
 
 

প্রিয় পপ্রিবাি, 
 

স্মিণ কপ্রিয়য় দেয়া হয়ে দে, আপনাি সন্তান েপ্রে এই দহময়ন্ত (ফল-এ) প্রমডল্ সু্কল শুরু কিয়ব, তয়ব ভপ্রতিি আয়বেন কিাি 
জনয আপনাি এক সপ্তায়হি কম সময় আয়ে। আপনাি সন্তায়নি প্রমডল সু্কয়ল ভপ্রতিি আয়বেন জমা দেয়াি দেষ তাপ্রিখ হয়ে 
1 মার্ি, 2022। 

েপ্রে আপপ্রন ইয়তাময়যয আয়বেন কয়ি থায়কন, দতা র্মৎকাি—আপনাি আি প্রকেু কিয়ত হয়ব না। আপনাি আয়বেনপয়ে 
দকানও পপ্রিবতিন কিয়ত র্ান? আপপ্রন দেষ সময়সীমা মার্ি 1-এি আয়ে দেয়কায়না সময় তা কিয়ত পায়িন। 

আপপ্রন েপ্রে ইয়তাময়যয আয়বেন না কয়ি থায়কন, আমিা আপনাি প্রমডল্  সু্কয়ল ভপ্রতিি আয়বেন র্াইপ্রে!  দহময়ন্ত (ফল-এ) 
আপনাি পপ্রিবায়িি পপ্রিকল্পনা প্রনয়য় আপপ্রন প্রনপ্রিত না হয়লও, এখনই আয়বেন কিায় দকায়না ক্ষপ্রত দনই।  

 ময়ন িাখয়বন, আপনাি আগ্রয়হি একপ্রি দিাগ্রায়ম অফাি পাওয়াি সবয়র্য়য় দসিা সুয়োে হয়ে, আপনাি সন্তায়নি 
ভপ্রতিি আয়বেনপে জমা দেয়া।  

 আপনাি সন্তায়নি আয়বেনপয়ে আপনাি িকৃত পেয়েি ক্রমানুসায়ি (1, 2, 3  এভায়ব) 12-প্রি দিাগ্রাম দোে 
করুন, আপনাি িথম পেয়েি দিাগ্রামপ্রি োয়ব সবাি উপয়ি #1 প্রহয়সয়ব। এিয়র্য়য় ভাল দকায়না দকৌেল দনই।  

 অপ্রডেন দিাগ্রামগুয়লাি জনয দকানও বাড়প্রত েতিাবলী থাকয়ল তা সম্পন্ন করুন। 

আয়বেন কিাি প্রতনপ্রি সম্ভাবয উপায় িয়য়য়ে: 

1. অনলাইয়ন MySchools.nyc -এ—িপ্রক্রয়াপ্রিি যায়প যায়প বযাখযা দপয়ত  প্রভপ্রডও প্রিউয়িাপ্রিয়াল দেখুন 
2. আপনাি সন্তায়নি বতিমান সু্কল কাউপ্রিলায়িি মাযযয়ম 
3. একপ্রি ফযাপ্রমপ্রল ওয়য়লকাম দসন্টায়িি মাযযয়ম 

আিও জানয়ত আগ্রহী? schools.nyc.gov/Middle দেখুন। দসখায়ন, আমায়েি প্রভপ্রডও প্রসপ্রিজপ্রি দেয়খ প্রনন, দেগুয়লা 
পপ্রিবািয়েি অফাি প্রনযিািয়ণ দেসব প্রবষয় ভূপ্রমকা িায়খ এবং আপনাি আয়বেনপয়েি জনয কীভায়ব দিাগ্রামসমূহ দবয়ে প্রনয়ত 
হয় তা সহ প্রমডল্ সু্কয়ল ভপ্রতি িপ্রক্রয়াপ্রি বুপ্রিয়য় দেয়। 

আপনাি আয়বেয়ন সহায়তা কিয়ত আমিা আপনাি পায়ে আপ্রে এবং দকানও িশ্ন থাকয়ল আপনাি বতিমান সু্কল 
কাউয়িলয়িি সায়থ কথা বলুন, একপ্রি  ফযাপ্রমপ্রল ওয়য়লকাম দসন্টায়িি সায়থ দোোয়োে করুন, অথবা 718-935-2009 নম্বয়ি 
দফান করুন। 

শুভ কামনায়, 

প্রমডল্ সু্কল অযাডপ্রমেি প্রিম, অপ্রফস অভ সু্টয়ডন্ট এনয়িালয়মন্ট 

 

এই ইয়মইলপ্রি প্রক আপনাি দকানও বনু্ধ আপনায়ক দিিণ (ফিওয়াডি) কয়িয়েন? schools.nyc.gov/SignUp ওয়য়বসাইয়ি 
আমায়েি প্রমডল্  সু্কয়ল ভপ্রতিয়ত আগ্রহীয়েি দমইপ্রলং প্রলয়স্ট (ডাক তাপ্রলকায়) নাম দলখায়ত (বা সাইন আপ কিয়ত) ভুলয়বন 
না। প্রমডল্  সু্কল অযাডপ্রমেি প্রবষয়য় ভপ্রবষযয়ত দকানও বাতিা না দপয়ত র্াইয়ল, তথা আনসাবস্ক্রাইব কিয়ত, অনুগ্রহ কয়ি এখায়ন 
প্রিক করুন।   

https://schools.nyc.gov/MSAuditions
https://www.myschools.nyc/bn/
https://vimeo.com/500080605
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
https://schools.nyc.gov/Middle
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u&lang=bn-in
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=bn-in



Accessibility Report


		Filename: 

		33807 OSE Less Than One Week Left to Apply to MS_Email_Bangla.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 27

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Failed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top
