NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট
সংক্ষিপ্তসার

NYC স্কুলস অ্যাকাউন্ট (NYCSA) একক্ষি ওয়েবক্ষিক্ষিক অ্যাক্ষিয়কশন (উপকরণ) আপনার সন্তায়নর প্রাক্ষিষ্ঠাক্ষনক ও জীবনী-সংক্রান্ত
(বায়োগ্রাক্ষিকাল) িথ্য আপনায়েরয়ক কক্ষিউিার, ফিান বা িযাবয়লয়ি ফেখার সু ক্ষবধা প্রোন কয়র। অ্যাক্ষিয়কশনক্ষি ইংয়রক্ষজ ছাড়া আরও
নেক্ষি িাষাে পাওো যাে। অ্যাকাউয়ন্ট আপনারা সন্তায়নর ফযসব িথ্য ফেখয়বন:
 উপক্ষিক্ষি
 ফগ্রড
 মূ লযােন বা অ্যায়সস্য়মন্টস্ (য়িস্ট ফস্কারস)
 স্বািয সংক্রান্ত িথ্য (ক্ষিিয়নস্গ্রাম)
 সমেসূ ক্ষি
 অ্ক্ষিিাবক
 এনয়রালয়ময়ন্টর ইক্ষিহাস
 প্রয়মাশন ট্র্যাকার
 গ্রযাজুয়েশন ট্র্যাকার
 ক্ষরক্ষডং ফলয়িল
 পক্ষরবহন (ট্র্যান্সয়পায়িেশন)

আক্ষম কীিায়ব একক্ষি NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট তিক্ষর করয়ি পাক্ষর?

NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট তিক্ষর করার েু ক্ষি উপাে আয়ছ। আপক্ষন একক্ষি সামক্ষেক বা ফিয়িারারী পাসওোডে ফপয়ি আপনার সন্তায়নর
স্কুয়ল ক্ষনয়জ ফযয়ি পায়রন, অ্থ্বা সন্তায়নর মাধযয়ম বাক্ষড়য়ি পাঠায়না ক্ষিক্ষঠয়ি ফেো অ্যাকাউন্ট তিক্ষরর ফকাড বযবহার করয়ি পায়রন।
বযক্ষিগিিায়ব উপক্ষিি হয়ে
1. আপনার সন্তায়নর স্কুয়লর সায়থ্ অ্যাপয়েন্টয়মন্ট ক্ষঠক করুন।
2. একক্ষি তবধ িয়িা ID (য়যমন আপনার পাসয়পািে, আপনার ড্রাইিাসে লাইয়সন্স, IDNYC), আপনার ইয়মইল ক্ষঠকানা, এবং
আপনার সন্তায়নর 9 ক্ষডক্ষজি স্টুয়ডন্ট ID নাম্বার, যা িার ক্ষরয়পািে কায়ডে পাওো যায়ব, ক্ষনয়ে যায়বন।
3. আপক্ষন যখন আপনার স্কুয়ল অ্যাকাউন্ট খুলয়বন িখন আপক্ষন একক্ষি রক্ষশে বা ক্ষরক্ষসি পায়বন যার উপয়র আপনার সামক্ষেক
বা ফিয়িারারী পাসওোডে ফলখা রয়েয়ছ।
4. http://mystudent.nyc ওয়েবসাইয়ি যান এবং আপনার ইয়মইল ক্ষঠকানা ও ফিয়িারারী পাসওোডে এন্টার করুন।
আপনার অ্যাকাউয়ন্টর জনয আপনায়ক একক্ষি নিুন পাসওোডে, আপনার ক্ষনরাপিামূ লক প্রশ্নাবলী বা ক্ষসক্ষকউক্ষরক্ষির ফকায়েন
প্রস্তুি করয়ি হয়ব এবং আপনার ইয়মইল ক্ষঠকানা ক্ষনক্ষেি করয়ি হয়ব।

অ্নলাইয়ন
আপনার সন্তায়নর সায়থ্ ক্ষিক্ষঠর মাধযয়ম অ্যাকাউন্ট তিরীর (ক্ষক্রয়েশন) ফকাড বাক্ষড়য়ি পাঠায়না হয়ব যা আপনার প্রয়োজন
হয়ব। এছাড়াও আপক্ষন ক্ষিক্ষঠ ডাকয়যায়গ পাঠায়নার জনয স্কুয়ল অ্নু য়রাধ করয়ি পায়রন। NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট তিক্ষর অ্থ্বা
ক্ষবেযমান অ্যাকাউয়ন্ট অ্নয একজন সন্তানয়ক ফযাগ করয়ি আপনার এই ফকাড এবং আপনার সন্তায়নর 9 ক্ষডক্ষজি স্টুয়ডন্ট ID
নাম্বার প্রয়োজন হয়ব।
1. http://mystudent.nyc ওয়েবসাইয়ি যান এবং লগইন ফপইয়জ “Create account (অ্যাকাউন্ট তিক্ষর করুন)”
ক্ষলংক ক্ষনবোিন করুন।
2. আপনার সন্তায়নর 9 ক্ষডক্ষজি স্টুয়ডন্ট ID এন্টার করুন। আপক্ষন আপনার সন্তায়নর ID নাম্বার িার ক্ষরয়পািে কায়ডে
পায়বন। যক্ষে আপনার কায়ছ আপনার সন্তায়নর ID নাম্বার না ফথ্য়ক থ্ায়ক, িয়ব আপনার সন্তায়নর স্কুয়লর সায়থ্
ফযাগায়যাগ করুন।
3. অ্ননয বা ইউক্ষনক অ্যাকাউন্ট তিরীর ফকাড িাইপ করুন।
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4. আপনার ইয়মইল ক্ষঠকানা ক্ষেন এবং একক্ষি নিুন পাসওোডে তিরী করুন।
5. “Create account (অ্যাকাউন্ট তিক্ষর করুন)” ফবয়ছ ক্ষনন এবং আপনার ইয়মইল ও পাসওোডে ক্ষেয়ে লগ ইন করার
জনয “সাইন ইন” ফবয়ছ ক্ষনন।
6. প্রথ্মবার সাইন ইন করার পর আপনায়ক ক্ষিনক্ষি ক্ষনরাপিামূ লক প্রশ্ন বা ক্ষসক্ষকউক্ষরক্ষি ফকায়েয়েন ফবয়ছ ক্ষনয়ে উির
ক্ষেয়ি হয়ব আপনার ইয়মইল ক্ষঠকানা ক্ষনক্ষেি করয়ি হয়ব।

আপনার সন্তায়নর িথ্য ফেখার সু য়যাগ (এয়েস ফশোর)

আপক্ষন অ্নযানয প্রাপ্তবেস্কয়েরয়ক, যারা আপনার সন্তায়নর স্কুল ফরকয়ডের সায়থ্ সংক্ষিষ্ট, িায়েরয়ক ক্ষনজস্ব অ্যাকাউন্ট খুলয়ি আহ্বান
জানায়ি পায়রন। আপনারা আত্মীেস্বজন, ফবক্ষবক্ষসিার, পাড়াপ্রক্ষিয়বশী, ক্ষকংবা ক্ষিউির, অ্থ্বা ক্ষপিামািায়ের ফকান একজন যক্ষে অ্নয
ফকাথ্াও থ্ায়কন, এবং অ্নয যায়ের আপনার সন্তায়নর িথ্য জানার উক্ষিৎ বয়ল ময়ন কয়রন, িায়েরয়ক আমন্ত্রণ জানায়ি পায়রন। ক্ষকন্তু,
ফযয়হিু ক্ষকছু িথ্য স্কুল ফগাপন রায়খ, ফসয়হিু আপনারা কায়েরয়ক আমন্ত্রণ জানায়বন, িা আমরা সাবধায়ন ক্ষবয়বিনা কয়র ফেখয়ি বক্ষল।
কিিুকু ফবক্ষশ বা কিিুকু কম িথ্য আপক্ষন িায়েরয়ক ফেখার সু য়যাগ ফেয়বন িা আপক্ষন ক্ষনেন্ত্রণ করয়বন।
আপনার অ্যাকাউন্ট ক্ষনবন্ধয়নর পর Manage User Access page (মযায়নজ ইউজার অ্যায়েস ফপইজ) খুলুন। এখায়ন আপক্ষন ফেখয়ি
পায়বন ফকান্ প্রাপ্তবেস্কয়ের সায়থ্ আপনার সন্তায়নর িথ্য ফশোর করয়ি পারয়বন। আপক্ষন যায়েরয়ক সন্তায়নর িথ্য ফেখার সু য়যাগ
ক্ষেয়ি িান, িায়েরয়ক আপনার সন্তায়নর স্টুয়ডন্ট ID নম্বর ক্ষেয়ি হয়ব। ঐ নম্বর ছাড়া, িারা অ্যাকাউয়ন্ট ফযাগোন প্রক্ষক্রো সিন্ন করয়ি
পারয়ব না।

আমার ফকান্ িথ্য ফেখার বা অ্যায়েস করার সু য়যাগ আয়ছ?
আপনার সন্তায়নর ফরকয়ডের সায়থ্ সংক্ষিষ্ট প্রয়িযক প্রাপ্ত বেস্কয়ক কায়স্টাক্ষডোল, নন-কায়স্টাক্ষডোল, ক্ষকংবা অ্ক্ষিক্ষরি বযবহারকারী ক্ষহয়সয়ব
ক্ষনধোরণ করা হয়েয়ছ। এই িূ ক্ষমকা ক্ষনধোরণ ক্ষনক্ষেি কয়র িারা আপনার সন্তায়নর কিিুকু িথ্য ফেখয়ি পায়ব।
 কায়স্টাক্ষডোল (ক্ষজম্মাোর) বযবহারকারী ক্ষহয়সয়ব, আপক্ষন NYC স্কুলস্ অ্যাকাউয়ন্ট আপনার সন্তায়নর সকল িথ্য ফেখয়ি
পারয়বন। এছাড়াও, আপক্ষন অ্নযানয প্রাপ্তবেস্ক বযক্ষিয়েরয়ক সন্তায়নর িথ্য ফেখয়ি আমন্ত্রণ জানায়ি পায়রন।
 নন-কায়স্টাক্ষডোল (অ্-ক্ষজম্মাোর) বযবহারকারীগণ, NYC স্কুলস্ অ্যাকাউয়ন্ট িায়ের সন্তায়নর প্রাে সকল িথ্য ফেখয়ি পারয়বন।
 সন্তায়নর কায়স্টাক্ষডোল ক্ষপিামািা আপনায়ক যা যা ফেখার সু য়যাগ ক্ষেয়ি িাইয়বন, বাড়ক্ষি বযবহারকারী বা অ্যাক্ষডশনযাল ইউজার
ক্ষহয়সয়ব আপক্ষন িা ফেখয়ি পায়বন।

আক্ষম NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট ক্ষবষয়ে ফকাথ্াে সহােিা পায়বা?
যক্ষে সহােিার েরকার হে বা আপনার অ্যাকাউন্ট কীিায়ব বযবহার করয়বন ফসসিয়কে ফকান প্রশ্ন থ্ায়ক, িাহয়ল আপনার সন্তায়নর
স্কুয়ল ফযাগায়যাগ করুন অ্থ্বা 311 নম্বয়র ফিান করুন। আপক্ষন আয়রা জানয়ি পায়রন NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট ওয়েবয়পইজ
https://www.schools.nyc.gov/school-life/support/nyc-schools-account-(nycsa) ক্ষিক্ষজি করার মাধযয়ম।

একজন ক্ষশিাথ্েী িথ্য ফেখয়ি NYC স্কুলস্ অ্যাকাউয়ন্ট আমায়ক আমন্ত্রণ ফেো হয়েক্ষছল। এখন কী করয়বা?

আপনায়ক অ্যাকাউন্ট তিরীর ফকাড ও ফছয়লয়ময়ের 9 ক্ষডক্ষজি স্টুয়ডন্ট ID, উিেই জানয়ি হয়ব, ফযিা ক্ষশিাথ্েীর কায়স্টাক্ষডোল ক্ষপিামািা
আবক্ষশযকিায়ব আপনার সায়থ্ ফশোর করয়ি হয়ব। NYC স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট তিক্ষর করয়ি বা ক্ষশিাথ্েীয়ক আপনার ক্ষবেযমান NYC স্কুলস
অ্যাকাউয়ন্ট ফযাগ করয়ি হয়ল উিে িথ্যই আপনার জানা থ্াকয়ি হয়ব।
সন্তায়নর কায়স্টাক্ষডোল ক্ষপিামািার উপর ক্ষনিের করয়ব আপক্ষন ক্ষশিাথ্েী সিক্ষকি
ে িয়থ্যর ফকান্ স্তর পযেন্ত ফেখার সু য়যাগ পায়বন।
ু
ক্ষবষবস্তু সিয়কে বা ফকান ক্ষশিাথ্েীর NYC স্কলস্ অ্যাকাউন্ট ফেখা ক্ষনয়ে ফকান প্রশ্ন থ্াকয়ল, আমরা আপনায়ক সন্তায়নর কায়স্টাক্ষডোল
ক্ষপিামািার সায়থ্ কথ্া বলয়ি উৎসাহ ফেই।

NYC স্কুলস্ অ্যাকাউয়ন্ট আয়গ ফছয়লয়ময়ের সব িথ্য ফেখয়ি ফপিাম, এবং এখন আক্ষম কম িথ্য ফেখয়ি
পাই।
যক্ষে NYC স্কুলস্ অ্যাকাউয়ন্ট ফকান ক্ষশিাথ্েীর িথ্য আপক্ষন কিিুয়ক ফেখয়ি পায়েন িার পক্ষরবিেন হে, এর কারণ সন্তায়নর
কায়স্টাক্ষডোল ক্ষপিামািা এই পক্ষরবিেন কয়রয়ছ।

|2
T&I-29762 (Bengali/Bangla)

