NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট
উপরিরিত্র

NYC স্কুলস অ্যাকাউন্ট (NYCSA) একরি ওয়েব-রিরিক অ্যারিয়কশন (উপকিণ) যা আপনাি সন্তায়নি রশক্ষাগত (অ্যাকায়েরিক) ও জীবনীসংক্রান্ত (বায়োগ্রারিকাল) তথ্য আপনায়ক যযয়কান করিউিাি, যিান বা িযাবয়লয়ি যেখয়ত যেে। অ্যারিয়কশনরি ইংয়িরজ ছাড়া আিও নেরি
িাষাে পাওো যাে। আপরন যয শুধু িাত্র আপনাি রশক্ষাথ্থীি রশক্ষােতরনক অ্গ্রগরত যেখয়ত পায়বন তাই নে, আপরন আপনাি রশক্ষাথ্থী ও
পরিবায়িি জনয সহােক অ্নযানয রশক্ষােতরনক সংস্থানও (রিয়সাসথ) যেখয়ত পায়বন।
আপনাি রশক্ষাথ্থীি তয়থ্যি প্ররত লক্ষয িাখুন, যযিন:
 উপরস্থরত
 যগ্রে এবং রিয়পািথ কােথ
 িূ লযােন (পিীক্ষাি যস্কাি)
 জরুরি যযাগায়যায়গি তথ্য

িাইস্টুয়েন্ট (MyStudent)




পরিবহন (ট্র্যান্সয়পায়িথশন)
ইরিরিজুযোলাইজে এেুয়কশন যপ্রাগ্রাি (IEP)
যকারিে-19 (COVID-19) পিীক্ষা বা যিরস্টংয়ে সম্মরতি
িিথ সহ, রেরজিাল িিথসিূ হ

পযায়িন্ট ইউরনিারসথরি

পযায়িন্ট ইউরনিথারসরি পরিবািয়েি সংযু ক্ত কিয়ত ও রশক্ষাথ্থীয়েি সহােতা কিয়ত রবরবধ যকাসথ, সিাসরি অ্নু ষ্ঠান, এবং কাযথক্রয়িি যকন্দ্রীে
তারলকা অ্িাি কয়ি।

বুরলইং বা িস্তানী রিয়পািথ কিাি যপািথাল

NYCSA আয়বেনপয়ত্রি িাধযয়ি আপনাি রশক্ষাথ্থীি স্কুয়লি কায়ছ বু রলইং (িস্তানী) রিয়পািথ করুন

আরি কীিায়ব একরি NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট ততরি কিয়ত পারি?

NYCSA অ্যাকাউন্ট ততরি কিাি রতনরি উপাে আয়ছ। আপরন আপনাি সন্তায়নি স্কুয়ল সশিীয়ি উপরস্থত হয়ে একরি অ্স্থােী বা যিয়িািািী
পাসওোেথ যপয়ত পায়িন, যিয়লকনিায়িয়ন্সি িাধযয়ি আপনাি স্কুয়লি সায়থ্ যযাগায়যাগ কয়ি আপনাি পরিিে রনরিত কয়ি একরি অ্স্থােী বা
যিয়িািারি পাসওোেথ যপয়ত পায়িন, অ্থ্বা সন্তায়নি সায়থ্ বারড়য়ত পাঠায়না রিরঠয়ত যেো অ্যাকাউন্ট রক্রয়েশন যকাে (ততরিি যকাে) বযবহাি
কিয়ত পায়িন।

সশিীয়ি রকংবা অ্নলাইয়ন

1. আপনাি সন্তায়নি স্কুয়লি সায়থ্ একরি অ্যাপয়েন্টয়িন্ট করুন।
2. একরি তবধ িয়িা আইরে (ID) (য়যিন, আপনাি পাসয়পািথ, আপনাি ড্রাইিাসথ লাইয়সন্স, IDNYC), আপনাি ইয়িইল রঠকানা, এবং
আপনাি সন্তায়নি 9 রেরজি স্টুয়েন্ট আইরে (ID) নাম্বাি, যা তাি রিয়পািথ কায়েথ পাওো যায়ব, রনয়ে যায়বন। যরে যিয়লকনিায়িয়ন্সি
িাধযয়ি হে, তাহয়ল স্কুল রপতািাতা/অ্রিিাবক রকংবা যযাগয রশক্ষাথ্থীি পরিিে কন্ঠস্বি অ্থ্বা েৃ শযিান উপায়ে যািাই কিয়ব।
3. আপরন যখন আপনাি স্কুয়ল সশিীয়ি অ্থ্বা যিয়লকনিায়িয়ন্সি িাধযয়ি একরি অ্যাকাউন্ট খুলয়বন, তখন আপরন সশিীয়ি রকংবা
ইয়িইয়ল একরি রিরসি পায়বন যাি উপয়ি আপনাি অ্স্থােী পাসওোেথ যলখা িয়েয়ছ।
4. এই http://schools.nyc.gov/myaccount -সাইয়ি রগয়ে আপনাি ইয়িইল রঠকানা ও অ্স্থােী বা যিয়িািারি পাসওোেথ এন্টাি
করুন। অ্নু গ্রহ কয়ি লক্ষয কিয়বন যয, অ্স্থােী বা যিয়িািারি পাসওোেথ 30 রেন পি যিোয়োিীণথ হয়ে যায়ব। আপনাি
অ্যাকাউয়ন্টি জনয আপনায়ক একরি নতুন পাসওোেথ, আপনাি রনিাপিািূ লক প্রশ্নাবলী (রসরকউরিরিি যকায়িন) প্রস্তুত কিয়ত হয়ব,
এবং আপনাি ইয়িইল রঠকানা রনরিত কিয়ত হয়ব।

যসলফ-সািথ (স্ব-পরিয়ষবা)

আপনাি সন্তায়নি সায়থ্ রিরঠি িাধযয়ি অ্যাকাউন্ট ততিীি (রক্রয়েশন) যকাে বারড়য়ত পাঠায়না হয়ব যা আপনাি প্রয়োজন হয়ব। এছাড়াও
আপরন একরি রিরঠ োকয়যায়গ পাঠায়নাি জনয স্কুয়ল অ্নু য়িাধ কিয়ত পায়িন। NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট ততরি অ্থ্বা রবেযিান অ্যাকাউয়ন্ট অ্নয
একজন সন্তানয়ক যযাগ কিয়ত আপনাি এই যকাে এবং আপনাি সন্তায়নি 9 রেরজি স্টুয়েন্ট ID নাম্বাি প্রয়োজন হয়ব।

1. https://schoolsaccount.nyc ওয়েবসাইি যেখুন এবং লগইন যপইয়জ “Create account (অ্যাকাউন্ট ততরি করুন)” রলংকরি
যবয়ছ রনন।
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2. যনারিরিয়কশন (রবজ্ঞরি) পাওো শুরু কিয়ত হয়ল আপনাি নাি, ইয়িইল রঠকানা, এবং যসলয়িান নম্বি রেন। আপরন একরি
অ্যাকাউন্ট ততরিি যকাে ছাড়া একরি সাধািণ একাউন্ট খুলয়ত পািয়বন, রকন্তু আপনাি রশক্ষাথ্থীয়ক একাউয়ন্ট যযাগ কিয়ত আপনাি
যকােরিি প্রয়োজন হয়ব।
3. আপনাি সায়থ্ যযাগায়যায়গি তথ্য যেওোি পি “Validate Email” (ইয়িইল যািাই) যবয়ছ রনন। যপজরি যখালা িাখুন।
4. যািাইকিণ (িযারলয়েশন) নম্বিরি যপয়ত আপনাি ইয়িইল খুলুন। “Validate Email” যপজ-এ নম্বিরি এন্টাি করুন।
5. পাসওোেথ ততরিি প্ররক্রোে অ্গ্রসি যহান।
6. আপনাি অ্যাকাউয়ন্টি রসরকউরিরি প্রশ্নগুয়লা ততরি প্ররক্রোে অ্গ্রসি যহান।
7. আপনাি এবং আপনাি সন্তায়নি জনয সু রনরেথষ্ট অ্যাকাউন্ট ততরি কিাি যকােরি এন্টাি করুন।

আিাি যকান্ তথ্য যেখাি বা অ্যায়েস কিাি সু য়যাগ আয়ছ?

আপনাি সন্তায়নি যিকয়েথি সায়থ্ সংরিষ্ট প্রয়তযক প্রাি বেস্কয়ক কায়স্টারেোল, নন-কায়স্টারেোল, রকংবা অ্রতরিক্ত বযবহািকািী রহয়সয়ব
রনধথািণ কিা হয়েয়ছ। এই িুরিকাসিূ হ রনধথািণ কয়ি তািা িাইস্কুয়ল আপনাি সন্তায়নি কতিুকু তথ্য যেখয়ত পায়ব। সকল িুরিকাি
বযবহািকািীি জনযই পযায়িন্ট ইউরনিারসথরি এবং বু রলইং যপািথাল বযবহায়িি সু য়যাগ িয়েয়ছ।
 কায়স্টারেোল (রজম্মাোি) বযবহািকািী রহয়সয়ব, আপরন NYC স্কুলস্ অ্যাকাউয়ন্ট আপনাি সন্তায়নি সকল তথ্য যেখয়ত পায়বন।
এছাড়াও, আপরন অ্নযানয প্রািবেস্ক বযরক্তয়েিয়ক সন্তায়নি তথ্য যেখয়ত আিন্ত্রণ জানায়ত পায়িন। অ্রতরিক্তিায়ব, জরুিী প্রয়োজয়ন
সিাসরি যযাগায়যাগ কিাি জয়নয, কায়স্টারেোল (রজম্মাোি) বযবহািকািীগণ আয়বেনপয়ত্র রশক্ষাথ্থীি যিকয়েথ জরুিী পরিরস্থরতয়ত
যযাগায়যায়গি বযরক্তবয়গথি তথ্য হালনাগাে কিয়ত পািয়বন।
 নন-কায়স্টারেোল (অ্-রজম্মাোি) বযবহািকািীগণ, NYC স্কুলস্ অ্যাকাউয়ন্ট তায়েি সন্তায়নি প্রাে সকল তথ্য যেখয়ত পািয়বন।
জরুিী পরিরস্থরতি জনয নন-কায়স্টারেোল (অ্-রজম্মাোি) বযবহািকািীগণও তায়েি যিান নাম্বাি হালনাগাে কিয়ত পািয়বন।
 সন্তায়নি কায়স্টারেোল রপতািাতা আপনায়ক যা যা যেখয়ত রেয়বন, বাড়রত বযবহািকািী (অ্যারেশনাল ইউজাি) রহয়সয়ব আপরন শুধু
তা যেখয়ত পায়বন।

আরি NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট রবষয়ে যকাথ্াে সহােতা পায়বা?

যরে সহােতাি েিকাি হে বা আপনাি অ্যাকাউন্ট কীিায়ব বযবহাি কিয়বন যসসিয়কথ যকানও প্রশ্ন থ্ায়ক, তাহয়ল আপনাি সন্তায়নি স্কুয়ল
যযাগায়যাগ করুন অ্থ্বা 311 নম্বয়ি যিান করুন। NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট ওয়েবয়পইজ https://www.schools.nyc.gov/nycsa যথ্য়ক
আপরন আয়িা জানয়ত পায়িন।

আরি কীিায়ব আিাি সন্তায়নি জরুিী পরিরস্থরতয়ত যযাগায়যায়গি তথ্য হালনাগাে তথ্া আপয়েি কিয়ত
পারি?

আপরন যরে আপনাি সন্তায়নি সায়থ্ বসবাসকািী রপতা বা িাতা, রকংবা কায়স্টারেোল (রজম্মাোি) অ্রিিাবক হয়ে থ্ায়কন, তয়ব জরুরি
পরিরস্থরতয়ত যযাগায়যাগ সংক্রান্ত যপইজ বযবহাি কয়ি, আপনাি NYC স্কুলস অ্যাকাউয়ন্ট, আপনাি সন্তায়নি যিকয়েথ আপরন রনয়জ আপনাি
রনজস্ব বারড়ি, যসল, ও কায়জি যিান নম্বি এবং ইয়িইল রঠকানা রকংবা বাড়রত প্রাি-বেস্কয়েি সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাে কিয়ত পািয়বন।
আপনাি অ্গ্রারধকািপ্রাি পছয়েি রলরখত ও যিৌরখক িাষা হালনাগাে কিাি রবকল্পও আপনাি আয়ছ। আপনাি সন্তায়নি স্কুয়লি সায়থ্ যশোি
কিাি জনয আপনাি সন্তায়নি স্বাস্থয সংক্রান্ত তথ্যও হালনাগাে কিয়ত পািয়বন। এয়ত অ্ন্তিুক্ত
থ আপনাি সন্তায়নি োক্তায়িি নাি ও যিান
নম্বি, যযয়কায়না রনণথীত অ্সু স্থতা, অ্যালারজথ, শািীরিক কিথকাণ্ড সীরিত কয়ি এধিয়ণি যকানও স্বাস্থযগত সিসযা বা সীিাবদ্ধতা, এবং স্বাস্থয বীিা
তথ্া যহলথ্ ইনসু য়িয়ন্সি স্টযািাস।
আপনাি যরে আপনাি বারড়ি রঠকানা, আপনাি সন্তায়নি যিকয়েথ িাই বা যবান সংক্রান্ত তথ্য, রকংবা 'অ্েথাি অ্ি প্রয়িকশন' (আোলত যথ্য়ক
সু িক্ষাি আয়েশ) হালনাগাে কিা প্রয়োজন হে, তয়ব এই পরিবতথন(গুয়লা) কিয়ত আপনায়ক অ্বশযই সিাসরি আপনাি স্কুয়লি সায়থ্
যযাগায়যাগ কিয়ত হয়ব।

বুরলইং (িস্তানী) যপািথাল সিয়কথ আিও তথ্য আরি কীিায়ব যপয়ত পারি?

আপনাি যরে বু রলইং (িস্তানী) যপািথাল বযবহায়ি সহােতা রকংবা তবষিয যিায়ধ সহােক বাড়রত সংস্থান বা রিয়সাসথসিূ হ প্রয়োজন হে, তয়ব
যিসয়পক্ট িি অ্ল: িস্টারিং অ্যারন্ট-বু রলইং প্রযাকরিয়সস্ (সকয়লি প্ররত শ্রদ্ধা: বু রলইং (িস্তানী)-রবয়িাধী িিথাসিূ হ লালন) ওয়েবয়পজ:
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all -য়েখুন।
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