
 
 

T-34923 December 1 Deadline to Apply HS (Bangla) 

স্মারক: HS-এ ভর্তির জন্য আবেদন্ করার শেষ তার্রখ হবে 1 র্িবেম্বর! 12/9 তার্রবখর মবযয ভার্চ িয়াল অর্িেন্েমূহ জমা র্দন্। 
 
 
র্িয় পর্রোরের্ি, 
 
স্মরণ কর্রবয় র্দর্ে শে, আপন্ার েন্তান্ ের্দ 2023-এর শহমবন্ত (ফল-এ) হাই স্কচ বল ভর্তি হয়, তবে আপন্ার েন্তাবন্র হাই স্কচ বল 
ভর্তির আবেদন্ জমা শদয়ার শেষ তার্রখ হবে 1 র্িবেম্বর, 2022। আপন্ার োড়র্ত উপকরণ জমা শদয়ার জন্য 9 র্িবেম্বর পেিন্ত 
েময় আবে। 
 
ের্দ আপর্ন্ ইবতামবযয আবেদন্ কবর থাবকন্, শতা র্মৎকার—আপন্ার আর র্কেচ করবত হবে ন্া। আপন্ার আবেদন্পবে শকান্ও 
পর্রেতিন্ করবত র্ান্? আপর্ন্ শেষ েময়েীমা র্িবেম্বর 1-এর আবর্ শেবকাবন্া েময় তা করবত পাবরন্। 
 
আপর্ন্ ের্দ ইবতামবযয আবেদন্ ন্া কবর থাবকন্, আমরা আপন্ার হাই স্কচ বল ভর্তির আবেদন্ র্াইর্ে! 

• মবন্ রাখবেন্, আপন্ার আগ্রবহর একর্ি শিাগ্রাবম অফার পাওয়ার েেবর্বয় শেরা েচবোর্ হবে, আপন্ার েন্তাবন্র ভর্তির 
আবেদন্পে জমা শদয়া। 

• আপন্ার েন্তাবন্র আবেদন্পবে আপন্ার িকৃত পেবের ক্রমান্চোবর 12-র্ি শিাগ্রাম শোর্ করুন্, আপন্ার িথম 
পেবের শিাগ্রামর্ি োবে েোর উপবর #1 র্হবেবে। 

• 9 র্িবেম্ববরর মবযয অর্িেন্ অথো মূলযায়ন্ েহ র্িন্ড  (োর্াইকরণ) শিাগ্রামেমূবহর জন্য শেবকাবন্া োড়র্ত েতিােলী 
পূরণ করুন্। 

 
আবেদন্ করার র্তন্র্ি উপায় রবয়বে: 

• অন্লাইবন্ মাইস্কচ লস -এর মাযযবম। এই েচবোর্র্ি ির্তর্দন্ 24 ঘণ্টা, েপ্তাবহ োত র্দন্ শখালা আবে। আপর্ন্ অন্লাইবন্ 
আরর্ে, োাংলা, র্াইর্ন্জ, ইাংবরর্জ, শেঞ্চ, শহর্েয়ান্ র্ক্রওল, শকার্রয়ান্, রার্েয়ান্, স্প্যার্ন্ে, অথো উদচ িবত আবেদন্ করবত 
পাবরন্। 

• আপন্ার েন্তাবন্র েতিমান্ স্কচ ল কাউর্িলাবরর মাযযবম। এই েচবোর্ স্কচ ল র্দেবে, স্কচ ল র্লাকাবল লভয রবয়বে। 
• একর্ি ফযার্মর্ল ওবয়লকাম শেন্টাবরর মাযযবম —এই র্লাংক শথবক েময়েূর্র্ ও র্িকান্া শজবন্ র্ন্ন্। 200-র্ির শের্ে ভাষায় 

শফাবন্ শদাভাষী েচর্েযা লভয আবে। 
 
শকাবন্া িশ্ন আবে র্ক? 

• আবরা জান্বত এোং মাইস্কচ লস  োংক্রান্ত র্িউির্রয়াবলর জন্য schools.nyc.gov/High শদখচন্। 
• মাইস্কচ লস র্কাংো আপন্ার আবেদন্ র্ন্বয় েহায়তার িবয়াজন্, অথো শকাবন্া িশ্ন আবে র্ক? আপন্ার েন্তাবন্র েতিমান্ 

স্কচ ল কাউর্িলার অথো শকান্ও ফযার্মর্ল ওবয়লকাম শেন্টাবরর স্টাবফর োবথ কথা েলচন্। 
 
শুবভোবন্ত, 
হাই স্কচ ল অযাির্মেন্স র্িম, অর্ফে অভ স্টচ বিন্ট এন্বরালবমন্ট 
 
এই ইবমইলর্ি র্ক আপন্ার শকান্ও েন্ধচ  আপন্াবক শিরণ (ফরওয়ািি) কবরবেন্? schools.nyc.gov/SignUp ওবয়েোইবি, 
আমাবদর হাই স্কচ বল ভর্তিবত আগ্রহীবদর শমইর্লাং র্লবস্ট (িাক তার্লকায়) ন্াবম শলখাবত (ো োইন্ আপ করবত) ভচ লবেন্ ন্া। হাই 
স্কচ বল অযাির্মেি র্েষবয় ভর্েষযবত শকান্ও োতিা ন্া শপবত র্াইবল, তথা আন্োেিাইে করবত, অন্চগ্রহ কবর এখাবন্ র্িক করুন্। 

http://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school/assessments-for-screened-schools
https://www.myschools.nyc/bn/
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u
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