পড়রবাতরর জনয দূ র থথ্তে ড়িক্ষার এেড়ি
উপড়রড়িত্র
বাড়িতে আপনার সন্তাতনর ড়িক্ষণ সহায়োর েথ্য
এবং পরামিশ।

T&I 31287 Family Guide 01 Remote Learning (Bangla/Bengali)

হালনাগ্াদ থ্ােুন
দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে সবশতিে েথ্য থপতে
www.schools.nyc.gov সাইি থদখুন।
থোড়ভি-19 ড়বেতয় ড়নয়ড়মে হালনাগ্াদ েথ্য থপতে 692692 -থে “থোড়ভি” থিক্সি েরুন।
আমাতদর ওতয়বসাইি লগ্ল্ ট্র্যানতেি েেতশে সমড়থ্শে।
এই পতষ্ঠার উপতর আপনার অগ্রাড়ধোতরর ভাোড়ি থবতে
ড়নতে পাতরন।

লরুত্বপূণশ দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে েথ্য
23 মািশ, 2020 োড়রখ থথ্তে, ড়নউ ইয়েশ ড়সড়ি পাবড়লে স্কুললড়ল সেল ড়িক্ষাথ্শীর জনয 2019-2020 ড়িক্ষা বেতরর থিে
পযশন্ত দূ র থথ্তে ড়িক্ষার বযবস্থা শুরু েতরতে। দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে সবশতিে েথ্য থপতে www.schools.nyc.gov
সাইি থদখুন।
আমাতদর main page -এ আমাতদর স্কুললড়ল এবং আপনার
সন্তাতনর ড়িক্ষণ সম্পড়েশে লরুত্বপূ ণশ হালনাগ্াদ েথ্য রতয়তে।

সেল ড়নউ ইয়েশার থসামবার থথ্তে শুক্রবার প্রড়েড়দন ড়েন
থবলা ফ্রি খাবার থপতে পাতর। আপনার বাড়ির োতে থোন
এেড়ি ড়ি খাবাতরর ড়িোনা খুুঁতজ ড়নন।

বাড়িতে আপনার সন্তাতনর ড়িক্ষণ সহায়োর জনয ড়রতসাসশ
থপতে আমাতদর অযাড়িড়ভড়িজ ফর স্টুতিন্ট থপজ থদখুন।

থযসব পড়রবার োতদর সন্তাতনর দূ র থথ্তে ড়িক্ষার জনয
ইন্টারতনি সু ড়বধাসহ থোন ড়িভাইস িায়, োরা ড়িভাইস
ড়রতোতয়স্ট ফমশ পূ রণ অথ্বা 718-955-5100 এক্সতিনিন 5
নম্বতর থফান েতর থস অনু তরাধ জানাতে পাতর।

আমাতদর বহুল ড়জজ্ঞাড়সে প্রতের থপতজ ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয দূ র
থথ্তে ড়িক্ষায় েীভাতব অংি ড়নতে হতব থসসম্পড়েশে প্রে ও
পড়রতেবার উত্তর রতয়তে।

প্রথ্ম উত্তরদাোতদর জনয ড়রড়জওনাল এনড়রিতমন্ট থসন্টরলড়ল
(RECs) িাইল্ডতেয়ার সু ড়বধা প্রদান েতর। আপড়ন যড়দ মতন
েতরন আপড়ন থযাগ্য, REC সাতভশড়ি পূ রণ েরুন।

দূ র থথ্তে ড়িক্ষার জনয ড়িভাইস
থযসব পড়রবার োতদর সন্তাতনর দূ র থথ্তে ড়িক্ষার জনয
ইন্টারতনি সু ড়বধাসহ থোন ড়িভাইস িায়, োরা ড়িভাইস
ড়রতোতয়স্ট ফমশ পূ রণ অথ্বা 718-955-5100 এক্সতিনিন 5
নম্বতর থফান েতর থস অনু তরাধ জানাতে পাতর।
• এই ড়িভাইসলড়ল “ইন্টারতনি-সক্ষম”এবং দূ র থথ্তে ড়িক্ষার
জনয এলড়লতে বাড়ির ইন্টারতনি সাড়ভশতসর প্রতয়াজন থনই।
• থযসব ড়িক্ষাথ্শী ড়িভাইতসর অতপক্ষায় আতে োতদর োতে
ড়িক্ষাড়নদশিনার েমশোণ্ড ড়প্রন্ট েতর ইতমইল েরা হতব।
ড়িভাইস ড়রতোতয়স্ট ফতমশ আপনাতে ড়িক্ষাথ্শী ড়িভাইস ধার
থনবার িুড়িড়িতে সম্মড়ে প্রদান েরতে হতব। এই িুড়িড়ি
ড়বড়ভন্ন ভাোয় থদয়া হতয়তে এবং ড়িক্ষাথ্শীরা েীভাতব ড়িভাইসড়ি
বযবহার েরতব থসসব ড়বেতয় েথ্য রতয়তে।
আমাতদর আইপযাি ড়বেরতণর থপতজ আরও থজতন ড়নন।

ড়রড়জওনযাল এনড়রিতমন্ট থসন্টারসমূহ
ড়রড়জওনাল এনড়রিতমন্ট থসন্টারলড়ল (RECs) হতলা ঐসব
জায়গ্া থযখাতন ড়সড়িতে পড়রতেবাদান অবযহে রাখা ওইসব
েমশী যারা প্রথ্ম উত্তরদাো, খাবার থিড়লভাড়রোরী এবং
থরস্টুতরন্ট েমশী এবং অনয প্রথ্ম-সাড়রর েমশীতদর সন্তানতদর
সু রড়ক্ষে প্রযত্ন থদয়া হয়।

REC-লড়ল থসামবার থথ্তে শুক্রবার 7:30AM-িা থথ্তে
6:00PM-িা পযশন্ত এবং প্রড়েড়ি ড়িড়িতি রতয়তে।
আপড়ন যড়দ মতন েতরন আপড়ন থযাগ্য, REC সাতভশড়ি পূরণ
েরুন থযখাতন থযাগ্য েমশীতদর পূণশ োড়লো রতয়তে।

ড়বনামূতলয খাবার (ড়ি ড়মলস্)
সেল ড়নউ ইয়েশার থসামবার থথ্তে শুক্রবার প্রড়েড়দন ড়েন
থবলা ড়ি খাবার থপতে পাতর।
খাবাতরর থেন্দ্রলড়ল ড়িক্ষাথ্শী ও পড়রবারলড়লর জনয 7:30
am-িা থথ্তে 11:30 am-িা পযশন্ত এবং প্রাপ্তবয়স্কতদর
জনয 11:30 am-িা থথ্তে 1:30 pm-িা পযশন্ত থখালা
থ্াতে।
থোন থরড়জতিিন বা আইড়ির আবড়িযেো থনই।
প্রাপ্তবয়স্কগ্ণ ও ড়িক্ষাথ্শীরা এে সতে ড়েন থবলার খাবার
সংগ্রহ েরতে পাতর।
আপনার বাড়ির োতে থোন এেড়ি ড়ি খাবাতরর ড়িোনা
খুুঁতজ ড়নন। ড়পোমাো এবং অড়ভভাবেগ্ণ োতদর সন্তাতনর
জনয খাবার সংগ্রহ েরতে পাতরন।

বহুল ড়জজ্ঞাড়সে প্রোবলী
এই দুতযশাতগ্র সমতয় আমাতদর পড়রবার এবং ড়িক্ষাথ্শীতদর
থযসব প্রে থ্ােতে পাতর োর উত্তর থপতে আমাতদর বহুল
ড়জজ্ঞাড়সে প্রেবলীর পতষ্ঠাড়ি থদখুন।

আমরা লরুত্বপূণশ ড়বেতয়র এই পতষ্ঠাড়ি হালনাগ্াদেরণ
অবযাহে রাখতবা থযমন:
• ড়িক্ষাড়নতদশিনা এবং থগ্রড়িং
• উপড়স্থড়ে
• থক্রড়িি এবং গ্রযাজুতয়িন
• থেিালাইজড্ সাড়ভশতসস
• পরীক্ষার িেশাবলী

ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয েমশোণ্ড
আমাতদর ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয েমশোণ্ড পতষ্ঠায় এমন সব ড়বেয় ও
ড়রতসাসশ রতয়তে যা পড়রবারলড়ল বাড়িতে োতদর ড়িক্ষাথ্শীতদর
ড়িক্ষণ সহায়োয় বযবহার েরতে পাতর।
প্রতেযেড়ি গ্রি স্তর এবং ড়বেতয়র জনয েমশোণ্ড (অযাড়িড়ভড়ি)
লভয।
এইসব েমশোণ্ড আপনার সন্তান স্কুতল বা োতদর ড়িক্ষেতদর
সাতথ্ দূ র থথ্তে ড়িক্ষায় যা ড়িখতে থসলড়লর পড়রবতেশ নয়।

এখাতন আরও েমশোণ্ড রতয়তে যা ড়বতিে িাড়হদাযুি ড়িক্ষাথ্শী
এবং ইংতরড়জ ভাো ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয সহায়ে।

দূ র থথ্তে ড়িক্ষা (ড়রতমাি লাড়নশং)
দূ র থথ্তে ড়িক্ষা আপনার সন্তানতে োর ড়িক্ষেতদর োে
থথ্তে অনলাইতন ড়িক্ষা অবযাহে রাখার সু ড়বধা প্রদান
েতর। আপনার সন্তান বাড়ি থথ্তে োর থলসতন অংিগ্রহণ
ও অযাসাইনতমন্ট সম্পূ ণশ েরতে সক্ষম হতব।

আপনার সন্তান থযসব ড়িভাইতসর মাধযতম দূ র থথ্তে
ড়িক্ষায় অংি ড়নতে পারতব থযমন েমড়পউিার, থফান, এবং
িযাবতলি।
দূ র থথ্তে ড়িক্ষার জনয প্রতেযে স্কুতলর ড়নজস্ব অনলাইন
প্ল্যািফমশ রতয়তে। অতনে স্কুল লগ্ল্ ক্লাসরুম বযবহার
েতর।

দূ র থথ্তে ড়িক্ষণ েী রেম?
আপনার সন্তাতনর দূ র থথ্তে ড়িক্ষা “অসমোলীন”, “সমোলীন”, বা দুড়ির ড়মশ্রণও হতে পাতর।

অসমোলীন ড়িক্ষতণ, আপনার সন্তান োর পেন্দমতো সমতয় থলসতন অংিগ্রহণ েতর।
●

থলসনলড়ল পূ তবশ-থরেিশেতে ড়ভড়িওর মতো, ড়িক্ষাথ্শীতদর পিার জনয ড়েেু বাোইেতে ড়বেয়, এবং োতদর
সহপািীতদর সাতথ্ অনলাইন আতলািনার থবািশও হতে পাতর।

সমোলীন ড়িক্ষতণ, আপনার সন্তান এেড়ি ড়নড়দশষ্ট সমতয় োর ড়িক্ষে এবং সহপািীতদর সাতথ্ থলসতন অংি থনয়।
●
থলসনলড়ল ড়ভড়িও েযাতমরা বযবহার েতর ড়িক্ষে ও ড়িক্ষাথ্শীরা এতে অপতরর সাতথ্ েথ্া বলতে এমন লাগ্তে
পাতর।

ড়রতমাি লাড়নশং থপািশাল
ড়রতমাি লাড়নশং থপািশাতল আপনার সন্তাতনর অনলাইন ড়িক্ষতণর সব
রেম সরঞ্জাম থ্াতে।
ড়রতমাি লাড়নশং থপািশাতল লগ্ইন েরতে ড়িক্ষাথ্শীতদর DOE স্টুতিন্ট
অযাোউন্ট-এর প্রতয়াজন আতে। এই অযাোউতন্টর থিতে
“@nycstudents.net”-যুি থ্াতে।
○

○

স্টুতিন্ট অযাোউন্ট থসলফ্ সাড়ভশস পতষ্ঠায় আপড়ন আপনার
সন্তাতনর ইউজারতনম অথ্বা পযাসওয়ািশ পাতবন।
আপড়ন আপনার সন্তাতনর ড়রতপািশ োিশ, স্টুতিন্ট আইড়ি োিশ,
অথ্বা NYCSA অযাোউতন্ট োর 9-রাড়ির স্টুতিন্ট
আইতিড়ন্টড়ফতেিন (OSIS) নম্বর পাতবন।

এ সম্পতেশ আরও জানতে আমাতদর থিেড়নেযাল িুলস্ অযান্ড
সাতপািশ পতষ্ঠা থদখুন

_____@nycstudents.net

ড়রতমাি লাড়নশংতয় থেিাল এিুতেিন পড়রতেবা
আপনার সন্তাতনর যড়দ বযড়িে ড়িক্ষা পড়রেল্পনা (IEP) থ্াতে, আপনার স্কুল োর জনয থেিাল এিুতেিন ড়রতমাি লাড়নশং
প্ল্যাতনর বযাপাতর আপনার সাতথ্ থযাগ্াতযাগ্ েতর থ্ােতব। এই প্ল্যান োর IEP লক্ষয পূ রতণ োর অগ্রগ্ড়েতে োতে থয
সহায়ো থদতব থসই ড়িক্ষাড়নতদশিনা এবং পড়রতেবার ড়ববরণ থদতব।
আপনার স্কুল সেল থিষ্টা িালাতব যাতে োর এেই ড়িক্ষে (বতন্দ) ও পযারাতপ্রাতফিনাতলর োে থথ্তে ড়িক্ষাড়নতদশিনা
পাওয়া অবযাহে থ্াতে।
●

আপড়ন যড়দ এখনও এই পড়রেল্পনার বযাপাতর আপনার স্কুতলর সাতথ্ আতলািনা না েতর থ্াতেন, োহতল অনু গ্রহ
েতর আপনার সন্তাতনর ড়িক্ষতের সাতথ্ এবং/অথ্বা ড়রতলতিি সাড়ভশস প্রদানোরীর সাতথ্ থযাগ্াতযাগ্ েরুন।

আমাতদর লানশ অযাি থহাম থপতজ আপনার সন্তাতনর সহায়োয় আমাতদর েথ্য পতষ্ঠা ও বািড়ে ড়রতসাতসশ ড়রতমাি লাড়নশং প্ল্যান
সম্পতেশ আরও জানু ন।
আপড়ন যড়দ আপনার স্কুতলর সাতথ্ থযাগ্াতযাগ্ েরতে সক্ষম
না হন, আপড়ন SpecialEducation@schools.nyc.gov.
ড়িোনা ইতমইলও েরতে পাতরন।

ড়রতমাি লাড়নশংতয় ইংতরড়জ ভাো ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয পড়রতেবা
প্রড়েড়ি স্কুল থযসব ড়িক্ষাথ্শী ইংতরড়জ ভাোর ড়িক্ষাথ্শী এবং আতগ্ ইংতরড়জ ভাো ড়িক্ষাথ্শী ড়েতলা োতদর জনয এেড়ি
স্কুল-ড়ভড়ত্তে ড়রতমাি লাড়নশং প্ল্যান তেড়র েতরতে।
আপনার সন্তাতনর োর বাড়ির ভাোয় যথ্াযথ্ পড়রমাণ সহায়োসহ ইংতরড়জতে লক্ষয-ড়স্থরেতে ড়িক্ষা লাভ অবযাহে
থ্ােতব। এই পড়রতেবালতলা যথ্াযথ্ সনদপ্রাপ্ত ড়িক্ষে দ্বারা সমন্বয় এবং প্রদান েরা হতব।
●

আপড়ন যড়দ ইতোমতধয আপনার সন্তানতে েীভাতব োর ভাোর উন্নড়েতে সহায়ো থদয়া হতব থসড়ি আতলািনা েতর
না থ্াতেন, অনু গ্রহ েতর আপনার সন্তাতনর ড়িক্ষতের সাতথ্ থযাগ্াতযাগ্ েরুন।

আমাতদর লানশ অযাি থহাম থপতজ আপনার সন্তাতনর সহায়োয় আমাতদর েথ্য পতষ্ঠা ও বািড়ে ড়রতসাতসশ এ সম্পতেশ
আরও জানু ন।
আপড়ন যড়দ আপনার স্কুতলর সাতথ্ থযাগ্াতযাগ্ েরতে
সক্ষম না হন, আপড়ন ELLfamilies@schools.nyc.gov.
ড়িোনা ইতমইলও েরতে পাতরন।

আপনার স্কুতলর সাতথ্ থযাগ্াতযাগ্ রক্ষা
আপড়ন আপনার সন্তানতে সহায়োদাতনর উপায়লড়ল আতলািনা েরতে আপনার
স্কুতলর সাতথ্ অনলাইন ড়মড়িংতয়র অনু তরাধ জানাতনা অবযাহে রাখতে অথ্বা
থফান েল েরতে পাতরন।
প্রড়েড়ি স্কুতলর এেড়ি থযাগ্াতযাতগ্র পড়রেল্পনা আতে, যার অন্তভুশি পড়রবারলড়ল
েীভাতব োতদর ড়িক্ষেতদর সাতথ্ সংতযাগ্ রাখতে পাতর থসসব ড়বস্তাড়রে, থযমন
ইতমইল, থফান, অথ্বা থিক্সি থমতসতজর মাধযতম।
আপড়ন যড়দ না জাতনন োর সাতথ্ থযাগ্াতযাগ্ েরতে হতব, আপনার স্কুতলর
পযাতরন্ট থোঅড়িশতনিরতে ইতমইল েরুন।
●

Find a School পতষ্ঠাড়ি বযবহার েতর আপনার স্কুতলর থযাগ্াতযাতগ্র েথ্য
এবং ওতয়বসাইি থজতন ড়নন।
●
“Full School Profile”-এ ড়ক্লে েরুন, োরপর
“General Information”-এ।

আপনার স্কুল ড়িড়িতির সাতথ্
থযাগ্াতযাগ্ রক্ষা
আপড়ন যড়দ থোন োরতণ আপনার স্কুতলর সাতথ্ থযাগ্াতযাগ্ েরতে
বযথ্শ হন, আপনার স্কুতলর জনয ড়িড়িি অড়ফতস থযাগ্াতযাগ্ েরুন,
অথ্বা 311 নম্বতর বা পযাতরন্ট সাতপািশ হিলাইতনর (718) 935-2200
নম্বতর থফান েরুন।

আপনার ড়িড়িি অড়ফতসর ফযাড়মড়ল ড়লিারড়িপ থোঅড়িশতনির অথ্বা
ফযাড়মড়ল সাতপািশ থোঅড়িশতনিতরর সাতথ্ থযাগ্াতযাগ্ েরুন।

Find a School থপজ বযবহার েতর আপড়ন থযাগ্াতযাতগ্র
েথ্যও থপতে পাতরন।
●

প্রথ্তম “Full School Profile”-এ ড়ক্লে েরুন োরপর
“District Contacts”-এ।

ড়রতমাি লাড়নশং থপািশাতল েী রতয়তে?
আপনার সন্তান যখন ড়রতমাি লাড়নশং থপািশাতল লগ্-ইন
েতর, েখন োর ড়েনড়ি লরুত্বপূণশ লাড়নশং িুল বযবহাতরর
সু তযাগ্ ঘতি।
• লগ্ল্ ক্লাসরুম
• ড়িিহাব
• মাইতক্রাসফট্ অড়ফস 365

লগ্ল্ ক্লাসরুম
লগ্ল ক্লাসরুম এেড়ি অনলাইন প্ল্যািফমশ থযখাতন
ড়িক্ষাথ্শীরা:
●

●
●
●

োতদর অযাসাইনতমন্ট সম্পূ ণশ েরতে ও জমা ড়দতে
পাতর
থলসতন অংি থনয়
োতদর ড়িক্ষেতদর সাতথ্ থযাগ্াতযাগ্ রাতখ
অনলাইন থফাল্ডাতর োতদর ক্লাসওয়ােশ সংরক্ষণ েতর

আপড়ন আইপযাি, আইতফান, এবং অযাতরাতয়ি ড়িভাইতসও
লগ্ল্ ক্লাসরুম বযবহার েরতে পাতরন।

ড়িিহাব
ড়বড়ভন্ন থগ্রি এবং ড়বেয়বযাপী লাড়নশং ড়রতসাসশসহ ড়িিহাব
এেড়ি অনলাইন প্ল্যািফমশ।
ড়িক্ষাথ্শীরা ড়বড়ভন্ন ড়রতসাতসশর সু ড়বধা ড়নতে এইসব
উপেরণ (িুলস্) বযবহার েতর থযমন অনলাইন বই
অথ্বা োরা থযসব ড়বেয় ড়িখতে থসলড়ল প্রযােড়িস
েরতে এিুতেিনাল থগ্মস্।

ড়িক্ষেগ্ণ োতদর থলসতনর সহায়োয় এই ড়রতসাতসশর
ড়েেু ড়েেু ড়জড়নসও বযবহার েরতে পাতর।

লগ্ল্-এ থযসব উপেরণ লভয

লগ্ল্ ক্লাসরুম োিাও, আপনার সন্তাতনর অতিামযাড়িেযাড়ল
লগ্ল্ প্ল্যািফতমশর অতনে অনলাইন উপেরণ সু ড়বধা লাতভর
এেড়ি অযাোউন্ট রতয়তে। এর ড়েেু র মতধয আতে:
●
●
●

●
●
●
●

িযেুতমন্ট থদখা এবং তেড়রর জনয Docs.
ইতমইতলর জনয Gmail
অনলাইন ফাইল সংরক্ষতণর জনয Drive
উপস্থাপনা থদখা এবং তেড়রর জনয Slides
অনলাইন জড়রপ অথ্বা েুইজ সম্পূ ণশ এবং তেড়র েরার জনয
Forms
স্প্রিিীি থদখা এবং তেড়রর জনয Sheets
ড়িক্ষে ও সহপািীতদর সাতথ্ ড়ভড়িও অথ্বা অড়িও ড়মড়িংতয়র জনয
ড়নরাপদ উপায় ড়হতসতব Meet বযবহার।
মতন েড়রতয় থদয়া হতে: প্রড়েড়ি স্কুতলর ড়রতমাি লাড়নশংতয়র
জনয োর ড়নজস্ব প্ল্যান রতয়তে এবং মাইতক্রাসফট্ 365-এ
লভয উপেরণড়ির পড়রবতেশ অনয থোন অনলাইন উপেরণ
বযবহাতরর পরামিশ থ্ােতে পাতর।

মাইতক্রাসফট্ অড়ফস 365
Microsoft Office 365 আপনার সন্তানতে থযসব
উপেরণ বযবহাতরর সু তযাগ্ থদয় থযমন:
●
●
●

●
●

িেুযতমন্ট তেড়র অথ্বা থদখার জনয Word
উপস্থাপনা তেড়রর জনয PowerPoint
ড়িক্ষে এবং সহপািীতদর সাতথ্ ড়ভড়িও বা অড়িও
ড়মড়িংতয় অংিগ্রহণ েরতে ড়নরাপদ উপায় Teams-এর
বযবহার।
থস্প্রিিীি তেড়র অথ্বা পযশাতলািনা েরতে Excel
োতদর ফাইল অনলাইন সংরক্ষতণর জনয OneDrive
বযবহার।
লগ্ল্ ক্লাসরুম উপেরতণর মতো এেই উতেিয সাধতন
মাইতক্রাসফট্ অড়ফস 365-এর অতনে উপেরণ োজ েতর।
আপনার সন্তানতে হয় লগ্ল্ ক্লাসরুম বা মাইতক্রাসফট্
অড়ফস 365-এর উপেরণ বযবহার েরতে বলা হতে পাতর।

ড়রতমাি লাড়নশংতয় NYCDOE-এর ড়লংে
NYC ড়িপািশতমন্ট অভ এিুতেিন
https://www.schools.nyc.gov/

ড়ি খাবার
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/freemeals

ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয েমশোণ্ড
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/activities-for-students

দূ র থথ্তে ড়িক্ষার জনয ড়িভাইস
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipaddistribution

থিেড়নেযাল িুলস্ এবং সাতপািশ
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/technical-tools-and-support

ড়রড়জওনযাল এনড়রিতমন্ট থসন্টার
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollme
nt-help/regional-enrichment-centers

ড়রতমাি লাড়নশংতয় বহুল ড়জজ্ঞাড়সে প্রোবড়ল
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/information-on-remote-learning

আপনার DOE আইপযাি ড়দতয় শুরু
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipaddistribution/getting-started-with-your-ipad

