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পসিবর্তননি িািাাংশ
এই প্রবিধানটি এে পপাবটংন্সয়ে তাবেখ পেন্সক্ ক্ার্বক্ে এিং এটি ২৪ মাচ্ব ২০১০ তাবেন্সখে প্রবিধান D-160-পক্ হালনাগাদ
ও েদ ক্ন্সে।

পবেিতব নস্মূহ:


বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন হাই স্কয লস্ (“CCHS”)-এ বনিবাচ্ন্সন মন্সনানয়ন প্রােীন্সদে পর্াগযতাে পেন্সে বনম্নবলবখত শতব ািবল
পবেিবতব ত হন্সয়ন্সে: মন্সনানয়ন প্রােীন্সদে অিশযই িতব মান হাই স্কয ন্সলে বশোেীন্সদে বপতামাতা হন্সত হন্সি। বস্বস্এইচ্এস্-এে পক্ান
পন্সদ প্রােী হওয়াে জনয বপতামাাতাে আন্সিদন্সনে তাবেখ বিন্সিচ্না ক্ন্সে পর্াগযতা বনবিত ক্ো হয়। (পৃষ্ঠা 1, পস্ক্শন
I.A.1 পদখযন)।



চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান D-125 প্রস্ঙ্গ উন্সেখ ক্োে জনয স্বান্সেবে স্ংঘাত ধাো হালনাগাদ ক্ো হন্সয়ন্সে। (পৃষ্ঠা ২ পস্ক্শন 1.A.3.c
পদখযন)



প্রােীগণ এখন এক্াবধক্ ক্মযযবনটি এিং/অেিা বস্টিওয়াইড এডয ন্সক্শন ক্াউবেন্সল আন্সিদন ক্েন্সত পান্সেন।
র্বদও
এক্াবধক্ আন্সিদনপে জমা পদওয়া অনযন্সমাবদত, প্রােীো এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্েন্সত পােন্সিন না। আন্সিদন ক্োে স্ময়
পর্স্ি প্রােী এক্াবধক্ ক্াউবেন্সলে জনয আন্সিদন ক্েন্সিন, তান্সদেন্সক্ তান্সদে অগ্রাবধক্ােিন্সম ক্াউবেলগুন্সলা উন্সেখ ক্েন্সত হন্সি।
পর্স্ি প্রােী শতব াধীন্সন এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্োে জনয মন্সনানীত হন্সিন, তাো শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত ক্াউবেলগুন্সলাে
মধয পেন্সক্ স্িন্সচ্ন্সয় পিবশ পর্ ক্াউবেলন্সক্ অগ্রাবধক্াে বদন্সয়ন্সেন, পস্টিন্সতই ক্াজ ক্েন্সিন। (পৃষ্ঠা ২ পস্ক্শন II.A পদখযন)



স্ন্তান পক্ান্ স্কয ন্সল িতব মান্সন স্কয ল ক্েন্সে, প্রােীন্সদেন্সক্ আিন্সদনপন্সে তাে তেয বদন্সত হন্সি। এন্সক্ক্জন প্রােীন্সক্ এ ধন্সনে
স্কয ন্সলে এন্সক্ক্জন প্রবতবনবধ িন্সল বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি। প্রােীগণ পর্স্ি স্কয ন্সলে প্রবতবনবধত্ব ক্েন্সেন, তাে প্রবতটি স্কয ন্সলে
তেয প্রদান ক্েন্সত িযেব হন্সল চ্যান্সেলন্সেে মবজব অনযর্ায়ী তান্সক্ অন্সর্াগয বিন্সিচ্নাে ক্ােণ বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্েন্সত পান্সে। (পৃষ্ঠা
২ পস্ক্শন II.B পদখযন)



বনিবাচ্ন প্রবিয়াে জনয উবেবখত পবেিতব নগুন্সলা ক্ো হন্সয়ন্সে: প্রবিয়া পেন্সক্ উপন্সদষ্টা প াে িাবতল ক্ো হন্সয়ন্সে, এিং িন্সো
পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেন্সলে িবধবত স্ংবিষ্টতা বনবিত ক্োে লন্সেয মন্সনানয়ন প াোম পবেচ্ালনাে প দ্ধবত হালনাগাদ ক্ো হন্সয়ন্সে।
(পৃষ্ঠা 2 -3, পস্ক্শন IV পদখযন)



র্বদ পক্ান প্রােীে পেন্সলন্সমন্সয়ো ব ন্ন ব ন্ন িন্সোন্সত স্কয ল ক্ন্সে, তাহন্সল স্ন্তান পর্স্ি িন্সোন্সত স্কয ল ক্েন্সে, পস্স্ি িন্সোে প্রবতটিে
িযান্সলন্সে প্রােীে নাম োক্ন্সত হন্সি। (পৃষ্ঠা 3, পস্ক্শনV.A.1, য েন্সনাে 4 পদখযন)



এক্জন প্রােী বর্বন িহু িন্সোন্সত স্কয ন্সলে প্রবতবনবধত্ব ক্ন্সেন, তান্সক্ বস্বস্এএচ্এস্-এ প্রবতবনবধত্ব ক্োে জনয এক্টি িন্সোন্সক্ পিন্সে
বনন্সত হন্সি। র্বদ এক্জন প্রােী এক্াবধক্ িন্সোে প্রবতবনবধত্ব ক্োে জনয শতব স্ান্সপন্সে বনিবাবচ্ত হন , তাহন্সল প্রােীন্সক্ অিশযই উন্সেখ
ক্েন্সত হন্সি ওই িন্সোগুন্সলাে মন্সধয পক্ানটিে প ােবতবনবধত্ব ক্েন্সিন, এিং অিবশষ্ট িন্সোগুন্সলাে জনয তান্সক্ বিন্সিচ্না পেন্সক্ িাদ
পদওয়া হন্সি। (পৃষ্ঠা 3, পস্ক্শন V.A.2, য েন্সনাট 5 পদখযন)



র্বদ এক্ই স্কয ল পেন্সক্ িহু প্রােী বনিবাচ্ন্সনে িযাপান্সে বিবধবনন্সষধ আন্সোন্সপে ক্ােন্সণ এক্ িা এক্াবধক্ পদ শূনয োক্ায়
নতয ন ক্ন্সে বনিবাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, ত াাহন্সল ইবতমন্সধয বনিবাবচ্ত হনবন এমন প্রােী এিং ইবতমন্সধয বস্বস্এইচ্এস্-এ পর্
স্কয ন্সলে পক্ান প্রবতবনবধ পনই, এমন স্কয ন্সল প ড়যয়া পেন্সলন্সমন্সয়ন্সদে বপতামাতাোও নতয ন ক্ন্সে আন্সয়াবজত বনিবাচ্ন্সন অংশগ্রহন্সণে পর্াগয
হন্সিন। (পৃষ্ঠা 3 পস্ক্শন V.A.3.b পদখযন)



(র্বদ এক্ই স্ময় এক্াবধক্ বনিবাচ্ন নতয ন ক্ন্সে ক্েন্সত হন্সয়, পস্ বনিবাচ্নগুন্সলা এক্ই স্ময় হন্সত হন্সি, তন্সি প্রবিধান্সনে বনয়ম অনযর্ায়ী
প্রােীন্সদে বিব ন্ন গ্রুন্সপ াগ ক্ন্সে কর পত হন্সি। (পৃষ্ঠা 3 পস্ক্শন V.A.3.d পদখযন)



বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন পেশাল এডয ন্সক্শন (“বস্বস্এস্ই”)-এে জনয মন্সনানীত হন্সত আগ্রহী িযবিগণন্সক্ অিশযই বডব শন
অি যান্সমবল অযান্ড ক্মযযবনটি এনন্সগজন্সমন্ট (প ইস্)-এ আন্সিদনপে জমা বদন্সত হন্সি। (পৃষ্ঠা 4, পস্ক্শন V.B পদখযন)।
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বস্বস্এইচ্এস্-এ বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন ইংবলশ লযাঙ্গযন্সয়জ লানবাস্ব (বস্বস্ইএলএল)-এে পে পেন্সক্ মন্সনানীত হন্সত আগ্রহী িযবিন্সক্
অিশযই প ইস্-এ এক্টি আন্সিদনপে জমা বদন্সত হন্সি। (পৃষ্ঠা 4, পস্ক্শন V.C পদখযন)।



বস্বস্এইচ্এস্-এ পািবলক্ এডন্স ান্সক্ে-এে পে পেন্সক্ মন্সনানীত হন্সত আগ্রহী িযবিন্সক্ অিশযই পািবলক্ এডন্স ান্সক্ন্সেে অব ন্সস্
এক্টি আন্সিদনপে জমা বদন্সত হন্সি। (পৃষ্ঠা 4, পস্ক্শন V.D পদখযন)।



বস্বস্এইচ্এস্-এে পক্ান শূনয পদ পূেন্সণে জনয আগ্রহী িযবিন্সক্ অিশযই এক্টি আন্সিদনপে জমা বদন্সত হন্সি পর্ আন্সিদনপে
বস্বস্এইচ্এস্ িা প ইস্-এ পাওয়া পর্ন্সত পান্সে। (পৃষ্ঠা 5, পস্ক্শন IX.A.2 দ পাখযন)।



পর্স্ি জায়গায় অব স্ ে যান্সমবল এনন্সগজন্সমন্ট অযান্ড এডন্স ান্সক্বস্ (ওব য়া) উন্সেখ বেন্সলা, পস্স্ি জায়গায় তা বডব শন
অি যান্সমবল অযান্ড ক্মযযবনটি এনন্সগজন্সমন্ট (প ইস্)-এ পবেিবতব ত হন্সয়ন্সে।
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িাংসিপ্তিাি
বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন হাই স্কয লস্ (“CCHS”) ১ ৩ জন প াটিং স্দস্য এিং এক্জন
নন-প াটিং বশোেী স্দস্য স্মিান্সয় গঠিত হয়।
১৩ জন প াটিং স্দন্সস্যে মন্সধয েন্সয়ন্সে: দশ
জন স্দস্য র্াো পািবলক্ হাই স্কয ন্সল অধযয়নেত বশোেীন্সদে বপতামাতা (অতঃপে “বপতামাতা
স্দস্য” বহস্ান্সি অব বহত)র্ান্সদে এই প্রবিধান্সন প্রবতবষ্ঠত পদ্ধবত অনযর্ায়ী বনিবাচ্ন ক্ো হয় ;
বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন পেশাল এডয ন্সক্শন (CCSE) ক্তৃব ক্ বনর্যি এক্জন স্দস্য
(অতঃপে “বস্বস্এস্ই বনর্যি” বহস্ান্সি অব বহত); বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন ইংবলশ
লযাঙ্গযন্সয়জ লানবাস্ব (CCELL) ক্তৃব ক্ বনর্যি এক্জন স্দস্য (অতঃপে “বস্বস্ইএলএল বনর্যি”
বহস্ান্সি অব বহত); এিং পািবলক্ অযাডন্স ান্সক্ে অ বদ বস্টি অ বনউ ইয়ক্ব ক্তৃব ক্ বনর্যি
এক্জন প াটিং স্দস্য (অতঃপে “পািবলক্ অযাডন্স ান্সক্ে বনর্যি” বহস্ান্সি অব বহত)। এই
প্রবিধান বস্বস্এইচ্এস্ স্দস্য হওয়াে পর্াগযতাে শতব এিং মন পাানয়ন ও বনিবাচ্ন প্রবিয়াে
বিস্তাবেত িযাখযা পদয়।
এোড়াও এটি শূনযপদ পূেন্সণে প্রবিয়াও িযাখযা ক্ন্সে ।
প্রবতটি বস্বস্এইচ্এস্-পক্ ‘বনউ ইয়ক্ব ওন্সপন বমটিং ল ’ অনযর্ায়ী স্ক্ল দায়-দাবয়ত্ব পালন
ক্েন্সত হন্সি।
I.

য াগ্যর্া
A.

বপতামাতা স্দস্য এিং বস্বস্এস্ই, বস্বস্ইএলএল, এিং পািবলক্ এডন্স ান্সক্ে ক্তৃব ক্ বনর্যি
1.

2.

পক্িলমাে িতব মান হাই স্কয ল বশোেীন্সদে1 বপতামাতাো বস্বস্এইচ্এস্-এে জনয স্বমন্সনানয়ন দান্সন পর্াগয।
বস্বস্এইচ্এস্-এে পক্ান পন্সদ প্রােী হওয়াে জনয বপতামাতাে আন্সিদন্সনে তাবেখ বিন্সিচ্না ক্ন্সে পর্াগযতা বনবিত
ক্ো হয়। আন্সিদন ক্োে স্ময় পর্াগয, বক্ন্তু প পদ আস্ীন োক্াক্ান্সল স্ন্তান স্ংবিষ্ট স্কয ল পেন্সক্ পিে
হন্সয় পগন্সল স্ন্তান্সনে স্কয ল পেন্সক্ পিে হন্সয় র্াওয়াে তাবেখ পেন্সক্ বপতামাতা স্ংবিষ্ট পািবলক্ স্কয ন্সলে
বস্বস্এইচ্এস্-এ ক্াজ ক্োে পর্াগযতা হাোন্সিন।2
বনন্সচ্ উবেবখত িযবিগণ আইনত পর্াগয নন:
a.

b.
c.

3.

বনিবাবচ্ত জনপ্রবতবনবধ বক্ংিা পােববাে পে পেন্সক্ বনিবাবচ্ত িা মন্সনানীত
পদাবধক্ােী িযবি (জাতীয়, পটে , বিচ্াে বি াগীয় িা অনয পক্ান পাটিবে
কন প নশন্সন, বক্ংিা পক্ান ক্াউবন্ট ক্বমটিন্সত প্রবতবনবধ িা বিক্ল্প প্রবতবনবধ োড়া)।
বডপােবন্সমন্ট অি এডয ন্সক্শন্সন (বডওই) িতব মান ক্মবচ্ােী;
পক্ান দণ্ডন্সর্াগয অপোন্সধ শাস্তবাপ্রাপ্ত িযবি, িা র্ান্সক্ পক্ান বস্টিওয়াইড ক্াউবেল িা
ক্মযযবনটি এডয ন্সক্শন ক্াউবেল (বস্ইবস্) পেন্সক্ এস্ি বস্টিওয়াইড ক্াউবেল িা বস্ইবস্এে স্ান্সে প্রতযে ান্সি স্ম্পবক্ব ত অপক্ন্সমবে জনয অপস্োণ ক্ো হন্সয়ন্সে, বক্ংিা
বস্টিওয়াইড ক্াউবেল িা বস্ইবস্-এে স্ান্সে স্ংবিষ্ট পক্ান অপোন্সধে জনয দবণ্ডত
হন্সয়ন্সেন; এিং
পর্স্ি িযবি অনয পক্ান বস্টিওয়াইড ক্াউবেন্সল িা বস্ইবস্-পত আন্সেন।

d.
এ োড়াও, বনন্সম্নাবেবখত িযবিগণও পর্াগয নন :
a.
পযান্সনল ে এডয ন্সক্শন পবলবস্-এে স্দস্যগণ;
b.

বপএ/বপটিএ, স্কযল বলডােবশপ টিম, বডবিক্ট পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেল, িন্সো হাই স্কযল
ক্াউেবাল, োইন্সেল ওয়ান ক্বমটি পেন্সক্, বক্ংিা ক্মযযবনটি স্কযল পিাডব পেন্সক্ এস্ি
অযান্সস্াবস্ন্সয়শন, টিম, ক্াউবেল, ক্বমটি িা পিাডব পেন্সক্ তান্সদে ক্ান্সজে স্ান্সে স্োস্বে
স্ম্পবক্ব ত পক্ান অপক্ন্সমে
ব জনয অপস্োণ ক্ো হন্সয়ন্সে বক্ংিা এস্ি অযান্সস্াবস্ন্সয়শন, টিম,
ক্াউবেল, ক্বমটি পেন্সক্ িা পিাডব পেন্সক্ তান্সদে ক্াজপাে স্ান্সে স্োস্বে স্ম্পবক্ব ত
পক্ান অপোন্সধ র্াো পদাষী স্ািযস্ত হন্সয়ন্সেন; এিং

1 বপতামাতা িলন্সত বপতা বক্ংিা মাতা (জন্মগত িা পালক্, সত -বপতা িা তত্ববািধানক্ােী), আইনগত অব

ািক্, িা র্াে স্ান্সে স্ন্তান্সনে
বপতামাতাস্ূল স্ম্পক্ব আন্সে, এমন পক্ান িযবিন্সক্ িযঝায়। পেন্সলন্সমন্সয়ে স্ান্সে বপতামাতাে স্ম্পন্সক্ব আিদ্ধ িযবি বতবন, বর্বন বপতামাতা িা আইনগত
অব ািন্সক্ে স্থন্সল বনয়বমত ান্সি স্ন্তান্সনে পস্িা ও তত্ত্বািধান্সনে জনয স্োস্বে দায়িদ্ধ োন্সক্ন।

2

স্ংবিবধ অনযস্ান্সে বস্বস্এইচ্এস্-এে স্ক্ল স্দস্যন্সক্ পািবলক্ হাই স্কয ন্সল অধযয়নেত বশোেীন্সদে বপতামাতা হন্সত হন্সি।

D-160

শূনযপদ পূেণস্হ বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন হাই স্কয লস্-এে স্দস্যপদ মন্সনানয়ন এিং বনিবাচ্ন
প্রবিয়া
C.

B.

II.

৬/২ ৬ /২ ০ ১ ২
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বডওই-এর এথিক্স অথিসার বা চ্যান্সেলন্সরর মন্সনানীত বযথি যেসব বযথিন্সের সান্সি চ্যান্সেলন্সরর প্রথবধান D125 অনু োয়ী স্বান্সিের দ্বন্দ্ব আন্সে বন্সল থনথিত কন্সরন্সেন।

বশোেী

হাই স্কয ল বশোেী র্াো তান্সদে দাবয়ত্বপালন্সনে িেন্সে বস্বনয়ে হন্সি এিং র্াো বনন্সজন্সদে স্কয ন্সলে বনিবাবচ্ত
টয ন্সডন্ট গ নবন্সমন্সন্ট েন্সয়ন্সে তাো বস্টিওয়াইড টয ন্সডন্ট অযাড াইজবে ক্াউবেন্সল (CSAC) আন্সিদন জমা
পদওয়াে মাধযন্সম স্বমন্সনানয়নদান্সনে জনয পর্াগয। এই প্রবিধান স্ংবিষ্ট ব বাষন্সয় আনযমাবনক্ ৩০ হাই স্কয ল
পিবডেস্ম্পন্ন এক্জন বস্বনয়েন্সক্ বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি।
সপর্ামার্াি নসমননশন
A.

বস্বস্এইচ্এস্-এ ক্াজ ক্েন্সত আগ্রহী বপতামাতাো অনলাইন্সন এক্টি পূেণক্ৃ ত আন্সিদনপে
www.nycparentleaders.orgঠিক্ানায় জমা পদন্সিন।
প্রােীগণ এক্াবধক্ ক্মযযবনটি এিং/অেিা
বস্টিওয়াইড এডয ন্সক্শন ক্াউবেন্সল আন্সিদন ক্েন্সত পােন্সিন। য বদও এক্াবধক্ আন্সিদনপে জমা পদওয়া অনযন্সমাবদত,
প্রােীো এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্েন্সত পােন্সিন না। আন্সিদন ক্োে স্ময় পর্স্ি প্রােী এক্াবধক্ ক্াউেবান্সলে
জনয আন্সিদন ক্েন্সিন, তান্সদেন্সক্ তান্সদে অগ্রাবধক্ােিন্সম ক্াউবেলগুন্সলা উন্সেখ ক্েন্সত হন্সি। পর্স্ি প্রােী শতব াধীন্সন
এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্োে জনয মন্সনানীত হন্সিন, তাো শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত ক্াউবেলগুন্সলাে মধয পেন্সক্ স্িন্সচ্ন্সয়

যান্সমবল অযান্ড
ক্মযযবনটি এনন্সগজন্সমন্ট (FACE)আন্সিদন জমা পদওয়াে স্ময়স্ীমা www.nycparentleaders.orgঠিক্ানায়
পপাট ক্েন্সি।
পর্স্ি বপতামাতাে ইন্টােন্সনে িযিহান্সেে স্যন্সর্াগ পনই, তাো বিব ন্ন স্কয ল ও স াোনীয়
পিবশ পর্ ক্াউবেলন্সক্ অগ্রাবধক্াে বদন্সয়ন্সেন, পস্টিন্সতই ক াাজ ক্েন্সিন।

B.

C.

III.

বডব শন অি

স্ংস্থাগুন্সলাে তাবলক্াে জনয প ইস্-এ পর্াগান্সর্াগ ক্েন্সত পান্সেন, এস্ি স্কয ল ও স্ংস্থা তান্সদেন্সক্ ইন্টােন্সনে স্ংন্সর্াবজত
ক্বম্পউোে িযিহান্সেে স্যন্সর্াগ বদন্সত পােন্সি।
স্ন্তান পক্ান্ স্কয ন্সল িতব মান্সন স্কয ল ক্েন্সে, প্রােীন্সদেন্সক্ আিন্সদনপন্সে তাে তেয বদন্সত হন্সি। এন্সক্ক্জন প্রােীন্সক্ এ
ধন্সনে স্কয পলে এন্সক্ক্জন প্রবতবনবধ িন্সল বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি। প্রােীগণ পর্স্ি স্কয ন্সলে প্রবতবনবধত্ব ক্েন্সেন,
পস্স্ি স্কয ন্সলে তেয প্রদান ক্েন্সত িযেব হন্সল চ্যান্সেলন্সেে মবজব অনযর্ায়ী তান্সক্ অন্সর্াগয বিন্সিচ্নাে ক্ােণ বহন্সস্ন্সি ক্াজ
ক্েন্সত পান্সে।

প্রন্সতযক্ প্রােী আন্সিদন্সনে অংশবিন্সশষ (নাম, পর্ হাই স্কুন্সল স্ন্তান র্ায়, জীিনিৃত্তান্ত ও ক্মবক্ান্সণ্ডে
বিিৃবত, এিং িযবিগত বিিৃবত) বপতামাতা ও স্িবজন্সনে পদখাে জনয www.nycparentleaders.org

ঠিক্ানায় পপাট ক্ো হন্সি।
সনবত াচকমণ্ডলী
চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-660 এে িাধযিাধক্তা অনযস্ান্সে প্রাস্বঙ্গক্ িন্সোে প্রবতটি হাই স্কয ল পেন্সক্ বতনজন বপএ/বপটিএ

বপএ/বপটিএ-এে ক্মবক্তব াগণ র্াো বনিবাচ্ন প্রবিয়ায়
প্রােী হন্সিন, তাো বনিবাচ্ন প্রবিয়ায় প াে বদন্সত পােন্সিন না। এই বনিবাচ্ন প্রবিয়ায় বপএ/বপটিএ-পক্ অিশযই
ক্মবক্তব া বস্বস্এইচ্এস্-এে বপতামাতা স্দস্য বনিবাচ্ক্ হন্সিন।3

IV.

3

ক্মবক্তব াে পেন্সে এ ধেন্সনে প াে পদওয়াে জনয এক্জন স্দস্য মন্সনানীত ক্ন্সে বদন্সত হন্সি।
প্রার্থী য ািাম প্রসিয়া
A.
বস্বস্এইচ্এস্ নবমবন প াোম - প্রবতটি িন্সোন্সত িন্সো হাই স্কয ল পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেল প ইস্-এে স্ান্সে পােেবেক্
স্হন্সর্াবগতাে মাধযন্সম এক্টি নবমবন প াোম আন্সয়াজন ক্েন্সি পর্খান্সন বস্বস্এইচ্এস্-এে প্রােীন্সদেন্সক্ বনিবাচ্ক্মণ্ডলী
ও বপতামাতা এিং অনযানয আগ্রহীন্সদে স্ামন্সন বনন্সজেন্সদে িিিয ও পবেবচ্বত তয ন্সল ধোে স্যন্সর্াগ পদওয়া হন্সি।
B.
প্রােী প াোম আহ্বান ক্েন্সত হন্সি প্রােী হওয়াে আন্সিদনপে জমা পদওয়াে পে, তন্সি বনিবাচ্ন্সনে বছর পাে
বিতীয় মঙ্গলিান্সে বনধবাবেত প ান্সেে বদন্সনে আন্সগ। িন্সো হাই স্কয ল ক্াউবেল পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্াউবেল প্রােী
প াোন্সমে জনয এক্টি বডওই-এে স্থান, তাবেখ এিং উপর্যি স্ময় বনধবােণ ক্েন্সি, এিং প্রােী প াোন্সমে জনয স্ক্ল
পােবমে স্ংগ্রহ ক্েন্সি। প ইস্ নবমবন প াোন্সমে স্ান্সে স্ংবিষ্ট স্ক্ল পােবমে এিং অনযানয প্রন্সয়াজনীয় স্ক্ল
িযয় িহন ক্েন্সি।
C.
প ইস্ িন্সো হাই স্কয ল পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেলন্সক্ প্রােী প াোন্সম বিবল ক্োে জনয স্যবনবদব ষ্ট বস্বস্এইচ্এস্
প্রােীন্সদে পরাবশওে-এে ক্বপ পদন্সি পর্খান্সন ওই িন্সোে বস্বস্এইচ্এস্ প্রােীন্সদে নাম ও বনজ বনজ পবেবচ্বত োক্ন্সি।
প ইস্ নবমবন প াোম আন্সয়াজন্সনে জনয প্রন্সয়াজনানযর্ায়ী িাড়বত স্হায়-স্ঙ্গবত বদন্সয় স্হায়তা ক্েন্সি।

পক্া-পপ্রবস্ন্সডন্ট, পক্া-পস্ন্সিোবে িা পক্া-পেজাোন্সেে পেন্সে, বপএবপটিএ ক্ার্বক্বে পিান্সডবে িাক্ী স্ি স্দস্য মন্সনানীত ক্েন্সিন
পক্ান পক্া-অব স্াে (স্হক্ােী ক্মবক্তব া) এক্জন বনিবাচ্ক্ বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্েন্সিন।
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সনবত াচন প্রসিয়া

পযান্সেন্ট পমম্বাে (প াোবধক্ােস্ম্পন্ন বনিবাচ্ন
1.
প াে পদওয়াে জনয বনিবাচ্ক্ন্সদে www.nycparentleaders.org ঠিক্ানায় লগ ইন ক্েন্সত হন্সি।

2.

Once logged in, each selector will be provided with a ballot containing the names of
nominees for the CCHS who are representatives of schools located in the borough in
which the selector’s child attends school. 4 Each selector shall vote for two nominees.
FACE will provide selectors with more detailed information regarding the submission of
ballots.
র্খন িযালে গণনা ক্ো হন্সি:
a.

প্রন্সতযক্ িন্সোে স্ন্সিবাচ্য প াে লা ক্ােী দযই জন প্রােী পর্াগযতা প্রবতপাদনস্ান্সপন্সে
শতব াধীন ান্সি বনিবাবচ্ত বল পা বিন্সিবচ্ত হন্সিন। 5 তন্সি, পক্ান্সনা স্কয ন্সলেই বস্বস্এইচ্এস্এ এক্জন্সনে পিবশ বপতামাতা প্রবতবনবধ োক্ন্সত পােন্সি না, র্াে িযবতিম পস্ক্শন V.A.2.b। র্বদ
এক্ই স্কয ল পেন্সক্ এক্াবধক্ প্রােী বনিবাবচ্ত হন, তাহন্সল স্ন্সিবাচ্য প াে প্রাপ্ত প্রােী বনিবাচ্ত বিন্সিবচ্ত
হন্সিন। স্কয লটি পেন্সক্ অন্সপোক্ৃ ত ক্ম প াে পাওয়া প্রােীন্সদেন্সক্ বিন্সিচ্না পেন্সক্ অপস্ােণ ক্ো
হন্সি এিং ইবতমন্সধয পক্ান প্রবতবনবধত্ব পনই এমন স্কয ন্সলে পেিতী স্ন্সিবাচ্চ প াে পাওয়া প্রােীন্সক্
বস্বস্এইচ্এস্-এ শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি।

পস্স্ি পবেবস্থবতন্সত V.A.2.a অনযন্সেন্সদ িবণবত বনন্সষধাজ্ঞা প্রন্সয়াগ ক্ো হন্সল বনিবাবচ্তন্সদে
স্ংখযা দশজন্সনে চ্াইন্সত ক্ম হন্সত পান্সে, পস্খান্সন এই ধাোটি প্রন্সয়াগ ক্ো র্ান্সি না।
3.

প্রােীন্সদে মন্সধয োই হন্সলা (প্রােীো স্মান প াে পপন্সল), বক্ংিা প্রােবমক্ ান্সি দশজন্সনে ক্ম মন্সনানীত হন্সল,
পযনবনবিবাচ্ন অনযবষ্ঠত হন্সি। এ ধেন্সনে পবেবস্থবতন্সত প্রন্সতযক্ বনিবাচ্ক্ এক্জন প্রােীন্সক্ প াে পদন্সিন।
a.
বস্বস্এইচ্এস্-এে এক্ িা এক্াবধক্ আস্ন্সন োই হওয়াে ক্ােন্সণ র্বদ নতয ন ক্ন্সে বনিবাচ্ন ক্ো

b.

c.

d.

e.

আিশযক্ হয় , তাহন্সল শুধয োই হন্সয়ন্সে পর্স্ি প্রােীন্সদে মন্সধয, তাোই পযনবনবিবাচ্ন্সন অংশগ্রহণ
ক্েন্সত পােন্সিন।
র্বদ এক্ই স্কয ল পেন্সক্ িহু প্রােী বনিবাচ্ন্সনে িযাপান্সে পস্ক্শন V.A.2.a অনযর্ায়ী বিবধ বনন্সষধ
আন্সোন্সপে ক্ােন্সণ এক্ িা এক্াবধক্ পদ শূনয োক্ায় নতয ন ক্ন্সে বনিবাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয় ,
তাহন্সল ইবতমন্সধয বনিবাবচ্ত হনবন এমন স্ক্ল প্রােী এিং ইবতমন্সধয বস্বস্এইচ্এস্-এ পক্ান
প্রবতবনবধ পনই, এমন স্কয ন্সল পড়যয়া পেন্সলন্সমন্সয়ন্সদে বপতামাতাোও নতয ন ক্ন্সে আন্সয়াবজত বনিবাচ্ন্সন
অংশগ্রহন্সণে পর্াগয হন্সিন। র্বদ পযনবনবিবাচ্ন্সনে পেও স্ক্ল আস্ন পূণব না হয়, তাহন্সল
পস্ক্শন V.A.2.b-এে িযবতিমী বনয়ম প্রন্সয়াগ ক্ো হন্সি।
র্বদ পস্ক্শন V.A.3.a এিং V.A.3.b প্রন্সয়ান্সগে ক্ােণ োড়া অনয পক্ান ক্ােন্সণ এক্ িা
এক্াবধক্ আস্ন অপূণব োক্াে নতয ন ক্ন্সে বনিবাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল পর্স্ি প্রােী
ইবতমন্সধয বনিবাবচ্ত হনবন, তাো পযনবনবিাব চ্ন্সন অংশগ্রহণ ক্োে পর্াগয হন্সিন।
উপন্সে উ বেবখত পস্ক্শন V.A.3.a, V.A.3.b এিং V.A.3.c-এে স্ান্সে স্ামঞ্জস্যবিধান ক্োে
ক্ােন্সণ র্বদ এক্াবধক্ পযনবনবিাব চ্ন আিশযক্ হয় , তাহন্সল তা পস্ক্শন V.A.3.a, V.A.3.b
এিং V.A.3.c.-এ উবেবখত শতব ানযর্ায়ী এক্ই স্মন্সয়, বক্ন্তু ব ন্ন ব ন্ন ান্সগ বি ি ক্ন্সে
এক্াবধক্ বনিবাচ্ন ক্েন্সত হন্সি।
য বদ োন অ বনিবাচ্ন প্রবিয়ায় স্ি আস্ন পূণব না হয় , তাহন্সল বডপােবন্সমন্ট অ এডয ন্সক্শন্সনে
বনিবাচ্ন
প্রবিয়া
পবেচ্ালনাক্ােী
স্বাধীন
এন্সজন্ট

4

র্বদ পক্ান প্রােীে পেন্সলন্সমন্সয়ো ব ন্ন ব ন্ন িন্সোন্সত স্কয ল ক্ন্সে, তাহন্সল স্ন্তান পর্স্ি িন্সোন্সত স্কয ল ক্েন্সে, পস্স্ি িন্সোে প্রবতটিে িযান্সলন্সে প্রােীে
নাম োক্ন্সত হন্সি।

5

এক্জন প্রােী বর্বন িহু িন্সোন্সত স্কয ন্সলে প্রবতবনবধত্ব ক্ন্সেন, তান্সক্ বস্বস্এএচ্এস্-এ প্রবতবনবধত্ব ক্োে জনয এক্টি িন্সোন্সক্ পিন্সে বনন্সত হন্সি। র্বদ
এক্জন প্রােী এক্াবধক্ িন্সোে প্রবতবনবধত্ব ক্োে জনয শতব স্ান্সপন্সে বনিবাবচ্ত হন , তাহন্সল প্রােীন্সক্ অিশযই উন্সেখ ক্েন্সত হন্সি ওই িন্সোগুন্সলাে মন্সধয
পক্ানটিে প ােবতবনবধত্ব ক্েন্সিন, এিং অিবশষ্ট িন্সোগুন্সলাে জনয তান্সক্ বিন্সিচ্না পেন্সক্ িাদ পদওয়া হন্সি।
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উপর্যবি পস্ক্শন V.A.3.a, V.A.3.b, and V.A.3.c পমাতান্সিক্ পর্াগযতাে অব ন্ন বিবধবনন্সষধ
িযিহাে ক্ন্সে লোবেে মাধযন্সম বিজয়ী বনধবােণ কর পি। তন্সি, পক্ান প্রােী র্বদ প্রােবমক্ বনিবাচ্ন ও
পযনবনবিবাচ্ন উ য়টিন্সতই পক্ান প াে না পান, তাহন্সল ক্াউবেন্সলে আস্ন শূনয পেন্সক্ র্ান্সি র্া এই
প্রবিধান্সনে পস্ক্শন IX.A.2 and IX.A.3 অনযর্ায়ী পূেণ ক্েন্সত হন্সি।

B.

4.

র্বদ পক্ান্সনা িন্সোে বনিবাবচ্ত প্রােী বনিবাচ্ন প্রবিয়া স্ম্পন্ন হওয়াে পে বক্ন্তু বনিবাচ্ন িেন্সেে ২৫
জযন তাবেন্সখ িা তাে আন্সগ অনযপর্যি িা অন্সর্াগয বিন্সিবচ্ত হন, তাহন্সল প্রােবমক্ বনিবাচ্ন প্রবিয়ায়
িন্সোে পেিতী স্ন্সিবাচ্য প াে প্রাপ্ত প্রােী শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত বিন্সিবচ্ত হব পান। 6 র্বদ উপন্সেে বনন্সয়ন্সম
বনিবাচ্ন ক্োয় প্রােীন্সদে মন্সধয োই হয়, তাহন্সল বডপােবন্সমন্ট অি এডয ন্সক্শন্সনে পন্সে বনিবাচ্ন পবেচ্ালনাক্ােী
বনেন্সপে স্ংস্থা লোবেে মাধযন্সম বিজয়ী বনিবাচ্ন ক্েন্সি। র্বদ পর্াগয পক্ান প্রােী বনিবাচ্ন্সনে জনয পাওয়া না
র্ায়, তাহন্সল বস্বস্এইচ্এস্-এে এক্টি পদ শূনয িন্সল ধো হন্সি র্া এই প্রবিধান্সনে পস্ক্শন IX.A.2 এিং
IX.A.3 অনযর্ায়ী পূেণ ক্ো হন্সি।

5.

বপতামাতা স্দস্য দযই িেে পময়অন্সদে জনয বনিবাবচ্ত হন এিং ক্ন্সতািাে বনিবাবচ্ত হন্সত পােন্সিন,
তা স্ীমািদ্ধ নয়।

বস্বস্এস্ই ক্তৃব ক্ বনন্সয়াগ
বস্বস্এস্ই এক্জন প াটিং স্দস্য বনন্সয়াগ ক্েন্সি বর্বন হন্সেন ইনডব জযয়ালাইজড এডয ন্সক্শন পপ্রাগ্রামর্যি
এক্জন হাই স্কয ল বশোেীে বপতামাতা। এ ধেন্সনে স্দস্য দযই িেে পময়ান্সদে জনয বনিবাবচ্ত হন্সিন এিং
তাে পময়াদ স্ীমা পনই।
বস্বস্এইচ্এস্-এ বস্বস্এস্ই বনর্যবি বহস্ান্সি ক্াজ ক্েন্সত আগ্রহী িযবিগণ আন্সিদন
েন্সমে জনয প ইস্-এে ক্ান্সে অনযন্সোধ জানািপান এিং তান্সদে পূেণক্ৃ ত আন্সিদন্সনে েম বস্বস্এস্ইে ক্ান্সে
পাঠনে জনয প ইস্-এ জ মা পদন্সিন।

C.

বস্বস্ইএলএল ক্তৃব ক্ বনন্সয়াগ
বস্বস্ইএলএল এক্জন প াটিং স্দস্য বনন্সয়াগ পদন্সি বর্বন এনওয়াইবস্ হাই স্কয ন্সল পবেচ্াবলত বি াবষক্ অেিা
ইংবলশ অযাজ এ পস্ন্সক্ন্ড লযাঙ্গযন্সয়জ ক্মবস্ূবচ্ন্সত অধযয়নেত বশোেীে বপতামাতা। এ ধেন্সনে স্দস্য দযই
িেে পময়ান্সদে জনয বনিবাবচ্ত হন্সিন এিং তাে পময়াদ স্ীমা পনই। বস্বস্ইএস্-এ বস্বস্ইএলএল-এে বনর্যবি
বহস্ান্সি ক্াজ ক্েন্সত আগ্রহী িযবিগণ আন্সিদন েন্সমে জনয প ইস্-এে ক্ান্সে অনযন্সোধ জানান্সিন এিং তান্সদে পূেণক্ৃ ত
আন্সিদন্সনে েম বস্বস্এস্ইে ক্ান্সে পাঠনে জনয প ইস্-এ জমা পদন্সিন।

D.

এনওয়াইবস্ পািবলক্ এডন্স ান্সক্ন্সেে বনর্যবি
এনওয়াইবস্ পািবলক্ এডন্স ান্সক্ে এক্জন প াটিং স্দস্য বনন্সয়াগ পদন্সিন।
পস্ স্দস্যন্সক্ অিশযই বস্টিে
িাবস্ন্দা হন্সত র্াে িযিস্া, িাবণজয বক্ংিা বশোগত অব জ্ঞতায় প্রচ্য ে অব জ্ঞতা ও জ্ঞানস্ম্পন্ন েন্সয়ন্সে এিং বর্বন
বনউ ইয়ক্ব বস্টিে স্কয লস্মূন্সহ পলখাপড়াে অগ্রগবতন্সত উন্সেখন্সর্াগয ূ বমক্া োখন্সত স্েম হন্সিন। এ ধেন্সনে স্দস্য দযই
িেে পময়ান্সদে জনয বনোিাবচ্ত হন্সিন এিং তাে পময়াদ স্ীমা পনই।
বস্বস্এইচ্এস্-এে বনর্যবি পপন্সত
আগ্রহীন্সদেন্সক্ এনওয়াইবস্ পািবলক্ এডন্স ান্সক্ন্সেে অব স্ পেন্সক্ এক্টি আন্সিদনপে স্ংগ্রহ ক্েন্সত হন্সি এিং পস্
আন্সিদনপে পূেণ ক্ন্সে এনওয়াইবস্ পািবলক্ এডন্স ান্সক্ন্সেে অব ন্সস্ জমা বদন্সত হন্সি।

E.

বশোেী স্দস্য বনন্সয়াগ
চ্যান্সেলন্সেে বস্টিওয়াইড টয ন্সডন্ট অযাড াইজবে ক্াউবেল (CSAC) জমা পদওয়া আন্সিদনপে পর্বান্সলাচ্না ক্েন্সি,
স্াোৎক্াে বনন্সত পান্সে, এিং এক্জন প্রােীন্সক্ বনন্সয়াগদান্সনে জনয চ্যান্সেলন্সেে ক্ান্সে স্যপাবেশ ক্েন্সি।

VI.

য াগ্যর্া/উপ ুক্তর্াি প ত ানলাচনা
প্রােীদদে শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত হওয়াে পন্সে, বক্ন্তু দাবয়ত্ব াে গ্রহন্সণে আন্সগ চ্যান্সেলে িা তাে বনর্যি িযবি বনবিত ক্েন্সিন
পর্ বতবন বস্বস্এইচ্এস্-এ ক্াজ ক্োে পর্াগয বক্-না। চ্যান্সেলে র্বদ বনবিত ক্ন্সেন পর্ আইন অনযর্ায়ী প্রােীে পর্াগযতা পনই,
তাহন্সল চ্যান্সেলন্সেে বলবখত বস্দ্ধান্ত ইস্যযে পেিতী স্াত বদন্সনে মযন্সধয জনস্াধােন্সণে পর্বন্সিেন্সণে জনয িন্সো-পত এিং
প ইস্-এে পস্ন্ট্রাল অব ন্সস্ স্ংেেণ ক্ো হন্সি। ইস্যযক্ৃ ত এ ধেন্সনে বস্দ্ধান্সন্ত ঘেনাগত ও আইনগত ব বত্ত অন্ত বয ি োক্ন্সি।
চ্যান্সেল পক্ান প্রােীন্সক্ অন্সর্াগয পঘাষণা ক্েন্সল তাে স্থলাব বষি হ পিন পেিতী স্ন্সিবাচ্চ প ােপ্রাপ্ত প্রােী, র্বদ-না বতবন
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র্বদ অন্সর্াগযতা বনিবাচ্ন্সনে িেন্সেে ২৫ জযন্সনে পে ঘন্সে, তাহন্সল এই প্রবিধান্সনে পস্ক্শন IX.A.2 এিং IX.A.3 প্রন্সয়াগ হন্সি।
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ইবতমন্সধয বস্বস্এইচ্এস্-এ প্রবতবনবধ আন্সে, এমন স্কয ল পেন্সক্ এন্সস্ োন্সক্ন।
VII.

িময়িীমা
বস্বস্এইচ্এস্ িাোই ক্ো হন্সি পম ২০১১ স্ান্সলে মান্সস্ে বিতীয় মঙ্গলিাে এিং এেপে পেন্সক্ প্রবত দযই িেে পে
পে, িাোই ক্োে পে জযলাই মান্সস্ে ১ তাবেখ পেন্সক্ পময়াদ শুরু হন্সি। মন্সনানয়ন প্রবিয়া চ্লন্সি ৯০ বদনিযাপী।
এই স্ময়স্ীমাে মন্সধয অন্ত বয ি আন্সে পদ্ধবত স্ম্পন্সক্ব স্িাইন্সক্ জানান, বপতামাতাে মন্সনানয়ন, নবমবন প াোম এিং
বনিবচ্ক্ন্সদে প াে পদওয়া। প ইস্ এই প্রবিধান িাস্তিায়ন্সনে জনয র্োর্ে স্ময়স্ীমা পঘাষণা ক্েন্সি।

VIII.

পদর্যাগ্
A.

বপতামাতা স্দস্য এিং বস্বস্এস্ই, বস্বস্ইএলএল, এিং পািবলক্ এডন্স ান্সক্ে ক্তৃব ক্ বনর্যি
বপতামাতা স্দস্য এিং বস্বস্এস্ই এিং বস্বস্ইএলএল ক্তৃব ক্ বনর্যিন্সদে অিশযই চ্যান্সেলেৎ িোিে বলবখত ান্সি
ইস্ত া বদন্সত হন্সি। চ্যান্সেলে তাে পে পেন্সক্ পদতযাগপে গ্রহন্সণে জনয বডব শন অি যান্সমবল অযান্ড
ক্মযযবনটি এনন্সগজন্সমন্ট-এে বচ্
যান্সমবল এনন্সগজন্সমন্ট অব স্ােন্সক্ দাবয়ত্ব অপবন ক্ন্সেন্সেন। বস্বস্এস্ই ও বস্বস্ইএলএল
ক্তৃব ক্ বনর্যিো বনন্সয়াগদানক্ােী ক্াউবেলন্সক্ও ইস্ত াে ক্ো অিবহত ক্েন্সিন এিং পস্ই পনােবাস্ বনন্সয়াগদানক্ােী
ক্াউবেন্সলে িোিে পাঠান্সিন।
পদতযাগপন্সে পদতযান্সগে আগাম তাবেখ, র্া জমা পদওয়াে ৩০ বদন্সনে
পিবশ হন্সত পােন্সি না, উবেবখত না োক্ন্সল বচ্
যান্সমবল এনন্সগজন্সমন্ট অব স্ান্সেে ক্ান্সে পদতযাগপে জমা পদওয়াে
তাবেখ পেন্সক্ পদতযাগ ক্ার্বক্ে হন্সি। চ্যান্সেলন্সেে অনযন্সমাদন োড়া পদ্ততযাগপে প েত পনওয়া, িাবতল ক্ো,
বক্ংিা স্ংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি না।

B.

পািবলক্ এডন্স ান্সক্ন্সেে বনর্যবি
পািবলক্ এডন্স ান্সক্ন্সেে বনর্যি স্দন্সস্যে পদতযাগপে পািবলক্ এডন্স ান্সক্েন্সক্ উন্সেশয ক্ন্সে বলবখত ান্সি জমা
বদন্সত হন্সি। পদতযাগপন্সে পদতযান্সগে আগাম তাবেখ, র্া জমা পদওয়াে ৩০ বদন্সনে পিবশ হন্সত পােন্সি না, উবেবখত
না োক্ন্সল স্ংবিষ্ট পািবলক্ এডন্স ান্সক্ন্সেে ক্ান্সে পদতযাগপে জমা পদওয়াে তাবেখ পেন্সক্ পদতযাগ ক্ার্বক্ে হন্সি।
পািবলক্ এডন্স ান্সক্ন্সেে অনযন্সমাদন োড়া পদ্ততযাগপে প েত পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা স াংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি
না।

C.

বশোেী স্দস্য
বশোেী স্দন্সস্যে ইস্ত া বলবখত ান্সি চ্যান্সেলে িোিে বদন্সত হন্সি। পদতযাগপন্সে পদতযান্সগে আগাম তাবেখ,
র্া জমা পদওয়াে ৩০ বদন্সনে পিবশ হন্সত পােন্সি না, উবেবখত না োক্ন্সল চ্যান্সেলন্সেে ক্ান্সে পদতযাগপে জমা পদওয়াে
তাবেখ পেন্সক্ পদতযাাগ ক্ার্বক্ে হন্সি। চ্যান্সেলন্সেে অনযন্সমাদন োড়া পদ্ততযাগপে প েত পনওয়া, িাবতল
ক্ো, বক্ংিা স্ংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি না।

IX.

পদশূনযর্া
A.

বপতামাতা স্দস্য এিং বস্বস্এস্ই, বস্বস্ইএলএল, এিং পািবলক্ এডন্স ান্সক্ে ক্তৃব ক্ বনর্যি
1.

বস্বস্এইচ্এস্-এে পক্ান স্দস্য বর্বন তাে পময়াদক্ান্সল র্োর্ে ান্সি স্ াে ক ো তান্সক্ জাবনন্সয় পদওয়া স্ন্সত্ত্বও
বলবখত ান্সি র্োেব ক্ােণ না পদবখন্সয় বস্বস্এইচ্এস্-এে বতনটি স্ ায় উপবস্থত হন্সত অিন্সহলা ক্ন্সেন িা
অনযপবস্থত োন্সক্ন, তাে পদ শূনয হন্সয় র্ান্সি।.7 প্রবতটি অনযপবস্থবত এিং বলবখত িযাখযা দাপ্তবেক্ বিিেণীন্সত
বলবপিদ্ধ ক্ো হন্সি।
পািবলক্ এডন্স ান্সক্ে বনর্যি স্দন্সস্যে স্ক্ল অনযপবস্থবত অিশযই পািবলক্
এডন্স ান্সক্েন্সক্ বস্বস্এইচ্এস্-এে প্রশাস্বনক্ ক্মবক্তব া িা পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্তৃব ক্ জানান্সত হন্সি। বস্পািবলক্
এডন্স ান্সক্ে বনর্যি স্দন্সস্যে স্ক্ল অনযপবস্থবত অিশযই পািবলক্ এডন্স ান্সক্েন্সক্ বস্বস্এইচ্এস্-এে প্রশাস্বনক্
ক্মবক্তব া িা পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্তৃব ক্ জানান্সত হন্সি। তৃ তাীয় অননযন্সমাবদত অনযপবস্থবতে পে বস্বস্এইচ্এস্
বস্বস্ইএলএল আস্নটিন্সক্ বনয়বমত স্ ায় বস্দ্ধান্ত গ্রহণ ক্ন্সে শূনয পঘাষণা ক্েন্সি এিং চ্যান্সেলেন্সক্
(বক্ংিা পেে বিন্সশন্সষ পািবলক্ এডন্স ান্সক্ে, বস্বস্এস্ই, এিং বস্বস্ইএলএল-পক্) এই পদন্সেন্সপে ক্ো জাবনন্সয়

7 বনম্নবলবখত বিষয়গুবল অনযপবস্থবতে জনয বিধ ক্ােণ বহস্ান্সি গণয হন্সয় োন্সক্ :

পক্ান আত্মীন্সয়ে মৃতযয িা আত্মীন্সয়ে অন্সন্তবষ্টবিয়ায়
অংশগ্রহণ; বস্বস্এইচ্এস্ স্দস্য িা পবেিান্সেে ক্ান্সো মাোত্মক্ অস্যখ িা আহত হওয়া; জযবে বডউটিস্হ িাধযতামূলক্ পক্ােব হাবজো; বমবলোবে বডউটি;
চ্াকুবেে স্ান্সে স্ম্পবক্বত িন্দ্ব র্াে ক্ােন্সণ বস্বস্এইচ্এস্-এে স্ ায় অনযপবস্থবত পেন্সক্ পেহাই পাওয়া র্ায়বন; এিং অনযানয ক্ােণ র্া বস্বস্এইচ্এস্-এ
উপর্যি মন্সন ক্ন্সে।

D-160

শূনযপদ পূেণস্হ বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন হাই স্কয লস্-এে স্দস্যপদ মন্সনানয়ন এিং বনিবাচ্ন
প্রবিয়া
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পদন্সি।

B.

2.

বস্বস্এইচ্এস্-এ র্খন পক্ান বপতামাতাে পদ শূনার্ হয়, বস্বস্এইচ্এস্-পক্ পময়ান্সদে অিবশষ্ট স্মন্সয়ে জনয
পক্ান এক্টি উন্মযি স্ া পেন্সক্ পস্ পদ পূেণ ক্েন্সত হন্সি। হাই স্কয ল বশোেীন্সদে বপতামাতান্সদে বপতামাতাে
শূনয পদ পূেন্সণে জনয বলবখত স্যপাবেশ প্রদান্সনে স্যন্সর্াগ পদওয়া হন্সি; এিং শূনয পদ পূেন্সণে আন্সগ বস্বস্এইচ্এস্এে স্ান্সে মতবিবনময় কর পত হন্সি।
বস্বস্এইচ্এস্-এে বপতামাতান্সদে জনয বনবদব ষ্ট পদ পূেন্সণ আগ্রহী
বপতামাতান্সদেন্সক্ অিশযই এক্টি আন্সিদনপে পূেণ ক্েন্সত হন্সি। স্ংবিষ্ট বস্বস্এইচ্এস্ িা প ইস্ অব স্ পেন্সক্
আন্সিদনপে স্ংগ্রহ ক্ো পর্ন্সত পান্সে।

3.

োই প ান্সেে পঘাষণা পদওয়াে ৬০ বদন্সনে মন্সধয র্বদ বস্বস্এইচ্এস্-এে বপতামাতান্সদে জনয বনবদব ষ্ট আস্ন
পূেণ ক্ো না হয় , তাহন্সল োই পরক্ ক্োে জনয চ্যান্সেলে প াে পদন্সিন। র্বদ বস্বস্এইচ্এস্ ৬০ বদন্সনে মন্সধয
আস্ন পূেণ ক্েন্সত িযেব হয় , তাহন্সল চ্যান্সেলে পস্ শূনয আস্ন পূেণ ক্েন্সত পােন্সিন।

4.

বস্বস্এইচ্এস্ অেিা বস্বস্ইএলএল বনর্যি পক্ান আস্ন শূনয হন্সল ক্াউবেল পময়ান্সদে অিবশষ্ট স্ময়
ক্াজ ক্োে জনয এক্জন স্দস্য বনর্যবি পদন্সি। বস্বস্এস্ই অেিা বস্বস্ইএলএল-এে বনর্যবি বহস্ান্সি
ক্াজ ক্েন্সত আগ্রহী িযবিগণ আন্সিদন েন্সমে জনয প ইস্-এে ক্ান্সে অনযন্সোধ জানান্সিন এিং তান্সদে পূেণক্ৃ ত
আন্সিদপনে েম বস্বস্এস্ই অেিা বস্বস্ইএলএল-এে ক্ান্সে পাঠানে জনয প ইস্-এ জমা পদন্সিন।

5.

পািবলক্ এডন্স ান্সক্ে বনর্যি পক্ান আস্ন শূনয হন্সল পািবলক্ অযাডন্স ান্সক্ে পময়ান্সদে অিবশষ্ট স্ময়
ক্াজ ক্োে জনয এক্জন স্দস্য বনর্যি ক্েন্সিন।
পািবলক্ এডন্স ান্সক্ন্সেে মন্সনানয়ন পপন্সত
আগ্রহীন্সদেন্সক্ পািবলক্ এডন্স ান্সক্ে অব স্ পেন্সক্ এক্টি আন্সিদনপে স্ংগ্রহ ক্েন্সত হন্সি এিং পস্
আন্সিদনপে পূেণ ক্ন্সে িন্সো পািবলক্ এডন্স ান্সক্ন্সেে অব ন্সস্ জমা বদন্সত হন্সি।

বশোেী পদশূনযতা
বশোেী পদশূনযতাে পেন্সে, বস্এস্এবস্ ইবতপূন্সিব বিন্সিচ্নাে জনয চ্যান্সেলন্সেে ক্ান্সে স্বমন্সনানয়নক্ােী আন্সেক্জন
বস্বনয়েন্সক্ পময়ান্সদে অিবশষ্ট সময়
ক্াজ চ্াবলন্সয় র্াওয়াে জনয বনন্সয়াগ পদন্সি।
চ্যান্সেলে বস্বস্এইচ্এস্
এিং প ইস্ অব স্ন্সক্ তাে বনর্যবিে ক্ো জানান্সত হন্সি।

X.

অসিন াগ্ প্রসিয়া
এই প্রবিধান্সনে প্রবতপালন বনবিত ক্োে িযাপান্সে স্ক্ল অব ন্সর্াগ চ্যান্সেলে িোিে বলবখত ান্সি বিবধ ন্সঙ্গে পাাঁচ্
বদন্সনে মন্সধয জমা বদন্সত হন্সি এিং অিশযই এন্সত অব ন্সর্ান্সগে ক্ােণ স্যবনবদব ষ্ট ান্সি িযাখযা ক্েন্সত হন্সি।

XI.

যকৌশলগ্র্ িহায়র্া
প ইস্ এই প্রবিধান্সনে অন্ত বয ি প্রবিয়া িাস্তিায়ন্সনে িযাপান্সে তত্ত্বািধান ক্েন্সি এিং প্রন্সয়াজনীয় পক্ৌশলগত স্হায়তা
প্রদান ক্েন্সি।
এই প্রবিধান স্ম্পন্সক্ব স্ক্ল অনযস্ন্ধান বনন্সচ্ে ঠিক্ানায় পপ্রেণ ক্েন্সত হন্সি :

প ান::
212-374-2323

বডব শন অি

যান্সমবল অযান্ড ক্মযযবনটি এনন্সগজন্সমন্ট

N.Y.C. Department of Education
49 Chambers Street – Room 503
New York, NY 10007

যাক্স:
212-374-0076

