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NYC এডুকেশন োউন্সিল  
পকের প্রার্থী হ ান  

 

েমু্ুন্সনন্সি এবং ন্সিন্সিওয়াইড এডুকেশন োউন্সিল েী? 
এডুকেশন োউন্সিকল পন্সরকেবাোকনর ম্াধ্ুকম্, ন্সপতাম্াতাগণ ন্সনউ ইয়েথ ন্সিন্সি সু্কলগুন্সলর জনু নীন্সত এবং অগ্রান্সধ্োর প্রণয়কন এেন্সি শন্সিশালী 
অন্সিম্ত ন্সেকত িক্ষম্  ন। চ্ুাকিলরকে পরাম্শথ প্রোন হর্কে শুরু েকর ন্সডন্সিক্ট িুপান্সরনকিনকডকের িাকর্ িরািন্সর োজ এবং ন্সডন্সিক্ট এডুকেশন-
িংক্রান্ত েম্থিূন্সচ্ এবং চ্ান্স ো পর্থাকলাচ্না েকর, এডুকেশন পন্সলন্সি প্রণয়কন 32ন্সি েমু্ুন্সনন্সি এডুকেশন োউন্সিল এবং 4ন্সি ন্সিন্সিওয়াইড এডুকেশন 
োউন্সিল্ এেন্সি প্রধ্ান িূন্সম্ো পালন েকর এবং আম্াকের পাবন্সলে সু্কলগুন্সলকে তাকের হেষ্ঠত্ব বজায় রাখকত ি ায়তা হেয়। 

েমু্ুন্সনন্সি এডুকেশন োউন্সিল (CECs) 
CECগুন্সল ন্সপতাম্াতাকেরকে ন্সডন্সিক্ট হলকিকল ন্সশক্ষার উপর এেন্সি প্রিাব রাখার িুকর্াগ প্রোন েকর। হিখাকন 11 জন্ হিাি প্রোকন িক্ষম্ িেিু 
রকয়কে: ন্সপ্র-কে হর্কে 8 হগ্রড পর্থন্ত ন্সশক্ষার্থীকের ন্সপতাম্াতাকের ম্কধ্ু 9 জন ন্সনবথান্সচ্ত (এর ম্কধ্ু এেজন ইংকরন্সজ িাো ন্সশক্ষার্থীর ন্সপতাম্াতা এবং 
আকরেজন IEP-রু্ি ন্সশক্ষার্থীর ন্সপতাম্াতা), এবং 2 জন বকরা হপ্রন্সিকডে ন্সনকয়গপ্রাপ্ত। 

ন্সিন্সিওয়াইড এডুকেশন োউন্সিল 
ন্সিন্সিওয়াইড োউন্সিলগুন্সল ন্সপতাম্াতাকেরকে ন্সনন্সেথষ্ট জনকগান্সষ্ঠর জনু ন্সনধ্থান্সরত এডুকেশন পন্সলন্সি ততন্সরর িুকর্াগ প্রোন েকর। CECগুকলার ম্কতা, 
এিব োউন্সিকল 11 জন হিািান্সধ্োরী িেিু র্াকেন (9 জন ন্সনবথান্সচ্ত ও 2 জন ম্কনানীত), ন্সিন্সিওয়াইড োউন্সিল অন  াই সু্কল এর বুন্সতক্রম্, র্ার 
িেিু িংখুা 13 জন (10 জন ন্সনবথান্সচ্ত ন্সপতাম্াতা ও 3 জন ম্কনানীত)।  

প্রন্সতন্সি োা্উন্সিকল 1 জন হিািান্সধ্োর ীন  াই সু্কল ন্সশক্ষার্থী িেিুও র্াকে। 

৪ন্সি ন্সিন্সিওয়াইড এডুকেশন োউন্সিল ন্সনম্নরুপ: 
● ন্সিন্সিওয়াইড োউন্সিল অন  াই সু্কলস্ (ন্সিন্সিএইচ্এি) 
● ন্সিন্সিওয়াইড োউন্সিল অন হেশাল এডুকেশন (CCSE) 
● ন্সিন্সিওয়াইড োউন্সিল অন ইংন্সলশ লুাঙু্গকয়জ লানথািথ (CCELL) 
● ন্সিন্সিওয়াইড োউন্সিল ফর ন্সডন্সিক্ট 75 (CCD75) 

এডুকেশন োউন্সিল ন্সনবথাচ্ন 
ন্সনউ ইয়েথ হেি আইকন বন্সণথত ন্সনয়ম্ অনুর্ায়ী এডুকেশন োউন্সিকলর ন্সনবথাচ্ন প্রন্সত েুই বেকর অনুন্সষ্ঠত  য়। আকবেকনর িম্কয়র শুরু  
14 হফব্রুর্ান্সর, 2019 প্রার্থীর হর্াগুতা এবং প্রচ্ারণার িম্য়িূন্সচ্র জনু পরবতথী পৃষ্ঠা হেখুন। 

 

আরও তথ্যের জন্ে, 
schools.nyc.gov/run সাইট দেখুন্  
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আম্াকের সু্কলগুকলার আপনার ম্কতা ন্সপতাম্াতার 
প্রকয়াজন আকে! 

এডুকেশন োউন্সিল িম্পন্সেথত বহুল ন্সজজ্ঞান্সিত প্রশ্নাবলী (FAQs) 
েমু্ুন্সনন্সি এডুকেশন োউন্সিকল (ন্সিইন্সি) হে োজ েরার হর্াগু? 
আপন্সন র্ন্সে হোন ন্সশক্ষার্থী হর্ বতথম্াকন ন্সপ্র-কে হর্কে 8 হগ্রকড পাবন্সলে (নন-চ্ািথার) সু্ককল পড়কে তাকের ন্সপতাম্াতা  ন… তা কল ঐ 
ন্সডন্সিকক্টর CEC-র জনু আপন্সন প্রন্সতদ্বন্সিতা েরকত পারকবন। 

ন্সিন্সিওয়াইড োউন্সিল অন  াই সু্ককল হে োজ েরার হর্াগু? 
আপনার ন্সশক্ষার্থী র্ন্সে হোন পাবন্সলে (নন-চ্ািথার)  াই সু্ককলর ন্সশক্ষার্থী  য়... তা কল আপন্সন ন্সিন্সিএইচ্এি-এর ন্সনবথাচ্কন আপন্সন অংশ ন্সনকত 
পারকবন, হর্ বকরান্সিকত  াই সু্কলন্সি অবন্সিত হিন্সির প্রন্সতন্সনন্সধ্ত্ব েরার জকনু। 

ন্সিন্সিওয়াইড োউন্সিল ফর ইংন্সলশ লুাঙু্গকয়জ লানথািথ-এ (ন্সিন্সিইএলএল) হে োজ েরার হর্াগু? 
বতথম্াকন অর্বা গত েুই বেকরর ম্কধ্ু আপন্সন র্ন্সে বাইন্সলঙু্গয়াল অর্বা ESL েম্থিূন্সচ্র ইংন্সলশ লুাঙু্গকয়জ লানথাকরর ন্সপতাম্াতা  ন... আপন্সন 
CCELL ন্সনবথাচ্কন অংশগ্র ণ েরকত পারকবন। 

ন্সিন্সিওয়াইড োউন্সিল অন হেশাল এডুকেশকন হে োজ েরার হর্াগু? 
আপনার হোন IEPরু্ি ন্সশক্ষার্থী র্ন্সে বতথম্াকন ন্সডপািথকম্ে অি এডুকেশন হর্কে বা ন্সডপািথকম্ে অব এডুকেশকনর অর্থায়কন হেথশাল 
এডুকেশন িান্সিথি লাি েকর... তা কল আপন্সন CCSE-র ন্সনবথাচ্কন অংশ ন্সনকত পারকবন। 

ন্সিন্সিওয়াইড োউন্সিল ফর ন্সডন্সিক্ট 75-এ হে োজ েরার হর্াগু? 
আপন্সন র্ন্সে বতথম্াকন হোন ন্সডন্সিক্ট 75 সু্ককল হেশাল এডুকেশন পন্সরকেবা গ্র ণোরী এেজন ন্সশক্ষার্থীর ন্সপতাম্াতা  ন… তা কল আপন্সন 
CCD75-এর ন্সনবথাচ্কন অংশ ন্সনকত পারকবন।  

এইিব োউন্সিকল হে োজ েরকত পারকব না? 
আপন্সন হোন পাবন্সলে সু্কল েম্থেতথা, ন্সডওই-এর েম্থচ্ারী, পুাকনল ফর এডুকেশন পন্সলন্সি- িেিু  কল, ন্সেংবা হোন এডুকেশন োউন্সিল, 
ন্সপএ/ন্সপন্সিএ, এিএলন্সি, হপ্রন্সিকডেি োউন্সিল হর্কে বন্স ষৃ্কত  কল বা ন্সনন্সেথষ্ট হোন অপরাকধ্ অপরাধ্ী িাবুস্ত  কল, হোন এডুকেশন 
োউন্সিকল োজ েরকত পারকবন না। 

হর্াগুতা েখন ন্সনরূন্সপত  য়? 
এডুকেশন োউন্সিল-এর হোন পকে প্রার্থী  ওয়ার জনু আপন্সন আকবেনপত্র েকতা তান্সরখ জম্া ন্সেকয়কেন, তার উপর হর্াগুতা ন্সনধ্থান্সরত  য়। 

আম্াকের ন্সচ্ন্সির তান্সলোয় হর্াগ ন্সেকত:  
Elections2019@schools.nyc.gov ন্সিোনায় ইকম্ইল েরুন 

2019-এর ন্সনবথাচ্কনর জনু হর্িব তান্সরখ ম্কন রাখকত  কব 
14 হফব্রুয়ান্সর- 6 ম্াচ্থ: এেন্সি োউন্সিকল আকবেন েরুন 
19 ম্াচ্থ: প্রার্থী েনফাকরি 
25 ম্াচ্থ - 1 হম্: এেন্সি প্রার্থী হফারাকম্ হর্াগ ন্সেন 
2 হম্ - 14 হম্: PA/PTA অন্সফিার েতৃথে অনলাইকন হিািোন 
21 হম্: ইকলেশকনর ফলাফল হ ােণা েরা  কব 

 

 

 


