মিডল স্কুলল ভমতর
ি আলেদন করুন (এেং সকল অমডশন জিা মদন) 1 িার্-িএর িলযে!
মিয় পমরোরের্ি,
মিডল স্কুলল ভমতির জনে 1 িার্ি-এর িলযে আলেদলনর কথা আন্তমরকভালে স্মরণ কমরলয় মদমি। আপনার সন্তালনর আলেদন শশষ তামরলের িলযে জিাদান করা হললা
আপনার পছলের একমি শিাগ্রালি অফার লালভর শসরা সু ল ার্!


ইলতািলযে আলেদন কলরলছন? শেশ, তাহলল আপনার জনে সে িস্তুত!



এেনও আলেদন কলরনমন? আপমন মদ ফল-এ (লহিলন্ত) করলেন তার পমরকল্পনা না-ও কলর থালকন, এেমন আলেদলন শকালনা ক্ষমত শনই।

কীভালে আলেদন করলত হলে
1.

মিডল্ স্কুল োছাইলয়র মেমভন্ন সু ল ার্ সম্পলকি জানলত আপনার MySchools.nyc (িাইস্কুলস্) অোকাউলে লর্ ইন করুন।

2.

আপনার আলেদনপলে সলেিাচ্চ 12মি শেলছ শনওয়া শিাগ্রাি শ ার্ করুন। আপনার িকৃত অগ্রামযকালরর ক্রিানু সালর।পছেগুললালক সাজান সেিামযক পছলের
শিাগ্রািমিলক #1-এ স্থান মদলয়। এরলর্লয় ভাল শকালনা শকৌশল শনই।

3.

মনলর্ িদত্ত উপায়গুললার শ লকালনা একমির িাযেলি আলেদন করুন:
o

অনলাইলন MySchools.nyc (িাইস্কুলস্) ––সু পামরশকৃত!

o

আপনার সন্তালনর েতিিান স্কুল কাউমিলালরর িাযেলি (DOE পােমলক স্কুল ো র্ািিার স্কুল পমরোর) মকংো Family Welcome Center
(ফোমিমল ওলয়লকাি শসোর)-এ মর্লয় (লেসরকামর ো যিিীয় স্কুললর পমরোর)

অমডশন শিাগ্রািসিূ লহর িমত আগ্রহী?
মকছু মকছু শিাগ্রালির জনে আলেদনকারীলদরলক একমি ভার্ুিয়াল অমডশন জিা মদলত হলে 1 িার্ি-এর আলর্। এ সপ্তাহ শথলক শুরু কলর আগ্রহী মশক্ষাথিীরা অমডশন ফাইল
সরাসমর অনলাইলন তালদর িাইস্কুলস্ (MySchools) অোকাউে-এর িাযেলি জিা মদলত পারলে। মনমদিষ্ট শিাগ্রািগুললার জনে কীভালে অমডশন িস্তুত করলত হয়, শজলন মনন
schools.nyc.gov/MSAuditions ওলয়েলপজ শথলক।
আরও জানু ন


schools.nyc.gov/Middle শদেুন



মভমডও শদেুন, কীভালে একমি িাইস্কুলস্ অোকাউে ততমর করলত হয় এেং মিডল স্কুলল ভমতির আলেদন করলত হয়



শকালনা িশ্ন আলছ মক? আপনার সন্তালনর স্কুল কাউলিললরর সালথ কথা েলু ন, একমি ফোমিমল ওলয়লকাি শসোর শথলক সহায়তা মনন ো 718-9352009 নম্বলর শফান করুন।

শুলভিালন্ত,

মিডল্ স্কুল অোডমিশি মিি, অমফস অভ স্টুলডে এনলরাললিে

এই ইলিইলমি মক আপনার শকানও েন্ধু আপনালক শিরণ (ফরওয়াডি) কলরলছন? schools.nyc.gov/SignUp ওলয়েসাইলি আিালদর মিডল্ স্কুলল ভমতিলত আগ্রহীলদর
শিইমলং মললস্ট (ডাক তামলকায়) নাি শলোলত (ো সাইন আপ করলত) ভুললেন না। মিডল্ স্কুল অোডমিশি মেষলয় ভমেষেলত শকানও োতিা না শপলত র্াইলল, তথা
আনসােস্ক্রাইে করলত র্াইলল, অনু গ্রহ কলর এোলন মিক করুন।

