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হাই সু্কলে ভর্ত ি বা অ্যাডর্িশন্স: অ্নোইলন িাইসু্কেস- এর িাধ্যলি অ্র্ডশন বা অ্নযানয উপকরণ জিা র্িন! 
 
 
র্িয় পর্রবার, 
 
আপনার আলবিলনর জনয ককালনা অ্র্ডশন বা বাছাই (র্িনড্) কিাগ্রালির কথা র্বলবচনা করলছন? তালির বাড়র্ত ককালনা শতি 
আলছ র্ক না, কেটা আলেই র্নর্িত কলর র্নন। অ্র্ধ্কাাংশ হাই সু্কে কিাগ্রালির কেলে আপনালক আলবিলনর জনয যা করলত 
হলব, কেটা হলো, কেটালক আলবিনপলে তার্েকাভুক্ত করা। র্কছু কিাগ্রালির বাড়র্ত শতি রলয়লছ যা আপর্ন জানলত পারলবন 
কিাগ্রালির িাই সু্কেস কপজ-এ, "বাছাইলয়র িানিণ্ড" (Selection Criteria)-এর র্নলচ। 
 

 অ্র্ডশন (আটিস কিাগ্রািগুলো-লত আলবিনকারীলির অ্র্ডশন র্িলত হয়। এ বছর আপর্ন এগুলোর কয ককালনার্টলত 
অ্র্ডশন র্িলত পারলবন ভাচুিযয়ােভালব। র্কছু র্কছু অ্র্ডশন কিাগ্রাি র্বকল্প র্হলেলব েশরীলর উপর্ির্তর অ্র্ডশলনর 
েুলযাে কিয়। 

o কযেব কিাগ্রাি উভয় েুলযাে কিয়, কেগুলোলত ভাচুিয়াে বা েশরীলর অ্র্ডশন, ককালনাটালতই র্বলশষ েুলযাে 
কনই। 

o র্িওলরলো এইচ. োলোর্ডিয়া হাই সু্কে অ্ভ র্িউর্জক অ্যান্ড আটি অ্যান্ড পারির্িিাং আটিস-এর 
কিাগ্রািগুলোেহ র্শল্পকো র্বভালের একই শাখার (লযিন ডযান্স) েকে কিাগ্রালির রলয়লছ একই 
অ্র্ডশলনর শতি—অ্থিাৎ ধ্রুন, আপর্ন ডযান্স কিাগ্রালি আলবিন করলত পারলবন, র্তনর্ট র্ভন্ন র্ভন্ন সু্কলে, 
শুধু্ একবার জিািালনর িাধ্যলি। 

 র্কছু বাছাই (র্িনড্) কিাগ্রালি আলবিনকারীলক একর্ট োোৎকার র্িলত বা র্েলখ জিা র্িলত হয়। কীভালব 
র্শোথিীরা বাছাই কিাগ্রালি অ্িার পালব, কেটা েম্পলকি জানুন এই ওলয়বলপজ কথলক 
schools.nyc.gov/ScreenedHS. 

 
বাড়র্ত উপকরণেিূহ অ্নোইলন জিা র্িন 
আজ কথলক শুরু কলর আপর্ন িাইসু্কেস (MySchools)-এ েে ইন করলত পারলবন এবাং অ্র্ডশন িাইে—োলথ োলথ 
কিাগ্রালির শলতি জিািালনর র্কছু থাকলে (যর্ি িযুক্ত হয়)—েরাের্র আপনার অ্যাকাউন্ট-এর িাধ্যলি জিা র্িলত পারলবন! 
র্নয়ি জানলত ও িাইে আপলোড করলত হলে আপনার িাইসু্কেস (MySchools) ডযাশলবালডি নীে "বাড়র্ত উপকরণ" 
(Additional Materials)-এ র্িক করুন। এই র্টউটর্রয়াের্ট ির্িয়া েম্পলকি আপনালক ধ্ালপ ধ্ালপ পর্রর্চত করলব। 
ককালনা িাইে আপলোড করার কশষ তার্রখ হলো 1 িাচি, 2022 তার্রখ। 
 
আলবিন / করর্জস্টার করার কথাও স্মরণ রাখলবন 

 হাই সু্কলের আলবিলন বাছাইলয়র জনয: আপনার কেরা 12র্ট কিাগ্রাি বাছাা্ই—েবগুলো বাছাই বা অ্র্ডশন 
কিাগ্রািেহ—আপনার অ্গ্রার্ধ্কারিি অ্নুযায়ী তার্েকাভুক্ত করুন। হাই সু্কলে আলবিলনর কশষ তার্রখ হলো 1 িাচি, 
2022 তার্রখ। 

 শুধু্ োগুয়ার্ডিয়া কিাগ্রালির জনয: অ্র্ডশলনর জনয করর্জস্টার করুন এবাং আপনার োগুয়ার্ডিয়া কিাগ্রা, বাছাই-এর 
ির্ত নজর র্িন। অ্নুগ্রহ কলর কজলন রাখুন কয, োগুয়ার্ডিয়া হাই সু্কেেহ কেশাোইজড্ হাই সু্কেগুলো একর্ট র্ভন্ন 
ভর্তি ির্িয়া অ্নুেরণ কলর, েুতরাাং আপর্ন কেেব সু্কেলক আপনার আলবিনপলে তার্েকাভুক্ত করলত পারলবন না। 
করর্জস্টার করার কশষ র্িন 1 িাচি, 2022 তার্রখ। 

  

http://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://vimeo.com/500080605
https://vimeo.com/506286242


ককালনা িশ্ন আলছ বা েহায়তা িলয়াজন? 
েবিোম্প্রর্তক ভর্তি তলথযর জনয schools.nyc.gov/High এবাং schools.nyc.gov/SHS কিখুন। আপনার MySchools 
(িাইসু্কেস) আযাকাউন্ট বা ভর্তি োংিান্ত ককালনা র্বষলয় েহায়তা িলয়াজন? আপনার েন্তালনর সু্কে কাউর্ন্সোলরর োলথ কথা 
বেুন অ্থবা ককানও িযার্ির্ে ওলয়েকাি কেন্টালরর োলথ কযাোলযাে করুন। 
 
শুভ কািনায়, 
হাই সু্কে অ্যাডর্িশনস র্টি, অ্র্িে অ্ভ সু্টলডন্ট এনলরােলিন্ট 
 
 
এই ইলিইের্ট র্ক আপনার ককানও বনু্ধ আপনালক কিরণ (িরওয়াডি) কলরলছন? আিালির হাই সু্কলের ভর্তির কিইর্োং র্েলস্ট 
নাি কেখালত বা োইন আপ করলত t schools.nyc.gov/SignUp োইলট যান হাই সু্কলে অ্যাডর্িশন্স র্বষলয় ভর্বষযলত 
ককানও বাতিা না কপলত চাইলে, তথা আনোবিাইব করলত, অ্নুগ্রহ কলর এখালন র্িক করুন। 

http://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://myschools.nyc/bn
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=bn
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