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আলবেনির নিটি সু্কল জেলা প্রথম নিনিতকরবের িময়কাবলর পবর নিবদেনিক পছন্দ নির্ োরবের েিয আমাবদর 

পনরোরিমূবে েনরপ প্রক্রিয়ার্ীি রবয়বছ, যা িবেম্ববর জিষ েবে 

13। নিতীয় ত্রৈমানিবক নিক্ষাথীবদর োিচ েয়াল এেং স্বতন্ত্র নেকল্প অফারটি জেলা অেযােত রাখবে, যা 

জফেরুয়ানর ১ এ জিষ েবে। 

 

েযক্রিগত ও োিচ েয়াল নেকল্প ৬ঠ জেবের মার্যবম প্রাক-নকন্ডারগাবিেবির িকল নিক্ষাথীর েিয এেং স্ব-িংযুি নেবিষ 

নিক্ষা জক -১২ এর নিক্ষাথীবদর েিয উপলব্ধ  কমপবক্ষ ১লা জফেরুয়ানরর মবর্য ৭-১০ জেবের িমস্ত নিক্ষাথীবদর 

েিয োিচ েয়াল নিবদেিিা একমাৈ নেকল্প। 

 

আমরা েুক্রি জয, পনরনিনত পনরেনতেত েয় এেং েীবের িময় পনরোরিমুেবক   পুিমূ েলযায়বির নির্ োরবে প্রবয়ােি 

েবত পাবর। তবে, দয়া কবর এও িবিতি থাকবেি জয জকানেে-১৯ এ স্বািয এেং িুরক্ষা জপ্রাবিাকলগুনলর 

পািাপানি কমীবদর থাকার েযেিােনিত কারবে নিতীয় ত্রৈমানিবকর নির্ োরবে আমাবদর িক্ষমতা অিুযায়ী িীনমত 

ো িীমােদ্ধ থাকবত পাবর 

 

এটি লক্ষেীয় গুুত্বপূে ে জয জেেীকবক্ষ িামাক্রেক দূরবত্বর কারবে িাি িীমােদ্ধ। এছাড়াও, আমাবদর োিচ েয়াল 

নিক্ষবির িংখযা িক্ষমতার নিকবি জপ ৌঁবছবছ এটি প্রাথনমক স্তবরর পনরেেবের জক্ষবৈও িতয; িামাক্রেক দরূত্ব 

প্রবয়ােিীয়তার কারবে অনতনরি রাইোরবদর েিয আমাবদর ক্ষমতা িীনমত। 

 

এই িীমােদ্ধতার কারবে, এই েনরবপর ফলাফবলর নেনিবত আমরা নিতীয় ত্রৈমানিবকর েিয আপিার 

নিবদেনিক ো পনরেেবের পছন্দ পনরেতেবি িমনিত অিুবরার্ করার েিয যথািার্য জিষ্টা করবো। 

 

দয়া কবর জিাি কুি জয নিউইয়কে জষ্টি নিক্ষা নেোগ এেং স্বািয নিবদেনিকা নেোবগর কারবে, জেলােবুড় আপিার 

নির্ োনরত সু্কল এেং / অথো নিক্ষবকর িাবথ িংযুি েবত পাবর িা। যনদ আপিার পছন্দটি েযক্রিগত ো োিচ েয়াল 

নদক জথবক িামঞ্জিয করবত জেলা িক্ষম েয় তবে সু্কবলর অেিাি এেং / অথো নিক্ষক পনরেনতেত েবত পাবর। 

েযক্রি ো োিচ েয়াল নির্ োরে িাি এেং অেিাবির উপলব্ধতার নেনিবত িমনিত েবত পাবর। 

 

আমরা গৃে প্রযুক্রি িম্পনকেত পনরোরিমূবের প্রবয়ােিীয়তা িম্পনকেত েনরপ করনছ। এটি আমাবদর পুবরা ১:১ 

কম্পম্পউটিং মবেল িারা জেলায় নেস্তার করবত নেোইিগুনল পাওয়ায় পবর Chromebook নেতরবে িোয়তা করবে। 

 

অেবিবষ, আমরা নতিটি গুুত্বপূে ে ফম ে - ফবিা এেং নমনেয়া নরনলে িচ ক্রি, কম্পম্পউিার এেং জিিওয়াকে েেেবযাগয 

েযেোর িচ ক্রি এেং এফইআরনপএ নেবরক্টনর তথয পূরবের নেকবল্প নপতামাতা এেং অনেোেকবদরও িরেরাে কবরনছ  

 

েনরপ এেং ফম েগুনল িম্পন্ন করা আমাবদর পবক্ষ গুুত্বপূে ে যাবত আমাবদর কাবছ িেবিবয় িটঠক তথয থাবক। 

অিুেে কবর িতকেতায় এই তথয পড়ুি। শুিোর, অবক্টােবরর ২৩ তানরবখর নেকাল ৫িার মবর্য িমীক্ষাটি পূরে 

কবর, দয়া কবর আপিার িন্তাবির সু্কবল পাঠাি 

 

     Second-quarter survey 
 



A. শিক্ষার্থীর তর্থয 
যনদ িম্ভে েয় তবে ইংবরক্রেবত এই নেোবগ আপিার প্রনতক্রিয়া মুদ্রে 

কুি। 
1। নিক্ষাথীর িামঃ 4। জেে 

২। নিক্ষাথীর 
ইবমইলঃ 

5। সু্কলঃ 

3। নিক্ষাথীর 
আইনেঃ 

 

 
 

B. য াগায াযগর তর্থয 

যনদ িম্ভে েয় তবে ইংবরক্রেবত এই নেোবগ আপিার প্রনতক্রিয়া মুদ্রে কুি। 
 

1. প্রাথনমক জযাগাবযাগ: 

 

2. নিক্ষাথীর িাবথ 

িম্পকেঃ 

 

3. জফািঃ 

 
4. ইবমইল  

 

5. টঠকািা 

 

C. শিযদেিমূলক পছন্দ 

িতচ ি নিনিতকরবের িময় ইবেবের িািটি উনু্মি থাকবল পরেতী নিনিতকরবে দয়া কবর আপিার 

নিবদেিমূলক মবেবলর পছন্দ নিে োিি কুি। 

1. □ অিিাইি 

2. □ োিচ েয়াল 

 

D. পশরবহি 

আপিার পনরেেবির প্রবয়ােিীয়তািমূে নিনিত কুি। 

1. □ আমার নিক্ষাথী পনরেেবের েিয জযাগয এেং পনরেেবের প্রবয়ােি েবে 

2. □ আমার নিক্ষাথী পনরেেবের েিয জযাগয এেং পনরেেবের প্রবয়ােি েবে িা যনদ প্রবয়ােি েয় 

আনম আমার নিক্ষাথীর সু্কবল যাতায়াবতর েিয নেকল্প েযেিা করবো 

3. □ আমার নিক্ষাথী পনরেেবের েিয জযাগয িয় 

4. □ অপ্রবযােয: জযাগযতা নিনে েবিবষ, আমার িন্তাবির পনরেেবের প্রবয়ােি েবে িা কারে আমার 

নিক্ষাথী কমপবক্ষ নিতীয় নিনিতকরবের িমানির জিবষ (জফেরুয়ানর ১) পুবরাপুনর োিচ েয়াল নেকবল্প 

তানলকােচ ি েবে  



E. প্র ুক্তিযত অ্যাযেস 
দয়া কবর প্রযুক্রিবত আপিার িন্তাবির েতেমাি অযাবেি িিাি কুি। েতেমাবি জেলা-ইিুয করা 

নেোইবি (Chromebook) আপিার িন্তাবির অযাবেবির স্তরটি নিে োিি কুি। দয়া কবর আপিার গৃবে 

নিেেরবযাগয ব্রেেযান্ড ইোরবিি অযাবেবির েতেমাি অেিাও িিাি কুি। 

1। যেলা-ইসুয করা Chromebook এ 
অ্যাযেস: 
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a. □ Chromebook এ একক / স্বতন্ত্র অযাবেি 

b. □ পনরোবরর অিযািয নিশু / নিক্ষাথীবদর িাবথ অযাবেি োগ কবর জিওয়া 

c. □ Chromebook িয় 

d. □ Chromebook িরেরাে করা েবয়বছ তবে তা অকায েকর 

2. শিশতিীল ব্রডবযান্ড ইন্টারযিট অ্যাযেস: 

a. □ িরেরােকারীর মার্যবম নিনতিীল ব্রেেযান্ড ইোরবিি 

b. □ জেলা-িরেরাে জমাোইল েিস্পি 

c. □ জিলুলার জিিওয়াকে ো অিযািয উপাবয় মর্যেতী িমবয় অযাবেি 

d. □ জকািও ব্রেেযান্ড ইোরবিি অযাবেি জিই 

 

এফ। শপতামাতার / অ্শিিাবযকর স্বাক্ষর 

1. মুদ্রি িামঃ 

 

2. স্বাক্ষর 

 

3. তানরখঃ 
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োলিাগাদ অবক্টাের ২০২০ 

 

 

সু্কল শপতা-মাতা/ অ্শিিাবযকর ইযমইল   
 

শিক্ষার্থীর িামঃ _যেড _ শিক্ষক _ 
 

আলবেনি জেলার নিটি সু্কবলর ইনতোিক ক্রিয়াকলাপ, িম্মািিা এেং আমাবদর কমী ও নিক্ষাথীবদর কম ে প্রিাবরর েিয 

িক্রম্মনলতোবে প্রবিষ্টা কবর। জেলা প্রকািিা এেং নেপেি উপকরে, জেলা ওবয়েিাইি এেং নমনেয়া এই োতীয় প্রিাবরর 

িরঞ্জাম নেিাবে েযেহৃত েবত পাবর। জযখাবি নিক্ষাথীরা ছনে, িাম এেং জেনেকক্ষ ো সু্কল িারা পনরনিনতর িুবযাগ থাকবত 

পাবর। তবে আমরা েুিবত পানর জয নকছচ  নপতা-মাতা তাবদর িন্তাবির িিাক্রিকরে িা করার েিয অিুবরার্ করবত পাবরি। 

দয়া কবর মবি রাখবেি জয এই িচ ক্রিটি জকেল েিিংবযাগ এেং নমনেয়া উবেবিয েযেহৃত নিৈ এেং িবের জক্ষবৈ প্রবযােয। 

এটি োিচ েয়াল পনরবেবি নিবদেনিক নেতরবে প্রবযােয িয় (উদাঃ 

Google Classroom/Google Meet). প্রিার িম্পনকেত আপিার মতামত োিাবিার েিয দয়া কবর িীবির ফম েটি পূরে 

কুি। 

 
হযাাঁ  আনম, (নপতা -মাতা / অনেোেক ো নিক্ষাথী) , 

আমার পুৈ/ কিযা ো নিে (যনদ আনম ১৮ েৎির ো তদরূ্ধ্ ে েয়িী নিক্ষাথী) ছনে জতালার েিয আলোনির নিটি জেলা সু্কবল নিউেবলিার, 

কযাবলন্ডার, নমনেয়া প্রকল্প িে জয জকািও এেং িমস্ত জেলা প্রকািিায় েযেোবরর েিয জব্রানিওর, সু্কল ো জেলা ওবয়েিাইি, ো অিয 

জকািও িম্প্রিার, অিলাইি ো প্রকািিা নমনেয়ার প্রনত িম্মনত জ্ঞাপি করনছ। 

 
িা আনম, (নপতা -মাতা / অনেোেক ো নিক্ষাথী) , 

এতিারা শিশিদ্ধ আমার পুৈ/ কিযা ো নিে (যনদ আনম ১৮ েৎির ো তদরূ্ধ্ ে েয়িী নিক্ষাথী) ছনে জতালার েিয আলোনির নিটি জেলা 

সু্কবল নিউেবলিার, কযাবলন্ডার, নমনেয়া প্রকল্প িে জয জকািও এেং িমস্ত জেলা প্রকািিায় েযেোবরর েিয জব্রানিওর, সু্কল ো জেলা 

ওবয়েিাইি, ো অিয জকািও িম্প্রিার, অিলাইি ো প্রকািিা নমনেয়ার প্রনত আপনি উত্থাপি করনছ। 
 
 
 

  

নপতা ো মাতা / আইিী অনেোেক ো নিক্ষাথীর স্বাক্ষর (১৮ উর্ ে েৎির তানরখ 

 
টঠকািা  

 জফাি     
 

*** দযা কযর  র্থািীঘ্রই ফম েটট সু্কযল যফরৎ পাঠাি *** 

আমরা যনদ এই ফম েটি জফরৎ িা পাই তবে আমরা র্বর নিে জয আপনি অ্স্মমত আপিার িন্তাবির ছনে জতালার েযাপাবর। এই ফম েটি 

আপিার িন্তাবির সু্কবলর ফাইবল রাখা েবে। যনদ এমি পনরনিনত জদখা জদয় যা প্রিাবরর জক্ষবৈ আপিার িন্তাবির অেিাি পনরেতেি করবত 

েবত পাবর তবে দয়া কবর সু্কল এেং জেলা জযাগাবযাগ অনফিবক িম্ভােয দ্রতু নলনখতোবে অেগত কুি। 
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শসএসশডএ কম্পিউটার ও যিটওযাকে েহণয াগয বযবহার চুক্তি 

নিক্ষাবোেে নিক্ষাথীবদর পড়াবিািা এেং নিক্ষাদাবির অিুকূলকরবের েিয প্রনতশ্রুনতেদ্ধ। জেলা ইোরবিি কম্পম্পউিাবর নিক্ষাথীবদর 

অযাবেিবক একটি িক্রিিালী এেং মূলযোি নিক্ষামূলক এেং গবেষোর িরঞ্জাম নেিাবে নেবেিিা কবর এেং শুর্ুমাৈ প্রনিক্ষে এেং নিক্ষার 

প্রিার ও উন্নয়বির লবক্ষয জেলা জেনেকবক্ষ কম্পম্পউিার এেং কম্পম্পউিার-িম্পনকেত প্রযুক্রি েযেোরবক উতরিানেত কবর । দয়া কবর, 

fকম্পম্পউিার এেং জিিওয়াকে েযেোর িংিান্ত নিম্ননলনখত নিক্ষাবোবেের িীনতগুনল উবেখ কুি:4526 , 4526.1,5695. 

 

Sনিক্ষাথীরা তাবদর সু্কল অযাকাউবে ক্লািুবমর ের্ েি নেিাবে নেবেিিা করবে, যা আমরা সু্কবল প্রতযািা কনর এেং জি েিযতার নিয়বমর 

িাবপবক্ষ।আমাবদর নিক্ষাথীর আিরেনেনর্ েযান্ডেুবকর মবর্য িীনত ও পদ্ধনত এেং আমাবদর নেক্রেিাল নিক্ষে পনরবেবির েিয প্রবযােয। 

অিলাইি নিষ্টািার এেং িুরক্ষা িম্পবকে কথা েবল আমাবদর নিক্ষকরা িন্তািবদর িাবথ জয আবলািিা করবছি তা িমথ েি করবত 

নপতামাতাবক উতরিাে প্রদাি করা েবে। 

 

িমস্ত জেলা ছাৈ এেং কমীবদর িারা জিিওয়াকে েযেোর িম্পনকেত নিনষদ্ধ কায েিম: 

 

1. োনেক্রেযক উবেবিয, আনথ েক লাে, েযক্রিগত েযেিা, পবেযর নেজ্ঞাপি, রােনিনতক তদনের, জকিাকািা ো েযু়া 

জখলার েিয জিিওয়াকে েযেোর। 

2. জেলা কম্পম্পউিার জিিওয়াবকে অিুনলনপ করা, ইিস্টল করা, েেে, জপ্ররে, ো জকািও কনপরাইিযুি িফ্টওয়যার 

উপলেয িে কনপরাইি ো অিযািয জে ক্রদ্ধক িম্পনি অনর্কার লঙ্ঘি করা। 

3. জিিওয়াকে েযেোর কবর অিযবক অশ্লীল, আপনিকর, ো জয িতা স্পষ্ট উপাদাি প্রাি, জপ্ররে, ো উপলব্ধ করা। 

4. অিযবদর কাবছ েে েোদী, জয িতাোদী, আপনিেিক, অশ্লীল ো েয়রানির মবতা োতোগুনল েেে, জপ্ররে ো 

িরেরাে করার েিয জিিওয়াকেটি েযেোর করা। 

5. অিয েযক্রির অযাকাউে ো পািওয়ােে েযেোর করা। 

6. অবিযর ইবমল, অযািাইিবমে ো কাে পড়ার, মুবছ জফলা, অিুনলনপ করা ো িংবিার্ি করার জিষ্টা করা এেং 

ইোকৃতোবে ইবমল জপ্ররে এেং / অথো প্রানি, নিখবত ো কাে করার জক্ষবৈ অবিযর দক্ষতার িাবথ েস্তবক্ষপ করা। 

7. স্পযানমং ো জেিাবম োতো ো ফাইল জপ্ররবের েিয জিিওয়াকে েযেোর 

8. অিয েযক্রির েযক্রিগত টঠকািা, জিনলবফাি িম্বর ো অিযািয েযক্রিগত তথয প্রকাি করা। 

9. জিিওয়াবকের নফল্টানরং ো জেস্কিপ িুরক্ষা জপ্রাোমগুনলবক োইপাি করার জিষ্টা করা 

 

 
 

VISION STATEMENT 

The City School District of Albany will be a district of excellence with caring 

relationships and engaging learning experiences that provide equitable opportunities for all students to reach their potential. 

MISSION STATEMENT 

We will work in partnership with our diverse community to engage every 

learner in a robust educational program designed to provide the knowledge and skills necessary for success.  

https://go.boarddocs.com/ny/albany/Board.nsf/files/AUMUC87B5CA5/$file/Computer%20Use%20in%20Education%20%204526.pdf
https://www.albanyschools.org/pps/code-of-conduct
https://www.albanyschools.org/pps/code-of-conduct


 

 

লঙ্ঘি 

 

যারা জিিওয়াকে অেেেবযাগয েযেোবর নিযুি থাবকি তারা জিিওয়াবকের অযাবেবির িুবযাগগুনল োরাবত 

পাবরি এেং আইবির অর্ীবি এেং প্রবযােয আিরেনেনর্ এেং িচ ক্রি অিুিাবর আরও িৃঙ্খলা েোয় রাখবত 

পাবরি। 

 

যগাপিীয অ্শিকার 

 

িমস্ত জেিা ফাইল এেং ত্রেদুযনতি জস্টাবরে অঞ্চলগুনল জেলা িম্পনি এেং জেলা নিয়ন্ত্রে এেং পনরদি েি 

িাবপবক্ষ থাকবে  েযেোরকারীরা আিা করবেি িা জয জেলা জিিওয়াবকের মার্যবম িক্রঞ্চত ো অযাবেি করা তথয 

েযক্রিগত েবে। 

 

ইবমল িে কম্পম্পউিার জরকেেগুনলবক "জরকেেি" নেিাবে নেবেিিা করা েয় যা নিউ ইয়কে জস্টবির তথয 

স্বার্ীিতার আইবির নের্াবির অর্ীবি েিিার্ারবের কাবছ অযাবেিবযাগয েবত পাবর। 
 
 

 

 

আনম, েুিবত পানর জয কম্পম্পউিার জিিওয়াবকে আমার ক্রিয়াকলাপ পয েবেক্ষে করা েবে এেং আনম এই 

িচ ক্রির িতোেলী অিুিরে করার েিয দায়েদ্ধ। 

 

তানরখঃ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ITY SCHOOL DISTRICT of ALBANY   

1 Academy Park  Albany, New York 12207   

(518) 475-6175  Fax: (518) 475-6199   

     

BOARD of EDUCATION    
Anne Savage, President • Vickie Smith, Vice President • Tabetha Wilson, 

Secretary   
Damarise Mann • Sridar Chittur, Ph.D. • Ellen Krejci • Hassan I. 

Elminyawi    
 

 

 

 

এফইআরশপএ শডযরক্টশর তর্থয প্রকাি অ্প্ট আউট 
 

জফোবরল ফযানমনল এেচ বকিিাল রাইিি অযান্ড জগাপিীয়তা আইি (এফইআরনপএ) সু্কল জেলাগুনল, প্রকাবিয এেং তৃতীয় পবক্ষর িারা নিক্ষাথীবদর 

জরকবেের প্রকািবক নিয়ন্ত্রে কবর। এফইআরনপএ এর িতোেলীবত, জেলাগুনল নপতামাতার িম্মনত ছাড়াই নিনদেষ্ট "নেবরক্টনর তথয" প্রকাবির মঞর েনুরপ্রাি। 
 

এফইআরনপএ- র নেবরক্টনর তথয েযনতিম সু্কল জেলা সু্কল ও জেলা প্রকািিাবত নিক্ষাথীবদর িাফলয এেং ক্রিয়াকলাপ প্রিার করবত অিুমনত জদয়। 

 

উদাহরণ অ্ন্তিুেি তযব সীমাবদ্ধ িয 

 

• স্নাতক জপ্রাোম • িম্মাি জরাল / স্বীকৃনত তানলকা এেং অিুষ্ঠাি 

• েষ েপক্রঞ্জ • িীড়া গাইে এেং প্রকািিা 

• িািকীয় / িংগীত পনরবেিিা  

 

নেবরক্টনর তথয উদােরে 

 

• নিক্ষাথীর িামঃ • োক্রেরার নদিঃ 

• টঠকািা • জেে জলবেল 

• জিনলবফাি তানলকা • আিুষ্ঠানিকোবে স্বীকৃত কায েিম এেং জখলারু্লায় অংি জিওয়া 

• ইবলকটিক ই-জমইল টঠকািা • ওেি এেং উচ্চতা 

• ফবিাোফ • নেনে, িম্মাি এেং পুরষ্কার প্রাি 

• েবন্মর তানরখ এেং িাি • িে োনর্ক িাম্প্রনতক নিক্ষা িংিা ো প্রনতষ্ঠাবির উপনিনত 

• অর্যয়বির প্রর্াি জক্ষৈ  

 

যিাটস 
 

• এই অ্প্ট-আউট শবজ্ঞশিটট বাশি েক শিশিযত সিন্ন করযত হযব। 

• শিক্ষার্থীযদর শডযরক্টশর তর্থয একটট শিশদেষ্ট প্রকািিায অ্ন্তিুেি করার েিয য খাযি শডযরক্টশর তর্থয বযবহার করা হয 

যসখাযি শলশখত শিক্তিতকরণ যকািও শবক্তডিং অ্িযক্ষযক সরবরাহ করা য যত পাযর। 
 
 

 

 

আনম অিুবরার্ করনছ, নিটি সু্কল জেলা আলোনির আমার নিক্ষাথীর নিক্ষার জরকেে জথবক নেবরক্টনর তথয প্রকাি িা করা। 

 

স্বাক্ষর  তানরখঃ   
 

VISION STATEMENT 

The City School District of Albany will be a district of excellence with caring 

relationships and engaging learning experiences that provide equitable opportunities for all students to reach their 

potential. 

MISSION STATEMENT 

We will work in partnership with our diverse community to engage every 

learner in a robust educational program designed to provide the knowledge and skills necessary for success.  


