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অ্যাটেনটডন্স প্যাটেন্ট 
গ্ররাশিয়ে 

অ্ত্যশিক অ্নুপ্শিশত্/সু্কল প্ালাটনা 

সকল শিক্ষার্থীদের 90% বা এর চেদে চবশি উপশিশির 
হার প্রিযাশিি। চে শিক্ষার্থী মাত্রাশিশরক্ত অনুপশিি বদল 
শেশিি হে, িাদের একই চেদে চর্থদক োওোর আিঙ্কা 
র্থাদক।  সু্কদল চেসব শিক্ষার্থী মাত্রাশিশরক্ত অনুপশিি 
র্থাদক, িাদের নাদম পলােদনর চকস োলুর ঝ ৃঁ শক রদেদে।   

পর পর পাৃঁেশেদনর অনুপশিশিদি আপ্নাআপ্শন একটি 
সু্কল পালাদনার চকস োলু হদে োদব।   

েশে চকান শিক্ষার্থী একাশিক সু্কল পালাদনার চকস-এ পদে, 

িাহদল শপিামািা এেশমশনদেিন ফর শেদেন্স সাশভি দসস 
(শিশুকলযাণ পশরদেবা, ACS)-এর কাদে চসটা জাশনদে 
চেওোর ঝুৃঁ শকদি পদেন। শপিামািাদেরদক আোলদির 
মুদখামুখী করার এবং েখন অিযাবিযক শবদবেনা করদব, 

িখন চেদলদমদেদের বাশে চর্থদক শনদে োওোর ক্ষমিা 
ACS সংরক্ষণ কদর।  

আটে সু্কল ত্যাে   

েশে চকান অপ্রিযাশিি জরুরী অবিা চেখা না চেে, 

তাহলে শিক্ষার্থীলে আলে শিলে যাওো যালে িা।  এলত 

তারা যয শুধু শিক্ষাশিলদেিিা যর্থলে েঞ্চিত হে, তা িে, 

এটা পুলরা ক্লালে শেলের োরণ ঘটাে।  যশদ যোি 

শিক্ষার্থীলে আলে শিলে যযলত হে, তাহলে োরণ ও 

শিলে যাওোর েমে উলেখ েলর এেটট শেশখত যিাট 

শিক্ষলের োলে অবিযই জমা শেদি হদব।  এভাদব 
অশফস ও ক্লাদসর জনয একটি দ্রুিির ও কম শবঘ্ন 
স শিকারী প্রশিোে িা করা সম্ভব হদব।    

ঠিকানা/গ্র ান নম্বে প্শেবত্ত ন  

পশরবিি দনর জনয অনুেহ কদর প্রমাণসহ নিুন ঠিকানা 
বা চফান নম্বর শনদে অশফদস আসুন।  েহণদোগ্য প্রমাদণর 
মদিয আদে গ্যাস বা ইদলকশিক চকাম্পাশনর চর্থদক প্রাপ্ত 
ইউটিশলটি শবল, শকংবা বযাংক চেটদমন্ট। শুিুমাত্র নিুন 
ইমারদজনশস কােি  পূরণ করদল আপনার ঠিকানা 
পশরবশিি ি হটবনা।  

 * অ্নুেহ কটে শিক্ষার্থীটেেটক 
শনয়শিত্ভাটব অ্প্োহ্ণ 2:35 োে সিয় 
সু্কল গ্রিটে শনটয় যাওয়াে শবেয়টি শনশিত্ 
করুন।   

সু্কটলে সিয় হটলা সকাল 8:15 – অ্প্োহ্ণ 
2:35  

প্রশত্শেন সকল শিক্ষার্থীটেে শি 
গ্ররক াটেে জনয েেজা গ্র ালা হয় সকাল 
7:55 োে সিয়।  
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উপ্শিশত্ে নীশত্ ও প্রশিয়া 

এই সুদোদগ্, সকল শিক্ষার্থীর জনয একটি ফলপ্রসূ 
ও সার্থিক সু্কল বের শনশিি করদি আমাদের সু্কদলর 
উপশিশি প্রশিো সম্পদকি  আমরা শকেু চমৌশলক ির্থয 
আপনাদের প্রোন করদি োই।   

প্রাশিষ্ঠাশনক সাফদলযর জনয সু্কদল পেিাপ্ত উপশিশি গুরুত্বপূণি।  
েশে একজন শিক্ষার্থী, িার সকল সূশেভূক্ত ক্লাদস উপশিি না 
র্থাদক; িাহদল চস অক িকােি হওোর, এবং পরবিী চেদে 
উত্তীণি না হওোর ঝুৃঁ শকদি পদে।  শনউ ইেকি  চেট 
এেুদকিন শেপাটি দমদন্টর বািযবািকিা হদলা, সকল সু্কল-

বদেসী চেদলদমদেদেরদক শনেশমি সু্কদল চেদি হদব।  
শপিামািারা িাদের সন্তাদনর উপশিশির জনয চেদটর কাদে 
োেবদ্ধ, এবং শপিামািাগ্ণ এ আইন প্রশিপালন না করদল 
িাদের শবরুদদ্ধ আইনগ্ি বযবিা চনওো হদি পাদর।  

আমাদের লক্ষয প্রশিটি শিক্ষার্থী চেদনা প্রশিশেন ের্থাসমদে 
উপশিি হে, এবং প্রশিটি ক্লাদস অংি চনে।   

চকান অনুপশিশি একান্তই এোদনা না চগ্দল, আমাদের 
অনুদরাি, শলশখি প্রমাণ সবিো চেন প্রোন করা হে।  

অনুেহ কদর অ্নুপ্শিশত্ে শনয়ি, েীর্ত ছুটি ও ভ্রিণ, 

ইিযাশে সম্পদকি  আরও িদর্থযর জনয আমাদের সু্কদলর 
ওদেবসাইট: www.ps56q.com চেখুন।  

দেশনক উপ্শিশত্ প্রশিয়া: 

সকল শিক্ষার্থীদক িাদের চহামরুম ক্লাসরুদম প্রদবি করদি 
হদব সকাল 8:15 টার মদিয। 

শবলদম্ব আসা শিক্ষার্থীদক চলট পাস সংেহ করদি হদব 
শসশকউশরটি এদজন্ট-এর কাে চর্থদক।  েশে িারা চলট পাস 
সংেহ না কটে, িাদেরদক অ্নুপ্শিত্ বদল শেশিি করা 
হদব।। 

 

 শপ্ত্ািাত্াটেে জনয সুপ্াশেি 

* সু্কদলর েুটির (েীদের সমে) সাদর্থ শমশলদে পাশরবাশরক 
অবকাদির সমেসূশে শনিিারণ করুন।  

* সকল অযাপদেন্টদমন্ট সু্কদলর আদগ্, শকংবা পদর করুন  

* সাবিানিার সাদর্থ সু্কদল আপনার সন্তাদনর সজ্ঞাি 
অনুপশিশির চখাৃঁজ রাখুন।   

* অনুেহ কদর সু্কল চর্থদক পাওো সকল চফান কদলর 
দ্রুি জবাব চেদবন।  

* সব সমে জরুশর চোগ্াদোদগ্র বযশক্তর নম্বরসহ 
আপনার বিি মান কাদজর ও বাশের চফান নম্বর সু্কদল 
প্রোন করদবন।  

* আপনাদের চফান নম্বর বা ঠিকানা বেল হদল অশবলদম্ব 
িা সু্কদল জানাদবন।  প্রমাণ লাগ্দব।  

* সব সমে পযাদরন্ট-টিোর কনফাদরদন্স অংি চনদবন বা 
একজন শনভি রদোগ্য প্রাপ্তবেস্ক বযশক্তদক পাঠাদবন।  

* গুরুত্বপূণি শবজ্ঞশপ্ত ও চহামওোদকি র জনয আপনার 
সন্তাদনর লাল চফাল্ডার শনেশমি পরখ করদবন।  

* সব সমে আপনার সন্তাদনর NYC েুদেন্ট আইশে 
নম্বর ও বিি মান ক্লাদসর কমিসূশে হাদির কাদে রাখদবন।   

গ্রেশেটত্ উপ্শিত্ 

অভযাদস পশরণি হওো শবলম্ব ক্লাসরুদম শবঘ্ন স শি কদর 
এবং িা মূলযবান শিক্ষাশনদেিিনার ঘাটশি।  এটি শুিু 
শবলদম্ব আসা শিক্ষার্থীর সু্কল শেবদস শবঘ্ন ঘটাে না, পুদরা 
ক্লাস ও শিক্ষদকর পাঠোদনও িা শবঘ্ন স শি কদর।   

 

 

সু্কটল অ্নুপ্শিশত্ 

শিক্ষার্থীর ভাদলার জনযই িার অনুপশিশির পশরমাণ 
নূযনিম রাখদি হদব।  সু্কটলে ছুটিে সিটয়ে সাটর্থ শিল 
গ্রেট  ছুটিে প্শেকল্পনা কেটত্ এবং ডাক্তাটেে সাটর্থ 
অ্যাপ্টয়ন্টটিন্ট সু্কটলে সিটয়ে আটে বা প্টে ঠিক 
কেটত্ শপ্ত্ািাত্াটেে  উৎসাশহত্ কো হটে।  

েশে চকান শিক্ষার্থী অসুি হে ও িাদক একজন োক্তার 
চেদখ র্থাদকন, িাহদল িাদক অসুিিার শববরণ ও শিক্ষার্থী 
কদব সু্কদল চফরি চেদি পারদব, চসটা উদেখসহ োক্তাদরর 
কাে চর্থদক একটি চনাট আনদি হদব।   অনযর্থাে 
শপিামািাদক অনুপশিশির কারণ বযখযা কদর ও 
শপিামািার শেবাকালীন চফান নম্বর শলদখ একটি চনাট 
জমা শেদি হদব। 

েশে চকান শিক্ষার্থীদক সু্কল চর্থদক 5 বা অশিক শেদনর 
জনয সু্কদলর বাইদর র্থাকদি হে, িাহদল শপিামািাদক 
অবিযই চসটা পযাদরন্ট চকাঅশেি দনটরদক অবশহি করদি 
সু্কদলর চমইন অশফদস আসদি হদব। েশে শিক্ষার্থীদক চেদির 
বাইদর চেদি হে, িাহদল শপিামািাদক অবিযই শবমান 
টিদকদটর রশসে চেখাদি হদব।  সু্কটল শিক্ষাশনটেত িনা 
চলাকাটল অ্বকাি যাপ্ন গ্রবআইশন অ্নুপ্শিশত্ শহটসটব 
েনয হটব।  

েশে চকান শিক্ষার্থী অ্নয এলাকায় চটল যায়, িাহদল 
শপিামািাদক অ্বিযই গ্রিইন অ্শ টস গ্রযটত্ হটব এবং 
শেসোজি  (অবযাহশি) ফরম পূরণ করদি হদব।  অনযর্থাে 
িেদন্তর পেদক্ষপ গ্ হীি হদি পাদর। 

 

 

http://www.ps56q.com/

