প্রিয় পপ্রিবািবর্গ এবং বন্ধু-বান্ধবর্ণ,
প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রি প্রর্ফটিড অ্যান্ড িযাটেটেড (G&T) প্িাগ্রামিমূ হ প্ ার্য এপ্রেটমোপ্রি স্কুে প্রিক্ষার্গীটেি ত্বিাপ্রয়ত প্রিক্ষাপ্রিটেগিিা অ্ফাি র্টি। আমিা আজ এই প্রিপ্রিি মাধ্যটম অ্বপ্রহত র্িটত িাইপ্রি প্ , এই বিটেি (প্ররং-এি) প্িষ ভাটর্
প্ িব পপ্রিবাটিি প্িটেটমটয় 2022 িাটেি ফে-এ (টহমটে) প্রর্ন্ডাির্াটিগি, 1, 2, বা 3 প্গ্রটড িটবি র্িটব, তািা G&T ভপ্রতগ
িপ্রিয়ায় অ্ংিগ্রহণ র্িটত পািটব। প্রর্ন্ডাির্াটিগি, 1, 2, বা 3 প্গ্রটডি G&T আটবেিপত্র 31 প্ম প্র্টর্ 13 জুি প ে
গ গ্রহণ
র্িা হটব।
এ বিি র্ীভাটব G&T ভপ্রতগ িপ্রিয়া িেটব, প্িিা এখাটি প্েয়া হটো:
2017 িাটে জন্মগ্রহণর্ািী প্িটেটমটয়টেি জিয
এই বয়টিি এর্প্রি প্িটেটমটয় প্র্ার্ায় প্রি-K-প্ত আটি ( প্রে প্র্টর্ র্াটর্), প্িিাি প্রভপ্রিটত এই ভপ্রতগ িপ্রিয়ায় প্রর্িু িা
বযপ্রতিম হয়।


প্ িব প্রিক্ষার্গী বতগমাটি DOE-এি স্কুে, প্রি-K প্িোি, NYC আপ্রেগ এডুটর্িি প্িোি (NYCEEC), অ্র্বা িািগাি
স্কুটে পড়টি তাটেি জিয
o
o
o

ির্ে প্রি-K প্রিক্ষার্গী তাটেি বতগমাি প্রিক্ষর্বৃ ন্দ দ্বািা মূ েযাপ্রয়ত হটব।
প্রে প্ ার্য হয়, প্রিক্ষার্গীটেি তখি G&T-প্ত ভপ্রতি
গ জিয মটিািয়ি র্িা হটব।
আটবেি শুরু হবাি আটর্, আটবেি র্িাি জিয আমন্ত্রণ জাপ্রিটয় মটিািীত প্রিক্ষার্গীটেি পপ্রিবািটেি,
এর্প্রি G&T-এি প্ ার্যতাি প্রিপ্রি পািাটিা হটব; আগ্রহী হটে, তািা আটবেি খি শুরু হটব তখি 31 প্ম
প্র্টর্ 13 জুটিি মটধ্য আটবেি র্িটত পািটবি।

o


ির্ে প্ ার্য প্রিক্ষার্গীটেি অ্ফাটিি জিয প্রবটবিিা র্িা হটব।

প্ িব প্রিক্ষার্গী বতগমাটি িাইটভি অ্র্বা পযাটিাপ্রর্য়াে (ধ্মগীয়) স্কুটে পড়টি, অ্র্বা এখিও প্র্ািও স্কুটে ভপ্রতগ
হয়প্রি তাটেি জিয
o

আগ্রহী পপ্রিবাটিিা আটবেি শুরু হবাি পি 31 প্ম প্র্টর্ 13 জুটিি মটধ্য আটবেি র্িটত পাটিি।

o

আটবেি গ্রহণ প্িষ হবাি পি, আপ্রেগ িাইল্ডহুড এডুটর্িি-এি প্রবটিষজ্ঞর্ণ িময়িূ প্রি র্িাি জিয
আটবেির্ািীি িাটর্ প্ ার্াট ার্ র্িটবি।

o
o

প্রে প্ ার্য হয়, প্রিক্ষার্গীটেি তখি G&T-প্ত ভপ্রতি
গ জিয মটিািয়ি র্িা হটব।
ির্ে প্ ার্য প্রিক্ষার্গীটেি অ্ফাটিি জিয প্রবটবিিা র্িা হটব।

অ্িু গ্রহ র্টি প্জটি িাখুি: প্ িব NYC পপ্রিবাি প্রর্ন্ডাির্াটিগটি আটবেি র্টিটিি, তািা এই িপ্তাটহ অ্ফাটিি প্রিপ্রি পাটবি।
ািা এর্প্রি প্রর্ন্ডাির্াটিগটিি অ্ফাি পাটবি (হয় এখি অ্র্বা আিন্ন মাটি ওটয়িপ্রেটেি মাধ্যটম), তাটেি প্িষ িময়িীমাি
মটধ্য এই অ্ফািপ্রি গ্রহণ র্িটত আমিা প্জাি উৎিাহ প্রেপ্রি, এমিপ্রর্ তািা প্রে এর্প্রি ওটয়িপ্রেে অ্র্বা G&T প্র্টর্
অ্ফাি আিাও র্টি র্াটর্ি, তবুও। এই অ্ফািপ্রি এখি গ্রহণ র্িটে ঐ প্িাগ্রাটম আপিাি িোটিি আিি প্রিপ্রিত র্টি
এবং অ্টপক্ষা-তাপ্রের্া (ওটয়িপ্রেে) অ্র্বা G&T প্র্টর্ এর্প্রি অ্ফাটিি প্রিপ্রি পাবাি িম্ভাবিায় প্র্ািও িভাব পড়টব িা।
1, 2, এবং 3 প্গ্রটড ািা ভপ্রতগ হটব, প্িিব প্রিক্ষার্গীটেি জিয
প্ িব আগ্রহী পপ্রিবাটি 1, 2, এবং 3 প্গ্রটড ভপ্রতগ হটব এমি প্িটেটমটয় িটয়টি, তািা 31 প্ম প্র্টর্ 13 জুি-এি মটধ্য
আটবেি র্িটত পাটিি।
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আিও জািু ি


ির্ে G&T প্িাগ্রাম অ্প্রভর্মযতাি িাপ্রহোিম্পন্ন, িপ্রতবপ্রন্ধতা ু ক্ত, এর্াপ্রধ্র্ ভাষাভাষী প্রিক্ষার্গী, এবং অ্স্থায়ী
আবািি বা প্িটম্পািাপ্রি হাউপ্রজংটয় বিবািিত প্িটেটমটয় িহ, ির্ে প্িটেটমটয়টেি স্বার্ত জািায় ও পপ্রিটষবা
িোি র্টি। অ্প্রভবািি বা ইপ্রমগ্রযািি অ্বস্থা াই প্হার্ িা প্র্ি, ির্ে পপ্রিবাি আটবেি র্িটত পাটি।



আিন্ন ভািুগযয়াে তর্য অ্প্রধ্টবিি, র্ীভাটব আটবেি র্িা াটব, এবং র্ীভাটব অ্ফাি প্েয়া হয় প্িপ্রবষটয় প্রবস্তাপ্রিত
তর্য িহ, G&T-প্ত ভপ্রতগ িংিাে িবগিাম্প্রপ্রতর্ তটর্যি জিয, আমাটেি ওটয়বিাইি schools.nyc.gov/GT
প্েখুি।

শুটভিাটে,
এপ্রেটমোপ্রি অ্যাডপ্রমিিস্ প্রিম, অ্প্রফি অ্ভ েুটডে এিটিােটমে
NYC প্রডপািগটমে অ্ভ এডুটর্িি
এই ইটমইেপ্রি প্রর্ আপিাি প্র্ািও বন্ধু আপিাটর্ প্িিণ (ফিওয়াডগ) র্টিটিি? schools.nyc.gov/SignUp ওটয়বিাইটি,
আমাটেি প্রর্ন্ডাির্াটিগটি ভপ্রতগটত আগ্রহীটেি প্মইপ্রেং প্রেটে (ডার্ তাপ্রের্ায়) িাম প্েখাটত (বা িাইি আপ র্িটত) ভুেটবি
িা।
আপপ্রি প্রে আমাটেি প্র্াটিা এর্প্রি অ্র্বা িবগুটো প্মইপ্রেং প্রেে প্র্টর্ আি প্র্ািও ইটমইে প্পটত িা িাি, তটব
আিিাবস্ক্রাইব র্িটত অ্িু গ্রহ র্টি এখাটি প্রির্ র্রুি।
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