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হাই সু্কল অফারসমূহ ও ওয়েটললস্ট সম্পয়কে একটট ভার্্চেুোল অনুষ্ঠায়ন অংশগ্রহণ করুন! 
 
 
এই হহময়ে হাই সু্কয়ল প্রয়েশকারী লশক্ষার্থীয়ের পলরোয়রর জনু একটট সরাসলর সম্প্রালরত 

ভার্্চে ু্েুাল অনুষ্ঠায়ন আপলন আমলিত  

 
আপনার হাই সু্কল অফাররর বাইররর ববকল্পসমূহ অরেষণ কররে, ফল বা হহমরের জনয এখনও একটি 
অফার প্রর াজন, অথবা পরবেী ধাপ সম্পরকে প্রশ্ন থাকরল, একটি সরাসবর-সম্প্রচারকৃে অনুষ্ঠারন 

আমারের সারথ হ াগ বেন  আমরা জানারবা কীভারব আপবন বনরজরক অরপক্ষা-োবলকা  হ াগ কররবন, 

কীভারব অরপক্ষা-োবলকা  অফার প্রোন করা হ , এবং অরপক্ষা-োবলকা  অফার হপরল কী কররে হরব  

উপস্থাপনার পর, আমরা আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব বেব  

 
 প্রবেটি অনুষ্ঠান ভাচ্েয ালভারব হরব, এর ফরল আপবন হ রকারনা স্থান হথরক হ াগ বেরে পাররবন! 

 
 অনুগ্রহ করর লক্ষয কররবন হ  প্রবেটি অনুষ্ঠান একই ববষ বস্তু বনর  আরলাচনা কররব, বকন্তু 

প্রবেটি বভন্ন অনুষ্ঠান বভন্ন বভন্ন ভাষা  হোভাষী পবররষবা প্রোন কররব  

 
  অনুষ্ঠানগুবল বনরচর বস্থরীকৃে োবরখ ও সমর  অনুটষ্ঠে হরব: প্রবেটি অনুষ্ঠারনর আরগর বেন 

আমরা কীভারব অনুষ্ঠারন হ াগ বেরে হরব হসসম্পবকেে আররকটি ইরমইল পাঠারবা: 
 

o েুধোর, 15 জুন, 5:30pm – 6:30pm | অনুষ্ঠানটি হরব ইংররজজরে |  
হোভাষী হসবা প্রোন করা হরব: োংলা, হকালরোন, উেুে 
 

o েৃহস্পলতোর, 16 জুন, 1:00pm – 2:00pm | অনুষ্ঠানটি হরব ইংররজজরে|  
হোভাষী হসবা প্রোন করা হরব: আরলে, হেঞ্চ, রালশোন 
 

o মঙ্গলো, 21 জুন, 5:30pm – 6:30pm | অনুষ্ঠানটি হরব ইংররজজরে |  
হোভাষী হসবা প্রোন করা হরব:: র্চাইলনজ (মুান্ডালরন), হহলশোন ক্রিওল, স্পুালনশ 

 
সরাসলর সম্প্রর্চায়রর (লাইভ) হকানও অনুষ্ঠায়ন অংশগ্রহণ করয়ত পায়রনলন, অর্থো আরও জানয়ত 

র্চান? বভজজি করুন schools.nyc.gov/high সাইি  এই উপস্থাপনার একটি হরকব্েং জনু মারসর হেষভারগ 

আমারের ওর বসাইরি লভয হরব  

 
শুরভচ্ছারে, 
 
হাই সু্কল অযা্বমেনস্ টিম, অবফস অভ স্ি্র্ন্ট এনররালরমন্ট 

NYC ব্পািেরমন্ট অভ এ্্রকেন 
schools.nyc.gov/High | schools.nyc.gov/SHS 
 
 
এই ইয়মইলটট লক আপনার হকানও েনু্ধ আপনায়ক হপ্ররণ (ফরওোর্ে) কয়রয়ে? schools.nyc.gov/SignUp 
ওর বসাইরি, আমারের হাই সু্করল ভবেেরে আগ্রহীরের হমইবলং বলরে (্াক োবলকা ) নারম হলখারে (বা সাইন আপ 

কররে) ভ্লরবন না  হাই সু্করল অযা্বমেন্স ববষর  ভববষযরে হকানও োতো না হপয়ত র্চাইয়ল, তর্থা আনসােস্ক্রাইে 

করয়ত, অনুগ্রহ করর এখারন বিক করুন  

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://schools.nyc.gov/SHS
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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