং পিা িন। 
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থেরে রিক্ষাি রবষয়সূরি 
রন্রিি উপস্থাপন্ায় জন্ম থেরে 12 থেড পর্নন্ত থেরলর রয়রদি দূি 
থেরে রিক্ষা সম্পরেন গুরুত্বপূণন েেয ও রবষয়বস্তু িরয়রে। 

স্তি র্ারদি জন্য স্লাইড ন্ম্বি 

থোট্ট রিশু, সদয হাাঁটরে থিখা রিশু, 3-বেি 
এবিং 4-বেি থেরে পাাঁি বেথি উঠরে থর্ 

রিশু। 
3 - 7 

রেন্ডািগারটনন্ থেরে 12 থেরডি রিক্ষােনী 8 - 19 

DOE-এি সেল রিক্ষােনী। 20 - 30 
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জন্ম থেরে - 5 বেি বয়সীরদি দূি থেরে রিক্ষা (রির াট 
লারন্নিং) 
পিবেনী থসেিরন্ থোট্ট রিশু, সদয হাাঁটরে থিখা রিশু, 3-বেি এবিং 4-বেি থেরে 
পাাঁি বেথি উঠরে থর্ রিশু। 
 



4 Birth-5 

অল্প বয়সী রিক্ষােনীরদি দূি থেরে রিক্ষাি রূপরট থে ন্? 

স্মিণ িাখরবন্, থেরলর রয়িা থখলরে পেন্দ েরি—থর্রোরন্া স য়, থর্রোরন্া স্থারন্, 
প্রায় সবরেেু রন্রয়। োিা র্খন্ থখরল, েখন্ িািপারিি রবশ্ব সম্পরেন থিরখ এবিং 
গুরুত্বপূণন দক্ষোি িিনা েরি। 

আপন্াি বারি থিখাি প্ররয়াজন্ীয় উপেিণ ইরো রযয রবদয ান্ আরে! রন্রিি 
উপায়গুরলাি  াযযর  েীভারব থিখায় সহায়ো রদরে পারিন্, থস বযাপারি জান্রবন্ 
পিবেনী স্লাইডগুরলারে: 
• আপন্াি এবিং আপন্াি পরিবারিি জন্য উপরু্ক্ত দদন্রন্দন্ রুরটন্ থ রন্ িরল, থর্ন্ প্ররেযরে জারন্ েী

প্রেযািা েিা উরিে।
• আপন্াি সন্তান্রে থ ান্ েল ও রভরডও েরলি  াযযর  অন্যরদি সারে সিংরর্াগ স্থাপরন্ সহায়ো রদরয়,

ভালভারব সিংলগ্ন োেরল থেরলর রয়িা অযযবসায়ী হয় ও রবোি লাভ েরি।
• আপন্াি সন্তান্রদি সারে ন্রভল েরিান্াভাইিাস (COVID-19) এবিং সু্কলগুরল থেন্ বন্ধ, ো রন্রয় েো

বরল।
• থখলাি েরল থিখাি প্রিুি সুরর্াগ প্রদান্ েরি।
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থোট থেরলর রয়রদি জন্য ে নোণ্ড 

বারিরে থোট থেরলর রয়রদি থিখায় েীভারব সহায়ো েিরবন্, োি সহায়ে 
রন্রদনিন্া থপরে Early Childhood: Learn at Home  ওরয়বরপজ থদখুন্। 
• Learn at Home: Early Childhood Instructional Resources ডেুর ন্ট-এ

িরয়রে রবরভন্ন ে নোণ্ড র্া বয়স  ও রবষয় অনু্র্ায়ী সাজারন্া। এসব ে নোরণ্ড
থোরন্া উপেিরণি প্ররয়াজন্ থন্ই বা থর্সব উেপিণ প্ররয়াজন্, ো বারিরেই
পাওয়া র্ায়।

• এোিাও আপন্াি সন্তারন্ি রিক্ষায় বািরে সহায়ো রদরে  জাি  জাি রডরজটাল ও
অন্লাইন্ ে নোরণ্ডি সন্ধান্ থপরে আপরন্ Learn at Home: Additional 
Resources ওরয়বরপজ থদখরে পারিন্। থপজরটরে NYC থপ্রাো  ও সারভনসস ূহ 
এবিং সন্তান্ লালন্-পালরন্ সহায়ে েেযও িরয়রে। 

রবরিষ  রন্ারর্ারগি রবষয়: প্রােযরহে ে নোরণ্ড 
 রস্তষ্ক গঠন্ ূলে ে নোণ্ড সিংরু্ক্ত েিরে 
Growing Up NYC  থদখুন্। 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/learn-at-home-2020/early-childhood-family-activities-accessible.pdf?sfvrsn=4722c315_4
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/learn-at-home-2020/early-childhood-family-activities-accessible.pdf?sfvrsn=4722c315_4
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/additional-resources-for-families
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/additional-resources-for-families
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/additional-resources-for-families
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/resources-for-families-with-young-children/
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থোট থেরলর রয়রদি সারে COVID-19 রন্রয় 
আরলািন্া 
 
আপন্াি সন্তারন্ি সারে েীভারব COVID-19 রন্রয় েো বলরবন্, থস 
বযাপারি পিা িন রন্ন্ Guidance for Families of Young Children 
During School Closures থেরে। 
 
এোিাও আপরন্ Growing Up NYC: Coronavirus Updates  
ওরয়বরপরজ েরিান্াভাইিাস সম্পরেন এবিং রন্ম্নরলরখে রবষয়গুরলারে 
হালন্াগাদ েেয পারবন্: 
• রিশু-পরিির্না 
• খাদয 
• হাউরজিং 
•  ান্রসে সহায়ো 
• অন্যান্য জরুরি সহায়ো 
 

https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/guidance-for-families-of-young-children-during-school-closures-for-covid-19.pdf?sfvrsn=5a5396da_6
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/guidance-for-families-of-young-children-during-school-closures-for-covid-19.pdf?sfvrsn=5a5396da_6
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/guidance-for-families-of-young-children-during-school-closures-for-covid-19.pdf?sfvrsn=5a5396da_6
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/coronavirus-updates/


7 Birth-5 

আপন্াি থোট থেরলর রয়দি থপ্রাো  স্টা রদি সারে 
সিংরর্াগ 

আপন্াি সন্তারন্ি থপ্রাো  স্টা গণ আপন্ারদি সহায়ো থদওয়াি জন্য প্রস্তুে। 
থর্সব রবষরয় োরদি সারে েো বলরে পারিন্: 
• দদরন্ে রুরটন্ দেরি েিা
• আপন্াি ও সন্তারন্ি সম্পন্ন েিা ে নোরণ্ডি জন্য আন্ন্দ েিা
• বারিরে রিক্ষা সম্পরেন আপন্াি প্রশ্ন

• এসব থর্াগারর্াগরে আপন্াি সন্তারন্ি সাপ্তারহে উপরস্থরে রহরসরব যিা হরব।

আপরন্ থর্ পদ্ধরে (থ ান্, ইর ইল রেিংবা অন্য রডরজটাল থর্াগারর্াগ) পেন্দ েরিন্, 
থসরট বযবহাি েরি থপ্রাো  স্টার ি সারে থর্াগারর্াগ েরুন্। 
• আপন্াি সন্তান্ র্রদ থপ্রাো  প্রদত্ত রির াট লারন্নিং রিয়াপ্ররেরিয়াগুরলারে অিংিেহণ েিরে সক্ষ  ন্া

হয়, অনু্েহ েরি থপ্রাোর  জারন্রয় থদরবন্ এবিং োিা আপন্াি িারহদাি সারে  ান্ান্সই েিাি জন্য
প্ররয়াজন্ীয় বযবস্থা থন্রব।

স্টা রদি সুপারিি েিা হরয়রে সপ্তারহ দুইবাি প্ররেযে রিক্ষােনী বা পরিবারিি সরে 
থর্াগারর্াগ েিরে।
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K-12 থেরডি দূি থেরে রিক্ষা (রির াট লারন্নিং) 
রন্রিি থসেিন্গুরলারে রেন্ডািগারটনন্ থেরে থেড 12 পর্নন্ত রিক্ষােনীরদি 
উপরর্াগী েেয িরয়রে। 
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দূি থেরে রিক্ষা (রির াট লারন্নিং) 

• দূি থেরে রিক্ষা আপন্াি সন্তান্রে োি রিক্ষেরদি োে থেরে
অন্লাইরন্ রিক্ষা অবযাহে িাখাি সুরবযা প্রদান্ েরি। আপন্াি
সন্তান্ বারি থেরে োি অনু্িীলন্ীরে অিংিেহণ ও
অযাসাইন্র ন্ট সমূ্পণন েিরে সক্ষ  হরব।

• আপন্াি সন্তান্ েরম্পউটাি, থ ান্, এবিং টযাবরলট জােীয়
রডভাইরসি  াযযর  দূি থেরে রিক্ষায় অিংি রন্রে পািরব।

• দূি থেরে রিক্ষাি জন্য প্ররেযে সু্করলি রন্জস্ব অন্লাইন্
প্ল্যাট  ন িরয়রে। অরন্ে সু্কল গুগল্ ক্লাসরু  বযবহাি েরি।
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দূি থেরে রিক্ষা (রির াট লারন্নিং) েী িে ? 
 
আপন্াি সন্তারন্ি দূি থেরে রিক্ষা “অরু্গপৎ”, “রু্গপৎ”, বা দুরটি র শ্রণ ও হরে পারি। 
 
অরু্গপৎ রিক্ষরণ, আপন্াি সন্তান্ োি পেন্দ রো স রয় অনু্িীলন্ীরে অিংিেহণ েরি। 
● অনু্িীলন্ীগুরলা পূরবন-থিেডনেৃে রভরডওি  রো, রিক্ষােনীরদি পিাি জন্য রেেু বাোইেৃে রবষয়বস্তু, এবিং োরদি 
সহপাঠীরদি সারে অন্লাইন্ আরলািন্াি থবাডনও হরে পারি। 

 
রু্গপৎ রিক্ষরণ, আপন্াি সন্তান্ এেরট রন্রদনষ্ট স রয় োি রিক্ষে এবিং সহপাঠীরদি সারে অনু্িীলন্ীরে 
অিংি থন্য়। 
● অনু্িীলন্ীগুরলা রভরডও েযার িা বযবহাি েরি রিক্ষে ও রিক্ষােনীিা এরে অপরিি সারে েো বলরে এ ন্ লাগরে 
পারি। 
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থেড K-12 রিক্ষােনীরদি জন্য ে নোণ্ড 

আ ারদি Activities for Students  (রিক্ষােনীরদি জন্য ে নোণ্ড) 
ওরয়বরপরজ এ ন্ সব রবষয় ও উপেিণ িরয়রে র্া পরিবািগুরলা 
বারিরে োরদি রিক্ষােনীরদি রিক্ষণ সহায়োয় বযবহাি েিরে 
পারি। 

প্ররেযেরট থেড স্তি এবিং পাঠয রবষরয়ি জন্য ে নোণ্ড (অযারিরভরট) আরে। 

এসব ে নোণ্ড আপন্াি সন্তান্ সু্করল বা োরদি রিক্ষেরদি সারে দূি 
থেরে রিক্ষায় র্া রিখরে থসগুরলি স্থলারভরষক্ত হরব ন্া। 

আিও ে নোণ্ড িরয়রে র্া রবরিষ িারহদারু্ক্ত রিক্ষােনী এবিং ইিংরিরজ ভাষা 
রিক্ষােনীথদি জন্য সহায়ে। 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/multilingual-learners-and-english-language-learners
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/multilingual-learners-and-english-language-learners
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations
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রির াট লারন্নিং থপাটনাল 

রির াট লারন্নিং থপাটনাল-এ আপন্াি সন্তারন্ি অন্লাইন্ রিক্ষরণি সব িে 
সিঞ্জা  োরে। 

রিক্ষােনীরদি রির াট লারন্নিং থপাটনারল লগইন্ েিরে োরদি DOE সু্টরডন্ট 
অযাোউন্ট -এি প্ররয়াজন্ আরে। এই অযাোউরন্টি থিরষ 
“@nycstudents.net”-রু্ক্ত োরে। 

• আপন্াি সন্তারন্ি ইউজািরন্  অেবা পযাসওয়াডন পারবন্ আপন্াি সন্তারন্ি সু্টরডন্ট
অযাোউন্ট থসলফ্ সারভনস ওরয়বরপজ-এ।

• আপরন্ আপন্াি সন্তারন্ি রিরপাটন োডন, সু্টরডন্ট আইরড োডন, অেবা NYCSA
অযাোউন্ট-এ োি 9-িারিি সু্টরডন্ট আইরডরন্টর রেিন্ (OSIS) ন্ম্বি পারবন্।

এ সম্পরেন আিও জান্রে আ ারদি থটেরন্েযাল টুলস্ অযান্ড 
সারপাটন ওরয়বরপজ থদখুন্। 

https://idpcloud.nycenet.edu/usc/
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://idm.nycenet.edu/students/start.form
https://idm.nycenet.edu/students/start.form
https://mystudent.nyc/
https://mystudent.nyc/
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রির াট লারন্নিং থপাটনারল েী িরয়রে? 

আপন্াি সন্তান্ র্খন্ রির াট লারন্নিং থপাটনারল লগ-ইন্ েরি, 
েখন্ োি রেন্রট গুরুত্বপূণন লারন্নিং টুল বযবহারিি সুরর্াগ 
ঘরট। 

• গুগল্ ক্লাসরু
• রটিহাব
• াইরিাস ট্ অর স 365
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গুগল্ ক্লাসরু 

গুগল ক্লাসরু  হরলা এেরট অন্লাইন্ প্ল্াট  ন থর্খারন্ 
রিক্ষােনীিা: 

• োরদি অযাসাইন্র ন্ট সমূ্পণন েিরে ও জ া রদরে পারি
• থলসরন্ অিংি থন্য়
• োরদি রিক্ষেরদি সারে থর্াগারর্াগ িারখ
• অন্লাইন্ থ াল্ডারি োরদি ক্লাসওয়ােন সিংিক্ষণ েরি

আপরন্ আইপযাড, আইর ান্, এবিং অযান্ড্ররয়ড রডভাইরসও 
গুগল ক্লাসরু  বযবহাি েিরে পারিন্। 

https://classroom.google.com/
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গুগল-এ থর্সব উপেিণ আরে 

গুগল ক্লাসরু  োিাও আপন্াি সন্তারন্ি আপন্াআপরন্ গুগল প্ল্যাট র নি 
অরন্ে অন্লাইন্ উপেিণ সুরবযা লারভি এেরট অযাোউন্ট িরয়রে। 
থসগুরলাি রেেু হরলা: 

• ডেুর ন্ট থদখা এবিং দেরিি জন্য ডেস্ (Docs)।
• ইর ইরলি জন্য রজর ইল (Gmail)।
• অন্লাইন্  াইল সিংিক্ষরণি জন্য ড্রাইভ (Drive)।
• উপস্থাপন্া থদখা এবিং দেরিি জন্য স্লাইডস (Slides)।
• অন্লাইন্ জরিপ অেবা েুইজ সমূ্পণন এবিং দেরিি জন্য   নস্ (Forms)।
• থেডরিট থদখা এবিং দেরিি জন্য রিটস্ (Sheets)।
• রিক্ষে ও সহপাঠীরদি সারে রভরডও অেবা অরডও র রটিংরয়ি জন্য রন্িাপদ উপায়

রহরসরব র ট (Meet) বযবহাি।

 রন্ েরিরয় থদয়া হরে: প্ররেরট সু্করলি রির াট লারন্নিংরয়ি জন্য 
োি রন্জস্ব প্ল্যান্ িরয়রে এবিং  াইরিাস ট্ 365-এ লভয 
উপেিণরটি পরিবরেন অন্য থোন্ অন্লাইন্ উপেিণ বযবহারিি 
পিা িন োেরে পারি। 

https://docs.google.com/document/?usp=docs_ald&authuser=0
https://mail.google.com/mail/
https://drive.google.com/?authuser=0
https://docs.google.com/presentation/?usp=slides_ald&authuser=0
https://docs.google.com/forms/?authuser=0&usp=forms_ald
https://docs.google.com/spreadsheets/?usp=sheets_ald&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
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রটিহাব 
 
রবরভন্ন থেড এবিং রবষয়বযাপী লারন্নিং রিরসাসনসহ রটিহাব এেরট অন্লাইন্ 
প্ল্যাট  ন। 
 
রিক্ষােনীিা রবরভন্ন রিরসারসনি সুরবযা রন্রে এইসব উপেিণ (টুলস্) বযবহাি 
েরি থর্ ন্ অন্লাইন্ বই অেবা োিা থর্সব রবষয় রিখরে থসগুরল 
অনু্িীলন্ েিরে রিক্ষা ূলে থগ স্। 
 
রিক্ষেগণ োরদি অনু্িীলন্ীরে সহায়োি জন্য এসব েেয-উপেিরণি 
রেেু রেেু রজরন্সও বযবহাি েিরে পারিন্। 
 

https://clever.com/in/nyc/student/portal
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 াইরিাস ট্ অর স 365 

 াইরিাস ট্ অর স 365 আপন্াি সন্তান্রে থর্সব উপেিণ 
বযবহারিি সুরর্াগ থদয় থর্ ন্: 

• ডেুযর ন্ট দেরি অেবা পর্নারলািন্াি জন্য ওয়াডন (Word)।
• উপস্থাপন্া দেরিি জন্য পাওয়াি পরয়ন্ট (PowerPoint)।
• রিক্ষে এবিং সহপাঠীরদি সারে রভরডও বা অরডও র রটিংরয় অিংিেহণ েিরে

রন্িাপদ উপায় রট স (Teams)-এি বযবহাি।
• থেডরিট দেরি অেবা পর্নারলািন্া েিরে এরেল (Excel)।
• োরদি  াইল অন্লাইরন্ সিংিক্ষরণি জন্য ওয়ান্ ড্রাইভ (OneDrive)

বযবহাি।

গুগল ক্লাসরু  উপেিরণি  রো এেই উরেিয সাযরন্ 
 াইরিাস ট্ অর স 365-এি অরন্ে উপেিণ োজ েরি। 
আপন্াি সন্তান্রে হয় গুগল ক্লাসরু  বা  াইরিাস ট অর স 
365-এি উপেিণ বযবহাি েিরে বলা হরে পারি।

http://www.office.com/
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আপন্াি সু্করলি সারে থর্াগারর্াগ েিা 
 
আপরন্ আপন্াি সন্তান্রে সহায়োদারন্ি উপায়গুরল আরলািন্া েিরে 
আপন্াি সু্করলি সারে অন্লাইন্ র রটিংরয়ি অনু্রিায জান্ারন্া অবযাহে 
িাখরে অেবা থ ান্ েল েিরে পারিন্। 
 
প্ররেরট সু্করলি এেরট থর্াগারর্াগ পরিেল্পন্া আরে, র্াি অন্তভুনক্ত হরলা 
পরিবািগুরলা থ ান্, অেবা থটেট থ রসজ ইেযারদ থোন্  াযয রটরে 
োরদি রিক্ষেরদি সারে সিংরর্াগ িাখরে সক্ষ , োি রববিণ। 
 
োি সারে থর্াগারর্াগ েিরে হরব ন্া জান্রল সু্করলি পযারিন্ট 
থোঅরডনরন্টরিি োরে ইর ইল েরুন্। 
 
• আপন্াি সু্করলি থর্াগারর্ারগি ন্ম্বি বা ওরয়বসাইট ন্া জান্রল  াইন্ড এ সু্কল 

ওরয়বরপজ বযবহাি েরুন্। 
• রক্লে েরুন্ “Full School Profile” োিপি “General Information”-এ। 

https://www.nycenet.edu/schoolsearch
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আপন্াি রডরিি-এি সারে থর্াগারর্াগ 
 
র্রদ থোরন্া োিরণ আপরন্ সু্করলি সারে থর্াগারর্াগ েিরে সক্ষ  
ন্া হন্, োহরল রডরিি অর রস থর্াগারর্াগ েরুন্, অেবা 311 
ন্ম্বরি অেবা (718) 935-2200 ন্ম্বরি পযারিন্ট সারপাটন হটলাইরন্ 
থ ান্ েরুন্। 
 
আপন্াি রডরিি অর রসি  যার রল রলডািরিপ থোঅরডনরন্টি অেবা 
 যার রল সারপাটন থোঅরডনরন্টি-এি সারে থর্াগারর্াগ েরুন্। 
 
এোিাও আপরন্ োরদি থর্াগারর্ারগি েেয থপরে পারিন্  াইন্ড এ 
সু্কল ওরয়বরপজ বযবহাি েরি। 
 
• রক্লে েরুন্ “Full School Profile” োিপি “General Information”-এ।  

https://www.nycenet.edu/schoolsearch
https://www.nycenet.edu/schoolsearch
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জন্ম থেরে - 12 বেি বয়সীরদি দূি থেরে রিক্ষা (রির াট লারন্নিং) 
রন্রিি থসেিরন্ সেল DOE রিক্ষােনীি জন্য প্রাসরেে েেয িরয়রে। 
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দূি থেরে রিক্ষা (রির াট লারন্নিং) সম্পরেনে গুরুত্বপূণন েেয 
23  ািন, 2020 োরিখ থেরে, রন্উ ইয়েন রসরট পাবরলে সু্কলগুরল সেল রিক্ষােনীি জন্য 2019-2020 রিক্ষা বেরিি থিষ পর্নন্ত দূি থেরে রিক্ষাি বযবস্থা 
শুরু েরিরে। দূি থেরে রিক্ষা সম্পরেনে সবনরিষ েেয থপরে www.schools.nyc.gov  ওরয়বসাইট থদখুন্। 
 

  

  

 
 

আ ারদি main page -এ আ ারদি সু্কল এবিং আপন্াি 
সন্তারন্ি রিক্ষণ সম্পরেনে গুরুত্বপূণন হালন্াগাদ েেয 
িরয়রে। 

সেল রন্উ ইয়েনবাসী থসা বাি থেরে শুিবাি প্ররেরদন্ 
রেন্ থবলা রি খাবাি থপরে পারি। আপন্াি বারিি 
রন্েটবেনী রি র ল থোোয় থদয়া হয় থজরন্ রন্ন্। 

আপন্াি K-12 থেরডি সন্তান্রে বারিরে থিখায় সহায়ো েিাি 
জন্য আ ারদি অযারিরভরটজ  ি সু্টরডন্ট থপজ অেবা  আরলন 
িাইল্ডহুড লারন্নিং থদখুন্: 

থর্সব পরিবাি োরদি সন্তারন্ি দূি থেরে রিক্ষাি জন্য ইন্টািরন্ট 
সুরবযাসহ থোন্ রডভাইস িান্, োিা রডভাইস রিরোরয়স্ট   ন 
পূিণ েরি বা 718- 955-5100, এেরটন্িন্ 5-এ থ ান্ েরি 
এেরট থপরে পারিন্। 

আ ারদি বহুল রজজ্ঞারসে প্রশ্ন থপরজ রিক্ষােনীরদি জন্য 
দূি থেরে রিক্ষায় অিংিেহরণি উপায় ও পরিরষবাি 
সম্পরেনে প্ররশ্নি উত্তি িরয়রে। 

রিরজওন্যাল এন্রিির ন্ট থসন্টািগুরলা (REC) জরুরি োরজ 
রন্রয়ারজেরদি জন্য িাইল্ডরেয়াি সুরবযা প্রদান্ েরি। আপরন্ র্রদ 
 রন্ েরিন্ আপরন্ থর্াগয, োহরল REC জরিপরট পূিণ েরুন্। 

http://www.schools.nyc.gov/
https://www.schools.nyc.gov/
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://www.surveygizmo.com/s3/5518161/REC-Enrollment-Form
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সবনরিষ েেয থজরন্ রন্ন্ 
 
দূি থেরে রিক্ষা সম্পরেনে সবনরিষ েেয থপরে 
www.schools.nyc.gov  ওরয়বসাইট থদখুন্। 
 
থোরভড-19 রবষরয় রন্য়র ে হালন্াগাদ েেয থপরে 692-692 
ন্ম্বরি “COVID” রলরখ থটেট েরুন্। 
 
আ ারদি ওরয়বসাইট গুগল ট্র্যান্রস্লট দ্বািা স রেনে। এই পৃষ্ঠাি 
উপরি আপন্াি পেরন্দি ভাষারট থবরে রন্রে পারিন্। 
 

http://www.schools.nyc.gov/
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দূি থেরে রিক্ষাি জন্য রডভাইস 
 
থর্সব পরিবাি োরদি সন্তারন্ি দূি থেরে রিক্ষাি জন্য ইন্টািরন্ট 
সুরবযাসহ থোথন্া রডভাইস িায়, োিা রডভাইস রিরোরয়স্ট   ন পূিণ 
েিরে বা 718-955-5100 এেরটন্িন্ 5 ন্ম্বরি থ ান্ েরি অনু্রিায 
জান্ারে পারি। 

• এই রডভাইসগুরল “সরিয় ইন্টািরন্টরু্ক্ত” এবিং দূি থেরে রিক্ষাি জন্য 
এগুরলরে বারিি ইন্টািরন্ট সারভনরসি প্ররয়াজন্ থন্ই। 

• থর্সব রিক্ষােনী রডভাইরসি অরপক্ষায় আরে োরদি োরে রিক্ষারন্দনিন্াি 
ে নোণ্ড রপ্রন্ট েরি ইর ইল েিা হরব। 

 
রডভাইস রিরোরয়স্ট  র ন আপন্ারে রিক্ষােনী রডভাইস যাি থন্বাি িুরক্তরে 
সম্মরে রদরে বলা হরব। এই িুরক্তরট রবরভন্ন ভাষায় থদয়া হরয়রে এবিং 
রিক্ষােনীিা েীভারব রডভাইসরট বযবহাি েিরব থসসব রবষরয় েেয িরয়রে। 
 
আ ারদি আইপযাড রবেিণ ওরয়বরপরজ আিও থজরন্ রন্ন্। 

https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
https://coronavirus.schools.nyc/remotelearningdevices/deviceagreement
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution
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প্ররু্রক্তগে সহায়ো রন্ন্ 
 
গুগুল ক্লাসরু ,  াইরিাস ট্ অর স 365, জু , এবিং রির াট 
লারন্নিং থপাটনালসহ আ ারদি রডরজটাল লারন্নিং টুল সম্পরেনে 
সহায়োি জন্য আ ারদি থটেরন্েযাল টুলস্ অযান্ড সারপাটন 
ওরয়বরপজ পর্নারলািন্া েরুন্। 
 
আপন্াি র্রদ স সযা অবযাহে োরে, োহরল এেরট থটেরন্েযাল 
সারপাটন ভি  যার রলজ   ন পূিণ েরুন্ এবিং স্টা রদি থেউ 
স সযারট স াযারন্ি জন্য আপন্াি সারে থর্াগারর্াগ েিরবন্। 
 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support
https://www.nycenet.edu/technicalsupportforfamily
https://www.nycenet.edu/technicalsupportforfamily
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রিরজওন্যাল এন্রিির ন্ট থসন্টািস ূহ 
 
রিরজওন্াল এন্রিির ন্ট থসন্টাি  (REC) হরলা থসসব জায়গা 
থর্খারন্ রসরটরে পরিরষবাদান্ অবযাহে িাখা ওইসব ে নী র্ািা 
জরুরি পরিরসবাে নী, খাবাি থডরলভারিোিী এবিং থিসু্টরিন্ট ে নী 
এবিং অন্য প্রে -সারিি ে নীরদি সন্তান্রদি সুিরক্ষে থসবা প্রদান্ 
েিা হয়।  
 
REC-গুরল থসা বাি থেরে শুিবাি 7:30AM থেরে 6:00PM 
পর্নন্ত থখালা এবিং ো প্ররেরট রডরিরি িরয়রে। 
 
আপরন্ র্রদ  রন্ েরিন্ আপরন্ থর্াগয, REC সারভনরট পূিণ েরুন্, 
থর্খারন্ থর্াগয ে নীরদি পূণন োরলো িরয়রে। 
 

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
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রবন্া ূরলয খাবাি (রি র লস্ ) 
 
সেল রন্উ ইয়েনবাসী থসা বাি থেরে শুিবাি প্ররেরদন্ রেন্ থবলা 
রবন্া ূরলয খাবাি থপরে পারি। 
 
রিক্ষােনী ও পরিবািগুরলি জন্য র লস্ হাবগুরলা (খাবাি থেন্দ্র) 7:30 am 
থেরে 11:30 am পর্নন্ত এবিং প্রাপ্তবয়স্করদি জন্য 11:30 am থেরে 1:30 
pm পর্নন্ত থখালা োরে। 
 
থোন্ থিরজরিিন্ বা পরিিয়পরত্রি আবরিযেো থন্ই। প্রাপ্তবয়স্কগণ ও 
রিক্ষােনীিা এে সরে রেন্ থবলাি খাবাি সিংেহ েিরে পারি। 
 
আপন্াি বারিি োরে থোন্ এেরট রবন্া ূরলয খাবাি পাবাি রঠোন্া খুাঁরজ 
রন্ন্। রপো াো এবিং অরভভাবেগণ োরদি সন্তারন্ি জন্য খাবাি সিংেহ 
েিরে পারিন্। 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
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বহুল রজজ্ঞারসে প্রশ্নাবলী 
 
এই দুরর্নারগি স রয় আ ারদি পরিবাি এবিং রিক্ষােনীরদি থর্সব 
প্রশ্ন োেরে পারি োি উত্তি থপরে আ ারদি বহুল রজজ্ঞারসে 
প্রশ্নাবলী ওরয়বরপজ থদখুন্। 
 
আ িা গুরুত্বপূণন এই থপজ হালন্াগাদেিণ অবযাহে িাখরবা 
থর্ ন্: 
• রিক্ষারন্রদনিন্া এবিং থেরডিং 
• উপরস্থরে 
• থিরডট এবিং েযাজুরয়িন্ 
• থেিালাইজড্ সারভনরসস 
• পিীক্ষাি িেনাবলী 
 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
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দূি থেরে রিক্ষা বা রির াট লারন্নিংরয়ি  াযযর  থেিাল এডুরেিন্ পরিরষবা 
সু্কল-বয়সী রিক্ষােনীরদি থক্ষরত্র, আপন্াি সন্তারন্ি র্রদ বযরক্তে রিক্ষা থপ্রাো  (IEP) োরে, আপন্াি সু্কল োি জন্য থেিাল এডুরেিন্ রির াট লারন্নিং পরিেল্পন্াি বযাপারি 
আপন্াি সারে থর্াগারর্াগ েিরব। এই পরিেল্পন্া োি IEP লক্ষয পূিরণ োি অেগরেরে োরে থর্ সহায়ো থদরব থসই রিক্ষারন্রদনিন্া এবিং পরিরষবাি রববিণ থদরব। 

DOE থপ্রাোর ি রপ্রসু্কল রিক্ষােনীরদি থক্ষরত্র, আপন্াি সন্তারন্ি র্রদ এেরট IEP োরে র্া SCIS বা থেিাল ক্লারসি সুপারিি েরি, োহরল দূি থেরে রিক্ষা পরিেল্পন্া রন্রয় 
আপন্াি সারে সু্করলি থর্াগারর্াগ েিাি েো। IEP আরে এ ন্ রপ্রসু্কল রিক্ষােনী র্ারদি রিরলরটড সারভনস এবিং/অেবা SEIT সুপারিি েিা হরয়রে, োরদি সারভনস শুযু 
থটরলরেিারপি  াযযর  প্রদান্ েিা হয়। 

আপন্াি সু্কল সেল থিষ্টা িালারব থর্ন্ োি এেই রিক্ষে (বৃন্দ) ও পযািারপ্রার িন্ারলি োে থেরে রিক্ষারন্রদনিন্া পাওয়া অবযাহে োরে। 

আপরন্ র্রদ এখন্ও এই পরিেল্পন্াি বযাপারি আপন্াি সু্করলি সারে আরলািন্া ন্া েরি োরেন্, োহরল অনু্েহ েরি আপন্াি সন্তারন্ি রিক্ষরেি সারে এবিং/অেবা সিংরিষ্ট 
পরিরষবা রিরলরটড সারভনস প্রদান্োিীি সারে থর্াগারর্াগ েরুন্। 

আপন্াি সন্তারন্ি সহায়োি জন্য রির াট লারন্নিং প্ল্যান্ সম্পরেন আিও জানু্ন্ আ ারদি ই থ নিন্ (েেয) ওরয়বরপজ থেরে এবিং বািরে উপেিরণি জন্য লান্ন অযাট থহা 
(বারিরে রিখুন্) ওরয়বরপজ থদখুন্। 

আপরন্ র্রদ আপন্াি সু্করলি সারে থর্াগারর্াগ েিরে সক্ষ  ন্া হন্, োহরল 
SpecialEducation@schools.nyc.gov রঠোন্ায় ইর ইলও েিরে পারিন্। 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations
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রির াট লারন্নিংরয় ইিংরিরজ ভাষা রিক্ষােনীরদি জন্য পরিরষবা 

প্ররেরট সু্কল থর্সব রিক্ষােনী ইিংরিরজ ভাষাি রিক্ষােনী এবিং আরগ ইিংরিরজ ভাষা রিক্ষােনী রেল োরদি জন্য এেরট সু্কল-রভরত্তে রির াট 
লারন্নিং প্ল্যান্ দেরি েরিরে। 

আপন্াি সন্তারন্ি োি বারিি ভাষায় র্োর্ে পরি াণ সহায়োসহ ইিংরিরজরে লক্ষয-রস্থিেৃে রিক্ষা লাভ অবযাহে োেরব। এই 
পরিরষবাগুরলা র্োর্ে সন্দপ্রাপ্ত রিক্ষে দ্বািা স ন্বয় এবিং প্রদান্ েিা হরব। আপরন্ র্রদ ইরো রযয আপন্াি সন্তান্রে েীভারব োি 
ভাষাি উন্নরেরে সহায়ো থদয়া হরব থসরট আরলািন্া েরি ন্া োরেন্, অনু্েহ েরি আপন্াি সন্তারন্ি রিক্ষরেি সারে থর্াগারর্াগ েরুন্। 

আ ারদি লান্ন অযাট থহা  (বারিরে রিখুন্) থপরজ আপন্াি সন্তারন্ি সহায়োয় আ ারদি ইন্ থ নিন্ (েেয) থপজ এবিং বািরে রিরসারসন 
এ সম্পরেন আিও জানু্ন্। 

আপরন্ র্রদ আপন্াি সু্করলি সারে থর্াগারর্াগ েিরে সক্ষ  ন্া হন্, োহরল ELLfamilies@schools.nyc.gov 
রঠোন্ায় ইর ইলও েিরে পারিন্। 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/multilingual-learners-and-english-language-learners
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/multilingual-learners-and-english-language-learners
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রির াট লারন্নিংরয় NYCDOE-এি রলিংে 
 
NYC রডপাটনর ন্ট অভ এডুরেিন্ 
https://www.schools.nyc.gov/ 
 
রিক্ষােনীরদি জন্য ে নোণ্ড 
• K-12: https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-

students 
• জন্ম থেরে 5 বেি বয়সীরদি: https://www.schools.nyc.gov/learn-at-

home/activities-for-students/early-childhood 
 
দূরি থেরে রিক্ষা রবষরয় বহুল রজজ্ঞারসে প্রশ্নাবলী 
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-
learning 

রবন্া ূরলয খাবাি (রি র লস্ ) 
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals 
 
দূি থেরে রিক্ষাি জন্য রডভাইস  
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution 
 
রিরজওন্যাল এন্রিির ন্ট থসন্টাি 
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-
enrichment-centers 
 
আপন্াি DOE আইপযাড রন্রয় শুরু েিা  
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution/getting-
started-with-your-ipad 
 
থটেরন্েযাল টুলস্ এবিং সারপাটন https://www.schools.nyc.gov/learn-at-
home/technical-tools-and-support 

 

https://www.schools.nyc.gov/
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/early-childhood
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution/getting-started-with-your-ipad
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution/getting-started-with-your-ipad
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support
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