িবষয়: িমডল্ �ুেল ভিতর্র আেবদন শুরু হেয়েছ - 1 মােচর্র মেধয্ আেবদন করুন!
িপৰ্য় পিরবার,
িমডল্ �ুল ভিতর্ আেবদন এখন শুরু হেয়েছ, এবং 1 মাচর্, 2022 আেবদেনর েশষ তািরখ।
আপনার স�ান যিদ িনউ ইয়কর্ িসিটর অিধবাসী এবং বতর্মােন প�ম েগৰ্েডর িশক্ষাথর্ী - এই দু িটর উভয়িট হেয় থােক,
তাহেল েশষ তািরেখর মেধয্ আেবদেনর িবষয়িট িনি�ত করুন।
েযভােব আেবদন করেবন:
1. আপনার MySchools.nyc অয্াকাউে� লগ ইন করুন। আপিন িমডল্ �ুলগুিল অনু স�ান এবং আেবদন করেত, DOEএর অনলাইন িডের�ির এবং আেবদেনর িসে�ম (মাধয্ম) 'মাই�ুলস্' বয্বহার করেবন। আপনার অয্াকাউে� েযেত
সহায়তার পৰ্েয়াজন আেছ িক?
• DOE-এর পাবিলক �ুল অথবা চাটর্ার �ুল িশক্ষাথর্ীগণ আপনার স�ােনর �ুল কাউে�লেরর সােথ কথা বলেত
পাের।
• পৰ্াইেভট বা পয্ােরািকয়াল (ধমর্ীয়) �ুল িশক্ষাথর্ীরা েকােনা ফয্ািমিল ওেয়লকাম েস�াের িগেয় সহায়তা েপেত
পাের।
2. আপনার স�ােনর �ুল অপশনগুেলা স�েকর্ কীভােব জানা যােব। আপিন আপনার স�ােনর বয্ি�করণকৃত িমডল্ �ুল
আেবদনপেতৰ্ 12িট পযর্� কমর্সূিচেত আেবদন করেত পারেবন।
• আপিন যখন িমডল্ �ুেল লগ ইন কেরন, আপনার স�ােনর পছ� অনু যায়ী সােচর্ েস েয িমডল্ �ুলসমূ েহ

•

•
•

যাবার েযাগয্ তার সবকিটর ৈবিশ�য্ েদখা যােব। আপনার স�ান যিদ েকান েপৰ্াগৰ্ােম আেবদেনর েযাগয্ না হয়,
ঐ েপৰ্াগৰ্ামিট তার আেবদেনর িবক� িহেসেব েদখা যােব না।
তার মাই�ুলস্ পৃ �াগুিলেত তার পছে�র �ুলসমূ হ স�েকর্ েজেন িনন, েযখােন িলংক এবং েযাগােযােগর তথয্
রেয়েছ। েপৰ্াগৰ্ামগুিলর নােমর পােশর তারকািটেত ি�ক কের আপনার িপৰ্য় েপৰ্াগৰ্ােমর তািলকায় েপৰ্াগৰ্ামগুিল
েসভ করুন।
েজেন িনন িমডল্ �ুলগুিল েকান ওেপন হাউেসর অেয়াজন অথবা তােদর ওেয়বসাইট পিরদশর্ন অথবা সরাসির
েযাগােযােগর মাধয্েম স�বনাময় পিরবারগুিলর জনয্ েকান িরেসাসর্ রেয়েছ িকনা।
আপনার স�ােনর আেবদনপেতৰ্ সেবর্া� 12িট পযর্� পছ� েযাগ করুন। আপনার পছে�র কৰ্মানু যায়ী
আপনার আেবদেনর পছ�সমূ হ তািলকাভু� কেরেছন, েসটা িনি�ত করুন, আপনার পৰ্থম পছে�র েপৰ্াগৰ্ামিট
সবার উপের #1 িহেসেব থাকেব। অনয্ েযেকান অগৰ্ািধকারকৰ্ম অনু যায়ী েপৰ্াগৰ্ামগুেলােক তািলকাভু� করায়
েকান সু িবধা েনই।

আপেডট!!! আমরা এটা জানােত েপের আনি�ত েয 2022 সােলর ফল (েহম�)-এর ভিতর্র সময় েথেক শুরু কের DOE
িমডল্ �ুেলর আেবদনকারীেদর জনয্ ভাইেবােনর অগৰ্ািধকার ধােপ ধােপ চালু করেব। এই উই�ার-এ (শীেত)
আেবদনকারী েযসব িশক্ষাথর্ীর ষ� েগৰ্েড পড়েছ এমন ভাইেবান রেয়েছ, তারা ভাইেবান িহেসেব একই িমডল্ �ুেল
ভিতর্র জনয্ অগৰ্ািধকার পােব––আরও েজেন িনন আমােদর এই ওেয়বসাইট েথেক।
3. আপনার আেবদনপতৰ্িট 1 মাচর্ তািরেখর মেধয্ জমা িদন।
• �রণ কিরেয় িদি� েয, আপিন িতনিট উপােয়র েযেকােনা একিটেত আেবদন করেত পােরন: অনলাইেন
MySchools.nyc-সাইেট, আপনার স�ােনর বতর্মান �ুল কাউি�লােরর মাধয্েম, অথবা একিট ফয্ািমিল
ওেয়লকাম েস�ােরর মাধয্েম।
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আপিন যিদ অনলাইেন আেবদন কেরন, ইেমইেল আপিন একিট িরিসট পােবন এবং আপনার মাই�ুলস্
অয্াকাউে�। আপিন যিদ কাউে�লর অথবা ফয্ািমিল ওেয়লকাম েস�ােরর মাধয্েম আেবদন কেরন, আপনার
িরিসেটর একিট কিপর জনয্ অনু েরাধ জানােত ভুলেবন না।

আরও জানেত আগৰ্হী? েকান িনিদর্� েপৰ্াগৰ্ােম আপনার স�ােনর অফার লােভর সু েযাগ কতটা েসিট জানাসহ সবর্েশষ
হালনাগাদ ভিতর্র তথয্ েপেত আমােদর ওেয়বসাইট, schools.nyc.gov/Middle,- েত যান। পৃ �ার উপের, আমােদর িভিডও
ে�িল�-এর অ�ভু�
র্ িটউেটািরয়ােল আেছ কীভােব আপনার মাই�ুলস্ অয্াকাউ� খুলেত হেব এবং আপনার স�ােনর
আেবদনপতৰ্ জমাদােনর উপায়।
অিডশন িদেত আগৰ্হী? িমডল্ �ুল আটর্স্ েপৰ্াগৰ্ামগুিল এই বছর ভাচুর্য্য়াল অিডশন জমা িদেত পিরবারসমূ হেক আম�ণ
জানােব। অিডশনসমূ হ স�েকর্ আরও জানেত, অনু গৰ্হ কের আমােদর িমডল্ �ুল অিডশন ওেয়বসাইট পিরদশর্ন করুন।
সহায়তা পৰ্েয়াজন? আমরা আপনােক সহায়তাদােন পৰ্�ত! আপনার বতর্মান �ুল কাউি�লােরর সােথ কথা বলেত
718-935-2009 নম্বের েফান অথবা েকানও ফয্ািমিল ওেয়লকাম েস�ােরর সােথ েযাগােযাগ করুন।
শুভ কামনায়,
িমডল্ �ুল অয্াডিমশ� িটম, অিফস অভ �ুেড� এনেরালেম�
এই ইেমইলিট িক আপনার েকানও ব�ু আপনােক েপৰ্রণ (ফরওয়াডর্) কেরেছন? schools.nyc.gov/SignUp ওেয়বসাইেট আমােদর
িমডল্ �ুেল ভিতর্েত আগৰ্হীেদর েমইিলং িলে� (ডাক তািলকায়) নাম েলখােত (বা সাইন আপ করেত) ভুলেবন না। িমডল্ �ুল
অয্াডিমশ� িবষেয় ভিবষয্েত েকানও বাতর্া না েপেত চাইেল, তথা আনসাব�াইব করেত, অনু গৰ্হ কের এখােন ি�ক করুন।

