Northeast High School
SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA

প্রিয় মা/বাবা/অপ্রবভাবক,
ছাত্রদের শীক্ষার মান প্রনননয় করার জনয। একটু সময় প্রনদয় আপপ্রন নীদের প্রববরণ এবং ওদয়বসাইটটিদে অন্তভুনক্ত নপ্রিগুপ্রি থিদক গুরুত্বপূ ণন েিয এবং নীপ্রে
থজদন প্রনন।
ওদয়বসাইদট অন্তভুনক্ত নপ্রি (https://nehs.philasd.org/keystone/)
১. িায়শই প্রজজ্ঞাপ্রসে িশ্নাবিী - প্রপোমাোর বা অপ্রভভাবকদের জনয েিয
২. কীদটান/প্রপএসএসএ থটট ববপ্রশষ্ট্য এবং থনওয়ার বযবস্থা - পরীক্ষার ববপ্রশষ্ট্য এবং থনওয়ার বযবস্থা সংজ্ঞাপ্রয়ে করা
৩. ইদিকট্রপ্রনক প্রিভাইসগুপ্রির মূি প্রেঠি - থপনপ্রসিদভপ্রনয়া প্রশক্ষা প্রবভাদের নীপ্রে এবং পরীক্ষার সময় থসি থ ান এবং অনযানয ইদিকট্রপ্রনক প্রিভাইস
বযবহাদরর নীপ্রে
ইদিকট্রপ্রনক প্রিভাইদস উপর স্কুদির নীপ্রে
ইদিকট্রপ্রনক প্রিভাইসগুপ্রির উপর অপ্রবভাবকদের প্রেঠিদে বপ্রণনে আদছ থে, পরীক্ষার িশাসদনর সময় সমস্ত অগ্রহণদোেয ইদিকট্রপ্রনক প্রিভাইস (দেমন থসি
থ ান, স্মাটনদ ান, স্মাটনওয়াে, কযাদমরা ইেযাপ্রে)এবং অনযানয থোোদোদের প্রিভাইসগুপ্রির অনুমপ্রে থেওয়া হদব না।
পরীক্ষার সময় থকানও প্রশক্ষািীদক একটি ইদিকট্রপ্রনক প্রিভাইস েখদি পাওয়া োয় েদব প্রনম্নপ্রিপ্রখে পেদক্ষপ থনওয়া হদব:
•
•

স্কুি কমীরা প্রনর্নারণ করদব এটি পরীক্ষার সু রক্ষা বা অখণ্ডোর সাদি আপস করার জনয বযবহৃে হদয়প্রছি প্রকনা
থে প্রশক্ষািীরা থসিদ ান এবং অনযানয ইদিকট্রপ্রনক প্রিভাইদসর উপর প্রনদের্াজ্ঞা িঙ্ঘন কদর েদব সু রক্ষা / অখণ্ডোর সাদি আপপ্রি কদরপ্রন, োদের
থ ানটি বাদজয়াপ্ত কদর থকবিমাত্র সমস্ত পরীক্ষার সমাপ্রপ্তর পদর থকানও প্রপোমাো বা অপ্রভভাবদকর কাদছ প্র দর থেওয়া হদব এবং অনয শৃ ঙ্খিার
মুদখামুপ্রখ হদে পাদর েপ্রে িশাসন কেৃনক প্রনর্নাপ্ররে হয়।

পরীক্ষার সময় থকানও প্রশক্ষািীদক একটি ইদিকট্রপ্রনক প্রিভাইস বযবহার করদে থেখদে পাওয়া োয় েদব প্রনম্নপ্রিপ্রখে পেদক্ষপ থনওয়া হদব:
•
•

•
•
•

স্কুি কমীরা প্রনর্নারণ করদব এটি পরীক্ষার সু রক্ষা বা অখণ্ডোর সাদি আপস করার জনয বযবহৃে হদয়প্রছি প্রকনা
থে প্রশক্ষািীরা থসিদ ান এবং অনযানয ইদিকট্রপ্রনক প্রিভাইদসর উপর প্রনদের্াজ্ঞা িঙ্ঘন কদর েদব সু রক্ষা / অখণ্ডোর সাদি আপপ্রি কদরদছ, োদের
থ ানটি বাদজয়াপ্ত কদর থকবিমাত্র সমস্ত পরীক্ষার সমাপ্রপ্তর পদর থকানও প্রপোমাো বা অপ্রভভাবদকর কাদছ প্র দর থেওয়া হদব এবং অনয শৃ ঙ্খিার
মুদখামুপ্রখ হদে পাদর েপ্রে িশাসন কেৃনক প্রনর্নাপ্ররে হয়।
একটি "দস্কার করা হদব না" থিদবি োর উির বু কদিদট িদয়াে করা হদব এবং প্রশক্ষািীদক হয় িিম থিদকই পরীক্ষাটি পু নরায় প্রনদে হদব বা থস্কার
গ্রহণ থোেয করা হদব না
আপনার উপপ্রস্থপ্রেদে বাদজয়াপ্ত ইদিকট্রপ্রনক প্রিভাইসটিদে থকানও পরীক্ষার েিয বা উপাোন রদয়দছ প্রকনা ো প্রনপ্রিে করার জনয থেখা হদব
েপ্রে থকানও পরীক্ষার েিয বা ঊপাোন পাওয়া োয় ো িপ্রেস্থাপন করা হদব।আইদটমগুপ্রি িপ্রেস্থাপদনর বযদয়র জনয বাবা-মা / অপ্রভভাবক এবং
প্রশক্ষািীরা োয়বদ্ধ হদে পাদর।

উপদরাক্ত নীপ্রেগুপ্রি েত্নসহকাদর পেনাদিােনা করদবন এবং থসগুপ্রি আপনার প্রশক্ষািীর সাদি আদিােনা করদবন। এই গুরুত্বপূ ণন প্রবেদয় আপনার সম্পূ ণন
সহদোপ্রেো আশা কপ্রর।
প্রবনীে,

প্রমিঃ ওমর ক্রাউিার, ির্ান অর্যক্ষ

