
 
 

T-34885 How to Build a Balanced High School (Bangla) 

ভারসাম্যপূর্ণ হাই সু্কল আবেদনপত্র কীভাবে তৈরর করবৈ হয় 
 
 
রিয় পররোরের্ণ, 
 
আজ আম্রা রলখরি একরি ভারসাম্যপূর্ণ হাই সু্কবল ভরৈণর আবেদনপত্র তৈরর রনবয় পাাঁচরি পরাম্র্ণ িদাবনর জনয। আপনার আগ্রবহর 
একরি প্িাগ্রাবম্ অফার পাওয়ার সেবচবয় প্সরা সুব ার্ হবে একরি ভারসাম্যপূর্ণ আবেদনপত্র জম্া প্দয়া। 
 

• পরাম্র্ণ 1. আপনার পিবের 12রি প্িাগ্রাম্ প্েবি রনন, প্ গুবলার প্ বকাবনা একরিবৈ ভরৈণ হবল আপরন খুরর্ হবেন। র্ৈ 
েির, 97% রর্ক্ষার্ণী  ারা ৈাবদর আবেদনপবত্র 12রি কম্ণসূরচ ৈারলকাভুক্ত কবররিল, ৈারা ৈাবদর পিে প্র্বক একরি িস্তাে 
লাভ কবরবি। 

• পরাম্র্ণ 2. আপনার িকৃৈ পিবের ক্রম্ানুসাবর প্িাগ্রাম্গুবলাবক আবেদনপবত্র ৈারলকােদ্ধ করুন। এরি সে সম্য়ই প্সরা 
প্কৌর্ল: আপনার ির্ম্ পিবের প্িাগ্রাবম্ আপনাবক ির্বম্ রেবেচনা করা হবে, এেং প্সখাবন  রদ আপনাবক অফার প্দওয়া না 
 ায়, এরপর আপনাবক আপনার রিৈীয় পিবের প্িাগ্রাম্বক আপনার ির্ম্ পিবের প্িাগ্রাবম্র নযায় রেবেচনা করা হবে। 
ৈদুপরর, প্কাবনা সু্কলবক আপরন ির্ম্ না িাদর্ পিবে প্রবখবিন, সু্কল ৈা কখনও জানবৈ পারবে না। 

• পরাম্র্ণ 3. প্িাগ্রাবম্র চারহদার কর্া রেবেচনায় রাখুন। আপরন  রদ আবেদন কবরন রকিু উচ্চ চারহদা ুক্ত প্িাগ্রাবম্—অনয 
কর্ায়, প্ সে প্িাগ্রাবম্ িরৈরি আসবনর জনয 3 ো অরিক আসনিরৈ আবেদনকারী র্াবক—এম্ন রকিু প্িাগ্রাবম্ও আবেদন 
করবেন প্ গুবলাবৈ আসনিরৈ 1 অর্ো 2 জন আবেদনকারী র্াবক। আপরন ম্াইসু্কলস্-এর প্িাগ্রাবম্র প্পজ-এ প্ বকান 
প্িাগ্রাবম্ িরৈরি আসবনর জনয কৈজন আবেদনকারী আবেদন কবরবি প্সরি প্জবন রনবৈ পারবেন এেং রভন্ন স্তবরর চারহদা ুক্ত 
সু্কলসমূ্হ খুাঁবজ রনবৈ আপরন “িরৈ আসবন আবেদনকারীর সংখযা” এই রফল্টাররি েযেহার করবৈ পাবরন। 

• পরাম্র্ণ 4. িরৈরি প্িাগ্রাবম্ আপনার অগ্রারিকার গ্রুপ সম্পবকণ প্জবন রনন। আপনার আবেদন করা প্িাগ্রাবম্  রদ একারিক 
অগ্রারিকার গ্রুপ র্াবক, রনরিৈ করবেন প্  আপরন এম্ন রকিু প্িাগ্রাবম্ আবেদন করবিন প্ খানকার অগ্রারিকার গ্রুবপ 1-এ 
আপরন আবিন। আপরন প্িাগ্রাম্রির ম্াইসু্কলস্ (MySchools) প্পজ প্র্বকও এই ৈর্য জানবৈ পারবেন। 

•  পরাম্র্ণ 5. ভারসাম্যপূর্ণ ভরৈণ িরক্রয়ার কর্া রেবেচনায় রাখুন। পররবর্বে, আপরন  রদ এম্ন রকিু প্িাগ্রাবম্ আবেদন কবরন 
প্ গুবলা োিাইকৃৈ ো অরির্ন ভরৈণ িরক্রয়া েযেহার কবর, সাবর্ সাবর্ রকিু প্িাগ্রাবম্ও আবেদবনর কর্া রেবেচনা করবেন 
প্ গুবলা উনু্মক্ত অর্ো রর্ক্ষার্ৈ রেকল্প (এিুবকর্নাল অপর্ন, ed. opt.) ভরৈণ িরক্রয়া েযেহার কবর। 

 
ভুবল  াবেন না প্  আপনার ভারসাম্যপূর্ণ আবেদনপত্র জম্া রদবৈ হবে 1 রিবসম্বর-এর ম্বিয। আপনার রক ম্াইসু্কলস্ অযাকাউন্ট ো 
আবেদন রনবয় সহায়ৈা িবয়াজন? সহায়ৈা প্দয়ার জনয আম্রা আপনার পাবর্ আরি! আপনার সন্তাবনর সু্কল কাউরিলাবরর সাবর্ কর্া 
েলুন অর্ো একরি ফযারম্রল ওবয়লকাম্ প্সন্টাবরর সাবর্ প্ ার্াব ার্ করুন। 
 
আপনাবক িনযোদ, 
হাই সু্কল অযািরম্র্নস্ রিম্, অরফস অভ সু্টবিন্ট এনবরালবম্ন্ট 
 
 
এই ইবম্ইলরি রক আপনার প্কানও েনু্ধ আপনাবক প্িরর্ (ফরওয়ািণ) কবরবিন? schools.nyc.gov/SignUp ওবয়েসাইবি, আম্াবদর 
হাই সু্কবল ভরৈণবৈ আগ্রহীবদর প্ম্ইরলং রলবস্ট (িাক ৈারলকায়) নাবম্ প্লখাবৈ (ো সাইন আপ করবৈ) ভুলবেন না। 
 
হাই সু্কবল অযািরম্র্ি রেেবয় ভরেেযবৈ প্কানও োৈণা না প্পবৈ চাইবল, ৈর্া আনসােস্ক্রাইে করবৈ, অনুগ্রহ কবর এখাবন রিক করুন। 

https://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://myschools.nyc/bn
https://myschools.nyc/bn
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform&data=04|01|DLuczak@schools.nyc.gov|581d405554e34be09bf708d89c6e8559|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637431345786069409|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=z/1VG3fn1ig8bIqwT88yfkCe2CCqrvj2sBh54JSzQHw=&reserved=0
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