 SHSATےک نتائج دستیاب ںہی!
عزیزی اہل خانہ،
می متخصص ہائ اسکول داخلہ امتحان ( )SHSATامتحان دیا تھا اس وقت ان ےک ںلی نتائج دستیاب ںہی! بطور
جن طلبا ن دسمب  2021ں
یاددہائ ،یہ امتحان دینا یہ وہ طریقہ ہ جس ےس طلبا آٹھ امتحان لین واےل متخصص ہائ اسکولوں ےک ںلی درخواست دین ںہی۔
مشب ےس حاصل کر سکی ںہی؛ اگر آپ
اگر آپ ےک بچ ن  SHSATلیا تھا ،اب آپ ان ےک نتائج کو آن الئن  MySchools.nycپر یا اپن اسکول ں
نہی کیا تھا تو آپ بذریعہ ڈاک نتائج کا ایک خط بیھ
می”( “Just email meمجھے رصف ای میل
بھیجی) انتخاب ں
ں
ن مائ اسکولز ے ں
موصول کریں ےک۔
نتائج اور پیشکشی
ے
می  SHSATاسکور بیھ شامل ہوں ےک۔
 .1آپ ےک بچ ےک نتائج ں
می امتحان لین واےل متخصص ہائ اسکول یک ایک تک پیشکش شامل ہو سکت ہ۔  SHSATلین واےل تمام طلبا ایک
 .2آپ ےک نتائج ں
ے
نہی کریں ےک ،اور متخصص ہائ اسکولوں یک منتظرین فہرست
موصول
پیشکش
ایک
یک
اسکول
ہائ
متخصص
واےل
امتحان لین
ں
نہی ہوئ ںہی۔
ں
اگر آپ ےک بچ ن ایک امتحان لین واےل متخصص ہائ اسکول یک ایک پیشکش موصول یک ہ تو اس وقت اس کو قبول کرن ےک عالوہ کچھ
اور کرن یک ضورت نہی ےہ۔
اگےل اقدامات
ے
پیشکشی دستیاب ہوں یک۔
می ،ہائ اسکول یک
ں
جون ں
می ہائ اسکول درخواست طریق کار ےس ایک تک پیشکش ،منتظرین یک فہرست یک کوئ
 آپ ےک بچ ےک ہائ اسکول پیشکش خط ں
بیھ معلومات ،لگوارڈیا ہائ اسکول نتائج (اگر آپ ےک بچ ن آڈیشن دیا تھا) شامل ہو سکی ںہی۔
می ان ےک
 اگر آپ کا بچہ اپن درخواست ےس ایک پروگرام یک اور ایک متخصص ہائ
اسکول یک پیشکش موصول کرتا ہ ،جون ں
ے
می ےس کیس ایک پیشکش کو قبول کرن یک آخری تاری خ ہو یک۔
پیشکش ےک خط ں
/
می رشکت
اسکول
ایک
باہر
ےس
شہر
ک
یار
نیو
یا
اسکول
مذہن
نج
ایک
اسکول،
چارٹر
ایک
می
2022
ستمب
 اگر آپ کا بچہ
ں
ں
کرن کا آغاز کرے گا تو ہائ اسکول یک پیشکش ےک خطوط ےک دستیاب ہو جان ےک بعد آپ "خارج" (اوپٹ آوٹ) ہو سکی ںہی۔
اپن بچ یک نتائج ےک بارے می سواالت ہی؟
پیشکشی کس طرح موصول کرن ںہی۔
جانی کہ طلبا آٹھ امتحان لین واےل متخصص ہائ اسکولوں ےک ںلی
ں
می یہ ں
 اس وڈیو ں
مشب ےس بات کریں۔
 اپن بچ ےک موجودہ اسکول ں
 ایک خاندائ استقبالیہ مرکز ےس رابطہ کریں
جانی schools.nyc.gov/SHS
 ذیل پر ہماری وڈیوز مالحظہ کریں اور مزید ں
آپ کا شکریہ!
ہائ اسکول داخلہ ٹیم
دفب بران طالبانہ اندراج
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