
এনওয়াইসি সু্কলস্ অ্যাকাউন্ট 

সিতামাতাদের জনয উিসরসিত্র 
 

৮ জনু, ২০১৬ তাসরদে হালনাগােকৃত। 

 

 

আমার এনওয়াইসি সু্কল 
অ্যাকাউদন্ট কী আদে? 

উপস্থিস্থি: আিনার িন্তাদনর 
সিলদে আিা ও অ্নুিসিসতর 
সেদনর িংেযািহ।িতত মান এিং 
সু্কল িের সহদিদি অ্তীত 
উিসিসতর প্রসতদিেন দেেুন। 

গ্রেড: প্রসতটি মাসকত ং সিসরয়দের 
জনয সিক্ষদকর মন্তিযিহ আিনার 
িন্তাদনর িতত মান সরদিার্ত  কাদেত র 
দপ্রে, িািািাসি অ্তীত িূড়ান্ত 
সরদিার্ত  কাদেত র দেে।  

স্থিক্ষার্থীর গ্ররাফাইল: সু্কদলর 
ফাইদল িংরসক্ষত আিনার ও 
আিনার িন্তাদনর িংদ াগ তথ্য।  

অ্যাসেেসেন্ট (েূলযায়ন); 
আিনার িন্তাদনর এনওয়াই দের্ 
ইএলএ, মযাথ্ এিং/অ্থ্িা 
সরদজন্টি-এর দস্কার দেেুন। 

েেয়েূস্থি: আিনার সমেল 
এিং/অ্থ্িা হাই সু্কদল িড়া 
িন্তাদনর িময়িূসি দেেুন। 

 

আপনার এনওয়াইস্থে সু্কলস্ 
অ্যাকাউন্ট-এ লগ ইন করা 
http://mystudent.nyc 

 
আদরা জানদত দেেুন: 
http://schools.nyc.gov/nycschools 

T&I-24532 (Bengali) 

২০১৫ িাল দথ্দক এনওয়াইসি সেিার্ত দমন্ট অ্ি এেুদকিন (এনওয়াইসিসেওই) নতুন 
উিাদয় সু্কদল আিনার িন্তাদনর অ্েগসতর গুরুত্বিূর্ত তথ্য জানার িদ্ধসত িাল ুকদরদে। 
একটি এনওয়াসি সু্কল অ্যাকাউন্ট সেদয় আিসন আিনার িন্তাদনর উিসিসত, দেে, মলূযায়ন 
এিং িংদ াগ তথ্য কম্প্ুযর্ার, দফান অ্থ্িা র্যািদলদর্ েিটি ভাষার দ  দকাদনা একটিদত 
দেেদত িাদিন। 

আস্থে কীভাসে একটি এনওয়াইস্থে সু্কলে অ্যাকাউন্ট তিস্থর করসি পাস্থর? 

অ্যাকাউন্ট দোলার জনয আিনাদক অ্িিযই আিনার িন্তাদনর সিতামাতা অ্থ্িা আইনগত 
অ্সভভািক হদত হদি এিং একই ঠিকানায় িিিাি করদত হদি। আিনার  সে এনওয়াইসি িািসলক 
সু্কদল একাসিক িন্তান থ্াদক, আিসন তাদের িিাইদক একই এনওয়াইসি সু্কলস্ অ্যাকাউদন্ট সলংক 
করদত িাদরন। আিসন েইুটির দ দকান একটি উিাদয় এনওয়াইসি সু্কলস্ অ্যাকাউদন্টর জনয 
দরসজোর করদত িাদরন:  

 িযসিগতভাদি আিনার িন্তাদনর সু্কদল উিসিত হদয় একটি দর্দম্প্ারাসর িািওয়ােত  দনয়ার 
মািযদম; অ্থ্িা 

 আিনার সু্কল প্রেত্ত অ্যাকাউন্ট ততসরর দকাে িযিহাদরর মািযদম। 

েযস্থিগিভাসে গ্ররস্থিস্টার করার রস্থিয়া: 
1. আপনার েন্তাসনর সু্কসলর োসর্থ অ্যাপসয়ন্টসেন্ট ঠিক করুন। 

2. এগুস্থল োসর্থ আনসেন: 

দফাদর্া আইদেসন্টসফদকিন 

 িািদিার্ত   
 ড্রাইভারি লাইদিন্স 
 আইসেএনওয়াইসি 

দফাদর্া আইসে িংেহ করার জনয আরও তথ্য 
জানদত http://www.nyc.gov/idnyc 
ওদয়িিাইর্ দেেুন। 

আিনার ইদমইল ঠিকানা 

আিসন সি ইদমইল Gmail, Hotmail, অ্থ্িা 
Yahooএর মািযদমও দরসজোর করদত িাদরন।  

 

ভসতত  সিক্ষাথ্ীদের জনয এনওয়াইসি সিক্ষাথ্ী 
আইসে নের(িমূহ)  

আিসন আিনার িন্তাদনর ৯ রাসির সিক্ষাথ্ী 
আইসে নের তার সরদিার্ত  কাদেত  িাদিন। 
আিনার কাদে আিনার িন্তাদনর েুদেন্ট 
আইসে নের না থ্াকদল সু্কদল সজজ্ঞািা করুন। 

3. অ্িায়ী পােওয়াডড  েংেহ করুন: 

আিনার িন্তাদনর সু্কল দথ্দক আিনাদক একটি এনওয়াইসি সু্কলি অ্যাকাউন্ট ততসর করার 
দকােিেসলত অ্ননয অ্যাকাউন্ট সিদয়িন দকাে দলর্ার দেওয়ার কথ্া। আিনার  সে এনওয়াইসি 
িািসলক সু্কদল একাসিক িন্তান থ্াদক তাহদল আিনাদক এক সিঠিদত প্রদতযক িন্তাদনর জনয একটি 
কদর দকাে িরিরাহ করা হদি। আিসন  সে সিঠি না দিদয় থ্াদকন, তাহদল আিনার িন্তাদনর 
সু্কদল দ াগাদ াগ করুন িা সনদজ সগদয় অ্যাকাউন্ট দোলার জনয অ্যািদয়ন্টদমন্ট সনন। 

4. কম্প্যুটার, গ্রফান, অ্র্থো টযােসলট গ্রর্থসক অ্যাকাউসন্ট লগ ইন করুন। 

http://schools.nyc.gov/myaccount ওদয়িিাইদর্  ান এিং আিনার ইদমইল ঠিকানা ও অ্িায়ী 
িািওয়ােত  এন্টার করুন। আিনার অ্যাকাউদন্টর জনয আিনাদক একটি নতুন িািওয়ােত , আিনার 
সিসকউসরটির দকাদয়দেন ঠিক করদত হদি প্রশ্ন এিং আিনার ইদমইল ঠিকানার িতযতার প্রমার্ 
সেদত হদি। 

http://mystudent.nyc/
http://schools.nyc.gov/nycschools


এনওয়াইসি সু্কলস্ অ্যাকাউন্ট 

সিতামাতাদের জনয উিসরসিত্র 
 

৮ জনু, ২০১৬ তাসরদে হালনাগােকৃত। 

 

 

এরির আমার কী 
করর্ীয়? 

 আিনার এনওয়াইসি সু্কলি 
অ্যাকাউন্ট দরসজোর করদত 
আিনার িন্তাদনর সু্কদল 
অ্যািদয়ন্টদমন্ট সনন। 

 আিনার িন্তাদনর উিসিসত, 
দেে, এিং িিতিাম্প্রসতক 
দের্ দর্ে দস্কারিহ িাড়সত 
তথ্য দেোর জনয আিনার 
এনওয়াইসি সু্কলি 
অ্যাকাউদন্ট লগ ইন করুন। 

 দ দকাদনা িমদয় আিনার 
িন্তাদনর তথ্য দেেদত 
এনওয়াইসি সু্কলি অ্যাকাউন্ট 
িযিহার করুন। 

িুিাসরি 

 

োসিিন (েুপাস্থরি) ফরে 
েযেহার কসর আপনাসের 
েিােি িানাোর িনয 

আপনাসেরসক আহ্বান িানাস্থি। 
আপনার এনওয়াইসি সু্কলি 

অ্যাকাউদন্ট লগ ইন করার পর 
আেসেরপসের স্থনসি স্থলংক 

পাসেন। 

 
আদরা জানদত দেেুন: 
http://schools.nyc.gov/nycschools 

এনওয়াইস্থে সু্কলে অ্যাকাউসন্টর িনয অ্নলাইসন গ্ররস্থিসেি 

এোড়াও আিসন িন্তাদনর সু্কদল না সগদয়ও এনওয়াইসি সু্কলি অ্যাকাউন্ট দরসজোর করদত িাদরন। 
আিসন আিনার সু্কল দথ্দক প্রদতযক িন্তাদনর জনয একটি কদর অ্ননয এনওয়াইসি সু্কলি অ্যাকাউন্ট 
সিদয়িন দকাে িাঠািার অ্নুদরাঝ জানাদত িাদরন। এনওয়াইসি সু্কলস্ অ্যাকাউন্ট এনওয়াইসি সু্কলি 
অ্যাকাউন্ট ততসর অ্থ্িা সিেযমান অ্যাকাউদন্ট িাড়সত দকান িন্তান দ াগ করদত আিনার এই দকাে 
এিং আিনার িন্তাদনর ৯-রাসির সিক্ষাথ্ী আইসে নের প্রদয়াজন হদি।  

অ্নলাইসন গ্ররস্থিস্টার করুন 
সনদির িেদক্ষিগুদলা েহর্ কদর ইন্টারদনর্ িংদ াগ রদয়দে এমন দ  দকাদনা কম্প্ুযর্ার িা সেভাইি 
দথ্দক অ্যাকাউন্ট েুলদত িারদিন: 

1. http://schools.nyc.gov/myaccount ওদয়িিাইদর্  ান এিং লগইন দিইদজ “অ্যাকাউন্ট ততসর 
করুন” সলংক সনিতািন করুন। 

2. আিনার িন্তাদনর ৯-রাসির সিক্ষাথ্ী আইসে এন্টার করুন। আিসন আিনার িন্তাদনর আইসে 
নের তার সরদিার্ত  কাদেত  িাদিন। আিনার কাদে আিনার িন্তাদনর আইসে নের না থ্াকদল 
সু্কদল দ াগাদ াগ করুন। 

3. আিনার িন্তাদনর সু্কল প্রেত্ত সিঠিদত উসিসেত অ্ননয অ্যাকাউন্ট ততসরর দকােটি এন্টার করুন 
 া শুিু আিনার ও আিনার িন্তাদনর জনয সনসেতষ্ট। 

4. “িরিতী” সনিতািন করুন। 
5.  আিনার িািওয়ােত  সলেুন এিং ইদমইল ঠিকানা সনসেত করুন। 
6. একটি নতুন িািওয়ােত  ঠিক করুন ততসর করুন।  
7. “সিদয়র্ অ্যাকাউন্ট” দিদে সনন এিং আিনার ইদমইল ও িািওয়ােত  সেদয় লগ ইন করার 

জনয “িাইন ইন” সনিতািন করুন।  
8. িন্তাদনর তথ্য দেেদত হদল প্রথ্মিার িাইন ইন করার ির আিনাদক সতনটি সিসকসরটি 

দকাদয়দেন িাোই এিং আনিার করদত এিং আিনার ইদমইল ঠিকানা সনসেত করদত হদি। 

আপনার অ্যাকাউসন্ট োড়স্থি েন্তান গ্র াগ করা:  

1. আিসন আিনার এনওয়াইসি সু্কলস্ অ্যাকাউদন্ট লগ-ইন করার ির, সিদনর উিদরর োন 
দকার্ায় “মযাদনজ মাই অ্যাকাউন্ট”-এ  ান।  

2. “অ্যাে েুদেন্টস্” দিকিদনর অ্িীদন, িাসক প্রদতযক সিক্ষাথ্ীর জনয িাি ২ এিং ৩ িুনরায় 
অ্নুিরর্ করুন।  

3. "দিভ"-এ সিক করুন। 

অ্যাকাউন্ট ততসর করার দকাে আিনার এিং আিনার িন্তাদনর জনয িুসনসেত ষ্ট এিং তা অ্িদরর 
িাদথ্ দিয়ার করদিন না। আিসন  সে এনওয়াইসি সু্কলস্ অ্যাকাউদন্ট দলর্াদর উসিসেত সিতামাতা 
না হন, আিনার িন্তাদনর দরকেত  জানার িহায়তালাদভ তার সু্কদল দ াগাদ াগ অ্থ্িা 311 নেদর 
দফান করুন। 

োড়স্থি েহায়িা 

 

এনওয়াইসি সু্কলস্ অ্যাকাউন্ট র্যািদলর্ ও স্মার্ত  দফানিহ ইন্টারদনর্ িংদ াগ রদয়দে 
এমন দ  দকাদন সেভাইি দথ্দক দেেদত িাওয়া  ায়। কমসিউর্ার িুসিিা লাদভ 
আিসন আিনার সনকর্িতী িািসলক লাইদেসরদত  ান। 

 

 সে আদরা িহায়তা েরকার হয় িা আিনার অ্যাকাউন্ট কীভাদি িযিহার করদিন 
দিিম্প্দকত  দকান প্রশ্ন থ্াদক তাহদল আিনার িন্তাদনর সু্কদল দ াগাদ াগ করুন অ্থ্িা 
311 নেদর দফান করুন 

 

http://schools.nyc.gov/nycschools

