মিডল্ স্কুলে ভমতি তথা অ্যাডমিশলের জন্য প্রস্তুত হ ান্!
মপ্রয় পমরবারবর্ি,
এই শীলত মিডল্ স্কুলে আলবদন্ করলেন্? আলবদন্ এখন্ও শুরু য়মন্, মকন্তু অ্দূ র ভমবষ্যলত আলবদন্ করার জন্য
আপমন্ প্রস্তুত ওয়া শুরু করলত পালরন্।
আপমন্ এখন্ যা করলত পালরন্


মিডল্ স্কুলের মবকল্প বা অ্পশন্গুলো অ্লেষ্ণ করুন্।
o আপন্ার আগ্রল র স্কুেগুলো সম্পলকি মবস্তামরত তথয খুুঁজলত MySchools.nyc মিডল্ স্কুে
মডলরক্টমর বযব ার করুন্; এোড়াও আপমন্ হযসব হকাসি অ্ফার করা লে, স্কুলের অ্বস্থান্,
হপার্িস, অ্মভর্িযতা (প্রমতবমিতাযু ক্তলদর জন্য মবলশষ্ সু মবধা), এবং আরও অ্লন্ক মকেু খুুঁজলত
পালরন্। মকেু পরািশি:


হবশীরভার্ মিডল্ স্কুে হপ্রাগ্রালি কারা আলবদন্ করলত পারলব হসমবষ্লয় সু মন্মদিষ্ট বাধযবাধকতা রলয়লে। এই হ িলের (ফে-এর) হশষ্ভালর্, যখন্ আপমন্ আপন্ার
অ্ভযথিন্ািূ েক মিমি পালবন্ এবং িাইস্কুেস-এ ের্ ইন্ করলবন্, তখন্ একমর্
বযমক্তর্তকৃত সািি-এর (লখাুঁজ-এর) িাধযলি আপমন্ হযসব হপ্রাগ্রালি আলবদলন্র হযার্য
হসগুলো হদখলত সক্ষি লবন্। আপাতত, আপমন্ হকান্ও হপ্রাগ্রালি হযার্যতার শতিাবেী
যািাই কলর আপন্ার সোন্ হসর্ায় আলবদলন্র হযার্য মকন্া হসমবষ্লয় জান্লত পালরন্।



মিডে স্কুলে ভমতি বা অ্যাডমিশলের জন্য আপমন্ হকান স্কুে মডমিলক্ট বসবাস করলে তা
খুুঁজলত এবং আপন্ার হকান্ও হজান্ভুক্ত স্কুে আলে মকন্া তা জান্লত
schoolsearch.schools.nyc হদখুন্। আপন্ার সোলন্র তার হজান্ভুক্ত মিডল্
স্কুলে(গুলোলত) পড়ার অ্গ্রামধকার রলয়লে।

o আপন্ার আগ্র আলে এবং আপন্ার পমরবালরর িাম দা পূ রণ কলর এিন্ হপ্রাগ্রািগুলোর একমর্
তামেকা ততমর করুন্।
o আরও জান্লত এই স্কুেগুলোর ওলয়বসাইর্ হদখুন্। প্রমতমর্ িাইস্কুেস মডলরক্টমর হপজ-এ স্কুেমর্র
মন্জস্ব ওলয়বসাইর্ এবং হযার্ালযালর্র তথয উলেমখত থাকলব। প্রশ্ন থাকলে আপমন্ স্কুেগুলোর
সালথ সরাসমর হযার্ালযার্ও করলত পালরন্।
o ভািুযি য়াে অ্থবা সশরীলর উপমস্থমতর ওলপন্ াউজগুলোলত অ্ংশগ্র ণ করুন্। বহু স্কুে মডলরক্টমর
হপজ সম্ভাবন্ািয় পমরবারলদর জন্য সরাসমর সংলযালর্র মেংকও প্রদান্ কলর, হযিন্ ওলপন্ াউজ
মকংবা ভািুিযয়াে র্ুযর সংক্রাে তথয। একমর্ স্কুে ভািুিযয়ােভালব মকংবা সশরীলর পমরদশিন্ করা,
হসখালন্ পড়ালশান্া করলত হকিন্ োর্লব তা কল্পন্া করার একমর্ উত্তি পন্থা। যখন্ অ্ন্ু ষ্ঠালন্

অ্ংশগ্র ণ করলবন্, তখন্ স্কুে কিিীলক মজজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নাবেীর একমর্ তামেকা আসার
জন্য আিরা পরািশি মদমে।


আপন্ার সোলন্র বতিিান্ স্কুে কাউমেোলরর সালথ পমরমিত হ ান্। এই বেলরর মিডে স্কুলে ভমতি বা
অ্যাডমিশলে তারাই সবলিলয় ভােভালব পথ মন্লদিশন্া মদলত পালরন্।



মিডল্ স্কুলে ভমতি বা অ্যাডমিশে সম্পলকি আলরা জান্ু ন্। 2022 NYC পাবমেক স্কুে অ্যাডমিশে র্াইলডর
একমর্ কমপ আপন্ার বতিিান্ স্কুে হথলক তুলে মন্ন্ অ্থবা আপন্ার ভাষ্ায় অ্মভর্িয একমর্ কমপ
schools.nyc.gov/Middle সাইর্ হথলক ডাউন্লোড করুন্। এোড়াও আিালদর ওলয়বসাইলর্ আপমন্
সবিসাম্প্রমতক তথয খুুঁলজ পালবন্ এবং আিালদর ভমতি বা অ্যাডমিশলের মভমডওর তামেকা হদখলত পালবন্।

এরপর কী
এই হ িলের (ফে-এর) হশষ্ভালর্, পঞ্চি (5) হগ্রলডর পাবমেক স্কুলের পমরবালররা ডাকলযালর্ একমর্ বযমক্তর্তকৃত
অ্ভযথিন্ািূ েক মিমি পালবন্। এই মিমিলত একমর্ িাইস্কুেস অ্যাকাউন্ট ততমর করার জন্য অ্থবা আপন্ার সোন্লক
হযার্ করার জন্য মবদযিান্ একমর্ অ্ন্ন্য বা ইউমন্ক হকাড হদয়া লব। যখন্ মিমিমর্ েভয লব, তখন্ সকে
আলবদন্কারী (বতিিান্ প্রাইলভর্ এবং ধিিীয় বা পযালরামকয়াে স্কুলের মশক্ষাথিীরা স ) তালদর বতিিান্ স্কুে অ্থবা
হকান্ও ফযামিমে ওলয়েকাি হসন্টার হথলক একমর্ কমপর জন্য অ্ন্ু লরাধ করলত সক্ষি লব।
যখন্ মিমিগুলো হপ্ররণ করা লব, তখন্ আিরা আপন্ালক অ্বম ত করলবা!

শুভ কািন্ায়,
মিডল্ স্কুে অ্যাডমিশে মর্ি, অ্মফস অ্ভ স্টুলডন্ট এন্লরােলিন্ট

এই ইলিইেমর্ মক আপন্ার হকান্ও বিু আপন্ালক হপ্ররণ (ফরওয়াডি) কলরলেন্? schools.nyc.gov/SignUp ওলয়বসাইলর্ আিালদর
মিডল্ স্কুলে ভমতিলত আগ্র ীলদর হিইমেং মেলস্ট (ডাক তামেকায়) ন্ালি হেখালত (বা সাইন্ আপ করলত) ভুেলবন্ ন্া।

মিডল্ স্কুে অ্যাডমিশে মবষ্লয় ভমবষ্যলত হকান্ও বাতিা ন্া হপলত িাইলে, তথা আন্সাবস্ক্রাইব করলত, অ্ন্ু গ্র কলর এখালন্ মিক করুন্।

