
The New York State Technical and Educational Assistance Center for Homeless Students
(গহৃহীন শিক্ষার্ীদের জন্য ননউ ইয়র্ স্টেট রষানরগনর ও শিক্ষাগত সহষায়তষা স্রন্দ্র)

আপনার বাসস্ান কি অকনশ্চিত?
আপকন কি...
•  আপনার বাসস্ান হারাননার বা আর থ্িক  

সমস্ার কারনে আত্মীয়, বন্ধু  বা অন্নের  
সনগে বাস কনরন?

•  ককাননা আশ্রনয় বাস করনেন?
•  অন্ ককা্াও যাওয়ার জায়গা না ্াকার 

কারনে ককাননা কমানেনে আনেন?
•  ককাননা অপযথিাপ্ত আবাসনন বাস করনেন?

সসক্ষেত্রে আপকন ম্ািকিকন-সেক্্া  
আইক্নর (McKinney-Vento Act) 
অধীক্ন সরুশ্ষেত হক্ত পাক্রন।

অস্াযী বাসস্াক্ন বসবাসিারী শিশু ও যবুাক্ের কনম্নলিশিত অকধিারগুলি রক্যক্ে:

•  প্রি-k সহ একই স্ধু নে ্াকা এবং ববনামূনে্ পবরবহে পাওয়ার এমনবক  
তা যবে ডিস্ট্রিনটের সমীমানার বাইনর হয় তবধুও;

•  নর্পত্র োডাই অববেনবে স্ধু নে ভবতথি  হওয়া (স্ধু নের নর্পত্র, কমডিনকে করকিথি , 
রেকাকরনের নর্পত্র, বসবানসর রিমাে);

•  শিক্া থ্িমীরের বতথি মানন একরে স্বতন্ত্র শিক্া কাযথিক্রম (Individualized Education 
Program, IEP) ্াকনে অববেনবে ববনিষ শিক্া পবরনষবাগুপ্ে পাওয়া;

•  স্ধু নের আনগ বা পনরর রক্রয়াকোপগুপ্ে সহ কয ককানও স্ধু নের রক্রয়াকোনপ সমূ্েথিভানব 
অংিগ্রহে করা;

•  োইনেে-1 এর মাধ্নম স্ধু ে সরবরাহগুপ্ের মনতা বজবনসগুপ্ের সাহায্ ও সহায়তা 
পবরনষবা পাওয়া;

•  ককাননা আনবেন পূরে করা োডাই ববনামূনে্ স্ধু নের খাবার পাওয়া;
•  প্রি-k, কহি স্ােথি  (Head Start), বা অন্ান্ প্রি-স্ধু ে পরিাগ্রামগুপ্েনত এবং আপ্েথি 

ইন্ারনভনিনন (Early Intervention) নর্ভধু ক্ত করার জন্ সাহায্ পাওয়া; এবং
• কনেনজ ভবতথি র জন্ রিস্তুবত বননত এবং আনবেন করার জন্ সাহায্ পাওয়া।

আপনষার  
স্কু ল সংক্ষান্ত  

গুরুত্বপর্ূ 
অনিরষারগুলল 

আদে!

আপনন নর  
স্রষাদনষা অস্ষায়ী 
নিরষানষায় বষাস 

রদরন?

আপনষার ম্যষারনরনন-স্েদ্ষা ললয়ষাদজষারঁ রষাদে সষাহষায্য চষান!

আদরষা তদর্যর জন্য, স্�ষান ররুন 
NYS-TEACHS  800-388-2014

www.nysteachs.org

আপকন কি জাক্নন?
অস্াযী বাসস্াক্ন শিষোর্ীক্ের সাহায্  
িরার জন্ প্রকতশ্ি সু্ি ডিস্ট্রিক্টের এিজন 
ম্ািকিকন-সেক্্া লিযাক্জাঁ রািক্ত হক্ব।

সাহাক্য্র জন্:
•  ম্াকবকবন-কভনন্া প্েয়ানজাঁ

ফাঁকা ্াকনে প্েয়ানজাঁ সংক্রান্ত তন্্র জন্ NYS-TEACHS 
এর সান্ 800-388-2014 নবেনর কযাগানযাগ করুন অ্বা 
www.nysteachs.com/liaisons কেখধুন

গহৃহমীননের শিক্ার জন্ 
বনউ ইয়কথি  কস্ে সমন্বয়কারমী  

(New York State Coordinator  
for Homeless Education)

স্মলষাননয়ষা �্যষানব (Melanie Faby)
ইদমল: melanie.faby@nysed.gov

ওদয়ব:
http://www.nysed.gov/essa/mckin 
ney-vento-homeless-education Bengali


