হাই স্কুলে ভর্তির আলেদন উন্মু ক্ত––1 র্িলেম্বলরর মলযে হাই স্কুলে আলেদন করুন!
র্িয় পর্রোরের্ি,
হাই স্কুলে ভর্তির আলেদন এখন উন্মু ক্ত রলয়লে, এেং 1 র্িলেম্বর, 2022 আলেদলনর শেষ তার্রখ। NYC-র েকে েতিমান অষ্টম শেলির (এেং
আেহী িথমোলরর মত নেম শেলির) র্েক্ষাথিীলদর আলেদন করলত স্বার্ত জানালনা ও উৎোর্হত করা হলে। র্নম্নর্ের্খত উপালয়:
1.

আপনার MySchools.nyc অোকাউলে ের্ ইন করুন। আপর্ন হাই স্কুেগুলো অলেষণ করলত, আলেদন করলত এেং আপনার হাই
স্কুে অফার শপলত মাইস্কুেস্েেেহার করলেন। একর্ি অোকাউে ততর্রলত েহায়তা িলয়াজন? এই র্িউলিার্রয়াের্ি শদখুন।

2.

হাই স্কুে এেং শিাোমেমূ হ েম্পলকি জানু ন
• আেহ, অেস্থান, এেং আরও অলনক র্কেু র র্ভর্িলত শিাোমেমূ হ খুুঁজলত মাইস্কুেস্েেেহার করুন। ির্তর্ি শিাোলমর শপজ
শেিা কীভালে অফার িদান কলর এেং অর্িেলনর মত শকালনা োড়র্ত যাপ আপনার পূ রণ করা িলয়াজন র্কনা শের্েষলয় তথে
অন্তভুিক্ত কলর। আমালদর ওলয়েোইলি, কীভালে অর্িেন করলত হয় এেং র্িনড্(যাচাইকরণ) শিাোমেমূ লহ র্েক্ষাথিীরা কীভালে
অফার পালে তা জানু ন।
• আেলহর স্কুেগুলো পর্রদেিন করুন। খুে র্েঘ্রই, হাই স্কুেগুলোর ওলপন হাউলজর তথে অন্তভুিক্ত কলর মাইস্কুলের কাযিক্রলমর
কোলেন্ডার হােনার্াদ করা হলে।
• মাইস্কুেস্-এ আপনার েন্তালনর আলেদনপলে পেন্দেই 12-র্ি শিাোম শযার্ করুন। আপনার পেলন্দর িকৃত ক্রমানু োলর
শিাোমগুলোলক তার্েকােদ্ধ করুন, আপনার েেিার্যক পেন্দর্ি েীলষি, #1 র্হলেলে।

**অনু েহ কলর েক্ষে করলেন শয নয়র্ি শেোোইজড হাই স্কুলের র্ভন্ন ভর্তি ির্ক্রয়া রলয়লে; এই স্কুেগুলো আপনার হাই স্কুে আলেদলন
র্েকল্প র্হলেলে িদেিন করলে না:
•
•

3.

োলর্ায়ার্িিয়া হাই স্কুে। একর্ি পৃ থক োলর্ায়ার্িিয়ায় ভর্তির আলেদন জমা র্দন এেং স্কুলের েয়র্ি আিিস্শিাোলমর
শযলকালনার্িলত আলেদলনর জনে 1 র্িলেম্বলরর মলযে অর্িেন করুন––কীভালে অর্িেন র্দলত হয় তা জানু ন।
ভর্তির জনে পরীক্ষা েহণকারী শেোোইজড হাই স্কুেেমূ হ। শেোোইজি হাই স্কুে অোির্মেন শিস্ট (SHSAT) র্দলত 4
নলভম্বলরর মলযে (অনোইলন, আপনার স্কুলের কাউর্িোলরর মাযেলম, অথো একর্ি ফোর্মর্ে ওলয়েকাম শেোলরর মাযেলম)
শরর্জস্টার করুন, যা আির্ি পরীক্ষার মাযেলম ভর্তির শেোোইজড হাই স্কুলে ভর্তি র্নযিারণ কলর। র্রর্জস্টারকৃত র্েক্ষাথিীরা
নলভম্বর অথো র্িলেম্বলর একর্ি েময়েূ র্চকৃত তার্রলখ SHSAT শদলে।

1 র্িলেম্বলরর মলযে আলেদন করুন! আপর্ন র্নম্নর্ের্খত উপায়েমূ লহ আপনার হাই স্কুে আলেদন এেং/অথো োলর্ায়ার্িিয়া
আলেদনপে জমা র্দলত পালরন:
• অনোইলন মাইস্কুেস্-এর মাযেলম।
• আপনার েন্তালনর েতিমান স্কুে কাউর্িোর অথো শকানও ফোর্মর্ে ওলয়েকাম শেোলরর মাযেলম।

আপনার মাইস্কুেস্অোকাউে, আপনার েন্তালনর অননে অোকাউে ততর্রর শকাি, অথো আপনার আলেদন েংক্রান্ত শকানও র্েষলয় েহায়তা
িলয়াজন? ভর্তি র্েষলয় অনে শকানও িশ্ন আলে র্ক? েহায়তা শদয়ার জনে আমরা আপনার পালে আর্ে! আপনার েন্তালনর স্কুে কাউর্িোলরর
োলথ কথা েেু ন অথো একর্ি ফোর্মর্ে ওলয়েকাম শেোলরর োলথ শযার্ালযার্ করুন।
আপনার র্েশ্বস্ত,
হাই স্কুে অোির্মেনস র্িম, অর্ফে অভ স্টুলিে এনলরােলমে

এই ইলমইের্ি র্ক আপনার শকানও েন্ধু আপনালক শিরণ (ফরওয়ািি) কলরলেন? schools.nyc.gov/SignUp ওলয়েোইলি, আমালদর হাই স্কুলে ভর্তিলত
আেহীলদর শমইর্েং র্েলস্ট (িাক তার্েকায়) নালম শেখালত (ো োইন আপ করলত) ভুেলেন না।
হাই স্কুলে অোির্মেি র্েষলয় ভর্েষেলত শকানও োতিা না শপলত চাইলে, তথা আনোেিাইে করলত, অনু েহ কলর এখালন র্িক করুন।
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