এনওয়াইসি স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট
উপরিরিত্র
NYC স্কু লি অ্যাকাউন্ট (NYCSA) একটি ওয়য়বসিসিক অ্যাসিয়কশন (উপকরণ) যা ছেয়লয়েয়য়য়ের প্রাসিষ্ঠাসনক ও জীবনিংক্রান্ত িথ্য আপনায়েরয়ক
কেসপ উটার, ছ ান বা টযাবয়লয়ট ছেখার িুসবধা প্রোন কয়র। অ্যাপসলয়কশনটি ইংয়রসজ োড়া নয়টি িাষায় পাওয়া যায়। অ্যাকাউয়ন্ট আপনারা
িন্তায়নর ছযিব িথ্য ছেখয়বন:








উপসিসি
ছেড
েূলযায়ন (পরীক্ষার ছস্কার)
স্বািয িংক্রান্ত িথ্য (স টয়নিোে)
িকেূূসি
অ্সিিাবক
িসিূ র ইসিহাি

আরি কীভাবে একটি এনওয়াইরি স্কু লি অ্যাকাউন্ট তৈরি কিবৈ পারি?
NYC স্কু লি অ্যাকাউন্ট তিসর করার েুইটি উপায় আয়ে। আপসন একটি িােসয়ক পািওয়াডূ ছপয়ি আপনার িন্তায়নর স্কু য়ল সনয়জ ছযয়ি পায়রন,
অ্থ্বা িন্তায়নর োধযয়ে বাসড়য়ি পাঠান সিঠিয়ি ছেওয়া অ্যাকাউন্ট তিসরর ছকাড বযবহার করয়ি পায়রন।
েযরিগৈভাবে উপরিৈ হবয়

1. আপনার িন্তায়নর স্কু য়লর িায়থ্ অ্যাপয়য়ন্টয়েন্ট ঠিক করুন।
2. একটি তবধ য়টা আইসড (যয়েন আপনার পািয়পাটূ, আপনার ড্রাইিািূ লাইয়িন্স, IDNYC), আপনার ইয়েইল ঠিকানা, এবং আপনার
িন্তায়নর 9 রাসশর স্টযয়ডন্ট ID নম্বর, যা িার সরয়পাটূ কায়ডূ পা ওয়া যায়ব, সনয়য় যায়বন।

3. আপসন যখন আপনার স্কু য়ল অ্যাকাউন্ট খুলয়বন িখন আপসন একটি সরসিট পায়বন যার উপয়র আপনার অ্িায়ী পািওয়াডূ ছলখা
রয়য়য়ে।

4. http://schools.nyc.gov/myaccount ওয়য়বিাইয়ট যান এবং আপনার ইয়েইল ঠিকানা ও অ্িায়ী পািওয়াডূ এন্টার করুন।
আপনার অ্যাকাউয়ন্টর জনয আপনায়ক একটি নিু ন পািওয়াডূ, আপনার সিসকউসরটির ছকায়য়য়েন ঠিক করয়ি হয়ব প্রশ্ন এবং আপনার
ইয়েইল ঠিকানার িিযিার প্রোণ সেয়ি হয়ব।

অ্নলাইবন
িন্তায়নর িায়থ্ আপনার বাসড়য়ি পাঠান সিঠিয়ি প্রেি অ্যাকাউন্ট সক্রয়য়শন ছকাড আপনার প্রয়য়াজন হয়ব। আপসন সিঠি প্রোয়নর জনয
স্কু য়ল অ্নুয়রাধ জানায়ি পায়রন। NYC স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট তিসর অ্থ্বা সবেযোন অ্যাকাউয়ন্ট অ্নয একজন িন্তানয়ক ছযাগ করয়ি আপনার
এই ছকাড এবং আপনার িন্তায়নর 9-রাসশর সশক্ষাথ্ী ID নম্বর প্রয়য়াজন হয়ব।
1.

http://schools.nyc.gov/myaccount ওয়য়বিাইয়ট যান এবং লগইন ছপইয়জ “অ্যাকাউন্ট তিসর করুন” সলংক সনবূািন করুন।

2.

আপনার িন্তায়নর ৯-রাসশর সশক্ষাথ্ী আইসড এন্টার করুন। আপসন আপনার িন্তায়নর আইসড নম্বর িার সরয়পাটূ কায়ডূ পায়বন।
আপনার কায়ে আপনার িন্তায়নর আইসড নম্বর না থ্াকয়ল স্কু য়ল ছযাগায়যাগ করুন।

3.

অ্ননয অ্যাকাউন্ট সক্রয়য়শন ছকাড টাইপ করুন।

4.

আপনার ইয়েইল ঠিকানা টাইপ করুন ও একটি নিু ন পািওয়াডূ তিসর করুন।

5.

“সক্রয়য়ট অ্যাকাউন্ট” ছবয়ে সনন এবং আপনার ইয়েইল ও পািওয়াডূ সেয়য় লগ ইন করার জনয “িাইন ইন” সনবূািন করুন।

6.

প্রথ্েবার িাইন ইন করার পর আপনায়ক সিনটি সিসকসরটি ছকায়য়য়েন বাোই এবং আনিার করয়ি এবং আপনার ইয়েইল
ঠিকানা সনসেি করয়ি হয়ব।
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িন্তাবনি ৈথ্য অ্নযবেি দেখাি িুব াগ দেওয়া
আপসন অ্নযানয প্রাপ্তবয়স্কয়েরয়ক, যারা আপনার িনআয়নর স্কু ল ছরকয়ডূর িায়থ্ িংসিষ্ট, িায়ের সনয়জয়ের অ্যাকাউন্ট খুলয়ি আহ্বান জানায়ি পায়রন।
আপনারা আত্মীয়স্বজন, ছবসবসিটার, পাড়াপ্রসিয়বশী, সকংবা টিউটর, অ্থ্বা সপিাোিায়ের ছকান একজন যসে অ্নয ছকাথ্াও থ্ায়কন, এবং অ্নয
যায়ের আপনার িন্তায়নর িথ্য জানার উসিৎ বয়ল েয়ন কয়রন, িায়েরয়ক আেন্ত্রণ জানায়ি পায়রন। যাই ছহাক, যসেও সকেু িথ্য স্কু ল ছগাপন রায়খ,
িবুও আপনারা কায়েরয়ক আেন্ত্রণ জানায়বন, ছিটা আপনায়েরয়ক িাবধায়ন সবয়বিনা কয়র ছেখয়ি বসল। আপসন সনয়িন্ত্রণ করয়বন কয়িা ছবসশ বা
কয়িা কে িথ্য আপসন িায়েরয়ক ছেখার িুয়যাগ ছেয়বন।
আপনার অ্যাকাউন্ট সনবন্ধয়নর পর Manage User Access page (বযবহারকারীর পািার বযবিাপনা) খুলুন। এখায়ন আপসন ছেখয়ি পায়বন ছকান্
প্রাপ্তবয়স্কয়ের িায়থ্ িন্তায়নর িথ্য সবসনেয় করয়ি পারয়বন। আপসন যায়েরয়ক িন্তায়নর িথ্য ছেখার িুয়যাগ সেয়ি িান, িায়েরয়ক আপনার িন্তায়নর
স্টু য়ডন্ট ID নম্বর সেয়ি হয়ব। ছি নম্বর োড়া িারা অ্যাকাউয়ন্ট ছযাগোন প্রসক্রয়া িম্পন্ন করয়ি পারয়ব না।

আরি দকান্ ৈথ্য দেখাি িুব াগ লাভ কিবো?
আপনার িনআয়নর ছরকয়ডূর িায়থ্ িংসিষ্ট প্রসিটি প্রাপ্ত বয়স্কয়ক কায়স্টাসডয়াল, নন-কায়স্টাসডয়াল, সকংবা অ্সিসরক্ত বযবহারকারীর িূ সেকা প্রোন
করা হয়য়য়ে। এিব িূ সেকা সনসেি কয়র িারা ছেয়লয়েয়য়র কয়িাটু কু িথ্য জানার িুয়যাগ লাি করয়ি পায়র।


কায়স্টাসডয়াল (সজম্মাোর) বযবহারকারীগণ NYC স্কু লি অ্যাকাউয়ন্ট িায়ের িন্তায়নর িকল িথ্য ছেখয়ি পারয়বন। এোড়াও আপসন
অ্নযানয প্রাপ্তবয়স্ক বযসক্তয়েরয়ক িন্তায়নর িথ্য ছেখয়ি আেন্ত্রণ জানায়ি পায়রন।



নন-কায়স্টাসডয়াল (অ্-সজম্মাোর) বযবহারকারীগণ NYC স্কু লি অ্যাকাউয়ন্ট িায়ের িন্তায়নর প্রায় িকল িথ্য ছেখয়ি পারয়বন।



িন্তায়নর কায়স্টাসডয়াল সপিাোিা আপনায়ক যা যা ছেখার িুয়যাগ সেয়ি িাইয়বন, অ্যাসডশনযাল ইউজার (বাড়সি বযবহারকারী) সহয়িয়ব
আপসন সশসধ িা ছেখয়ি পায়বন।

আরি এনওয়াইরি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট তৈরি কিবৈ দকাথ্ায় িহায়ৈা পাবো?
যসে িহায়িার েরকার হয় বা আপনার অ্যাকাউন্ট কীিায়ব বযবহার করয়বন ছিিম্পয়কূ ছকান প্রশ্ন থ্ায়ক িাহয়ল আপনার িন্তায়নর স্কু য়ল ছযাগায়যাগ করুন
অ্থ্বা 311 নম্বয়র ছ ান করুন এোড়াও আপসন NYC স্কু লি অ্যাকাউন্ট ওয়য়বয়পজ http://schools.nyc.gov/nycschools ছেখয়ি পায়রন।

আিাবক একটি দেবলবিবয়ি ৈথ্য দেখবৈ NYC স্কু ল অ্যাকাউবন্ট আিন্ত্রণ জানান হবয়রেল। এখন কী
কিবো?
আপনায়ক অ্যাকাউন্ট তিসরর ছকাড ও ছেয়লয়েয়য়র 9 রাসশর স্টু য়ডন্ট ID, উিয়টি জানয়ি হয়ব, যা ছেয়লয়েয়য়র কায়স্টাসডয়াল সপিাোিা আপনায়ক
সেয়ি হয়ব। NYC স্কু লি অ্যাকা উন্ড তিসর করয়ি বা ছেয়লয়েয়য়টিয়ক আপনার সবেযোন NYC স্কু লি অ্যাকাউয়ন্ট অ্ন্তিুূ ক্ত করয়ি হয়ল উিয় িথ্যটি
আপনার জানা থ্াকয়ি হয়ব।
িন্তায়নর কায়স্টাসডয়াল সপিাোিার উপর সনিূ র করয়ব আপসন ছেয়লয়েয়য় িম্পসকূ ি িয়থ্যর ছকান্ স্তর পযূন্ত ছেখার িুয়যাগ পায়বন। সবষয়্িুত্
িম্পয়কূ বা ছকান ছেয়লয়েয়য়র NYC স্কু লি অ্যাকাউন্ট ছেখা সনয়য় ছকান প্রশ্ন থ্াকয়ল আেরা আপনায়ক ছেয়লয়েয়য়র কায়স্টাসডয়াল সপিাোিার িায়থ্
কথ্া বলয়ি পরােশূ ছেই।

NYC স্কু লি অ্যাকাউবন্ট আবগ দেবলবিবয়ি পূ্ ণণ ৈথ্য দেখবৈ দপৈাি, এেং এখন আরি কি ৈথ্য দেখবৈ
পাই।
যসে NYC স্কু লি অ্যাকাউয়ন্ট ছকান ছেয়লয়েয়য়র িথ্য ছেখার িুয়যায়গ ছকান পসরবিূ ন হয়, ছিটা হয়ব িন্তায়নর কায়স্টাসডয়াল সপিাোিার করা।
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