
 
 

T-34886 SHSAT Tickets are now Available! (Bangla) 

SHSAT টিকেি এখন পাওয়া যাকে 
 
 
টিয় পটিবািবর্গ, 
 
আপনাি সন্তাকনি স্পেশালাইজড হাই সু্কল অ্যাডটিশন স্পিস্ট (SHSAT)-এি টিকেি এখন লভ্য আকে! এিপি যা েিকে হকব ো 
হকলা: 
 
1. আপনাি টিকেি সংগ্রহ েরুন। 

• আপটন অ্নলাইকন MySchools.nyc account অ্যাোউন্ট-এি িাধ্যকি, আপনাি সু্কল োউকেলকিি োে স্পেকে, টেংবা 
স্পোনও ফ্যাটিটল ওকয়লোি স্পসন্টাি-এি সাকে স্পযার্াকযার্ েকি আপনাি টিকেিটি স্পপকে পাকিন। আপনাি পিীক্ষাি 
টিকেকি আপনাি সন্তাকনি পিীক্ষাি োটিখ, উপটিে হওয়াি সিয়, পিীক্ষাি িান, এবং পিীক্ষায় টবকশষ বযবিা 
(িকযাজয হকল), ইেযাটি েেয অ্ন্তভু্গক্ত োেকব। 

• পিীক্ষায় আপনাি সন্তাকনি টবকশষ বযবিাি েো যটি টবিযিান না োকে, োহকল সাকে সাকে আপনাি সু্কল োউকেলকিি 
সকে েো বলুন। পিীক্ষায় টবকশষ সুটবধ্াি বযবিা সম্পকেগ আিও েকেযি জনয, অ্নুগ্রহ েকি আিাকিি ওকয়বসাইি 
স্পিখুন। 

• যটি আপটন আপনাি টিকেি টিন্ট েিকে পাকিন, েকব অ্নুগ্রহ েকি স্পসিা টিন্ট েকি পিীক্ষা স্পেকে টনকয় আসুন। যটি 
আপটন আপনাি টিকেি টিন্ট েিকে পাকিন, েকব আপটন স্পসিা িিশগন েিাি জনয স্পিাবাইল স্পফ্ান বযবহাি েিকে 
পািকবন। এবং যটি আপটন আপনাি টিকেি হাটিকয় স্পফ্কলন (অ্েবা স্পসিা স্পফ্াকন স্পিখাকে না পাকিন), একেও স্পোকনা 
অ্সুটবধ্া স্পনই—োি পিও পিীক্ষা স্পিওয়া যাকব! 

 
2. েখন পিীক্ষা স্পেকে স্পপৌঁোকে হকব ো জানুন। 

• অ্ষ্টি (8) স্পগ্রকডি টশক্ষােগীকিি পিীক্ষা হকব োকিি বেগিান DOE পাবটলে সু্ককল: অ্নুগ্রহ েকি আপনাি সু্ককলি টনয়টিে 
উপটিটেি সিকয় উপটিে হকবন, যটি না আপনাি সু্কল স্পেকে টভ্ন্ন টেেু বলা হয়। 

• সপ্তাহাকন্ত (উইেএন্ড) স্পযসব টশক্ষােগী পিীক্ষা স্পিকব, োকিি উপটিে হবাি সিয়: 8am 
 
অ্নুগ্রহ েকি লক্ষয েিকবন স্পয, এই উপটিটেি সিয় আপনাি সন্তাকনি পিীক্ষা শুরুি সিয় নয়। পিীক্ষাি টিন, িটেটি টশক্ষােগীকে 
োি পিীক্ষা েকক্ষ (রুকি) অ্বশযই স্পেউ টনকয় স্পযকে হকব, টবস্তাটিে টনকিগশনা শুনকে হকব, এবং পিীক্ষা শুরুি আকর্ নটেপত্র 
(স্পপপািওয়ােগ) পূিণ েিকে হকব। সেল টশক্ষােগী উপটিে হবাি সিয় স্পেকে এে ঘন্টা বা োি স্পবটশ সিয় পকি পিীক্ষা শুরু 
েিাি িেযাশা েিকে পাকি। 
 
3. িস্তুটেি জনয এই তিনটি পিকক্ষপ গ্রহণ েরুন। 

• পিীক্ষা স্পেকে যাোয়াকেি বযবিা টিে েকি িাখুন। 
• পিীক্ষাি আকর্ি িাকে ভ্ালভ্াকব ঘুিান এবং সোকল স্পেেফ্াস্ট স্পখকয় টনন। 
• পিীক্ষা স্পেকে টনকয় যাওয়াি জনয স্ন্যাে ও পাটন পযাকেি েকি িাখুন। লক্ষয িাখকবন, টশক্ষােগীিা পিীক্ষাি সিয় স্পখকে 

পািকব না। এবং আপনাি িাস্ক-এি েো ভু্লকবন না! 
 
স্পোকনা িশ্ন আকে টে? আিও জানকে আগ্রহী? আিাকিি ওকয়বসাইি স্পিখুন বা 718-935-2009 নম্বকি স্পফ্ান েরুন। 
 
ধ্নযবাি এবং পিীক্ষাি জনয শুভ্োিনা! 
হাই সু্কল অ্যাডটিশনস্ টিি, অ্টফ্স অ্ভ্ সু্টকডন্ট এনকিালকিন্ট 

http://myschools.nyc/bn
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/specialized-high-schools/#Accommodations
http://schools.nyc.gov/SHS
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