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MySchools.nyc
অনকুসধিযান েরুন।
চবমে মনন।
আমবদন েরুন।
MySchools ( MySchools.nyc) ব্যবহার রমর আপিার নেিি্ স্ু ি অপশিগুমিা অিুিন্াি ররুি, আপিার নশশুর
আমবেমির জি্য যপ্রাগ্াে যবমে নিি এবং আমবেি ররুি — িব এরই স্ামি।
এেযাড়যাও, মিডল্ স্কুমল আমবদন ্মরিয়যা েলযােযালীন সিময়, আপমন চযসব চষেমত্র MySchools ব্বহযার েরমত পযামরন:
0

0
0

0

আপিার িন্তামির নেিি্ স্ু মির আমবেিপরে যেখুি বা অ্যামসেি ররুি — িার স্ু ি রাউমসিির এ ব্যাপামর িহায়িা ররমি পামর।
আপিার িন্তামির জি্য এররভামব নিধা্ক নরি (পািি্ক ািাইজি্ ) যখঁাজার অনভজ্ঞিায় অন্তভূ্ক ক্ত থারমব িুনিরেতিষ্ট নেিি্ স্ু িগুমিা
য�গুমিামি িারা ভরিতি হবার য�াগ্য।
আপিার িন্তামির অপশিগুমিা অমবেষণ ররুি এবং আপিার পেমন্দর স্ু ি ও রেি
্ক ূনচগুমিা যিভ ররুি।
আপিার নেিি্ স্ু ি আমবেিপমরে িমবা্ক চ্চ 12টি প�ন্ত
্ক যপ্রাগ্াে য�াগ ররুি। আপিার পেমন্দর ক্োিু�ায়ী (1,2,3... এভামব)
যিগুমিামর িানিরাবদ্ধ ররুি, আপিার প্রথে পেন্দটি িবার উপমর #1 নহমিমব থারমব।
আমবেি ররুি 2 মডমসম্বর, 2019 িানরমখর েমধ্য। “Submit Application” (িাবনের অ্যানলিমরশি) বারমি নলির ররমি
ভু িমবি িা।

আপনযার সহযায়তযায় আিরযা আমে! �নে আপিার MySchools-এ িহায়িা প্রময়াজি হয় অথবা নেিি্ স্ু ি ভরিতি ি্মর্ক প্রশ্ন
থামর, িমব:
0

আপিার বি্কোি স্ু ি রাউমসিিমরর িামথ রথা বিুি।

0

আোমের 718-935-2009 িম্বমর যোি ররুি।

0
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এরটি ে্যানেনি ওময়িরাে যিন্টামর আিুি — এগুমিা যরাথায় অবনস্ি িা এই গাইমির যপেমির েিামরর নভিমর িানিরাভু ক্ত
আমে।

েভযার (্�দ) সম্পমে্ট
মশষেযার্থী: অ্যািানর নবনিং (Alari Billig) | মশষেে: রাি্ক ি্যামন্ডগার (Carl Landegger) | ম্মসিপ্যাল: ে্যািুময়ি ইউমরিা (Manuel Ureña)
প্রনি বের, নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্ক মেন্ট অভ এিু মরশি এবং রুপার নহউইর, নস্মথমিানিয়াি নিজাইি নেউনজউয়ামের অংশীোনরমত্ব পাবনির হাই স্ু ি নশক্ষাথথীমের
জি্য রভার নিজাইমির এরটি প্রনিম�ানগিার আময়াজি ররা হয়। এই বইময়র রভার নিজাইি রমরমে হাই স্ু ি অভ আর্ক অ্যান্ড নিজাইি-এর নশক্ষাথথী অ্যািানর
নবনিগ (Alari Billig)। নবনিমগর (Billig) নিজাইিটি — �ার নশমরািাে, ে্যা যেনি যেইমিি অভ আি — আোমের বৃহত্তর রনেউনিটির োমঝ প্রমি্যমরর স্ি্রে
পনরচয় এবং েৃ�মরাণ বনন্দ ররার েধ্য নেময় নিউ ইয়র্ক নিটির ববনচরে্যেয়িার প্রনিেিি রমরমে। পরবিথী বেমরর প্রনিম�ানগিায় রীভামব অংশ যিয়া �ামব যিটি
িহ আরও িমথ্যর জি্য, আপিার আর্ক টিচামরর িামথ রথা বিুি অথবা schools.nyc.gov/CoverDesign -িাইরটি যেখুি।
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এই অ্যাডমিশনস গাইডটি প্রকাশনার সময় পর্যন্ত সকল তথ্য সঠিক রয়েছে তবে তা পরিবর্তনয�োগ্য।
স্কুল এবং প্রোগ্রামগুল�োর সর্বশেষ তথ্যের জন্য MySchools ( MySchools.nyc) ব্যবহার
করুন বা সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন।

নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্ট মেন্ট অভ এডু কেশনের নীতি হচ্ছে প্রকৃ ত অথবা ধারণাকৃ ত জাতি, বর্ণ, ধর্ম, বয়স, বিশ্বাস, জাতিত্ত্ব, রাষ্ট্রীয় পরিচয়, বৈদেশিত্ব,
নাগরিকত্বের অবস্থা, প্রতিবন্ধীতা, ওজন, লিঙ্গ (য�ৌন পরিচয়) বা য�ৌন পক্ষপাতের দ্বারা বৈষম্য না করে সমান শিক্ষার সুয�োগ প্রদান করা এবং এগুল�োর
যে ক�োন�োটির কারণে য�ৌন হয়রানি বা প্রতিশ�োধমূলক হয়রানি মুক্ত একটি পরিবেশ বজায় রাখা। এই নীতি মেনে-চলা সংক্রান্ত অনুসন্ধান পাঠাতে হবে
নিচের ঠিকানায়: Director, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201.
টেলিফোন 718-935-3320 / ট�োল-ফ্রি: 877-332-4845।
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স্বাগতম

মিডল্স্কুল অ্যাডমিশনস্- এ
মিডল্ স্কুলগুল�ো শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আগ্রহের বিষয়ে অনুসন্ধানের, নতু ন নতু ন বিষয় আবিষ্কারের, এবং তাদের
নিজেদের সম্পর্কে জানার সুয�োগ দেয়। এই হেমন্তে (ফল), আপনার সন্তান একটি মিডল্স্কুলে আবেদন করবে।
প্রতিটি শিক্ষার্থী যেসব মিডল্স্কুল প্রোগ্রামের জন্য য�োগ্য, সেগুল�ো তাদের ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) অনলাইন
আবেদনে অপশন হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। আপনি সর্বোচ্চ 12টি প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন।
মিডল্ স্কুল অ্যাডমিশনস্সম্পর্কে জানতে, আপনার সন্তানের প্রয়�োজন এবং পছন্দ মেটায় যেসব প্রোগ্রাম
সেগুল�ো বের করুন, এবং কীভাবে আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুল অ্যাপ্লিক্যাশন প্রস্তুত করতে হবে তা জানতে
এই অ্যাডমিশনস্গাইড ও MySchools ( C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন।

ভর্তির প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকু ন
মিডল্স্কুল অ্যাডমিশনের ওয়েবসাইট | schools.nyc.gov/Middle

মিডল্ স্কুল ফেয়ার, ওপেন হাউস এবং অন্যান্য ইভেন্টগুলির জন্য সর্বশেষ আপডেট, রিস�োর্স এবং তারিখগুলি জেনে নিন।

মিডল্ স্কুল অ্যাডমিশনের ইমেইল তালিকা | schools.nyc.gov/Connect
ভর্তি সংক্রান্ত পরামর্শ ও গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুল�ো আপনাদের মনে করিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের
মিডল্ স্কুল অ্যাডমিশনস্ইমেইল তালিকায় সাইন আপ করুন।

মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে খ�োঁজ নিন এবং আবেদন করুন
C

MySchools.nyc

MySchools একই সাথে আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুল অপশনগুল�োর এবং তাদের জন্য এককভাবে নির্ধারিত
(পার্সনালাইজড্ ) আবেদনপত্রের একটি অনলাইন ডিরেক্টরি। আপনার সন্তানের আবেদনের জন্য প্রোগ্রাম খুঁজনু , বেছে নিন,
এবং আবেদন করুন – সব একই জায়গা থেকে করুন। মিডল্ স্কুলে আবেদন করার শেষ তারিখ 2 ডিসেম্বর, 2019।

আপনার আবেদনে সহায়তা নিন
আপনার স্কুল কাউন্সিলার

আপনার কাউন্সিলার ভর্তি প্রক্রিয়ায় আপনাকে গাইড করবেন, আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুল আবেদন প্রস্তুত করতে
আপনাকে সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনে MySchools ব্যবহারে আপনাকে সাহায্য করবেন।

ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার | schools.nyc.gov/WelcomeCenters

আপনার আবেদনে সহায়তার জন্য ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার ভিজিট করুন—ঠিকানা খুঁজতে পিছনের মলাটের ভেতরের অংশ দেখুন।

নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্ট মেন্ট অভ এডুকেশন | 718-935-2009

মিডল্ স্কুল অ্যাডমিশনস্সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে ফ�োন করুন।
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স্পটলাইট

NYC ডিপার্ট মেন্ট অভ এডুকেশনের পাবলিক স্কুলসমূহ
আমাদের স্কুলগুল�ো নিউ ইয়র্ক সিটির সকল পরিবার এবং শিক্ষার্থীর জন্যে। NYC ডিপার্ট মেন্ট অভ এডু কেশন (DOE) বিভিন্নমুখী চাহিদা
পূরণের পাশাপাশি আন্তরিকতা এবং উন্মুক্ততাসহ সমতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে উৎসাহিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। নিবেদিত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মী,
পরিবার এবং কমিউনিটি যারা আমাদের স্কুলকে শক্তিশালী করছেন আমরা তাদের কাছে কৃ তজ্ঞ। আমাদের সিটির কিশ�োর কিশ�োরীরাই
আমাদের ভবিষ্যৎ- আমরা কীভাবে তাদেরকে একধাপ অগ্রসর অবস্থায় শুরু করতে সহায়তা করব, তা উল্লিখিত হল:

আমরা সমতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
NYC-র সকল পাবলিক মিডল্ স্কুল নিম্নে উল্লিখিতদেরকে স্বাগত জানায় এবং সমর্থন করে…
JJ

শিক্ষার্থী, যারা মাল্টিলিঙ্গুয়াল/ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারস্

JJ

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী

JJ

প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধার প্রয়�োজন এমন শিক্ষার্থী

JJ

অস্থায়ী আবাসনের (টেম্পোরারী হাউজিংয়ের) শিক্ষার্থী

JJ

অভিবাসী (ইমিগ্র্যান্ট) শিক্ষার্থী এবং পরিবার

JJ

LGBTQ শিক্ষার্থী এবং পরিবার

আমাদের স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে আর�ো বৈচিত্র্য বাড়ান�োর পরিকল্পনা তৈরির জন্য সিটি জুড়ে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট-এ আমরা কমিউনিটিগুলির
সাথে কাজ করছি। আর�ো জানুন schools.nyc.gov/DiversityAdmissions -এই ওয়েবসাইটে।

আমরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ ন ও জবাবদিহিতা দেয়ায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
আমরা স্কুলের ফলাফল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি যা স্কুলটি কিসে ভাল করছে এবং ক�োথায় পিছিয়ে আছে, সেটা সনাক্ত করায় সহায়তা
করে। স্কুলের কর্মক্ষমতা (পার্ফ রমেন্স) সম্পর্কে আর�ো জানতে, ভিজিট করুন schools.nyc.gov/Find-a-School, স্কুলের নামটি
সার্চ বারে এন্টার করুন, এবং ড্যাটা এন্ড রিপ�োর্টস (তথ্য ও উপাত্ত) ট্যাবে ক্লিক করুন; এরফলে আপনি স্কুলটীর স্কুল ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশন
(স্কুলের গুণগতমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী), স্কুল ক�োয়ালিটি গাইড (স্কুলের গুণগতমানের গাইড), এবং অন্যান্য রিপ�োর্ট পড়তে পারবেন।

আপনাদের অভিমত ও সম্পৃক্ততাকে আমরা স্বাগত জানাই
JJ

JJ

যদি আপনি আপনার বর্তমান বা ভবিষ্যত স্কুলকে সমর্থনে সহায়তা করতে চান, আপনার প্রিন্সিপ্যাল বা স্কুলের প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটরকে সেটি কীভাবে করবেন তা জিজ্ঞাসা করুন ।
আপনার কি এই মিডল্ স্কুল ভর্তি গাইড বা MySchools (C MySchools.nyc) সম্পর্কে আমাদের জন্য ক�োন�ো পরামর্শ
রয়েছে? যদি হ্যাঁ হয়, তবে ইমেইল করুন OSEComms@schools.nyc.gov ঠিকানায়।
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আমরা সকল

NYC শিক্ষার্থীদের পরিষেবা দেই এবং
স্বাগত জানাই, এদের মধ্যে রয়েছে
মাল্টিলিঙ্গুয়াল/ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার | schools.nyc.gov/ELL
সকল NYC পাবলিক স্কুল মাল্টিলিঙ্গুয়াল/ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারকে (MLLs/ELLs) তাদের ইংরেজি ভাষার দক্ষতা উন্নত করতে এবং তাদেরকে
স্কুল, কলেজ ও ক্যারিয়ারে সফল হতে প্রস্তুত করার জন্য ব্যাপক পরিসরে সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করে। আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ইংলিশ
অ্যাজ এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ (ENL), ট্রানজিশন্যাল বাইলিঙ্গুয়াল এডু কেশন (TBE) এবং ডু য়েল ল্যাঙ্গুয়েজ (DL) সার্ভিস প্রদানের নমুনাগুল�ো সম্পর্কে
বিস্তারিত জেনে নিন।
MySchools পরামর্শ: আপনি যদি ডু য়েল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামে আগ্রহী হন, তাহলে সার্চ বারে Dual Language (ডু য়েল ল্যাঙ্গুয়েজ) লিখুন।

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী | schools.nyc.gov/SpecialEducation
প্রতিটি মিডল্ স্কুল প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাবে ও তাদের ইনডিভিজ্যুয়ালাইজড্ এডু কেশন প্রোগ্রাম (IEP)-এর সুপারিশ অনুযায়ী
প্রোগ্রাম ও পরিষেবা প্রদান করবে বলে প্রত্যাশিত। প্রতিটি মিডল্ স্কুল প্রোগ্রাম সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে
থাকে। সেকশন 4.2 -এ, এবিষয়ে আরও জানুন। শিক্ষার্থীর IEP অথবা 504 প্ল্যান অনুযায়ী পরীক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা প্রদান করা হয়—সেকশন 4.4এর শেষ অংশটি দেখুন। যেসব শিক্ষার্থীদের IEP ডিস্ট্রিক্ট 75-এর প্রোগ্রামগুল�ো সুপারিশ করে, তাদের জন্য 1.3 সেকশনটি দেখুন।
প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধার (অভিগম্যতা) চাহিদাযুক্ত শিক্ষার্থী | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
NYC ডিপার্ট মেন্ট অভ এডু কেশন (DOE) প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধার (অভিগম্যতা) চাহিদাযুক্ত শিক্ষার্থীদেরকে এমন একটি হাই স্কুল
প্রোগ্রামে সুয�োগ দেওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, যা তাদেরকে সংশ্লিষ্ট সকল প্রোগ্রাম ও সার্ভিসে অভিগম্যতা দেবে। স্কুলগুল�ো আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে
অভিগম্য (অ্যাক্সেসিবল) হতে পারে, এবং যুক্তিসংগত বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থার জন্যে অনুর�োধ করা যেতে পারে। প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ
সুবিধা (অভিগম্যতা) সম্পর্কে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন এবং সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন।
MySchools সম্পর্কে পরামর্শ:
আংশিকভাবে প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত বা অভিগম্য (অ্যাক্সেসিবল) বা
প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত বা অভিগম্য (অ্যাক্সেসিবল) স্কুলগুল�ো থেকে প্রোগ্রাম আলাদা করে নিন।

সম্পূর্ণভাবে

অস্থায়ী আবাসনের (টেম্পোরারী হাউজিংয়ের) শিক্ষার্থী | schools.nyc.gov/STH
অস্থায়ী আবাসনের অধীনে থাকা শিক্ষার্থীগণ যেক�োন�ো হাই স্কুল কর্মসূচিতে আবেদন করতে পারবে, এমনকি যদি তারা NYC-এর বাইরের ক�োন�ো
অস্থায়ী আবাসনে চলে যায় তবুও। তাদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়া এবং অফার গ্রহণের জন্য ক�োন নথিপত্র (ঠিকানা, বয়স এবং টিকাদানের প্রমাণ)
জমা দেয়ার জন্য বাধ্য নয়।
ইমিগ্র্যান্ট পরিবার | schools.nyc.gov/SupportingImmigrantFamilies
অভিবাসনগত অবস্থা (ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস) যাই হ�োকনা কেন নিউ ইয়র্ক সিটির প্রতিটি শিশুর পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া করার অধিকার রয়েছে।
আইন অনুযায়ী, শিশুদের কাছে তাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের নথিপত্র চাওয়া যাবে না, এমনকি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের উপর নির্ভর করে তাদের ভর্তি,
রেজিস্টার বা স্কুলে এনর�োলমেন্ট প্রত্যাখ্যানও করা যাবে না। DOE কর্মীগণ ক�োন�ো পরিবারের স্ট্যাটাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে না এবং যদি তারা
ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস সম্পর্কে জেনে যায় তাহলে তারা অবশ্যই সেটিকে গ�োপন রাখবেন। পাবলিক স্কুলসমূহ আমাদের গণতন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত
এবং সকল শিক্ষার্থী, পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য এটি একটি নিরাপদ জায়গা হিসেবে বহাল থাকবে।
LGBTQ শিক্ষার্থী ও পরিবারবর্গ | schools.nyc.gov/LGBT
আমাদের সকল স্কুল লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্র্যান্সজেন্ডার এবং ক�োয়্যায়ার বা প্রশ্ন উদ্রেককারী শিক্ষার্থী, পরিবার ও কর্মীদেরকে স্বাগত জানায়।
আপনার জন্মের সময় লিঙ্গ যেটাই নির্ধারিত হয়ে থাকু কনা কেন, আপনার লিঙ্গ পরিচয়ের (জেন্ডার আইডেন্টিটি) উপর নির্ভর করে শুধু ছেলে বা
মেয়েদের প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করতে পারবেন। আপনার যদি ক�োন ট্র্যান্সজেন্ডার সন্তান থেকে থাকে, যে একটি শুধু ছেলে বা মেয়েদের স্কুলে
ভর্তি হতে আগ্রহী হয়, তাহলে আবেদন প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য তার স্কুলের কাউন্সিলরের কাছে সহায়তা চান।
MySchools সম্পর্কে পরামর্শ: LGBTQ শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তাকারী ক্লাব আছে যে মিডল্ স্কুলগুল�োতে তার একটি তালিকার জন্য GSA সার্চ
টার্মটি (অনুসন্ধানসহায়ক শব্দটি) ব্যবহার করুন।

3

মিডল্ স্কুলের

সেপ্টেম্বর

জন্যে পদক্ষেপসমূহের চেকলিস্ট
মিডল্স্কুলের প্রোগ্রামগুল�ো অনুসন্ধান করতে এই অ্যাডমিশনস্গাইডটি ব্যবহার করুন। আপনার সন্তান ক�োন্স্কুল ও প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করতে
পারবে এবং কেন সেসম্পর্কে আর�ো ভাল�োভাবে বুঝতে য�োগ্যতা বিষয়ে লিখিত 2.2 সেকশনটি দেখুন।
মিডল্ স্কুল অপশন নিয়ে কথা বলার জন্য আপনার সন্তানের স্কুল কাউন্সেলরের সাথে সাক্ষাৎ করুন।
হেমন্তকালের (ফল) জন্য আপনার ভর্তির ক্যালেন্ডার পরিকল্পনা করুন।
অক্টোবরে, আপনার সন্তানের স্কুল কাউন্সেলর আপনাকে তার আবেদন কীভাবে C MySchools.nyc -এ পাওয়া যাবে সেবিষয়ে সাহায্য করবে।
আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করার পর, আপনি যা যা করতে পারবেন:

অক্টোবর-নভেম্বর

§§ আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো অন্বেষণ করতে পারবেন—যেসব প্রোগ্রামে আপনার সন্তান আবেদন করার য�োগ্য সেগুল�ো অপশন
হিসেবে উল্লিখিত হবে।
§§ আপনি যেসব প্রোগ্রাম পছন্দ করছেন সেগুল�োর নামের পাশের তারকাটিতে ক্লিক করে সেভ করুন।
§§ আপনার আবেদনপত্রে প্রোগ্রাম য�োগ করা শুরু করুন। আপনি সর্বোচ্চ 12টি প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন—কীভাবে একটি আবেদন
প্রস্তুত করতে হয় তা 4.0 সেকশনে জেনে নিন।
আপনার সন্তানকে সাথে করে মিডল্স্কুল ফেয়ারে অংশ নিন! অবস্থান এবং সময় সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানতে schools.nyc.gov/Middle
-ওয়েবসাইটটি দেখুন।
ওপেন হাউসে অংশগ্রহণ করুন—আমাদের ওপেন হাউসের ক্যালেন্ডারে তারিখগুল�ো দেখুন schools.nyc.gov/Middle -এই ওয়েবসাইটে।
ওপেন হাউসগুল�ো সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যের জন্য, সরাসরি স্কুলগুল�োর সাথে য�োগায�োগ করুন।
আপনার সন্তানের আবেদনের জন্যে একটি তালিকা তৈরী করতে, তার বর্তমান স্কুলের কাউন্সেলরের সাথে কাজ করুন। ভর্তির জন্য বিবেচনা করতে
স্কুলগুল�ো ক�োন্ বিষয়গুল�ো ব্যবহার করে, সেটা বুঝতে প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার, ভর্তি পদ্ধতি ও বাছাইয়ের মানদন্ড দেখুন।
আগ্রহের প্রতিটি প্রোগ্রামে সন্তান কীভাবে যাতায়াত করবে, সেটা বিবেচনা করুন।

2 ডিসেম্বর, 2019-তারিখের মধ্যে আপনার মিডল্স্কুলের আবেদন জমা দিন!
তিনটি পদ্ধতির যেক�োন�ো একটিতে আবেদন করুন:

ডিসেম্বর

§§ অনলাইনে C MySchools.nyc—ঠিকানায় “Submit Application” (সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন)-এ ক্লিক করুন।
§§ আপনার সন্তানের স্কুল কাউন্সিলরের মাধ্যমে
§§ একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে গিয়ে—ঠিকানাগুল�ো পাবেন এই গাইডের পিছনের মলাটের ভিতরের পাতায়
আপনার আবেদনপত্রে, আপনার সন্তান যে প্রোগ্রামগুল�োতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সেগুল�ো আপনার প্রকৃ ত পছন্দের ক্রমানুসারে তালিকাভূ ক্ত করুন।
আপনার প্রথম পছন্দটি শীর্ষে #1 হিশেবে, দ্বিতীয় পছন্দটি #2 – এভাবে পছন্দগুল�ো ক্রমানুসারে তালিকাভু ক্ত করুন। আপনি প্রথম অথবা বারতম
ক�োথায় তালিকাভূ ক্ত করেছেন স্কুলগুল�ো তা দেখতে পাবে না।

এপ্রিল-মে

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

Mark Twain for the Gifted & Talented-এর জন্যে: NYC-তে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থী য�োগ্য, এবং শিক্ষার্থীদের অবেদন
করতে অবশ্যই প্রতিভা পরীক্ষা (ট্যালেন্ট টেস্ট) দিতে হবে। আপনি আপনার সন্তানকে এই পরীক্ষার জন্যে রেজিস্টার করতে পারেন অনলাইনে
MySchools-এ—Mark Twain (মার্ক ট�োয়াইন) ট্যাবে ক্লিক করুন—অথবা আপনার স্কুল কাউন্সিলারের মাধ্যমে।

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) প্রোগ্রামের জন্য: আপনার আবেদনপত্রের অন্তর্ভুক্ত মিডল্স্কুল প্রোগ্রামে যদি/প্রয়�োজন ব�োধে আবশ্যক হলে মূল্যায়ন
(অ্যাসেস্মেন্ট) বা প�োর্টফ�োলিও সম্পন্ন করুন।
Mark Twain for the Gifted & Talented-এর জন্যে: জানুয়ারির শুরুতে, যেসব শিক্ষার্থী ট্যালেন্ট টেস্ট দিচ্ছে তারা পরীক্ষার জন্য
নির্ধারিত তারিখ (অ্যাপয়েন্টমেন্ট) পাবে।

সকল আবেদনকারী মিডল্ স্কুলের অফার লেটার 2020-এর এপ্রিলে পাবে। এই লেটারের মধ্যে থাকবে আপনার সন্তানের মিডল্স্কুলের প্রোগ্রামে
অফার, আর�ো থাকবে পরবর্তী ধাপসমূহ ও আপীল করা সম্পর্কিত তথ্য। আপনার অফার গ্রহণ করতে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না।
যদি ক�োন পদক্ষেপ নিতে হয় তবে মিডল্ স্কুলের ফলাফলের উত্তর দিন 2020-এর মে মাসের সময়সীমার মধ্যে।
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কীভাবে

এই অ্যাডমিশনস্গাইড এবং MYSCHOOLS ব্যবহার করতে হবে
1

মিডল্ স্কুলে অ্যাডমিশনের জন্যে পরিকল্পনা করুন

আপনার হেমন্তের (ফল) অ্যাডমিশনের পরিকল্পনা করতে উল্টা পৃষ্ঠার চেকলিস্টটি ব্যবহার করুন। এই গাইডের 1.0 সেকশনে মিডল্
স্কুলে ভর্তির উপায়গুল�ো সম্পর্কে জানুন

2

আপনার সন্তানের ভর্তির য�োগ্যতা সম্পর্কে জানুন
বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য য�োগ্যতা সম্পর্কে 2.2-2.5 সেকশনে জানুন। এরপর আপনার সন্তান যে প্রোগ্রামগুল�োতে ভর্তি হবার য�োগ্য,
8.0 সেকশনে সেগুল�ো সনাক্ত করুন। আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালে, আপনার সন্তানের সবগুল�ো অপশনের একটি ব্যক্তিগতকৃ ত
(পার্সনালাইজড্ ) খ�োঁজার অভিজ্ঞতার জন্যে MySchools (C MySchools.nyc) -এ লগ ইন করুন।
পরামর্শ | আপনার স্কুল ডিস্ট্রিক্টের (ডিসট্রিক্ট 1-32) খ�োঁজ নিন schools.nyc.gov/Find-a-School -ঠিকানায়।

3

আপনার সন্তানের মিডল্স্কুলের অপশনগুল�ো অন্বেষণ করুন

ডিসট্রিক্ট, বর�োব্যাপী, এবং সিটিব্যাপী অপশনগুল�ো সম্পর্কে জানা শুরু করুন 8.0 সেকশনের স্কুল লিস্টিং এবং ম্যাপগুল�ো দেখার
মাধ্যমে1। আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালে, অনলাইনে তাদের MySchools পেইজে স্কুল এবং প্রোগ্রাম সম্পর্কে আর�ো জানুন। এই গাইড
এবং MySchools-এ স্কুল সম্পর্কিত তথ্যগুল�ো আর�ো ভাল�োভাবে বুঝতে 2.0-4.0 সেকশন পড়ু ন। কর্মশালা (ইভেন্টস) এবং ওপেন
হাউস সম্পর্কে জানুন 5.0 সেকশনে।
পরামর্শ |আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো নিয়ে আল�োচনা করতে একজন স্কুল কাউন্সেলরের সাথে সাক্ষাৎ করুন!
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কীভাবে শিক্ষার্থীরা অফার পেয়ে থাকে তা জানুন
কীভাবে শিক্ষার্থীরা অফার পেয়ে থাকে এবং সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম থেকে অফার পাবার সম্ভাবনা কীভাবে বাড়ান�ো যায় সেসম্পর্কে জানতে
4.0 সেকশনটি পড়ু ন। এরপর সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম কীভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করে সেসম্পর্কে জানতে 8.0 সেকশন এবং MySchools
ব্যবহার করুন।
পরামর্শ | কীভাবে শিক্ষার্থীরা অফার পেয়ে থাকে সেবিষয়ে ভিডিও দেখুন schools.nyc.gov/Middle -ওয়েবসাইটে।
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কীভাবে আবেদন করতে হয় শিখুন
6.0 সেকশন দেখুন। আপনি আপনার সন্তানের আবেদন MySchools-এর সাহায্যে অনলাইনে, আপনার সন্তানের বর্তমান স্কুল
কাউন্সেলরের মাধ্যমে, অথবা একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে জমা দিতে পারেন। আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে সাহায্য প্রয়�োজন
অথবা এবিষয়ে ক�োন প্রশ্ন আছে কি? আপনার সন্তানের স্কুল কাউন্সিলারকে প্রশ্ন করুন, একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার পরিদর্শন
করুন, অথবা 718-935-2009 নম্বরে ফ�োন করুন।

1 স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে শুধুমাত্র একটি ডিসট্রিক্ট আছে (ডিসট্রিক্ট 31), সুতরাং 8.0 সেকশনে স্ট্যাটেন আইল্যান্ড মিডল্ স্কুল অ্যাডমিশনস্গাইড শুধুমাত্র ডিসট্রিক্ট এবং
সিটিব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ সেকশন অন্তর্ভূক্ত করবে।
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1.0 মিডল্স্কুলে ভর্তির উপায়গুল�ো সম্পর্কে জানুন
নিউ ইয়র্ক সিটির বেশীরভাগ শিক্ষার্থীর জন্যে, DOE-এর পাবলিক মিডল্ স্কুলে ভর্তির পথ হচ্ছে তাদের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ গ্রেডে থাকাকালীন
সময় একটি মিডল্ স্কুল আবেদনপত্র জমা দেয়া—আর�ো জানতে 1.2 সেকশন দেখুন। সেকশন 1.3-1.4-এ অন্য যেসব মিডল্ স্কুল অপশন
রয়েছে, সেগুল�ো সম্পর্কে জানুন।

1.1 কে আবেদন করতে পারবে?
মিডল্ স্কুলে আবেদন করতে হলে আপনার সন্তানকে অবশ্যই নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা এবং বর্তমানে ষষ্ঠ গ্রেডে সমাপ্ত হয় এমন একটি
এলেমেন্টারি স্কুলের বর্তমান পঞ্চম বা ষষ্ঠ গ্রেডের শিক্ষার্থী হতে হবে।1
আমাদের স্কুলগুল�ো কীভাবে সকল NYC শিক্ষার্থীকে সহায়তা ও পরিষেবা দেয়, সে সম্পর্কে জানতে 1-3 পৃষ্ঠা দেখুন।
স্কুল বছর চলাকালে যদি আপনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে মুভ হয়ে এসে থাকেন এবং এখন একটি মিডল্ স্কুল খুঁজে বের করা প্রয়�োজন হয়, কিংবা
আপনি যদি আবেদনের শেষ তারিখ মিস্করে থাকেন এবং 2020-এর হেমন্তের (ফল) জন্য তালিকাভু ক্ত করতে চান, তাহলে কী করতে হবে তা
জানতে অনুগ্রহ করে schools.nyc.gov/NewStudents দেখুন।

1.2 মিডল্স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া
অক্টোবরে, আপনার সন্তানের ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) মিডল্ স্কুল আবেদনপত্রটি দেখতে এবং অনলাইনে MySchools
(C MySchools.nyc)-এ, তাদের স্কুল কাউন্সিলারের মাধ্যমে, অথবা একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে গিয়ে স�োমবার, 2 ডিসেম্বর,
2019 -তারিখের মধ্যে আবেদন করুন। আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো থেকে সর্বোচ্চ 12টি মিডল্স্কুল প্রোগ্রাম আপনার সন্তানের
আবেদনপত্রে য�োগ করতে পারবেন। এপ্রিলে, আপনি আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুলের অফারের চিঠি পাবেন, যেটায় একটি মিডল্স্কুল অফার
থাকবে। আপনি যদি ক�োন�ো মিডল্ স্কুল আবেদনপত্র জমা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনি নিকটতম মিডল্ স্কুল প্রোগ্রাম যেটায় আসন
খালি আছে সেটা থেকে একটি অফার পাবেন। সেকশন 2.0-5.0-এ আরও জানুন।

1.3 ডিসট্রিক্ট 75-এর বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্যে অ্যাডমিশনস্
ভীষণভাবে সমস্যাগ্রস্থ, যেমন অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, ভীষণভাবে জ্ঞানগত বিলম্ব, মানসিক ব্যাঘাত, ইন্দ্রিয় বৈকল্য, এবং একাধিক
প্রতিবন্ধিতা আছে, এমন ভীষণ সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থীদেরকে ডিস্ট্রিক্ট 75 উচ্চতর স্পেশালাইজড্ শিক্ষানির্দে শনায় সহায়তা প্রদান করে। এই
সহায়তাগুল�ো নিউ ইয়র্ক সিটি জুড়ে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে এবং স্থানে অফার করা হয়, এর মধ্যে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট 1-32-এর স্কুলগুল�োতে
সহাবস্থানকারী বিশেষ ক্লাস, সকল শিক্ষার্থীদের ইন্ডিভিজ্যুয়ালাইজড্ এডু কেশন প্রোগ্রাম (IEPs) আছে এমন স্কুল ভবনে, জেনারেল এডু কেশন
ক্লাসরুমে, এজেন্সিতে, হাসপাতালে এবং বাড়িতে।
যেসব পরিবারে প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী আছে যাদের ক�োন একটি ডিস্ট্রিক্ট 75 কর্মসূচিতে সুপারিশ করা হয়েছে কিন্তু তারা ডিস্ট্রিক্ট 75-এর
বাইরের ক�োন মিডল্ স্কুলে যাবার কথা ভাবছে তাদেরও IEP টিমের সাথে কাজ করে মিডল্ স্কুলের জন্য সুপারিশকৃ ত ডিস্ট্রিক্ট 75 প্রোগ্রাম
উপযুক্ত কি না তা জেনে নেয়া উচিত। যদি পিতামাতা এবং IEP টিম বিশ্বাস করে যে একটি ডিস্ট্রিক্ট 75 সুপারিশকৃ ত প্রোগ্রাম অব্যাহত রাখাই
সঠিক, তাহলে ডিস্ট্রিক্ট 75 প্লেসমেন্ট অফিস তাদের ডিস্ট্রিক্ট 75 শিক্ষার্থীদের মিডল্ স্কুল প্লেসমেন্ট সম্পর্কে মে অথবা জুন মাসে জানাবে।
পরামর্শ
ডিস্ট্রিক্ট 75 কর্মসূচি সম্পর্কে আর�ো জানুন schools.nyc.gov/D75 -ওয়েবসাইটে।

1 যেসব বর্তমান চতু র্থ গ্রেডের শিক্ষার্থীরা ডিসট্রিক্ট 3-তে বসবাস করছে বা ক�োন�ো স্কুলে পড়াশ�োনা করছে তারা Center School (03M243) (সেন্টার স্কুল)-এ আবেদন করতে
পারবে। যেসব বর্তমান চতু র্থ গ্রেডের শিক্ষার্থীরা কু ইন্সে বসবাস করছে বা ক�োন স্কুলে যাচ্ছে তারা Louis Armstrong Middle School (30Q227) (ল্যুই আর্মস্ট্রং মিডল্
স্কুল)-এ আবেদন করতে পারবে। বর্তমান ষষ্ঠ গ্রেডের শিক্ষার্থীরা Baccalaureate School for Global Education (30Q580) আবেদন করতে পারবে।
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1.4 চার্টার স্কুলসমূহ
চার্টার স্কুলগুলি বিনামূল্যের পাবলিক স্কুল যেগুল�ো নিউ ইয়র্ক সিটির সকল শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত এবং সেগুল�ো ডিপার্ট মেন্ট অভ এডু কেশন
(DOE) থেকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। চার্টার স্কুলসমূহ নিউ ইয়র্ক স্টেট কর্তৃ পক্ষের জারিকৃ ত সাফল্যের চু ক্তি (পার্ফ রমেন্স কন্ট্রাক্ট) অথবা
চার্টারের অধীনে পরিচালিত হয়। চার্টার স্কুলগুল�ো সুনির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য পূরণে দ্বায়বদ্ধ। চার্টার স্কুলগুল�োর একটি আলাদা মিডল্
স্কুলে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া রয়েছে। আপনি যদি ক�োন চার্টার স্কুলের মিডল্ স্কুলে ভর্তির আবেদন করতে আগ্রহী হন, অনুগ্রহ করে তাদের
এনর�োলমেন্ট এবং ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে সরাসরি চার্টার স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন। লক্ষ্য রাখবেন যে কিছু কিছু চার্টার মিডল্ স্কুল,
এক বা একাধিক অংশিদার চার্টার এলিমেন্টারি স্কুলে পড়ালেখা করছে যেসব শিক্ষার্থী শুধুমাত্র তাদের ভর্তি করে।
ক�োন শিক্ষার্থী যদি DOE পাবলিক স্কুলে ভর্তির জন্য য�োগ্য হয় তবে সে পাবলিক চার্টার স্কুলেও ভর্তির য�োগ্য। ডিসট্রিক্ট অনুযায়ী একটি চার্টার
মিডল্ স্কুলের তালিকার জন্য, এই বইয়ের পিছনে দেখুন। আর�ো সাধারণ তথ্যের জন্য schools.nyc.gov/Charters দেখুন অথবা 311
নম্বরে ফ�োন করুন।

2.0 আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো বুঝুন
আপনি যখন আপনার MySchools একাউন্টে লগ ইন করবেন, যে মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামগুল�ো আপনার সন্তান তার আবেদনপত্রে য�োগ করার
য�োগ্য সেগুল�োর প্রতিটি আপনি দেখতে এবং অন্বেষণ করতে পারবেন। এছাড়াও আপনার সন্তান ক�োন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবে
কিনা তা জানতে আপনি এই গাইডের 8.0 সেকশনের য�োগ্যতা বিষয়ক তথ্য এবং 2.2-2.5 সেকশনে প্রদত্ত ব্যাখ্যা দেখতে পারেন।
হেমন্তে (ফল), যখন আপনার সন্তান আবেদন করতে প্রস্তুত, আপনি তাদের মিডল্ স্কুলের আবেদনে এই প্রোগ্রামগুল�ো সর্বোচ্চ 12টি য�োগ
করতে পারবেন। আপনি এবং আপনার সন্তান যে প্রোগ্রামগুল�োতে আগ্রহী সেগুল�ো য�োগ করতে পারেন। আবেদনপত্রে আপনার প্রকৃ ত পছন্দের
ক্রমানুসারে সেগুল�োকে সারিবদ্ধ করুন—এর মানে হল আপনার সবচেয়ে পছন্দের প্রোগ্রামটিকে সবার উপরে #1 হিসেবে স্থান দেবেন, আপনার
দ্বিতীয় পছন্দ যাবে #2 হিসেবে এবং এভাবে বসিয়ে যাবেন। প্রোগ্রাম বেছে নেয়া সম্পর্কে আরও জানুন 3.0-4.4 সেকশনে।

2.1 স্কুল এবং প্রোগ্রামসমূহ
মিডল্ স্কুলে আবেদন করা বলতে আসলে মিডল্স্কুলের প্রোগ্রামে আবেদন করা ব�োঝায়। একটি প্রোগ্রামকে স্কুলের প্রবেশদ্বার হিসেবে ভাবুন।
যদি ক�োন স্কুলে একাধিক প্রোগ্রাম থাকে, আপনার সন্তান ঐ স্কুলের একাধিক প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবে। উদাহরণ স্বরুপ, একটি মিডল্
স্কুলে একটি জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম এবং একটি ডু য়েল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম থাকতে পারে। যদি আপনার সন্তান এই স্কুলের জন্যে জ�োনভু ক্ত হয়েছিল
(আরও জানুন সেকশন 2.2-এ) এবং সেটার ডু য়েল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামের জ�োন্য য�োগ্য হয়েছিল, আপনি দুট�ো প্রোগ্রামই আপনার সন্তানের
আবেদনপত্রে য�োগ করতে পারেন— আবেদনপত্রে ওগুল�ো দুইটি আলাদা পছন্দ হিসেবে গণ্য হবে।

2.2 প্রোগ্রামের জন্য য�োগ্যতা
একটি মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামের য�োগ্যতার শর্তাবলী আপনাকে বলে দেবে কে এতে অবেদন করতে পারবে। যদি আপনার সন্তান প্রোগ্রামের
য�োগ্যতার শর্তাবলী পূরণ করে, তবে সে ঐ প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবে।
উদাহরণ স্বরুপ, যদি একটি প্রোগ্রামের য�োগ্যতার শর্তাবলীতে থাকে যে “যেসব শিক্ষার্থী কু ইন্সে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের
জন্য উন্মুক্ত,” এর মানে হল শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থী কু ইন্সে পাবলিক এলিমেন্টারি স্কুলে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তারা আবেদন
করতে পারবে। যেসব শিক্ষার্থী অন্য বর�োগুল�োতে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তারা ঐ প্রোগ্রামে আবেদন করার য�োগ্য নয়।

7

এই অ্যাডমিশনস্গাইডে
এই গাইডের 8.0 সেকশনে আপনার বর�োর প্রতিটি মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামের য�োগ্যতা বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভূক্ত করার পাশাপাশি অন্যান্য বর�োর
মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামগুল�ো যেগুল�ো নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী সকলের জন্য উন্মুক্ত সেগুল�ো উল্লিখিত আছে। ক�োন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের
জন্যে আপনার সন্তান য�োগ্য কিনা তা জানতে, ঐ প্রোগ্রামের য�োগ্যতার শর্তাবলী সেটার স্কুল লিস্টিংয়ে দেখুন।
এই উদাহরণে, যেসব শিক্ষার্থী কু ইন্সে পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাস করছে তারা এই প্রোগ্রামে আবেদন করার য�োগ্য।

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড
ভরততি পদ্ধমত
চযযাগ্তযা
City Lane School (I.S. 123) | 99A123

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program
| A123S
অফযারেপৃ
ত চ্যাগ্যাি
| চ্যাগ্যাি চেযাড

বাোইরৃ ি (স্কীিি্ ):
য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা
ভাষাপদ্ধমত
এবং/অথবা বিবাি ররমে
ভরততি
চযযাগ্তযা

1 য�িব নশক্ষাথথী নিিট্রিক্ট 27-এ পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে িামের অগ্ানধরার
2মএরপর
য�িব নশক্ষাথথী
ভরততি
ত অগ্যাম্েযারসিূ
হ রু ইমসি পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে।

(I.S.
123)Program
Spanish Dual
Language
Zoned
| A123Z
Program | A123S

বাোইরৃ ি (স্কীিি্ ):
যজািভূ ক্ত
ভাষা

1 য�িব নশক্ষাথথী নিিট্রিক্ট 27-এ পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে িামের অগ্ানধরার
2 এরপর য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে।

90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে |
Zoned Program | A123Z
যজািভূ ক্ত

যজামি
বিবািরারী
য�িব
নশক্ষাথথী
রু ইমসি পড়ামশািা
নশক্ষাথথীমেরবিবাি
জি্য উন্ু
ক্ত
এবং/অথবা
ররমে

93+7 93% নশক্ষাথথী
বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর
যজামি হিওময়,
বিবািরারী
নশক্ষাথথীমের জি্য উন্ুক্ত

শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থী মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাস করছে

তারা রুে,
এই প্রোগ্রামে
আবেদন করতে
পারবে।
90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার
এবং র্যামেমরনরয়ামি
নিরাপে
যবাধ রমর

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড
ভরততি পদ্ধমত
চযযাগ্তযা
City Lane School (I.S. 123) | 99A123
যজামি বিবািরারী
Zoned Program | A123Z

অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড

যজািভূ ক্ত

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

নশক্ষাথথীমের জি্য উন্ুক্ত
চযযাগ্তযা

ভরততি পদ্ধমত

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী
বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর
যজামি হিওময়,
বিবািরারী
Zoned Program | A123Z
যজািভূ ক্ত

নশক্ষাথথীমের জি্য উন্ুক্ত

90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড
ভরততি পদ্ধমত
চযযাগ্তযা
City Lane School (I.S. 123) | 99A123

বাোইরৃ ি-তে
(স্কীিি্ ):
(I.S. 123) Spanish
Dual Language
অনলাইনে
C MySchools.nyc

Program
| A123S
অফযারেপৃ
ত চ্যাগ্যাি
| চ্যাগ্যাি চেযাড

ভাষাপদ্ধমত
ভরততি

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা
এবং/অথবা বিবাি ররমে
চযযাগ্তযা

1 য�িব নশক্ষাথথী নিিট্রিক্ট 27-এ পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে িামের অগ্ানধরার
2মএরপর
য�িব নশক্ষাথথী
ভরততি
ত অগ্যাম্েযারসিূ
হ রু ইমসি পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে।

যখন
আপনি
MySchools-এ
করবেন,
আবেদন
করার
অভিজ্ঞতা
সুনির্দিষ্টভাবে
তৈরী
হয়েছে
সন্তানের
10 90%Spanish
নশক্ষাথথী
েূDual
ি (যরার)
যরাি্কগুমিালগ
পাশ ইন
রমরমে
93+7 93%
নশক্ষাথথী
হিওময়,
িরার রুে,
র্যামেমরনরয়ামি
রমর করা
বাোইরৃ
ি| (স্কীিি্
): আপনার
য�িব নশক্ষাথথী
রু বাথরুে,
ইমসি পড়ামশািা
1এবং
য�িব
নশক্ষাথথী
নিিট্রিক্টনিরাপে
27-এ যবাধ
পড়ামশািা
এবং/অথবা
বিবাি আপনার
ররমে িামের অগ্ানধরার
(I.S.90+
123)
Language
ভাষা
এবং/অথবা
বিবাি
ররমে
2
এরপর
য�িব
নশক্ষাথথী
রু
ইমসি
পড়ামশািা
এবং/অথবা
বিবাি
ররমে।
Program
|
A123S
য�োগ্যতার উপর নির্ভর করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আপনার সন্তান যে প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করার জন্য য�োগ্য আপনি সেগুল�ো
90+10 90%
নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর
দেখতে
এবং
অন্বেষণ করতে পারবেন, অতিরিক্তভাবে, আপনি আপনার পছন্দের প্রোগ্রামগুল�ো সেভ করতে পারবেন এবং আপনার
সন্তানের আবেদনপত্রে য�োগ করতে পারবেন।
এর মানে হল যে যদি একটি প্রোগ্রামের য�োগ্যতার শর্ত হল “যেসব শিক্ষার্থী কু ইন্সে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য
উন্মুক্ত,” যেসব শিক্ষার্থী কু ইন্সে ক�োন পাবলিক এলিমেন্টারি স্কুলে পড়াশ�োনা এবং/অথবা কু ইন্সে বসবাস করছে শুধুমাত্র তারা তাদের
MySchools-এর মিডল্ স্কুল আবেদনপত্রে একটি অপশন হিসেবে এই প্রোগ্রামটি দেখতে পাবে। যেসব শিক্ষার্থী অন্যান্য বর�োতে
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তারা এই প্রোগ্রামটি দেখতে পাবে না অথবা একটি অপশন হিসেবে পাবে না।
একটি প্রোগ্রামের সুনির্দিষ্ট য�োগ্যতার শর্ত গুল�ো সম্পর্কে জানতে ঐ প্রোগ্রামের MySchools পেইজে সেটার নামের উপর ক্লিক করুন।
এই বর�োর অ্যাডমিশনস্গাইডের 8.0 সেকশনের প্রোগ্রামগুল�ো য�োগ্যতার ধরণ অনুযায়ী সাজান�ো হয়েছে:
ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামসমূহ1

JJ

বর�োব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ

JJ

সিটিব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ

JJ

2.3 ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামসমূহ | য�োগ্যতা: যেসব শিক্ষার্থী ডিস্ট্রিক্ট-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
আপনার পরিবার যে মিডল্ স্কুল ডিসট্রিক্টের জন্য জ�োনভূ ক্ত আপনার সন্তান সেখানে অবস্থিত প্রোগ্রামগুল�োতে, অথবা ঐ ডিসট্রিক্টে যেখানে সে
পাবলিক এলিমেন্টারি স্কুলে পড়াশ�োনা করছে সেখানে আবেদন করতে পারবে। ক�োন ক�োন সময় পরিবার যেখানে এলেমেন্টারি স্কুলের জন্য
জ�োনভু ক্ত, মিডল্ স্কুলের জন্য সেখানে না হয়ে ভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে জ�োনভু ক্ত হয়ে থাকে—এই ক্ষেত্রে, মিডল্ স্কুলের জ�োন আপনার সন্তানের য�োগ্যতা
নির্ধারণ করবে।

সূত্র

b = আংনশরভামব প্রনিবনন্িা�ুক্তমের জি্য নবমশষ িুনবধা�ুক্ত | a = ি্ূণ্কভামব প্রনিবনন্িা�ুক্তমের জি্য নবমশষ িুনবধা�ুক্ত

আপনযার মিডল্
সম্পমে্টআছে
আরও(ডিসট্রিক্ট
জযানমত, আপনযার
্স্তুত েরমত,
এবং আমবদন
েরমতমিডল্
MySchools
( MySchools.nyc)
ব্বহযার েরুন!
1 স্ট্যাটেন
শুধুস্কুমলাত্রঅপশনগুমলযা
একটি ডিসট্রিক্ট
31), সুআমবদনপত্র
তরাং 8.0 সেকশনে
স্ট্যাটেন
আইল্যান্ড
স্কুল অ্যাডমিশনস্
গাইড শুধুমাত্র ডিসট্রিক্ট
এবং সিটিব্যাপী
সূত্র আইল্যান্ডে
b = আংনশরভামব প্রনিবনন্িা�ুক্তমের জি্য নবমশষ িুনবধা�ুক্ত | a = ি্ূণ্কভামব প্রনিবনন্িা�ুক্তমের2জি্য নবমশষ িুনবধা�ুক্ত
প্রোগ্রামসমূহ সেকশন অন্তর্ভূক্ত করবে।
আপনযার মিডল্ স্কু ল অপশনগুমলযা সম্পমে্ট আরও জযানমত, আপনযার আমবদনপত্র ্স্তুত েরমত, এবং আমবদন েরমত MySchools (
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MySchools.nyc) ব্বহযার েরুন!

কিছু ডিস্ট্রিক্টের প্রোগ্রাম আছে যেগুল�ো যেসব শিক্ষার্থী শুধুমাত্র ঐ ডিসট্রিক্টে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত।
যদি একটি প্রোগ্রামের য�োগ্যতার শর্ত হল “শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থী ঐ জ�োনে বসবাস করে,” এর মানে হল এটা শুধুমাত্র যেসব আবেদনকারী
(ডিসট্রিক্টের মিডল্ স্কুলের বৃহৎ জ�োনের পরিবর্তে ) একটি নির্দিষ্ট স্কুলের চারপাশের একটি নির্দিষ্ট ভ�ৌগলিক সীমারেখার ভিতরে বসবাস করে
তাদের জন্যে উন্মুক্ত।
পরামর্শ
পাঁচটি বর�োতে সর্বম�োট 32টি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট আছে। আপনার সন্তানের ক�োন জ�োনভু ক্ত স্কুল থাকলে ক�োন্ক�োন্ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামগুল�োর জন্যে সে
আবেদন করার য�োগ্য তা খুঁজে বের করতে আপনার ঠিকানা এন্টার করুন schools.nyc.gov/Find-a-School -ওয়েবসাইটে অথবা ফ�োন
করুন 311 নম্বরে। এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে আপনার MySchools একাউন্টে।

2.4 বর�োব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ | য�োগ্যতা: যেসব শিক্ষার্থী বর�োতে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
যেসব শিক্ষার্থী যে বর�োতে বসবাস করছে এবং/অথবা ঐ একই বর�োর ক�োন স্কুলে পড়াশ�োনা করছে এই প্রোগ্রামগুল�ো তাদের জন্য উন্মুক্ত।

উদাহরণ: যদি আপনার সন্তান কু ইন্সে বসবাস করে, তারা কু ইন্সে অবস্থিত বর�োব্যাপী প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করার য�োগ্য।

2.5 সিটিব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ | য�োগ্যতা: নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী সকলের জন্য উন্মুক্ত
এই প্রোগ্রামগুল�ো নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।
পরামর্শ
যখন একটি স্কুলে বিভিন্ন শর্তাবলী সম্বলিত একাধিক প্রোগ্রাম থাকে, ঐ স্কুলের লিস্টিং এই গাইডের প্রাসঙ্গিক প্রতিটি সেকশনে উল্লিখিত হবে।
কিন্তু, প্রতিটি প্রোগ্রাম এই গাইডে শুধুমাত্র একবার উল্লিখিত হবে, যে সেকশনে সেটা য�োগ্যতা অনুযায়ী সদৃশ হয়। উদাহরণ স্বরুপ, যদি একটি স্কুলে
ডিসট্রিক্ট প্রোগ্রাম এবং বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম উভয়ই থাকে, তবে স্কুলটি ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামসমূহ এবং বর�োব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ উভয়স্থানেই লিপিবদ্ধ
হবে, কিন্তু ঐ স্কুলের ডিসট্রিক্ট প্রোগ্রামটি শুধুমাত্র ডিসট্রিক্ট প্রোগ্রামসমূহ সেকশনে আসবে, এবং ঐ স্কুলের বর�োব্যাপী প্রোগ্রামটি শুধুমাত্র বর�োব্যাপী
প্রোগ্রামসমূহ সেকশনে আসবে।

2.6 মার্ক ট�োয়াইন ট্যালেন্ট টেস্ট
Mark Twain for the Gifted and Talented (IS 239) একটি সিটিব্যাপী স্কুল যেটি আবেদনকারীদের ট্যালেন্ট টেস্টে অংশগ্রহণ
বাধ্যতামূলক করে।
আপনি যদি আবেদন করতে আগ্রহী হন, তাহলে আপনার সন্তানকে দুইটি প্রতিভার ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য রেজিস্টার করুন। আবেদন প্রক্রিয়া
চলাকালে, আপনি তিনটি ভিন্ন প্রক্রিয়ার যেক�োন একটির মাধ্যমে রেজিস্টার করতে পারেন:
JJ

MySchools-এর সাহায্যে অনলাইনে—Mark Twain (মার্ক ট�োয়াইন) ট্যাব বেছে নিন

JJ

আপনার সন্তানের স্কুল কাউন্সিলারের মাধ্যমে

JJ

ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে

যেসব শিক্ষার্থী ট্যালেন্ট টেস্ট দিচ্ছে তারা জানুয়ারির শুরুতে পরীক্ষার তারিখ (অ্যাপয়েন্টমেন্ট) পাবে ।

3.0 স্কুল এবং প্রোগ্রামসমূহ অন্বেষণ করুন
আপনি যখন আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে জানছেন, কোন্ বিষয়টি আপনার পরিবারের সবচাইতে বেশি দরকার সেটা বিবেচনা
করুন—সেটা হতে পারে অবস্থান, যে ভাষা শিক্ষার সুয�োগ আছে, কোন�ো স্পোর্টস্ টিম, কিংবা প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা
(অভিগম্যতা)।
এই গাইডে স্কুল অনুসন্ধান এখনি শুরু করুন। যখন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে, আপনি আপনার সন্তানের অপশন সম্পর্কে MySchools
(C MySchools.nyc)-এ আর�ো অনেক বেশী জানতে পারবেন।
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MySchools সম্পর্কে তথ্য: MySchools
10টি ভাষায় ব্যবহার করা যাবে। পেইজের
উপরে ডান দিকে ড্রপ-ডাউন মেন্যু থেকে
আপনার ভাষা বেছে নিন।

সাহায্য

বাংলা 

লগ ইন

আপনার পছন্দের
ভাষা বেছে নিন
English
Kreyòl Ayisyen

العربية
বাংলা
Français
Español
中文

한국어
Русский

اردو

3.1 স্কুল খোঁজা
এই অ্যাডমিশনস্গাইডে
আবেদন প্রক্রিয়াশুরু হবার আগেই, ডিসট্রিক্ট, বর�োব্যাপী, এবং সিটিব্যাপী মিডল্স্কুলের প্রোগ্রামগুল�ো 8.0 সেকশনে দেখুন।

JJ

ডিসট্রিক্ট, বর�োব্যাপী, এবং সিটিব্যাপী প্রোগ্রামগুল�োতে চ�োখ বুলিয়ে নিতে ডিসট্রিক্ট, বর�ো, এবং সিটির ম্যাপগুল�ো দেখুন।

JJ

প্রতিটি সেকশনের ভিতরে, মিডল্ স্কুল লিস্টিংগুল�ো DBN (ডিসট্রিক্ট-বর�ো নাম্বার) ক্রমানুসারে খুঁজনু ।

JJ

3.2-4.4 সেকশনে গিয়ে এই গাইডের স্কুল ও প্রোগ্রামের তালিকা সম্পর্কে আর�ো জানুন।

JJ

অনলাইনে C MySchools.nyc -তে
আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালে, MySchools মিডল্ স্কুল ডিরেক্টরিতে স্কুল অনুসন্ধান করুন। MySchools-এ একাউন্ট তৈরী করতে এবং
আপনার সন্তানের ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) খ�োঁজার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে—পঞ্চম গ্রেডের শিক্ষার্থীর পিতামাতা/অভিভাবকদের
আপনার স্কুল কাউন্সিলর সহায়তা করবে—অথবা যেসব এলিমেন্টারি স্কুল ষষ্ঠ গ্রেডে শেষ হবে সেটার ষষ্ঠ গ্রেডের শিক্ষার্থীদের সহায়তা
করবে। আপনার পরিবারের একটি অ্যাকাউন্ট তৈরী ও সেটায় লগ ইন করার পর, আপনার পছন্দের কর্মসূচি সেভ করতে পারেন,
সাহায্যকারী পরামর্শ পেতে পারেন এবং আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে প্রোগ্রাম য�োগ করা শুরু করতে পারেন।

স্কুলের নাম, আগ্রহ ইত্যাদির দ্বারা খ�োঁজ করুন

ধরন

সাবওয়ে

সাইজ

স্পোর্ট স

খুঁজনু (সার্চ ) আপনি যেরকম অফার চাচ্ছেন সেরকম অফার
যেসকল স্কুল দিচ্ছে, সেগুল�ো খুঁজে পেতে “…দ্বারা খ�োঁজ করুন”
সার্চ বারে ক�োর্সের নাম, আগ্রহ, ক্লাব ও কর্মসূচি লিখুন।

আরও ফিল্টার

ফিল্টার। য�োগ্যতা, প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা
(অভিগম্যতা), আয়তন (সাইজ) ও কাঙ্ক্ষিত সাবওয়ে লাইন
প্রভৃ তি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বেছে আর�ো সূক্ষ্মভাবে স্কুল অনুসন্ধান
করার জন্য সুনির্দিষ্ট ফিল্টারগুল�ো ব্যবহার করুন।
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কীভাবে পাওয়া যাবে…
সাবওয়ে

একটি সুনির্দিষ্ট ট্রেন লাইনের কাছে অবস্থিত স্কুল
প্রতিদিন ক�োন্সাবওয়ে লাইনগুল�ো আপনার জন্যে ব্যবহার করা সহজ? আপনার পছন্দের ট্রেনগুল�ো
সাবওয়ে থেকে বেছে নিন (ফিল্টার করুন)।

E
B
D
F

পূননির্ধারণ (রিসেট)

বড়, মধ্যমাকৃতির বা ছোট স্কুলসমূহ

সাইজ

আপনি কী বড় না ছোট স্কুলে ভাল�ো ফলাফল করবেন? ক�োন্স্কুলে কত জন শিক্ষার্থী পড়ছে তা
খুঁজে দেখার জন্য সাইজ বেছে নিন (ফিল্টার করুন)।

সাইজ

অ্যাপ্লাই করুন
(বেছে নিন)

0-499
500-999
1000+

পূননির্ধারণ (রিসেট)

যেসব স্কুল নির্দিষ্ট স্পোর্ট স্অফার করে

স্পোর্ট স

নির্দিষ্ট খেলার সুযোগ প্রদান করে এমন স্কুল খুঁজে পেতে স্পোর্ট স্ফিল্টার থেকে নির্দিষ্ট স্পোর্টস
বেছে নিন, যেমন- বাস্কেটবল, সাতার।

PSAL স্পোর্ট স্ – মেয়েদের

অ্যাপ্লাই করুন
(বেছে নিন)

ব্যাডমিন্টন
বাস্কেটবল
ব্যোলিং
ক্রস কান্ট্রি

পূননির্ধারণ (রিসেট)

অ্যাপ্লাই করুন
(বেছে নিন)

আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত (অভিগম্য) স্কুলসমূহ

আরও ফিল্টার

আর�ো ফিল্টার থেকে প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা (অভিগম্যতা) অপশন বেছে নিন।
স্কুলের বিল্ডিং সম্পূর্ণ অভিগম্য বা আংশিকভাবে অভিগম্য তা বেছে নিন (ফিল্টার
করুন)। প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধার (অভিগম্যতা) রেটিংস সম্পর্কে আর�ো জানুন
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility -ওয়েবসাইটে।

বিল্ডিংয়ে প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য
বিশেষ সুবিধা (অভিগম্যতা)
ভবনে অভিগম্যতা সম্পর্কে আরও
তথ্য (যদি থাকে) স্কু লগুল�োর বিস্তারিত
বিবরণে তা পাওয়া যাবে।
সম্পূর্ণ অভিগম্য
আংশিকভাবে অভিগম্য

পূননির্ধারণ (রিসেট)

যেসব স্কুলে ইউনিফর্ম পড়তে হয়

আরও ফিল্টার

ইউনিফর্ম-এর অপশন বেছে নিন আর�ো ফিল্টার থেকে। শিক্ষার্থীরা ইউনিফর্ম পরিধান করে এমন
স্কুলগুল�োকে আলাদা করে নিন।

ইউনিফর্ম

অ্যাপ্লাই করুন
(বেছে নিন)

ইউনিফর্ম আবশ্যক

পূননির্ধারণ (রিসেট)

অ্যাপ্লাই করুন
(বেছে নিন)

যেসব স্কুলে দ্বিভাষীক কর্মসূচি (ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম) আছে
Dual Language (ডু য়েল ল্যাঙ্গুয়েজ) অথবা আর�ো সুনির্দিষ্ট শব্দ (টার্ম) টাইপ করুন, যেমন Spanish Dual Language

যেসব স্কুলে সুনির্দিষ্ট ক�োর্স অথবা অ্যাকটিভিটি আছে
আপনি যেমনটি খুঁজছেন—যেমন, STEM, ড্যান্স, অথবা অনুরূপ ক�োন কিছু —সার্চ বারে টাইপ করুন।
MySchools সম্পর্কে তথ্য: এই অ্যাডমিশনস্গাইডজুড়ে MySchools সম্পর্কে তথ্য ও পরামর্শ পড়ার মাধ্যমে আর�ো বেশি
সহায়ক ধারণা নিন।
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3.2 স্কুল সম্পর্কিত তথ্য ব�োঝা
আপনি আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে জানা শুরু করতে পারেন এই অ্যাডমিশনস্গাইডে দেয়া স্কুলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী
থেকে যখন আবেদন গ্রহণ শুরু হবে, আপনি স্কুলগুল�োর আর�ো বিস্তারীত পেইজ পাবেন MySchools (C MySchools.nyc) ডিরেক্টরিতে।
স্কুলের লিস্টিং এবং MySchools পেইজে যে তথ্য আছে তা থেকে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে ঐ স্কুলটি আপনার সন্তানের জন্য সঠিক
হবে কিনা। একটি স্কুল যে সুয�োগসুবিধা অফার করছে তা আপনার সন্তানের আগ্রহ এবং চাহিদার সাথে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি বিবেচনা
করুন। স্কুলের ক্লাস ও কর্মকাণ্ডগুল�ো কি তেমন, যেমনটি হলে আপনার সন্তান উপভ�োগ করবে, সেটায় সে দক্ষ, কিংবা সেবিষয়টি অন্বেষণ করতে
চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
চায়?Lane School (I.S. 123) | 99A123
City
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
অফযারেপৃ
| চ্যাগ্যাি
লক্ষ্যত চ্যাগ্যাি
রাখবেন
স্কুলেরচেযাড
তালিকায়

ভরততি পদ্ধমত
চযযাগ্তযা যেসব তথ্য প্রদান করা
ভরততিমতহয়েছে
অগ্যাম্েযারসিূ
হ
অথবা
MySchools-এ
তা 2020-2021
স্কুল বছরে জন্য তা পরিবর্তিত হতে

(স্কীিি্ ):সাথে
য�িব
নশক্ষাথথী রুয�োগায�োগ
ইমসি পড়ামশািা করুন।
1 য�িব নশক্ষাথথী নিিট্রিক্ট 27-এ পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে িামের অগ্ানধরার
(I.S.পারে।
123) Spanish
Language
সর্বশেষDual
হালনাগাদ
তথ্যের বাোইরৃ
জন্য িস্কুলের
সরাসরি
ভাষা
এবং/অথবা বিবাি ররমে
2 এরপর য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে।
Program | A123S

Zoned Program | A123Z

যজামি বিবািরারী
নশক্ষাথথীমের জি্য উন্ুক্ত

যজািভূ ক্ত

90+10 90% নশক্ষাথথী
েূি (যরার) যরাি্কগুমিা
পাশ রমরমে | 93+7 93%
নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর
স্কুল লিস্টিংয়ের
স্যাম্পল—এই
অ্যাডমিশনস্
গাইডে
একটি স্কুল সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্তচগ্ড:
(অভিগম্য)
কিনা তা খুসং�্যা:
ঁজে 237 | a
6-8 | মশষেযার্থীর

ন—এ সম্পর্কে schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
ওয়েবসাইটে
আর�ো জানু
ন।
City Lane School (I.S. 123) | দেখু
99A123
1738 City Lane,-এই
Queens,
NY 99999
| 718-555-5555
অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড

ভরততি পদ্ধমত

Zoned Program | A123Z

যজািভূ ক্ত

চযযাগ্তযা

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
1738 City
Lane,সন্তানের
Queens, NY 99999 | 718-555-5555
একটি
গ্রেডের বিস্তার এবং আয়তনের মত�ো বিষয়গুল�ো
আপনার
যজামিস্কুলের
বিবািরারী
অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড

ভরততি পদ্ধমত

নশক্ষাথথীমের
জি্য অভিজ্ঞতায়
উন্ুক্ত
দৈনন্দিন
পড়ালেখার
কীভাবেভরততি
প্রভাব
ফেলতে পারে সেটি
চযযাগ্তযা
মত অগ্যাম্েযারসিূ
হ বিবেচনা করুন।

90+10 90%
েূিDual
(যরার)Language
যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে
7 93%): নশক্ষাথথী
িরার রুে, এবং
র্যামেমরনরয়ামি
নিরাপে
রমর এবং/অথবা বিবাি ররমে িামের অগ্ানধরার
বাোইরৃ|ি93+
(স্কীিি্
য�িবহিওময়,
নশক্ষাথথী বাথরুে,
রু ইমসি পড়ামশািা
1 য�িব
নশক্ষাথথী নিিট্রিক্ট
27-এযবাধ
পড়ামশািা
(I.S.
123) নশক্ষাথথী
Spanish
Program | A123S

ভাষা

এবং/অথবা বিবাি ররমে

2 এরপর য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে।

আপনার সন্তানের প্রতিদিনের স্কুলে যাওয়া-আসার পরিকল্পনা
যজামি বিবািরারী
করার
জন্য স্কুলের ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করুন।

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর

Zoned Program | A123Z

যজািভূ ক্ত

নশক্ষাথথীমের জি্য উন্ুক্ত
City Lane School (I.S. 123) | 99A123

অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড
ভরততি পদ্ধমত
চযযাগ্তযা
ক�োন শিক্ষার্থী ক�োন একটি সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবে
বাোইরৃ ি (স্কীিি্ ):
য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা
(I.S. 123) Spanish Dual Language
কিনা সেসম্পর্কে — 2.2-2.5
সেকশনে আর�ো
জানুন।
ভাষা
এবং/অথবা বিবাি ররমে

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড
ভরততি পদ্ধমত
চযযাগ্তযা
স্কুলের ডিসট্রিক্ট-বর�ো নাম্বার (DBN), কাউন্সেলরের রেফারেন্সের জন্য

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

Program | A123S

1 য�িব নশক্ষাথথী নিিট্রিক্ট 27-এ পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে িামের অগ্ানধরার
2 এরপর য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািাচগ্ড:
এবং/অথবা
ররমে।
6-8 |বিবাি
মশষেযার্থীর
সং�্যা: 237 | a

City
School (I.S. 123) | 99A123
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
90+10 90%Lane
নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর
Zoned Program | A123Z

যজামি বিবািরারী
নশক্ষাথথীমের জি্য উন্ুক্ত

যজািভূ ক্ত

90+10 90%
স্কুলের
নাম নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর
চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড

ভরততি পদ্ধমত

চযযাগ্তযা

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

বাোইরৃ ি (স্কীিি্ ):
ভাষা

য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা
এবং/অথবা বিবাি ররমে

1 য�িব নশক্ষাথথী নিিট্রিক্ট 27-এ পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে িামের অগ্ানধরার
2 এরপর য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে।

90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর

যে প্রোগ্রামগুল�ো স্কুলটি অফার করছে সেগুল�োর মধ্যে এটি একটি।
যেহেতু এই প্রোগ্রামটি যেসব শিক্ষার্থী বর�োতে পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত, এটি এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম
সেকশনে পাওয়া যাবে। আপনার সন্তানের মিডল্স্কুল আবেদনপত্রে আপনি
ক�োন�ো স্কুলে নয়, বরং প্রোগ্রামে আবেদন করবেন। 2.0-2.6 সেকশন
এবং 4.0-4.4 সেকশনে প্রোগ্রাম সম্পর্কে আর�ো জানুন।

একটি স্কুল কেমন করছে (পার্ফ রমেন্স), সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করুন।

ওপেন হাউস সম্পর্কে জানতে অথবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করতে সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন।

এসব সূত্র (key) প্রতিটি স্কুলের তালিকার (লিস্টিং) পেজ-এর নিচে দেখা যাবে।

সূত্র

b = আংনশরভামব প্রনিবনন্িা�ুক্তমের জি্য নবমশষ িুনবধা�ুক্ত | a = ি্ূণ্কভামব প্রনিবনন্িা�ুক্তমের জি্য নবমশষ িুনবধা�ুক্ত
আপনযার মিডল্ স্কু ল অপশনগুমলযা সম্পমে্ট আরও জযানমত, আপনযার আমবদনপত্র ্স্তুত েরমত, এবং আমবদন েরমত MySchools (

2

12

MySchools.nyc) ব্বহযার েরুন!

স্কুল পেইজের স্যাম্পল—অনলাইনে C MySchools.nyc -তে
আপনার সন্তানের প্রতিদিনের স্কুলে যাওয়া-আসার পরিকল্পনা
করার জন্য স্কুলের ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করুন।

একটি স্কুল কী সম্পূর্ণ, আংশিকভাবে, নাকি অ্যাক্সেসিবল্(প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের
জন্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত) নয়, সেটা খুঁজে দেখুন—এ সম্পর্কে আর�ো জানুন
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility-সাইটে।

ম্যাপে কাছে থেকে (জুম ইন) ( ) অথবা দূরে থেকে
(জুম আউট) ( ) দেখতে এই প্রতীকগুল�োতে ক্লিক করুন।

স্কুলের নাম

সাহায্য

MYSCHOOLS

ইংরেজি 

লগ ইন

 তালিকায় ফিরে যান

City Lane School (I.S. 123)
6 থেকে 8

1738 City Lane, Queens, NY 99999

citylaneschoolny.com
acounselor@citylaneschoolny.com
718-555-5555

	
সাবওয়ে
R, M ট্রেনে Queens Valley Ave
	
বাস
Q11, Q15, Q17, Q19

6 থেকে 8

স্কুলে যাওয়ার সম্ভাব্য রাস্তা খুঁজে পেতে ট্র্যান্সপ�োর্টে শন
তথ্য ব্যবহার করুন।

237
8:15am- 2:35pm

ওপেন হাউস সম্পর্কে জানতে অথবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করতে সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার
সিটি লেন স্কু ল (City Lane School) অ্যাকাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
অ্যাকাডেমিক অনার্স প্রোগ্রামের প্রতি লক্ষ্য নির্ধারণ করে আমাদের একটি উদ্ভাবনী প্রোগ্রাম
রয়েছে, এছাড়াও রয়েছে পার্ফ রমিং আর্ট স্ কর্মসূচি যা অভিনয় টেকনিক, ভয়েস, ডিকশন
(শব্দচয়ন), এবং ড্রামাটিক রাইটিংয়ে বিশদ প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সিটি লেন স্কু লের শিক্ষার্থীদের
নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সুয�োগ রয়েছে, এবং তারা
নিয়মিতভাবে যেসব চার-বছরের কলেজের ভর্তিতে প্রতিয�োগিতা হয় সেগুল�োতে গৃহীত হয়।

ক�োন�ো স্কুলের গ্রেডের বিস্তার, আকৃ তি, এবং প্রতিদিনের
সময়সূচি আপনার সন্তানের দৈনন্দিন পড়ালেখার অভিজ্ঞতায়
কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে সেটি বিবেচনা করুন।
স্কুলের নিজস্ব ভাষায়, এটি হচ্ছে স্কুলের দর্শন
এবং যা এটাকে বৈশিষ্ট্যময় করে।
একটি স্কুল কেমন করছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করুন।
এই মিডল্ স্কুল থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে হাই
স্কুলগুল�োতে ভর্তি হয়, সেগুল�োর একটি তালিকাও এই সেকশনে

 কার্যসম্পাদনা (পার্ফ রমেন্স)

থাকবে। আর�ো তথ্যের জন্য

এখানে ক্লিক করুন।

অ্যাকাডেমিকস্

ভাষার ক�োর্সগুল�ো সহ কী কী অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম
এবং সহায়তা স্কুল প্রদান করে তা জেনে নিন।

 কর্মকাণ্ড (অ্যাকটিভিটিজ)
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

ক্লাব, স্পোর্টস্ টিম, এবং সঙ্গীতের দলসহ স্কুলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানুন।

অ্যাক্সেসিবিলিটি (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) MySchools
সার্চ এই স্কুলের প্রোগ্রামগুল�ো প্রদর্শন করবে যেগুল�ো আপনার
সন্তানের আবেদনপত্রে তালিকাভু ক্ত করার য�োগ্য। ক�োন�ো
প্রোগ্রামের তথ্য দেখতে প্রোগ্রামের নামে ক্লিক করুন। এবিষয়ে
2.0-2.6 এবং 4.0-4.4 সেকশনে আরও জানুন।

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

Zoned Program
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স্কুলের কার্যসম্পাদনা (পার্ফ রমেন্স)
আপনার যদি স্কুলের কার্যসম্পাদনা (পার্ফ রমেন্স) নিয়ে প্রশ্ন থাকে, ঐ স্কুলটি সম্পর্কে schools.nyc.gov/Find-a-School -এই
ওয়েবসাইটে খ�োঁজ করুন, যেখানে আপনি স্কুলের পার্ফ রমেন্স সম্পর্কিত তথ্য পাবেন তাদের স্কুল ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট, স্কুল ক�োয়ালিটি গাইড,
এবং অন্যান্য রিপ�োর্টে ।

প্রোগ্রামসমূহ
এই গাইডের স্কুলের তালিকা (লিস্টিং) এবং MySchools -এর স্কুল পেইজে প্রোগ্রাম সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা আপনাকে আপনার
সন্তানের আগ্রহের প্রোগ্রাম খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও প্রোগ্রামের তথ্য আপনাকে সুনির্দিষ্ট ক�োন�ো প্রোগ্রামে আপনার সন্তানের
অফার পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করতে পারে—কীভাবে করবে তা 4.0-4.4 সেকশনে জানুন।

অনলাইনে C MySchools.nyc -তে
City Lane School (I.S. 123)
6 থেকে 8

যখন আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে
লগ ইন করার পর, প্রোগ্রামগুল�োকে
পছন্দ (ফেভারিট) হিসেবে সেভ করতে
প্রোগ্রামের পাশের তারকা চিহ্নে ক্লিক
করতে পারেন।

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

Zoned Program
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ক�োন�ো প্রোগ্রামের তথ্য
দেখতে প্রোগ্রামের নামে
ক্লিক করুন।

করক
্ম াণ্ড (অ্যাক্টিভিটি)

একটি স্কুল সম্পর্কে জানুন

আপনার সন্তানের সাথে এই অ্যাডমিশনস্গাইডটি এবং MySchools দেখুন। তাদের অপশন থেকে (য�োগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য জানতে সেকশন 2.2-2.6
দেখুন), একটি মিডল্ স্কু ল বেছে নিন যেখানে পড়তে সে উৎসাহ ব�োধ করবে। ঐ মিডল্ স্কু লটি সম্পর্কিত প্রতিটি বক্স একসাথে পূরণ করুন। মনে রাখবেন কিছু
প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনাকে MySchools ব্যবহার করতে হবে।

স্কুলের নাম:
কতজন শিক্ষার্থী এই স্কুলে পড়ে?
আমি যেখানে বসবাস করি, সেখান থেকে আমার সন্তান কীভাবে যাতায়াত করবে?

স্কু লটি দেখতে যাওয়া সম্পর্কে তথ্য পেতে চাইলে আমি ক�োন্ ফ�োন নম্বর, ইমেইল এবং/অথবা ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারি?

স্কু লটি যে অ্যাকাডেমিক ক�োর্সগুল�ো অফার করছে সেগুল�োর মাঝে ক�োন্দুটির প্রতি আগ্রহ ব�োধ করছেন?

স্কু লটি যে কর্মকাণ্ড (অ্যাক্টিভিটিজ্) অফার করছে সেগুল�োর মাঝে ক�োন্দুটি আমার সন্তান চেষ্টা করতে চাইবে?

যদি স্কু লটিতে একাধিক প্রোগ্রাম থাকে, তাহলে ক�োন্ প্রোগ্রামটিতে আপনার সন্তান আবেদন করবে? কেন?

পরামর্শ
আপনার আগ্রহের অন্যান্য স্কু লগুল�োর জন্যে এই একই অনুশীলনী পুনরায় করুন।

15

4.0 শিক্ষার্থীরা কীভাবে অফার পায় সেসম্পর্কে জানুন
কোন�ো একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রামে আপনার অফার পাবার সম্ভাবনা কতটু কু তা কীভাবে জানবেন? এবং আপনার আবেদনপত্রের একটি প্রোগ্রামে
অফার পাবার সম্ভাবনা কীভাবে বৃদ্ধি করতে পারেন?
অফার কীভাবে দেয়া হয়, সেটা থেকে জানা শুরু করলে সুবিধা হবে। শিক্ষার্থীরা প্রোগ্রামে চারটি মূল বিষয়ের (ফ্যাক্টরের) উপর নির্ভর করে
অফার লাভ করে:
1. আপনার আবেদনের পছন্দসমূহ (4.1 সেকশন দেখুন)
2. আসন সংখ্যার উপর (4.2 সেকশন দেখুন)
3. ভর্তিতে অগ্রাধিকার (4.3 সেকশন দেখুন)
4. অ্যাডমিশনের পদ্ধতির উপর (4.4 সেকশন দেখুন)
এগুলোর কিছু টা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, অন্যগুলো হল�ো প্রোগ্রামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়গুল�ো (ফ্যাক্টরগুল�ো) সম্পর্কে ভাল�োভাবে
জানলে প্রতিটি পছন্দের প্রোগ্রামে আপনার অফার পাবার সম্ভাবনা কতটু কু তা জানতে সহায়তা করবে। পরবর্তী দুই পৃষ্ঠা এই ফ্যাক্টরগুল�ো সম্পর্কে
একটি সাধারণ ধারণা দেবে—এগুল�ো সম্পর্কে আর�ো জানতে 4.1-4.4 সেকশন পড়ু ন।

প্রোগ্রামের ভর্তি (অ্যাডমিশনস্) পদ্ধতি

কিছু প্রোগ্রামে আবেদনকারীরা এল�োমেল�োভাবে
বাছাইয়ের মাধ্যমে অফার পেয়ে থাকে।
অন্যান্য প্রোগ্রামে, বাছাইয়ের মানদণ্ডের মাধ্যমে
আবেদনকারীদের মূল্যায়ন (ইভাল্যুয়েশন) করা হয়
এবং এরপর সেই মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদেরকে
ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়।

প্রোগ্রামে আসন লভ্যতা

প্রতিটি প্রোগ্রামে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন
রয়েছে।

 পনার আবেদনের
আ
পছন্দগুল�ো

আপনার সন্তানের
আবেদনপত্রে আপনার
বেছে নেওয়া প্রোগ্রামের
সংখ্যা এবং কীভাবে
এগুলো সারিবদ্ধ করেছেন
তা গুরুত্বপূর্ণ! আপনার সন্তানের
আবেদনপত্রে সর্বোচ্চ 12টি প্রোগ্রাম য�োগ
করুন এবং আপনার প্রকৃ ত পছন্দের
ক্রমানুসারে সেগুল�ো সাজান। এরপর
আপনার আবেদন জমা দিন।

একটি প্রোগ্রামে আপনার অগ্রাধিকার (প্রায়�োরিটি) গ্রুপ

কিছু নির্দিষ্ট গ্রুপের আবেদনকারীদের, যেমন - কিছু প্রোগ্রাম ক�োন�ো নির্দিষ্ট
ডিস্ট্রিক্ট বা বরোতে বসবাসকারীদের অন্য শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভর্তিতে বেশী
অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। অগ্রাধিকার গ্রুপ 1-এর সকল শিক্ষার্থীকে প্রথমে
বিবেচনা করা হবে। এরপর আসন খালি থাকলে, ঐ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ
2-এর শিক্ষার্থীদেরকে পরবর্তিতে বিবেচনা করা হবে এবং এভাবে চলতে থাকবে।
প্রতিটি প্রোগ্রামের জন্য আপনি ক�োন্ অগ্রাধিকার গ্রুপে রয়েছেন, তা জেনে নিন।
ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রামে আপনি ভিন্ন ভিন্ন অগ্রাধিকার গ্রুপে থাকতে পারেন।

অগ্রাধিকার (প্রায়�োরিটি) গ্রুপ 1
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অগ্রাধিকার (প্রায়�োরিটি) গ্রুপ 2

যেসকল প্রোগ্রাম এল�োমেল�োভাবে বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করে সেগুল�োর জন্যে
4

37

89

অগ্রাধিকার (প্রায়�োরিটি) গ্রুপ 1

3

27

92

98

4

অগ্রাধিকার (প্রায়�োরিটি) গ্রুপ 2

যেসব প্রোগ্রাম এল�োমেল�োভাবে বাছাই পদ্ধতি অনুসরণ করে, সেসব প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীরা তাদের জন্যে এল�োমেল�োভাবে
নির্ধারিত নম্বরের দ্বারা অফার পায়। প্রোগ্রামগুলি দূট�ো এল�োমেল�ো বাছাই পদ্ধতি থেকে একটি ব্যবহার করতে পারে: উন্মুক্ত
অথবা সীমিত অবাছাইকৃ ত (আনস্ক্রীনড্ )—সেকশন 4.4থেকে আরও জেনে নিন।
আসুন একটি নমুনা প্রোগ্রাম দেখি যা উন্মুক্ত বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করে:
এই প্রোগ্রামে চারটি আসন ও সাতজন আবেদনকারী রয়েছেন। যেহেতু আসনের তু লনায় আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি, তাই
সকল আবেদনকারী এই প্রোগ্রামের জন্য অফার পাবেন না।

প্রথমে... অগ্রাধিকার গ্রুপ 1-এর শিক্ষার্থীরা সংখ্যানুক্রমিক ভাবে একটি অফার পাবে। যেহেতু অগ্রাধিকার গ্রুপ 1-এ
তিনজন শিক্ষার্থী আছে তাই এরা সবাই অফার পাবে।

অফার!

37

অফার!

89

অফার!

এরপর... অগ্রাধিকার গ্রুপ 2- এর শিক্ষার্থীরা সংখ্যানুক্রমিক ভাবে একটি অফার পাবে। যেহেতু অগ্রাধিকার গ্রুপ 1-এর
শিক্ষার্থীদেরকে অফার দেওয়ার পর শুধুমাত্র একটি আসন বাকি রয়েছে, তাই অগ্রাধিকার গ্রুপ 2-এর যে শিক্ষার্থী ঐ
গ্রুপের মধ্যে সংখ্যাগত ভাবে প্রথমে রয়েছে—সে অফারটি পাবে।

3

অফার!

এখন এই প্রোগ্রামের সব আসন পূর্ণ। অগ্রাধিকার গ্রুপ 2-এর বাকি শিক্ষার্থীরা তাদের এল�োমেল�োভাবে প্রাপ্ত সংখ্যার দ্বারা
এই প্রোগ্রামে আর অফার পাবে না। এরপর এই শিক্ষার্থীরা তাদের আবেদনে উল্লিখিত পরবর্তী পছন্দের প্রোগ্রামে অফারের
জন্য বিবেচিত হয়।

আবেদনকারীদের যেসব প্রোগ্রাম ধারাক্রমিকভাবে তালিকাভু ক্ত করে

#1

#4

অগ্রাধিকার (প্রায়�োরিটি) গ্রুপ 1

#2

#3

#5

#6

#7

অগ্রাধিকার (প্রায়�োরিটি) গ্রুপ 2

যেসব প্রোগ্রাম আবেদনকারীদের ধারাক্রম (rank) করে, সেখানে শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তির জন্য এক সেট বাছাইয়ের
মাপকাঠির ভিভত্ততত মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যেমন গ্রেড, টেস্ট স্কোর, উপস্থিতি, সময়ানুবর্তিতা, এবং/অথবা
অ্যাকাডেমিক এবং ব্যক্তিগত আচরণ। প্রোগ্রামগুল�ো: বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) , বাছাইকৃ ত: ভাষা, অথবা য�ৌগিক (কম্পজিট)
স্কোর–এই ভর্তি পদ্ধতিগুল�োর যে ক�োন একটি ব্যবহার করতে পারে, যেখানে আবেদনকারীদের ধারাক্রম করা হয়ে
থাকে–4.4 সেকশনে আরও জেনে নিন।
আসুন একটি নমুনা প্রোগ্রাম দেখি যা বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) ভর্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে আবেদনকারীদের মূল্যায়ন এবং
ধারাক্রমে তালিকাভু ক্ত করে:
এই প্রোগ্রামে সাতজন শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন, যার মধ্যে মাত্র চারটি আসন রয়েছে। প্রথমে, সাতজন শিক্ষার্থীর
সবাইকে প্রোগ্রামের বাছাইয়ের মানদন্ড এবং ভর্তির বিধান অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে। এরপর এই মূল্যায়নের মাধ্যমে
তাদের ধারাক্রম করা হবে।

অফার!

#1
অফার!

#4
অফার!

#2

প্রথমত... অগ্রাধিকার গ্রুপ 1-এর শিক্ষার্থীরা অনুক্রমিক সংখ্যা (ranking number) অনুযায়ী প্রথম অফার পাবে।
যেহেতু অগ্রাধিকার গ্রুপ 1-এ দুইজন শিক্ষার্থী রয়েছে, তারা উভয়ই একটি করে অফার পাবে।

এরপর... অগ্রাধিকার গ্রুপ 2-এর শিক্ষার্থীরা অনুক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী অফার পাবে। যেহেতু অগ্রাধিকার গ্রুপ 1-এর

শিক্ষার্থীদেরকে অফার প্রদানের পর দুটি আসন অবশিষ্ট রয়েছে, তাই অগ্রাধিকার গ্রুপ 2 থেকে অনুক্রমিক নম্বর অনুযায়ী
প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষার্থী একটি করে অফার পাবে।
এখন এই প্রোগ্রামের সব আসন পূর্ণ। অগ্রাধিকার গ্রুপ 2-এর অবশিষ্ট শিক্ষার্থীরা এই প্রোগ্রামের ক�োন অফার পাবে না।
এরপর এই শিক্ষার্থীরা তাদের আবেদনের পছন্দের তালিকা অনুযায়ী পরবর্তী প্রোগ্রামে অফারের জন্য বিবেচিত হয়।
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অফার!

#3

4.1 আবেদনপত্রে আপনার পছন্দসমূহ
আপনার সন্তান ক�োন্মিডল্ স্কুলে যাবে তা নির্ধারণ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল�ো মিডল্স্কুলে ভর্তির আবেদনপত্র আপনি কীভাবে পূরণ
করছেন। আপনি যখন আপনার MySchools একাউন্টে লগ ইন করবেন, যে মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামগুল�ো আপনার সন্তান তার আবেদনপত্রে য�োগ
করার য�োগ্য সেগুল�োর প্রতিটি আপনি অপশন হিসেবে দেখতে পাবেন।
1. এই অপশনগুল�ো থেকে আপনার সন্তান ভর্তি হতে আগ্রহী এমন সর্বোচ্চ 12টি প্রোগ্রাম বেছে নিন। এই প্রোগ্রামগুল�ো আপনার
সন্তানের আবেদনপত্রে য�োগ করুন। তালিকায় বেশী পছন্দ য�োগ করলে আপনার পছন্দের যেক�োন একটিতে অফার পাবার সম্ভাবনা
বেড়ে যায়; এতে করে আপনার সবচেয়ে বেশী পছন্দের প্রোগ্রামগুল�োতে অফার পাবার সম্ভাবনা কমে যায় না। আপনি পছন্দের তালিকায়
শীর্ষে শুধু একটি বেছে নিন কি এর নিচে এগারটা য�োগ করেন, আপনার শীর্ষ পছন্দে অফার পাবার সম্ভাবনা একই থাকবে।
2. এই প্রোগ্রামগুল�োকে আপনার আবেদনপত্রে আপনার প্রকৃ ত পছন্দের ক্রমানুসারে তালিকাবদ্ধ করতে ভু লবেন না, আপনার সন্তানের
প্রথম পছন্দের প্রোগ্রামটি শীর্ষে #1 হিসেবে, এরপর তার দ্বিতীয় পছন্দের প্রোগ্রামটি #2 হিসেবে, এবং এভাবে য�োগ করে যাবেন। এই
ক্রমানুসারে তৈরী তালিকা গুরুত্বপূর্ণ! প্রথমে আপনার সন্তানকে তার পছন্দের তালিকার প্রথম প্রোগ্রামের জন্যে বিবেচনা করা হবে। প্রথম
পছন্দে তারা অফার না পেলে দ্বিতীয় পছন্দের প্রোগ্রামের জন্যে তাদেরকে এমনভাবে বিবেচনা করা হবে, যেন সেটাই ছিল তার প্রথম
পছন্দ, এবং এভাবে চলতে থাকেবে। এই সেকশনে আল�োচিত অন্যান্য বিষয়গুল�ো (ফ্যাক্টরগু্ল�ো) বিবেচনাক্রমে আপনার সন্তান তার
সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ কর্মসূচিতে অফার পাবে।
এছাড়াও একটি ভাল আইডিয়া হচ্ছে যেসব প্রোগ্রাম বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) অথবা য�ৌগিক (কম্পজিট) স্কোর অ্যাডমিশনের পদ্ধতি ব্যবহার করে
শুধুমাত্র সেগুল�োতে আবেদন না করা। শুধুমাত্র এই ধরণের প্রোগ্রামগুলোকে পছন্দের তালিকায় রাখলে আপনার পছন্দের প্রোগ্রামে অফার
পাবার সম্ভাবনা কমে যায়।
পরামর্শ

আপনার সন্তানের পছন্দের একটি স্কুল থেকে অফার পাবার সবচেয়ে ভাল সুয�োগ হচ্ছে একটি মিডল্স্কুলে ভর্তির আবেদন জমা দেয়া, অতএব
চিন্তাভাবনা করে পছন্দগুল�ো বেছে নিতে ভূ লবেন না। আপনার প্রকৃ ত পছন্দের ক্রমানুসারে প্রোগ্রামগুল�োকে আপনার আবেদনপত্রে তালিকাবদ্ধ
করুন। মিডল্ স্কুলগুল�ো আপনার পছন্দের তালিকা দেখবে না, সুতরাং তারা কী আপনার প্রথম কিংবা বারতম পছন্দ সেটা জানতে পারবে না।

4.2 আসন প্রাপ্তি
প্রতিটি মিডল্ স্কুলে ষষ্ঠ গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন থাকে।

আসন এবং আসনপ্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা: গত বছরের চাহিদা
কতজন শিক্ষার্থীকে গত বছর এই প্রোগ্রাম ভর্তি করেছে (আসন সংখ্যা) এবং ম�োট কতজন শিক্ষার্থী (আবেদনকারী) ঐ আসনগুল�োর জন্য আবেদন
করেছে, তা আপনি MySchools-এ গত বছরের চাহিদা সেকশনে অনুসন্ধান করতে পারবেন। একটি প্রোগ্রামের কতটু কু চাহিদা, অথবা জনপ্রিয়তা
আছে তা আপনি প্রতিটি আসনের জন্যে কতজন আবেদন করেছে (আসনপ্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা) তা থেকে জানতে পারেন—প্রতিটি সিটের
জন্যে অধিক সংখ্যক আবেদনকারী মানে হল চাহিদা অনেক বেশী। লক্ষ্য রাখবেন, এই সব নম্বর গত বছরের।
City Lane School (I.S. 123)

অনলাইনে C MySchools.nyc -তে

6 থেকে 8

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

যেক�োন�ো প্রোগ্রামের জন্য, ভর্তি পদ্ধতি ট্যাব এ ক্লিক করুন।
এরপর গত বছরের চাহিদা সেকশনটি দেখুন।

প্রোগ্রাম কোড: A123S
অ্যাডমিশনস্ পদ্ধতি

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ): ভাষা

যেসব শিক্ষার্থী কু ইন্সে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

প্রোগ্রামটির কী পরিমাণ চাহিদা ছিল
অগ্রাধিকার (প্রায়�োরিটি) গ্রুপ

গত বছরের চাহিদা

1. যেসব শিক্ষার্থী ডিস্ট্রিক্ট 27-এ পড়াশ�োনা এবং/

সাধারণ শিক্ষা (জেনারেল এডুকেশন)

অথবা বসবাস করছে তারা অগ্রাধিকার পাবে
2. এরপর যেসব শিক্ষার্থী কু ইন্সে পড়াশ�োনা এবং/
অথবা বসবাস করছে তাদের অগ্রাধিকার গত

4

- আসনপ্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা

55

-টি আসন

225

- জন আবেদনকারী

বছর, এই প্রোগ্রামটি সকল অগ্রাধিকার গ্রুপ
থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে।

মিডল্ স্কুল অফারের মাধ্যমে প্রোগ্রামটি
সকল আসন পূরণ করেছে কিনা

সকল আসন পূর্ণ

কতজন শিক্ষার্থী প্রোগ্রামটিতে আবেদন করেছে

প্রোগ্রামটির কী পরিমাণ চাহিদা ছিল

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
4

- আসনপ্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা

18

-টি আসন

75

গত বছরে আসন সংখ্যা কত ছিল

গত বছরে আসন সংখ্যা কত ছিল
কতজন শিক্ষার্থী প্রোগ্রামটিতে আবেদন করেছে

- জন আবেদনকারী
সকল আসন পূর্ণ হয়নি

18

সাধারণ শিক্ষা (জেনারেল এডুকেশন) এবং প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
প্রতিটি প্রোগ্রাম জেনারেল এডু কেশন শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে। আপনার মিডল্ স্কুল আবেদনপত্র আপনি যেভাবে
আখ্যায়িত তা দেখাবে। এটি আপনি বাছাই অথবা পরিবর্তন করতে পারবেন না।
সাধারণ শিক্ষার (জেনারেল এডুকেশন) শিক্ষার্থী
JJ

JJ

JJ

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী

যেসব শিক্ষার্থীর IEP নেই তাদের জন্য

যেসব শিক্ষার্থী তাদের অ্যাকাডেমিক কর্মসূচির
বর্তমান IEP অনুযায়ী 20% অথবা তার
অধিক স্পেশাল এডু কেশন শিক্ষা-নির্দে শনা
লাভ করে তাদের জন্য।

JJ

যেসব IEP-যুক্ত শিক্ষার্থীর রিলেটেড সার্ভিসের (সম্পর্কিত পরিষেবার) সুপারিশ রয়েছে
শুধু তাদের জন্য
যেসব IEP-যুক্ত শিক্ষার্থীর বর্তমান IEP অনুযায়ী অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের 20% বা
তার কম স্পেশাল এডু কেশন শিক্ষানির্দে শনা প্রোগ্রামিং সুপারিশ করে, তাদের জন্য।

স্পেশাল এডু কেশন ইন্সট্রাকশনাল প্রোগ্রামিং-এর অন্তর্ভুক্ত আছে ইনটিগ্রেটেড ক�ো-টিচিং (ICT) ক্লাস, স্পেশাল ক্লাস (SC) এবং স্পেশাল
এডু কেশন টিচার সাপ�োর্ট সার্ভিসেস (SETSS)। খাপখাওয়ান�ো (অ্যাডাপটেড্ ) ফিজিক্যাল এডু কেশন (APE) এবং রিলেটেড সার্ভিসেস, যেমন
স্পিচ, অক্যুপেশনাল থেরাপি (OT), এবং ফিজিক্যাল থেরাপি (PT), মিডল্ স্কুল ভর্তির ক্ষেত্রে স্পেশাল এডু কেশন শিক্ষা-নির্দে শনার কর্মসূচি
হিশেবে বিবেচিত হয় না।
অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন যে, 504 প্ল্যানের আওতাভু ক্ত শিক্ষার্থীরা প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীর আসন লাভের অধিকারী হবে না, যদি না তাদের
একটি IEP থাকে যেটা শিক্ষার্থীর অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের 20% এর বেশি শিক্ষানির্দে শনা সুপারিশ করে।
মিডল্ স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মিডল্ স্কুল প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাবে ও সুপারিশকৃ ত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ও
তাদের ইনডিভিজ্যুয়ালাইজড্ এডু কেশন প্রোগ্রামে (IEP) তালিকাভু ক্ত পরিষেবা প্রদান করবে বলে প্রত্যাশিত। মিডল্ স্কুলের স্কুল ইমপ্লিমেন্টেশন
টিম (SIT) IEP পর্যালোচনা করবে এটা নিশ্চিত করতে যে, শিক্ষার্থীর প্রয়�োজনীয় সকল পরিষেবা ও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কোন�ো কোন�ো
ক্ষেত্রে, IEP টিম শিক্ষার্থীদের বর্তমান চাহিদা আর�ো ভালভাবে মেটানর জন্য IEP পর্যালোচনার জন্য মিলিত হতে পারে।
আরও তথ্যের জন্য, schools.nyc.gov/SpecialEducation -সাইটে যান।

4.3 ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার
প্রোগ্রামের ভর্তির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে প্রতিটি কর্মসূচিতে ভর্তির প্রস্তাব বিবেচনায় বিভিন্ন শ্রেণির আবেদনকারীদের ক�োন্ ক্রম অনুযায়ী
বিবেচনা করা হবে। যদি ক�োন প্রোগ্রামে বহুবিধ ভর্তির অগ্রাধিকার থাকে, শিক্ষার্থীদের গ্রুপে বিবেচনা করা হয়।
JJ

অগ্রাধিকার গ্রুপ 1-এর সকল শিক্ষার্থীকে প্রথমে বিবেচনা করা হবে।

JJ

তারপর, যদি আসন বাকি থাকে, অগ্রাধিকার গ্রুপ 2- এর শিক্ষার্থীদেরকে বিবেচনা করা হবে এবং এভাবে চলতে থাকবে।

যে কয়টি আসন আছে তারচেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলেই শুধু ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রয়�োগ করা হয়।

এই অ্যাডমিশনস্গাইডে
আপনি একটি প্রোগ্রামের ভর্তির অগ্রাধিকার খুঁজতে স্কুল লিস্টিং দেখতে পারেন।
এই শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় অগ্রাধিকারের গ্রুপে। তারা যদি ক�োন আসন খালি
থাকে সেগুল�োর জন্য পরবর্তী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে।

City Lane School (I.S. 123) | 99A123

এই শিক্ষার্থীরা প্রথম অগ্রাধিকারের গ্রুপে। তারা যেক�োন
খালি আসনের জন্য প্রথম বিবেচিত হবে।

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড

ভরততি পদ্ধমত

চযযাগ্তযা

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

বাোইরৃ ি (স্কীিি্ ):
ভাষা

য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা
এবং/অথবা বিবাি ররমে

1 য�িব নশক্ষাথথী নিিট্রিক্ট 27-এ পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে িামের অগ্ানধরার
2 এরপর য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে।

Zoned Program | A123Z

যজািভূ ক্ত

যজামি বিবািরারী
নশক্ষাথথীমের জি্য উন্ুক্ত

গত বছরে
90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে
যবাধক�োন্
রমরশিক্ষার্থীরা অফার পেয়েছে সেটি দেখায়

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড
Zoned Program | A123Z

ভরততি পদ্ধমত

চযযাগ্তযা

যজািভূ ক্ত

যজামি বিবািরারী
19
নশক্ষাথথীমের জি্য উন্ুক্ত

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর

অনলাইনে C MySchools.nyc -তে
একটি প্রোগ্রামের ভর্তির অগ্রাধিকার কী সেটি MySchools-এর যে পৃষ্ঠায় অবস্থিত সেখানে খুঁজে পাবেন। অ্যাডমিশন পদ্ধতি ট্যাবে
ক্লিক করুন এবং অগ্রাধিকার (প্রায়�োরিটি) গ্রুপ সেকশনটি সন্ধান করুন, যেটা অনুক্রমে গ্রুপগুল�োকে তালিকাবদ্ধ করে। নিচের দৃষ্টান্তের প্রতি
লক্ষ্য করুন:
City Lane School (I.S. 123)
6 থেকে 8

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program
এই শিক্ষার্থীরা প্রথম অগ্রাধিকারের গ্রুপে। তারা যেক�োন
খালি আসনের জন্য প্রথম বিবেচিত হবে।

প্রোগ্রাম কোড: A123S
অ্যাডমিশনস্ পদ্ধতি

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ): ভাষা

যেসব শিক্ষার্থী কু ইন্সে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

এই শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় অগ্রাধিকারের গ্রুপে। তারা যদি ক�োন আসন খালি
থাকে সেগুল�োর জন্য পরবর্তী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে।

অগ্রাধিকার (প্রায়�োরিটি) গ্রুপ
1. ডিস্ট্রিক্ট 27-এর শিক্ষার্থী ও বাসিন্দাদের
অগ্রাধিকার রয়েছে
2. তারপর কু ইন্স-এর শিক্ষার্থী ও বাসিন্দাদের

গত বছরে ক�োন্ শিক্ষার্থীরা অফার পেয়েছে সেটি দেখায়

অগ্রাধিকার

গত বছরের চাহিদা

সাধারণ শিক্ষা (জেনারেল এডুকেশন)
4

- আসনপ্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা

55

-টি আসন

225

- জন আবেদনকারী

গত বছর, এই প্রোগ্রামটি সকল অগ্রাধিকার গ্রুপ
থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে।

সকল আসন পূর্ণ

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
4

- আসনপ্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা

18

-টি আসন

75

- জন আবেদনকারী
সকল আসন পূর্ণ হয়নি

পরামর্শ

ঐসব প্রোগ্রামে আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা করুন যেখানে আপনার সন্তান অগ্রাধিকার গ্রুপ 1-এ। আপনার সন্তানের অন্য অগ্রাধিকারের
গ্রুপের শিক্ষার্থীদের থেকে এই প্রোগ্রামগুলিতে অফার পাবার অধিক সুয�োগ থাকবে। একাধিক প্রোগ্রাম আছে এমন মিডল্ স্কুলের প্রোগ্রামের
ভর্তিতে ভিন্ন ভিন্ন অগ্রাধিকার থাকতে পারে।

সাধারণ ভর্তির অগ্রাধিকার
ভর্তির প্রস্তাব প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব সাধারণ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়, তার কিছু এখানে দেওয়া হল:
ভর্তিতে অগ্রাধিকার

এর অর্থ কী

চলমান গ্রেড 5-এর শিক্ষার্থীদের
অগ্রাধিকার

যেসব শিক্ষার্থী বর্তমানে এমন একটি স্কুলে পড়ছে যেখানে অষ্টম বা বারতম গ্রেড পর্যন্ত ক্লাস আছে, তারা যেন অষ্টম বা বারতম
গ্রেড পর্যন্ত লেখাপড়া ঐ স্কুলে অব্যাহত রাখতে পারে সেজন্যে তারা নিশ্চিতভাবে সেটায় (গ্যারান্টিড্ ) অফার পাবে, যদি তাদের
মিডল স্কুলের ভর্তির আবেদনপত্রে ঐ স্কুলটি য�োগ করে থাকে। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের আবেদনপত্রে অন্য ক�োন প্রোগ্রামকে
অধিক অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে সেটায় তাদেরকে প্রথমেই বিবেচনা করা হবে। আপনার সন্তানের বর্তমান স্কুলে পররর্তী গ্রেডে
পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চাইলে সেস্কুল থেকে ভর্তির অফার নিশ্চিত করার জন্য ঐ স্কুলটিকে আপনার প্রথম পছন্দ হিসেবে
য�োগ করতে হবে না, তবে সেটিকে আপনার পছন্দের তালিকায় একটি পছন্দ হিসেবে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ডিস্ট্রিক্ট-এর শিক্ষার্থী ও বাসিন্দাদের
অগ্রাধিকার

শিক্ষার্থীরা ডিস্ট্রিক্ট, বর�ো অথবা তারা যেখানে বসবাস করে এবং/অথবা পাবলিক স্কুলে যায় সেই ভ�ৌগলিক এলাকার উপর
নির্ভর করে অগ্রাধিকার পেতে পারে। যদি ক�োন শিক্ষার্থী যে পাবলিক স্কুলে যায় সেটা থেকে ভিন্ন বর�ো বা ডিস্ট্রিক্ট-এ বসবাস
করে, তাহলে সে উভয় স্থানের জন্য অগ্রাধিকার পাবে।

ডিস্ট্রিক্ট-এর শিক্ষার্থী ও বাসিন্দাদের
অগ্রাধিকার

যেসব শিক্ষার্থী ক�োন�ো মিডল্ স্কুলে জ�োনভু ক্ত—কিংবা ক�োন�ো ক্যাম্পাস যেখানে একাধিক মিডল্ স্কুল আছে, —তাদের
অগ্রাধিকার আছে সে স্কুলে বা স্কুলসমূহে অগ্রাধিকার লাভের। এ অগ্রাধিকার পেতে হলে নিশ্চিত করবেন যে আপনার
জ�োনভু ক্ত স্কুলটিকে আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুলের আবেদনপত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ অগ্রাধিকার পেতে আপনাকে
আপনার জ�োনভু ক্ত স্কুলটিকে প্রথম স্কুল হিসেবে তালিকাভু ক্ত করতে হবে না। আপনার ক�োন�ো জ�োনভু ক্ত স্কুল আছে কি না,
সেটা জানতে হলে আপনার MySchools দেখুন বা schools.nyc.gov/Find-a-School ওয়েবসাইটে আপনার
ঠিকানা এন্টার করুন।

যেসব শিক্ষার্থী ফ্রি এবং হ্রাসকৃ ত
মূল্যের লাঞ্চ (FRL) পায় তাদের
জন্য 50% পর্যন্ত আসনে তাদেরকে
অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

ভর্তির অগ্রাধিকারে বৈচিত্রের এটি একটি উদাহরণ। এই নমুনা অগ্রাধিকারে, আবেদনকারী যাদের পরিবার একটি নির্দিষ্ট আয়ের
শর্ত পূরণ করে তাদের এই প্রোগ্রামের 50% আসনে অগ্রাধিকার রয়েছে।

20

ভর্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য
কিছু প্রোগ্রাম ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয় পারিবারিক আয়, ELL স্ট্যাটাস অথবা অন্যান্য মানদণ্ডে নির্ভর করে। সিটিজুড়ে বিভিন্ন মিডল্ স্কুল
তাদের প্রোগ্রামগুল�োতে বৈচিত্র্য বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগে অংশগ্রহণ করছে। বৈচিত্র বৃদ্ধির পরীক্ষামূলক উদ্যোগে নিযুক্ত স্কুলসমূহের হালনাগাদ
তালিকা আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে— আর�ো জানতে পারবেন schools.nyc.gov/DiversityAdmissions ওয়েবসাইট
থেকে। ভর্তি প্রক্রিয়া জুড়ে ভর্তির অগ্রাধিকার কর্মসূচির সর্বশেষ খবর জানতে MySchools দেখুন।

4.4 ভর্তি পদ্ধতি
প্রোগ্রামগুল�ো কীভাবে শিক্ষার্থীদের ভর্তির প্রস্তাব দেয়, সেগুল�োই হল�ো ভর্তি পদ্ধতি। এছাড়া ক�োন প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য বিবেচিত হতে হলে
আপনাকে কী করতে হবে, ভর্তি পদ্ধতি সেটা ব্যাখ্যা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাকে যা করতে হবে, সেটা হল�ো প্রোগ্রামটিকে আবেদনপত্রে
তালিকাভু ক্ত করা।

এই ভর্তি গাইডে
চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড

ভরততি পদ্ধমত

চযযাগ্তযা

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

বাোইরৃ ি (স্কীিি্ ):
ভাষা

য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা
এবং/অথবা বিবাি ররমে

1 য�িব নশক্ষাথথী নিিট্রিক্ট 27-এ পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে িামের অগ্ানধরার
2 এরপর য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে।

Zoned Program | A123Z

যজািভূ ক্ত

যজামি বিবািরারী
নশক্ষাথথীমের জি্য উন্ুক্ত

90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর
এই দুইটি প্রোগ্রামের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভর্তি পদ্ধতি রয়েছে।

অনলাইনে C MySchools.nyc -তে
City Lane School (I.S. 123) | 99A123
ভরততি পদ্ধমত
City Lane School (I.S. 123)

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি | চ্যাগ্যাি চেযাড

চযযাগ্তযা

Zoned Program | A123Z

যজামি বিবািরারী
নশক্ষাথথীমের জি্য উন্ুক্ত

6 থেকে 8

যজািভূ ক্ত

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূহ
City
Lane School (I.S. 123)
6 থেকে 8

90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর
(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

Zoned Program

চগ্ড: 6-8 | মশষেযার্থীর সং�্যা: 237 | a

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
প্রোগ্রাম কোড: A123S

অফযারেপৃ ত চ্যাগ্যাি |অ্যাডমিশনস্
চ্যাগ্যাি পদ্ধতি
চেযাড

ভরততি পদ্ধমত

(স্ক্রীনড্ ): ভাষা বাোইরৃ ি (স্কীিি্ ):
(I.S. 123) Spanishবাছাইকৃ
Dual ত
Language
ভাষা
Program | A123S

প্রোগ্রাম1738
কোড: City
A123Z
Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

চযযাগ্তযা

ভরততিমত অগ্যাম্েযারসিূ
হ পদ্ধতি
অ্যাডমিশনস্

য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা
এবং/অথবা বিবাি ররমে

বাছাইকৃ27-এ
ত (স্ক্রী
নড্ ) এবং/অথবা বিবাি ররমে িামের অগ্ানধরার
1 য�িব নশক্ষাথথী নিিট্রিক্ট
পড়ামশািা
2 এরপর য�িব নশক্ষাথথী রু ইমসি পড়ামশািা এবং/অথবা বিবাি ররমে।

90+10 90% নশক্ষাথথী েূি (যরার) যরাি্কগুমিা পাশ রমরমে | 93+7 93% নশক্ষাথথী হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, এবং র্যামেমরনরয়ামি নিরাপে যবাধ রমর

ভর্তি পদ্ধতিগুলির দুটি প্রসারিত ধরন আছে – একটি ধরন যা নির্বিচার বাছাই ব্যবহার করে এবং অন্যটি আবেদনকারীদের ভর্তির জন্য ক্রমধারা
(ranking) ব্যবহার করে।

যেসব প্রোগ্রাম নির্বিচার বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করে
মিডল্ স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, ঠিক লটারির অনুরুপ প্রত্যেক আবেদনকারীকে নির্বিচারে একটি সংখ্যা বরাদ্দ করা হয়। যেসব
প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ভর্তি পদ্ধতি রয়েছে, সেগুল�ো শিক্ষার্থীদেরকে নির্বিচারে দেয়া সংখ্যা ব্যবহার করে, এবং এছাড়াও সেগুল�ো
অফার দেওয়ার জন্য ভর্তির অগ্রাধিকারও ব্যবহার করতে পারে। যেখানে আসন সংখ্যার চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি, সেগুলিতে নির্বিচারে
দেওয়া নম্বরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রোগ্রামটি যদি ভর্তির অগ্রাধিকার ব্যবহার করে, তবে শিক্ষার্থীদের নির্বিচারে
প্রদত্ত সংখ্যা যাই হ�োক না কেন, ঐ প্রোগ্রামের প্রথম অগ্রাধিকার গ্রুপের সকল আবেদনকারীকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার গ্রুপের যেক�োন শিক্ষার্থীর
আগে ভর্তি করা হয়। ভর্তি পদ্ধতিতে দুইটি ধরন রয়েছে যা নির্বিচার বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করে: উন্মুক্ত এবং সীমিত অবাছাইকৃ ত—পরবর্তী
পৃষ্ঠায় এইসব ভর্তি পদ্ধতি সম্পর্কে আরও জানুন।
পরামর্শ
নির্বিচারে বরাদ্দকৃ ত নম্বর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রোগ্রামে কীভাবে অফার দেয়া হয়, সে সম্পর্কে আর�ো জানতে আমাদের schools.nyc.gov/Middle
ওয়েবসাইটে “How Students Get Offers to New York City Public Schools” ভিডিওটি দেখুন।

যেসব প্রোগ্রাম ধারাক্রম ব্যবহার করে
এইসব প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদের অফার দেয়া হয় তাদের আগের বছরের অ্যাকাডেমিক রেকর্ড কেমন ছিল তার উপর। এই প্রোগ্রামগুলি হয় একটি
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ), বাছাইকৃ ত: ভাষা, অথবা য�ৌগিক (কস্পজিট) স্কোর ভর্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে।
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সূত্র

b = আংনশরভামব প্রনিবনন্িা�ুক্তমের জি্য নবমশষ িুনবধা�ুক্ত | a = ি্ূণ্কভামব প্রনিবনন্িা�ুক্তমের জি্য নবমশষ িুনবধা�ুক্ত

JJ

JJ

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) এবং বাছাইকৃ ত: ভাষার প্রোগ্রাম, মিডল্ স্কুল স্টাফবৃন্দ আবেদনকারীদের তাদের ভর্তির নিয়ম অনুযায়ী মূল্যায়ন
করে। কিছু স্কুল শিক্ষার্থীদের টেস্টিং অথবা ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে। স্কুলগুলি তারপর আবেদনকারীদের
সংখ্যার ধারাক্রমে সংগঠিত করে, এবং শিক্ষার্থীদের অফার দেয়া হয় নিম্নদিকে ধারাক্রমে।
কম্পজিট স্কোর প্রোগ্রামগুলিতে, আবেদনকারীগণ আপনাআপনিভাবে হিসেব-করা কম্পোজিট স্কোর পায় যা তাদের আগের বছরের
অ্যাকাডেমিক রেকর্ড প্রতিফলিত করে। শিক্ষার্থীর কার্যসম্পাদনা (পার্ফ রমেন্স) যত ভাল হয়, তাদের কম্পোজিট স্কোর তত উচ্চ হবে।
তারপর আবেদনকারীদের অফার প্রদান করা হয় কম্পোজিট স্কোরের সবচেয়ে উচ্চ ফলাফল থেকে নিম্নদিকের ধারাক্রমে। শিক্ষার্থী
মূল্যায়ন এবং ধারাক্রমের জন্য ক�োন প্রোগ্রামের বাছাইয়ের মাপকাঠিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে চতু র্থ গ্রেডের শেষ রিপ�োর্ট কার্ডে র গ্রেডগুলি,
স্ট্যান্ডার্ডাইজড্ টেস্ট স্কোর, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, এবং/অথবা উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতা।

পরামর্শ
বাছাইকৃ ত ও অডিশন প্রোগ্রামগুল�োতে কীভাবে অফার প্রদান করা হয়, সে সম্পর্কে আর�ো বিস্তারিত জানতে “Middle and High School
Admissions” ভিডিওটি দেখুন আমাদের schools.nyc.gov/Middle -ওয়েবসাইটে।

মিডল্ স্কুল ভর্তি প্রক্রিয়ার পদ্ধতিসমূহ
স্কুলগুলি কী দেখে

আপনাকে কী করতে হবে
উন্মুক্ত

আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে শুধু এই প্রোগ্রামটি য�োগ করুন।

সীমিত অবাছাইকৃ ত

এই স্কুলের প্রতি আপনার সন্তানের আগ্রহ আছে তা জানাতে একটি অনুষ্ঠানে সাইন
ইন করুন।
এই প্রোগ্রামটি আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে য�োগ করুন।

জ�োনভু ক্ত অথবা
কন্টিনিউইং
(বর্তমান স্কু লে
পররর্তী গ্রেডে
পড়ালেখা চালিয়ে
যাওয়া)
বাছাইকৃ ত
(স্ক্রীনড্ )

বাছাইকৃ ত
(স্ক্রীনড্ ): ভাষা

য�ৌগিক
(কম্পজিট) স্কোর

ট্যালেন্ট টেস্ট
(প্রতিভা পরীক্ষা)
*Mark Twain
for the Gifted
& Talented-এর
জন্যে:

আপনার ক�োন�ো জ�োনভু ক্ত অথবা কন্টিনিউইং স্কুল আছে কিনা সে সম্পর্কে জানুন:
schools.nyc.gov/Find-a-School -সাইটে ভিজিট করুন এবং এতে
আপনার বাড়ির ঠিকানা এন্টার করুন।
এই প্রোগ্রামটি আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে য�োগ করুন।

জীবনী-সংক্রান্ত (বায়�োগ্রাফিকাল) তথ্য
আপনার সন্তানের নাম, বাড়ির ঠিকানা, বর্তমান স্কুল, লিঙ্গ, এবং স্পেশাল
এডু কেশন স্ট্যাটাস
সীমিত অবাছাইকৃ ত কর্মসূচিগুলির জন্য, আগ্রহ প্রদর্শন করে এমন
শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলগুলি অগ্রাধিকার প্রদান করে।
জ�োনভু ক্ত অথবা চলমান প্রোগ্রামগুলির জন্য, স্কুলের জ�োনের
শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে হয় নিশ্চয়তা আছে না হয় অগ্রাধিকার আছে।

MySchools-এ ক�োন অতিরিক্ত শর্তাবলী থাকলে তা সম্পন্ন করুন।
প্রোগ্রামের বাছাইয়ের মানদণ্ড-তে ক্লিক করে দেখুন স্কুলটি ভর্তির ক্ষেত্রে ক�োন্
মানদন্ডগুল�ো বিবেচনা করে।
সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামগুল�ো কীভাবে আবেদনকারীদের ধারাক্রম (rank) করে তা
জানতে স্কুলের সাথে সরাসরি য�োগায�োগ করুন।
আপনার সন্তানের গ্রেড এবং স্কোর কতটু কু প্রতিয�োগিতামূলক তা জানতে একজন
স্কুল কাউন্সেলরের সাথে আলাপ করুন।
এই প্রোগ্রামটি আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে য�োগ করুন।

জীবনী-সংক্রান্ত (বায়�োগ্রাফিকাল) তথ্য
অ্যাকাডেমিক রেকর্ড
স্কুলগুল�ো যেসব মানদন্ডের উপর নির্ভর করে আবেদনকারীদের মূল্যায়ন
করে, সেগুল�োর মাঝে থাকতে পারে চতু র্থ গ্রেডের চূ ড়ান্ত রিপ�োর্ট কার্ডে
প্রাপ্ত গ্রেড, স্ট্যান্ডার্ডাইজড্ টেস্টের স্কোর, এবং/অথবা উপস্থিতি ও
সময়ানুবর্তিতা। এরপর ঐ মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে তাদের ধারাক্রম
(rank) করা হবে। অগ্রাধিকার গ্রুপ ও ধারাক্রমিক (ranking) নম্বরের
উপর নির্ভর করে, ধারাক্রমে শিক্ষার্থীদের অফার দেয়া হয়।

বাড়ির ভাষা, ভাষাগত দক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রে কত বছর ধরে বসবাস করেন অথবা
অনুরুপ বিষয়গুল�োর মত প্রোগ্রামের বাছাইয়ের মানদন্ডগুল�ো আপনি পূরণ করেন
কিনা তা নিশ্চিত করুন।
এই প্রোগ্রামটি আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে য�োগ করুন।

জীবনী-সংক্রান্ত (বায়�োগ্রাফিকাল) তথ্য
অ্যাকাডেমিক রেকর্ড
ELL পরিষেবা পাবার অধিকার
বাছাইয়ের মানদন্ডের উপর নির্ভর করে স্কুলগুল�ো আবেদনকারীদের যাচাই
করে। এরপর ঐ মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে তাদের ধারাক্রম করা হবে।
অগ্রাধিকার গ্রুপ ও ধারাক্রমিক নম্বরের উপর নির্ভর করে, ধারাক্রমে
শিক্ষার্থীদের অফার দেয়া হয়।

কম্পোজিট স্কোর নির্ণয় করতে স্কুল কী ব্যবহার করে, সেটা জানতে স্কুলের পাতায়
এই প্রোগ্রামের বাছাইয়ের মানদণ্ড যাচাই করুন। এছাড়াও লক্ষ্য করুন, কীভাবে
ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন বাছাইয়ের মানদণ্ডকে গুরুত্ব দেয়।
আপনার সন্তানের গ্রেড এবং স্কোর কতটু কু প্রতিয�োগিতামূলক তা জানতে একজন
স্কুল কাউন্সিলারের সাথে আলাপ করুন।
এই প্রোগ্রামটি আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে য�োগ করুন।

অ্যাকাডেমিক রেকর্ড
শিক্ষার্থীদের য�ৌগিক (কম্পজিট) স্কোর প্রস্তুত করা হয় তাদের
অ্যাকাডেমিক রেকর্ডে র সাথে সামঞ্জস্য রেখে পয়েন্ট প্রদান করার
মাধ্যমে, এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে: চতু র্থ গ্রেডের চূ ড়ান্ত রিপ�োর্ট কার্ড ,
নিউ ইয়র্ক স্টেট ELA পরীক্ষার স্কোর, নিউ ইয়র্ক স্টেট ম্যাথ পরীক্ষার
স্কোর, উপস্থিতি এবং/অথবা সময়ানুবর্তিতা। শিক্ষার্থীদের এরপর এই
স্কোরগুল�োর মাধ্যমে ধারাক্রম করা হয়। শিক্ষার্থীদের অফার দেয়া হয়
সবচেয়ে ভাল নম্বর প্রাপ্ত থেকে ক্রমান্বয়ে।

আপনার সন্তানকে ট্যালেন্ট টেস্টের (প্রতিভা পরীক্ষার) জন্যে রেজিস্টার করুন।
আপনি অনলাইনে MySchools-এর সাহায্যে রেজিস্টার করতে পারেন—Mark
Twain (মার্ক ট�োয়াইন) ট্যাবে ক্লিক করুন—অথবা আপনার স্কুল কাউন্সেলরের
সাহায্যে।
এই প্রোগ্রামটি আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে য�োগ করুন।.
আপনার সন্তান ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা) দেবে।

শুধুমাত্র ট্যালেন্ট টেস্ট স্কোর
শিক্ষার্থীদের অফার দেয়া হয় সবচেয়ে ভাল নম্বর প্রাপ্ত থেকে ক্রমান্বয়ে।
ভর্তির সময় আন্যান্য মানদণ্ড যাচাই বা ব্যবহার করা হয় না।
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বাছাইয়ের মানদণ্ড
যেসব প্রোগ্রামে বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ), বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ): ভাষা, অথবা কম্পজিট স্কোর ভর্তি পদ্ধতি থাকে, সেগুল�ো অফার প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট
মানদণ্ড ব্যবহার করে।
JJ

JJ

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) বা বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) ভাষার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে: এই প্রোগ্রামগুল�োর বাছাইয়ের মানদণ্ড আপনাকে বলে দেবে
আবেদনকারীদের ধারাক্রম (rank) করতে সে প্রোগ্রামগুল�োর স্কুল ক�োন্তথ্য ব্যবহার করছে।
য�ৌগিক (কম্পজিট) স্কোর প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে: এসব প্রোগ্রামের বাছাইয়ের মানদণ্ড আপনাকে বলে দেয় প্রতিটি আবেদনকারীর কম্পজিট
স্কোর তৈরিতে ক�োন্ তথ্য ব্যবহার করা হয়।

এই অ্যাডমিশনস্গাইডে
যদি প্রোগ্রামটি বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ), বাছাইকৃ ত: ভাষা, অথবা য�ৌগিক (কম্পজিট) স্কোর অ্যাডমিশনস্ পদ্ধতি ব্যবহার করে, তবে প্রোগ্রামটি
ভর্তিতে ক�োন্ বাছাইয়ের মাপদন্ড ব্যবহার করে তা জানতে MySchools চেক করুন।

অনলাইনে C MySchools.nyc -তে
শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য প্রোগ্রামগুল�ো ক�োন্ বিষয়গুল�োকে ব্যবহার করে, সেটা জানতে স্কুলের MySchools পাতায় প্রোগ্রামের বাছাইয়ের
মানদণ্ডের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রোগ্রামের বাছাইয়ের মাপকাঠি দেখতে + ভর্তি পদ্ধতি -তে ক্লিক করুন।
স্ক্রীনড্ অথবা কম্পজিট স্কোর ভর্তি পদ্ধতি ব্যবহারকারী প্রোগ্রামগুল�োর বাছাইয়ের মানদণ্ড আপনাকে বলে দেবে নিম্নলিখিতগুল�োর মধ্যে
আবেদনকারীর ধারাক্রম ও স্কোর তৈরি করতে ক�োনগুল�ো ব্যবহৃত হয়েছে:
JJ

চতু র্থ গ্রেডের চূ ড়ান্ত রিপ�োর্ট কার্ড

JJ

চতু র্থ গ্রেডের নিউ ইযর্ক স্টেট ELA এবং ম্যাথ স্কোর

JJ

চতু র্থ গ্রেডের উপস্থিতি এবং সময়ানুবর্তিতা

JJ

প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত আচরণ, যেগুল�ো হল�ো:
সময়ের সদ্ব্যবহার করে এবং স্বাধীনভাবে লক্ষ্য অর্জনের অব্যাহত প্রচেষ্টা প্রদর্শন করে

JJ

গুছিয়ে কাজ করে

JJ

নানাধরনের ক�ৌশল ব্যবহার করে বাধা পেরিয়ে কাজ সুসম্পন্ন করে

JJ

প্রয়�োজনে সহায়তা চায়

JJ

স্কুলের নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় এবং স্কুল কমিউনিটির সঙ্গে ভাল�োভাবে কাজ করে

JJ

মিডল্স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া চতু র্থ গ্রেডের তথ্য ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্যে মূল্যায়ন করে। স্কুলের স্টাফ পরিবারকে অতিরিক্ত ক�োন
বছরের রিপ�োর্ট কার্ড বা আলাদা শিক্ষকের কাছে থেকে সুপারিশপত্রের মত বাড়তি ক�োন�ো তথ্য প্রদানের জন্য বলতে পারেন না। অ্যাকাডেমিক
ও ব্যক্তিগত আচরণ সাধারণত চতু র্থ গ্রেডের রিপ�োর্ট কার্ডে র অংশ। তথাপি, আপনার সন্তানের স্কুল যদি রিপ�োর্ট কার্ডে র অংশ হিসেবে এগুল�োকে
অন্তর্ভুক্ত করে না থাকে, এসব তথ্য প্রদানের জন্য স্কুলের স্টাফদেরকে অনুর�োধ জানান।

পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা
যদি ক�োন শিক্ষার্থীর IEP-তে পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা উল্লিখিত থাকে, সেই বিশেষ সুবিধা (যদি না সেসব বিশেষ সুবিধা পরীক্ষায় পরিমাপকৃ ত
দক্ষতা বা বিষয়ের পরিবর্তন ঘটায়) শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা অথবা অডিশনে অবশ্যই দিতে হবে। আপনাকে যদি ক�োন পরীক্ষা বা অডিশনে অংশ নিতে
আহ্বান জানান হয়, অনুগ্রহ করে আপনার সন্তানের চাহিদা ও প্রয়�োজনীয় সহায়তা সম্পর্কে সন্তানের এলেমেন্টারি স্কুল থেকে জেনে নেবেন এবং
প্রয়�োজন অনুযায়ী মিডল্ স্কুলে কাগজপত্র প্রদান করবেন। আমাদের ওয়েবসাইট schools.nyc.gov—এ গিয়ে স্পেশাল এডুকেশন ট্যাবে
যাবেন এবং সাপ�োর্ট স এন্ড সার্ভিসেস মেন্যু থেকে পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা -এ ক্লিক করে আর�ো জানতে পারবেন।
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5.0 অনুষ্ঠানগুল�োতে অংশ নিন ও স্কুল পরিদর্শন করুন
মিডল্ স্কুল ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অধিকাংশ অনুষ্ঠান হেমেন্তকালে (ফল) অনুষ্ঠিত হয়, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরের মাঝে। রেফারেন্স হিসেবে এই
বইয়ের সামনে প্রদত্ত অ্যাকশন চেকলিস্ট ব্যবহার করে, আপনার সন্তানের হেমন্তে অ্যাডমিশন সময়সূচি পরিকল্পনা করুন। আপনার ক্যালেন্ডারে,
বিভিন্ন তারিখ ও মিডল্ স্কুল মেলা, ওপেন হাউস, স্কুল ট্যুর, এবং যেসব প্রোগ্রামের জন্য সাক্ষাৎকার, অডিশন বা অনসাইটে মূল্যায়ন আবশ্যক,
সেগুল�োর অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবরাখবর টু কে রাখুন।

5.1 মিডল্স্কুল ফেয়ার
এই হেমন্তে মিডল স্কুল ফেয়ার-এ অংশ নিন। এগুল�োতে আপনি একই দিনে এবং একই স্থানে বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করার সুয�োগ
পাবেন। বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট অথবা বর�োর জন্য মিডল্ স্কুল ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে এই হেমন্তের বিভিন্ন তারিখে। কখন ও ক�োথায় ডিস্ট্রিক্ট মিডল স্কুল
ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে, সেটা জানতে schools.nyc.gov/Middle ওয়েবসাইট দেখুন।

5.2 স্কুল পরিদর্শন
স্কুলটি সন্তানের জন্য কতটা ভাল�ো হবে, সেটি অনুসন্ধানের শ্রেষ্ঠ উপায় হল�ো স্কুলটি পরিদর্শন করা। যাতায়াতের সময় পরীক্ষা করা এবং বাড়ি
থেকে স্কুলটি কতদূর সেটি জানার এটি একটি সহায়ক সুয�োগও বটে। সরাসরি স্কুলে য�োগায�োগ করে খ�োঁজ নিন তাদের ক�োন�ো বিশেষ অনুষ্ঠান
বা ওপেন হাউসের কর্মসূচি আছে কিনা। নির্দিষ্ট ক�োন�ো স্কুলের ওপেন হাউস বা তথ্য অধিবেশনের তারিখ জানতে আমাদের ওয়েবসাইট —
schools.nyc.gov/Middle দেখুন।
পরামর্শ
স্কুলসমূহ পরিদর্শনের সময়, সর্বদা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। গাইড হিসেবে এই সেকশনের অ্যাক্টিভিটি ব্যবহার করুন। সাইন-ইন শিটে, আপনার আগ্রহ
দেখাতে স্পষ্টভাবে আপনার য�োগায�োগের তথ্য লিখুন, এবং যাতে স্কুলগুল�ো আপনার পরিবারের সাথে এইসব অনুষ্ঠান ও অন্য তথ্যের জন্যে পর্যায়ক্রমিক
খ�োঁজখবর রাখতে পারে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঐসব প্রোগ্রামের জন্য যেগুলি সীমিত অবাছাইকৃ ত ভর্তি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে।
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করক
্ম াণ্ড

মিডল্ স্কুল অনুষ্ঠানাদিতে প্রশ্ন করুন

যখন ক�োন মিডল স্কু ল মেলা অথবা ওপেন হাউসে আপনি ক�োন স্কু ল প্রতিনিধির সাথে কথা বলেন, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। নিচে কিছু
প্রশ্ন দেয়া হল�ো যা আগ্রহের স্কু লগুলি সম্পর্কে আরও জানতে আপনাকে ও আপনার সন্তানকে সহায়তা করতে পারে। আর কী কী জানতে চান? প্রতিটি শ্রেণী
বিভাগের (ক্যাটাগরির) জন্য আপনার নিজস্ব প্রশ্নগুল�ো পূরণ করুন।
পরামর্শ
এই পাতাটি কেটে নিন এবং আপনি ও আপনার সন্তান যখন স্কু ল পরিদর্শনে বা মেলায় যাবেন, তখন সঙ্গে নেবেন।

আপনার প্রশ্নাবলী:

আমার সন্তান হ�োমওয়ার্কে বাড়তি সহায়তা কীভাবে পেতে পারে?
স্কুল সংস্কৃতি

আপনার স্কু ল কী কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ?
আপনার স্কু লের শিক্ষার্থীরা কি নিরাপদ ব�োধ করে?

ষষ্ঠ গ্রেডের
শিক্ষার্থী

ষষ্ঠ গ্রেডের শিক্ষার্থীদের দিনের শুরু এবং শেষ কখন?
শুধুমাত্র ষষ্ঠ গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য কি ক�োন�ো কর্মকাণ্ড আছে? যদি
থাকে, সেগুল�ো কী কী?

সবচেয়ে জনপ্রিয় ক�োর্স ক�োন্গুল�ো?
আপনাদের স্কু লের কোর্সগুল�ো অন্যান্য স্কু লগুল�ো থেকে কীভাবে আলাদা?
অ্যাকাডেমিকস্

আপনার স্কু ল কি ক�োন ত্বরান্বিত (অ্যাকসিলারেটেড) ক�োর্স প্রদান করে যা
হাই স্কু ল ক্রেডিট এবং রিজেন্টস্ পরীক্ষার শর্ত হিসেবে গণ্য হবে?
আপনার স্কু লের শিক্ষাদানের দর্শন এবং পদ্ধতি কী?
আপনার গ্রেড দেয়ার স্কু লব্যাপী নিয়মনীতি কী?
আপনার স্কু লের ক্লাস সাইজগুলি কত বড়?

কর্মকাণ্ড
(অ্যাকটিভিটিজ)

অ্যাডমিশনস

আপনাদের স্কু লের কিছু ক্লাবের উদাহরণ দিতে পারেন?
স্কু ল চলাকালে কখন শিক্ষার্থী কর্মকাণ্ডগুল�োতে অংশগ্রহণ করে?
আপনার বাইরের ক�োন�ো সংগঠনের সাথে লেনদেন আছে কি?

এই স্কু লে আবেদন করতে আমাদেরকে আবেদনপত্রে নাম অন্তর্ভুক্ত করা
ছাড়া অন্য কিছু করতে হবে কি? যদি হয়, তাহলে কী এবং কবে নাগাদ?
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6.0 মিডল্ স্কুলে আবেদন করা
মিডল্ স্কুলে আবেদন করুন স�োমবার, 2 ডিসেম্বর, 2019-এর মধ্যে। কীভাবে ভর্তির আবেদন করতে হবে, সে ব্যাপারে সর্বশেষ তথ্য পাবেন
schools.nyc.gov/High -ওয়েবসাইটে।

6.1 কীভাবে আবেদন করবেন—বর্তমান NYC পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থী
এই অক্টোবরে যখন আপনার সন্তানের ব্যক্তিগতকৃ ত মিডল্ স্কুল আবেদনপত্র পাওয়া যাবে, কীভাবে আপনি সেটি পেতে পারেন সেসম্পর্কে
আপনার সন্তানের বর্তমান স্কুল সুস্পষ্ট নির্দে শনা দেবে। তখন আপনি MySchools ব্যবহার করে অনলাইনে অথবা আপনার সন্তানের স্কুল
কাউন্সেলরের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। যেভাবে আবেদন করবেন:

1
2
3

আপনার সন্তানের সাথে মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো আল�োচনা করুন। আপনার আগ্রহের প্রোগ্রাম সেভ অথবা তালিকাবদ্ধ করুন।
আবেদনের পূর্বে আপনার আবেদনের বাছাই সম্পর্কে কথা বলতে এবং পর্যাল�োচনা করার জন্যে আপনার বর্তমান স্কুল কাউন্সেলরের
সাথে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন।
2 ডিসেম্বরের শেষ তারিখের আগে মিডল্ স্কুলে আবেদন করুন। আপনি দুটি পদ্ধতির যেক�োন�ো একটিতে আবেদন করতে পারেন:
JJ

JJ

অনলাইনের মাধ্যমে MySchools-এ ( C MySchools.nyc)
আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালিন সময়, আরবি, বাংলা, চাইনিজ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হেশিয়ান ক্রিওল, ক�োরিয়ান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ এবং
উর্দু ভাষায় আবেদন করার সুয�োগ রাতদিন 24 ঘণ্টা, সপ্তাহের 7 দিন খ�োলা থাকবে। এই
বাটনে
আবেদনপত্র জমাদান
ক্লিক করতে ভু লবেন না!
আপনার সন্তানের বর্তমান স্কুল কাউন্সেলররের মাধ্যমে
স্কুলের মাধ্যমে আপনার মিডল্ স্কুল আবেদনপত্র জমা দেয়ার ব্যাপারে এই হেমন্তে (ফল) আপনার কাউন্সিলাররের সাথে কথা বলুন।

6.2 কীভাবে আবেদন করবেন—বেসরকারি ও ধর্মীয় স্কুল শিক্ষার্থী
আপনার সন্তান যদি বর্তমানে ক�োন প্রাইভেট অথবা ধর্মীয় স্কুলে পড়ে এবং পাবলিক স্কুলে আবেদন করতে আগ্রহী হয়, আমাদের ফ্যামিলি
ওয়েলকাম সেন্টারের কর্মীগণ আপনাকে প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে দেবেন! যেভাবে আবেদন করবেন:

1

আপনার সন্তানের সাথে মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো নিয়ে আল�োচনা করুন। আপনার আগ্রহের প্রোগ্রাম সেভ অথবা তালিকাবদ্ধ করুন।

2

আপনার সন্তানের আবেদনপত্রের পছন্দগুল�ো খুঁজতে সন্তানের সাথে একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার পরিদর্শন করুন ঠিকানা ও
সময় জানতে schools.nyc.gov/WelcomeCenters দেখুন।

3

2 ডিসেম্বরের শেষ তারিখের আগে মিডল্ স্কুলে আবেদন করুন। আপনি দুটি পদ্ধতির যেক�োন�ো একটিতে আবেদন করতে পারেন:
অনলাইনের মাধ্যমে MySchools-এ ( C MySchools.nyc)
আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালিন সময়, আরবি, বাংলা, চাইনিজ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হেশিয়ান ক্রিওল, ক�োরিয়ান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ এবং
উর্দু ভাষায় আবেদন করার সুয�োগ রাতদিন 24 ঘণ্টা, সপ্তাহের 7 দিন খ�োলা থাকবে। এই
বাটনে
আবেদনপত্র জমাদান
ক্লিক করতে ভু লবেন না!

JJ

একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টরের মাধ্যমে
ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টরের কর্মীগণ আপনার সন্তানের আবেদনপত্র জমাদানে সহায়তা দিতে প্রস্তুত আছেন। সরাসরি উপস্থিত
হয়ে আপনি 200টিরও বেশি ভাষায় আবেদন করতে পারবেন। আপনি যদি ইংরেজি ব্যতীত অন্য একটি ভাষায় কথা বলেন
তাহলে দ�োভাষীর জন্য অনুর�োধ করুন।

JJ

NYC পাবলিক স্কুলে আপনি নবাগত? বছরব্যাপী, কীভাবে এনর�োল করতে হয়, ক�োথায় যেতে হবে, এবং কী কী কাগজপত্র লাগবে সেসব
জানতে schools.nyc.gov/NewStudents সাইটে নতু ন শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
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7.0 আপনার মিডল্ স্কুলের অফার প্রাপ্তি
7.1 অফারের চিঠি
এপ্রিল মাসে, আপনি আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুলের অফারের চিঠি পাবেন। এই চিঠিতে থাকবে 2020-2021 স্কুল বছরের জন্য DOE
পাবলিক মিডল্ স্কুলে একটি ভর্তি প্রস্তাব।

7.2 আপিল
আপনার মিডল্ স্কুল প্রস্তাবের চিঠিতে আরও থাকবে আপনি যদি আপনার সন্তানের মিডল্ স্কুল প্রস্তাব পরিবর্তন করতে চান তাহলে কীভাবে
আপিল জানাতে হবে সেসম্পর্কিত তথ্য। আপিল সম্পর্কে অধিক তথ্যের জন্য আপনার সন্তানের এলেমেন্টারি স্কুল কাউন্সেলরের সাথে কথা
বলুন।

7.3 স্কুলের ঠিকানা ও যাতায়াত
আমরা মিডল্ স্কুল শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত শর্তানুযায়ী যাতায়াত সুবিধা প্রদান করি:
JJ

JJ

JJ

ষষ্ঠ গ্রেডের শিক্ষার্থীদের ইয়েল�ো বাস পরিষেবা সুবিধা অথবা মেট্রোকার্ড দেওয়া হয় যদি তারা স্কুল থেকে এক মাইল বা বেশি দূরে বসবাস
করে; এর চেয়ে কাছে কিন্তু স্কুল থেকে অর্ধেক মাইলের বেশি দূরে বাস করে, তাহলে তাদেরকে অনুর�োধের প্রেক্ষিতে অর্ধেক ভাড়ায় MTA
বাস পাস দেওয়া হতে পারে। শিক্ষার্থীরা ইয়েল�ো বাস সুবিধা পেতে পারে যদি তারা নিজেদের স্কুল ডিস্ট্রিক্টের স্কুলেই যায় এবং স্কুলটি ইয়েল�ো
বাস পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করে।
সপ্তম ও উচ্চতর গ্রেডের শিক্ষার্থীদের মেট্রো-কার্ড দেয়া হয়, যদি তারা স্কুল থেকে দেড় মাইল বা এরচেয়ে বেশি দূরে বসবাস করে। যদি
তারা এরচেয়ে নিকটে কিন্তু স্কুল থেকে অর্ধেক মাইলের বেশি দূরে বাস করে, তাদেরকে অনুর�োধের প্রেক্ষিতে অর্ধেক ভাড়ায় MTA বাস
পাস দেয়া হতে পারে।
যেসব শিক্ষার্থীর IEP-তে স্পেশালাইজড্ পরিবহন পরিষেবার শর্ত আছে তাদেরকে স্কুলে যাতায়াতে বাস সুবিধা প্রদান করা হয়। তদুপরি,
পিতামাতাগণ সন্তানের বিশেষ প্রয়�োজনের (স্পেশাল নিডস্) কারণ দেখিয়ে বাড়তি বিশেষ ব্যবস্থার সুবিধা লাভের অনুর�োধ জানাতে
পারবেন, যার কারণে যাবাহনের ধরন বা যাত্রাপথ পরিবর্তিত করে হতে পারে।

আরও তথ্যের জন্য আমাদেরকে কল করুন 718-392-8855 নম্বরে বা schools.nyc.gov/school-life/
transportation/bus-eligibility ওয়েবসাইট দেখুন।

8.0 নিউ ইয়র্ক সিটি DOE পাবলিক মিডল্ স্কুলসমূহ
নিচের সেকশনগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন তার উপায়:
JJ

আপনার স্কুল ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামগুলির সেকশনটি ক�োথায় জেনে নিন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপে এক ঝলকে আপনার ডিস্ট্রিক্টের মিডল্ স্কুল
প্রোগ্রামগুলি দেখে নিন এবং আপনার ডিস্ট্রিক্টের মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো পরবর্তী লিস্ট থেকে জেনে নিন। আপনার সন্তান আবেদন করার
য�োগ্য কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রতিটি প্রোগ্রামের য�োগ্যতা দেখতে ভূ লবেন না।

পরামর্শ
আপনার ডিসট্রিক্ট এবং জ�োনভু ক্ত স্কুল(গুল�ো) খুঁজে বের করতে আপনার ঠিকানা এন্টার করুন schools.nyc.gov/Find-a-School -এই
ওয়েবসাইটে অথবা ফ�োন করুন 311 নম্বরে। এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে আপনার ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) MySchools একাউন্টে।

JJ

বাড়তি বিকল্পসমূহ খুঁজতে নিচের বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম এবং/অথবা সিটিব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশন দেখুন। একটি বাড়তি ম্যাপ অথবা
ম্যাপসমূহে এইসব য�োগ্যতাসহ প্রোগ্রামগুলি দেখায়।

আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালে, আপনি এই স্কুলগুল�োর যেক�োনটি সম্পর্কে অনলাইনে
পারবেন।
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MySchools.nyc -এই ওয়েবসাইটে আরও জানতে

ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামসমূহ | ডিস্ট্রিক্ট 1 সম্পর্কিত তথ্য এবং ম্যাপ
যেসব শিক্ষার্থী ডিস্ট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তারা এই সেকশনের মিডল্স্কুল প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করতে পারবে।

এছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট 1-এর কিছু

মিডল্ স্কুলে যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—
এই প্রোগ্রামগুল�ো এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশনে অবস্থিত।

এছাড়াও ডিসট্রিক্ট 1-এর কিছু

মিডল্ স্কুলে NYC-তে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—এই প্রোগ্রামগুল�ো এই
গাইডের সিটিব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশনে অবস্থিত।

ডিসট্রিক্ট 1-এর ক�োন�ো জ�োনভু ক্ত মিডল্ স্কুল নেই। এর মানে হচ্ছে সকল শিক্ষার্থী যারা ডিসট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে, তাদের বাড়ির ঠিকানা
যাই হ�োক না কেন, সবাইকে সমানভাবে স্কুলের জন্যে বিবেচনা করা হবে।
পরামর্শ
আপনার ডিস্ট্রিক্ট খুঁজে বের করতে আপনার ঠিকানা এন্টার করুন schools.nyc.gov/Find-a-School -এই ওয়েবসাইটে অথবা ফ�োন করুন 311 নম্বরে।
এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে আপনার ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) MySchools একাউন্টে।

আপনার প্রকৃ ত পছন্দ অনুযায়ী প্রোগ্রামগুল�োকে আপনার আবেদনপত্রে ক্রমানুসারে তালিকাবদ্ধ করুন। ডিসট্রিক্ট 1-এর মিডল্ স্কুলের প্রোগ্রামগুল�ো এখন আর আপনি
কীভাবে ক্রমানুসারে তালিকাবদ্ধ করছেন তা দেখতে পায়না, সুতরাং একটি প্রোগ্রাম জানতে পারবে না সেটা আপনার তালিকায় প্রথমে ছিল নাকি বারতম। এর মানে
হল, আপনি একটি মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামকে কততম হিসেবে ধারাক্রম করছেন তাতে ঐ প্রোগ্রামটি আপনাকে মূল্যায়নে প্রভাবিত হবে না।
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ডিস্ট্রিক্ট 1-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 305
730 East 12 Street, New York, NY 10009 | 212-228-4433

P.S. 034 Franklin D. Roosevelt | 01M034
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Franklin Delano Roosevelt (P.S. 34) | M034L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 1-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

94+6 94% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা
ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 7426+ 74% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 385
123 Ridge Street, New York, NY 10002 | 212-677-4680

P.S. 140 Nathan Straus | 01M140
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 1-এ
Nathan Straus Preparatory School (P.S. 140) | 
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
M140S
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

77+23 77% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 7624+ 76% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

P.S. 188 The Island School | 01M188
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

The Island School (P.S. 188) | M188S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 1-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

81+19 81% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

য�োগ্যতা

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 407 | a
442 East Houston Street, New York, NY 10002 | 212-677-5710

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 982+ 98% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

University Neighborhood Middle School | 01M332
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 209 | b
220 Henry Street, New York, NY 10002 | 212-267-5701

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 1-এ
Next Generation Extended Learning @ NYU | 
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
M332R
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
University Neighborhood Middle School | 
M332S

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 1-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

| 8515+ 85% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 250 | b
145 Stanton Street, New York, NY 10002 | 212-260-5375

School for Global Leaders | 01M378
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

School For Global Leaders | M378L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 1-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 ডিসট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো
অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

এছাড়াও এই স্কুল একটি বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম অফার করে—আর�ো জানতে এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ সেকশনটি দেখুন।

83+17 83% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 8911+ 89% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

East Side Community School | 01M450
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

East Side Community School | M450S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 1-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

90+10 90% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 680
420 East 12 Street, New York, NY 10009 | 212-460-8467

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
যেসব আবেদনকারী ফ্রি এবং হ্রাসকৃ ত মূল্যের লাঞ্চ (FRL) পাবার য�োগ্য, এই স্কুল
তাদেরকে 62 শতাংশ পর্যন্ত আসনে অগ্রাধিকার দিবে।

| 946+ 94% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
30

ডিস্ট্রিক্ট 1-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Tompkins Square Middle School | 01M839
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Tompkins Square Middle School | M839M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 1-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 362
600 East 6 Street, New York, NY 10009 | 212-995-1430

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 8911+ 89% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
31

ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামসমূহ | ডিস্ট্রিক্ট 2 সম্পর্কিত তথ্য এবং ম্যাপ
যেসব শিক্ষার্থী ডিস্ট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তারা এই সেকশনের মিডল্স্কুল প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করতে পারবে।

এছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট 2-এর কিছু

মিডল্ স্কুলে যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—
এই প্রোগ্রামগুল�ো এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশনে অবস্থিত।

এছাড়াও ডিসট্রিক্ট 2-এর কিছু

মিডল্ স্কুলে NYC-তে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—এই প্রোগ্রামগুল�ো এই
গাইডের সিটিব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশনে অবস্থিত।

ডিস্ট্রিক্ট 2 জ�োনে বসবাসকারী প্রতিটি পরিবারের একটি জ�োনভূ ক্ত মিডল্স্কুল আছে। একটি ভাল আইডিয়া হচ্ছে আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে আপনার জ�োনভু ক্ত
স্কুলটি অন্তর্ভূক্ত করা, কিন্তু, আপনার এটিকে আপনার প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নিতে হবে না—তাদের আবেদনে পছন্দের তালিকায় প্রথম বা বারতম ক�োথায়
লিপিবদ্ধ করলেন, এতে করে আপনার সন্তানের জ�োনভু ক্ত স্কুলে ভর্তি হবার অগ্রাধিকার পরিবর্তিত হবে না।
পরামর্শ
আপনার ডিস্ট্রিক্ট এবং জ�োনভু ক্ত স্কুল খুঁজে বের করতে আপনার ঠিকানা এন্টার করুন schools.nyc.gov/Find-a-School -এই ওয়েবসাইটে অথবা ফ�োন করুন
311 নম্বরে। এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে আপনার ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) MySchools একাউন্টে।

আপনার প্রকৃ ত পছন্দ অনুযায়ী প্রোগ্রামগুল�োকে আপনার আবেদনপত্রে ক্রমানুসারে তালিকাবদ্ধ করুন। ডিসট্রিক্ট 2-এর মিডল্ স্কুলের প্রোগ্রামগুল�ো এখন আর আপনি
কীভাবে ক্রমানুসারে তালিকাবদ্ধ করছেন তা দেখতে পায়না, সুতরাং একটি প্রোগ্রাম জানতে পারবে না সেটা আপনার তালিকায় প্রথমে ছিল নাকি বারতম। এর মানে
হল, আপনি একটি মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামকে কততম হিসেবে ধারাক্রম করছেন তাতে ঐ প্রোগ্রামটি আপনাকে মূল্যায়নে প্রভাবিত হবে না।
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ডিস্ট্রিক্ট 2-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 1116
330 East 21 Street, New York, NY 10010 | 212-674-4545

J.H.S. 104 Simon Baruch | 02M104
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Academic (Zoned Program) | M104M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Special Progress | M104N

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

1 মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 7327+ 73% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 451 | a
331 East 91st Street, New York, NY 10128 | 212-360-0114

East Side Middle School | 02M114
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

East Side Middle School | M114M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
যেসব আবেদনকারী ফ্রি এবং হ্রাসকৃ ত মূল্যের লাঞ্চ (FRL) পাবার য�োগ্য, এই স্কুল
তাদেরকে 17 শতাংশ পর্যন্ত আসনে অগ্রাধিকার দিবে।

| 964+ 96% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Manhattan Academy of Technology/Jacob Riis
(PS 126) | 02M126
ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
Manhattan Academy of Technology/Jacob Riis
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(P.S. 126) | M126M
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 712
80 Catherine Street, New York, NY 10038 | 212-962-2188

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8911+ 89% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 401 | b
100 Hester Street, New York, NY 10002 | 212-219-1204

Sun Yat Sen Middle School (M.S. 131) | 02M131
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Academic (Zoned Program) | M131M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Special Progress | M131N

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

এছাড়াও এই স্কুল একটি বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম অফার করে—আর�ো জানতে এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ সেকশনটি দেখুন।

95+5 95% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 8218+ 82% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

J.H.S. 167 Robert F. Wagner | 02M167
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Academic (Zoned Program) | M167M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Special Progress | M167N

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 1379
220 East 76 Street, New York, NY 10021 | 212-535-8610

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 7525+ 75% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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ডিস্ট্রিক্ট 2-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Yorkville East Middle School | 02M177
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Yorkville East: L | M177L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Yorkville East: S | M177S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

The Roosevelt Island (P.S./I.S. 217) | M217S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

The Salk School of Science (M.S. 255) | 
M255M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 394
320 East 20th Street, New York, NY 10003 | 212-614-8785

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
যেসব আবেদনকারী ফ্রি এবং হ্রাসকৃ ত মূল্যের লাঞ্চ (FRL) পাবার য�োগ্য, এই স্কুল
তাদেরকে 17 শতাংশ পর্যন্ত আসনে অগ্রাধিকার দিবে।

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 726 | a
10 East 15th Street, New York, NY 10003 | 212-524-4360

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

The Clinton School (M.S. 260) | M260S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
যেসব আবেদনকারী ফ্রি এবং হ্রাসকৃ ত মূল্যের লাঞ্চ (FRL) পাবার য�োগ্য, এই স্কুল
তাদেরকে 17 শতাংশ পর্যন্ত আসনে অগ্রাধিকার দিবে।

| 9010+ 90% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 849 | a
55 Battery Place, New York, NY 10280 | 212-266-5800

Battery Park City School | 02M276
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Battery Park City School (P.S./I.S. 276) | 
M276L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে
সাইন ইন করেছে 3 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের
4 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা
ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 5 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 937+ 93% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Hudson River Middle School (I.S. 289) | 02M289
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Hudson River Middle School (I.S. 289) | 
M289S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

সূত্র

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 617 | a
645 Main Street, New York, NY 10044 | 212-980-0294

| 964+ 96% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

The Clinton School | 02M260

91+9 91% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

1 ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো
অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 928+ 92% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

M.S. 255 Salk School of Science | 02M255

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 8317+ 83% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

P.S./I.S. 217 Roosevelt Island | 02M217

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 230 | b
1458 York Avenue, New York, NY 10075 | 917-432-5413

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 284 | a
201 Warren Street, New York, NY 10282 | 212-571-9268

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 8812+ 88% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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ডিস্ট্রিক্ট 2-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 561 | a
75 Morton Street, New York, NY 10014 | 917-678-8367

M.S. 297 (75 Morton) | 02M297
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

M.S. 297 Screened Program | M297M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

M.S.297 Zoned Program | M297Z

জ�োনভু ক্ত

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

জ�োন-এ বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের
জন্য উন্মুক্ত

| 8614+ 86% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

New York City Lab Middle School for
Collaborative Studies | 02M312
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

NYC Lab Middle School for Collaborative
Studies | M312M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 560 | a
12 Spruce Street, New York, NY 10038 | 212-266-4800

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Spruce Street School | M397L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে
সাইন ইন করেছে 3 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের
4 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা
ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 5 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8416+ 84% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

School of the Future Middle and High School | 
02M413
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

School of The Future | M413S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

97+3 97% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 563 | a
333 West 17 Street, New York, NY 10011 | 212-691-6119

| 8119+ 81% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Spruce Street School | 02M397

97+3 97% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 749 | b
127 East 22 Street, New York, NY 10010 | 212-475-8086

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 8317+ 83% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Lower Manhattan Community Middle School | 02M896
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Lower Manhattan Community Middle School
(M.S. 896) | M896S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 175
425 West 33rd Street, New York, NY 10001 | 212-695-9115

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

City Knoll Middle School | M933L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 2-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

সূত্র

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 8911+ 89% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

City Knoll Middle School | 02M933

83+17 83% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 385 | a
26 Broadway, New York, NY 10004 | 646-826-8100

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো
অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 6535+ 65% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামসমূহ | ডিস্ট্রিক্ট 3 সম্পর্কিত তথ্য এবং ম্যাপ
যেসব শিক্ষার্থী ডিস্ট্রিক্ট 3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তারা এই সেকশনের মিডল্স্কুল প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করতে পারবে।

এছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট 3-এর কিছু

মিডল্ স্কুলে যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—
এই প্রোগ্রামগুল�ো এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশনে অবস্থিত।

এছাড়াও ডিসট্রিক্ট 3-এর কিছু

মিডল্ স্কুলে NYC-তে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—এই প্রোগ্রামগুল�ো এই
গাইডের সিটিব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশনে অবস্থিত।

ডিসট্রিক্ট 3-এর ক�োন�ো জ�োনভু ক্ত মিডল্ স্কুল নেই। এর মানে হচ্ছে সকল শিক্ষার্থী যারা ডিসট্রিক্ট 3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে, তাদের বাড়ির ঠিকানা যাই
হ�োক না কেন, সবাইকে সমানভাবে স্কুলের জন্যে বিবেচনা করা হবে।
পরামর্শ
আপনার ডিস্ট্রিক্ট খুঁজে বের করতে আপনার ঠিকানা এন্টার করুন schools.nyc.gov/Find-a-School -এই ওয়েবসাইটে অথবা ফ�োন করুন 311 নম্বরে।
এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে আপনার ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) MySchools একাউন্টে।

আপনার প্রকৃ ত পছন্দ অনুযায়ী প্রোগ্রামগুল�োকে আপনার আবেদনপত্রে ক্রমানুসারে তালিকাবদ্ধ করুন। ডিসট্রিক্ট 3-এর মিডল্ স্কুলের প্রোগ্রামগুল�ো এখন আর আপনি
কীভাবে ক্রমানুসারে তালিকাবদ্ধ করছেন তা দেখতে পায়না, সুতরাং একটি প্রোগ্রাম জানতে পারবে না সেটা আপনার তালিকায় প্রথমে ছিল নাকি বারতম। এর মানে
হল, আপনি একটি মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামকে কততম হিসেবে ধারাক্রম করছেন তাতে ঐ প্রোগ্রামটি আপনাকে মূল্যায়নে প্রভাবিত হবে না।
ডিসট্রিক্ট 3-এর বৈচিত্র্যময়তার পরিকল্পনা (ডাইভার্সিটি প্ল্যান)
মিডল্ স্কুলে বৈচিত্র্যময়তা বাড়াতে ডিসট্রিক্ট 3-এর ডিস্ট্রিক্টব্যাপী পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনা প্রস্তুতে চালিকা শক্তি ছিল স্থানীয় পিতামাতা এবং শিক্ষকবৃন্দ,
এছাড়াও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল ডিসট্রিক্ট 3 কমিউনিটি এডু কেশন কাউন্সিল এবং এর মিডল্ স্কুল কমিটি, ডিসট্রিক্ট 3-এর সুপারিন্টেনডেন্ট, এবং ডিসট্রিক্ট
3 এলিমেন্টারি এবং মিডল্ স্কুল প্রিন্সিপ্যালবৃন্দ।
এই পরিকল্পনা মিডল্ স্কুলের আসনগুল�োতে যেসব শিক্ষার্থী ফেডারেল ফ্রি অথবা স্বল্প-মূল্যের লাঞ্চ প্রোগ্রামের (FRL) জন্যে য�োগ্য এবং যারা পড়ালেখায় কম ভাল�ো
করছে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। FRL-এর জন্যে য�োগ্য একজন শিক্ষার্থী পড়ালেখায় কম ভাল�ো করছে হিসেবে গণ্য হতে পারে নিম্নলিখিতের উপর নির্ভর করে:
 30% - নেয়া হবে চতু র্থ গ্রেডের ফাইনাল ELA ক�োর্সের গ্রেড থেকে
 30% - নেয়া হবে চতু র্থ গ্রেডের ফাইনাল ম্যাথ ক�োর্সের গ্রেড থেকে
 20% - নেয়া হবে NYS ELA টেস্টের স্কোর থেকে
 20% - নেয়া হবে NYS ম্যাথ টেস্টের স্কোর থেকে
যেসব শিক্ষার্থী FRL-এর জন্যে য�োগ্য এবং উপর�োক্ত হিসাব অনুযায়ী সবচেয়ে খারাপ ফলাফল করছে তাদেরকে গ্রুপ A-তে অন্তর্ভূক্ত করা হবে, এবং যেসব শিক্ষার্থী
FRL-এর জন্যে য�োগ্য ও কম ভাল�ো করছে তাদেরকে গ্রুপ B-তে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। প্রতিটি ডিসট্রিক্ট 3-এর মিডল্ স্কুলের সর্বম�োট আসনের 10%-এর জন্য গ্রুপ
A-কে এবং 15%-এর জন্য গ্রুপ B-কে ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অবশিষ্ট্য 75% আসন সকল শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত করা হবে।
এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভর্তি পদ্ধতি একই থাকবে: স্ক্রীনড্ (বাছাইকৃ ত) স্কুলগুল�োতে বাছাইয়ের মানদন্ অব্যহত থাকবে।
প্রিন্সিপ্যালের ফ�োরাম
ডিসট্রিক্ট 3-এর প্রিন্সিপ্যালের ফ�োরাম অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, 3 অক্টোবর, সন্ধ্যা 6pm থেকে 8pm পর্যন্ত, স্থান 370 West 120th Street, New York,
NY 10027।
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ডিস্ট্রিক্ট 3-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

J.H.S. 054 Booker T. Washington* | 03M054
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Booker T. Washington (J.H.S. 54) | M054M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 937+ 93% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 443
220 West 121 Street, New York, NY 10027 | 212-678-2865

P.S. 076 A. Philip Randolph* | 03M076
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

A. Philip Randolph (P.S./I.S. 76) | M076L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

97+3 97% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 512 | b
370 West 120th Street, New York, NY 10027 | 212-678-2849

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
Hugo Newman School (P.S./I.S. 180) | M
 180S বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 7030+ 70% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: 5-8 | শিক্ষার্থী: 241 | b
100 West 84 Street, New York, NY 10024 | 212-799-1477

The Center School (M.S. 243)* | 03M243
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

The Center School | M243M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত।
শিক্ষার্থীরা পঞ্চম গ্রেডে ভর্তির জন্য
আবেদন করতে পারে।

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 955+ 95% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

M.S. M245 The Computer School* | 03M245
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

The Computer School (M.S. 245) | M245M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 565 | a
300 West 61st Street, New York, NY 10023 | 347-478-5228

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
The Riverside School for Makers and Artists | 
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
M191S
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 6139+ 61% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

The Riverside School for Makers and Artists* | 
03M191

85+15 85% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে
সাইন ইন করেছে 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী
শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 4 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল
জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 5 এরপর ডিসট্রিক্ট 3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 973+ 97% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

P.S. 180 Hugo Newman* | 03M180

86+14 86% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 867
103 West 107 Street, New York, NY 10025 | 212-678-2861

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 403 | b
100 West 77 Street, New York, NY 10024 | 917-441-0873

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 9010+ 90% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | * এই প্রোগ্রাম যেসব শিক্ষার্থী ফেডারেল ফ্রি অথবা স্বল্প-মূল্যের
লাঞ্চ প্রোগ্রামের (FRL) জন্যে য�োগ্য এবং যারা পড়ালেখায় কম ভাল�ো করছে তাদেরকে 25% আসনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়।

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
40

ডিস্ট্রিক্ট 3-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

M.S. 250 West Side Collaborative
Middle School* | 03M250

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 162
735 West End Avenue, New York, NY 10025 | 212-866-6313

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

iCollaborate | M250S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

97+3 97% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 7624+ 76% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 153 | b
154 West 93 Street, New York, NY 10025 | 212-222-2857

Lafayette Academy* | 03M256
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Lafayette Academy (M.S. 256) | M256S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

এছাড়াও এই স্কুল একটি বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম অফার করে—আর�ো জানতে এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ সেকশনটি দেখুন।

85+15 85% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 937+ 93% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 239 | b
154 West 93 Street, New York, NY 10025 | 212-678-5888

Community Action School - MS 258* | 03M258
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Community Action School (M.S. 258) | 
M258S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

86+14 86% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 8020+ 80% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-10 | শিক্ষার্থী: 432 | b
227-243 West 61st Street, New York, NY 10023 | 212-245-1506

West End Secondary School* | 03M291
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

West End Secondary School of Urban
Studies | M291S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 937+ 93% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

P.S. 333 Manhattan School for Children* | 03M333
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
The Manhattan School For Children | M333S বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

West Prep Academy (M.S. 421) | M421U

90+10 90% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8416+ 84% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 204
150 West 105 Street, New York, NY 10025 | 212-280-8502

West Prep Academy* | 03M421
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: K-8 | শিক্ষার্থী: 757 | b
154 West 93 Street, New York, NY 10025 | 212-222-1450

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 8020+ 80% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | * এই প্রোগ্রাম যেসব শিক্ষার্থী ফেডারেল ফ্রি অথবা স্বল্প-মূল্যের
লাঞ্চ প্রোগ্রামের (FRL) জন্যে য�োগ্য এবং যারা পড়ালেখায় কম ভাল�ো করছে তাদেরকে 25% আসনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়।

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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ডিস্ট্রিক্ট 3-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 428
234 West 109 Street, New York, NY 10025 | 212-678-2960

Mott Hall II* | 03M862
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Mott Hall II | M862M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

97+3 97% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 8713+ 87% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 718 | b
425 West 123 Street, New York, NY 10027 | 212-666-1278

Columbia Secondary School | 05M362
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3, 4, 5, ও 1 ডিসট্রিক্ট 3-এর 96 স্ট্রিটের উত্তরে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী এবং
Columbia Secondary School for Math, Science
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস ডিসট্রিক্ট 4, 5, ও 6-এ বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট
and Engineering | M362M
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
3-এর 96 স্ট্রিটের দক্ষিণে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

95+5 95% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

| 8713+ 87% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | * এই প্রোগ্রাম যেসব শিক্ষার্থী ফেডারেল ফ্রি অথবা স্বল্প-মূল্যের
লাঞ্চ প্রোগ্রামের (FRL) জন্যে য�োগ্য এবং যারা পড়ালেখায় কম ভাল�ো করছে তাদেরকে 25% আসনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়।

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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ন�োট

43

ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামসমূহ | ডিস্ট্রিক্ট 4 সম্পর্কিত তথ্য এবং ম্যাপ
যেসব শিক্ষার্থী ডিস্ট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তারা এই সেকশনের মিডল্স্কুল প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করতে পারবে।

এছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট 4-এর কিছু

মিডল্ স্কুলে যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—
এই প্রোগ্রামগুল�ো এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশনে অবস্থিত।

এছাড়াও ডিসট্রিক্ট 4-এর কিছু

মিডল্ স্কুলে NYC-তে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—এই প্রোগ্রামগুল�ো এই
গাইডের সিটিব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশনে অবস্থিত।

ডিসট্রিক্ট 4-এর ক�োন�ো জ�োনভু ক্ত মিডল্ স্কুল নেই। এর মানে হচ্ছে সকল শিক্ষার্থী যারা ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে, তাদের বাড়ির ঠিকানা
যাই হ�োক না কেন, সবাইকে সমানভাবে স্কুলের জন্যে বিবেচনা করা হবে।
পরামর্শ
আপনার ডিস্ট্রিক্ট খুঁজে বের করতে আপনার ঠিকানা এন্টার করুন schools.nyc.gov/Find-a-School -এই ওয়েবসাইটে অথবা ফ�োন করুন 311 নম্বরে।
এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে আপনার ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) MySchools একাউন্টে।
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ডিস্ট্রিক্ট 4-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 407 | b
160 East 120 Street, New York, NY 10035 | 212-860-5827

P.S. 007 Samuel Stern | 04M007
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Samuel Stern (P.S./M.S. 7) | M007S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

89+11 89% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 7030+ 70% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 805
176 East 115 Street, New York, NY 10029 | 212-876-5522

James Weldon Johnson | 04M057
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

James Weldon Johnson Leadership
Academy | M057S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

81+19 81% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 7723+ 77% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 646
131 East 104 Street, New York, NY 10029 | 212-860-5831

The Lexington Academy | 04M072
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

য�োগ্যতা

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

The Lexington Academy | M072L

82+18 82% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তি পদ্ধতি

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে
সাইন ইন করেছে 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী
শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 4 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল
জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 5 এরপর ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 7921+ 79% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 394
216 East 120 Street, New York, NY 10035 | 212-860-5851

P.S. 096 Joseph Lanzetta | 04M096
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Joseph Lanzetta School (P.S./M.S. 96) | 
M096S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

এছাড়াও এই স্কুল একটি বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম অফার করে—আর�ো জানতে এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ সেকশনটি দেখুন।

93+7 93% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 7822+ 78% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

P.S. 108 Assemblyman Angelo Del Toro
Educational Complex | 04M108

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 470
1615 Madison Avenue, New York, NY 10029 | 212-860-5803

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড
School of Authors (P.S./M.S. 108) | M108U

87+13 87% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8416+ 84% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 773
19 East 103 Street, New York, NY 10029 | 212-860-5801

P.S. 171 Patrick Henry | 04M171
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Patrick Henry Preparatory School
(P.S./I.S. 171) | M171S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

90+10 90% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 955+ 95% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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ডিস্ট্রিক্ট 4-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

P.S. 206 Jose Celso Barbosa | 04M206
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Jose Celso Barbosa Academy for Social Justice সীমিত অবাছাইকৃ ত যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(P.S./M.S. 206) | M206L
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

79+21 79% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Esperanza Preparatory Academy | M372L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Spanish Dual Language Program | M372M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

য�োগ্যতা

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে
সাইন ইন করেছে 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী
শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 4 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল
জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 5 এরপর ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 569 | b
240 East 109 Street, New York, NY 10029 | 212-722-6507

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো
অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8020+ 80% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Isaac Newton Middle School for Math &
Science | 04M825
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Isaac Newton Middle School For Math and
Science (M.S. 825) | M825S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

97+3 97% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 7921+ 79% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Esperanza Preparatory Academy | 04M372

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

গ্রেড: 3-8 | শিক্ষার্থী: 477
508 East 120 Street, New York, NY 10035 | 212-860-5809

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 240 | b
260 Pleasant Avenue, New York, NY 10029 | 212-860-6006

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 8713+ 87% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 483 | b
433 East 100 Street, New York, NY 10029 | 212-860-5992

Central Park East II | 04M964
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Central Park East II | M964U

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 4-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর সেন্ট্রাল পার্ক ইস্ট I-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের
3 এরপর ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

96+4 96% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 7129+ 71% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Columbia Secondary School | 05M362
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 718 | b
425 West 123 Street, New York, NY 10027 | 212-666-1278

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3, 4, 5, ও 1 ডিসট্রিক্ট 3-এর 96 স্ট্রিটের উত্তরে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী এবং
Columbia Secondary School for Math, Science
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস ডিসট্রিক্ট 4, 5, ও 6-এ বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট
and Engineering | M362M
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
3-এর 96 স্ট্রিটের দক্ষিণে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

95+5 95% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

| 8713+ 87% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
47

ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামসমূহ | ডিস্ট্রিক্ট 5 সম্পর্কিত তথ্য এবং ম্যাপ
যেসব শিক্ষার্থী ডিস্ট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তারা এই সেকশনের মিডল্স্কুল প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করতে পারবে।

এছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট 5-এর কিছু

মিডল্ স্কুলে যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—
এই প্রোগ্রামগুল�ো এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশনে অবস্থিত।

ডিসট্রিক্ট 5-এর ক�োন�ো জ�োনভু ক্ত মিডল্ স্কুল নেই। এর মানে হচ্ছে সকল শিক্ষার্থী যারা ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে, তাদের বাড়ির ঠিকানা
যাই হ�োক না কেন, সবাইকে সমানভাবে স্কুলের জন্যে বিবেচনা করা হবে।
পরামর্শ
আপনার ডিস্ট্রিক্ট খুঁজে বের করতে আপনার ঠিকানা এন্টার করুন schools.nyc.gov/Find-a-School -এই ওয়েবসাইটে অথবা ফ�োন করুন 311 নম্বরে।
এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে আপনার ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) MySchools একাউন্টে।
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ডিস্ট্রিক্ট 5-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 630
2987 Frederick Douglass Boulevard, New York, NY 10039 | 212-360-1519

P.S. 046 Arthur Tappan | 05M046
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

P.S./M.S. 46 - The Arthur Tappan School | 
M046L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

79+21 79% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Pedro Albizu Campos (P.S./M.S. 161) | 
M161L

গ্রেড: K-8 | শিক্ষার্থী: 806
499 West 133 Street, New York, NY 10027 | 212-690-5945

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে
সাইন ইন করেছে 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী
শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 4 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল
জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 5 এরপর ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8020+ 80% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Urban Assembly Academy for Future Leaders | 
05M286
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Urban Assembly Academy for Future Leaders সীমিত অবাছাইকৃ ত যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(I.S. 286) | M286L
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

75+25 75% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে
সাইন ইন করেছে 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী
শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 4 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল
জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 5 এরপর ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 7723+ 77% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

P.S. 161 Pedro Albizu Campos | 05M161

85+15 85% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 125
509 West 129 Street, New York, NY 10027 | 212-543-4960

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো
অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 7723+ 77% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Columbia Secondary School | 05M362
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 718 | b
425 West 123 Street, New York, NY 10027 | 212-666-1278

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3, 4, 5, ও 1 ডিসট্রিক্ট 3-এর 96 স্ট্রিটের উত্তরে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী এবং
Columbia Secondary School for Math, Science
বাছাইকৃ
ত
(স্ক্রীনড্
)

6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস ডিসট্রিক্ট 4, 5, ও 6-এ বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট
and Engineering | M362M
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত।
3-এর 96 স্ট্রিটের দক্ষিণে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

95+5 95% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 8713+ 87% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: 6 (2022-এর হেমন্তে 6-8 গ্রেডকে পরিষেবা দেবে) | শিক্ষার্থী: 406
425 West 130 Street, New York, NY 10027 | 212-690-5932

M.S. 371 | 05M371
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

M.S. 371 | M371U

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 M.S. 129-এ পড়াশ�োনা করছে এমন পঞ্চম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

Frederick Douglass Academy | 05M499
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Frederick Douglass Academy | M499S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

92+8 92% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 1257 | b
2581 7th Avenue, New York, NY 10039 | 212-491-4107

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 6535+ 65% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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ডিস্ট্রিক্ট 5-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 142 | a
625 West 133 Street, New York, NY 10027 | 212-281-6339

New Design Middle School | 05M514
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

New Design Middle School | M514L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

75+25 75% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো
অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 6931+ 69% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Teachers College Community School | 
05M517
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড
Teachers College Community School | 
M517U

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 311
168 Morningside Avenue, New York, NY 10027 | 212-316-8080

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5 ও 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 5 ও 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

N/A% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে | N/A% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Thurgood Marshall Academy for Learning
and Social Change | 05M670
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 560 | a
200-214 West 135th Street, New York, NY 10030 | 212-283-8055

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5-এ
Thurgood Marshall Academy for Learning and
বাছাইকৃ
ত
(স্ক্রীনড্
)

পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
Social Change | M670M
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

79+21 79% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

| 8218+ 82% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামসমূহ | ডিস্ট্রিক্ট 6 সম্পর্কিত তথ্য এবং ম্যাপ
যেসব শিক্ষার্থী ডিস্ট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তারা এই সেকশনের মিডল্স্কুল প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করতে পারবে।

এছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট 6-এর কিছু

মিডল্ স্কুলে যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—
এই প্রোগ্রামগুল�ো এই গাইডের বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম সেকশনে অবস্থিত।

ডিসট্রিক্ট 6-এর জ�োনে বসবাসকারী সকল পরিবারের অন্তত একটি জ�োনভু ক্ত মিডল্ স্কুল আছে, এবং কিছু পরিবারের ক্ষেত্রে দুট�ো অথবা তিনটি আছে। একটি ভাল
আইডিয়া হচ্ছে আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে আপনার জ�োনভু ক্ত স্কুলটি অন্তর্ভূক্ত করা—এবং যদি আপনার একাধিক জ�োনভু ক্ত স্কুল থেকে থাকে, তবে দুট�ো অথবা
সবগুল�ো স্কুলই অন্তর্ভূক্ত করা বিবেচনা করুন। কিন্তু, আপনার জ�োনভু ক্ত স্কুলটিকে আপনার প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নিতে হবে না। তাদের আবেদনে পছন্দের
তালিকায় প্রথম বা বারতম ক�োথায় লিপিবদ্ধ করলেন, এতে করে আপনার সন্তানের জ�োনভু ক্ত স্কুলে (অথবা জ�োনভু ক্ত যেক�োন স্কুলে) ভর্তি হবার অগ্রাধিকার পরিবর্তিত
হবে না।
পরামর্শ
আপনার ডিসট্রিক্ট এবং জ�োনভু ক্ত স্কুল(গুল�ো) খুঁজে বের করতে আপনার ঠিকানা এন্টার করুন schools.nyc.gov/Find-a-School -এই ওয়েবসাইটে অথবা ফ�োন
করুন 311 নম্বরে। এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে আপনার ব্যক্তিগতকৃ ত (পার্সনালাইজড্ ) MySchools একাউন্টে।

52

Paula Hedbavny
School | 06M278
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Amistad Dual Language
School | 06M311
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ডিস্ট্রিক্ট 6-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: K-8 | শিক্ষার্থী: 357 | b
4124 9 Avenue, New York, NY 10034 | 917-521-2220

P.S. 018 Park Terrace | 06M018
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Park Terrace (P.S. 18) | M018U

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

65+35 65% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 9010+ 90% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 261
650 Academy Street, New York, NY 10034 | 212-567-9162

Harold O. Levy School | 06M052
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Harold O. Levy School 52 Apple ConnectED
Program | M052U

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Harold O. Levy School 52 Zoned Program | 
M052Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োন-এ বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের
জন্য উন্মুক্ত

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 9010+ 90% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

J.H.S. 143 Eleanor Roosevelt | 06M143

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 247 | b
511 West 182nd Street, New York, NY 10033 | 212-927-7739

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Eleanor Roosevelt Intermediate School
(I.S. 143) | M143U

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থী PS 115, PS 132, অথবা PS 189-এ পড়াশ�োনা করছে এবং
মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

88+12 88% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 8218+ 82% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

P.S./I.S. 187 Hudson Cliffs | 06M187

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 775
349 Cabrini Boulevard, New York, NY 10040 | 212-927-8218

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড
Hudson Cliffs School (P.S./I.S. 187) | M187U

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 946+ 94% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Hamilton Grange Middle School | 06M209
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Hamilton Grange Middle School | M209L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Spanish Dual Language Program | M209S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

96+4 96% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 295 | b
500 West 138 Street, New York, NY 10031 | 212-281-6184

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 PS 192-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো
অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর PS 192-এ পড়াশ�োনা
করছে অথবা জ�োনভূ ক্ত শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/
অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে
4 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 946+ 94% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
54

ডিস্ট্রিক্ট 6-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

P.S./I.S. 210 - Twenty-first Century Academy
for Community Leadership | 06M210
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Spanish Dual Language Program | M210M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তি পদ্ধতি

The Mott Hall School | M223S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

য�োগ্যতা

গ্রেড: K-8 | শিক্ষার্থী: 551 | b
421 W 219th St, New York, NY 10034 | 917-521-2060

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Paula Hedbavny School (P.S./M.S. 278) | 
M278S

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 946+ 94% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

City College Academy of the Arts | 06M293
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

City College Academy of The Arts | M293L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 608 | a
4600 Broadway, New York, NY 10040 | 212-567-3164

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো
অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 9010+ 90% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Amistad Dual Language School | 06M311
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
Amistad Spanish Dual Language Program |  বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
M311M
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

93+7 93% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 973+ 97% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Paula Hedbavny School | 06M278

93+7 93% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 300 | b
71-111 Convent Ave, New York, NY 10027 | 212-281-5028

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

90+10 90% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 946+ 94% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

The Mott Hall School | 06M223

96+4 96% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 425 | a
501-503 West 152 Street, New York, NY 10031 | 212-283-0012

গ্রেড: K-8 | শিক্ষার্থী: 404 | a
4862 Broadway, New York, NY 10034 | 212-544-8021

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8416+ 84% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 385 | a
21 Jumel Place, New York, NY 10032 | 212-923-3827

M.S. 319 - Maria Teresa | 06M319
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Spanish Dual Language Program | M319M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থী PS 8, PS 153, অথবা PS 173-এ পড়াশ�োনা করছে এবং
মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

Maria Teresa Mirabal (M.S. 319) | M319U

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থী PS 8, PS 153, অথবা PS 173-এ পড়াশ�োনা করছে এবং
মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

91+9 91% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 946+ 94% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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ডিস্ট্রিক্ট 6-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 400 | a
4600 Broadway, New York, NY 10040 | 212-304-0853

Middle School 322 | 06M322
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Spanish Dual Language Program | M322M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থী PS 5, PS 48, অথবা PS 152-এ পড়াশ�োনা করছে এবং মিডল্
স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

The Renaissance Leadership Academy
(M.S. 322) | M322U

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থী PS 5, PS 48, অথবা PS 152-এ পড়াশ�োনা করছে এবং মিডল্
স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

92+8 92% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

| 8515+ 85% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 340 | a
21 Jumel Place, New York, NY 10032 | 212-923-4057

M.S. 324 - Patria Mirabal | 06M324
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড
Making Connections to Local and Global
Communities | M324U

93+7 93% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থী PS 8, PS 153, অথবা PS 173-এ পড়াশ�োনা করছে এবং
মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8911+ 89% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Community Math & Science Prep | 06M328
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Spanish Dual Language Program | M328M

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Community Math & Science Prep | M328U

উন্মুক্ত

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 210
401 West 164 Street, New York, NY 10032 | 917-521-2508

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থী PS 4, PS 28, অথবা PS 128-এ পড়াশ�োনা করছে এবং মিডল্
স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

Community Health Academy of the Heights | 
06M346

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 713 | a
504 West 158th Street, New York, NY 10032 | 212-342-6600

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

87+13 87% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 8416+ 84% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

ভর্তি পদ্ধতি

Community Health Academy of the Heights | 
উন্মুক্ত
M346U

81+19 81% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

| 928+ 92% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Washington Heights Expeditionary Learning
School | 06M348

গ্রেড: PK-12 | শিক্ষার্থী: 864 | b
511 West 182nd Street, New York, NY 10033 | 212-781-0524

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Washington Heights Expeditionary Learning
School | M348U

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থী PS 115, PS 132, PS 173, অথবা PS 189-এ
পড়াশ�োনা করছে এবং মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

93+7 93% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

| 8911+ 89% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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ডিস্ট্রিক্ট 6-এর প্রোগ্রামগুল�ো
যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Washington Heights Academy | 06M366
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Washington Heights Academy | M366L

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 6-এ
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 589 | a
202 Sherman Ave, New York, NY 10034 | 212-304-3320

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা
ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 946+ 94% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Columbia Secondary School | 05M362
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 718 | b
425 West 123 Street, New York, NY 10027 | 212-666-1278

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 3, 4, 5, ও 1 ডিসট্রিক্ট 3-এর 96 স্ট্রিটের উত্তরে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী এবং
Columbia Secondary School for Math, Science
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস ডিসট্রিক্ট 4, 5, ও 6-এ বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট
and Engineering | M362M
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত।
3-এর 96 স্ট্রিটের দক্ষিণে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

95+5 95% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 8713+ 87% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Teachers College Community School | 
05M517

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 311
168 Morningside Avenue, New York, NY 10027 | 212-316-8080

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Teachers College Community School | 
M517U

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ডিসট্রিক্ট 5 ও 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 5 ও 6-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

N/A% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে | N/A% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

সূত্র

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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বর�োব্যাপী
প্রোগ্রামসমূহ
ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা করছে অথবা বসবাস করছে এমন সকল শিক্ষার্থী এই সেকশনের মিডল্স্কুল প্রোগ্রামগুল�োতে
আবেদন করতে পারে।

ম্যানহাটানে কিছু

মিডল্ স্কুলে শুধুমাত্র ডিস্ট্রিক্ট 1, 2, 3, 4, 5, অথবা 6-এ পড়াশ�োনা করছে এবং/
অথবা বসবাস করছে এমন সকল শিক্ষার্থীর জন্যে উন্মুক্ত প্রোগ্রাম আছে—এই প্রোগ্রামগুল�ো এই
গাইডের প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টের নির্ধারিত ডিস্ট্রিক্টের প্রোগ্রামসমূহ সেকশনে অবস্থিত।

এছাড়াও, ম্যানহাটানে কিছু

মিডল্ স্কুলে নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত
প্রোগ্রাম আছে—এই প্রোগ্রামগুল�ো এই গাইডের সিটিব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ সেকশনে অবস্থিত।

ডিস্ট্রিক্ট, বর�োব্যাপী, বা সিটিব্যাপী যেটাই হ�োক না কেন, আপনার সন্তানের আবেদনে মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামগুল�ো আপনার প্রকৃ ত
পছন্দের অগ্রাধিকার অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে ভূ লবেন না। যদি একটি বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম আপনার সামগ্রিক পছন্দ হিসেবে
তৃ তীয় স্থানে থাকে, তবে আপনার আবেদনপত্রে সেটিকে তৃ তীয় স্থানে লিপিবদ্ধ করুন। ক�োন বিশেষ ধরনের প্রোগ্রামকে আগে
স্থান দেয়ার মধ্যে ক�োন উপকারিতা নেই, যদিনা আপনি ঐ নির্দিষ্ট প্রোগ্রামটিকে প্রাধান্য দিতে চাচ্ছেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাদের
প্রথম পছন্দ থেকে শুরু করে, তাদের আবেদনের প্রতিটি মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামের জন্য বিবেচনা করা হবে। যদি আপনার সন্তান
তার প্রথম পছন্দের প্রোগ্রামে অফার না পায়, তবে তাকে তার দ্বিতীয় পছন্দের জন্য এমনভাবে বিবেচনা করা হবে যেন ওটাই
ছিল তার প্রথম পছন্দ, এমন করে আপনি আবেদন পত্রে যেভাবে তালিকাবদ্ধ করেছেন সেভাবে ওগূল�ো একটির পর একটি
বিবেচনা করা হবে।
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বর�োব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ
যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 678 | b
327 Cherry Street, New York, NY 10002 | 212-602-9700

P.S. 184M Shuang Wen | 01M184
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Shuang Wen (P.S. 184) Chinese Dual
Language Program | M184S

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ডিসট্রিক্ট 1-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের
3 এরপর ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8119+ 81% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

School for Global Leaders | 01M378
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

School for Global Leaders Mandarin Dual
Language Program | M378M

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

83+17 83% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 250 | b
145 Stanton Street, New York, NY 10002 | 212-260-5375

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 8911+ 89% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Sun Yat Sen Middle School (M.S. 131) | 02M131
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 401 | b
100 Hester Street, New York, NY 10002 | 212-219-1204

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
M.S. 131 Mandarin Dual Language Program |  বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
M131P
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

95+5 95% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

| 8218+ 82% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 235
41 West 117 Street, New York, NY 10026 | 646-672-9020

P.S. 149 Sojourner Truth* | 03M149
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড
Sojourner Truth School (M149) | M149U

94+6 94% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ডিসট্রিক্ট
3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 4 এরপর ম্যানহাটানে
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8812+ 88% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

M.S. M247 Dual Language Middle School* | 
03M247
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
M.S. 247 Spanish Dual Language Program |  বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
M247M
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

87+13 87% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

1 ডিসট্রিক্ট 3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 153 | b
154 West 93 Street, New York, NY 10025 | 212-222-2857

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

M.S. 256 French Dual Language Program | 
M256M

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
ভাষা
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

সূত্র

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 928+ 92% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Lafayette Academy* | 03M256

85+15 85% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 220 | b
100 West 77 Street, New York, NY 10024 | 212-496-1050

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 937+ 93% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | * এই প্রোগ্রাম যেসব শিক্ষার্থী ফেডারেল ফ্রি অথবা স্বল্প-মূল্যের
লাঞ্চ প্রোগ্রামের (FRL) জন্যে য�োগ্য এবং যারা পড়ালেখায় কম ভাল�ো করছে তাদেরকে 25% আসনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়।

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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বর�োব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ
যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Wadleigh Secondary School for the
Performing & Visual Arts* | 03M415
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Wadleigh Secondary School For the
Performing & Visual Arts | M415S

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

90+10 90% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তি পদ্ধতি

Frederick Douglass Academy II Secondary
School | M860S

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

য�োগ্যতা

ভর্তি পদ্ধতি

Joseph Lanzetta School (P.S./M.S. 96) Spanish
Dual Language Program | M096M

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ) পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 7822+ 78% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Renaissance School of the Arts | 04M377
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Renaissance School of The Arts | M377L

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 168
319 East 117 Street, New York, NY 10035 | 212-534-6072

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো
অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে
3 এরপর ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের
4 এরপর ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 8812+ 88% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Young Women’s Leadership School | 04M610
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Young Women’s Leadership School | M610M বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

সূত্র

1 ডিসট্রিক্ট 3-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 394
216 East 120 Street, New York, NY 10035 | 212-860-5851

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

97+3 97% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 7921+ 79% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

P.S. 096 Joseph Lanzetta | 04M096

88+12 88% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

1 ডিসট্রিক্ট 3 ও 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার
2 এরপর ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 362 | b
215 West 114 Street, New York, NY 10026 | 212-865-9260

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

93+7 93% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 919+ 91% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Frederick Douglass Academy II
Secondary School* | 03M860

88+12 88% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 313 | b
215 West 114 Street, New York, NY 10026 | 212-749-5800

য�োগ্যতা

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 480 | a
105 East 106th Street, New York, NY 10029 | 212-289-7593

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

শুধু মেয়েদের স্কুল; যেসব শিক্ষার্থী
ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা করছে এবং/
অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য
উন্মুক্ত

| 928+ 92% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | * এই প্রোগ্রাম যেসব শিক্ষার্থী ফেডারেল ফ্রি অথবা স্বল্প-মূল্যের
লাঞ্চ প্রোগ্রামের (FRL) জন্যে য�োগ্য এবং যারা পড়ালেখায় কম ভাল�ো করছে তাদেরকে 25% আসনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়।

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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বর�োব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ
যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 471
301 West 140 Street, New York, NY 10030 | 212-342-6200

P.S. 123 Mahalia Jackson | 05M123
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
সীমিত অবাছাইকৃ ত
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
(আনস্ক্রীনড্ )
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

Mahalia Jackson (P.S./M.S. 123) | M123L

90+10 90% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

ভর্তি পদ্ধতি

| 8416+ 84% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Eagle Academy for Young Men of Harlem | 
05M148

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 374
6 Edgecombe Avenue, New York, NY 10030 | 212-694-6051

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Eagle Academy for Young Men of Harlem | 
M148L

শুধু ছেলেদের স্কুল; যেসব শিক্ষার্থী
সীমিত অবাছাইকৃ ত
ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা
(আনস্ক্রীনড্ )
বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

94+6 94% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ
1 ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে
সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 6337+ 63% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 129 | b
306 Fort Washington Avenue, New York, NY 10033 | 212-568-6052

Harbor Heights | 06M349
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

Harbor Heights Transitional Bilingual
Education Program (Spanish) | M349M

যেসব শিক্ষার্থী ব্রংক্স এবং
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ ):
ম্যানহ্যাটনে পড়াশ�োনা এবং/অথবা
ভাষা
বসবাস করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

93+7 93% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে
সাইন ইন করেছে 3 এরপর ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী
শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 4 এরপর ম্যানহাটানে
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন
ইন করেছে 5 এরপর এলিমেন্টারি স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের
6 এরপর ডিসট্রিক্ট 5-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের
7 এরপর ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 9010+ 90% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

I.S. 528 Bea Fuller Rodgers School | 06M528

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 233 | b
180 Wadsworth Avenue, New York, NY 10033 | 212-740-4900

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড

ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Bea Fuller Rodgers School | M528U

উন্মুক্ত

যেসব শিক্ষার্থী ম্যানহাটানে
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাস
করছে তাদের জন্য উন্মুক্ত

1 মিডল্ স্কুল জ�োনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 6-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর ম্যানহাটানে পড়াশ�োনা
এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

84+16 84% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

সূত্র

| 8218+ 82% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | * এই প্রোগ্রাম যেসব শিক্ষার্থী ফেডারেল ফ্রি অথবা স্বল্প-মূল্যের
লাঞ্চ প্রোগ্রামের (FRL) জন্যে য�োগ্য এবং যারা পড়ালেখায় কম ভাল�ো করছে তাদেরকে 25% আসনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়।

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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সিটিব্যাপী
প্রোগ্রামসমূহ
নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থী এই সেকশনের মিডল্স্কুল প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করতে পারে।
ডিস্ট্রিক্ট, বর�োব্যাপী, বা সিটিব্যাপী যেটাই হ�োক না কেন, আপনার সন্তানের আবেদনে মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামগুল�ো আপনার প্রকৃ ত
পছন্দের অগ্রাধিকার অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে ভূ লবেন না। যদি একটি বর�োব্যাপী প্রোগ্রাম আপনার সামগ্রিক পছন্দ হিসেবে
তৃ তীয় স্থানে থাকে, তবে আপনার আবেদনপত্রে সেটিকে তৃ তীয় স্থানে লিপিবদ্ধ করুন। ক�োন বিশেষ ধরণের প্রোগ্রামকে আগে
স্থান দেয়ার মধ্যে ক�োন উপকারিতা নেই, যদিনা আপনি ঐ নির্দিষ্ট প্রোগ্রামটিকে প্রাধান্য দিতে চাচ্ছেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে
তাদের প্রথম পছন্দ থেকে শুরু করে, তাদের আবেদনের প্রতিটি মিডল্ স্কুল প্রোগ্রামের জন্য বিবেচনা করা হবে। যদি আপনার
সন্তান তার প্রথম পছন্দের প্রোগ্রামে অফার না পায়, তবে তাকে তার দ্বিতীয় পছন্দের জন্য এমনভাবে বিবেচনা করা হবে যেন
ওটাই ছিল তার প্রথম পছন্দ, এমন করে আপনি আবেদন পত্রে যেভাবে তালিকাবদ্ধ করেছেন সেভাবে ওগূল�ো একটির পর
একটি বিবেচনা করা হবে।
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সিটিব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ
X

সিটিব্যাপী স্কুল

10

ডিস্ট্রিক্টের সীমারেখা
1 ইঞ্চি = 2.19 মাইল

11
BRONX
6
9

12
8

5

7

Tag Young Scholars | 04M012

4

The Anderson School | 03M334

3

Special Music School | 03M859

M.S. 224 Manhattan East School for
Arts & Academics | 04M224

Ella Baker School
| 02M225

Professional Performing Arts
School | 02M408

30

Baccalaureate School for
Global Education | 30Q580

MANHATTAN
2

Quest to Learn | 02M422

The 30th Avenue School
(G&T Citywide) | 30Q300

Ballet Tech, NYC Public School
for Dance | 02M442

26

QUEENS

Institute for Collaborative
Education | 02M407

1

New Explorations into
Science, Technology and
Math (NEST + m)| 01M539

25

The 47 American Sign Language &
English Lower School | 02M347

14

24
28

13

29

32
BROOKLYN

16

Medgar Evers College Preparatory
School | 17K590

15

23

19

27

17
18

The Lenox Academy | 18K235

20
Brooklyn School of Inquiry | 20K686

22

STATEN ISLAND

31

21
Scholars' Academy | 27Q323
Mark Twain I.S. 239 for the Gifted &
Talented | 21K239
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সিটিব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ
নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

New Explorations into Science, Technology &
Math (NEST+m) | 01M539

গ্রেড: K-12 | শিক্ষার্থী: 1754
111 Columbia Street, New York, NY 10002 | 212-677-5190

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

New Explorations into Science, Technology
& Math (NEST+m) | M539M

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 তারপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

| 9010+ 90% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 324 | b
317 East 67 Street, New York, NY 10065 | 212-717-8809

Ella Baker School | 02M225
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

The Ella Baker School | M225U

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 তারপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের

42+58 42% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

উন্মুক্ত

| 8317+ 83% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

The 47 American Sign Language &
English Lower School | 02M347

গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 193 | b
223 East 23 Street, New York, NY 10010 | 917-326-6609

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

American Sign Language Program | 
M347M

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 তারপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের

97+3 97% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

| 8812+ 88% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Institute for Collaborative Education | 02M407
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

The Institute For Collaborative Education | 
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )
M407M

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 486 | b
345 East 15th Street, New York, NY 10003 | 212-475-7972

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 919+ 91% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Professional Performing Arts School | 02M408

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 558
328 West 48 Street, New York, NY 10036 | 212-247-8652

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Professional Performing Arts School | 
M408M

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

| 937+ 93% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 545 | b
351 West 18 Street, New York, NY 10011 | 212-488-3645

Quest to Learn | 02M422
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি
সীমিত অবাছাইকৃ ত
(আনস্ক্রীনড্ )

Quest To Learn | M422L

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

1 ডিসট্রিক্ট 2-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা যারা ক�োন�ো
অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে তাদের অগ্রাধিকার 2 এরপর ডিসট্রিক্ট 2-এ
পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের 3 এরপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের, যারা ক�োন�ো অনুষ্ঠানে সাইন ইন করেছে 4 এরপর
নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের

| 6931+ 69% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Ballet Tech, NYC Public School for Dance | 02M442

গ্রেড: 4-8 | শিক্ষার্থী: 142 | b
890 Broadway, New York, NY 10003 | 212-254-1803

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Ballet Tech | M442C

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

যেসব শিক্ষার্থী পঞ্চম গ্রেডে
এখানেই পড়বে শুধুমাত্র তাদের
জন্য উন্মুক্ত

| 1000+ 100% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

সূত্র

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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সিটিব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ
নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত
গ্রেড: K-8 | শিক্ষার্থী: 522 | b
100 West 77 Street, New York, NY 10024 | 212-595-7193

The Anderson School | 03M334
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

The Anderson School P.S. 334
Middle School | M334M

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 তারপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের

| 964+ 96% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: K-12 | শিক্ষার্থী: 314 | b
129 West 67 Street, New York, NY 10023 | 212-501-3318

Special Music School | 03M859
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Special Music School | M859M

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 তারপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

| 8713+ 87% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: K-8 | শিক্ষার্থী: 601 | b
240 East 109 Street, New York, NY 10029 | 212-860-6003

Tag Young Scholars | 04M012
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Talented and Gifted School for Young
Scholars | M012M

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 তারপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের

99+1 99% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

| 928+ 92% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

M.S. 224 Manhattan East School for
Arts & Academics | 04M224

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 185
410 East 100 Street, New York, NY 10029 | 212-860-6047

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Manhattan East School for Arts &
Academics (M.S. 224) | M224M

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

1 ডিসট্রিক্ট 4-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার
2 তারপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের

93+7 93% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

| 8812+ 88% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Medgar Evers College Preparatory School | 
17K590
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Medgar Evers College Preparatory School | 
বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )
K590M

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

85+15 85% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 1332 | a
1186 Carroll Street, Brooklyn, NY 11225 | 718-703-5400

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

| 7525+ 75% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: PK-8 | শিক্ষার্থী: 1220 | b
755 East 100th Street, Brooklyn NY 11236 | 718-773-4869

The Lenox Academy | 18K235
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

The Lenox Academy | K235M

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী
শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত

1 ডিসট্রিক্ট 18-এ পড়াশ�োনা এবং/অথবা বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার
2 তারপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের

| 7723+ 77% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: K-8 | শিক্ষার্থী: 534
50 Avenue P, Brooklyn, NY 11204 | 718-621-5730

Brooklyn School of Inquiry | 20K686
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Brooklyn School of Inquiry | K686A

য�ৌগিক (কম্পজিট) স্কোর

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 তারপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের

| 8812+ 88% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

সূত্র

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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সিটিব্যাপী প্রোগ্রামসমূহ
নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

Mark Twain I.S. 239 for the Gifted & Talented | 
21K239

গ্রেড: 6-8 | শিক্ষার্থী: 1336
2401 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224 | 718-266-0814

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Art | K239AR

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

Athletics | K239AT

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

Computer/Math | K239CM

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

Dance | K239DA

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

Drama | K239DR

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

Creative Writing/Journalism | K239JO

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

Media | K239ME

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

Science | K239SC

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

String Instruments | K239ST

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

Vocal | K239VO

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

Wind Instruments | K239WI

ট্যালেন্ট টেস্ট (প্রতিভা পরীক্ষা)

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

| 8812+ 88% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Mark Twain-এ কীভাবে আবেদন করতে হবে সেসম্পর্কে বিস্তারীত জানতে পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন।
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 1351 | a
320 Beach 104th Street, Queens, NY 11694 | 718-474-6918

Scholars’ Academy | 27Q323
যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Scholars’ Academy | Q323M

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

| 955+ 95% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

The 30th Avenue School (G&T Citywide) | 30Q300

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

গ্রেড: K-8 | শিক্ষার্থী: 524
28-37 29 Street, Queens, NY 11102 | 718-726-0501

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

Q300 | Q300A

নিউ ইয়র্ক সিটিতে
বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত

1 যেসব শিক্ষার্থীরা এখানেই পড়াশ�োনা চালিয়ে যাবে তাদের অগ্রাধিকার
2 তারপর নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারীদের

98+2 98% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

য�ৌগিক (কম্পজিট) স্কোর

| 8317+ 83% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

Baccalaureate School for Global Education | 
30Q580

গ্রেড: 7-12 | শিক্ষার্থী: 534 | a
34-12 36 Avenue, Queens, NY 11106 | 718-361-5275

যে প্রোগ্রামগুল�ো অফার করা হয়েছে | প্রোগ্রাম কোড ভর্তি পদ্ধতি

য�োগ্যতা

Baccalaureate School for Global
Education | Q580M

বাছাইকৃ ত (স্ক্রীনড্ )

100+0 100% শিক্ষার্থী মূল (ক�োর) ক�োর্সগুল�োতে পাশ করেছে

বর্তমানে ষষ্ঠ গ্রেডে পড়ছে নিউ
ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী
এমন শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।
শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র সপ্তম গ্রেডে
অ্যাডমিশনের জন্য আবেদন
করতে পারে।

| 919+ 91% শিক্ষার্থী হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিরাপদ ব�োধ করে

সূত্র

ভর্তিতে অগ্রাধিকারসমূহ

b = আংশিকভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা) | a = সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য (প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা)

আপনার মিডল্ স্কুল অপশনগুল�ো সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে, এবং আবেদন করতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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MARK TWAIN FOR THE GIFTED & TALENTED-এ কীভাবে আবেদন করতে হয় | 21K239
মার্ক ট�োয়াইন ফর দ্যা গিফ্টেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড (Mark Twain for the Gifted & Talented - I.S. 239) ব্রুকলিনের কনি আইল্যান্ডে
অবস্থিত একটি 6-8 গ্রেডের সিটিব্যাপী (সিটিওয়াইড) স্কুল। এই হেমন্তে (ফল) অনলাইনে মিডল্ স্কুলে আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালে শিক্ষার্থীরা এতে
আবেদন ও পরীক্ষা বা অডিশন দেয়ার য�োগ্য। যেভাবে আবেদন করবেন:
1. দুটি প্রতিভা (ট্যালেন্ট এরিয়া) বেছে নিন, যেগুল�োতে আপনার সন্তানকে পরীক্ষা করা হবে। এই প্রতিভাগুল�োর মধ্যে আছে:
JJ

Art

JJ

JJ

Athletics

JJ

JJ

Computer/Math

JJ

JJ

Creative Writing/Journalism

JJ

Dance

JJ

Media

Drama

JJ

Instrumental: Strings

JJ

Science
Vocal Music

Instrumental: Winds

2. এ দুটি প্রোগ্রামকে আপনার সন্তানের ভর্তির আবেদনপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং পছন্দের প্রকৃ ত অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে
ভু লবেন না। আপনার সন্তানের আবেদনপত্র 2 ডিসেম্বর, 2019 তারিখের সময়সীমার মধ্যে জমা দেবেন।
3. 2020 সালের জানুয়ারিতে, রেজিস্টারকৃ ত শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় ও তারিখ সম্বলিত টেস্ট টিকেট পাবে।
আবেদনকারীদের পরীক্ষা নেয়া হবে দুইটি প্রতিভার প্রত্যেকটিতে। 2401 Neptune Avenue, Brooklyn NY 11224 ঠিকানায়
অবস্থিত মার্ক ট�োয়াইন-এ, নিম্নলিখিত তারিখগুল�োর ক�োন একটি তারিখে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে: শনিবার, 11 জানুয়ারি | রবিবার,
12 জানুয়ারি | শনিবার, 25 জানুয়ারি | রবিবার, 26 জানুয়ারি | শনিবার, 1 ফেব্রুয়ারি | রবিবার, 2 ফেব্রুয়ারি | শনিবার, 8 ফেব্রুয়ারি |
রবিবার, 9 ফেব্রুয়ারি

জানুয়ারি2020
রবি

29
5
12
19
26

স�োম

30
6
13
20
27

মঙ্গল

31
7
14
21
28

বুধ

1
8
15
22
29

বৃহস্পতি শুক্র

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

শনি

4
11
18
25
1

ফেব্রুয়ারি2020
রবি

26
2
2
9
16
23

স�োম

27
3
10
17
24

মঙ্গল

28
4
11
18
25

বুধ

29
5
12
19
26

বৃহস্পতি শুক্র

30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

শনি

1
1

8
15
22
29

4. প্রয়�োজনে অতিরিক্ত পরীক্ষার তারিখ ধার্য্য করা হতে পারে। শিক্ষার্থীরা প্রতিভা পরীক্ষায় (ট্যালেন্ট টেস্ট) অন্যসব আবেদনকারীদের চাইতে
কত�ো ভাল�ো ফল প্রদর্শন করে, তার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের অফারের জন্য বিবেচনা করা হবে।

PROFESSIONAL PERFORMING ARTS SCHOOL-এ কীভাবে আবেদন করতে হয় | 02M408
প্রফেশন্যাল পারফর্মিং আর্টস স্কুল (PROFESSIONAL PERFORMING ARTS SCHOOL - PPAS) মিড টাউন ম্যানহাটানে অবস্থিত
6-12 গ্রেডের একটি সিটিব্যাপী স্কুল। PPAS মিডল্স্কুল থিয়েট্রিকাল আর্টস্প্রোগ্রামের ত্বরায়িত (অ্যাক্সিলারেটেড) অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের
পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত আছে অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্যে পেশাদারদের কাছ থেকে শিক্ষানির্দে শনা। আবেদনের সময় য�োগ্য শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই
নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী হতে হবে। PPAS-এ যেভাবে আবেদন করবেন:
1. আপনার সন্তানের আবেদনপত্রে PPAS প্রোগ্রাম য�োগ করুন। আপনার আবেদনপত্র 2 ডিসেম্বরের সময়সীমার মধ্যে জমা দেবেন। শিক্ষার্থীরা
যারা PPAS-কে তাদের আবেদনে য�োগ করেছে, তারা সকলে অডিশনে আমন্ত্রিত।
2. আপনার সন্তানকে PPAS অডিশনের প্রস্তুতির জন্য সহায়তা করুন। প্রস্তুতি কিসে নিতে হবে এবং অডিশন ক�োথায় হবে, তা ppasnyc.org
-ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিন।
3. শেষ নাম অনুযায়ী নিচের তারিখে আপনার সন্তানকে অডিশনে নিয়ে আসবেন—ক�োন টিকেট বা নিশ্চয়তার (কনফার্মেশনের) প্রয়�োজন নেই।
শিক্ষার্থীরা অ্যাডমিশনের জন্য বিবেচিত হতে হলে নিম্নলিখিত একটি তারিখে তাদের অবশ্যই অডিশন দিতে হবে:
আপনার শেষ নাম

তারিখ

সময়

A-F

শনিবার, 11 জানুয়ারি

8am

G-M

শনিবার, 11 জানুয়ারি

দুপুর 12pm

N-R

রবিবার, 12 জানুয়ারি

8am

S-Z

রবিবার, 12 জানুয়ারি

দুপুর 12pm

শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক কর্মসম্পাদনা (পার্ফ রমেন্স) এবং অডিশনের উপর নির্ভর করে অফারের জন্য বিবেচনা করা হবে।
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ম্যানহাটান চার্ টার মিডল্ স্কুলসমূহ

ভর্তির সম্পর্কে জানতে অনুগ্রহ করে সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন
নিউ ইয়র্ক সিটির যে চার্টার মিডল্ স্কুলগুল�ো 2019‑2020 স্কুল বছরে ষষ্ঠ গ্রেডে পরিষেবা দেবে বলে প্রত্যাশিত, এটি সেই স্কুলগুল�োর একটি তালিকা। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, সব
চার্টার স্কুল ষষ্ঠ গ্রেডে নতু ন শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণ করে না। সর্বশেষ ভর্তির তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সরাসরি প্রতিটি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন। আরও জানুন:
নিউ ইয়র্ক সিটির চার্টার স্কুলে কীভাবে ভর্তি হতে হবে | schools.nyc.gov/Charters
NYC ডিপার্ট মেন্ট অভ এডু কেশন চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুম�োদিত চার্টার স্কুলসমূহ (DOE) |
infohub.nyced.org/reports-and-policies/school-quality/charter-school-renewal-reports
স্টেট ইউনিভার্সিটি অভ নিউ ইয়র্ক ট্রাস্টি অনুম�োদিত চার্টার স্কুলসমূহ (SUNY) | newyorkcharters.org/progress/school-performance-reports
নিউ ইয়র্ক স্টেট এডু কেশন ডিপার্ট মেন্ট (SED) | p12.nysed.gov/psc/csdirectory/CSLaunchPage.html
ডিস্ট্রিক্ট 1

Girls Preparatory Charter School of New York | 84M330
গ্রেড: K-8 | 212-388-0241 | www.publicprep.org

Great Oaks Charter School | 84M202
গ্রেড: 6-9 | 212-233-5152 | www.greatoakscharter.org

Manhattan Charter School | 84M320
গ্রেড: K-7 | 212-533-2743 | www.manhattancharterschool.org
ডিস্ট্রিক্ট 2

New York City Charter School of the Arts | 84M263
গ্রেড: 6-8 | 646-793-6320 | http://www.cityschoolofthearts.org/

Success Academy Charter School - Union Square | 84M174
গ্রেড: K-9 | 646-597-4641 | www.successacademies.org

Success Academy Charter School - Upper West | 84M523
গ্রেড: K-8 | 646-597-4641 | www.successacademies.org
ডিস্ট্রিক্ট 3

Future Leaders Institute Charter School | 84M861
গ্রেড: K-8 | 212-678-2868 | http://www.futureleadersinstitute.org/

Harlem Hebrew Language Academy Charter School | 84M186
গ্রেড: K-8 | 212-866-4608 | www.harlemhebrewcharter.org

New York French American Charter School | 84M483
গ্রেড: PK-8 | 212-666-4134 | www.nyfacs.org

Opportunity Charter School | 84M279
গ্রেড: 6-12 | 212-866-6137 | www.ocsny.org

Success Academy Charter School - Harlem 1 | 84M351
গ্রেড: K-12 | 646-597-4641 | www.successacademies.org
ডিস্ট্রিক্ট 4

Capital Preparatory (CP) Harlem Charter School | 84M204
গ্রেড: 6-11 | 212-328-9370 | https://capitalprepharlem.org/

DREAM Charter School | 84M382
গ্রেড: PK-12 | 212-722-0232 | www.dreamschoolnyc.org

East Harlem Scholars Academy Charter School | 84M518
গ্রেড: PK-8 | 212-348-2518 | eastharlemscholars.org

East Harlem Scholars Academy Charter School II | 84M168
গ্রেড: PK-8 | 212-348-2518 | www.eastharlemscholars.org

Harbor Science and Arts Charter School | 84M704
গ্রেড: K-8 | 917-261-2700 | www.HSACS.org

Harlem Prep Charter School | 84M708
গ্রেড: K-12 | 646-374-3429 | hphs.democracyprep.org

Harlem Village Academy East Charter School | 84M335
গ্রেড: K-12 | 646-812-9200 | www.harlemvillageacademies.org

New York Center for Autism Charter School | 84M337
গ্রেড: অনির্ধারিত গ্রেড  | 212-860-2580 | www.nycautismcharterschool.org

Success Academy Charter School - Harlem 3 | 84M385
গ্রেড: K-11 | 646-597-4641 | www.successacademies.org
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ম্যানহাটান চার্ টার মিডল্ স্কুলসমূহ

ভর্তির সম্পর্কে জানতে অনুগ্রহ করে সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন
ডিস্ট্রিক্ট 5

Democracy Prep Charter School | 84M350
গ্রেড: 6-12 | 212-281-3061 | democracyprep.org

Democracy Prep Endurance Charter School | 84M065
গ্রেড: K-1,6-12 | 646-490-3693 | democracyprep.org

Democracy Prep Harlem Charter School | 84M481
গ্রেড: K-12 | 212-932-7791 | democracyprep.org

Harlem Children’s Zone Promise Academy I Charter School | 84M284
গ্রেড: K-12 | 646-556-6275 | www.hczpromise.org

Harlem Children’s Zone Promise Academy II Charter School | 84M341
গ্রেড: K-12 | 646-437-1484 | hczpromise.org

Harlem Village Academy West Charter School | 84M709
গ্রেড: K-12 | 646-812-9200 | www.harlemvillageacademies.org

Neighborhood Charter School of Harlem (The) | 84M100
গ্রেড: K-8 | 646-701-7117 | www.NCSHarlem.org

St. HOPE Leadership Academy Charter School | 84M388
গ্রেড: 6-8 | 212-283-1204 | www.sthopeleadershipacademy.org

Success Academy Charter School - Harlem 2 | 84M384
গ্রেড: K-8 | 646-597-4641 | www.successacademies.org

Success Academy Charter School - Harlem 5 | 84M482
গ্রেড: K-8 | 646-597-4641 | www.successacademies.org

KIPP Infinity Charter School | 84M336
গ্রেড: K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/

KIPP STAR College Preparatory Charter School | 84M726
গ্রেড: K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/
ডিস্ট্রিক্ট 6

Inwood Academy for Leadership Charter School | 84M478
গ্রেড: 5-12 | 212-304-0103 | www.inwoodacademy.org

New Heights Academy Charter School | 84M353
গ্রেড: 5-12 | 212-283-5400 | www.newheightsacademy.org

School in the Square Public Charter School | 84M295
গ্রেড: 6-8 | 718-916-7683 | www.schoolinthesquare.org

The Equity Project Charter School | 84M430
গ্রেড: K-8 | 646-254-6451 | www.tepcharter.org

KIPP NYC Washington Heights Academy Charter School | 84M068
গ্রেড: K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/
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এেটি ফ্যামিমল ওময়লেযাি চসন্টযার পমরদশ্টন েরুন
ে্যানেনি ওময়িরাে যিন্টারগুমিা রখি যখািা থামর এবং যরাি্ যিন্টার যরাি্ নিন্রিমক্টর রাোরানে, িা জািমি
schools.nyc.gov/WelcomeCenters যেখুি।
MySchools (

MySchools.nyc)-এ এরটি অ্যারাউন্ট খুমি অথবা 311 িম্বমর যোি রমর আপিার স্ু ি নিন্রিক্ট যরািটি িা যজমি নিি।

�ংমসের ফ্যামিমল ওময়লেযাি চসন্টযারসিূহ
1

1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458

2

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462

ি্যানহ্যাটমনর ফ্যামিমল ওময়লেযাি চসন্টযারসিূহ
3

George Washington Educational Campus | 549 Audubon Avenue, New York, NY 10040

4

388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027

5

333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001

6

166 Essex Street New York, NY 10002 | নিন্রিক্ট 1-এ পনরমষবা প্রোি রমর

BRONX

7

28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101

8

30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354

9

90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435

10

2
4

Beach Channel Educational Campus | 100-00 Beach Channel Drive,

MANHATTAN

Rockaway Park, NY 11694 | ররওময়মি পনরমষবা প্রোি রমর
ব্রুেমলমনর ফ্যামিমল ওময়লেযাি চসন্টযারসিূহ
29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217

12

1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233

13

1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230

14

415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209

8

7

5

11

QUEENS

6

9
11
12

স্ট্যামটন আইল্যামন্ডর ফ্যামিমল ওময়লেযাি চসন্টযারসিূহ
15

1

3

েকু ইমসির ফ্যামিমল ওময়লেযাি চসন্টযারসিূহ

715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, NY 10301

15

BROOKLYN
14

13

STATEN ISLAND
10

ভরততি ্মরিয়যার সযামর্
সংমলিষ্ট র্যােকু ন
schools.nyc.gov/Connect | পরােশ্ক পাবার এবং
গুরুত্বপূণ্ক িানরখগুমিা আপিামর েমি রনরময় যেবার জি্য হাই স্ু ি
অ্যািনেশমির ইমেইি িানিরায় িাইি আপ ররুি।
schools.nyc.gov/Middle | রীভামব অোর যেয়া হয়
িা িহ, নেিি্ স্ু ি অ্যািনেশি ি্মর্ক জািুি। িবম্ক শষ আপমির
ও ইমভন্টগুমিার িথ্য যজমি নিি। যহেমন্ত (েি) নেিি স্ু ি যেয়ার
নভন্ন নভন্ন নিিট্রিমক্টর জি্য নভন্ন নভন্ন নেমি হয়--আোমের ওময়বিাইমর
যেয়ামরর িানরখ, িেয় এবং স্াি খুঁমজ নিি।
0

এই চহিমন্ (ফল) মিডল স্কুল চফয়যামর অংশ মনন।

স্কুল �কুোমজ মনন এবং আমবদন েরুন
MySchools.nyc | MySchools এরই িামথ আপিার
িন্তামির নেিি্ স্ু ি অপশিগুমিার এবং িামের জি্য এররভামব
নিধা্ক নরি (পারিিািাইজি্ ) আমবেিপমরের এরটি অিিাইি নিমরক্টনর।
আপিার রন্উরার অথবা যোমি, নেিি স্ু িিেূহ ি্মর্ক অিুিন্াি
ররুি, আপিার িন্তামির আমবেমির জি্য যপ্রাগ্াে যবমে নিি, এবং
নেিি্ স্ু মি আমবেি ররুি—িব এরই স্ামি!
0

চসযািবযার, 2 মডমসম্বমরর িম্্ মিডল্ স্কুমল আমবদন েরুন।

2019

মডমসম্বর
রমব

চসযাি

িঙ্ল

বকু্ বপৃহস্পমত শুরি

শমন

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
1

7
14
21
28
4

5
12
19
26
2

6
13
20
27
3

আপনযার সহযায়তযায় আিরযা আমে!
মিডল্ স্কুমলর ভরততি পদ্ধমত মনময় ্� আমে মে?
 আপিার িন্তামির স্ু ি রাউমসিিমরর িামথ রথা বিুি।
 আোমের যোি ররুি 718-935-2009 -িম্বমর।
 এরটি ে্যানেনি ওময়িরাে যিন্টামর আিুি — এগুমিা
যরাথায় অবনস্ি িা এই গাইমির যপেমির েিামরর
নভিমর িানিরাভু ক্ত আমে। িেয় এবং আপমির জািমি
schools.nyc.gov/WelcomeCenters -যেখুি।

