
মিডল্স্কু ললভর্তিরজন্যআলেদনকরুন!

নিউ ইয়র্ক  নিটির িরল পঞ্চম গ্রেডের নিক্ষার্থী (এবং গ্েিব স্কু ল ষষ্ঠ (6) গ্রেডে গ্িষ হয় গ্িগুডলষার ষষ্ঠ (6) গ্রেডের নিক্ষার্থীরষা) এই িীডে 
নমেল্ স্কু ডল আডবদি ররডে পষাডর। 10 জষািকুয়ষানরর িপ্ষাহ গ্র্ডর নমেল্ স্কু ডল ভরেতির আডবদি শুরু হডব, এবং পডহলষা (1) মষার্ক  আডবদি ররষার 
িময়িীমষা গ্িষ হডব। রখি, রী ররডে হডব, েষা নিডর উডলেনখে হডলষা! 

  2022-এভর্তিরযাচাই-্ামলকাোচচকমলস্ট

মডলেম্বর 2021 – জানকুয়ামর2022-এরপ্রথিাংশপয্যন্ত 
 ¨ আপিষার অভ্যর্্কিষামূলর নরনিটি েষারডেষাডে, আপিষার স্কু ল রষাউনসিলষার, অর্বষা এরটি ফ্যষানমনল ওডয়লরষাম গ্িন্ষার গ্র্ডর িংরেহ ররুি 

(নিডর গ্দখকুি)। আপনি গ্েি আপিষার অ্যষারষাউন্ ও আপিষার িন্ষাডির আডবদিপত্র গ্দখডে পষাি, গ্িজি্য এই নরনিডে েষার মষাইস্কু লি্ 
অ্যষারষাউন্ তেনরর অিি্য গ্রষাে গ্দয়ষা হডব।  

 ¨ আপিষার িন্ষাডির নমেল্  স্কু ডলর অপিিগুডলষা অডবেষণ ররডে, আপিষার নেন্রিক্ট (1-32) িম্পডর্ক  জষািডে, আপিষার িন্ষাডির গ্রষািও 
গ্জষািভকুক্ত নমেল্ স্কু ল আডে নর িষা েষা খকুঁজডে, এবং পেডদের গ্্ষারেষামগুডলষা গ্িভ ররডে MySchools.nyc -এ লে ইি ররুি।  

 ¨ গ্রষািও ভষারকু্ক ্যয়ষাল নরংবষা িিরীডর উপনথিনের অিকুষ্ঠষাি আডে নর িষা, েষা জষািডে স্কু ডলর ওডয়বিষাইট গ্দখকুি অর্বষা েষাডদর িষাডর্ 
গ্েষােষাডেষাে ররুি। 

জানকুয়ামর – 1 িাচ্য , 2022 
 ¨ েখি আডবদডির িময় শুরু হডব, েখি মষাইস্কু লি্ -এ লে ইি রডর আপিষার আডবদিপডত্র গ্্ষারেষামিমূহ গ্েষাে ররুি।  
 ¨ আপনি েনদ িকুনিরদতিষ্ট আট্ক ি্  গ্্ষারেষাডম আডবদি রডরি, েডব ভরেতির অংি নহডিডব এরটি অনেিিও আবি্যর হডব—আরও জষািডে 

schools.nyc.gov/MSAuditions গ্দখকুি। 
 ¨ 1িাচ্য ,2022-এরিল্্যমিডল্স্কু ললআলেদনকরুন।আপিষার িন্ষাডির আডবদিপডত্র, আপিষার ্র্ম পেদেটি িবষার উপডর 

#1 নহডিডব থিষাি নদডয়, আপিষার পেডদের ক্রমষািকুিষাডর (1, 2, 3 এভষাডব), িডব্কষাচ্চ 12-টি গ্্ষারেষাম েষানলরষাবদ্ধ ররুি। নিডর ্দত্ত 
উপষায়গুডলষার গ্েডরষাডিষা এরটির মষাধ্যডম আডবদি ররুি:  
•  অনলাইলনMySchools.nyc-এরিা্্যলি –েকুপামরশকৃ্! 
•  েশরীলরহামজরহলয়

•  পষাবনলর DOE/রষাট্ক ষার স্কু ডলর নিক্ষার্থীডদর জি্য: আপিষার িন্ষাডির স্কু ল রষাউনসিলষাডরর মষাধ্যডম। 
•  ্ ষাইডভট/ প্যষাডরষানরয়ষাল (ধমথীয়) স্কু ল নিক্ষার্থীডদর জি্য: এরটি ফ্যষানমনল ওডয়লরষাম গ্িন্ষাডরর মষাধ্যডম—নিডরর গ্দখকুি। 

চি 2022 
 ¨ অডপক্ষা-েষানলরষা বষা ওডয়টনলডটের ের্্য িহ, আপিষার নমেল্  স্কু ল অফষার িংরেহ ররুি 
 ¨ আপিষার িন্ষািডর বষাড়নে অডপক্ষা-েষানলরষায় গ্েষাে ররুি (ঐনছির)। েনদ আপিষার িন্ষাি এরটি অডপক্ষা-েষানলরষার অফষার পষায়, েডব 

ঐ গ্্ষারেষামটি আপিষার িষাডর্ িরষািনর গ্েষােষাডেষাে ররডব। 

MySchools.nyc
পকুডরষা অ্যষােনমিসি ্নক্রয়ষা জকুডড়, নমেল্ স্কু ল 
িম্পডর্ক  জষািডে এই নরডিষাি্ক বষা িংথিষািটি ব্যবহষার 
ররুি। েখি আডবদডির িময় শুরু হডব, েখি 
আপিষার অ্যষারষাউডন্ লে ইি ররুি এবং আপিষার 
আডবদিপত্র জমষা নদি। এরপর, আপিষার অফষার 
গ্দখডে এবং অডপক্ষা-েষানলরষা ব্যবথিষাপিষা ররডে 
আপনি এরই অ্যষারষাউন্ ব্যবহষার ররডবি। 

schools.nyc.gov/Middle
ভরেতি ের্ষা অ্যষােনমিসি িংক্রষান্ িব্কিষাম্প্রনের ের্্য 
খকুঁজকুি। নমেল্ স্কু ল অ্যষােনমিসি িম্পডর্ক  জষািডে 
নভনেওিমূহ গ্দখকুি, এডে অন্ভকু্কক্ত মষাইস্কু লি্  রীভষাডব 
ব্যবহষার ররডে হডব এবং নিক্ষার্থীরষা রীভষাডব অফষার 
গ্পডয় র্ষাডর। 

েহায়্াচদয়ারজন্যআিরা
আপনারপালশআমি!
পকুডরষা ্নক্রয়ষা জকুডড় আপিষার িন্ষাডির বে্ক মষাি স্কু ল 
রষাউনসিলষাডরর িষাডর্ গ্েষােষাডেষাে রক্ষা ররুি। 

schools.nyc.gov/FWC
এেষাড়ষাও ব্যনক্তেেরৃে িহষায়েষা গ্পডে, আপনি এরটি 
ফ্যষানমনল ওডয়লরষাম গ্িন্ষাডর গ্েষােষাডেষাে ররডে পষাডরি 
অর্বষা আমষাডদর 718-935-2009 িম্বডর গ্ফষাি ররডে 
পষাডরি। আমরষা আপিষাডর আপিষার স্কু ডলর অপিিিমূহ 
অডবেষণ ররডে, আপিষার মষাইস্কু লি্  অ্যষারষাউন্ গ্দখডে, 
এবং আডবদি ররডে িহষায়েষা ররডে পষানর। 

T&I 33570 (Bangla)



আলেদনেংক্ান্তপরািশ্য

1. আপনারঅপশনেিূহেকুঝকু ন 
েখি আপনি MySchools.nyc -এ লে ইি ররডবি, েখি িরল (এবং শুধকুমষাত্র গ্েিব) অপিডি আপিষার িন্ষাি আডবদি ররডে পষারডব, গ্িগুডলষা আপিষার ব্যনক্তেেরৃে 
নেডরক্টনরডে ্দরিতিে হডব। এিব গ্্ষারেষাডম ভরেতির জি্য নবনবধ গ্েষাে্যেষার িে্ক ষাবলী রডয়ডে: 

মডম্রিক্টচপ্রাগ্ািগুললা গ্েিব নিক্ষার্থী ঐ নেন্রিডক্ট বিবষাি রডর 
শুধকুমষাত্র েষাডদর জি্য উন্কুক্ত, অর্বষা এরটি িকুনিরদতিষ্ট এলষারষা নরংবষা 
গ্জষাডির নিক্ষার্থীডদর জি্য উন্কুক্ত হডে পষাডর। আপিষার িন্ষাি েষাডদর 
নমেল্ স্কু ল নেন্রিক্ট এবং গ্ে নেন্রিডক্ট েষারষা এনলডমন্ষানর স্কু ডল পডড়ডে 
(েনদ নভন্ন হয়) গ্িখষাডি আডবদি ররডে পষাডর। 

েলরাে্যাপীচপ্রাগ্ািগুললা গ্েিব নিক্ষার্থীরষা ঐ এরই বডরষাডে 
বিবষাি রডর এবং/অর্বষা গ্িটষার গ্রষািও স্কু ডল পড়ষাডিষািষা 
রডর, েষাডদর জি্য উন্কুক্ত। উদষাহরণস্বরূপ, েনদ আপিষার 
িন্ষাি ব্রুরনলডি বিবষাি রডর, েষারষা ব্রুরনলডি অবনথিে 
বডরষাব্যষাপী গ্্ষারেষামগুডলষাডে আডবদি ররষার গ্েষাে্য। 

মেটিে্যাপীচপ্রাগ্ািগুললা নিউ 
ইয়র্ক  নিটিডে বিবষািরষারী িরল 
নিক্ষার্থীর জি্য উন্কুক্ত।

2. আপনারেম্ােনাক্টকুককু জানকুন
েে্যোম্প্রম্ক্থ্য | ম্রিমনংোযাচাইকরণস্থমি্ 2021-এর গ্হমডন্ (ফল-এ) আমরষা নমেল্ স্কু ডল ্ডবিরষারী নিক্ষার্থীডদর জি্য গ্েভষাডব রডরনে, নির এরইভষাডব 2022-এর 
গ্হমডন্ নমেল্ স্কু ডল ্ডবিরষারী আডবদিরষারীডদর জডি্যও DOE েষারষাইররণ (ন্রিনিং) থিনেে রষাখডব। এর অর্্ক হডছি, গ্রষািও নিক্ষার্থীডর েষার নিক্ষায়েনির গ্ররডে্ক র  
নমেল্ স্কু ডল ভরেতি ররষা হডব িষা। এর পনরবডে্ক , পূডব্ক েষারষাইররণ (ন্রিনিং) অর্বষা গ্েৌনের (রম্পনজট) গ্স্ষার ব্যবহষাররষারী গ্্ষারেষামগুডলষাডে েে বের গ্েভষাডব অফষার গ্দয়ষা হডয়নেল 
নির এরইভষাডব অফষার গ্দয়ষা হডব - গ্বিীরভষাে NYC নমেল্ স্কু লগুডলষাডে ইডেষামডধ্য গ্েিব তবনিষ্ট্য ব্যবহৃে হয় গ্িগুডলষার  (নিডর গ্দখকুি)। েষারষাইররণ (ন্রিনিং) থিনেে ররষা 
হডয়ডে রষারণ আডবদিরষারীডদর মূল্যষায়ি ররষার জি্য িমেষানভতনের মষািদণ্ডিমূহ আবষারও অিকুপনথিে। 

এইঅ্যাডমিশন্সোভর্তিরবেমশষ্্যচারটি,প্রম্টিচপ্রাগ্ালিআপনারেন্তালনরেকুলযািেম্পলক্য জানল্আপনালকআলরাভালভালেেহায়্াকরলে।

আপনারপিন্দেিূহ  
আপিষার আডবদিপডত্র আপিষার 
গ্বডে গ্িয়ষা গ্্ষারেষামিমূহ এবং 
এগুডলষা রীভষাডব ধষারষাক্রম রডরি েষা 
গুরুত্ব বহি রডর! 

•  পেডদের গ্্ষারেষামগুডলষা েষানলরষাবদ্ধ ররষার পর, বষাড়নে পেদেিমূহ িম্পডর্ক  জষািষা এবং গ্িগুডলষা আপিষার আডবদিপডত্র গ্েষাে ররষার 
নবষয়টি নবডবরিষা ররুি। অনধর গ্্ষারেষাডম আডবদি ররষা উপডরর িষানরডে েষানলরষাবদ্ধ গ্রষািও পেডদে আপিষার িন্ষাডির ভরেতির 
িম্ষাবিষায় গ্রষািও ্ভষাব গ্ফলডব িষা। 

•  আপিষার অরেষানধরষারক্রম অিকুেষায়ী গ্্ষারেষামগুডলষাডর থিষাি গ্দয়ষার গ্রডয় ভষাল গ্রৌিল আর নরেকু  গ্িই। স্কু লগুডলষা আপিষার আডবদিপডত্র 
েষারষা ্র্ম িষানর গ্িষ পেদে, েষা জষািডে পষারডব িষা। আপিষাডর িবিময়ই আপিষার গ্্ষারেষাডমর েষানলরষায় ্র্ম পেডদে নবডবরিষা ররষা 
হডব; েনদ আপনি গ্িখষাি গ্র্ডর গ্রষািও অফষার িষা পষাি, েডব আপিষাডর আপিষার নবিেীয় পেডদের গ্্ষারেষাডম এমিভষাডব নবডবরিষা ররষা 
হডব, গ্েি গ্িটষাই নেল আপিষার ্র্ম পেদে, এবং এভষাডব রলডে র্ষারডব। 

প্রম্টিচপ্রাগ্ালিরলভ্যআেন
েংখ্যা 
নভন্ন নভন্ন গ্্ষারেষাডম লভ্য আিি 
িংখ্যষায় েষারেম্য হডব। 

•  শুধকুমষাত্র ভরেতির উডদেডি্যর জি্য, িরল গ্্ষারেষাম দকুইটি আখ্যষায় নিক্ষার্থীডদর জি্য আিি িংরক্ণ রডর এবং ভরেতি রডর: গ্জিষাডরল 
এেকু ডরিি (িষাধষারণ নিক্ষার) নিক্ষার্থী (GE) এবং ্নেবনধিেষােকুক্ত নিক্ষার্থীবৃদে (SWD)। আপিষার আডবদিপডত্র GE অর্বষা SWD 
উডলেনখে হডব। 

•  এরটি গ্্ষারেষাডমর আেনপ্রম্আলেদনকারীর িংখ্যষা, (েষা মষাইস্কু লি্ -এ গ্দখষাডিষা হডয়ডে) েে বের ঐ গ্্ষারেষাডম রেটষা রষানহদষা নেল 
েষা গ্দখষাডে িহষায়েষা রডর। উচ্চের-রষানহদষােকুক্ত গ্্ষারেষামগুডলষাডে আিি িংখ্যষার গ্রডয় অনধরের আডবদিরষারী র্ষারডে পষাডর, েষার 
অর্্ক হডছি এরটি অফষার পষাবষার িম্ষাবিষা রম। আপনি েনদ অনধর রষানহদষা িম্পন্ন গ্্ষারেষামগুনলডে আডবদি রডরি, েষাহডল এমি নরেকু  
গ্্ষারেষাডমও আডবদি ররুি গ্েখষাডি আিি ্নে আডবদিরষারীর িংখ্যষা রম। 

প্রম্টিচপ্রাগ্ালির
অগ্াম্কারপ্রাপ্তগ্রুপ 
নরেকু  গ্্ষারেষাম ভরেতিডে অরেষানধরষার 
ব্যবহষার রডর, এর অর্্ক েষারষা গ্রষািও 
িকুনিরদতিষ্ট আডবদিরষারী গ্রুপডর 
অি্যডদর গ্রডয় আডে অরেষানধরষার 
্দষাি রডর।  

•  েনদ আিি িংখ্যষার গ্রডয় আডবদিরষারীর িংখ্যষা গ্বনি হয়, েডব গ্্ষারেষামটি আডবদিরষারীডদর অরেষানধরষার ্ষাপ্ গ্রুডপর ক্রমষািকুিষাডর 
ভরেতি রডর: অরেষানধরষার (্ষাডয়ষানরটি) গ্রুপ 2 -এর গ্রষাডিষা আডবদিরষারীডর নবডবরিষা ররষার আডে, অরেষানধরষার (্ষাডয়ষানরটি) গ্রুপ 1 
-এর িরল আডবদিরষারীডর আডে ভরেতি ররষা হডব, এবং এভষাডব রলডব। 

•  নরেকু  নমেল্ স্কু ল ভরেতির অরেষানধরষাডর এরটি তবনরত্র্যময়েষা ব্যবহষার রডর: এরটি নিরদতিষ্ট িংখ্যর আিডির জি্য, েষারষা িকুনিরদতিষ্ট গ্রুডপর 
আডবদিরষারীডদর অরেষানধরষার ্দষাি রডর, গ্েমি স্বল্প আডয়র পনরবষাডরর নিক্ষার্থীরষা, েষারষা অথিষায়ী আবষািি বষা গ্টডম্পষারষানর হষাউনজংডয় 
বিবষাি ররডে, অর্বষা েষারষা ইংডরনজ ভষাষষা নিক্ষার্থী (ইংনলি ল্যষাঙ্কুডয়জ লষাি্কষার)। 

•  গ্েডরষাডিষা গ্্ষারেষাডমর অগ্াম্কারপ্রাপ্ত(প্রালয়ামরটি) গ্রুপগুললা গ্িটষার মষাইস্কু লি্  গ্পইডজ খকুঁডজ নিি। আপিষার িন্ষাি ্নেটি গ্্ষারেষাডম 
অরেষানধরষার্ষাপ্ নহডিডব গ্রষার্ষায় রডয়ডে েষা গ্দখডে লে ইি ররুি। আপিষার িন্ষাি অরেষানধরষার্ষাপ্ বষা ্ষাডয়ষানরটি গ্রুপ 1-এ রডয়ডে 
এমি নরেকু  গ্্ষারেষাডম আডবদি ররুি: আপনি এরটি গ্্ষারেষাম ্র্ডম বষা গ্িডষ - গ্েখষাডিই েষানলরষাবদ্ধ রডরি, আপিষার িন্ষাি গ্িটষায় 
ভরেতিডে এরই অরেষানধরষার বজষায় রষাখডব। 

প্রম্টিচপ্রাগ্ালিরভর্তি 
(অ্যাডমিশনে্)পদ্ধম্েিূহ 
নরেকু  গ্্ষারেষাম নভন্ন উপষাডয় অফষার 
্দষাি রডর। িরল গ্্ষারেষাডমর 
গ্ক্ডত্র, ্ডে্যর আডবদিরষারীডর 
এরটি রনম্পউটষাডরর মষাধ্যডম 
এডলষাডমডলষাভষাডব এরটি িম্বর বরষাদে 
ররষা হডব, এরটি লটষানরডে গ্েভষাডব 
ররষা হয় গ্িভষাডব।

নমেল্ স্কু ল গ্্ষারেষামগুডলষা নিডরর ভরেতির পদ্ধনেগুডলষার গ্রষািও এরটি ব্যবহষার রডর: 
•  উন্কুক্ত। েখি গ্রষািও গ্্ষারেষাডম আিি িংখ্যষার গ্রডয় আডবদিরষারীর িংখ্যষা গ্বনি হয়, েখি এরটি গ্্ষারেষাডম গ্র ্র্ম অফষার পষাডব 

এবং গ্রষাি্  ধষারষাক্রডম হডব, গ্িই নিদ্ধষান্ নিডে এই এডলষাডমডলষাভষাডব নিধ্কষানরে িম্বরগুডলষা ব্যবহৃে হডব (অরেষানধরষার বষা ্ষাডয়ষানরটি 
গ্রুডপর মডধ্য)।  

•  চজানভকুক্তঅথোকন্টিমনউইং (ে ্্য িানস্কু ললপরর্তীচগ্লডপড়াললখাচামললয়যাওয়া)। নরেকু  গ্্ষারেষাডমর গ্ক্ডত্র, নিক্ষার্থীডদর ্র্ডম 
ঐ নমেল্ স্কু ডলর গ্জষাডি বিবষাি ররষার গ্্নক্ডে অর্বষা এরজি রন্ন্নিউইং (বে্ক মষাি) নিক্ষার্থী হওয়ষার গ্্নক্ডে ্র্ম ভরেতি ররষা হয়। 

•  েে্যোম্প্রম্ক্থ্য | অমডশন।এই বের, আট্ক  নভতনের গ্্ষারেষামগুডলষাডর আডবদিরষারীডদর ভষারকু্ক ্যয়ষালভষাডব অনেিি রেহণ ররষার 
অিকুডমষাদি গ্দয়ষা হডব। ন্রিনিং বষা েষারষাইররডণর িষাডর্ িষামঞ্জি্য গ্রডখ, এই গ্্ষারেষামগুডলষাডে নিক্ষার্থীডদর গ্রষািও নিক্ষায়েনির ের্্য 
অর্বষা পরীক্ষার মষাধ্যডম ভরেতি ররষা হডব িষা।  


