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প্রি
 

য় পপ্রিবািবর্গ,   

আমিা প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রিতে হাই সু্কতে ভপ্রেগ প্রবষতয় এর্প্রি বাড়প্রে ভারু্গয়যাে অিুষ্ঠাতিি প্রিপ্রিতেি আতয়ােি র্িতে 
পপতি আিপ্রিে। প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রিি ির্ে অষ্টম পেতেি প্রিক্ষার্গীতেি পপ্রিবািতর্ (এি পািাপাপ্রি ির্ম-বাতিি িবম 
পেতেি আেহী প্রিক্ষার্গীতেি পপ্রিবািতর্) এই অিুষ্ঠাতি প ার্োতিি আমন্ত্রণ োিাতিা এবং উৎিাপ্রহে র্িা হতে। 
িপ্রেপ্রি অিুষ্ঠাি ভারু্গযয়ােভাতব হতব—আপপ্রি প তর্াতিা স্থাি পর্তর্ প ার্ প্রেতে পািতবি! 
 

 িপ্রেপ্রি অিুষ্ঠাতি, আমিা পপ্রিবািতেি িাতর্ পিিব ের্য পিয়াি র্িতবা  া োতেি আতবেিপত্র েমাোতি 
িহায়র্ হতব, এতে অন্তভুগক্ত হাই সু্কে  ার্াই (প্রিি) িম্পপ্রর্গে ের্য, এবং র্ীভাতব এর্প্রি ভািিামযপূণগ 
হাই সু্কে আতবেি তেপ্রি র্িা  ায়, এবং োতর্ায়াপ্রেগয়া হাই সু্কেিহ আিগস্ পিাোমগুপ্রেি অপ্রেিি িপ্রিয়ায় 
র্ীভাতব অংি প্রিতে হয়।  

 উপস্থাপিাি পি, আমিা অিুষ্ঠাতিি িময় প িব িশ্ন েমা পেয়া হতয়তে পিগুপ্রেি উত্তি পেতবা। 
 

িপ্রেপ্রি অিুষ্ঠাতিি প্রবষয়বস্তু এর্ই, প্রভন্ন প্রভন্ন অিুষ্ঠাতি প্রভন্ন প্রভন্ন পোভাষী পপ্রিতষবা পেয়া হতব,  া প্রিতনাক্ত: 
 

 1 মার্গ, 6pm পর্তর্ 7pm | অিুষ্ঠািপ্রি শুধু ইংতিপ্রেতে হতব।  
 4 মার্গ, 1pm পর্তর্ 2pm | অিুষ্ঠািপ্রি ইংতিপ্রেতে হতব। পোভাষী  পিবা উপ্রিপ্রিে ভাষািমূতহ িোি র্িা 

হতব: বাংো, পর্াপ্রিয়াি, উেুগ  
 7 মার্গ, 6pm পর্তর্ 7pm | অিুষ্ঠািপ্রি ইংতিপ্রেতে হতব উপ্রিপ্রিে ভাষায় পোভাষী পিবা িোি র্িা হতব: 

আিপ্রব, পেঞ্চ, িাপ্রিয়াি 
  8 মার্গ, 6pm পর্তর্ 7pm | অিুষ্ঠািপ্রি ইংতিপ্রেতে হতব। উপ্রিপ্রিে ভাষায় পোভাষী পিবা িোি র্িা হতব: 

র্াইপ্রিে (মযান্ডাপ্রিি), পহপ্রিয়াি প্রিওে, স্প্যাপ্রিি  
 

র্ীভাতব অংিেহণ র্িতে হতব:  
 অিুষ্ঠািপ্রি িিািপ্রি িম্প্রর্ািতণ (োইভ) পপ্রির্াপ্রেে হতব। অিুষ্ঠািপ্রি শুরু হবাি িময়,  

bit.ly/2022HSEvents -এ প্রির্ র্তি, আমাতেি িাতর্ েুম (Zoom)-এ প ার্ প্রেি   
 গুরুত্বপূণগ দ্রষ্টবয: অপ্রধতবিতিি েুই র্া গ প্রেবি আতর্ আপিাি ইতমইে অর্বা schools.nyc.gov/High  

পেিুি: আমিা আপিাতর্ এর্প্রি পমতিে পাঠাতবা প িায় অপ্রধতবিতি প ার্ প্রেতে আপিাি েিয আবিযর্ 
েুম (zoom) প্রেংর্ ও পািওয়ােগ এবং এি পািাপাপ্রি উপ্রিষ্ট ভাষািমূতহ িিািপ্রি পোভাষী পপ্রিতষবা 
পাবাি প াি িম্বি পেয়া র্ার্তব। 

 

অংিেহণ র্িতে পািতবি িা, অর্বা আিও োিতে র্াি?  
  schools.nyc.gov/High  এবং schools.nyc.gov/SHS পেিুি। ির্ম অপ্রধতবিতিি েুই িপ্তাহ পি 

আমাতেি ওতয়বিাইতি র্যাপিি (তেিা) িহ অপ্রধতবিতিি এর্প্রি পির্প্রেগং পপাস্ট র্িা হতব। 
 
 
 

শুতভোতন্ত,   
হাই সু্কে অযােপ্রমিিস্ প্রিম, অপ্র ি অভ সু্টতেন্ট এিতিােতমন্ট  
  
এই ইতমইেপ্রি প্রর্ আপিাি পর্ািও বনু্ধ আপিাতর্ পিিণ ( িওয়ােগ) র্তিতেি? schools.nyc.gov/SignUp  
ওতয়বিাইতি, আমাতেি হাই সু্কতে ভপ্রেগতে আেহীতেি পমইপ্রেং প্রেতস্ট (োর্ োপ্রের্ায়) িাতম পেিাতে (বা িাইি 
আপ র্িতে) ভুেতবি িা।  হাই সু্কতে অযােপ্রমিন্স প্রবষতয় ভপ্রবষযতে পর্ািও বােগা িা পপতে র্াইতে, ের্া 
আিিাবিাইব র্িতে, অিুেহ র্তি এিাতি প্রির্ র্রুি। 
 

https://bit.ly/2022HSEvents
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school%20দেখুন।
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/specialized-high-schools
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=bn-in
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