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MySchools.nyc
অনকুসধিান করুন।
পেয়ে মনন।
আয়েেন করুন।
আপিার রনম্উরার বা যোি নেময় হাই স্ু ি নবরল্পগুমিা অিুিধিাি ররমি MySchools ( MySchools.nyc) নভনজর ররুি,
আপিার ব্যনক্তররণরৃ ি আমবেিপমরের জি্য রেি
্ক ূনচিেূহ বাোই ররুি এবং আমবেি ররুি—িবই এর স্ামি।
পকুয়রা-েের জকুয়ড়, আপমন MySchools ে্েহার করয়ত পারয়েন:
0

0

িাে, অবস্াি, প্রমবশম�াগ্যিা, আগ্মহর নবষয়, অ্যারামিনের অোরিেূহ, রের
্ক াণ্ড, যপোর্ক ি ও আমরা অমির নরেু র উপর নিভ্কর রমর
রেি
্ক ূনচ বাোইময়র জি্য এরটি ইন্টামর�ভ হাই স্ু ি নিমরক্টনর িাচ্ক ররমি পামরি।
নিটিব্যাপী রেি
্ক ূনচগুমিা অমবেষণ ররুি।

এোড়াও, হাই স্কুয়ল আয়েেন প্রমরিয়া িলাকায়ল আপমন পরসে পক্য়ত্র MySchools ে্েহার করয়ত পায়রন:
0

আপিার নিজস্ হাই স্ু মির আমবেিপরে রীভামব খুমি যেখমি পামরি, আপিার স্ু ি রাউমন্সির িা আপিামর বমি নেমবি।

0

আপিার পেমন্দর স্ু ি ও রেি
্ক ূনচিেূহ যিভ ররমি পামরি।

0

0

0

আপিার যপেশািাইজি হাই স্ু িি অ্যািনেশিি যরস্ (SHSAT) বা িামগায়ারিতিয়া হাই স্ু মির অনিশমির িেয়িূনচ অয়্ােয়রর শুরুয়ত
নিধা্ক রণ ররমি পারমবি।
আপিার হাই স্ু ি আমবেিপমরে 12টি যপ্রাগ্াে �ুক্ত ররুি। আপিার পেমন্দর ক্োিু�ায়ী (1,2,3... এভামব) যিগুমিামর িানিরাবদ্ধ
ররুি, আপিার প্রথে পেন্দটি িবার উপমর #1 নহমিমব থারমব।
আমবেি ররুি 2 মডয়সম্বর, 2019 িানরমখর েমধ্য। “িাবনের অ্যানলেমরশি” (Submit Application) বারমি নক্র রমরমেি নরিা
িা নিনশ্ি ররমবি।

আপনার সহায়তায় আিরা আমে! MySchools িম্মর্ক িহায়িা যপমি বা হাই স্ু ি ভরিতি িম্মর্ক প্রশ্ন থারমি �া ররমবি:
0

আপিার স্ু ি রাউমন্সিমরর িামথ রথা বিুি।

0

আোমের 718-935-2009 িম্বমর যোি ররুি।

0

এরটি ে্যানেনি ওময়িরাে যিন্টামর আিুি — এগুমিা যরাথায় অবনস্ি িা এই গাইমির যপেমির েিামরর নভিমর িানিরাভু ক্ত আমে।
কভার (প্র�ে) সম্পয়ক্য
মশক্াথথী: যিাভা স্্যািনি (Nova Stanley) | মশক্ক: রাি্ক ি্যামন্ডগার (Carl Landegger) |মপ্রমসেপ্াল: ে্যািুময়ি ইউমরিা (Manuel Ureña)
প্রনি বের NYC নিপার্ক মেন্ট অভ এিু মরশি এবং রুপার নহউইর, নস্থমিানিয়াি নিজাইি নেউনজউয়ামের অংশীোনরমত্ব পাবনির হাই স্ু ি নশক্ষাথথীমের
জি্য রভার নিজাইমির এরটি প্রনিম�ানগিার আময়াজি ররা হয়। এই বইময়র রভারটি নিজাইি রমরমে হাই স্ু ি অভ আর্ক অ্যান্ড নিজাইি-এর
নশক্ষাথথী যিাভা স্্যািনি (Nova Stanley)। নশক্ষাথথীরা হাই স্ু মি উঠার োধ্যমে য� িব্য স্াধীিিা অজ্কি রমর ও িিু ি িিু ি িম্র্ক বিরী রমর,
যিাভার নিজাইিটি যিরাই ব্যক্ত ররমে। এই নশক্ষাথথীরা নিটির নেমর যচময় আমে, এবং িােমির চার বের যবমড় উঠমব ও অমবেষণ ররমব িা রল্পিা
ররমে। 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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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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হাই স্কু ল ভর্তি
প্রক্রিয়ায় স্বাগতম

DOE পাবলিক হাই স্কুলগুলিতে আবেদনকারী নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষার্থীদের জন্য দেশের অন্য যেক�োন�ো সিটির শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি বিকল্প
রয়েছে! সিটি জুড়ে 400টিরও বেশি হাই স্কুলে 700টির অধিক কর্মসূচি রয়েছে এবং আপনি একটি আবেদনের মাধ্যমে 12টি কর্মসূচিতে
আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও আপনি নয়টি স্পেশালাইজড হাই স্কুলে আবেদন করার জন্য পরীক্ষা বা অডিশন করতে পারেন।
হাই স্কুলে ভর্তির বিষয়ে জানতে এই ভর্তি গাইডটি ব্যবহার করুন, একটি আবেদন কীভাবে
শক্তিশালী হয় তা বুঝুন এবং হাই স্কুল ও কর্মসূচিগুলি অনুসন্ধান শুরু করুন।

ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকু ন
হাই স্কুলে ভর্তির ওয়েবসাইট | schools.nyc.gov/High

হাই স্কুল মেলা, ওয়ার্ক শপ, ওপেন হাউস এবং অন্যান্য ইভেন্টগুলির জন্য সর্বশেষ আপডেট, রিস�োর্সসমূহ এবং তারিখগুলি পাবেন।

স্পেশালাইজড হাই স্কুলে ভর্তির ওয়েবসাইট | schools.nyc.gov/SHS

নয়টি স্পেশালাইজড হাই স্কুলে ভর্তি সম্পর্কে আর�ো জানুন। স্পেশালাইজড হাই স্কুলস স্টুডেন্ট হ্যান্ডবুক পড়ু ন এবং স্পেশালাইজড
হাই স্কুলস অ্যাডমিশনস টেস্ট (SHSAT) ও লাগ�োয়ার্ডিয়া হাই স্কুল অডিশনগুলির জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয় তা জানুন।

ভর্তির ইমেইল তালিকা | schools.nyc.gov/Connect

আমাদের হাই স্কুল এবং স্পেশালাইজড হাই স্কুলের ভর্তির ইমেইল তালিকার জন্য সাইন আপ করুন। আমরা স্পেশালাইজড
হাই স্কুলগুলির জন্য আপনার পরীক্ষা বা অডিশনের সময়সীমাসহ মূল তারিখ অনুস্মারক ও আপডেট পাঠাব।

বেছে নেওয়ার ভিন্ন ভিন্ন হাই স্কুল সম্পর্কে খ�োঁজ নিন এবং আবেদন করুন
MySchools.nyc
MySchools পাবলিক স্কুল এবং আপনার আবেদন উভয়ের একটি অনলাইন ডিরেক্টরি। কর্মসূচিগুলি অন্বেষণ করুন, আপনার আবেদনের
জন্য পছন্দগুলি খুঁজনু এবং এক জায়গায় সবগুলির জন্য আবেদন করুন। অক্টোবরে স্পেশালাইজড হাই স্কুলস অ্যাডমিশনস টেস্ট (SHSAT)
বা একটি লাগ�োয়ার্ডিয়া অডিশনের সময়সূচি নির্ধারণ করুন। 2 ডিসেম্বর, 2019-এর মধ্যে আপনার হাই স্কুলের আবেদন জমা দিন।

আপনার আবেদনে সহায়তা নিন
আপনার স্কুল কাউন্সেলর

আপনার কাউন্সেলর ভর্তি প্রক্রিয়ায় আপনাকে গাইড করবেন, একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হাই স্কুল আবেদন তৈরি করতে
সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনে MySchools ব্যবহার করায় আপনাকে সহায়তা করবেন।

ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার | schools.nyc.gov/WelcomeCenters

আপনার আবেদনে সহায়তার জন্য ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে যাবেনন—ঠিকানার জন্য পিছনের প্রচ্ছদের ভেতরের পাতা দেখুন।

নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ | 718‑935‑2009 | HSEnrollment@schools.nyc.gov
হাই স্কুলে ভর্তির বিষয়ে আপনার যদি ক�োন�ো প্রশ্ন থাকে তবে আমাদের কল করুন অথবা ইমেল করুন।
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স্পটলাইট

NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এডুকেশন পাবলিক স্কুলস
আমাদের স্কুলগুলি নিউ ইয়র্ক সিটির প্রত্যেক পরিবার এবং শিক্ষার্থীর জন্য। NYC শিক্ষা সেকশন (DOE) বিভিন্ন চাহিদাগুলি সরবরাহ করার পাশাপাশি
আন্তরিকতা এবং অন্তনিবেশসহ ইক্যুইটি এবং শ্রেষ্ঠত্বকে উৎসাহিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা নিবেদিত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মী, পরিবার এবং
কম্যুনিটির জন্য কৃ তজ্ঞ যারা আমাদের স্কুলকে শক্তিশালী করে। আমাদের সিটির তরুণরা আমাদের ভবিষ্যৎ- আমরা তাদের কীভাবে রানিং স্টার্ট এ
অন্তর্ভুক্ত করব তা নিম্নরুপ:

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

বহুভাষী ভাষার শিক্ষার্থী

JJ

JJ

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী

JJ

JJ

অভিগম্যতা প্রয়�োজন এমন শিক্ষার্থী

JJ

JJ

অস্থায়ী আবাসনের শিক্ষার্থী

JJ

অভিবাসী শিক্ষার্থী এবং পরিবার
LGBTQ শিক্ষার্থী এবং পরিবার
যেসকল শিক্ষার্থী তাদের সন্তানদের লালনপালন করে

যেসকল শিক্ষার্থী বিজ্ঞানী, কারিগর, সঙ্গীতশিল্পী, উদ্যোক্তা, নার্স এবং আর�ো অনেক কিছু হওয়ার স্বপ্ন দেখে—এই গাইডের আর�ো বিস্তৃত
কর্মসূচির সন্ধান পাবে এখানে MySchools.nyc।

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

আমরা শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
NYC ডিপার্ট মেন্ট অভ এডু কেশন (DOE)-এর পাবলিক হাই স্কুলগুলিতে এমন অনেক কর্মসূচি রয়েছে যা নির্দিষ্ট ক�োন�ো আগ্রহের বিষয়, যেমনপাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পারফর্মিং আর্টস বা কম্পিউটার সায়েন্সের উপর মন�োয�োগ নিবিষ্ট করে, তবে সমস্ত স্কুল একটি বিস্তৃত লিবারেল আর্ট
পাঠ্যক্রমও অফার করে। কলেজ অ্যাক্সেস ফর অল এর মত�ো ক্যারিয়ার অ্যান্ড টেকনিকেল এডু কেশন (CTE) কর্মসূচি ও উদ্যোগের দ্বারা আমরা
শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করছি যা তাদেরকে কলেজে ও কর্মক্ষেত্রে—সুয�োগ পেতে ও সফল হতে—সাহায্য
করবে।

আমরা আপনাদের অভিমত ও সম্পৃক্ততাকে স্বাগত জানাই
JJ

JJ

যদি আপনি বা আপনার প্যারেন্ট/অভিভাবক আপনার বর্তমান বা ভবিষ্যত স্কুলকে সমর্থনে সহায়তায় করতে চান তাহলে সেটি কীভাবে করবেন
তা আপনার প্রিন্সিপ্যাল বা স্কুলের প্যারেন্ট ক�ো‑অর্ডিনেটরকে জিজ্ঞাসা করুন।
আপনার কি এই হাই স্কুল ভর্তি গাইড বা MySchools সম্পর্কে আমাদের জন্য ক�োন�ো মতামত রয়েছে? যদি থাকে তাহলে ইমেইল করুন
OSEComms@schools.nyc.gov।
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আমরা

সকল NYC শিক্ষার্থীকে পরিষেবা দেই এবং স্বাগত জানাই, যাদের মধ্যে রয়েছেন
মাল্টিলিঙ্গুয়াল/ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার | schools.nyc.gov/ELL
সকল NYC পাবলিক স্কুল মাল্টিলিঙ্গুয়াল লার্নার (MLL)/ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার (ELL)‑কে তাদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা উন্নয়নে এবং তাদেরকে
স্কুল, কলেজ ও ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করে। আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ইংলিশ
অ্যাজ এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ (ENL), ট্রানজিশন্যাল বাইলিঙ্গুয়াল এডু কেশন (TBE) এবং ডু য়েল ল্যাঙ্গুয়েজ (DL) পরিষেবা প্রদানের নমুনাসমূহ সম্পর্কে
বিস্তারিত জেনে নিন।
MySchools পরামর্শ: আপনি যদি বাছাইকৃ ত: ভাষা কর্মসূচিসমূহের ব্যাপারে আগ্রহী হন তাহলে সেই সকল কর্মসূচির জন্য ফিল্টার করে নিন
বাছাইকৃত: ভাষা ভর্তি পদ্ধতি। আপনি কর্মসূচির শর্তাবলি (বাড়ির ভাষা, এদেশে কত বছর বাস করছেন ইত্যাদি) পূরণ করেন কি না তা জেনে নিন—
আর�ো জানতে দেখুন সেকশন 4.6।

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী | schools.nyc.gov/SpecialEducation
প্রতিটি হাই স্কুল প্রত্যাশা করে যে তারা শিক্ষার্থীদের ইনডিভিজুয়ালাইজড এডু কেশন প্রোগ্রাম (IEP) অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীকে স্বাগত
জানাবে এবং পাঠদান করবে। প্রতিটি হাই স্কুল কর্মসূচি সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করে থাকে। আর�ো জানতে
দেখুন সেকশন 4.3। শিক্ষার্থীর IEP পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা ব্যবস্থা প্রদান করা হয়—দেখুন সেকশন 4.10। ক�োন শিক্ষার্থীদের IEP ডিস্ট্রিক্ট 75
কর্মসূচিসমূহ সুপারিশ করে তা জানতে দেখুন সেকশন 1.4।
অভিগম্যতার প্রয়�োজন এমন শিক্ষার্থী | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
NYC শিক্ষা সেকশন (DOE) অভিগম্যতার চাহিদাবলী সম্বলিত শিক্ষার্থীদেরকে এমন হাই স্কুল কর্মসূচিতে সুয�োগ দেওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ যা
তাদেরকে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মসূচি ও পরিষেবাসমূহে অভিগম্যতা গ্রহণের সুয�োগ দেবে। অভিগম্যতা সম্পর্কে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যের জন্য আমাদের
ওয়েবসাইট দেখুন এবং সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন।
MySchools পরামর্শ: কর্মসূচির জন্য

আংশিকভাবে অভিগম্য বা

সম্পূর্ণভাবে অভিগম্য স্কুলসমূহ ফিল্টার করুন।

অস্থায়ী আবাসনের 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। তাদেরকে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য এবং তাদের অফার গ্রহণের জন্য নথিপত্র (ঠিকানা, বয়স এবং
টিকাদানের প্রমাণ) জমা দিতে হবে।
অভিবাসী পরিবারবর্গ | schools.nyc.gov/School‑Life/Support/Supporting‑Immigrant‑Families
নিউ ইয়র্ক সিটির প্রতিটি শিশুর অভিবাসন স্ট্যাটাস বিবেচনা ব্যতিরেকেই পাবলিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। আইন অনুযায়ী, শিশুদের
কাছে তাদের অভিবাসন স্ট্যাটাসের নথিপত্র চাওয়া যাবে না, এমনকি অভিবাসন স্ট্যাটাসের উপর ভিত্তি করে তাদের ভর্তি, নিবন্ধন বা স্কুলে
নথিভু ক্তকরণ প্রত্যাখ্যানও করা যাবে না। DOE কর্মীগণ ক�োন�ো পরিবারের স্ট্যাটাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না এবং যদি তারা অভিবাসন স্ট্যাটাস
সম্পর্কে জানতে পারেন তাহলে তারা অবশ্যই সেটিকে গ�োপন রাখবেন। পাবলিক স্কুলসমূহ আমাদের গণতন্ত্রের কেন্দ্র এবং সকল শিক্ষার্থী, পরিবার ও
শিক্ষাদানকারীগণের জন্য একটি নিরাপদ জায়গা।
LGBTQ শিক্ষার্থী ও পরিবারবর্গ | schools.nyc.gov/LGBT
আমাদের সকল স্কুল লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার এবং ক�োয়ার বা ক�োয়েশ্চানিং শিক্ষার্থী, পরিবার ও কর্মীদেরকে স্বাগত জানায়। আপনি
আপনার জন্মের সময় নির্ধারণকৃ ত লিঙ্গ বিবেচনা ব্যতীতই আপনার লিঙ্গ পরিচয়ের উপর নির্ভর করে একক‑লিঙ্গ কর্মসূচিসমূহে আবেদন করতে
পারবেন। একক‑লিঙ্গ স্কুলে আগ্রহী একজন ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থী আপনার স্কুলের কাউন্সেলরকে আবেদন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য বলবেন।
MySchools পরামর্শ: LGBTQ শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তাকারী ক্লাব সম্বলিত স্কুলসমূহের একটি তালিকার জন্য সার্চ টার্ম GSA ব্যবহার করুন।

সন্তান আছে, এমন শিক্ষার্থী | lyfenyc.org
লিভিং ফর দ্য ইয়াং ফ্যামেলি থ্রু এডু কেশন (LYFE) কর্মসূচি NYC DOE স্কুলসমূহে নথিভু ক্ত শিক্ষার্থী পিতামাতাদের ছয় সপ্তাহ থেকে চার বছর বয়সী
শিশুদেরকে বিনামূল্যে প্রাথমিক শৈশবকালীন শিক্ষা এবং সহায়তা প্রদান করে থাকে।
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অ্যাকশন চেকলিস্ট
হাই স্কুল এবং স্পেশালাইজড হাই স্কুল

জুন‑আগস্ট

হাই স্কুল ভর্তি

স্পেশালাইজড হাই স্কুল ভর্তি

হাই স্কুল কর্মসূচিসমূহ অনুসন্ধানের জন্য এই বই ও MySchools
(

MySchools.nyc) ব্যবহার করুন।

জুন মাসে একটি হাই স্কুল ফ্যামেলি কর্মশালায় য�োগ দিন।
ফল-এর (শরৎ ঋতু ) জন্য আপনার ভর্তি ক্যালেন্ডারসমূহের ব্যাপারে পরিকল্পনা করুন—
ইভেন্ট ও ওপেন হাউসসমূহ সম্পর্কে জেনে নিন এখানে schools.nyc.gov/High।

স্পেশালাইজড হাই স্কুলস অ্যাডমিশনস টেস্ট (SHSAT) এবং
লাগ�োয়ার্ডিয়া হাই স্কুল অডিশনসমূহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে
2019‑2020 স্পেশালাইজড হাই স্কুলস স্টুডেন্ট হ্যান্ডবুক পড়ু ন এবং
schools.nyc.gov/SHS ভিজিট করুন।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে হাই স্কুল মেলায় য�োগ দিন—স্থান, তারিখ ও সময়সূচির
ব্যাপারে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন।
আগ্রহের কর্মসূচিসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্তাবলি রয়েছে কি না দেখে
নিন। সময়সূচি নির্ধারণ করতে বা মূল্যায়নসমূহ জমা দেওয়ার পদ্ধতি জানতে
MySchools.nyc‑দেখুন বা স্কুলসমূহের সাথে সরাসরি য�োগায�োগ করুন।

সেপ্টেম্বর‑নভেম্বর

আপনার হাই স্কুল বিকল্পসমূহ সম্পর্কে আল�োচনা করার জন্য আপনার স্কুলে বা ক�োন�ো
ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে একজন কাউন্সেলরের সাথে দেখা করুন।
ফল-এ (শরৎ ঋতু তে) আপনার স্কুল কাউন্সেলর MySchools এ হাই স্কুল রাউন্ড 1
আবেদনপত্র দেখতে সহায়তা দেবেন। আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করার পর
আপনি যা করতে পারবেন:
§§ কর্মসূচির নামের পাশের স্টার ক্লিক করে আপনার পছন্দের কর্মসূচিসমূহ সেভ
করুন। কমপক্ষে 25টি কর্মসূচি সেভ করার চেষ্টা করুন।
§§ আপনার আবেদনপত্রে কর্মসূচিসমূহের নাম যুক্ত করা শুরু করুন। আপনি 12টি
কর্মসূচিতে আবেদন করতে পারবেন—কীভাবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ আবেদন প্রস্তুত
করতে হয় তা সেকশন 4.0‑এ জেনে নিন।
§§ আপনার আবেদনপত্রের কর্মসূচিসমূহের যেক�োন�ো পরীক্ষা, অডিশন বা অন্যান্য
মূল্যায়নের সময়সূচি নির্ধারন করুন।

আপনার MySchools অ্যাকাউন্ট, আপনার স্কুল কাউন্সেলররের
মাধ্যমে বা ক�োন�ো ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে গিয়ে অক্টোবর
2019, তারিখ সময়সীমার মধ্যে আপনার SHSAT এবং/বা
লাগ�োয়ার্ডিয়া হাই স্কুল অডিশন এর সময় নির্ধারন করুন। স্পেশালাইজড
হাই স্কুলস ইমেইল লিস্টে সাইন‑আপ করুন এই ঠিকানায়
schools.nyc.gov/Connect—আমরা আপনাকে সময়সীমা
ঘ�োষিত হওয়া সাথে সাথেই আপনাকে তথ্য প্রেরণ করব।
আপনার পরীক্ষা এবং/বা অডিশনের টিকিট(সমূহ) গ্রহণ করুন। আপনার
টিকিট আপনার পরীক্ষা/অডিশনের তারিখ, সময় ও স্থান জানিয়ে দেবে।
অক্টোবর বা নভেম্বর মাসের নির্ধারিত সময়ে আপনার SHSAT বা
অডিশনে অংশগ্রহণ করুন। পরীক্ষা দেওয়া এবং/বা অডিশন দেওয়া হল�ো
এই সকল স্কুলে আবেদন করার পদ্ধতি।

ওপেন হাউসসমূহে য�োগ দিন এবং স্কুলসমূহ পরিদর্শন করুন।
যেক�োন�ো মূল্যায়ন বা অতিরিক্ত শর্তাবলি সম্পন্ন করুন।

ডিসেম্বর

আপনার রাউন্ড 1 হাই স্কুল আবেদনপত্র 2 ডিসেম্বর 2019‑এর মধ্যে জমা দিন।
তিনটি পদ্ধতির যেক�োন�ো একটি পদ্ধতিতে আবেদন করুন:
§§ অনলাইনে এই ঠিকানায়

MySchools.nyc

§§ আপনার স্কুল কাউন্সেলরের মাধ্যমে
§§ ক�োন�ো ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে গিয়ে—ঠিকানা এই গাইডের পিছনের
কভারের ভিতরের অংশে পাবেন
স্কুলের সময়সীমার মধ্যে যেক�োন�ো মূল্যায়ন বা অতিরিক্ত শর্তাবলি সম্পন্ন করা অব্যাহত
রাখুন।

মার্চ

আপনার রাউন্ড 1 হাই স্কুল অফারের চিঠি গ্রহণ করুন। এই চিঠির মধ্যে থাকবে:
§§ আপনার হাই স্কুলের অফার এবং/বা প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে আপনার স্পেশালাইজড হাই স্কুলের ফলাফলসমূহ যার মধ্যে ক�োন�ো ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণকারী স্কুলের একটি অফার
বা ক�োন�ো লাগ�োয়ার্ডিয়া স্টুডিও এর অফার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে
§§ আপনি ভর্তির সুয�োগ আছে এমন অন্য ক�োন�ো প্রোগ্রাম বেছে নিতে চান, তাহলে আবেদনের পরবর্তী ধাপ হল�ো রাউন্ড 2 (ঐচ্ছিক)-তে আবেদন করা

পরামর্শ
কখন�োই ক�োন�ো গুরুত্বপূর্ণ আপডেট বা ডেডলাইন মিস করবেন না—হাই স্কুল ভর্তি এবং স্পেশালাইজড হাই স্কুল ভর্তির তালিকায় সাবস্ক্রাইব করুন এখানে
schools.nyc.gov/Connect।
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1.0 হাই স্কুলে ভর্তির উপায় সম্পর্কে জানুন
নিউ ইয়র্ক সিটির অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য DOE পাবলিক স্কুলসমূহে ভর্তি হওয়ার দুইটি উপায় রয়েছে:
JJ

হাই স্কুলে আবেদন করা একটি হাই স্কুল আবেদনপত্র জমা দেওয়ার মাধ্যমে: অষ্টম গ্রেডের সকল শিক্ষার্থী আবেদন করবে।

JJ

স্পেশালাইজড হাই স্কুলসমূহে আবেদন করা পরীক্ষা এবং/বা অডিশন দেওয়ার মাধ্যমে: এটি ঐচ্ছিক।

অন্যান্য হাই স্কুল বিকল্পসমূহ সম্পর্কে জানতে দেখুন সেকশন 1.4‑1.6।

1.1 কে আবেদন করতে পারবে?
নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী বর্তমান অষ্টম গ্রেডের সকল শিক্ষার্থীগণ 2020‑2021 স্কুল বছরের জন্য এই ফল-এ (শরৎ ঋতু ) হাই স্কুল
ও স্পেশালাইজড হাই স্কুলসমূহের জন্য আবেদন করতে পারবে। প্রথম বারের মত�ো নবম গ্রেডের শিক্ষার্থীরা (ফিরতি নবম গ্রেডের নয়), দশম
গ্রেডের আসন আছে, এমন প্রোগ্রামগুল�োতে আবেদন করতে পারবেন। আমাদের স্কুলসমূহ কীভাবে সকল NYC শিক্ষার্থীকে সহায়তা ও পাঠদান
করে সে সম্পর্কে জানতে 1‑3 পৃষ্ঠা দেখুন।

1.2 হাই স্কুল
ফল-এ (শরৎ ঋতু তে) আপনার ব্যক্তিকরণকৃ ত হাই স্কুল আবেদনপত্র দেখুন এবং এটি অনলাইনে MySchools ( MySchools.nyc) বা
একজন কাউন্সেলরের মাধ্যমে স�োমবার, 2 ডিসেম্বর 2019‑এর মধ্যে জমা দিন। আপনি আপনার আবেদনপত্রে 12টি কর্মসূচিতে আবেদন
করতে পারবেন। মার্চ মাসে, আপনি আপনার হাই স্কুল অফার লেটার পাবেন যাতে একটি হাই স্কুল অফার এবং/বা স্পেশালাইজড হাই স্কুলসমূহে
যেক�োন�ো অফার(সমূহ) অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে (সেকশন 1.3 দেখুন)। আপনি যদি ক�োন�ো হাই স্কুল আবেদন জমা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন
তাহলে আপনি আসন খালি থাকা নিকটতম হাই স্কুলসমূহে অফার পাবেন। আর�ো জানতে এই বইয়ের সেকশন 2.0‑5.0 দেখুন। বসন্তে হাই স্কুল
ভর্তির রাউন্ড 2 অনুষ্ঠিত হবে তবে রাউন্ড 2‑এ স্বল্প সংখ্যক কর্মসূচি থাকবে—আর�ো জানতে দেখুন সেকশন 7.2।

1.3 স্পেশালাইজড হাই স্কুলসমূহ
এই শরতে একটি পরীক্ষা দেওয়া বা অডিশন দেওয়ার মাধ্যমে নয়টি স্পেশালাইজড হাই স্কুলের এক বা একাধিক কর্মসূচিতে আবেদন করুন। দুই
ধরনের স্পেশালাইজড হাই স্কুল রয়েছে:

ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণকারী স্কুলসমূহ
স্পেশালাইজড হাই স্কুলসমূহের আটটিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সময়সূচি নির্ধারণ করতে হয় (নিবন্ধন করতে হয়) এবং একটি পরীক্ষা—
স্পেশালাইজড হাই স্কুল ভর্তি পরীক্ষা (SHSAT)—দিতে হয়। এই সকল স্কুল SHSAT স্কোর, শিক্ষার্থীগণ তাদের পরীক্ষার উত্তর পত্রে এই সকল
স্কুলকে যে ক্রমানুসারে সাজায় সেই ক্রম ও আসন খালি থাকার উপর ভিত্তি করে স্কুলসমূহ আবেদনকারীদেরকে অফার প্রদান করে। তারা
শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক রেকর্ডসমূহ বিবেচনা করে না।
অক্টোবরের সময়সীমার মধ্যে তিনটি পদ্ধতির যেক�োন�ো একটির মাধ্যমে আপনার SHSAT পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করুন:
JJ

অনলাইনে MySchools ( MySchools.nyc) এর মাধ্যমে—Schedule ট্যাবে ক্লিক করুন

JJ

আপনার মিডল স্কুল কাউন্সেলরের মাধ্যমে

JJ

নিজে গিয়ে ক�োন�ো ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে গিয়ে—ঠিকানা এই গাইডের পিছনের কভারের ভিতরের অংশে পাবেন

SHSAT দেওয়ার মাধ্যমে এই সকল স্কুলে আবেদন করুন; আপনার পরীক্ষা হল�ো আপনার আবেদনপত্র। যে সকল আবেদনকারী যথেষ্ট বেশি
স্কোর অর্জন করবে তারা একটি অফার পাবে। পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির স্পেশালাইজড হাই স্কুলসমূহ হল�ো:
হাই স্কুল ফর আমেরিকান স্টাডিজ অ্যাট লেহমান কলেজ (High School of American Studies at Lehman College)

JJ

JJ

দ্য ব্রংক্স হাই স্কুল অভ সায়েন্স (The Bronx High School of Science)

JJ

দ্য ব্রুকলিন ল্যাটিন স্কুল (The Brooklyn Latin School)

JJ

ব্রুকলিন টেকনিক্যাল হাই স্কুল (Brooklyn Technical High School)

JJ

স্কুল ফর ম্যাথ, সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাট সিটি কলেজ অভ নিউ ইয়র্ক (High School for Math, Science, and
Engineering at City College of New York)

কু ইন্স হাই স্কুল ফর দ্য সায়েন্স অ্যান্ড ইয়র্ক কলেজ (Queens High School for the Sciences at York College)

JJ

JJ

স্ট্যাটেন আইল্যান্ড টেকনিক্যাল হাই স্কুল (Staten Island Technical High School)

JJ

স্টাইভেসেন্ট হাই স্কুল (Stuyvesant High School)
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অডিশন স্কুল
পেশালাইজড হাই স্কুলসমূহের মধ্যে একটি ফিওরেল�ো এইচ, লাগ�োয়ার্ডিয়া হাই স্কুল অভ মিউজিক অ্যান্ড আর্ট অ্যান্ড পারফরমিং আর্টস-এর
ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে ছয়টি স্টুডিও এর যেক�োন�ো একটিতে নিবন্ধন করতে হয় এবং অডিশন দিতে হয়: ড্যান্স, ড্রামা, ফাইন অ্যান্ড ভিজুয়াল
আর্টস, ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক, টেকনিক্যাল থিয়েটার, ভ�োকাল মিউজিক। এই সকল স্টুডিওতে অফারসমূহ আবেদনকারীর অডিশন বা
উপস্থাপনাসমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। লাগ�োয়ার্ডিয়া হাই স্কুল আবেদনকারীদের পূর্বের স্কুল বছরের অ্যাকাডেমিক রেকর্ড ও উপস্থিতি সম্পর্কিত
তথ্যও বিবেচনা করে থাকে।
অক্টোবরের সময়সীমার মধ্যে তিনটি পদ্ধতির যেক�োন�ো একটির মাধ্যমে আপনার অডিশন পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করুন:
JJ

অনলাইনে MySchools ( MySchools.nyc) এর মাধ্যমে—Schedule ট্যাবে ক্লিক করুন

JJ

আপনার মিডল স্কুল কাউন্সেলরের মাধ্যমে

JJ

নিজে গিয়ে ক�োন�ো ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে গিয়ে—ঠিকানা এই গাইডের পিছনের কভারের ভিতরের অংশে পাবেন

অডিশন দেওয়ার মাধ্যমে লাগ�োয়ার্ডিয়া হাই স্কুলে আবেদন করুন; অডিশন ও অন‑সাইট রাইটিং আপনার আবেদনপত্র রাখুন।

উপকরণসমূহ
কীভাবে SHSAT এবং লাগ�োয়ার্ডিয়া হাই স্কুল অডিশনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কে জানতে স্পেশালাইজড হাই স্কুলস স্টুডেন্ট
হ্যান্ডবুক ব্যবহার করুন। আপনার স্কুল বা যেক�োন�ো ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার থেকে হ্যান্ডবুকের একটি কপি সংগ্রহ করুন। এছাড়াও আপনি
হ্যান্ডবুকটি ডাউনল�োড করতে পারবেন বা অনলাইনে পড়তে পারবেন এখানে schools.nyc.gov/SHS।
MySchools পরামর্শ: প্রতিটি স্পেশালাইজড হাই স্কুল আপনার জন্য যথাযথভাবে উপযুক্ত কি না সে সম্পর্কে জানতে ও দেখতে MySchools
( MySchools.nyc) ব্যবহার করুন। এক নজরে আটটি ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণকারী স্কুল দেখতে কর্মসূচির জন্য ফিল্টার করুন যেখানে ভর্তি
পদ্ধতিতে
পরীক্ষা ব্যবহার করে।

ফলাফল
আপনি যদি SHSAT বা লাগুয়ার্ডিয়া হাই স্কুলের জন্য অডিশন দেন, আপনার হাই স্কুল অফার লেটারে পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারকারী একটি স্কুল
এবং/অথবা লাগুয়ার্ডিয়া স্টুডিও এর যেক�োন�ো অফার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই স্কুলগুল�ো হাই স্কুল ভর্তির রাউন্ড 2-তে অংশগ্রহণ করে না এবং
আপনি একটি স্পেশালাইজড হাই স্কুলে আবেদন জমা করতে পারবেন না।
পরামর্শ
স্পেশালাইজড হাই স্কুলসমূহ বাদে আপনার অপশনটি অন্বেষণ করুন! আপনার হাই স্কুলের আবেদনটি তালিকাভু ক্ত করতে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়সমূহ
কর্মসূচি খুঁজতে MySchools ব্যবহার করুন।

1.4 ডিস্ট্রিক্ট 75 কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি
উল্লেখয�োগ্য সমস্যাগ্রস্থ, যেমন অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, উল্লেখয�োগ্য জ্ঞানগত বিলম্ব, মানসিক ব্যাঘাত, ইন্দ্রিয় বৈকল্য, এবং একাধিক
প্রতিবন্ধিতা আছে, এমন ব্যাপক সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থীদেরকে ডিস্ট্রিক্ট 75 উচ্চতর বিশেষায়িত শিক্ষানির্দে শনা 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 ইনডিভিজুয়ালাইজড এডু কেশন প্রোগ্রাম (IEPs) আছে, এমন স্কুল ভবনে, সাধারণ শিক্ষার
শ্রেণিকক্ষ, এজেন্সিতে, হাসপাতালে এবং বাড়িতে।
ডিস্ট্রিক্ট 75‑এ তালিকাভু ক্ত শিক্ষার্থীরা যাদেরকে একটি ডিস্ট্রিক্ট 1‑32 হাই স্কুলে বিবেচনা করা হয় তারা হাই স্কুল ভর্তিতে অংশগ্রহণ করতে
পারে। এই শিক্ষার্থীদের উচিত তাদের IEP টিমের সাথে কাজ করা ডিস্ট্রিক্ট 75 এর সুপারিশ এখনও উপযুক্ত কি না তা নির্ধারণ করা। যদি IEP
টিম বিশ্বাস করে যে ডিস্ট্রিক্ট 75 অব্যাহত রাখাই সঠিক, তাহলে ডিস্ট্রিক্ট 75 প্লেসমেন্ট অফিস তাদের ডিস্ট্রিক্ট 75 শিক্ষার্থীদের হাই স্কুল প্লেসমেন্ট
সম্পর্কে মে অথবা জুন মাসে জানাবে।
পরামর্শ
ডিস্ট্রিক্ট 75 কর্মসূচি সম্পর্কে আর�ো জানুন এখানে schools.nyc.gov/D75।
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1.5 ক্রেডিট অর্জনে পিছিয়ে পড়া (16-21 বছর বয়সী) শিক্ষার্থীদের ভর্তি
ট্রান্সফার স্কুলগুল�ো অ্যাকাডেমিকভাবে যথাযথ হাই স্কুল যা সকল 16‑21 বছর বয়সী শিক্ষার্থী যারা গ্রাজুয়েট হতে চায় তাদেরকে পরিষেবা দিতে
পরিকল্পনা করা হয়। আপনি যদি স্কুল থেকে ড্রপ আউট হয়ে থাকেন বা ক্রেডিটের অর্জনে পিছিয়ে পড়ে থাকেন, তাহলে একটি ট্রান্সফার স্কুল
আপনাকে গ্র্যাজুয়েশনের পথে সঠিক ধারায় ফিরে যেতে সহায়তা করতে পারে; কিছু কিছু স্কুল সেসব শিক্ষার্থী গ্রহণ গ্রহণ করে যাদের বয়স 15
বছর, এবং কাদেরকে ভর্তি করা যাবে, সে ব্যাপারে অনেক ট্রান্সফার স্কুল নমনীয় হয়। আমরা পৃথক ভর্তির সাক্ষাৎকারের সময় একটি মিলিত
প্রক্রিয়া মাধ্যমে এই স্কুলের শিক্ষার্থী সাফল্য সমর্থন করি।
যদি আপনি একটি ট্রান্সফার স্কুলে আগ্রহী হন, আর�ো জানতে স্কুলে সরাসরি চলে আসুন। আর�ো তথ্য ও পরামর্শের জন্য আপনি প্রতিটি বর�োতে
অবস্থিত রেফারাল সেন্টারেও ভিজিট করতে পারেন। ট্রান্সফার স্কুল এবং অন্যান্য অপশন সেইসাথে রেফারাল সেন্টারের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে
জানুন এখানে schools.nyc.gov/Enrollment/Other‑Ways‑to‑Graduate।
MySchools পরামর্শ: এই স্কুলগুলির তালিকা পেতে
ট্রান্সফার স্কুলগুল�োকে আলাদা করে নিন অথবা ঐতিহ্যগত হাই স্কুলগুল�োতে
ট্রান্সফার কর্মসূচি খুঁজে পেতে সার্চ টার্মটি ব্যবহার করুন। আপনি এই অপশনগুল�ো সম্পর্কে MySchools এ জানতে
ট্র্র্যান্সফার কর্মসূচি
পারেন কিন্তু আপনি এগুল�োতে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন না।

1.6 চার্টার স্কুল
স্কুলগুলি বিনামূল্যের পাবলিক স্কুল যেগুল�ো নিউ ইয়র্ক সিটির সকল শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত এবং সেগুল�ো ডিপার্ট মেন্ট অভ এডু কেশন (DOE)
থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে। চার্টার স্কুলসমুহ নির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য পূরণের জন্য দায়বদ্ধ এবং প্রায়ই তাদের শিক্ষার্থী লক্ষ্য পূরণ নিশ্চিত
করতে বিভিন্ন উপায় আবলম্বনের চেষ্টা করে।
চার্টার স্কুলসমুহের একটি ভিন্ন হাই স্কুল আবেদন প্রক্রিয়া রয়েছে। আপনি যদি চার্টার স্কুলে হাই স্কুলে আবেদন করতে চান, অনুগ্রহপূর্বক তাদের
তালিকাভু ক্তি এবং ভর্তি সম্পর্কে জানতে সেই হাই স্কুলে সরাসরি য�োগায�োগ করুন। মনে রাখবেন যে কিছু চার্টার হাই স্কুল শুধুমাত্র সেসব
শিক্ষার্থীকে ভর্তি করে যারা এইট গ্রেড এ এক বা একাধিক অংশিদার চার্টার মিডল স্কুলসমুহে য�োগদান করে।
যে শিক্ষার্থী DOE পাবলিক স্কুলে ভর্তির জন্য য�োগ্য সে শিক্ষার্থী পাবলিক চার্টার স্কুলেও ভর্তির য�োগ্য। বর�ো অনুযায়ী তালিকাবদ্ধ চার্টার হাই
স্কুলসমূহের একটি তালিকার জন্য এই বইয়ের পিছনে দেখুন। আর�ো তথ্যের জন্য ভিজিট করুন schools.nyc.gov/Charters অথবা
কল করুন 212‑374‑5419 এই নম্বরে।

2.0 স্কুলসমুহের ধরন
কিছু হাই স্কুল বিশেষায়িত শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য আসনসমূহ সংরক্ষণ করে, শিক্ষার্থীদের এবং পরিবারবর্গের জন্য অতিরিক্ত পরিষেবা প্রদান করে
অথবা শিক্ষার্থীদের কলেজ ক্রেডিট এবং/ অথবা কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সুয�োগ সুবিধা দিয়ে থাকে।
পরামর্শ
আপনি কি জানেন যেসব শিক্ষার্থীরা তাদের দশম গ্রেড 2020 সালের মধ্যে শুরু করছে সেসব শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু স্কুল রয়েছে যেখানে তাদের জন্য
বিশেষভাবে আসন বরাদ্ধ করা আছে? আপনি যদি বর্তমানে প্রথম বার নবম গ্রডের শিক্ষার্থী হন তাহলে আপনি এই স্কুলসমুহের একটি কর্মসূচি অথবা
কর্মসূচিগুলিতে আবেদন করতে পারেন—আর�ো জানুন এখানে সেকশন 4.3।

যখন আপনি এ সেকশনটি পড়েন, তখন পরবর্তী কিছু স্কুল এর ধরনের আইকন ন�োট করুন—এছাড়া আপনি ভর্তি গাইডের স্কুলসমুহের তালিকায়
এই আইকনসমূহ দেখতে পাবেন।

2.1 ক্যারিয়ার অ্যান্ড টেকনিকেল এডুকেশন স্কুলস অ্যান্ড প্রোগ্রামস
ক্যারিয়ার অ্যান্ড টেকনিকেল এডু কেশন (CTE) কর্মসূচিগুল�ো NYC পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিল্প‑স্বীকৃ ত ক্রেডেনশিয়ালগুল�ো অনুসরণ
করে আকর্ষণীয় সুয�োগ সুবিধা প্রদান করে, চাকরির ছায়াসঙ্গিতে এবং পেইড ইন্টার্নশীপে অংশগ্রহণ করে এবং পেশাদারদের থেকে মেন্টরিং গ্রহণ
করে—সমাল�োচনামূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তরুণদেরকে প্রস্তুত করে প�োস্টসেকেন্ডারি শিক্ষাতে প্রবেশ করতে, প্রশিক্ষণ এবং চাকু রিতে সহায়তা
করে। ক্যারিয়ার অ্যান্ড টেকনিকেল এডু কেশন কর্মসূচি থেকে গ্রাজুয়েট হওয়া শিক্ষার্থীদের একটি শক্তিশালী অ্যাকাডেমিক ভিত্তি, টেকনিক্যাল
ও নিয়�োগয�োগ্য / টেকসই দক্ষতা এবং প্রকৃ ত কাজের অভিজ্ঞতাসহ নিউ ইয়র্ক সিটির অর্থনীতিতে উচ্চচাহিদা সম্পন্ন খাতগুল�োতে কর্মজীবন
সফলভাবে সম্পন্ন করতে এগুল�ো আর্জন করে।
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ক্যারিয়ার অ্যান্ড টেকনিকেল এডুকেশন ক্যারিয়ার প্যাথওয়ে
নিউ ইয়র্ক সিটি 135টিরও বেশি হাই স্কুল থেকে পছন্দ করতে ক্যারিয়ার অ্যান্ড টেকনিকেল এডু কেশন (CTE) কর্মসূচিতে 300টিরও বেশি
সুয�োগ প্রদান করে, এর মধ্যে আমাদের কিছু স্পেশালাইজড হাই স্কুল রয়েছে। এই কর্মসূচিগুল�ো শিক্ষার্থীদের ব্যাপক পরিসরে পছন্দমত অগ্রগামী
79 বিশেষায়িত প�োস্ট সেকেন্ডারির অপশন, ক্যারিয়ার প্যাথসমূহ অথবা চাকরিগুল�োর সাথে যুক্ত করে। সকল ক্যারিয়ার অ্যান্ড টেকনিকেল
এডু কেশন কর্মসূচি নিম্নলিখিত 16টি বিভাগের মধ্যে একটিতে পড়ে:
এগ্রিকালচার, ফু ড অ্যান্ড ন্যাচারাল রিস�োর্সেস

JJ

হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম

আর্কিটেকচার অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন

JJ

আর্টস, এ/ভি টেকন�োলজি অ্যান্ড কম্যুনিকেশন

JJ

বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

JJ

এডু কেশন অ্যান্ড ট্রেনিং

JJ

ফাইন্যান্স

JJ

গভার্নমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

JJ

হেলথ সায়েন্স

JJ

JJ

হিউম্যান সার্ভিসেস

JJ

ইনফরমেশন টেকন�োলজি

JJ

ল, পাবলিক সেফটি, কারেকশন অ্যান্ড সিকিউরিটি

JJ

ম্যানুফ্যাকচারিং

JJ

মার্কেটিং

JJ

সায়েন্স, টেকন�োলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স

JJ

ট্রান্সপ�োর্টে শন, ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড লজিস্টিকস

JJ

CTE কর্মসূচির সুবিধাসমূহ
একটি ক্যারিয়ার অ্যান্ড টেকনিকেল এডু কেশন কর্মসূচি আপনাকে অফার করে:
কলেজ ক্রেডিট অর্জন, অগ্রিম অবস্থান অথবা সংশ্লিষ্ট কলেজ/ ইউনির্ভাসিটির কর্মসূচিতে গ্রাজুয়েশনের উপর টিউশন ফি হ্রাসের সুয�োগ
প্রদান করে

JJ

কলেজ ক্রেডিট অর্জন, অগ্রিম অবস্থান অথবা সংশ্লিষ্ট কলেজ/ ইউনির্ভাসিটির কর্মসূচিতে গ্রাজুয়েশনের উপর টিউশন ফি হ্রাসের সুয�োগ
প্রদান করে

JJ

কাজ-নির্ভর শিক্ষার অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণের সুয�োগ যেমন- ক্যারিয়ার মেনটরিং, কর্মক্ষেত্রে ভ্রমণ, চাকরির ছায়াসঙ্গী হওয়া ও বেতনসহ
ইন্টার্নশিপ

JJ

21 শতকের দক্ষতাসমুহ, যেমন- সফলতার জন্য পরিকল্পনা, সহয�োগিতা, সমস্যা সমাধান, সামাজিক সচেতনতা এবং পেশাদারসুলভ
মন�োভাব আয়ত্ত করতে ক্ষমতায়ন

JJ

আপনার হাই স্কুল ডিপ্লোমায় একটি CTE অনুম�োদন

JJ

পরামর্শ

  CTE অপশনসমুহে অনুসন্ধানে আগ্রহী? অক্টোবরে CTE হাই স্কুল মেলায় য�োগ দিন এবং CTE ওয়েবইটটি ভিজিট করুন
www.cte.nyc।

2.2 কমিউনিটি স্কুলসমুহ
কমিউনিটি স্কুলগুল�ো শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবিষয়বস্তু, স্বাস্থ্য,যুব উন্নয়ন, সম্প্রসারিত শিক্ষণ, যেমন আফটার স্কুল ও সামার প্রোগ্রাম এবং
পারিবারিক সংশ্লিষ্টতা সমন্বিত করে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ম�োহের সন্ধান খুঁজে পেতে সহায়তা করে। স্কুল, পরিবার এবং কম্যুনিটি অংশীদারদের
একত্রে করে একটি নতু ন সুয�োগ সৃষ্টি করতে কম্যুনিটি স্কুলগুল�ো একটি কমিউনিটির মধ্যে সহয�োগিতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করে যাতে করে
শিক্ষার্থীরা শেখার জন্য প্রস্তুত ও সক্ষম হয় এবং কলেজের ও সাফল্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে হাই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করে।
MySchools পরামর্শ: এই সেবাগুলি প্রদান করে এমন স্কুলগুল�ো কম্যুনিটি স্কুল

8

খুঁজতে সার্চ টার্ম ব্যবহার করুন।

2.3

r

আর্লি কলেজ

হাই স্কুলের 9‑12 গ্রেডে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য ক�োন�ো খরচ ছাড়াই লিবারেল আর্টস অ্যাস�োসিয়েট ডিগ্রি অর্জনের পথে দুই বছর পর্যন্ত কলেজ
ক্রেডিট অর্জনের সুয�োগ দিতে আর্লি কলেজ হাই স্কুল একটি কঠ�োর কলেজ‑প্রস্তুতির কারিকু লাম প্রণয়ন করে। কলেজে সফল হওয়ার জন্য
প্রয়�োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে অ্যাকাডেমিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান করার জন্য এই স্কুলগুল�ো একটি
কলেজের সাথে একটি অংশীদারিত্বের সম্পর্ক বজায় রাখে। একটি স্কুলের আর্লি কলেজ ডিগ্রির প্রদত্ত ক�োর্স বিষয়ক আর�ো তথ্য স্কুলটির
MySchools পেইজে অনুসন্ধান করুন অথবা সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন।

2.4

4

আর্লি কলেজ ও ক্যারিয়ার স্কুল গ্রেড 9‑14

আর্লি কলেজ ও ক্যারিয়ার স্কুল, যা NYC পি‑টেক গ্রেড 9‑14 স্কুল (পাথওয়ে ইন টেকন�োলজি আর্লি কলেজ হাই স্কুল) নামেও পরিচিত, সেগুল�ো
ছয় বছরের একটি কর্মসূচি প্রদান করে যেখানে শিক্ষার্থীরা একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন করতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রের দক্ষতা লাভের
পাশাপাশি বিনা খরচে, নির্দিষ্ট পেশা‑নির্ভর অ্যাস�োসিয়েটস ডিগ্রি (অথবা দুই বছর পর্যন্ত স্থানান্তরয�োগ্য কলেজ ক্রেডিট) অর্জন করতে পারে।
একটি আর্লি কলেজ ও ক্যারিয়ার অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডু কেশন (CTE) স্কূল উভয়ের সংমিশ্রণ থাকায় কঠিন অ্যাকাডেমিক এবং CTE কর্মসূচির
জন্য প্রতিটি স্কুলে একটি বিশেষ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা গণিত‑নির্ভর কর্মজীবনের বিষয়বস্তু রয়েছে। কাজ ভিত্তিক প্রকল্প এবং
ইন্টার্নশীপসহ বিভিন্ন ক্যারিয়ার অনুসন্ধান কার্যক্রমগুল�োতে স্কুলের নেতৃ স্থানীয় শিল্প অংশীদারের সাথে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা
অংশীদারি কলেজে যত দ্রুত সম্ভব দশম গ্রেডে বেতন মুক্ত কলেজ ক্লাস গ্রহণ করা শুরু করতে পারে এবং অ্যাস�োসিয়েট ডিগ্রিতে কলেজ
ক্রেডিট সম্পূর্ণ করতে চ�ৌদ্দতম গ্রেড পর্যন্ত থাকতে পারে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, গ্রাজুয়েটরা তাদের কর্মজীবন শুরু করতে প্রস্তুত হয় এবং
তদের প�োস্টসেকেন্ডারী শিক্ষা অব্যাহত রাখে। একটি স্কুলের কর্মজীবনের বিষয়বস্তু এবং আর্লি কলেজ ড্রিগ্রির পাথওয়ে বিষয়ক আর�ো তথ্য এই
ডিরেক্টরিতে সেই স্কুলের পাতায় খুঁজে নিন অথবা স্কুলের সাথে সরাসরি য�োগায�োগ করুন।
MySchools পরামর্শ: এই স্কুলগুল�োর একটি তালিকার 9‑14

2.5

জন্য সার্চ টার্ম ব্যবহার করুন।

L কারস্য ম্পাদনা মূল্যায়ন স্কুল
শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিছু নির্দিষ্ট রিজেন্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে , এই স্কুলগুল�ো থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার আবশ্যকতার মধ্যে
রয়েছে প্রধান পাঠ্য বিষয়ে (মেজর) সাফল্য মূল্যায়ন। মূল্যায়নগুল�োতে ব্যাপক গবেষণা প্রকল্প, উপস্থাপনার এবং আপনার কাজের আত্মপক্ষ
সমর্থন সম্পৃক্ত। এই স্কুলগুল�োর জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেট এডু কেশন ডিপার্ট মেন্ট থেকে একটি দায়মুক্তি রয়েছে, যা তাদেরকে সেসব শিক্ষার্থীদের
ডিপ্লোমা প্রদানের অনুম�োদন দেয় যারা সকল প্রয়�োজনীয় ক�োর্স এবং কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে
উত্তীর্ণ হয়:
JJ

JJ

নিউ ইয়র্ক পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড কনস�োর্টিয়াম স্কুল আপনাকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস রিজেন্টসে উত্তীর্ণ হওয়া এবং সায়েন্স, স�োশ্যাল
স্টাডিজ এবং ম্যাথে কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন সম্পন্ন করার শর্তার�োপ করে।
অন্যান্য কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন স্কুল আপনাকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস (ELA ) এবং ম্যাথ রিজেন্টসে উত্তীর্ণ হওয়ার শর্তার�োপ করে।

MySchools পরামর্শ: এসব স্কুলের তালিকা পেতে কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন

2.6

সার্চ টার্ম ব্যবহার করুন।

W নবাগতদের জন্য স্কুল
নবাগতদের জন্য স্কুল, এর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ফর পাবলিক স্কুল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা এদেশে নবাগত তাদের পরিষেবা প্রদান করে
থাকে। বাড়ির ভাষা, ইংরেজিতে দক্ষতা এবং/অথবা শিক্ষার্থীর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের দৈর্ঘ্য কত দিন, ইত্যাদি শর্তাবলি সবার বেলায় প্রযোজ্য।
MySchools পরামর্শ: ফিল্টার করুন
নবাগতদের জন্য স্কুল এর তালিকার জন্য। নবাগতদের জন্য কোন�ো স্কুলে আবেদন করার পূর্বে
য�োগ্যতার বিবরণ (যদি থাকে), ভর্তির অগ্রাধিকার (যদি থাকে), ভর্তি পদ্ধতি এবং বাছাইয়ের মানদণ্ড (যদি থাকে) ইত্যাদি বিবেচনায়
রেখে পর্যালোচনা করুন।
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3.0 বিভিন্ন স্কুল এবং কর্মসূচি দেখুন
যেহেতু আপনি আপনার হাই স্কুল বাছাইয়ের সুযোগ সুবিধাসমূহ খ�োঁজার শুরুতে, কোন্ বিষয়টি আপনার সবচাইতে বেশি দরকার— সেটা
অবস্থান, যে ভাষা শিক্ষার সুয�োগ আছে, বিশেষ কোন�ো আগ্রহের বিষয়, কোন�ো স্পোর্টস্ টিম, কিংবা অভিগম্যতা, সে বিষয় বিবেচনা করে দেখুন।
আপনি এই গাইডে বা অনলাইনে MySchools ( MySchools.nyc)‑এর মাধ্যমে আপনার অন্বেষণ শুরু করতে পারেন।
MySchools পরামর্শ: MySchools 10 ভাষাতে পাওয়া যাচ্ছে। পেজের উপরে ডান দিকে ড্রপ‑ডাউন মেনু হতে আপনার ভাষা নির্বাচন করুন।

সাহায্য

বাংলা

লগ ইন

আপনার ভাষা বেছে নিন
English
Kreyòl Ayisyen

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
বাংলা
Français
Español
中文

한국어
Русский

اردو

  

3.1 স্কুল খোঁজ করা
এই ভর্তি গাইডে
সেকশন 8.1‑8.5‑এ গিয়ে বর�োব্যাপী হাই স্কুল দেখে নিন।
সেই বরোতে সকল স্কুল এক নজরে দেখতে মানচিত্র দেখুন যা প্রতিটি অধ্যায়কে উন্মুক্ত করে।

JJ

প্রতিটি অধ্যায়ে বর্ণানুক্রমিকভাবে স্কুলের তালিকা দেখুন।

JJ

সেকশন 3.2‑4.9‑এ গিয়ে এই নির্দেশিকার স্কুল ও কর্মসূচির তালিকা সম্পর্কে আর�ো জানুন।

JJ

MySchools‑এ
MySchools এর হাই স্কুল ডিরেক্টরিতে গিয়ে অনলাইনে স্কুল খুঁজে নিন।
সারাবছর: যেক�োন�ো ব্যক্তি স্কুল ও কর্মসূচি নিয়ে সার্চ করতে পারেন।
যান এবং ক্লিক করুন
।

JJ

MySchools.nyc–এ গিয়ে স্ক্রল করে একেবারে নিচে

আবেদনের সময়সূচি চলাকালে: একটি ব্যক্তিগত প্রয়�োজন অনুযায়ী সার্চ অভিজ্ঞতা পেতে অষ্ঠম গ্রেড ও প্রথমবার নবম গ্রেডে
থাকা শিক্ষার্থীদের প্যারেন্ট/অভিভাবকরা MySchools এ একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারেন। আপনার পরিবার দ্বারা একটি
অ্যাকাউন্ট তৈরি ও তাতে লগইন করার পর, আপনি তাতে আপনার পছন্দের কর্মসূচি সেভ করতে পারেন, সহায়ক পরামর্শ পেতে
পারেন এবং আপনার আবেদনে কর্মসূচি য�োগ করা শুরু করতে পারেন।

JJ
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আপনার ঠিকানা। এমনকি যখন MySchools‑এ লগ ইন করা থাকবে না, তখন আপনার নিকটস্থ স্কুল খুঁজে পেতে “আপনার শিশুর ঠিকানা” সার্চ বারে
আপনার বাসার ঠিকানা লিখতে পারেন। যখন আপনি MySchools‑এ লগ ইন করা অবস্থায় থাকবেন, তখন আপনার ঠিকানাটি MySchools ম্যাপ
একটি হ�োম আইকনের মাধ্যমে প্রদর্শন করবে। সেইসাথে আপনার বাসার সবচেয়ে নিকটস্থ স্কুলগুল�োকে এটি ম্যাপে ও একটি তালিকাতে প্রদর্শন করবে।

আপনার স�ােনর �কানা

�� েলর নাম, আ�হ ইত্যািদর িভত্ িতেত েখঁ াজ করা

সাবওেয়

আকৃিত

ে�াটৰ্স্

আরও িফ�ার

সার্চ । আপনি যেরকম অফার চাচ্ছেন সেরকম অফার যেসকল
স্কুল দিচ্ছে সেগুল�ো খুঁজে পেতে সার্চ বারের “সার্চ করুন…”
‑এ ক�োর্সের নাম, আগ্রহ, ক্লাব ও কর্মসূচি লিখুন।

ফিল্টার। য�োগ্যতা, অভিগম্যতা, আয়তন ও আকাঙ্ক্ষিত
সাবওয়ে লাইন প্রভৃ তি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্কুল যথাযথভাবে
সার্চ করে পেতে ফিল্টার ব্যবহার করুন।

কীভাবে খুঁজতে হবে…
সাবওেয়

একটি সুনির্দিষ্ট ট্রেন লাইনে অবস্থিত স্কুল
কোন সাবওয়ে আপনার প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত? আপনার পছন্দ অনুসারে সাবওয়ে থেকে
ট্রেন(গুল�ো) খুঁজে পেতে ফিল্টার করুন।

E
B
D
F

িরেসট (আবার ��)

বড়, মধ্যম‑আকারের বা ছোট স্কুলসমূহ

আকৃিত

আপনি বড় না ছোট স্কুলে ভাল�ো করবেন? কোন আকারের স্কুলে কত জন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে তা
খুঁজে দেখার জন্য আলাদাভাবে বেছে নিন।

আকৃিত

অ্যা�াই

0-499
500-999
1000+

িরেসট (আবার ��)

অ্যা�াই

যে সকল স্কুল সুনির্দিষ্ট খেলাধুলার সুযোগ প্রদান করে

ে�াটৰ্স্

সুনির্দিষ্ট খেলাধুলার সুযোগ প্রদান করে এমন স্কুল খুঁজে পেতে এই খেলাধুলার ফিল্টার ব্যবহার করুন,
যেমন‑ ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, এবং সাঁতার। পাবলিক স্কুল অ্যাথেলেটিক লীগ (PSAL) NYC এর
সকল পাবলিক হাই স্কুলগুলোর জন্য আন্তঃস্কুল প্রতিয�োগিতার ব্যবস্থা করে—আর�ো জানতে দেখুন
psal.org। যেসব স্কুল NCAA স্বীকৃ ত, সেগুল�ো বর্তমানে কমপক্ষে 16টি NCAA‑অনুম�োদিত
প্রাতিষ্ঠানিক ক্লাসের সুয�োগ দেয়—আর�ো জানতে দেখুন ncaa.org।

PSAL ে�াটৰ্স্ – েমেয়েদর
ব্যাডিম�ন
বাে�টবল
বাউিলং
�স কাি�

িরেসট (আবার ��)
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অ্যা�াই

সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার শর্ত সাপেক্ষ স্কুলসমূহ

আরও িফ�ার

য�োগ্যতার বিকল্পসমূহ দেখার জন্য আর�ো ফিল্টার নির্বাচন করুন। শিক্ষার্থী যারা ভর্তির আবেদনের
জন্য য�োগ্য, নবাগতদের জন্য স্কুল এ শুধুমাত্র যারা এই দেশে নতু ন এবং ইংরেজি শিক্ষার্থী তাদের
ফিল্টার করতে পারেন।

�� েলর জন্য েযাগ্যতা
আপনার স�ান স�েকৰ্ আমরা
জািন না, এমন তেথ্যর িভত্ িতেত
িকছ� �� েলর েযাগ্যতা সীমাব�।
�ধু মিহলা িশক্ষাথ�
�ধু পু�ষ িশক্ষাথ�
নত� ন আগতেদর জন্য �� ল

বর�ো-ব্যাপী স্কুলসমূহ

আরও িফ�ার

বর�োর বিকল্পসমূহ দেখার জন্য আর�ো ফিল্টার নির্বাচন করুন। শুধুমাত্র ক�োন�ো নির্দিষ্ট বর�োর স্কুলসমূহ
দেখার জন্য ফিল্টার করুন, যেমন‑ ব্রংক্স।

বেরা
�ং�
���কিলন

আংশিকভাবে অভিগম্য ও সম্পূর্ণ অভিগম্য স্কুলসমূহ

আরও িফ�ার

অভিগম্যতা বিকল্পসমূহ দেখার জন্য আর�ো ফিল্টার নির্বাচন করুন। ভবনের সম্পূর্ণ অভিগম্য বা
আংশিকভাবে অভিগম্য স্কুলসমূহ ফিল্টার করুন। অভিগম্যতা রেটিংস সম্পর্কে আর�ো জানুন এই
ঠিকানায় schools.nyc.gov/BuildingAccessibility।

ভবেন অিভগম্যতা
ভবেনর �েবশেযাগ্যতা স�েকৰ্
আরও িব�ািরত তথ্য পাওয়া যােব
(যিদ থােক) �িত� �� েলর পৃ�ায়।

স�ূণৰ্ অিভগম্য
আংিশকভােব অিভগম্য

সুনির্দিষ্ট ভর্তি পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়ে, এমন প্রোগ্রামসহ স্কুল

আরও িফ�ার

ভর্তি পদ্ধতি বিকল্পসমূহ দেখার জন্য আর�ো ফিল্টার নির্বাচন করুন। সুনির্দিষ্ট ভর্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে
কর্মসূচি প্রদান করা স্কুলের জন্য ফিল্টার করুন। আর�ো জানুন এবং একটি উদাহরণ দেখুন এখানে
সেকশন 4.6।

ভিতৰ্ প�িত
উ���
চলমান 8 (অ�ম) ে�েডর
িশক্ষাথ�েদর জন্য
েজানভ� � অ�ািধকার

যেসব স্কুলে ইউনিফর্ম পড়তে হয়

আরও িফ�ার

ইউনিফর্ম এর বিকল্পসমূহ দেখার জন্য আর�ো ফিল্টার নির্বাচন করুন। শিক্ষার্থীরা ইউনিফর্ম পরিধান
করে এমন স্কুলের জন্য ফিল্টার করুন।

ইউি নফমৰ্
েপাশাক িবিধ আবশ্যক

িরেসট (আবার ��)

যেসব স্কুল অ্যাডভান্স প্লেসমেন্ট (AP) এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকাল�োরিয়েট (IB) ক�োর্স অফার করে
সার্চ বারে AP, IB‑ অথবা AP বায়�োলজি এর মত�ো একটি সুনির্দিষ্ট ক�োর্স টাইপ করুন।

যেসব স্কুল কমপিউটার সায়েন্স ক�োর্স স্কুল অফার করে
সার্চ বারে কম্পিউটার সায়েন্স, CS‑ অথবা একটি সুনির্দিষ্ট ক�োর্সের নাম টাইপ করুন।

যেসব স্কুলে ডু য়েল ল্যাঙ্গুয়েজ কর্মসূচি আছে
টাইপ করুন ডু য়েল ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা একটি সুনির্দিষ্ট সার্চ টার্ম যেমন‑ স্প্যানিশ ডু য়েল ল্যাঙ্গুয়েজ

যেসব স্কুলে নির্দিষ্ট আর্ট স ক�োর্স অথবা কর্মকাণ্ড আছে
আপনি যেমনটি খুঁজছেন—যেমন‑ পেইন্টিং, ড্যান্স‑এর মত�ো অথবা অনুরুপ—সার্চ বারে টাইপ করুন।

এই ভর্তি গাইডজুড়ে MySchools পরামর্শ পড়ার মাধ্যমে আর�ো বেশি সহায়ক ধারণা গ্রহণ করুন।
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যগ্ি: 6-12 | নশক্ষাথথী: 1,050 | 0 a
123 Chambers Street, Bronx | 212-555-5555

Chambers Street High School | 99S123
3.2 স্কুলের তথ্য সম্পর্কে জানুন
পরসে কি্যসূমি আয়ে | পপ্রাগ্াি পকাড

আগ্য়হর মেষয়

সা্ারর মশক্া
আসন | আয়েেনকারী

ভরততি পদ্ধমত

প্রমতেমধিতারকুক্ত মশক্াথথী
আসন | আয়েেনকারী

Science, Technology, Engineering and
এই ভর্তি গাইডে প্রতিটি স্কুলের একটি
Mathematics* | S34A

সংক্ষিপ্ত তালিকা
এবংযররমিামিানজ
অনলাইনে MySchools
( MySchools.nyc)
নির্দেশিকায়
48 | 336
12 | 72 একটি
রেনপউরাররয়েছে
িাময়ন্স অ্যান্ড
বাোইরৃ ি
বিস্তারিত পেজ রয়েছে। ক�োন�ো স্কুল আপনার জন্য ভাল�ো একটি জায়গা হবে কি না সেটি জানতে আপনি এই তথ্যাবলি ব্যবহার করতে পারেন।
72 | 360
18 | 108
Theater Arts* | S34B
পারেরনেং আর্ক ি্
এি. অটে.
একটি86%
স্কুলের
প্রদত্ত সুয�োগসুবিধা আপনার আগ্রহসমূহের সাথে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি বিবেচনা করুন। এটির ক্লাস ও কার্যক্রমসমূহ কী
��� চার বেমর
জি নশক্ষাথথী গ্াজুময়র হয় | ��� হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, ও র্যামেমরনরয়ামি 92% জি নশক্ষাথথী নিরাপে যবাধ রমর
সেগুল�ো যা আপনি উপভ�োগ করেন, যেগুল�োতে আপনি দক্ষতা প্রদর্শন করেন বা যেগুল�ো আপনি উদঘাটন করতে চান?
মনে রাখবেন ক�োন�ো স্কুল তালিকায় যেসকল তথ্য প্রদান করা হয়েছে সেগুল�ো সব পূর্বের বছরের এবং তা 2020‑2021 স্কুল বছরে পরিবর্তিত
হতে পারে। সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যের জন্য সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন।

নমুনা স্কুল এন্ট্রি ‑ এই বইয়ে

একটি স্কুল সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অভিগম্য কি না তা খুঁজে দেখুন—এ সম্পর্কে আর�ো
তথ্য schools.nyc.gov/BuildingAccessibility ওয়েবসাইটে জানুন।
একটি স্কুল বিশেষ ধরনের কি না (অধ্যায় 2.1‑2.6 দেখুন) বা তা শুধু কিছু বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য
উন্মুক্ত কি না তা জানুন। অধিকাংশ স্কুল NYC অধিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত।
ক�োন�ো স্কুলের গ্রেডের বিস্তার এবং আয়তনের মত�ো বিষয় আপনার দৈনন্দিন
শিক্ষণ অভিজ্ঞতায় কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে সেটি বিবেচনা করুন।
আপনার প্রতিদিনের যাতায়াত কেমন হবে, সেটি পরিকল্পনা
করার জন্য স্কুলের ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করুন।
স্কুল ডাটাবেস নম্বর (DBN),
কাউন্সেলরের রেফারেন্সের জন্য

স্কুলের নাম

যগ্ি: 6-12 | নশক্ষাথথী: 1,050 | 0 a
123 Chambers Street, Bronx | 212-555-5555

Chambers Street High School | 99S123

সা্ারর মশক্া
আসন | আয়েেনকারী

প্রমতেমধিতারকুক্ত মশক্াথথী
আসন | আয়েেনকারী

পরসে কি্যসূমি আয়ে | পপ্রাগ্াি পকাড

আগ্য়হর মেষয়

ভরততি পদ্ধমত

Science, Technology, Engineering and
Mathematics* | S34A

রেনপউরার িাময়ন্স অ্যান্ড যররমিামিানজ

বাোইরৃ ি

48 | 336

12 | 72

পারেরনেং আর্ক ি্

এি. অটে.

72 | 360

18 | 108

Theater Arts* | S34B

��� চার বেমর 86% জি নশক্ষাথথী গ্াজুময়র হয়

|

��� হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, ও র্যামেমরনরয়ামি 92% জি নশক্ষাথথী নিরাপে যবাধ রমর

এগুল�ো হচ্ছে সেইসব কর্মসূচি যা স্কুল অফার করে থাকে। আপনার হাই
স্কুল আবেদনে আপনি ক�োন�ো স্কুল নয়, বরং কর্মসূচির জন্য আবেদন
করবেন। কর্মসূচি সম্পর্কে আর�ো জানতে সেকশন 3.3‑4.9 দেখুন।

একটি স্কুলের কার্যসম্পাদনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করুন।

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

প্রতিটি স্কুল তালিকা পেজ নিচে এই কী রয়েছে। প্রতিটি তালিকার তথ্য আর�ো ভাল�ো করে বুঝতে এই কী ব্যবহার করুন।

সূত্র

b = আংনশরভামব অনভগে্য | a = পূণ্ক অনভগে্য | * = ভরিতিমি অগ্ানধরার যেয়; MySchools-এ যপমজ এ যপ্রাগ্ামের অগ্ানধরার গ্রুপ িম্মর্ক যজমি নিি. স্কু য়লর ্রন: 0 = য�িব স্ু ি যগ্ি
10-এর আিমি ভরিতির িুম�াগ যেয় | W = িিু ি আগিমের জি্য স্ু ি | 4 = 9-14 যগ্মির আনি্ক রমিজ এবং যরনরয়ার স্ু ি | r = আনি্ক রমিজ | L = পারেরে্যান্স অ্যামিিমেন্ট স্ু ি |
T = ট্ান্সোর স্ু ি | পরাগ্তা: = শুধু পুরুষ নশক্ষাথথী | = শুধু েনহিা নশক্ষাথথী | O = য�িব ইংমরনজ ভাষা নশক্ষাথথী �ুক্তরাম্রে এরটি নিরেতিষ্ট িেময়র চাইমি রে িেয় বাি রমরমে,
শুধু িামের জি্যউমেুক্ত | স্ু িগুমিার বাড়নি য�াগ্যিার শি্ক থারমি পামর। আপনি আমবেমির য�াগ্য নরিা, যিরা জািমি অিুগ্হ রমর C MySchools.nyc ওময়বিাইর যেখুি!
প্রমতটি হাই স্কু ল সম্পয়ক্য আরও জানয়ত, আপনার আয়েেনপত্র বতমর করয়ত, এেং আয়েেন করা সম্পয়ক্য জানয়ত MySchools (

2

13

MySchools.nyc) ে্েহার করুন!

একটি স্কুল পেজ-এর নমুন: MySchools-এ

আপিার প্রনিনেমির �ািায়াি যরেি হমব, যিটি পনররল্পিা
ররার জি্য স্ু মির নঠরািা িম্ররতিি িথ্য ব্যবহার ররুি।—
নেরনিমে্কশিা যপমি ে্যাপ অথবা নঠরািামি নক্র ররুি।

এরটি স্ু ি িম্ূণ্ক, আংনশরভামব অনভগে্য বা অনভগে্য
িয় নর িা িা খুঁমজ যেখুি—এ িম্মর্ক আমরা জািমি
schools.nyc.gov/BuildingAccessibilityওময়বিাইমর �াি।

ে্যামপ জুে ইি ( ) অথবা জুে আউর ( )
ররমি এই প্রিীরগুমিামি নক্র ররুি।

স্ু মির িাে

সাহায্য

MYSCHOOLS

বাংলা

লগ ইন

Chambers Street High School

তািলকায় িফের যাওয়া

Chambers Street High School
6 েথেক 12 ে�ড

123 Chambers Street, Bronx, NY, 10456

bronxchambers.com
acounselor@bronxchambers.com
718-991-6349

সাবওেয়
2, 5 েথেক Invervale Ave
বাস
Bx11, Bx15, Bx17, Bx19,
Bx21, Bx27, Bx35, Bx4, Bx5,

6 েথেক 12 ে�ড

Bx6, Bx6-SBS

স্ু মি �াওয়ার িম্াব্য রাস্া খুঁমজ যপমি পনরবহি িথ্য ব্যবহার ররুি।

579
8:00am েথেক 2:35pm

ওমপি হাউি িম্মর্ক জািমি নরংবা প্রশ্ন নজজ্ঞািা
ররমি িরািনর স্ু মির িামথ য�াগাম�াগ ররুি।

উপিরিচ�
েচ�ার ি�ট হাই �� ল অ্যাকােডিমক ে��� বজায় রাখেত �িত�িতব�।
আমােদর এক� উ�াবনী কমৰ্সূিচ রেয়েছ যার অিভিনেবশ িবজ্ঞান, �যুি�,
ইিঞ্জিনয়ািরং, এবং গিণেত (STEM), এছাড়াও রেয়েছ পারফরিমং আটৰ্স্
কমৰ্সূিচ যা অিভনয় েটকিনক, ভেয়স, শ�চয়ন, এবং �াম্যা�ক রাই�ংেয়
িবশদ ে�িনং �দান কের। েচ�ার ি�ট হাই �� েলর িশক্ষাথ�েদর িনউ ইয়কৰ্ িস�র
িবিভ� সাং�� িতক �িত�ান পিরদশৰ্ েনর সুেযাগ রেয়েছ, এবং িনয়িমতভােব তারা
�িতেযািগতামূলক চার-বছেরর কেলেজ গৃহীত হয়।

যরামিা স্ু মির যগ্মির নবস্ার এবং আয়িমির েমিা
নবষয় আপিার বেিনন্দি নশক্ষণ অনভজ্ঞিায় রীভামব
প্রভাব যেিমি পামর যিটি নবমবচিা ররুি।
স্ু মির নিজস্ ভাষায়, এটি হমছে স্ু মির েশ্কি �া এমর নবনশষ্ট রমর িু মি।
এরটি স্ু মির রা�্কিম্ােিা িম্মর্ক অিুিধিাি ররুি।
আমরা িমথ্যর জি্য নক্র ররুি

কাযৰ্স�াদনা
অ্যাকােডিমকস

।

ইন্টাি্কশীপ, রমিজ ভ্রেণ ও ভাষা যরাি্কিহ রী রী নবষয়গি
রে্কিূনচ ও িহায়িা স্ু ি অোর নেময় থামর যি িম্মর্ক জািুি।

কমৰ্কা�

ক্াব, যখিার েি ও বােরেিিহ এরটি
স্ু মির রা�্করিাপ িম্মর্ক জািুি।

অন্যান্য ৈবিশ�্য
অিভগম্যতা

Science, Technology, Engineering and Mathematics

Theater Arts
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এগুমিা হমছে যিইিব রে্কিূনচ �া স্ু ি অোর রমর থামর। আপিার হাই
স্ু ি আমবেমি আপনি যরামিা স্ু ি িয়, বরং রে্কিূনচর জি্য আমবেি
ররমবি। যরামিা রে্কিূনচর িথ্যিেূহ যেখমি রে্কিূনচর িামে নক্র
ররুি—রে্কিূনচ িম্মর্ক আমরা জািমিপসকশন 3.3-4.9যেখুি।

স্কুল কার্যসম্পাদনা
এখানে কয়েকটি সিটি স্কুলের কার্যসম্পাদনার গড় দেওয়া হয়েছে যাতে নির্দিষ্ট স্কুলসমূহ কীভাবে তু লনা করে সেটি আপনি দেখতে পারেন:
JJ

76% শিক্ষার্থী চার বছরে গ্রাজুয়েট হয়েছে

JJ

ছয় মাসের মধ্যে 59% শিক্ষার্থী কলেজ বা ক্যারিয়ারে অন্তর্ভুক্ত হয়

JJ

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

JJ

JJ

75% শিক্ষার্থী মনে করে যে তাদের স্কুল তাদেরকে স্কুলের ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহী রাখতে বৈচিত্রময় কর্মসূচি, ক্লাস ও
কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করে
89% শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার

আপনার যদি কার্যসম্পাদনা ডেটা সম্পর্কে ক�োন�ো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনার স্কুল কাউন্সেলরের সাথে কথা বলুন। এছাড়াও আপনি যেক�োন�ো
স্কুলের স্কুল ক�োয়ালিটি রিপ�োর্ট খুঁজে পেতে পারেন এখানে schools.nyc.gov/Find‑a‑School। এইসকল রিপ�োর্টে প্রতিটি স্কুলের
কার্যসম্পাদনার ব্যাপারে অধিকতর বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেইসাথে NY স্টেট শিক্ষা বিভাগ তার নিজস্ব মানদণ্ডের সেটের উপর ভিত্তি
করে স্কুলের গ্রহণয�োগ্যতা নির্ধারণ করে—আর�ো জানুন এখানে data.nysed.gov।

ডিপ্লোমার স্বীকৃতি (এনড�োর্সমেন্ট)
শিক্ষার্থীগণ অতিরিক্ত ক�োর্স ও পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন করার পর ডিপ্লোমার স্বীকৃ তি অর্জন করতে পারবে। আপনি অধিকতর তথ্য পাবেন এখানে,
schools.nyc.gov/GraduationRequirements।
ডিপ্লোমার স্বীকৃ তি শ্রেণিসমূহের মধ্যে রয়েছে:
JJ

JJ

JJ

JJ

আর্ট স স্বীকৃতি: শিক্ষার্থীগণকে অবশ্যই যেক�োন�ো আর্ট ফর্মে (ভিজুয়াল আর্টস, মিউজিক, ড্যান্স বা থিয়েটার আর্টস) এ 10 ক্রেডিট সম্পন্ন
করতে হবে এবং অনুরূপ আর্ট মূল্যায়নসমূহে উত্তীর্ণ হতে হবে।
CTE স্বীকৃতি: অনুম�োদিত CTE কর্মসূচিসমূহের শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই বিকল্প ক্রেডিট ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।
গণিতে দক্ষতা (শুধুমাত্র অ্যাডভান্সড রিজেন্ট ডিপ্লোমা): শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়�োজনীয় গণিত রিজেন্ট পরীক্ষা তিনটি (বীজগণিত I,
জ্যামিতি এবং বীজগণিত II) এর প্রত্যেকটিতে অবশ্যই 85 বা তার বেশি স্কোর অর্জন করতে হবে।
বিজ্ঞানে দক্ষতা (শুধুমাত্র অ্যাডভান্সড রিজেন্ট ডিপ্লোমা): শিক্ষার্থীদেরকে যেক�োন�ো তিনটি সায়েন্স রিজেন্ট পরীক্ষায় অবশ্যই 85 বা
তার বেশি স্কোর অর্জন করতে হবে।

MySchools পরামর্শ: গত বছর একটি স্কুলের গ্রাজুয়েট সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীগণ ক�োন ডিপ্লোমার স্বীকৃ তি অর্জন করেছিল সেটি জানতে
বিষয়সমূহ এর স্কুল সেকশনের পেজে ক্লিক করুন।

3.3 কর্মসূচিসমূহ অনুসন্ধান
আপনি যখন হাই স্কুলে আবেদন করবেন তখন আপনি শুধু স্কুলসমূহে আবেদন করছেন না—আপনি কর্মসূচিসমূহে আবেদন করছেন। একটি
কর্মসূচিকে ক�োন�ো স্কুলে প্রবেশদ্বার হিসেবে ভাবুন। যদি ক�োন�ো স্কুলের একাধিক কর্মসূচি থাকে তাহলে আপনি সেই স্কুলে একাধিক কর্মসূচিতে
আবেদন করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, ক�োন�ো স্কুলের একটি আর্টস কর্মসূচি ও একটি প্রযুক্তি কর্মসূচি থাকতে পারে; আপনি যদি ড্যান্সিং ও
কম্পিউটার সাইন্সের উভয়টিতে আগ্রহী হন তাহলে আপনি একই স্কুলের উভয় কর্মসূচিতে আবেদন করতে পারবেন। সেগুল�োকে দুটি আলাদা
কর্মসূচি পছন্দ হিসেবে গণনা করা হবে।
এই গাইডের স্কুল তালিকাভু ক্তি ও MySchools এর তথ্যাবলির মধ্যে কর্মসূচির তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা আপনাকে আপনার আগ্রহের কর্মসূচি
খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও কর্মসূচির তথ্যাবলি আপনাকে সুনির্দিষ্ট ক�োন�ো কর্মসূচিতে আপনার অফার পাওয়ার সম্ভাবনাসমূহ
নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারে—কীভাবে সেটি জানুন এখানে সেকশন 4.0‑4.7।

এই ভর্তি গাইডে
যগ্ি: 6-12 | নশক্ষাথথী: 1,050 | 0 a
123 Chambers Street, Bronx | 212-555-5555

Chambers Street High School | 99S123

সা্ারর মশক্া
আসন | আয়েেনকারী

প্রমতেমধিতারকুক্ত মশক্াথথী
আসন | আয়েেনকারী

পরসে কি্যসূমি আয়ে | পপ্রাগ্াি পকাড

আগ্য়হর মেষয়

ভরততি পদ্ধমত

Science, Technology, Engineering and
Mathematics* | S34A

রেনপউরার িাময়ন্স অ্যান্ড যররমিামিানজ

বাোইরৃ ি

48 | 336

12 | 72

এি. অটে.

72 | 360

18 | 108

Theater Arts* | S34B

��� চার বেমর 86% জি নশক্ষাথথী গ্াজুময়র হয়

পারেরনেং আর্ক ি্

|

��� হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, ও র্যামেমরনরয়ামি 92% জি নশক্ষাথথী নিরাপে যবাধ রমর

কর্মসূচির তথ্য
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Chambers Street High School
6 েথেক 12 ে�ড

�খি আপনি আপিার
অ্যারাউমন্ট িগ ইি
অবস্ায় থারমবি,
িখি রে্কিূনচগুমিামর
পেন্দিীয় নহমিমব যিভ
ররমি রে্কিূনচর পামশ
িারা নচমহ্ন নক্র ররমি
পামরি।

Science, Technology, Engineering and Mathematics

Theater Arts

যরামিা রে্কিূনচর িথ্যিেূহ
যেখমি রে্কিূনচর িামে
নক্র ররুি।

আগ্রহের বিষয়
নিউ ইয়র্ক সিটির সকল পাবলিক স্কুল কর্মসূচি বিস্তৃত লিবারেল আর্টস কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। সেইসাথে অধিকাংশ কর্মসূচি একটি
সুনির্দিষ্ট আগ্রহের ক্ষেত্র যেমন‑ আর্কিটেকচার বা সায়েন্স এবং ম্যাথ এ মন�োনিবেশ করে থাকে এবং তারা সেই বিষয় বা ক্ষেত্রে অতিরিক্ত
ক�োর্সসমূহ অফার করতে পারে। সবগুল�ো কর্মসূচি না হলেও অধিকাংশ কর্মসূচির আগ্রহের বিষয় তাদের নামেরও অংশ। এই গাইডের স্কুলের
তালিকা এবং MySchools থেকে আপনি একটি কর্মসূচি ও আগ্রহের বিষয় খুঁজে পেতে পারেন।
নিম্নোক্ত 22টি আগ্রহের বিষয়ে স্কুল কর্মসূচি অফার করে:
প্রাণী বিজ্ঞান

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স

আর্কিটেকচার

ফিল্ম/ভিডিও

বিজনেস

হেলথ প্রফেশন্স

কম্যুনিকেশন

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োলজি

মানবিক এবং আন্তঃবিষয়ক*

প্রসাধনবিদ্যা

JROTC

রন্ধন শিল্প

আইন এবং সরকার

ইঞ্জিনিয়ারিং

পারফরমিং আর্টস

পারফরমিং আর্টস/ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড
ডিজাইন
প্রকল্প‑ভিত্তিক শিক্ষণ
সায়েন্স এবং ম্যাথ
টিচিং
ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন
জ�োনভু ক্ত*

* সকল কর্মসূচিতে ব্যাপক সংখ্যক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। “মানবতা এবং আন্তঃবিষয়ক” বা “জ�োনভু ক্ত” এলাকা ভিত্তিক তালিকাবদ্ধ বিষয়গুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে
আগ্রহের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

MySchools পরামর্শ: বিষয়গুলোর মধ্য হতে যেকোন�ো একটা আগ্রহের বিষয় বেছে নিন, উদাহরণস্বরুপ
, এই আগ্রহের তালিকা হতে প্রোগ্রাম সম্পৃক্ত বিষয় খুঁজে নিন। আপনি আর�ো নির্দিষ্টভাবে
হেলথ প্রফেশন্স
শব্দ খুঁজে নিতে পারেন যেমন‑ নার্সিং
।

3.4 কর্মসূচির জন্য উপযুক্ততা
কিছু কিছু কর্মসূচি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বর�োতে বসবাসকারী বা স্কুলগুলোতে পড়ে, যাদের বাড়ির ব্যবহার্য ইংরেজি ব্যতীত আর কিছু নয় বা যারা
উপযুক্ততার অন্যান্য শর্ত গুলো পূরণ করতে পারে এমন শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন�ো কর্মসূচিতে উপযুক্ততা হতে
পারে “শুধুমাত্র ব্রঙ্কসের শিক্ষার্থী বা অধিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত।” এর অর্থ এই যে, কোন�ো শিক্ষার্থী যদি ভিন্ন কোন�ো বর�োর কোন�ো স্কুলে যায় বা
বর�োতে বসবাস করে তাহলে তারা তাদের আবেদনপত্রে এই কর্মসূচি তালিকাবদ্ধ করতে পারবে না।

এই ভর্তি গাইডে
য�োগ্যতার মানদণ্ডসহ কিছু কর্মসূচি নিচে উল্লেখ করা হয়েছে:
শুধুমাত্র মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত
শুধুমাত্র পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত
শুধুমাত্র ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারদের জন্য উন্মুক্ত যারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের কম পরিমাণ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেছেন
O	
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ক�োন�ো কর্মসূচির য�োগ্যতা দেখতে কর্মসূচির নামে ক্লিক করুন। যখন আপনি আপনার MySchools অ্যাকাউন্টে লগ ইন অবস্থায় থাকবেন,
তখন আপনি যেসব কর্মসূচিতে আবেদন করার জন্য য�োগ্য শুধুমাত্র সেসব কর্মসূচি আপনি আপনার আবেদনে য�োগ করতে পারবেন।
পরামর্শ
অবস্থান বাড়ির ভাষা বা এ ধরনের কোন�ো কিছু র জন্য অতিরিক্ত কোন�ো যোগ্যতার দরকার আছে কি না তা জানার জন্য সর্বদা MySchools দেখুন।
কিছু কর্মসূচিতে ভর্তির জন্য স্কুলগুলোর চাইতে আর�ো বেশী যোগ্যতার দরকার হতে পারে। যোগ্যতার যদি কোন�ো তালিকা না থাকে তাহলে সকল শিক্ষার্থী
আবেদন করতে পারবে।

4.0 আপনার সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন
কোন�ো নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগের কথা আপনি কীভাবে জানতে পারবেন? এবং আপনি কীভাবে আপনার আবেদনপত্রে কোন�ো
নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারবেন?

4.1 শিক্ষার্থীরা কীভাবে অফার পায়
কীভাবে অফার দেওয়া হয়, সেটা জানা থেকে শুরু করলে সুবিধা হবে। শিক্ষার্থীরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিত্তিতে প্রোগ্রামের অফার লাভ
করে। এগুলোর কিছু কিছু আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যেখানে অন্যগুলো হল�ো প্রোগ্রামসমূহের নিজস্ব বৈশিষ্ট। এসকল বিষয়গুলো
সম্পর্কে জানা থাকলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেড়ে যায় এবং কোন�ো কর্মসূচিতে ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এই পৃষ্ঠা এবং এর পরবর্তী পৃষ্ঠায় এসব
বিষয়গুলো মোটামুটি উল্লেখ করা আছে—এগুলো সম্পর্কে সেকশন 4.2-4.7-তে আর�ো জেনে নিন।

কীভাবে শিক্ষার্থীরা অফার পেয়ে থাকে
আবেদনপত্রে আপনার বাছাইকরণ

আপনার আবেদনে যুক্ত কর্মসূচির সংখ্যা ও সেগুল�োকে যে ধারাক্রমে বসিয়ে
দিয়ে থাকেন তা গুরুত্বপূর্ণ! এটা এমন একটি বিষয় যা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে
পারবেন। আপনার পছন্দের ধারাবাহিক ক্রম অনুযায়ী 12টি কর্মসূচির তালিকা
তৈরি করুন। এর পর আবেদনপত্র জমা দিন।

কর্মসূচির লভ্য আসন সংখ্যা

আসনসংখ্যার তু লনায় আবেদনকারীর সংখ্যার দ্বারা একটি কর্মসূচির চাহিদা
(বা জনপ্রিয়তা) বুঝা যায়।

একটি কর্মসূচির জন্য আপনার অগ্রাধিকার গ্রুপ
অগ্রাধিকার গ্রুপ 1

অগ্রাধিকার গ্রুপ 2

কিছু নির্দিষ্ট গ্রুপের আবেদনকারী, যেমন‑ যারা ক�োন�ো নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট বা বরোতে
বসবাস করে, তাদেরকে কিছু কর্মসূচি অন্যদের থেকে ভর্তিতে অগ্রাধিকার দিয়ে
থাকে। একটি কর্মসূচির অগ্রাধিকার গ্রুপ 1 এর সকল শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমে
বিবেচনা করা হবে। এরপর আসন লভ্য থাকলে, ঐ কর্মসূচির অগ্রাধিকার গ্রুপ
2 এর শিক্ষার্থীদেরকে পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে এবং এভাবে চলতে থাকবে।
প্রতিটি কর্মসূচির জন্য আপনি ক�োন অগ্রাধিকার গ্রুপে রয়েছেন তা জেনে নিন।
ভিন্ন কর্মসূচির জন্য আপনি পৃথক অগ্রাধিকার গ্রুপে থাকতে পারেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলমান
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কীভাবে শিক্ষার্থীরা অফার পেয়ে থাকে
অব্যাহত

কর্মসূচির ভর্তি পদ্ধতি

কিছু কর্মসূচির জন্য, আবেদনকারীরা নির্বিচার নির্বাচনের মাধ্যমে অফার পেয়ে থাকে।
অন্যান্য কিছু কর্মসূচিতে, বাছাইয়ের মানদণ্ডের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের মূল্যায়ন করা
হয় এবং এরপর সেই মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে তাদেরকে মর্যাদাক্রমে বিন্যস্ত করা হয়।

যেসকল কর্মসূচির জন্য নির্বিচার বাছাই
ব্যবহার করা হয়

4

37 89

অগ্রাধিকার গ্রুপ 1

3

27 92

#4

অগ্রাধিকার গ্রুপ 1

অগ্রাধিকার গ্রুপ 2

চলুন একটি নমুনা কর্মসূচি দেখা যাক যা
এল�োমেল�োভাবে নির্বাচন ব্যবহার থাকে:
এই কর্মসূচিতে চারটি আসন ও সাতজন আবেদনকারী
রয়েছে। যেহেতু আসনের তু লনায় আবেদনকারীর সংখ্যা
বেশি, তাই সকল আবেদনকারী এই কর্মসূচির জন্য
অফার পাবেন না।
প্রথমে, অগ্রাধিকার গ্রুপ 1 এর শিক্ষার্থীরা সংখ্যাগত
ভাবে একটি অফার পাবে। যেহেতু অগ্রাধিকার গ্রুপ
1 এ তিনজন শিক্ষার্থী আছে তাই এরা সবাই অফার
পাবে।

JJ

JJ
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এরপর, অগ্রাধিকার গ্রুপ 2 এর শিক্ষার্থীরা
সংখ্যাগত ভাবে একটি অফার পাবে। যেহেতু
অগ্রাধিকার গ্রুপ 1 এর শিক্ষার্থীদেরকে অফার
দেওয়ার পর শুধুমাত্র একটি আসন বাকি রয়েছে,
তাই অগ্রাধিকার গ্রুপ 2 এর সেই শিক্ষার্থী অফার
পাবে যে ঐ গ্রুপের মধ্যে সংখ্যাগত ভাবে প্রথমে
রয়েছে।
এখন এই কর্মসূচির সকল আসন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।
অগ্রাধিকার গ্রুপ 2 এর বাকি শিক্ষার্থীরা তাদের
এল�োমেল�োভাবে নির্ধারিত সংখ্যার ভিত্তিতে এই
কর্মসূচির অফার পাবে না। এরপর এই শিক্ষার্থীরা
তাদের আবেদনের পরবর্তী কর্মসূচির অফারের জন্য
বিবেচিত হয়।
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অগ্রাধিকার গ্রুপ 2

আসুন একটি নমুনা কর্মসূচি দেখি যা আবেদনকারীদের মূল্যায়ন এবং ক্রমানুযায়ী
সাজাবার জন্য বাছাইয়ের মানদণ্ড ব্যবহার করে:
এই কর্মসূচিতে সাতজন শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন, যেখানে মাত্র চারটি আসন রয়েছে।
এই আবেদনকারীদের পাঁচ জনকে ক্রমানুযায়ী বিচার করা হয়েছিল করা হয়েছিল। লক্ষ্য
করুন যে আসনগুলির চেয়ে আর�ো বেশি সংখ্যক আবেদনকারী এখনও আছেন, তাই
সকল ক্রমানুযায়ী বিচার করা সকল আবেদনকারী আবেদনকারী এই কর্মসূচিতে অফার
পাবেন না।
প্রথমত, অগ্রাধিকার গ্রুপ 1 এ ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্রমিক মান
অনুযায়ী একটি অফার পায়। যেহেতু অগ্রাধিকার গ্রুপ 1 এ দুই জন ক্রমানুযায়ী
বিচারে তাই উভয়ই একটি করে অফার পায়।
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তারপর, অগ্রাধিকার গ্রুপ 2 এ ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্রমিক
মান অনুযায়ী একটি অফার পায়। যেহেতু অগ্রাধিকার গ্রুপ 1 এর ধারাক্রমে
শিক্ষার্থীদেরকে অফার প্রদানের পর দুটি অবশিষ্ট আসন রয়েছে, তাই অগ্রাধিকার
গ্রুপ 2 থেকে ক্রমিক মান অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের শিক্ষার্থীরা একটি অফার
পাবে।

JJ

এখন এই কর্মসূচির সব আসন পূর্ণ। এই কর্মসূচির অগ্রাধিকার গ্রুপ 2 এর অবশিষ্ট
ক্রমিক মান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অফার পাবে না। এই শিক্ষার্থীকে তারপর তাদের
আবেদনের উপর নির্ভর করে পরবর্তী কর্মসূচিতে অফারের জন্য বিবেচনা করা হয়।

JJ

অফার!
#1
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যেসব কর্মসূচি আবেদনকারীদের ক্রমানুযায়ী বিচার করে, সেগুল�োর স্টাফ কর্মসূচির
বাছাইয়ের মানদণ্ড অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তির জন্য মূল্যায়ন করেন, যেমন‑
প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ড , ইন্টারভিউ এবং অডিশন। তারপর স্কুল কর্মীগণ সেই মূল্যায়নের
উপর ভিত্তি করে আবেদনকারীদের একটি ক্রমিক নম্বর নির্ধারিত করেন, শীর্ষ‑ক্রমিক
নম্বরযুক্ত আবেদনকারী দিয়ে শুরু হয় # 1 হিসেবে। একটি কর্মসূচিতে সকল
আবেদনকারী অপরিহার্যভাবে ক্রম পাবেন না।

অফার!

4

#2 #3
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যেসব কর্মসূচি নির্বিচারে নির্বাচন পদ্ধতি ব্যবহার করে
থাকে, সেগুল�োতে শিক্ষার্থীরা তাদের এল�োমেল�োভাবে
নির্ধারিত সংখ্যার উপর নির্ভর করে অফার পেয়ে থাকে।

JJ

যেসব কর্মসূচি আবেদনকারীদের ক্রমানুযায়ী বিচার করে

3
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#2

#3

4.2 আবেদনপত্রে আপনার বাছাইকরণ
আপনার আবেদনপত্রে আপনার বেছে নেওয়া কর্মসূচির সংখ্যা এবং এগুলোর সাজানোর উপর ভিত্তি করে আপনার কর্মসূচিতে ভর্তি নির্ধারণ
করা হবে! একটা ভারসাম্যপূর্ণ আবেদনপত্র আপনাকে আপনার পছন্দমত কর্মসূচিতে ভর্তির সুযোগ বাড়িয়ে দেবে। একটা ভারসাম্যপূর্ণ
আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত জিনিস থাকা বাঞ্চনীয়:
12টি পর্যন্ত কর্মসূচি বেছে নেওয়া, যেগুলোর মধ্যে যেকোন�ো একটাতে ভর্তি হতে পারলে আপনি খুশি হবেন। আপনার প্রথম বাছাইকৃ ত
কর্মসূচিতেই আপনি ভর্তি হতে পারবেন এর কোন�ো নিশ্চয়তা প্রদান করা যায় না কিন্তু 700 এর বেশি হাই স্কুল কর্মসূচির মধ্য হতে 12টি
বেছে নেওয়া সহজ। আপনার পছন্দনীয় কর্মসূচি সম্পর্কে আর�ো তথ্য জেনে নেওয়া এবং আপনার আবেদনপত্রে তা যোগ করার মাধ্যমে
আপনি আপনার পছন্দনীয় কর্মসূচিতে ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারবেন। 12টির কম বিষয় পছন্দের তালিকায় রাখলে আপনার
পছন্দনীয় কর্মসূচিতে ভর্তির সুযোগ কমে যাবে।
পছন্দের তালিকায় 12 টা পছন্দনীয় প্রোগ্রাম বেছে নেওয়া। আপনার আবেদনপত্রে সর্বদা আপনার পছন্দের বিষয়গুলো পছন্দের
উপর নির্ভর করে তালিকাবদ্ধ করবেন, এতে সব চাইতে বেশি পছন্দের কর্মসূচিকে #1 রাখবেন। আপনাকে আপনার পছন্দের তালিকার
ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে। যদি আপনার প্রথম পছন্দের উপর নির্ভর করে আপনাকে ভর্তির সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে আপনার
দ্বিতীয় বাছাইয়ের উপর নির্ভর করে আপনাকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হতে পারে, যদিও এটা ছিল আপনার প্রথম পছন্দ এবং এভাবে
পছন্দের উপর নির্ভর করে আপনাকে সুযোগ প্রদান করা হবে।
আবেদনকারীদের বাছাই করে এবং করেনা, এমন মিশ্র কর্মসূচি তালিকাভুক্তি। আপনার আবেদনপত্রে, মিশ্র কর্মসূচির তালিকা অন্তর্ভুক্ত
করতে ভু লবেন না, এর ফলে আপনার ভর্তির সুযোগ অনেক বেড়ে যাবে বা মোটামুটি থাকবে এবং ভর্তির সুযোগ না পাবার সম্ভাবনা কম
থাকবে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ আবেদনপত্রে অফার লাভের সম্ভাবনা কম (রিচ), ম�োটামুটি (টার্গেট), এবং সহজ (লাইকলি), সব ধরনের
কর্মসূচির মিশ্রণ থাকে:
রিচ = আপনার সুযোগ পাবার সম্ভাবনা কম

JJ

টার্গেট = আপনার সুযোগ পাবার সম্ভাবনা ম�োটামুটি

JJ

লাইকলি = আপনার সুযোগ পাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি

JJ

উল্লেখ্য যে, যেখানে কিছু কিছু কর্মসূচি ( যেমন- প্রতিটি আসনের জন্য 10 জনের বেশি আবেদনকারী যুক্ত কর্মসূচি) হচ্ছে সবার জন্য 'রিচ'
কর্মসূচি, সেখানে একজন শিক্ষার্থীর 'টার্গেট' প্রোগ্রাম অন্য শিক্ষার্থীর জন্য 'লাইকলি' হতে পারে। কোন কর্মসূচি আপনার জন্য নাগাল পাবার
মত�ো, কাক্ষিত না আওতাভু ক্ত তা নির্ধারণ করার জন্য সেকশন 4.3–4.10 এর তথ্য এবং করুন কার্যক্রম ব্যবহার করুন।
আপনি যা পছন্দ করেন, সেটি একটি 'রিচ' কর্মসূচি হলে আবেদন করার কথা বিবেচনা করেন। এটা যদি আপনার অত্যন্ত পছন্দের কর্মসূচি হয়
তাহলে আপনার আবেদনপত্রে সর্বপ্রথম এটাকে রাখুন! নিশ্চিত করবেন যে, আপনি আবেদনপত্রে মিশ্র প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাতে আপনার
জন্য 'টার্গেট' ও 'লাইকলি' কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত আছে। শুধু বাছাইকৃ ত কর্মসূচিগুলো পছন্দের তালিকায় রাখলে আপনার পছন্দের প্রোগ্রামে ভর্তির
সুযোগ কমে যাবে। শুধু একটা মিশ্র কর্মসূচি সম্বলিত আবেদনপত্রই আপনাকে আপনার পছন্দের কর্মসূচিতে ভর্তির সর্বোচ্চ সুযোগ এনে দিতে
পারে।
পরামর্শ
আপনার আবেদনপত্রে সর্বদা আপনার পছন্দের বিষয়গুলো পছন্দের উপর নির্ভর করে তালিকাবদ্ধ করবেন, এতে সব চাইতে পছন্দের বিষয়টা #1
রাখবেন। হাই স্কুলগুলো আপনার আবেদনপত্রের অগ্রাধিকারক্রমে সাজানো দেখবে না, তাই তারা জানতেও পারবে না যে এটা আপনার প্রথম না কি বারতম
পছন্দ!

4.3 আসন: সাধারণ শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
প্রতিটি কর্মসূচিতেই সাধারণ শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে। আপনার আবেদনপত্রই বলে দেবে আপনি ক�োন্ ধরনের আসন
পাবেন। এটা আপনার বাছাইয়ের মধ্যে পড়ে না।
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থী
JJ

JJ

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী

সে সকল শিক্ষার্থীর জন্য যারা সাধারণ শিক্ষা নির্দে শনা সম্বলিত কর্মসূচি
গ্রহণ করছে।
সে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য যারা বিশেষ শিক্ষা নির্দে শনা সম্বলিত কর্মসূচি
গ্রহণ করছে তাদের সংখ্যা তাদের বর্তমান IEP এর বর্ণনা অনুসারে
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির 20% বা তার কম।
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যেসব শিক্ষার্থী তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির 20% বা
তার বেশি স্পেশাল এডুকেশন ইন্সট্রাকশন্যাল প্রোগ্রামিং
তাদের চলমান IEP-এর নির্দে শনা অনুসারে পেয়ে থাকে,
তাদের জন্য।

JJ

পেশাল এডু কেশন শিক্ষানির্দে শনা কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইনটিগ্রেটেড ক�ো‑টিচিং (ICT) ক্লাসসমূহ, বিশেষ ক্লাস (SC) এবং স্পেশাল
এডু কেশন টিচার সাপ�োর্ট সার্ভিসেস (SETSS)। সংশ্লিষ্ট পরিষেবা যেমন‑ কথা বলা, অকু পেশন্যাল থেরাপি (OT) এবং ফিজিক্যাল থেরাপি
(PT) হাই স্কুলে ভর্তির জন্য নির্দে শনামূলক বিশেষ শিক্ষার আওতায় বিবেচনা করা হয় না। অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন যে, 504 বিশেষ ব্যবস্থা
পরিকল্পনার আওতাভু ক্ত শিক্ষার্থীরা প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীর আসন লাভের অধিকারী হবে না, যদি না তাদের একটি IEP থাকে, যাতে শিক্ষার্থীর
প্রাতিষ্ঠানিক প্রোগ্রামের 20% এর বেশি শিক্ষানির্দে শনা লাভ করে।
এই গাইডে প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য আসনসংখ্যা প্রতিটি বর�ো-এর প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীর শতকরা হার-এর প্রতিফলন ঘটায়।
হাই স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি হাই স্কুল প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাবে ও সুপারিশকৃ ত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ও তাদের
ইনডিভিজুয়ালাইজড এডু কেশন প্রোগ্রাম (IEP)-তে তালিকাভু ক্ত পরিষেবা প্রদান করবে বলে প্রত্যাশিত। হাই স্কুলের IEP টিম IEP পর্যালোচনা
করবে এটা নিশ্চিত করতে যে, শিক্ষার্থীর প্রয়�োজনীয় সকল পরিষেবা ও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কোন�ো কোন�ো ক্ষেত্রে, IEP টিম IEP
পর্যালোচনার জন্য মিলিত হতে এবং শিক্ষার্থীদের বর্তমান চাহিদা আর�ো ভালভাবে মেটানর জন্য IEP পর্যালোচনা করতে পারে। আর�ো তথ্যের
জন্য schools.nyc.gov পরিদর্শন করুন এবং স্পেশাল এডুকেশন ট্যাব বেছে নিন।

0 ভর্তির ক্ষেত্রে যেসব স্কুল 10 গ্রেডে আসন অফার দেয়
কোন�ো কোন�ো স্কুলের কিছু আসন আলাদা করা আছে 2020 সালের ফল ঋতু তে যারা দশম গ্রেড শুরু করবে, তাদের জন্য। আপনি যদি চলমান
প্রথম বারের মত�ো নবম গ্রেডের শিক্ষার্থী হন (ফিরতি নবম গ্রেডের নয়), তাহলে আপনি এসব স্কুলের কর্মসূচি বা কর্মসূচিগুল�োত আবেদন করতে
পারবেন।
MySchools পরামর্শ: আপনার সুযোগ সম্পর্কে জানার জন্য আসন দশম গ্রেড
সংখ্যা খালি আছে কি না তা দেখার জন্য অন্যান্য ফিচারসমূহে ক্লিক করুন।

সার্চ টার্ম ব্যবহার করুন। কোন�ো স্কুলে নবম গ্রেডে আসন

4.4 আসনসংখ্যা ও আসনপ্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা: গত বছরের চাহিদা
কোন�ো কর্মসূচির চাহিদা নির্ভর করে তা কতটা জনপ্রিয় তার উপর। প্রতিটি কর্মসূচিতে বিগত বছরে কতটা আসন সংখ্যা প্রদান করেছিল এবং
এই গাইড অনুসারে সে সকল আসনের জন্য কতজন আবেদন করেছিল তা জানার জন্য এই গাইড বা MySchools দেখুন। স্মরণ রাখবেন যে
সকল সংখ্যাই গত বছরের।

এই ভর্তি গাইডে
যগ্ি: 6-12 | নশক্ষাথথী: 1,050 | 0 a
123 Chambers Street, Bronx | 212-555-5555

Chambers Street High School | 99S123

সা্ারর মশক্া
আসন | আয়েেনকারী

প্রমতেমধিতারকুক্ত মশক্াথথী
আসন | আয়েেনকারী

পরসে কি্যসূমি আয়ে | পপ্রাগ্াি পকাড

আগ্য়হর মেষয়

ভরততি পদ্ধমত

Science, Technology, Engineering and
Mathematics* | S34A

রেনপউরার িাময়ন্স অ্যান্ড যররমিামিানজ

বাোইরৃ ি

48 | 336

12 | 72

পারেরনেং আর্ক ি্

এি. অটে.

72 | 360

18 | 108

Theater Arts* | S34B

��� চার বেমর 86% জি নশক্ষাথথী গ্াজুময়র হয়

|

��� হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, ও র্যামেমরনরয়ামি 92% জি নশক্ষাথথী নিরাপে যবাধ রমর
কর্মসূচিটিতে কতটি আসন ছিল
গত বছর কত সংখ্যক শিক্ষার্থী কর্মসূচিটিতে আবেদন করেছিল
কর্মসূচিটিতে কতটি আসন ছিল
গত বছর কত সংখ্যক শিক্ষার্থী কর্মসূচিটিতে আবেদন করেছিল
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MySchools‑এ
যেক�োন�ো কর্মসূচির জন্য,

ভর্তি পদ্ধতি ট্যাব এ ক্লিক করুন। তারপর চাহিদা গত বছর সেকশন পড়ু ন।

Chambers Street High School
6 েথেক 12 ে�ড

Science, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM)
ে�া�াম েকাড: M75B
ভিতৰ্ প�িত

বাছাইকৃত
অ্যাকােডিমক ফলাফল, অিডশন, অন্যান্য মূল্যায়ন, এবং/অথবা উপি�িতর
হােরর িভত্ িতেত �� ল কতৃৰ্ ক িশক্ষাথ�েদর �মানুসার ৈতির করা হয়

রে্কিূনচটিমি রিটি চানহো নেি

অ�ািধকার �প

গত বছেরর চািহদা

সাধারণ িশক্ষা

রে্কিূনচটিমি রিটি আিি নেি

1. চলমান 8 (অ�ম) ে�েডর িশক্ষাথ�েদর
অ�ািধকার (60% অফার এেদরেক

2

আসন�িত আেবদনকারীর সংখ্যা

েদওয়া হেয়িছল)

133

আসন

2. তাপরপর �ং�-এর িশক্ষাথ� বা

320

এেদরেক েদওয়া হেয়িছল)
3. তারপর িনউ ইয়কৰ্ িসিটর বািস�া

রে্কিূনচটি রাউন্ড 1-এ িরি
আিি পূরণ রমর নর িা

আেবদনকারী
সকল আসন পূণৰ্ হয়িন

অিধবাসীেদর অ�ািধকার (40% অফার

রি িংখ্যর নশক্ষাথথী রে্কিূনচটিমি আমবেি রমরমে

রে্কিূনচটিমি রিটি চানহো নেি

�িতবি�তাযু� িশক্ষাথ�
3

আসন�িত আেবদনকারীর সংখ্যা

27

আসন

91

আেবদনকারী

রে্কিূনচটিমি রিটি আিি নেি
রি িংখ্যর নশক্ষাথথী রে্কিূনচটিমি আমবেি রমরমে

সকল আসন পূণৰ্ হয়িন

আপনার সম্ভাবনা – চাহিদা
ক�োন কর্মসূচির জন্য আসনপ্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা আপনাকে সে কর্মসূচিটির চাহিদা কত, তার একটি ধারণা দিতে পারে— কর্মসূচিতে
আপনার অফার লাভের সম্ভাবনা কতটু কু , সেটা বুঝতে এটা আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
JJ

JJ

JJ

ক�োন�ো কর্মসূচিতে আসন-প্রতি দশ জন অথবা বেশি আবেদনকারী থাকলে সেটা উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন। এই কর্মসূচি আপনার বা যেক�োন�ো
আবেদনকারীর জন্য 'রিচ'।
ক�োন�ো কর্মসূচিতে আসন-প্রতি চার জন থেকে নয় জন আবেদনকারী থাকলে সেটা গড়পড়তা চাহিদাসম্পন্ন। এটা আপনার জন্য 'টার্গেট'
নাকি 'লাইকলি' কর্মসূচি, সেটা নিশ্চিত হতে আর�ো কিছু বিষয় বিবেচনা করুন। পড়ু ন এবং সেকশন 4.1-এ দেওয়া চিত্রটির সাথে মিলিয়ে
দেখুন।রেফার করুন।
ক�োন�ো কর্মসূচিতে আসন-প্রতি তিন জন অথবা কম আবেদনকারী থাকলে সেটা নিম্ন চাহিদাসম্পন্ন। এটা আপনার জন্য 'টার্গেট' নাকি
'লাইকলি' কর্মসূচি, সেটা নিশ্চিত হতে আর�ো কিছু বিষয় বিবেচনা করুন। পড়ু ন এবং সেকশন 4.1-এ দেওয়া চিত্রটির সাথে মিলিয়ে
দেখুন।

পরামর্শ
তিনজন অথবা তার চেয়েও কম আসনের প্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা আর�ো কিছু কর্মসূচি আপনার আবেদনপত্রে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিবেচনা করুন।

4.5 ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার
ক�োন�ো কর্মসূচির ভর্তির অগ্রাধিকার নির্ণয় করে ক�োন্ ক্রম অনুসারে আবদেনকারীদেরকে প্রতিটি কর্মসূচির জন্য বিবেচনা করা হবে।
শিক্ষার্থীদেরদের গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করা হয।
JJ

অগ্রাধিকার গ্রুপ 1 এর সকল শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমে বিবেচনা করা হবে।

JJ

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

লভ্য আসনসংখ্যার চেয়ে আবেদনকারী বেশি হলেই শুধু ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রয়�োগ করা হয়।
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এই ভর্তি গাইডে
ক�োন�ো কর্মসূচিতে ভর্তির অগ্রাধিকার ব্যবহার করা হলে, এখানে যেমনটি দেখান�ো হয়েছে সেভাবে; একটি তারকাচিহ্ন * দিয়ে চিহ্নিত করা
হয়, একটি সে কর্মসূচিতে MySchools‑এর যে পৃষ্ঠায় অবস্থিত সেখানে কর্মসূচি ভর্তির অগ্রাধিকার খুঁজে দেখুন।
যগ্ি: 6-12 | নশক্ষাথথী: 1,050 | 0 a
123 Chambers Street, Bronx | 212-555-5555

Chambers Street High School | 99S123

সা্ারর মশক্া
আসন | আয়েেনকারী

প্রমতেমধিতারকুক্ত মশক্াথথী
আসন | আয়েেনকারী

পরসে কি্যসূমি আয়ে | পপ্রাগ্াি পকাড

আগ্য়হর মেষয়

ভরততি পদ্ধমত

Science, Technology, Engineering and
Mathematics* | S34A

রেনপউরার িাময়ন্স অ্যান্ড যররমিামিানজ

বাোইরৃ ি

48 | 336

12 | 72

পারেরনেং আর্ক ি্

এি. অটে.

72 | 360

18 | 108

Theater Arts* | S34B

��� চার বেমর 86% জি নশক্ষাথথী গ্াজুময়র হয়

|

��� হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, ও র্যামেমরনরয়ামি 92% জি নশক্ষাথথী নিরাপে যবাধ রমর

MySchools‑এ
একটি প্রোগ্রামের ভর্তির অগ্রাধিকার ওটা 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। কিছু প্রোগ্রাম সকল
আবেদনকারীদের একটিমাত্র অগ্রাধিকার দেয়—এ অগ্রাধিকার যেভাবে উল্লেখ থাকে: 1. NYC‑র সকল বসবাসকারীর জন্য উন্মুক্ত।
নিচের দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করুন:

Chambers Street High School
6 েথেক 12 ে�ড

স্ু মির বি্ক োি নশক্ষাথথীরা প্রথে অগ্ানধরার েমি (1)। এই েমির িরি
আমবেিরারী নশক্ষাথথীমর প্রথে অোমরর জি্য নবমবচিা ররা হমব। গি বের,
এই রে্কিূনচমি 60% অোর চিোি অষ্টে-যগ্ি নশক্ষাথথীমের যেয়া হময়নেি।
ব্্রংমক্সর নশক্ষাথথী এবং বানিন্দাগণ নদ্িীয় অগ্ানধরার েমি (2);
িামেরমর অোমরর জি্য এরপর নবমবচিা ররা হমব। গি বের,
40% অোর এই েমির নশক্ষাথথীমের যেয়া হময়নেি।
িব্কমশমষ, অি্যাি্য িব নিউ ইয়র্ক নিটির বানিন্দাগণ (অি্যাি্য িরি
বমরা যথমর আমবেিরারীগণ) িৃ িীয় অগ্ানধরার গ্রুমপ (3) এবং
অবনশষ্ট য�মরামিা আিমির জি্য নবমবনচি হমব। গি বের, ব্ংমক্সর
বাইমরর যরাি নশক্ষাথথী এই যপ্রাগ্ামে প্রস্াব িাভ রমরনি।

Science, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM)
ে�া�াম েকাড: M75B
ভিতৰ্ প�িত

বাছাইকৃত
অ্যাকােডিমক ফলাফল, অিডশন, অন্যান্য মূল্যায়ন, এবং/অথবা উপি�িতর
হােরর িভত্ িতেত �� ল কতৃৰ্ ক িশক্ষাথ�েদর �মানুসার ৈতির করা হয়
অ�ািধকার �প

গত বছেরর চািহদা

1. চলমান 8 (অ�ম) ে�েডর িশক্ষাথ�েদর

সাধারণ িশক্ষা

অ�ািধকার (60% অফার এেদরেক

2

আসন�িত আেবদনকারীর সংখ্যা

েদওয়া হেয়িছল)

133

আসন

2. তাপরপর �ং�-এর িশক্ষাথ� বা

320

এেদরেক েদওয়া হেয়িছল)
3. তারপর িনউ ইয়কৰ্ িসিটর বািস�া

আেবদনকারী
সকল আসন পূণৰ্ হয়িন

অিধবাসীেদর অ�ািধকার (40% অফার

�িতবি�তাযু� িশক্ষাথ�
3

আসন�িত আেবদনকারীর সংখ্যা

27

আসন

91

আেবদনকারী
সকল আসন পূণৰ্ হয়িন

ভর্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য
কিছু কর্মসূচির অগ্রাধিকারমূলক ভর্তি পারিবারিক আয়, ELL স্ট্যাটাস অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। সিটিব্যাপী অবস্থিত হাই স্কুল
তাদের কর্মসূচির বহুমুখীকরণ বৃদ্ধিকরণের প্রচেষ্টায় নিয়�োজিত হচ্ছে। বহুমুখীকরণ বৃদ্ধিতে নিযুক্ত স্কুলসমূহের হালনাগাদ তালিকা আমাদের
= আংনশরভামব অনভগে্যজানু
| aন
= পূএখানে
ণ্ক অনভগে্য schools.nyc.gov/DiversityAdmissions।
| * = ভরিতিমি অগ্ানধরার যেয়; MySchools-এ যপমজ এ যপ্রাগ্ামের অগ্ানধরার গ্রুপ িম্মর্ক
যজমিরনিি.
স্কু য়লর ্রন: 0
= য�িব
সূত্র b
ওয়েবসাইটে
রয়েছে—আর�ো
ভর্তি
অগ্রাধিকার
কর্মসূ
চিস্ুরি যগ্ি
হালনাগাদ
10-এর আিমি ভরিতির িুম�াগ যেয় | W = িিু ি আগিমের জি্য স্ু ি | 4 = 9-14 যগ্মির আনি্ক রমিজ এবং যরনরয়ার স্ু ি | r = আনি্ক রমিজ | L = পারেরে্যান্স অ্যামিিমেন্ট স্ু ি |
জানতে ভর্তিTপ্রক্রিয়া
MySchools
= ট্ান্সোরজু
স্ু িড়ে
| পরাগ্তা:
= শুধু পুরুষচেক
নশক্ষাথথীকরুন।
|
= শুধু েনহিা নশক্ষাথথী | O = য�িব ইংমরনজ ভাষা নশক্ষাথথী �ুক্তরাম্রে এরটি নিরেতিষ্ট িেময়র চাইমি রে িেয় বাি রমরমে,
শুধু িামের জি্যউমেুক্ত | স্ু িগুমিার বাড়নি য�াগ্যিার শি্ক থারমি পামর। আপনি আমবেমির য�াগ্য নরিা, যিরা জািমি অিুগ্হ রমর C MySchools.nyc ওময়বিাইর যেখুি!

প্রমতটি হাই
স্কু ল সম্পয়ক্য
আরও শিক্ষার্থী
জানয়ত, আপনার আয়েেনপত্র বতমর করয়ত, এেং আয়েেন করা সম্পয়ক্য জানয়ত MySchools (
চলমান অথবা
জ�োন
স্কুলের

MySchools.nyc) ে্েহার করুন!

যদি আপনার হাই স্কুল আবেদনপত্র একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে ভর্তির অফার2 নিশ্চিত নির্দে শ করে এবং আপনি সে স্কুলে যাওয়া অব্যাহত রাখতে
চান, আবেদনপত্রে সে কর্মসূচিকে আপনার পছন্দ তালিকায় রাখবেন—নিশ্চয়তা বজায় রাখতে সেটাকে প্রথমেই তালিকাভু ক্ত করতে হবে না।
আপনি আবেদনপত্রে উচ্চতর অবস্থানে তালিকাভু ক্ত ক�োন কর্মসূচিতে অফার না পেলে এই কর্মসূচিতে অফার পাবেন। এটি, আপনি ক�োন চলমান
স্কুলে ভর্তি থাকলে সেখানে, অথবা জ�োন স্কুলে থাকলে সেই জ�োন স্কুলে থেকে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় এবং ভর্তি প্রক্রিয়া হল�ো জ�োন পদ্ধতি।
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আপনার সম্ভাবনাসমূহ - অগ্রাধিকার
ক�োন কর্মসূচির জন্য আপনার কর্মসূচির অগ্রাধিকার গ্রুপ যত উচ্চতর (1 হল�ো সর্বোচ্চ), একটি অফার লাভের সম্ভাবনা তত বেশি হবে। সে যাই
হ�োক, যদি একটি কর্মসূচির জন্য আপনি প্রথম অগ্রাধিকার গ্রুপের হয়ে থাকেন কর্মসূচিটিতে আপনার রিচ, টার্গেট, বা লাইকলি কিনা, তা কিছু
বিষয়ের উপর (নির্দিষ্টরূপে সে কর্মসূচির চাহিদাসমূহের জন্য সেকশন 4.4—এবং এর ভর্তি পদ্ধতির জন্য—দেখুন সেকশন 4.6 ) নির্ভর করে।
পরামর্শ
প্রথম অগ্রাধিকার গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত থাকলে কমপক্ষে কিছু কর্মসূচিতে আবেদন করা বিবেচনা করুন—এটি আপনার আবেদনপত্রের একটি কর্মসূচি হতে
অফার পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে।

করক
্ম াণ্ড

ভর্তির অগ্রাধিকার সম্পর্কে জানা

চেম্বারস স্ট্রিট হাই স্কু ল একটি চলমান স্কু ল যেখানে 6‑12 গ্রেড আছে।
এই স্কু লের STEM প্রোগ্রামে নিচে উল্লিখিত ভর্তির অগ্রাধিকার রয়েছে:
1. চলমান গ্রেড 8‑এর শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার
2. তারপর ব্রংক্সের শিক্ষার্থী বা বাসিন্দাদের
3. তারপর নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের
নিচের তিনজন শিক্ষার্থীকে এই প্রোগ্রামে একটি অফার লাভের সুয�োগ সম্পর্কে চিন্তা করতে সহায়তা করুন।

শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে জানুন
শিক্ষার্থীরা যেখানে বাস করে এবং যেখানে স্কু লে পড়ে:
শিক্ষার্থী কি বর্ত মানে চেম্বারস স্ট্রিট হাই স্কু লের অষ্টম গ্রেডের শিক্ষার্থী?

রিচার্ড

কারমেন

জুলিয়া

ব্রংক্স

ব্রংক্স

কু ইন্স

না

হ্ যাঁ

না

এসব প্রশ্নের উত্তর দিন:
1.

ক�োন শিক্ষার্থী প্রথম অগ্রাধিকার গ্রুপের?
কেন?

2.

ক�োন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় অগ্রাধিকার গ্রুপের?
কেন?
ক�োন শিক্ষার্থী তৃ তীয় অগ্রাধিকার গ্রুপের?
কেন?

উত্তর:
1. কারমেন, কারণ সে চলমান অষ্টম গ্রেডের শিক্ষার্থী।
2. রিচার্ড , কারণ সে অষ্টম গ্রেডের একজন চলমান শিক্ষার্থী নয়, কিন্তু সে ব্রংক্সের অধিবাসী এবং সেখানকার স্কুলে যায়।
3. জুলিয়া, কারণ সে অষ্টম গ্রেডের একজন চলমান শিক্ষার্থী নয় এবং সে ব্রংক্সের শিক্ষার্থী অধিবাসীও নয় এবং সেখানকার স্কুলেও যায় না।

3.
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4.6 ভর্তি পদ্ধতি
কর্মসূচিগুল�ো কীভাবে শিক্ষার্থীদের ভর্তির প্রস্তাব দেয়, সেগুল�োই হল�ো ভর্তি পদ্ধতি। এছাড়া ক�োন কর্মসূচিতে ভর্তির জন্য বিবেচিত হতে হলে
আপনাকে কী করতে হবে, ভর্তি পদ্ধতি সেটা ব্যাখ্যা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাকে যা করতে হবে, সেটা হল�ো কর্মসূচিটিকে আবেদনপত্রে
তালিকাভু ক্ত করতে হবে। একাধিক কর্মসূচিসম্পন্ন স্কুলে ভিন্ন ভিন্ন ভর্তি পদ্ধতি থাকতে পারে।

এই ভর্তি গাইডে
যগ্ি: 6-12 | নশক্ষাথথী: 1,050 | 0 a
123 Chambers Street, Bronx | 212-555-5555

Chambers Street High School | 99S123

সা্ারর মশক্া
আসন | আয়েেনকারী

প্রমতেমধিতারকুক্ত মশক্াথথী
আসন | আয়েেনকারী

পরসে কি্যসূমি আয়ে | পপ্রাগ্াি পকাড

আগ্য়হর মেষয়

ভরততি পদ্ধমত

Science, Technology, Engineering and
Mathematics* | S34A

রেনপউরার িাময়ন্স অ্যান্ড যররমিামিানজ

বাোইরৃ ি

48 | 336

12 | 72

পারেরনেং আর্ক ি্

এি. অটে.

72 | 360

18 | 108

Theater Arts* | S34B

��� চার বেমর 86% জি নশক্ষাথথী গ্াজুময়র হয়

|

��� হিওময়, বাথরুে, িরার রুে, ও র্যামেমরনরয়ামি 92% জি নশক্ষাথথী নিরাপে যবাধ রমর
এই দুইটি প্রোগ্রামের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভর্তি পদ্ধতি রয়েছে।

MySchools‑এ
Chambers Street High School

Chambers Street High School

6 েথেক 12 ে�ড

6 েথেক 12 ে�ড

Science, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM)

Theater Arts
ে�া�াম েকাড: L33A

ে�া�াম েকাড: M75B

ভিতৰ্ প�িত

এড. অ�.

ভিতৰ্ প�িত

বাছাইকৃত

বাড়িত তথ্য

বাড়িত তথ্য

মূলত দুই ধরনের ভর্তি পদ্ধতি রয়েছে—একক্ষেত্রে প্রার্থীদের বাছাই করা হয় না, অন্য ক্ষেত্রে প্রার্থীদের বাছাই করা হয়।

যেসব কর্মসূচি নির্বিচার বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করে
হাই স্কুলে ভর্তি পদ্ধতির অংশ হিসেবে, ঠিক লটারির অনুরুপ প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্য একটি অবিন্যস্ত সংখ্যা বরাদ্দ করা হয়। যেসব
কর্মসূচিতে উন্মুক্ত ও শিক্ষাগত বিকল্প পদ্ধতি রয়েছে, সেগুল�ো শিক্ষার্থীদেরকে নির্বিচারে দেওয়া সংখ্যা ব্যবহার করে, এবং সেগুল�ো অফার
দেওয়ার জন্য ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারও ব্যবহার করতে পারে। নেক প্রোগ্রামে যেখানে আসন সংখ্যার চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি,
নির্বিচারে দেওয়া নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়ে থাকে। যদি কর্মসূচিটি ভর্তির অগ্রাধিকার ব্যবহার করে, একটি কর্মসূচির জন্য
প্রথম অগ্রাধিকার গ্রুপের সকল আবেদনকারীকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার গ্রুপের যেক�োন�ো শিক্ষার্থীর পূর্বেই তাদের নির্বিচারে দেওয়া নম্বর অগ্রাহ্য করে
ভর্তি করা হয়ে থাকে।
পরামর্শ
ভর্তির অগ্রাধিকার এবং এল�োমেল�ো বরাদ্দকৃ ত নম্বর ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসূচির কীভাবে অফারসমূহ নিবেদন করা হয় সে সম্পর্কে আর�ো বেশী জানতে
আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের ভিডিও “নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থীরা কীভাবে অফার পায়” schools.nyc.gov/High‑দেখুন।

যেসব কর্মসূচি আবেদনকারীদের মান বিচার করে
বাছাইকৃ ত এবং অডিশন কর্মসূচির উপর নির্ভর করে করে আবেদনকারীদের ভর্তির জন্য বাছাইয়ের মানদণ্ড অনুসারে মূল্যায়ন করে এবং
মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে তারা আবেদনকারীদের একটি ক্রমিক নম্বর বরাদ্দ করে, যেখানে শীর্ষস্থানীয়- ক্রম #1 নম্বর দিয়ে শুরু হয়। একটি
সূত্র b = আংনশরভামব অনভগে্য | a = পূণ্ক অনভগে্য | * = ভরিতিমি অগ্ানধরার যেয়; MySchools-এ যপমজ এ যপ্রাগ্ামের অগ্ানধরার গ্রুপ িম্মর্ক যজমি নিি. স্কু য়লর ্রন: 0 = য�িব স্ু ি যগ্ি
কর্মসূচিতে
সকল
আবেদনকারী অপরিহার্যভাবে তালিকাভু ক্ত হবেন না। ক্রমভু ক্ত আবেদনকারীরা ক্রমিক নম্বরের ধারা অনুযায়ী অফার পাবেন।
10-এর আিমি ভরিতির িুম�াগ যেয় | W = িিু ি আগিমের জি্য স্ু ি | 4 = 9-14 যগ্মির আনি্ক রমিজ এবং যরনরয়ার স্ু ি | r = আনি্ক রমিজ | L = পারেরে্যান্স অ্যামিিমেন্ট স্ু ি |
T = ট্ান্সোর স্ু ি

| পরাগ্তা:

= শুধু পুরুষ নশক্ষাথথী |

= শুধু েনহিা নশক্ষাথথী | O = য�িব ইংমরনজ ভাষা নশক্ষাথথী �ুক্তরাম্রে এরটি নিরেতিষ্ট িেময়র চাইমি রে িেয় বাি রমরমে,

যদি কর্মসূচিটিতে
ভর্তি
র অগ্রাধিকার
থাকে,
অগ্রাধিকার
গ্রুপের
ক্রম অনু
ায়ী, যিরা
ক্রমিক
আবেদনকারীদের
অফার
করেযেখু
থাকে।
য�াগ্যিার
শি্ক থারমি পামর।
আপনি আমবেমির
য�াগ্যযনরিা
জািমি অিু
গ্হ রমর C MySchools.nyc
ওময়বিাইর
ি!
শুধু িামের
জি্যউমেু
ক্ত | স্ু িগুমিার বাড়নি
প্রমতটি হাই স্কু ল সম্পয়ক্য আরও জানয়ত, আপনার আয়েেনপত্র বতমর করয়ত, এেং আয়েেন করা সম্পয়ক্য জানয়ত MySchools (

2

24

MySchools.nyc) ে্েহার করুন!

একটি কর্মসূচির বাছাইয়ের মানদণ্ড শিক্ষার্থীদের বাছাই ও ক্রমভু ক্ত করতে অ্যাকাডেমিক রেকর্ড , ইন্টারভিউ, অডিশন এবং আর�ো অনেক কিছু র
সমন্বয়ে হতে পারে।
পরামর্শ
বাছাইকৃ ত ও অডিশন কর্মসূচিসমূহে কীভাবে অফার প্রদান করা হয় সে সম্পর্কে আর�ো বিস্তারিত জানতে আমাদের ভিডিও দেখুন “মিডল এবং হাই স্কুলে
ভর্তি: কীভাবে শিক্ষার্থীরা বাছাইকৃ ত ও স্পেশালাইজড হাই স্কুলে অফার লাভ করে” আমাদের ওয়েবসাইটে, schools.nyc.gov/High।

হাই স্কুল ভর্তি পদ্ধতি
p

m
S

আপনাকে কী করতে হবে
পরীক্ষা

SHSAT সময়সূচি ঠিক করুন
SHSAT নিন
আপনার SHSAT উত্তরপত্রে, আপনার
পছন্দের অগ্রাধিকারের উপর নির্ভর করে
পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির স্পেশালাইজড
হাই স্কুল এর তালিকাভু ক্ত করুন।

অডিশন
অতিরিক্ত যেক�োন�ো চাহিদা যেমন‑
অডিশন অথবা ইন্টারভিউ সম্পন্ন করা।

বাছাইকৃ ত

MySchools‑এ দেওয়া বর্ণনা অনুসারে
আপনার গ্রেড ও পরীক্ষার স্কোর কর্মসূচি
বাছাইয়ের মানদণ্ডের সাথে পর্যালোচনা
করুন।

ভর্তির জন্য স্কুল কী ব্যবহার করে?
আপনার SHSAT স্কোর

JJ

আপনার SHSAT উত্তরপত্র হইতে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির স্পেশালাইজড হাই স্কুল
অগ্রাধিকারেএর উপর নির্ভর্শীল ধারাক্রম ক্রম।

JJ

SHSAT স্কোর ক্রম ভিত্তিতে অফারসমূহ শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয়।
বাছাইয়ের মানদণ্ড এর উপর নির্ভর করে স্কুলসমূহ আবেদনকারীদের মূল্যায়ন করে এবং এই
মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে আবেদনকারীদের র্যাঙ্ক করে। বাছাইয়ের মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত
করতে পারে:
শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ড (ফাইনাল রিপ�োর্ট কার্ডে র গ্রেড, পরীক্ষার স্কোর এবং/অথবা
উপস্থিতি এবং সময়ানুবর্তিতা)

JJ

অন‑সাইটে সম্পন্ন কাজের ফলাফল যেমন‑ ইন্টারভিউ, প�োর্টফ�োলিও, মূল্যায়ন অথবা
অডিশন

JJ

অগ্রাধিকার গ্রুপ ও ক্রম নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের অফার প্রদান করা হয়।

e শিক্ষাগত বিকল্প
আপনার আবেদনপত্রে কর্মসূচি তালিকাভু ক্ত
করুন। MySchools এ আর�ো ক�োন�ো
অতিরিক্ত বাছাইয়ের মানদণ্ড আছে কি না তা
যাচাই করুন।

এডু কেশনাল অপশন (Ed. Opt.) শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত স্তরের একটি বিস্তৃত পরিসরে
প্রোগ্রামসমূহ সাজান�ো হয়েছে। কিছু স্কুল আবেদনকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ড অথবা
অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে কিছু আবেদনকারীকে মূল্যায়ন করতে পছন্দ
করে। এল�োমেল�োভাবে বরাদ্দকৃ ত নম্বরের উপর নির্ভর করে অফার প্রদান করা হয় এবং
আবেদনকারীদেরকে মূল্যায়ন করে এমন কর্মসূচির জন্য ক্রম নম্বরের উপর নির্ভর করে অফার
প্রদান করা হয়ে থাকে।
যদি একটি কর্মসূচি ভর্তির অগ্রাধিকার পন্থা অনুসরণ করে, প্রথম অগ্রাধিকার দলভু ক্ত সকল
য�োগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা প্রথমে অফার পাবে।

l বাছাইকৃ ত: ভাষা

T

ট্রান্সফার

Z

জ�োনভু ক্ত

u

উন্মুক্ত

কর্মসূচির উপযুক্ততা চাহিদাসমূহ, যেমন‑ বাড়ির
ভাষা, ভাষাগত দক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রে কত বছর
ধরে বসবাস করেন অথবা অনুরুপ ইত্যাদি
বিবেচনায় আপনার য�োগ্যতা নিশ্চিত করতে
যাচাই করুন।
নিশ্চিত করুন যে আপনি কর্মসূচির জন্য বয়স
এবং প্রাতিষ্ঠানিক য�োগ্যতা পূরণ করেন।
আপনি জ�োনভু ক্ত কি না, সেটা জানতে
আপনার বাড়ির ঠিকানা যাচাই করুন।
আপনার আবেদনে এই কর্মসূচি তালিকাভু ক্ত
করুন।

বাছাইকৃ ত ভাষায় কর্মসূচি: ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার কর্মসূচির য�োগ্যতা, অগ্রাধিকার গ্রুপ এবং
এল�োমেল�োভাবে বরাদ্দকৃ ত নম্বরের ভিত্তিতে করা হয়।
বাছাইকৃ তদের জন্য: ভাষা এবং বিষয়সমূহ কর্মসূচি শুধুমাত্র, স্কুল প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ড ও ব্যবহার
করে য�োগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অগ্রাধিকার গ্রুপ এবং ক্রম নম্বরের উপর নির্ভর
করে ক্রমানুযায়ী বিচার করা ও অফার প্রদান করা হয়।
স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্ম তারিখ ব্যবহার করে য�োগ্যতা নির্ধারণ এবং অফার প্রদান করেন।
শিক্ষার্থী যারা স্কুলের জ�োনে বসবাস করছেন তাদের অফার পাওয়ার নিশ্চয়তা অথবা
অগ্রাধিকার আছে।
স্কুলের জ�োনে বসবাসকারী আবেদনকারীদের অফার প্রদান করা হয়।
শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার শ্রেণি ও এল�োমেল�োভাবে নির্ধারিত সংখ্যা দ্বারা শিক্ষার্থীদের নিকট
অফার পাঠান�ো হয়।

4.7 বাছাইয়ের মানদণ্ড
যেসব কর্মসূচি বাছাইকৃ ত অথবা অডিশন ভর্তি পদ্ধতি কিংবা কখন�ো কখন�ো শিক্ষাগত বিকল্প ভর্তি পদ্ধতি অনুসরণ করে, সেসব কর্মসূচি
আবেদনকারীদেরকে নির্দিষ্ট বাছাইয়ের মানদণ্ড দ্বারা মূল্যায়ন করে। গত বছরের ক�োর্সের গ্রেড, স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট স্কোর (ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ
আর্টস এবং গণিত) এবং/অথবা উপস্থিতি এবং সময়ানুবর্তিতার উপর নির্ভর করে ক�োন�ো কর্মসূচি আপনাকে মূল্যায়ন করবে কি না অথবা
ইন্টারভিউ, প্রবন্ধ, প�োর্টফ�োলিও বা তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের মত�ো অতিরিক্ত মূল্যায়ন তাদের প্রয়�োজন কি না তা জানতে MySchools পেইজে
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গিয়ে একটি কর্মসূচির বাছাইয়ের মানদণ্ডের পরিসীমা অনুসন্ধান করুন। আবেদনকারীকে মূল্যায়ন করতে যে বাছাইয়ের মানদণ্ড একটি কর্মসূচি
ব্যবহার করে এবং যে পদ্ধতিতে কর্মসূচিটি এই মানদণ্ডগুল�ো ব্যাখ্যা করে তাকে ছক (রুবরিক) বলা হয়। একটি উচ্চ থেকে নিম্ন পর্যন্ত ধারাবাহিক
বিন্যস্ত করতে এরপর শিক্ষার্থীদের তথ্য ছকে প্রয়�োগ করা হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি ভিন্ন ভিন্ন বাছাইয়ের মানদণ্ড ব্যবহার
করে এবং তাদের পৃথক ছক রয়েছে।

আপনার সম্ভাবনা – বাছাইয়ের মানদণ্ড
গত বছর এই কর্মসূচিতে অফার লাভ করেছে এমন অষ্ঠম গ্রেডের সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের গ্রেড, উপস্থিতি রেকর্ড ও পরীক্ষার ফলাফলের
প্রকৃ ত ব্যাপ্তি একটি বাছাইকৃ ত অথবা অডিশন কর্মসূচির বাছাইয়ের মানদণ্ডের ব্যাপ্তিতে নির্দেশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, স�োশ্যাল স্টাডিজ ক�োর্সের
গ্রেডের জন্য একটি কর্মসূচির ব্যাপ্তি 78-100 হতে পারে।
আবেদনকারীর উপর নির্ভর করে বছর থেকে বছরে এই ব্যাপ্তিগুল�ো পরিবর্তিত হতে পারে।
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যদি আপনার বিষয়সমূহ একটি কর্মসূচির বাছাইয়ের মানদণ্ডের ব্যাপ্তির শেষ প্রান্তে থাকে এবং আপনি প্রথম অগ্রাধিকার শ্রেণিতে থাকেন
এবং কর্মসূচিটি নিম্ন চাহিদাসম্পন্ন হয়, তবে এটি আপনার জন্য একটি লাইকলি কর্মসূচি।
যদি আপনার বিষয়সমূহ একটি কর্মসূচির বাছাইয়ের মানদণ্ডের ব্যাপ্তির মধ্যভাগে থাকে এবং আপনি প্রথম অগ্রাধিকার শ্রেণিতে থাকেন
এবং কর্মসূচিটি নিম্ন থেকে গড়পড়তা চাহিদাসম্পন্ন হয়, তবে এ কর্মসূচিকে আপনার জন্য একটি টারগেট কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করুন।
যদি আপনার বিষয়সমূহ একটি কর্মসূচির বাছাইয়ের শেষপ্রান্তে থাকে তবে এ কর্মসূচিকে আপনার জন্য একটি রিচ কর্মসূচি হিসেবে
বিবেচনা করুন।

যেসব প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী অফার পেয়েছে তাদের বিষয়সমূহের ব্যাপ্তি ভিন্ন হতে পারে এবং সেগুল�ো প্রায়ই সাধারণ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের
ব্যাপ্তির তু লনায় ব্যাপক হয়ে থাকে।
পরামর্শ
স্কুলসমূহের ছক সম্পর্কে জানতে সরাসরি সেসব স্কুলে যান। আপনি একটি কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কী আশা করে তা আপনি ছকের মাধ্যমে পড়ার
ফলে জানতে পারবেন। একটি অফার পেতে আপনার সুয�োগের মূল্যায়ন করতেও এটি আপনাকে সহায়তা করে।

পরীক্ষার ক�োন�ো স্কোর নেই?
নিউ ইয়র্ক স্টেটের আইন অনুসারে, নিউ ইয়র্ক স্টেট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস ও গণিতের ফলাফল ভর্তির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একমাত্র, প্রাথমিক বা
প্রধান কারণ হবে না। একটি কর্মসূচির বাছাইয়ের মানদণ্ডে তালিকাভু ক্ত বিষয়সমূহের ব্যাপ্তিসহ কর্মসূচিতে ফলাফল বিহীন শিক্ষার্থীরা আবেদন
করার জন্য য�োগ্য—এসব শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার নীতি প্রণয়নের জন্য স্কুলসমূহকে নির্দে শনা প্রদান করা হয়েছে।

4.8 মূল্যায়ন এবং অডিশন
কিছু কিছু কর্মসূচির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্যায়ন আপনি দূরবর্তী অবস্থান থেকে অথবা স্কুলে থেকে সম্পন্ন করতে পারেন।
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MySchools পেইজে অডিশন কর্মসূচি তাদের অডিশনের সময় ও তারিখ তালিকাভু ক্ত করতে পারে। সবচেয়ে হালনাগাদ অডিশন তথ্য
নিশ্চিতকরণের সবচেয়ে ভাল�ো পন্থা হল স্কুলের ওয়েবসাইটে যাওয়া।
বাছাইকৃ ত কর্মসূচি মূল্যায়নে ইন্টারভিউ, প�োর্টফ�োলিও ও তাৎক্ষণিক উপস্থিত থেকে প্রবন্ধ লিখন বা পরীক্ষা থাকতে পারে।
MySchools পেজের বাছাইয়ের মানদণ্ড অংশে এসকল কর্মসূচিকে তাদের মূল্যায়ন অবশ্যই তালিকাভু ক্ত করতে হবে। এসব শর্তে র
তারিখ, সময় ও সময়সীমা স্কুলের ওয়েবসাইটে খুঁজে পেতে পারেন।

MySchools পরামর্শ: আপনি ক�োন�ো আবশ্যক মূল্যায়ন ও অডিশন সময়সূচি করতে পারবেন কি না তা MySchools এ খুঁজে দেখুন।

4.9 সাধারণ অডিশনের উপকরণসমূহ
আর্টস্ কর্মসূচির জন্য অডিশন দিচ্ছেন? স্কুলের একটি বাছাই গ্রুপের এমন কর্মসূচি রয়েছে যা সাধারণ অডিশনের উপকরণের সুয�োগ দেয়। এটার
অর্থ দাঁড়ায় যে, যদি আপনি এরকম একটি কর্মসূচিতে আপনার অডিশনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি অন্যান্য অংশগ্রহণকারী
কর্মসূচির অডিশনের জন্যও প্রস্তুত হবেন।
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STATEN
ISLAND

QUEENS

MANHATTAN

BROOKLYN

BRONX

যেসব কর্মসূচি সাধারণ অডিশনের উপকরণ ব্যবহার করে সেগুল�ো হল:
স্কুলের নাম  | DBN

অংশগ্রহণকারী কর্মসূচি(সমূহ)

The Celia Cruz Bronx High School
of Music | 10X442

Instrumental Music: Concert Band/Jazz Band/
Piano (X33A), Vocal Music: Chorus/Piano (X33B),
Instrumental Music: Orchestra/Strings/Piano (X33M)

Fordham High School | 10X437

Dance, Drama, Instrumental Music, Visual Art, Vocal
Music (X51A)—মনে রাখবেন যে এই কর্মসূচির টেকনিক্যাল থিয়েটার অডিশনে সাধারণ
উপকরণগুল�ো প্রয�োজ্য নয়।

Theatre Arts Production Company
School | 10X225

Instrumental Music (X20B), Vocal Music (X20C), Dance (X20R), Drama
(X20S), Visual Arts & Technology (X20T)

Brooklyn High School of the Arts | 15K656

Visual Arts (K47J), Instrumental Music (K47K), Dance (K47L), Vocal
Music (K47M), Drama (K47R)

Fort Hamilton High School | 20K490

Joffrey Ballet Dance Academy (K17J), Instrumental Music (K17R),
Vocal Music (K17S), Dramatic Arts Academy (K17T)

Edward R. Murrow High School | 21K525

Vocal Music (K57J), Fine and Visual Arts (K57K), Instrumental
Music (K57L), Studio Theater (K57P)

Art and Design High School | 02M630

Commercial Art and Design (M60P), Architectural Design (M60N),
Film/Video Production (M60Q), Digital Arts (M60R)

Gramercy Arts High School | 02M374

Fine & Visual Arts (M66A), Performing Arts (M66B)

The High School of Fashion
Industries | 02M600

Art, Illustration and Graphics (M68J), Fashion Design and Related
Fields (M68L), Business Marketing and Visual Merchandising (M68M)

Fiorello H. LaGuardia High School of Music
& Art and Performing Arts | 03M485

Fine & Visual Art, Dance, Instrumental Music, Vocal Music, Drama
(ক�োন�ো ক�োড নেই: স্পেশালাইজড হাই স্কুল)

Professional Performing Arts
School | 02M408

Musical Theater (M81H), Drama (M81J), Classical Vocal Music (M81K),
Dance (M81N)

Repertory Company High School
for Theatre Arts | 02M531

Theater Arts (M20X)

Special Music School | 03M859

Voice, Instrument, and Composition (A85A)

Talent Unlimited High School | 02M519

Musical Theater (M42J), Dance (M42L), Instrumental Music (M42P),
Vocal Music (M42K), Drama (M42N)

Wadleigh Secondary School for
The Performing & Visual Arts | 03M415

Theater Arts (M26A), Visual Arts (M26J), Vocal Music (M26R),
Dance (M26D), Instrumental Music (M26M)

Bayside High School | 26Q495

Music: Performance & Production (Q12B)

Forest Hills High School | 28Q440

Drama Academy (Q19N), Academy of Instrumental and Vocal
Music (Q19P)

Frank Sinatra School of the Arts High School

Instrumental Music (Q40K), Dance (Q40M), Drama (Q40N)

Susan E. Wagner High School | 31R460

Music (R17G), Visual Arts (R17H), Theater (R17J), Dance (R17K)

সাধারণ অডিশনের উপকরণসমূহ
প্রতিটি আর্টস কর্মসূচির ধরনের জন্য এগুল�ো সাধারণ উপকরণ। MySchools-এর স্কুল পেইজগুল�োতে আর�ো তথ্য পাওয়া যেতে পারে।
ভিজুয়াল আর্ট স (Visual Arts)
বিষয়ের বৈচিত্র্য ও মাধ্যমের ব্যবহারের মাধ্যমে 8‑15 খণ্ডের ম�ৌলিক শিল্পকর্ম প্রস্তুত ও উপস্থাপন করা। ত্রিমাত্রিক কাজের ছবি তু লে
প�োর্টফলিওতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অডিশনে তিনটি অংকনের কাজ সম্পূর্ণ করা। অংকনের কাজ যা থাকতে পারে: মানুষের চিত্র এবং
পর্যবেক্ষণ বা কল্পনা থেকে অঙ্কন। উদাহরনের জন্য স্কুলের ওয়েবসাইট দেখুন।
27

যন্ত্রসংগীত (Instrumental Music)
আপনি একাধিক যন্ত্রের অডিশন দিতে পারেন। একটি প্রস্তুতকৃ ত একক পারফরমেন্স করুন। আপনার নিজের বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে আনবেন, এর
ব্যতিক্রম পিয়ান�ো, টু বা, ডবল্ বেস, হার্প, পারকাসন, এবং গিটার অ্যামপ্লিফায়ার, যা স্কুল কর্তৃক দেযা হয়। অডিশনের অন্তর্ভুক্ত অন-সাইট
মিউজিকের কাজসমূহ (এর মধ্যে থাকতে পারে মেল�োডিপূর্ণ প্যাটার্নের গান পুনরায় গাওয়া, ছন্দময় প্যাটার্নের গান গাওয়া, বাছাই-করা স্বরের
গান করা, অথবা সাইট রিডিং, মিউজিক থিওরি , অথবা তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনী কাজ)।
ভ�োকাল মিউজিক (Vocal Music)
আপনার প্রস্তুত করা একটি গান পরিবেশন করবেন এবং আপনার ন�োট অনুযায়ী প্রস্তুতকৃ ত স্বরলিপি সঙ্গে নেবেন। গানের সুপারিশসমূহ স্কুলের
ওযেবসাইটেও তালিকাভু ক্ত থাকতে পারে। কণ্ঠ শিল্পীদেরকে তাল, কণ্ঠের স্বর মনে করা, এবং কণ্ঠের ম�ৌলিক টেকনিকসমূহ পরীক্ষার জন্য
গানের কথাগুলি পুনরায় গাইতে বলা হতে পারে। শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দে শনা অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা বিবেচনা করা হবে।
ড্যান্স (Dance)
ব্যালে ক্লাস এবং মডার্ন ড্যান্স ক্লাস উভয়টিতে অংশগ্রহণ করুন। আবেদনকারীদের অবশ্যই ব্যালের জুতা এবং এই ড্যান্সের উপযুক্ত প�োশাক
পরিধান করতে হবে। এককভাবে ক�োন�ো প্রস্তুতি প্রয়�োজন কি না তা জানতে ডিরেক্টরিতে স্কুল পেজ বা ওয়েবসাইট দেখুন।
ড্রামা (Drama)
দুটি বিপরীতধর্মী মুখস্থ করা একক নাটক, যেমন- নাটকীয়/উপহাসমূলক, ক্লাসিক্যাল/সমসাময়িক অথবা থিয়েটার/চলচ্চিত্র (প্রতিটি এক
মিনিটের) পরিবেশন করুন। আপনার কাছাকাছি বয়সের একটি চরিত্র বেছে নিন এবং সিদ্ধান্ত নিন চরিত্রটি কাদের সাথে কথা বলে এবং কেন
বলে। চাহিদা সাপেক্ষে একটি নাটকীয় বা গতিময়তার কার্যকলাপ (তাৎক্ষণিক পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ করা বা তাৎক্ষণিক বানিয়ে বলা)। অবাধে
নড়াচড়া করা যায় এমন প�োশাক পরিধান করুন।
মিউজিক্যাল থিয়েটার (Musical Theater)
তিনটি বিষয়ে অডিশনের জন্য প্রস্তুতি নিন: ড্রামা, ড্যান্স এবং ভ�োকাল মিউজিক।
ড্রামা: শিক্ষার্থীরা একটি এক মিনিটের একক সংলাপ স্মৃতি থেকে অভিনয় করে দেখাবে। একক নাটকটি একটি প্রকাশিত স্ক্রিপ্ট থেকে
নেওয়া হতে হবে। আপনার কাছাকাছি বয়সের একটি চরিত্র বেছে নিন এবং সিদ্ধান্ত নিন চরিত্রটি কাদের সাথে কথা বলে এবং কেন বলে।
সুপারিশকৃ ত একক সংলাপের জন্য স্কুলের ওয়েবসাইট দেখুন।

JJ

ড্যান্স: শিক্ষার্থীদেরকে একটি আধুনিক নৃত্য বা ড্যান্স অনুষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃ ত জ্যাজ কম্বিনেশন পরিবেশন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে
হবে। অনুগ্রহ করে জ্যাজ সু, ব্যালে সু বা খালি পায়ে এবং আঁট�োসাট�ো নৃত্যের প�োশাক পরে যাবেন।

JJ

ভ�োকাল মিউজিক: শিক্ষার্থীদেরকে মুখস্ত করা একটি ব্রডওয়ে গান 16 বার গেয়ে শ�োনাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনার কাছাকাছি
বয়সের চরিত্র পরিবেশিত ক�োন�ো গান বেছে নিন। সঙ্গতকারীর জন্য আপনার ন�োট অনুযায়ী প্রস্তুত করা স্বরলিপি সঙ্গে নেবেন।

JJ

ফিল্ম (Film)
প�োর্টফ�োলিওতে দুটি গল্পের স্টোরিব�োর্ড নির্দে শনা থাকবে (প্রতিটির জন্য ন্যূনতম দশটি ফ্রেম) যেখানে চিত্রায়িত হবে কল্পনা থেকে একটি দৃশ্য
এবং 250‑শব্দের একটি রচনা যা বর্ণনা করবে ফিল্ম তৈরিতে আপনার আগ্রহ। অডিশনে, শিক্ষার্থীদেরকে একটি কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া
হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাদের গল্পের স্টোরিব�োর্ড আঁকতে বলা হবে। ঐচ্ছিক: যেক�োন�ো ফিল্ম অথবা যেসব ফিল্মে আপনি অংশ নিয়েছেন
তার একটি নমুনা জমা দিন। ফিল্মগুলি .mov অথবা .mp4 ফরম্যাটে USB থাম ড্রাইভে জমা দিতে হবে। সংযুক্ত লিখিত বিবৃতিতে ফিল্ম
তৈরিতে আপনার ভূ মিকার বিবরণ দিন।

4.10 পরীক্ষায় বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা
ক�োন�ো শিক্ষার্থীর IEP-তে যদি পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধার (যদি না তা পরীক্ষা অথবা কাজের পরিমাপে ক�োন�ো পরিবর্তন আনে) উল্লেখ থাকে,
তাহলে শিক্ষার্থীকে স্কুল-ভিত্তিক বাছাই কর্মকাণ্ড, অডিশন, SHSAT-তে সেই সুবিধা প্রদান করা হবে। শুধু পরীক্ষা ও অডিশনের জন্য বিশেষ
সুবিধা ব্যবস্থা করার আবেদন গ্রহণয�োগ্য হবে না। শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই অতীতে পরীক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা লাভের প্রমাণ দেখাতে হবে। আমাদের
ওয়েবসাইট schools.nyc.gov—এ গিয়ে স্পেশাল এডুকেশন ট্যাবে যাবেন এবং পরীক্ষায় বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা এ ক্লিক করে আর�ো
জানতে পারবেন।
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কর্মকাণ্ড

আপনার সম্ভাবনা কতটু কু , জানুন

এই বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে অথবা MySchools থেকে পছন্দের কর্মসূচি বেছে নিন। এই অধ্যায়ে ক�ৌশলগুলি ব্যবহার করে, প্রতিটি অফার থেকে
আপনার অফার পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ধারণ করুন—রীচ (কাঙ্খিত) , টার্গেট (সম্ভাব্য) অথবা লাইকলি (আওতাভু ক্ত)।

একটিতে গ�োল দাগ দিন। আপনি যে শ্রেণিতে গণ্য   a. জেনারেল এডু কেশন   b. প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
প্রোগ্রাম 1 নাম:

স্কুল:

চাহিদা | গত বছর আসন প্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা কত ছিল?

এই প্রোগ্রামের চাহিদা কেমন ‑ বেশি, মাঝারি অথবা কম?

ভর্তি পদ্ধতি | ক�োন্ভর্তি পদ্ধতি এই প্রোগ্রাম ব্যবহার করে?
যদি আপনার পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরটি অডিশন বা বাছাইকৃ ত হয়: ভাষা এবং অ্যাকাডেমিকস, বাছাইয়ের মানদণ্ডের সাথে আপনার অ্যাকাডেমিক রেকর্ড
কীভাবে তু লনা করে?
একটি বৃত্তাকার করুন: নিচে বা পরিসরের নিম্ন প্রান্তে  / পরিসরের মাঝামাঝি অবস্থানে  / পরিসরের উচ্চ প্রান্তে
অগ্রাধিকার গ্রুপ | আপনি কি এই প্রোগ্রামের প্রথম অগ্রাধিকার গ্রুপে আছেন?
যদি না হয়, তাহলে আপনি ক�োন অগ্রাধিকার গ্রুপে আছেন?
গত বছর আপনার অগ্রাধিকার গ্রুপ এই কর্মসূচির কত শতাংশ অফার পেয়েছিল?
আপনার উত্তরের উপর নির্ভর করে, এটি কি আপনার জন্য একটি রিচ, টার্গেট নাকি লাইকলি প্রোগ্রাম?

আপনার উত্তর বৃত্তাকার করুন। রিচ

/ টার্গেট 

/ লাইকলি   কেন?

প্রোগ্রাম 2 নাম:

স্কুল:

চাহিদা | গত বছর আসন প্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা কত ছিল?

এই প্রোগ্রামের চাহিদা কেমন ‑ বেশি, মাঝারি অথবা কম?

ভর্তি পদ্ধতি | ক�োন্ভর্তি পদ্ধতি এই প্রোগ্রাম ব্যবহার করে?
যদি আপনার পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরটি অডিশন বা বাছাইকৃ ত হয়: ভাষা এবং অ্যাকাডেমিকস, বাছাইয়ের মানদণ্ডের সাথে আপনার অ্যাকাডেমিক রেকর্ড
কীভাবে তু লনা করে?
একটি বৃত্তাকার করুন: নিচে বা পরিসরের নিম্ন প্রান্তে  / পরিসরের মাঝামাঝি অবস্থানে  / পরিসরের উচ্চ প্রান্তে
অগ্রাধিকার গ্রুপ | আপনি কি এই প্রোগ্রামের প্রথম অগ্রাধিকার গ্রুপে আছেন?
যদি না হয়, তাহলে আপনি ক�োন অগ্রাধিকার গ্রুপে আছেন?
গত বছর আপনার অগ্রাধিকার গ্রুপ এই কর্মসূচির কত শতাংশ অফার পেয়েছিল?
আপনার উত্তরের উপর নির্ভর করে, এটি কি আপনার জন্য একটি রিচ, টার্গেট নাকি লাইকলি প্রোগ্রাম?

আপনার উত্তর বৃত্তাকার করুন। রিচ

/ টার্গেট 

/ লাইকলি   কেন?

প্রোগ্রাম 3 নাম:

স্কুল:

চাহিদা | গত বছর আসন প্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা কত ছিল?

এই প্রোগ্রামের চাহিদা কেমন ‑ বেশি, মাঝারি অথবা কম?

ভর্তি পদ্ধতি | ক�োন্ভর্তি পদ্ধতি এই প্রোগ্রাম ব্যবহার করে?
যদি আপনার পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরটি অডিশন বা বাছাইকৃ ত হয়: ভাষা এবং অ্যাকাডেমিকস, বাছাইয়ের মানদণ্ডের সাথে আপনার অ্যাকাডেমিক রেকর্ড
কীভাবে তু লনা করে?
একটি বৃত্তাকার করুন: নিচে বা পরিসরের নিম্ন প্রান্তে  / পরিসরের মাঝামাঝি অবস্থানে  / পরিসরের উচ্চ প্রান্তে
অগ্রাধিকার গ্রুপ | আপনি কি এই প্রোগ্রামের প্রথম অগ্রাধিকার গ্রুপে আছেন?
যদি না হয়, তাহলে আপনি ক�োন অগ্রাধিকার গ্রুপে আছেন?
গত বছর আপনার অগ্রাধিকার গ্রুপ এই কর্মসূচির কত শতাংশ অফার পেয়েছিল?
আপনার উত্তরের উপর নির্ভর করে, এটি কি আপনার জন্য একটি রিচ, টার্গেট নাকি লাইকলি প্রোগ্রাম?

আপনার উত্তর বৃত্তাকার করুন। রিচ

/ টার্গেট 

/ লাইকলি   কেন?
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5.0 অনুষ্ঠানগুল�োতে অংশ নিন ও স্কুল পরিদর্শন করুন
সামার-এ (গ্রীষ্মকালে), আপনার ভর্তির তারিখ এবং সময়সীমা মনে রাখতে একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করা শুরু করুন। হাই স্কুল মেলা, ওপেন
হাউস, অডিশনের তারিখ ও সময় এবং যেসব কর্মসূচির জন্য সাক্ষাৎকার বা অনসাইটে মূল্যায়ন আবশ্যক, সেগুল�োর অ্যাপয়েন্টমেন্টের
বিস্তারিত ক্যালেন্ডারে লিখে রাখুন।

5.1 হাই স্কুল মেলা
21‑22 সেপ্টেম্বর ও 5‑6 অক্টোবর হাই স্কুল মেলায় অংশ নিন। এসব অনুষ্ঠানে আপনি একই দিনে এবং একই স্থানে বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধিদের
সঙ্গে দেখা করার সুয�োগ পাবেন। প্রতিটি বর�োর ফেয়ার‑এর সর্বশেষ সংবাদ ও তারিখ ও স্থান জানতেschools.nyc.gov/High ওয়েবসাইট
দেখুন।

অক্টোবর2019

সেপ্টেম্বর2019
রবি

1
8
15
22
29

স�োম

2
9
16
23
30

মঙ্গল

3
10
17
24
1

বুধ বৃহস্পতি শুক্র

4
11
18
25
2

5
12
19
26
3

6
13
20
27
4

রবি

শনি

7
14
21
28
5

  

29
6
13
20
27

স�োম

30
7
14
21
28

মঙ্গল

বুধ বৃহস্পতি শুক্র

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
1

শনি

5
12
19
26
2

5.2 স্কুল পরিদর্শন
স্কুলটি আপনার জন্য কতটা ভাল�ো বা উপযুক্ত সেটি জানার উত্তম উপায় হল�ো স্কুলটি পরিদর্শন করা। যাতায়াতের সময় পরীক্ষা এবং বাড়ি থেকে
স্কুলটি কতদূর সেটি জানার এটি একটি সহায়ক সুয�োগও বটে। স্কুলের ক�োন বিশেষ অনুষ্ঠান, ওপেন হাউসের সময়সূচি বা শিক্ষার্থী‑তত্ত্বাবধানকৃ ত
সফর আছে কি না তা জানতে সরাসরি স্কুলে য�োগায�োগ করে খ�োঁজ নিন। আমাদের schools.nyc.gov/High ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি
নির্দিষ্ট স্কুলের ওপেন হাউস ও তথ্য অধিবেশনের তারিখ জানতে পারেন।
পরামর্শ
স্কুল পরিদর্শনকালে সব সময় প্রশ্ন করবেন—এই অংশের কার্যকলাপগুল�ো নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করুন। অনুষ্ঠানের সাইন‑ইন শিটে আপনার
য�োগায�োগের তথ্য স্পষ্টভাবে লিখুন।

করক
্ম াণ্ড

হাই স্কুল ইভেন্টে প্রশ্ন করুন

যখন ক�োন�ো মেলা অথবা ওপেন হাউসে আপনি ক�োন�ো স্কু ল প্রতিনিধির সাথে কথা বলবেন, তখন প্রতিটি বক্স থেকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করুন।
ক�োন�ো স্কু ল সম্পর্কে বিশদ জানতে আপনার প্রশ্নগুল�ো নিজে তৈরি করুন।

কলেজ ও
পেশা প্রস্তুতি

ক�োর্সসমূহ

নবম
গ্রেড

স্কুল সংস্কৃতি

আপনারপ্রশ্নাবলি:
দিনের শুরু এবং শেষ কখন?
ক্লাসে বাড়তি সাহায্য দরকার এমন শিক্ষার্থীদের আপনারা কীভাবে সহায়তা করেন?
কম্যুনিটিতে জড়িত হওয়ার কি ক�োন�ো সুয�োগ আছে?
সাধারণত ক�োন সময় শিক্ষার্থীরা তাদের ক্লাব ও অন্যান্য পাঠ্যক্রম বর্হিভূ ত কর্মকাণ্ড শেষ করে?
নবম গ্রেড শুরু হওয়ার আগের সামারে নতু ন শিক্ষার্থীদের সাথে কীভাবে আপনাদের স্কুল যোগাযোগ করে?
আপনাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাসগুল�ো কী?
আপনারা কী কী ভাষার ক�োর্স প্রদান করেন?
আপনার স্কুলের ক্লাসগুল�োর বিশেষত্ব কী?
কলেজ অভিমুখী শিক্ষার্থীদের আপনারা কীভাবে সহায়তা দেন?
আপনাদের স্কুল থেকে শিক্ষার্থীরা সাধারণত কোন কলেজগুল�োতে যায়? কেন?
আপনাদের স্কু ্লে ক�োন CTE কর্মসূচি প্রদান করা হয়?

ভর্তি

বাছাইকৃ ত প্রোগ্রামের জন্য: আপনাদের বাছাইয়ের মানদণ্ড কী?
বিবেচিত হওয়ার জন্য আমাকে কি কোন�ো বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে?
আপনাদের প্রোগ্রামের ভর্তির অগ্রাধিকারগুলি কী?
30

6.0 হাই স্কুলে আবেদন করা
স�োমবার, 2 ডিসেম্বর, 2019 তারিখের মধ্যে হাই স্কুলে আবেদন করুন। ফলের (হেমন্ত) শুরুতে আপনি আপনার ব্যক্তিকরণকৃ ত হাই স্কুল
আবেদন পেয়ে যাবেন; MySchools অথবা স্কুল কাউন্সেলরের মাধ্যমে আপনি তা অনলাইনে পেতে পারেন। যেভাবে আবেদন করবেন:

1

বেছে নেওয়ার যেসব সুয�োগ আছে, তা নিয়ে আপনার প্যারেন্ট/অভিভাবকের(বৃন্দ) সাথে কথা বলুন। আপনার আগ্রহের
প্রোগ্রাম সেভ অথবা তালিকাবদ্ধ করুন।

2

আপনার স্কুল কাউন্সেলরের সাথে সাক্ষাৎকার করুন ‑ আবেদনের পূর্বে আপনার আবেদনের বাছাই সম্পর্কে কথা বলতে এবং
পর্যাল�োচনা করার জন্য!

তিনটি পদ্ধতির মধ্যে একটি পদ্ধতির মাধ্যমে ডিসেম্বর 2 তারিখের সময়সীমার মধ্যে হাই স্কুলে আবেদন করুন:
অনলাইনের মাধ্যমে MySchools‑এ ( MySchools.nyc)
আরবি, বাংলা, চাইনিজ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হেশিয়ান ক্রেওল, ক�োরিয়ান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ এবং উর্দু ভাষায় এই আবেদনের
সুয�োগ রাতদিন 24 ঘণ্টা, সপ্তাহের 7 দিনই খ�োলা থাকবে। এই আবেদনপত্র জমাদান
বাটনে ক্লিক করতে ভু লবেন না!

JJ

3

আপনার স্কুল কাউন্সেলররের মাধ্যমে
স্কুলের মাধ্যমে আপনার হাই স্কুল আবেদন জমা করা সম্পর্কে এই শরতে আপনার কাউন্সেলরের সাথে কথা বলুন।

JJ

একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে আমাদের সাথে দেখা করুন
ঠিকানা ও সময় সম্পর্কে জানতে দেখুন schools.nyc.gov/WelcomeCenters। 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

কীভাবে আবেদন করবেন সে সম্পর্কে সবচেয়ে হালনাগাদ তথ্যের জন্য, ভিজিট করুনschools.nyc.gov/High অথবা আপনার স্কুল
কাউন্সেলরকে জিজ্ঞাসা করুন।

7.0 হাই স্কুলে ভর্তির অফার প্রাপ্তি
7.1 রাউন্ড 1
আপনার হাই স্কুল অফারের চিঠি মার্চ মাসে MySchools এ আপনি পেয়ে যাবেন; তা আপনার বাসার ঠিকানাতেও পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
এই চিঠিতে আপনার হাই স্কুল অফার উল্লেখ থাকবে। এই অফারটি হাই স্কুলে আবেদন প্রক্রিয়া থেকে একটি কর্মসূচির হতে পারে এবং/অথবা
পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির স্পেশালাইজড হাই স্কুল এবং/অথবা লাগ�োয়ার্ডিয়া থেকে এক বা একাধিক স্টুডিও থেকে হতে পারে। যদি আপনি
SHSAT–তে অংশগ্রহণ করে থাকেন তার ফলাফল এবং/অথবা লাগ�োয়ার্ডিয়া হাই স্কুলে অডিশন দিয়ে থাকলে তার তথ্য এই চিঠিতে উল্লেখ
থাকবে।

7.2 রাউন্ড 2
হাই স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় একটি রাউন্ড 'রাউন্ড 2' রয়েছে। রাউন্ড 1-এর কর্মসূচি থেকে রাউন্ড 2-এর কর্মসূচিগুল�ো যদি আপনি বেশি
পছন্দ করে থাকেন তবে রাউন্ড 2-তে আবেদন করুন। যদি আপনি রাউন্ড 2 -তে ক�োন�ো অফার পান, তাহলে এটি রাউন্ড 1-এর অফারের
স্থলাভিষিক্ত হয়। যদি আপনি রাউন্ড 2-তে ক�োন�ো অফার না পান, তাহলে রাউন্ড 1 এর অফার আপনার কাছে বজায় থাকবে।
মার্চে রাউন্ড 2 অনুষ্ঠিত হয় এবং আপনি শুধু সেসব কর্মসূচিতে আবেদন করতে পারেন যেখানে আসন লভ্য আছে। রাউন্ড 2 এর আবেদন
চলাকালে, MySchools‑এ গিয়ে আপনি রাউন্ড 2 এর কর্মসূচিসমূহ অনলাইনে দেখতে পারবেন অথবা আপনার স্কুল কাউন্সেলরের কাছে
অনুর�োধের মাধ্যমে আসন লভ্য রয়েছে এমন কর্মসূচির একটি তালিকা পেতে পারেন। স্পেশালাইজড হাই স্কুলগুল�ো রাউন্ড 2‑এ অংশ নেয় না।
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রাউন্ড 2‑এ যেভাবে আবেদন করবেন:
JJ

JJ

MySchools অথবা রাউন্ড 2‑এর কর্মসূচির তালিকা থেকে সর্বোচ্চ 12টি কর্মসূচি নির্বাচন করুন। MySchools‑এ আপনার আবেদনে
অথবা আপনার কাগজে লিখা আবেদনে এই কর্মসূচিগুল�ো য�োগ করুন। প্রথম পছন্দের কর্মসূচিকে শীর্ষে রেখে তার পাশে #1 দিয়ে শুরু
করে আপনার প্রকৃ ত অগ্রাধিকারক্রমের উপর নির্ভর করে কর্মসূচিসমূহ বসিয়ে দিন।
MySchools‑এর মাধ্যমে অনলাইনে, ব্যক্তিগতভাবে স্কুল কাউন্সেলরের কাছে গিয়ে অথবা ব্যক্তিগতভাবে একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম
সেন্টারে গিয়ে আপনার রাউন্ড 2 এর আবেদন দাখিল করুন।

রাউন্ড 2‑এর অফার রাউন্ড 1‑এর অফারকে স্থলাভিষিক্ত করে— আপনি এগুল�োর মধ্যে নির্বাচন করতে পারবেন না। রাউন্ড 2 এর ফলাফল মে
মাসে MySchools এবং/অথবা চিঠির মাধ্যমে জানান�ো হবে।

7.3 আপিল
মে মাসে এবং শুধু রাউন্ড 2 শেষে আপনি ক�োন�ো দুর্ভোগজনিত পরিস্থিতির কারণে আপনার অফারের জন্য আপিল করতে পারবেন। নিম্নলিখিত
কারণগুল�োসহ আপনার সমস্যার কারণ প্রমাণের জন্য কাগজপত্র দেখান�ো প্রয়�োজন হতে পারে।
JJ

যাতায়াতে অসুবিধা

JJ

ডেটা এন্ট্রিতে ভু ল

JJ

বাসস্থান সংক্রান্ত অসুবিধা

JJ

JJ

স্বাস্থ্যগত অসুবিধা

JJ

JJ

নিরাপত্তা সমস্যা

JJ

JJ

লৈঙ্গিক পরিচিতি নিয়ে সমস্যা

স্পেশাল এডু কেশনের শ্রেণিকরণ (ক্ল্যাসিফিকেশন) পরিবর্তন
ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার (ELL) কর্মসূচির চাহিদা
অভিগম্যতা সংক্রান্ত চাহিদা

আপনি রাউন্ড 1 অথবা রাউন্ড 2‑তে আবেদন করেছেন এমন ক�োন�ো কর্মসূচিতে পুনরায় বিবেচিত হতে আপনি আপিল জমা দিতে পারবেন না।
প্রয়�োজনব�োধে, এই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আর�ো তথ্যের জন্য আপনার স্কুল কাউন্সেলরের সাথে কথা বলুন।

7.4 ভর্তি প্রক্রিয়ার চলাকালে বাসস্থান পরিবর্ত ন
JJ

JJ

JJ

JJ

আপনি যদি নিউ ইয়র্ক সিটিতে নবাগত হয়ে থাকেন, তাহলে ক�োন�ো ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে গিয়ে হাই স্কুলে আবেদন করতে
পারেন। ক�োন�ো ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে গিয়ে—এই গাইডের পিছনের প্রচ্ছদের ভিতরে ঠিকানা পাবেন। এই নির্দেশিকার পিছনের
কভারের ভিতরের অংশে ঠিকানা তালিকাভু ক্ত আছে। এছাড়াও কীভাবে ভর্তি করতে হয় ও কী কী কাগজপত্র প্রয়�োজন, তা জানতে
schools.nyc.gov/NewStudents এ ভিজিট করুন।
যদি আপনি ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালে নিউ ইয়র্ক সিটি ত্যাগ করেন তাহলে আপনি ক�োন�ো নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুল অথবা
স্পেশালাইজড হাই স্কুল থেকে ক�োন�ো অফার পাবেন না। স্পেশালাইজড হাই স্কুলের অফার সংক্রান্ত আর�ো তথ্য পেতে, অনুগ্রহ করে
schools.nyc.gov/SHS ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত স্পেশালাইজড হাই স্কুলস স্টুডেন্ট হ্যান্ডবুক পর্যাল�োচনা করুন।
যদি আপনি ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালে পাবলিক স্কুল থেকে প্রাইভেট স্কুলে স্থানান্তরিত হন তবে একটি প্রাইভেট স্কুলের স্টুডেন্ট
আইডেন্টিফিকেশন পেতে অনুগ্রহ করে একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে যান। আপনার হাই স্কুল আবেদনপত্র বাছাইসহ পাবলিক
স্কুলে আপনার সকল তথ্য যাতে ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারের কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাইভেট স্কুলের নতু ন স্টুডেন্ট আইডেন্টিফিকেশন নম্বরে
স্থানান্তরিত হয় তা নিশ্চিত করুন।
যদি আপনি প্রাইভেট স্কুল থেকে পাবলিক স্কুলে স্থানান্তরিত হন, তাহলে আপনার হাই স্কুল আবেদনপত্র বাছাইসহ আপনার সকল তথ্য
যাতে আপনার নতু ন পাবলিক স্কুলের কর্মকর্তা কর্তৃক পাবলিক স্কুলের নতু ন স্টুডেন্ট আইডেন্টিফিকেশন নম্বরে স্থানান্তরিত হয় তা অনুগ্রহ
করে নিশ্চিত করুন।

পরামর্শ
পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে হাই স্কুলে ভর্তির বিষয়ে আপনার জ্ঞান যাচাই করুন!
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উত্তর:
1. সত্য – কম সংখ্যক পছন্দের প্রোগ্রাম তালিকাভু ক্তকারী শিক্ষার্থীদের তু লনায় যেসব শিক্ষার্থী
তাদের আবেদনে 12টি প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করেন, একটি প্রোগ্রামের অফার পাওয়ার
সম্ভাবনা তাদের বেশি থাকে।

6. মিথ্যা – শুধু রাউন্ড 1‑এ ক�োন�ো অফার না পেলে অথবা আপনি যদি রাউন্ড 2‑এ প্রাপ্ত
ক�োন�ো প্রোগ্রামকে রাউন্ড 1‑এর অফার থেকে বেশি পছন্দ করেন, তাহলে রাউন্ড 2‑এ
আবেদন করা উচিত।

2. সত্য – আপনি নিউ ইয়র্ক সিটিব্যাপী অধিকাংশ হাই স্কুল প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারেন।
আপনি ক�োন�ো কর্মসূচিতে আবেদন করার য�োগ্য কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার
জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের য�োগ্যতা দেখার ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। আপনার বাড়ি
থেকে কিছু প্রোগ্রামে যাতায়াত কঠিন হতে পারে, তাই আবেদনের পূর্বে স্কুলে গমনের জন্য
আপনার প্রতিদিনের যাতায়াত ব্যবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে জানুন।

7. মিথ্যা – আপনি উভয় অফার থেকে নির্বাচন করতে পারবেন না; রাউন্ড 2‑এর অফার রাউন্ড
1‑এর অফারের স্থলাভিষিক্ত হয়।
8. সত্য – SHSAT এর সময়সূচি, লাগ�োয়ার্ডিয়া অডিশনের তারিখ ও বেশ কিছু সংখ্যক
ভর্তি‑সংক্রান্ত অন্যান্য মূল্যায়নের তারিখ অনলাইনে MySchools‑এ গিয়ে আপনি
নির্ধারণ করতে পারবেন। সময়সূচি ট্যাবে ক্লিক করুন।

3. মিথ্যা – আপনি আপনার হাই স্কুল আবেদন থেকে শুধুমাত্র একটি অফার পাবেন; শীর্ষস্থানীয়
পছন্দের একটি অফার পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার সুয�োগ বৃদ্ধির জন্য প্রোগ্রামগুল�ো
আপনার প্রকৃ ত অগ্রাধিকারক্রমে তালিকাভু ক্ত করুন।

9. মিথ্যা – যেসব প্রোগ্রাম আবেদনকারীদের বাছাই করে শুধু সেসব প্রোগ্রাম অফার দেওয়ার
জন্য শিক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের রেকর্ড দেখতে পারবে। উন্মুক্ত ভর্তি পদ্ধতি আছে যেসব
প্রোগ্রামের, তারা আপনার প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ড দেখে না।

4. সত্য – আপনার য�োগ্যতার উপর নির্ভর করে স্কুলের প্রোগ্রাম আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী
তালিকাভু ক্ত করতে পারবেন। ক�োন�ো স্কুলের যেক�োন�ো প্রোগ্রামে আবেদনের পুর্বে,
প্রোগ্রামের ভর্তি পদ্ধতি ও আগ্রহের বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করুন।

10. সত
 ্য – আপনার আবেদনে স্কুলসমূহকে কিভাবে ক্রমানুযায়ী সাজিয়েছেন, তা স্কুলগুল�ো
জানবে না। ক�োন স্কুলই জানবে না যে সেটা আপনার প্রথম, দ্বিতীয় বা দ্বাদশ পছন্দ কিনা।

5. সত্য – পূ্র্ণ লভ্যতাসহ স্কুলগুল�োতে আবেদন করার একমাত্র সুয�োগ হচ্ছে রাউন্ড 1; সময়
নিয়ে আপনার বাছাইয়ের সুয�োগসমূহ অনুসন্ধান করুন এবং ভারসাম্যপূর্ণ আবেদনপত্র
পূরণ করুন।

1. আমার হাই স্কুল আবেদনপত্রে আমাকে 12টি কর্মসূচি তালিকাভু ক্ত করতে হবে।

সত্য অথবা মিথ্যা

2. আমার মহল্লা এবং ডিস্ট্রিক্টের বাইরের হাই স্কুলগুলিতে আমি আবেদন করতে পারি।

সত্য অথবা মিথ্যা

3. আমার হাই স্কুল আবেদনে আমি যেসব কর্মসূচি তালিকাভু ক্ত করেছি তার মধ্যে কয়েকটি কর্মসূচিতে আমি অফার পাব।

সত্য অথবা মিথ্যা

4. ক�োন�ো হাই স্কুলের যদি একাধিক কর্মসূচি থাকে, আমি আমার আবেদনপত্রে একাধিক কর্মসূচির তালিকাভু ক্ত করতে পারি।

সত্য অথবা মিথ্যা

5. আ
 মি এই ফল (শরৎ ঋতু ) যে রাউন্ড 1 আবেদনপত্র পূরণ করব�ো, সেটি NYC হাই স্কুলে আবেদনের ক্ষেত্রে আমার
জন্য শ্রেষ্ঠ সুয�োগ হবে।

সত্য অথবা মিথ্যা

6. আমি যদি রাউন্ড 1 অফারে খুশি থাকি, আমার রাউন্ড 2‑এ আবেদন করা উচিত।

সত্য অথবা মিথ্যা

7. রাউন্ড 1 ও রাউন্ড 2 অফারসমূহের মধ্যে আমি বেছে নিতে পারব।

সত্য অথবা মিথ্যা

8. MySchools এর মাধ্যমে আমি আমার স্পেশালাইজড হাই স্কুলস অ্যাডমিশনস টেস্ট এর সময়সূচি নির্ধারণ করতে পারব।

সত্য অথবা মিথ্যা

9. আমি যখন আবেদন করব তখন আমার বিষয়সমূহের রেকর্ড সকল স্কুল ও প্রোগ্রাম দেখতে পারবে।

সত্য অথবা মিথ্যা

10. আমার আবেদনে ক�োন�ো স্কুল আমার প্রথম বা দ্বাদশ পছন্দ কি না তা জানতে পারবে না।

সত্য অথবা মিথ্যা

হাই স্কুল আবেদন সম্পর্কিত প্রতিটি বিবৃতি পড়ু ন। বিবৃতি সত্য অথবা মিথ্যা হলে বৃত্তাবদ্ধ করুন।

কর্মকাণ্ড

ভর্তি সম্পর্কিত সত্য অথবা মিথ্যা?

8.0 নিউ ইয়র্ক সিটি DOE পাবলিক হাই স্কুল
প্রতিটি বরোতে স্কুল খুঁজে নিন।

BRONX

ব্রংক্স‑এর স্কুলসমূহ
সেকশন 8.1 এ
পৃষ্ঠা 35

ম্যানহ্যাটন‑এর স্কুলসমূহ
সেকশন 8.3 এ
পৃষ্ঠা 79
MANHATTAN

QUEENS

স্ট্যাটেন আইল্যান্ড‑এর স্কুলসমূহ
সেকশন 8.5 এ
পৃষ্ঠা 117

BROOKLYN

STATEN ISLAND

ব্রুকলিন‑এর স্কুলসমূহ
সেকশন 8.2 এ
পৃষ্ঠা 55

কু ইন্স‑এর স্কুলসমূহ
সেকশন 8.4 এ
পৃষ্ঠা 99
চার্টার স্কুলসমূহ
পৃষ্ঠা 122‑তে শুরু

MySchools.nyc
অনুসন্ধান করুন। বাছাই করুন।
আবেদন করুন।
প্রাতিষ্ঠানিক অফার, কর্মকাণ্ড ও পরিবহন ব্যবস্থাসহ এই
বইয়ের সকল স্কুল সম্পর্কে আর�ো জানতে MySchools
( MySchools.nyc) ভিজিট করুন। আবেদন সম্পর্কে
নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জন্য MySchools অ্যাকাউন্ট
তৈরি করুন: বেছে নেওয়ার জন্য যেসব হাই স্কুল রয়েছে,
সেগুল�ো অনুসন্ধান করা, আপনার আবেদপত্রে প্রোগ্রাম যুক্ত
করা—সবকিছু এক জায়গায় করুন!

34

8.1 Bronx
12টি পছন্দকে তালিকাবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ!

আগ্রহের বিষয়

ব্রংক্সের শিক্ষার্থীগণ যারা তাদের আবেদনপত্রে 12টি পছন্দ
তালিকাবদ্ধ করেছেন

98%

তাদের রাউন্ড 1 পছন্দের
যেক�োন�োটি থেকে একটি
অফার গ্রহণ করেছেন

ব্রংক্সে বেছে নেওয়ার জন্য কী কী হাই স্কুল প্রোগ্রাম রয়েছে?

প্রোগ্রামসমূহ

আর্কিটেকচার

1

বিজনেস

5

কম্যুনিকেশন

2

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োলজি

13

ক্যুলিনারি আর্টস

1

ইঞ্জিনিয়ারিং

8

ফিল্ম/ভিডিও

1

হেলথ প্রফেশন্স

7

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

1



হিউম্যানিটিজ এবং ইন্টারডিসিপ্লিনারি

50



JROTC

1

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

6

পারফরমিং আর্টস

12

ব্রংক্স প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার পদ্ধতিগুলি কী কী?

পারফরমিং আর্টস/ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

8

ব্রংক্সে অনেকগুল�ো স্কুল রয়েছে যারা ভর্তি পদ্ধতিতে শিক্ষাগত বিকল্প
(Ed. Opt.) ব্যবহার করে। 50% আসনে নির্বিচার বাছাই করে শিক্ষার্থীদের
ভর্তির অফার দেওয়া হয়। এর অর্থ হল�ো, এখানে আবেদন করার আগে
আপনাকে কিছু ই করতে হবে না।

প্রজেক্ট-বেজড্ লার্নিং

2

সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথ

20

টিচিং

1

ভিজ্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

5

জ�োনভু ক্ত

2

110টি ডিস্ট্রিক্ট হাই স্কুল
144টি প্রোগ্রাম, সেইসাথে দুইটি স্পেশালাইজড হাই স্কুল প্রোগ্রাম
 নবম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য 12,810 এর বেশি আসন
 59টি স্কুল দশম গ্রেডের আসন অফার করে

E
2
14
10
7
+
57
6

ট্র্যান্সফার
পরীক্ষা

1%

1%

1%

অডিশন

6%

বাছাইকৃ ত: ভাষা

বাছাইকৃ ত

জ�োনভু ক্ত

14%

10%

7%

উন্মুক্ত

60%

ভর্তি পদ্ধতি

অনুযায়ী
কর্মসূচি

শি
 ক্ষাগত বিকল্প

Riverdale / Kingsbridge Academy
(Middle School / High School 141) (RKA)
In-Tech Academy
(M.S. / High School 368)

The Bronx High School
of Science

John F. Kennedy Educational Campus

DeWitt Clinton Educational Campus
Bronx Collaborative High School
DeWitt Clinton High School
World View High School

Bronx Engineering and Technology Academy
Bronx School of Law and Finance
Bronx Theatre High School

1
:

High School of American
Studies at Lehman College

an
dC
o
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o
nc

ur

s

W

eb
st
er

Av
e

B
:
B
:
D
1
:

Theodore Roosevelt Educational Campus
Belmont Preparatory High School
Bronx High School for Law and Community Service
Fordham High School for the Arts
Fordham Leadership Academy
Knowledge and Power Preparatory Academy International High School (KAPPA)
West Bronx Academy for the Future

EF

or
d

ha

m

Rd

Theater Arts Production
Company School (TAPCo)

Academy for Language
and Technology

Young Women's Leadership School
of the Bronx (TYWLS)

Bronx Leadership
Academy High School

Comprehensive Model School Project M.S. 327
William Howard Taft Educational Campus
Bronx Collegiate Academy
Bronx High School for Medical Science
Bronx High School of Business
Claremont International High School
DreamYard Preparatory School
New Directions Secondary School

4
:

Gr

er
Riv
on
Hu
ds

Walton Educational Campus
The Celia Cruz Bronx High School of Music
Discovery High School
High School for Teaching and the Professions
International School for Liberal Arts
Kingsbridge International High School

o
Mosh

The Marie Curie School for Medicine,
Nursing, and Health Professions

e

Marble Hill High School for International Studies

Eagle Academy for
Young Men

Interstate 95

ডিস্ট্রিক্ট 9

Mott Hall Bronx High School

B
1
:

The Urban Assembly School
for Applied Math and Science
Validus Preparatory Academy

1
4
:
Bronx Center for Science
and Mathematics
Eximius College Preparatory
Academy: A College Board School

Herman Ridder Educational Campus
Bronx Envision Academy
Explorations Academy
East Bronx Academy
for the Future

Frederick Douglass Academy III Secondary School
Morris Educational Campus

E1
6 9t
hS
t

Bronx International High School

Bronx Early College Academy for Teaching & Learning

1
5
:

Fannie Lou Hamer
Freedom High School

High School for Violin and Dance
Bronx School for Law, Government and Justice

Bronx Leadership Academy II High School
Careers in Sports High School

1
4
:
1
5
:

Alfred E. Smith Educational Campus
Bronx Design and Construction Academy

The Urban Assembly Bronx Academy of Letters

t St

School for Excellence
Bronx Career and College
Preparatory High School
Bronx Latin

Alfred E. Smith Career and Technical Education High School
Community School for Social Justice
Health Opportunities High School

Morris Academy for
Collaborative Studies

3r Willis
d
Ave
Av
e

Mott Haven Educational Campus

E1
61s

International Community High School

1
6
:

Jane Addams Educational Campus
School for Tourism and Hospitality

Longwood Preparatory
Academy

1
2
:

Bronx Studio School
for Writers and Artists

South Bronx Educational Campus

Hostos-Lincoln Academy
of Science

The Laboratory School of Finance and Technology
South Bronx Preparatory: A College Board School

The Metropolitan
High School

Mott Haven Village Preparatory High School
University Heights Secondary School

ডিস্ট্রিক্ট 7

H.E.R.O. High (Health, Education, and
Research Occupations High School)

1
6
:

Bronx
19t

Bro
nx

B l vd
E

Gu
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ill R
d

ia A
ve
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on

E2

Ave

Jer

om
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ve

E2
22n
dS
t

New World High School

ter
h es

The Bronxwood Preparatory Academy

Bayc

Academy for Scholarship and
Entrepreneurship: A College Board School

hS
t

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল
1
5
:

10

ডিস্ট্রিক্ট বাউন্ডারি

9

1 ইঞ্চি = 0.55 মাইল

11

12

8 8

7

Pkwy S
olu
Mosh

Evander Childs Educational Campus
Bronx Academy of Health Careers
Bronx Aerospace High School

Harry S Truman Educational Campus
Bronx Health Sciences High School
Harry S Truman High School

Bronx High School for Writing and Communication Arts
Bronx Lab School
High School for Contemporary Arts
High School of Computers and Technology

Astor Collegiate Academy

Ave
Ely

Collegiate Institute for Math and Science (CIMS)
Pelham Preparatory Academy

Pelham Pkw

Grace Dodge Educational Campus

Cit
y

Be
ac

Is la

h

Rd

nd R
d

Ave

High School of Language and Innovation

Pl

Sh
ore
Rd

Rd

Bo
st

on

Christopher Columbus Educational Campus
Bronxdale High School

Thwaites

Orchard

r
ste
che
Bay

1
2
:

yS

Bronx Academy for Software Engineering (BASE)

Bronx High School for
the Visual Arts

Bro
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d

1
5
:
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Bronx R

Ave
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kE

Wings Academy

x Par
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iver Pkwy

High School for Energy and Technology

Hut chin
son River P
kwy

Crotona International High School

Middlet o w

d

Herbert H. Lehman Educational Campus

nt Ave
remo
ET

e

nR

Bronx River High School
Herbert H. Lehman High School
Pelham Lab High School

James Monroe Educational Campus & Annex
The Cinema School

1
6
:

High School of World Cultures

Renaissance High School for Musical Theater & Technology
Schuylerville Preparatory High School
Westchester Square Academy

The Metropolitan Soundview High School
Mott Hall V

Long
Island
Sound

Pan American International High School at Monroe

rsta

Bruckne

r Blvd

5

5
69
te
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te 9

sta

Inte

d St

er
Int

E 172n

Adlai E. Stevenson Educational Campus
Antonia Pantoja Preparatory Academy: A College Board School
Bronx Bridges High School

d
un
So

Bronx Compass High School
Gotham Collaborative High School

vie

Millennium Art Academy

w

Thr
ogs
Nec
kE

e
Av

Ave Archimedes Academy for Math, Science and Technology Applications
Rand all
Women's Academy of Excellence
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Academy for Language and Technology | 09X365

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 324 | W a
1700 Macombs Road, Bronx NY 10453 | 718-731-0219
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

National Academy Foundation Media
Communications | Y31B O

কম্যুনিকেশন

বাছাই: ভাষা

26 | 521

6 | 70

National Academy Foundation Institute for
Computer Technology | Y31C O

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাই: ভাষা

22 | 510

6 | 64

National Academy Foundation Computer
Networking | Y31D O

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাই: ভাষা

26 | 278

6 | 32

96+4 চার বছরে 96% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Academy for Scholarship and Entrepreneurship:
A College Board School | 11X270

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 368 | 1 a
921 East 228th Street, Bronx NY 10466 | 718-696-3840

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy for Scholarship and
Entrepreneurship* | X02R

বিজনেস

এড. অপ্ট.

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 336

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 84

| 6931+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 69% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Alfred E. Smith Career and Technical
Education High School | 07X600

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 455 | b
333 East 151st Street, Bronx NY 10451 | 718-993-5000

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

NATEF Automotive Technology | X69C

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

83 | 517

21 | 227

Bilingual Spanish NATEF Automotive
Technology | X69D

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাই: ভাষা

16 | 134

4 | 26

Graphic Arts | X69E

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

বাছাইকৃ ত

22 | 179

6 | 88

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Antonia Pantoja Preparatory Academy:
A College Board School | 08X376

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 446 | b
1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473 | 718-824-3152

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Antonia Pantoja Preparatory Academy:
A College Board School* | Y34A

পারফরমিং আর্টস্

উন্মুক্ত

51+49 চার বছরে 51% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

65 | 221

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Archimedes Academy for Math, Science and
Technology* | Y37A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

60 | 411

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

15 | 85

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 500 | 1 b
925 Astor Avenue, Bronx NY 10469 | 718-944-3418

Astor Collegiate Academy | 11X299
Science* | X17B

16 | 63

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 659 | b
456 White Plains Road, Bronx NY 10473 | 718-617-5046

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Archimedes Academy for Math, Science
and Technology Applications | 08X367

64+36 চার বছরে 64% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

94 | 1124

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

24 | 264

| 7327+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 73% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য
উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Belmont Preparatory High School | 10X434

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 390 | a
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718-733-4559

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

College and University Transitional Seminar* | 
X42A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

88+12 চার বছরে 88% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

22 | 311

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 419 | r 4
2474 Crotona Avenue, Bronx NY 10458 | 718-733-6024

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Academy for Software Engineering
(BASE)* | X18A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 1450

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 406

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Academy of Health Careers | 11X290
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Bronx Academy of Health Careers* | X22A

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

86 | 1574

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Academy for Software
Engineering (BASE) | 10X264

66+34 চার বছরে 66% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 359 | 1 a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718-696-3340

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 1006

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 219

| 6436+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 64% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 322 | 1 a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718-696-6010

Bronx Aerospace High School | 11X545
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Bronx Aerospace High School* | X30A

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

151 | 335

38 | 96

64+36 চার বছরে 64% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 329 | b
1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473 | 718-829-2984

Bronx Bridges High School | 08X432
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Bronx Bridges High School* | Y47A O

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Career and College Preparatory
High School | Y43A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 314

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 112

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Center for Science and Mathematics | 09X260

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 448
1363 Fulton Avenue, Bronx NY 10456 | 718-992-7089

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Center for Science and Mathematics* | 
X05R

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

সূত্র

16 | 46

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 268 | 1 a
800 Home Street, Bronx NY 10456 | 718-542-4011

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

65 | 207

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Career and College Preparatory
High School | 12X479

58+42 চার বছরে 58% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 3517

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 456

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | 4 = 9-14 গ্রেডের আর্লি কলেজ এবং কেরিয়ার স্কুল | r = আর্লি কলেজ. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে
কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 587 | 1 L b
100 West Mosholu Parkway South, Bronx NY 10468 | 718-543-1023

Bronx Collaborative High School | 10X351
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Bronx Collaborative High School* | X19A

62+38 চার বছরে 62% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ

উন্মুক্ত

120 | 500

30 | 116

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 388 | 1 b
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718-410-4077

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Collegiate Academy | X58X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

76 | 582

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

19 | 153

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 381 | 1 b
1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473 | 718-828-1206

Bronx Compass High School | 08X561
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Compass High School* | Y61A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

63+37 চার বছরে 63% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Collegiate Academy | 09X227

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 255

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 94

| 7030+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 70% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Design and Construction Academy | 07X522

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 452 | b
333 East 151st Street, Bronx NY 10451 | 718-402-7690

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Building Construction and Technology* | Y51A

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

126 | 314

32 | 151

Architecture and Design* | Y51B

আর্কিটেকচার

এড. অপ্ট.

30 | 72

7 | 51

54+46 চার বছরে 54% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7228+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 72% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Early College Academy for
Teaching & Learning | 09X324
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 510 | 1
250 East 164th Street, Bronx NY 10456 | 718-681-8287

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Pre-International Baccalaureate Diploma Honors
মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক
Program* | Y36A

87+13 চার বছরে 87% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 793

বাছাইকৃ ত

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 174

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Engineering and Technology
Academy | 10X213

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 377 | 1 b
99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463 | 718-563-6678

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Engineering & Technology Academy
(BETA)* | X61X

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

70+30 চার বছরে 70% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

22 | 176

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 418 | 1
1619 Boston Road, Bronx NY 10460 | 718-589-1590

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Envision* | Y54A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সূত্র

86 | 550

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Envision Academy | 12X511

69+31 চার বছরে 69% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 454

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 136

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির
সুয�োগ দেয় | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট
দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Bronx Health Sciences High School | 11X249

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 295 | b
750 Baychester Avenue, Bronx NY 10475 | 718-904-5450

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

Bronx Health Sciences High School* | X88X

94+6 চার বছরে 94% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

22 | 209

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 402 | a
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718-733-5274

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Law Enforcement Academy* | X53A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 1588

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 389

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx High School for Medical Science | 09X413
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Medical and Health Sciences* | X56A

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

86 | 1316

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx High School for Law and
Community Service | 10X439

92+8 চার বছরে 92% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 419 | 1 b
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718-410-4040

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 1441

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 198

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 461 | 1 a
2040 Antin Place, Bronx NY 10462 | 718-319-5160

Bronx High School for the Visual Arts | 11X418

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Visual Art* | X35A

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

43 | 688

11 | 209

Graphic Design* | X35B

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

43 | 423

11 | 142

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx High School for Writing and
Communication Arts | 11X253

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 317 | a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718-944-5660

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx High School for Writing & Communication
Arts* | X76X

পারফরমিং আর্টস্

উন্মুক্ত

63+37 চার বছরে 63% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 396

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 93

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 275 | 1 b
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718-410-4060

Bronx High School of Business | 09X412

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx High School of Business | X55A

বিজনেস

এড. অপ্ট.

86 | 339

22 | 96

Bilingual Education | X55B

বিজনেস

বাছাই: ভাষা

20 | 122

5 | 23

62+38 চার বছরে 62% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7426+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 74% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3016 | 1 b
75 Bronx Science Boulevard, Bronx NY 10468 | 718-817-7700

Bronx High School of Science | 10X445
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Bronx High School of Science |

ক�োড নেই

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

পরীক্ষা

আসন | আবেদনকারী

661 | 19307

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 418 | 1 W L b
1110 Boston Road, Bronx NY 10456 | 7
 18-620-1053

Bronx International High School | 09X403
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Bronx International High School | X36A O

62+38 চার বছরে 62% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 709

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 101

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 371 | 1 L a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718-696-3700

Bronx Lab School | 11X265
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Bronx Lab School | X64X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

100 | 468

25 | 151

61+39 চার বছরে 61% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 580 | a
800 Home Street, Bronx NY 10456 | 718-991-6349

Bronx Latin | 12X267
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Latin* | Y35A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

94+6 চার বছরে 94% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

31 | 2431

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

8 | 435

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Leadership Academy High School | 09X525

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 565 | 1 a
1710 Webster Avenue, Bronx NY 10457 | 718-299-4274

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Bronx Leadership Academy* | X73A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

121 | 534

30 | 158

61+39 চার বছরে 61% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Leadership Academy II
High School | 07X527

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 511 | 1 a
730 Concourse Village West, Bronx NY 10451 | 718-292-7171

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Leadership Academy II High School* | 
Y49A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

Bronx River High School* | X24A

84+16 চার বছরে 84% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 976

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 268

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 751 | 1 a
244 East 163rd Street, Bronx NY 10451 | 718-410-3430

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx School for Law, Government and Justice* | 
ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট
X95A

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

22 | 270

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 425 | 1 b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718-904-4210

Bronx School for Law, Government
and Justice | 09X505
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

86 | 941

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 937+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 93% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx River High School | 08X349
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

এড. অপ্ট.

30 | 1039

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

7 | 283

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম
সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Bronx School of Law and Finance | 10X284

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 369 | 1 b
99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463 | 718-561-0113

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

Bronx School of Law and Finance* | X28A

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

86 | 569

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 105

| 7426+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 74% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Studio School for Writers and Artists | 08X269

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 645
928 Simpson Street, Bronx NY 10459 | 718-893-5158

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Studio School for Writers and Artists* | 
Y28A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

74+26 চার বছরে 74% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

27 | 483

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

6 | 145

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronx Theatre High School | 10X546

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 347 | 1 b
99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463 | 718-329-2902

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Theater Design and Technology* | X38A

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

38 | 232

9 | 62

Performance and Production* | X38B

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

49 | 251

12 | 53

81+19 চার বছরে 81% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 459 | b
925 Astor Avenue, Bronx NY 10469 | 718-944-3655

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronxdale High School* | Y53A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

90 | 1343

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 379

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 360 | a
921 East 228th Street, Bronx NY 10466 | 718-696-3820

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Bronxwood Preparatory Academy* | X85R

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 284

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 91

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 528 | 1 a
730 Concourse Village West, Bronx NY 10451 | 718-292-7110

Careers in Sports High School | 07X548
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Careers In Sports High School* | X31A

বিজনেস

এড. অপ্ট.

56+44 চার বছরে 56% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Bronxwood Preparatory Academy | 11X514

66+34 চার বছরে 66% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8119+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 81% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bronxdale High School | 11X508

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

100 | 1083

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

25 | 381

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Celia Cruz Bronx High School of Music | 10X442

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 421 | 1 a
2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468 | 718-329-8550
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Instrumental Music: Concert Band/Jazz Band/
Piano | X33A

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

36 | 212

11 | 54

Vocal Music: Chorus/Piano | X33B

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

40 | 209

12 | 39

Instrumental Music: Orchestra/Strings/Piano | 
X33M

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

28 | 95

9 | 23

95+5 চার বছরে 95% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 317 | 1 a
1551 East 172nd Street, Bronx NY 10472 | 718-620-2560

The Cinema School | 12X478
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
The Cinema School | Y42A

88+12 চার বছরে 88% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

ফিল্ম/ভিডিও

বাছাইকৃ ত

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

এড. অপ্ট.

CIMS Math & Science Academy* | X29K

এড. অপ্ট.

সায়েন্স এবং ম্যাথ

65 | 286

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

16 | 48

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Social Action* | X47A

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

96 | 3099

24 | 446
নতু ন

| 7327+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 73% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Community School for Social Justice | 07X427

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 327 | 1 L a
350 Gerard Avenue, Bronx NY 10451 | 718-402-8481

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 329

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 116

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Comprehensive Model School
Project M.S. 327 | 09X327
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 735 | a
1501 Jerome Avenue, Bronx NY 10452 | 718-294-8111

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Comprehensive Model School Project (CMSP)* | 
সায়েন্স এবং ম্যাথ
Y27A

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

72 | 918

উন্মুক্ত

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 232

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Crotona International High School | 10X524

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 333 | W L
2474 Crotona Avenue, Bronx NY 10458 | 718-561-8701

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Digital Media/Recording Entertainment
Technology | Y56A O

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

সূত্র

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 607 | 1 b
925 Astor Avenue, Bronx NY 10469 | 718-944-3635

Collegiate Institute for Math and Science* | X29J সায়েন্স এবং ম্যাথ

67+33 চার বছরে 67% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

16 | 227

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

87+13 চার বছরে 87% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

বাছাই: ভাষা

Collegiate Institute for Math and Science | 11X288

66+34 চার বছরে 66% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

65 | 1045

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 361 | W L b
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718-410-4001

Claremont International High School | Y64A O মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Claremont International HS | 09X564

67+33 চার বছরে 67% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 163

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 34

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম
সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1119 | 1 b
100 West Mosholu Parkway South, Bronx NY 10468 | 718-543-1000

Dewitt Clinton High School | 10X440
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Clinton School of Health Professions* | X10A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

100 | 298

25 | 80

Newcomers’-Global Community* | X10H

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

বাছাই: ভাষা

54 | 57

14 | 12

Macy Honors Early College Program* | X10J

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

68 | 260

17 | 22

Clinton School of Engineering & Computer
Science* | X10K

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

54 | 271

14 | 99

এড. অপ্ট.

54 | 233

14 | 76

Clinton School of Performing Art and Design* |  পারফরমিং আর্টস/
X10L
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

69+31 চার বছরে 69% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 6139+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 61% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 490 | 1 a
2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468 | 718-733-3872

Discovery High School | 10X549
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Discovery High School* | X39A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

85+15 চার বছরে 85% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

86 | 1147

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Dreamyard Preparatory School | Y21A

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Eagle Academy for Young Men* | X99X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

22 | 148

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

22 | 255

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

5 | 91

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

East Bronx Academy for the Future | 12X271

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 668 | a
1716 Southern Boulevard, Bronx NY 10460 | 718-861-8641

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

East Bronx Academy for the Future* | X83X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

39 | 578

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

10 | 172

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Eximius College Preparatory Academy:
A College Board School | 09X250

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 430
1363 Fulton Avenue, Bronx NY 10456 | 718-992-7154

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Eximius College Preparatory Academy:
A College Board School* | X03R

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সূত্র

86 | 405

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 527 | 1 M
4143 Third Avenue, Bronx NY 10457 | 718-466-8000

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Eagle Academy for Young Men | 09X231

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

22 | 290

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 271 | 1 b
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718-410-4242

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Dreamyard Preparatory School | 09X329

55+45 চার বছরে 55% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 820

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 196

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব
স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয়. য�োগ্যতা: M = শুধু পুরুষ শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 326 | 1
1619 Boston Road, Bronx NY 10460 | 718-893-6173

Explorations Academy H.S. | 12X251
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Computer Science and Technology* | X08R

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

86 | 405

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 134

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Fannie Lou Hamer Freedom High School | 12X682

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 471 | 1 L a
1021 Jennings Street, Bronx NY 10460 | 718-861-0521

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Fannie Lou Hamer Freedom High School* | 
X91A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

68+32 চার বছরে 68% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

88 | 413

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 142

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Fordham High School for the Arts | 10X437

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 319 | 1 a
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718-733-4656

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Fordham High School for the Arts* | X51A

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 970

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 207

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Fordham Leadership Academy | 10X438

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 352 | a
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718-733-5024

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

College Preparatory and Leadership* | X52A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

22 | 309

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 408
3630 Third Avenue, Bronx NY 10456 | 718-538-9726

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Frederick Douglass Academy III* | X63X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 470

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 149

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Gotham Collaborative High School | 08X452

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 532 | 1 b
1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473 | 718-597-1587

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Gotham Collaborative* | X32A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

64+36 চার বছরে 64% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

86 | 1204

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Frederick Douglass Academy III
Secondary School | 09X517

61+39 চার বছরে 61% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 241

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 102

| 8119+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 81% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

H.E.R.O. High (Health, Education, and Research
Occupations High School) | 07X259

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 530 | 1 r 4 b
455 Southern Boulevard, Bronx NY 10455 | 718-585-8013

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

HERO High (Health, Education, and Research
Occupations High School)* | X37A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 763

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 196

| 6535+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 65% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | 4 = 9-14 গ্রেডের আর্লি কলেজ এবং কেরিয়ার স্কুল | r = আর্লি কলেজ | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত
থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Harry S Truman High School | 11X455

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 2081 | 1 b
750 Baychester Avenue, Bronx NY 10475 | 718-904-5400

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Law and Legal Studies/Law Enforcement
Academy* | X25B

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

104 | 473

26 | 129

Computer Technology* | X25C

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

122 | 534

30 | 182

এড. অপ্ট.

104 | 374

26 | 129

এড. অপ্ট.

78 | 147

19 | 69

Culinary Arts* | X25D

কিউলিনারি আর্টস

Media Communication and Video Journalism* | 
কম্যুনিকেশন
X25E
Air Force Junior ROTC* | X25F

JROTC

এড. অপ্ট.

72 | 177

18 | 87

Pre-Engineering and Applied Mathematics* | 
X25H

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

60 | 314

15 | 63

Arts Academy* | X25I

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

64 | 400

16 | 141

Zoned* | X25Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Health Opportunities High School | 07X670

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 497 | 1 a
350 Gerard Avenue, Bronx NY 10451 | 718-401-1826

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Health Opportunities High School | X71A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

59+41 চার বছরে 59% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

60 | 365

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

15 | 112

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 794 | 1 b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718-904-4200

Herbert H. Lehman High School | 08X405
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Computer Science/Information Technology
Program | X16A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

138 | 806

34 | 263

Anne Hutchinson Honors Program | X16B

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

72 | 499

18 | 82

Zoned* | X16Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
অগ্রাধিকার

57+43 চার বছরে 57% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 7327+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 73% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Contemporary Arts | 11X544

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 395 | 1 a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718-944-5610
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Arts Lab Studio Creative Writing & Performing
Arts* | X48A

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

43 | 361

11 | 95

এড. অপ্ট.

43 | 326

11 | 108

Arts Lab – Studio II Visual, Audio & Media Arts* | 
ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন
X48B

74+26 চার বছরে 74% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Energy and Technology | 10X565

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 406
2474 Crotona Avenue, Bronx NY 10458 | 718-733-3080

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Electrical Installation and Technology* | Y65A

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 476

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 166

| 7030+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 70% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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High School for Teaching and the
Professions | 10X433

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 414 | a
2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468 | 718-329-7380

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Pre-Teaching and Virtual Enterprise* | X34A

টিচিং

এড. অপ্ট.

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

86 | 630

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

10 | 155

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 253 | b
1110 Boston Road, Bronx NY 10456 | 718-842-0687

High School for Violin and Dance | 09X543
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Violin and Dance* | X41A

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

70+30 চার বছরে 70% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 247

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 74

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School of American Studies at
Lehman College | 10X696

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 411 | 1 a
2925 Goulden Avenue, Bronx NY 10468 | 718-329-2144

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

High School of American Studies at Lehman
College | ক�োড নেই

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

পরীক্ষা

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আসন | আবেদনকারী

79 | 16769

| 991+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 99% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School of Computers and Technology | 11X275

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 542 | a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718-696-3930

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

High School of Computers and Technology | 
X01X

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

120 | 756

30 | 235

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7426+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 74% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School of Language and Innovation | 11X509

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 379 | 1 W b
925 Astor Avenue, Bronx NY 10469 | 718-944-3625

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

High School of Language and Innovation* | 
Y52A O

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

74+26 চার বছরে 74% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

86 | 323

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 36

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 459 | 1 W b
1300 Boynton Avenue, Bronx NY 10472 | 718-860-8120

High School of World Cultures | 12X550
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
High School of World Cultures | X09X O

46+54 চার বছরে 46% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

76 | 159

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

19 | 24

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Hostos-Lincoln Academy of Science | 07X500

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 547 | 1 r b
600 Saint Ann’s Avenue, Bronx NY 10455 | 718-402-5640

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Hostos-Lincoln Academy of Science* | X14J

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

89+11 চার বছরে 89% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 1204

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 252

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | r = আর্লি কলেজ. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস
করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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In-Tech Academy (M.S. / High School 368) | 10X368

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 1022 | a
2975 Tibbett Avenue, Bronx NY 10463 | 718-432-4300

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Information and Network Technology
Academy* | X78A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

109 | 727

27 | 163

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 425 | 1 W L
345 Brook Avenue, Bronx NY 10454 | 718-665-4128

International Community High School | 07X334
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

International Community High School | Y23A O মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

81+19 চার বছরে 81% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

16 | 34

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 518 | a
2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468 | 718-329-8570

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

International School for Liberal Arts* | Y24A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 364

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 48

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Kingsbridge International High School | 10X268

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 491 | W a
2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468 | 718-329-8580

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Kingsbridge International High School | 
X86R O

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

52+48 চার বছরে 52% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

65 | 199

বাছাই: ভাষা

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

International School for Liberal Arts | 10X342

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 285

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 33

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Knowledge and Power Preparatory Academy
International High School (KAPPA) | 10X374

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 464 | a
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718-933-1247

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Knowledge and Power Preparatory Academy
International High School | Y32A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

43 | 2277

11 | 454

Doctors of Tomorrow | Y32B

সায়েন্স এবং ম্যাথ

উন্মুক্ত

43 | 1172

11 | 186

92+8 চার বছরে 92% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Laboratory School of Finance
and Technology | 07X223

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 662 | L
360 East 145th Street, Bronx NY 10454 | 718-585-8202
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Dual Language Spanish Program* | Y72A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাই: ভাষা

16 | 304

4 | 37

The Laboratory School of Finance and
Technology* | Y72B

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

3 | 887

1 | 236

92+8 চার বছরে 92% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ
দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের
জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 342
965 Longwood Avenue, Bronx NY 10459 | 718-860-1242

Longwood Preparatory Academy | 08X530
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Longwood Preparatory Academy* | X94A

63+37 চার বছরে 63% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

60 | 356

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

15 | 126

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Marble Hill High School for
International Studies | 10X477

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 448 | 1 b
99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463 | 718-561-0973

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

International Studies* | X43A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

43 | 803

11 | 103

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

43 | 492

11 | 52

International Academy | X43B

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Marie Curie School for Medicine, Nursing,
and Health Professions | 10X237

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 430
120 West 231st Street, Bronx NY 10463 | 718-432-6491

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Marie Curie School for Medicine, Nursing, and
Health Professions* | X62X

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

108 | 414

27 | 84

66+34 চার বছরে 66% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 356 | a
1180 Rev. J.A. Polite Avenue, Bronx NY 10459 | 718-991-4634

The Metropolitan High School | 12X248
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Metropolitan High School* | X77R

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

45+55 চার বছরে 45% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Metropolitan Soundview High School* | 
Y55A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 389

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 97

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 422 | 1 b
1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473 | 718-824-0978

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Millennium Art Academy* | X72A

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 696

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

9 | 211

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Morris Academy for Collaborative Studies | 09X297

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 409 | b
1110 Boston Road, Bronx NY 10456 | 718-617-5312

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Morris Academy for Collaborative Studies* | 
X81X

প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ

এড. অপ্ট.

সূত্র

30 | 67

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Millennium Art Academy | 08X312

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

120 | 283

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 423 | b
1300 Boynton Avenue, Bronx NY 10472 | 718-860-8240

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 6436+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 64% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Metropolitan Soundview High School | 12X521

68+32 চার বছরে 68% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

98 | 690

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

25 | 210

| 937+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 93% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 379 | a
1595 Bathgate Avenue, Bronx NY 10457 | 718-466-6800

Mott Hall Bronx High School | 09X252
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Mott Hall Bronx High School* | X04R

81+19 চার বছরে 81% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

17 | 336

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 672 | a
1551 East 172nd Street, Bronx NY 10472 | 718-620-8160

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Mott Hall V* | Y45A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

9 | 1498

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

2 | 370

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Mott Haven Village Preparatory
High School | 07X473
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 315
701 St. Anns Avenue, Bronx NY 10455 | 718-402-0571

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Mott Haven Village Preparatory High School* | 
মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক
X44X

47+53 চার বছরে 47% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

70 | 1251

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Mott Hall V | 12X242

87+13 চার বছরে 87% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 255

এড. অপ্ট.

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 114

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

New Directions Secondary School | 09X350

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 228 | T b
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718-410-4343

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

New Directions Secondary School* | X13A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বদলি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 67

7 | 32

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে N/A জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 381 | W a
921 East 228th Street, Bronx NY 10466 | 718-696-3800

New World High School | 11X513
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
New World High School | X87R O

90+10 চার বছরে 90% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাই: ভাষা

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Pan American International High School at
Monroe | Y26A O

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

65+35 চার বছরে 65% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 230

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 27

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 475 | 1 b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718-904-5090

Pelham Lab High School | 08X320
Pelham Lab High School* | X26A

22 | 89

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 444 | W L b
1300 Boynton Avenue, Bronx NY 10472 | 718-991-7238

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

86 | 742

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Pan American International
High School at Monroe | 12X388

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 818

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 214

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব
স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | T = ট্রান্সফার স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী
যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 511 | 1 b
925 Astor Avenue, Bronx NY 10469 | 718-944-3601

Pelham Preparatory Academy | 11X542
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Pelham Preparatory Academy* | X45A

90+10 চার বছরে 90% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

ভর্তি পদ্ধতি

RKA Humanities* | X80A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

School for Excellence* | X46A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
School for Tourism and Hospitality* | Y59A

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 235

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 85

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 299 | 1 a
900 Tinton Avenue, Bronx NY 10456 | 718-401-4214

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

এড. অপ্ট.

108 | 127

27 | 67

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Schuylerville Preparatory High School | 08X348

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 360 | b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718-904-5080

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Schuylerville Preparatory High School* | X57A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 357

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 96

| 6535+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 65% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

South Bronx Preparatory:
A College Board School | 07X221

সূত্র

32 | 158

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

School for Tourism and Hospitality | 08X559

95+5 চার বছরে 95% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

128 | 1226

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 326 | 1 b
1110 Boston Road, Bronx NY 10456 | 718-860-1385

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

South Bronx Preparatory* | X11X

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

School for Excellence | 09X404

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

22 | 206

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 1513 | b
660 West 237th Street, Bronx NY 10463 | 718-796-8516

আগ্রহের বিষয়

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

86 | 768

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

42+58 চার বছরে 42% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

এড. অপ্ট.

Riverdale / Kingsbridge Academy
(Middle School / High School 141) | 10X141

68+32 চার বছরে 68% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

24 | 557

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 460 | 1 b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718-430-6390

Renaissance High School for Musical Theater and
পারফরমিং আর্টস্
the Arts* | X98A

90+10 চার বছরে 90% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

94 | 2986

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Renaissance High School for Musical
Theater and the Arts | 08X293

74+26 চার বছরে 74% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 657
360 East 145th Street, Bronx NY 10454 | 718-292-2211

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

21 | 1161

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

4 | 279

| 964+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 96% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Theatre Arts Production Company School | 10X225

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 540 | 1 b
2225 Webster Avenue, Bronx NY 10457 | 718-584-0832
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

অডিশন

27 | 91

7 | 31

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

27 | 68

7 | 12

Dance* | X20R

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

27 | 65

7 | 16

Drama* | X20S

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

27 | 68

7 | 15

Visual Arts* | X20T

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

27 | 93

7 | 35

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Instrumental Music* | X20B

পারফরমিং আর্টস্

Vocal Music* | X20C

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

University Heights Secondary School | 07X495

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 519 | 1 L
701 St. Anns Avenue, Bronx NY 10455 | 718-292-0578
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Humanities | X96A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

52 | 1170

13 | 202

STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) | X96B

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

52 | 985

13 | 124

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Urban Assembly Bronx Academy
of Letters | 07X551

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 587 | 1 b
339 Morris Avenue, Bronx NY 10451 | 718-401-4891

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bronx Academy of Letters* | X27A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

16 | 165

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 606 | a
1595 Bathgate Avenue, Bronx NY 10457 | 718-466-7800

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Urban Assembly School for Applied Math and
Science* | Y29A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

10 | 1018

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

3 | 203

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 361 | a
1595 Bathgate Avenue, Bronx NY 10457 | 718-466-4000

Validus Preparatory Academy | 09X263
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Validus Preparatory Academy* | X07R

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

64+36 চার বছরে 64% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

65 | 542

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Urban Assembly School for Applied
Math and Science | 09X241

85+15 চার বছরে 85% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 257

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 73

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

West Bronx Academy for the Future | 10X243

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 609 | a
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718-563-7139

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

West Bronx Academy for the Future* | X59X

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

19 | 752

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

5 | 253

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল
গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 554 | 1 b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718-904-5050

Westchester Square Academy | 08X558

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Westchester Square Academy* | Y58A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

65 | 407

16 | 148

Westchester Square Academy Honors
Program* | Y58B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

43 | 160

11 | 37

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7129+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 71% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 463 | a
1122 East 180th Street, Bronx NY 10460 | 718-597-1751

Wings Academy | 12X684
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Academy for Excellence* | X93A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

120 | 292

30 | 108

50+50 চার বছরে 50% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7129+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 71% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 248 | 1 F b
456 White Plains Road, Bronx NY 10473 | 718-542-0740

Women’s Academy of Excellence | 08X282
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Women’s Academy of Excellence | Y01T

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

60+40 চার বছরে 60% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 277

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

22 | 67

| 6535+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 65% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 551 | b
100 West Mosholu Parkway South, Bronx NY 10468 | 718-601-0391

World View High School | 10X353

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

World View High School* | X89A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

উন্মুক্ত

86 | 1542

22 | 271

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাই: ভাষা

20 | 213

5 | 20

Spanish Transitional Bilingual | X89B

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Young Women’s Leadership School
of the Bronx | 09X568

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 536 | 1 F
1865 Morris Avenue, Bronx NY 10453 | 718-731-2590

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Young Womens Leadership School, Bronx* | 
Y73A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

65 | 356

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 58

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

সূত্র

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব
স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয়. য�োগ্যতা: F = শুধু মহিলা শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!

54

8.2 Brooklyn
12টি পছন্দকে তালিকাবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ!

আগ্রহের বিষয়

ব্রুকলিনের শিক্ষার্থীগণ যারা তাদের আবেদনপত্রে 12টি পছন্দ
তালিকাবদ্ধ করেছেন

99%

তাদের রাউন্ড 1 পছন্দের
যেক�োন�োটি থেকে একটি
অফার গ্রহণ করেছেন

ব্রুকলিনে বেছে নেওয়ার জন্য কী কী হাই স্কুল প্রোগ্রাম রয়েছে?

প্রোগ্রামসমূহ

প্রাণী বিজ্ঞান

1

আর্কিটেকচার

1

বিজনেস

5

কম্যুনিকেশন

4

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োলজি

26

কসমেট�োল�োজি

1

ক্যুলিনারি আর্টস

6

ইঞ্জিনিয়ারিং

15

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স

4

ফিল্ম/ভিডিও

2



হেলথ প্রফেশন্স

20



হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

2

হিউম্যানিটিজ এবং ইন্টারডিসিপ্লিনারি

59

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

12

পারফরমিং আর্টস

26

পারফরমিং আর্টস/ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

9

প্রজেক্ট-বেজড্ লার্নিং

1

সায়েন্স এবং ম্যাথ

20

টিচিং

2

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

10

জ�োনভু ক্ত

6

119টি ডিস্ট্রিক্ট হাই স্কুল
230টি কর্মসূচি, সেই সাথে দুইটি স্পেশালাইজড হাই স্কুল কর্মসূচি
 নবম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য 19,905 এর বেশি আসন
 93টি স্কুল দশম গ্রেডের আসন অফার করে

ব্রুকলিনের প্রোগ্রামে ভর্তি প্রক্রিয়াগুল�ো কী কী?
ব্রুকলিনে, শিক্ষার্থীদের কাছে পছন্দ করার জন্য অনেক স্কুল এবং কর্মসূচি আছে,
সেই সাথে সাথে যেক�োন�ো বর�োতে সর্বাধিক শিক্ষাগত বিকল্প (Ed. Opt.) আছে।

E
3
2
1
5
19
9
+
53
8
জ�োনভু ক্ত

ট্রান্সফার
পরীক্ষা

1%

2%

বাছাইকৃ ত: ভাষা

বাছাইকৃ ত

3%

5%

8%

53%

ভর্তি পদ্ধতি

19%

9%

উন্মুক্ত

অডিশন

অনুযায়ী
কর্মসূচি

শি
 ক্ষাগত বিকল্প

Williamsburg High School for
Architecture and Design

Science Skills Center High School for Science, Technology and the Creative Arts

Williamsburg Preparatory School

Urban Assembly High School of Music and Art

El Puente Academy for
Peace and Justice

B
1 F
:
1
:
D
1
:
N
1
:
Q
1
:

George Westinghouse Educational Campus
City Polytechnic High School of Engineering, Architecture, and Technology
George Westinghouse Career and Technical Education High School

1
2
:

1
3
:
1
4
:
R
1
:
1
5
:

Urban Assembly Institute of Math and Science for Young Women

C
1
:
A
1
:

Juan Morel Campos
Secondary School
Dr. Susan S. McKinney
Secondary School of the Arts

Park Ave

Brooklyn Community Arts
& Media High School
(BCAM)

Brooklyn Technical
High School
Benjamin Banneker
Academy

The Urban Assembly School for Law and Justice
Brooklyn Frontiers High School
Khalil Gibran International Academy

T

Bedford Academy
High School

The Boerum Hill School for International Studies
Digital Arts and Cinema Technology High School

Brooklyn High
School of the Arts

Cobble Hill School of American Studies
Brooklyn Collaborative Studies

1J Z
:
1
:
M
1
:

e
Union Av

Brooklyn International High School

Automotive
High School

E ast

Brooklyn Preparatory High School

Water's Edge Educational Campus

Hudson
River

River

Harry Van Arsdale Educational Campus

ডিস্ট্রিক্ট 13

Prospect Heights Educational Campus

Brooklyn Academy of Science and the Environment (BASE)
Brooklyn School for Music & Theatre
The High School for Global Citizenship

ACORN
Community
High School
Gotham
Professional
Arts
Academy

International High School at Prospect Heights

1
3
:
1
4
:

John Jay Educational Campus

Clara Barton
High School

John Jay School for Law
Millennium Brooklyn High School

Te
Medgar Evers College
Preparatory School

Park Slope Collegiate
Secondary School for Journalism

Av
e

Sunset Park High School

Brooklyn College
Academy

5t
h

Upper New
York Bay

F
1
:
G
1
:

ডিস্ট্রিক্ট 17

ডিস্ট্রিক্ট 15 Erasmus Hall Educational Campus

Academy for College Preparation and Career Exploration: A College Board School
Academy of Hospitality and Tourism

e
Av

High School for Youth and Community Development at Erasmus

Urban Assembly School for Criminal Justice

D
1
:

F
1
:

Pk
wy

New Utrecht High School

P
Avenue

Fo
rt

Ba
y

Ha

m
ilto

ডিস্ট্রিক্ট 20

Ave

wy

N
1
:

High School of Sports Management
International High School at Lafayette

w

William E. Grady Career and
Technical Education High School

k

Life Academy High School for Film and Music

John Dewey High School

y

Rachel Carson High School for Coastal Studies
Liberation Diploma Plus High School

D
1
:

Abraham Lincoln
High School

e

Leaders High School

P
ore
Sh

Kingsborough Early College School

ডিস্ট্রিক্ট 21

B
1
:
Q
1
:

v
Ocean A

Stillwell

Pk

Lafayette Educational Campus

James Madison
High School

Brooklyn Studio
Secondary School

D
1
:

Be
lt

Edward R. Murrow
High School

kwy

wy
8

nP
kw
y

7th

Ave

Franklin Delano Roosevelt
High School

Ocean P

Belt P k
27

New Yo

Midwood High School

N
1
:

Fort Hamilton High School

Int

ve

Science, Technology and Research Early College High School at Erasmus (STAR)

tate
ers

1
2
:
1
5
:

Ocean A

h
urc
Ch

High School for Service & Learning at Erasmus

High School of Telecommunication Arts
and Technology

N

nd S
Gr a

Grand Street Educational Campus
East Williamsburg Scholars Academy
The High School for Enterprise, Business and Technology
PROGRESS High School for Professional Careers

t

Young Women's Leadership
School of Brooklyn (TYWLS)

1J
:
Z
1
:

s

All City Leadership
Secondary School

ডিস্ট্রিক্ট 32

M
1
:

Paul Robeson Educational Campus
Academy for Health Careers
Pathways in Technology Early College High School (P-TECH)

ডিস্ট্রিক্ট 16

al

ডিস্ট্রিক্ট বাউন্ডারি

15

1 ইঞ্চি = 1 মাইল

20

18
22

21

Franklin K. Lane Educational Campus
Academy of Innovative Technology
Brooklyn Lab School
Cypress Hills Collegiate Preparatory School
Multicultural High School
The Urban Assembly School for Collaborative Healthcare

Transit Tech Career and Technical Education High School

The School for Classics High School

A
1
C
1 :
:

W. H. Maxwell Career and Technical
Education High School

ডিস্ট্রিক্ট 23

n
de
Lin

FDNY-Captain Vernon A. Richard High School for Fire and Life Safety
High School for Civil Rights

d
Bl v

Performing Arts and Technology High School
World Academy for Total Community Health High School (WATCH)

East New York
Family Academy

Brooklyn Institute for Liberal Arts (BILA)
High School for Public Service:
Heroes of Tomorrow

Thomas Jeﬀerson Educational Campus

ডিস্ট্রিক্ট 19

1
3
:

George Wingate Educational Campus

:
1
5
:

32
16
17 23 19

13

Eagle Academy for Young Men II

Nelson Mandela
High School
Brooklyn Collegiate:
Boys and Girls A College Board School
High School
Frederick Douglass
Academy VII High School
Teachers Preparatory High School

e
Av

Ln

a
aic
Jam

Eldert

EBC High School for Public Service-Bushwick
Brooklyn High School
for Law and Technology

14

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

Bushwick Educational Campus
Academy for Excellence in Leadership
The Academy of Urban Planning and Engineering
The Brooklyn School for Math and Research (B-SMARt)
The Brooklyn School for Social Justice

Bushwick Leaders High School for Academic Excellence

The Brooklyn Academy
of Global Finance

y
l

Brooklyn

The Brooklyn Latin School
Lyons Community School
The Williamsburg High School of Arts and Technology

ডিস্ট্রিক্ট 14

Spring Creek Educational Campus

Metropolitan Diploma
Plus High School

The School for Human Rights

Academy for Young Writers
Spring Creek Community School

Samuel J. Tilden Educational Campus
Cultural Academy for the Arts and Sciences
It Takes a Village Academy

ডিস্ট্রিক্ট 18

vie
ea

w

Bel
t Pk
wy

e

S

New York Ave

st
Fo

ve Kurt Hahn Expeditionary Learning School
e
rA
Av

Canarsie Educational Campus
High School for Innovation in Advertising and Media

ডিস্ট্রিক্ট 22

High School for Medical Professions
Urban Action Academy
South Shore Educational Campus
Academy for Conservation and the Environment
Brooklyn Community High School for Excellence and Equity
Brooklyn Theatre Arts High School

h
us
tb
Fla

Victory Collegiate High School

e
Av

Belt P
k wy

Fla

ve
sA
d
n
tla

Jamaica Bay

Mill Basin
Frank J. Macchiarola Educational Complex
Origins High School
Professional Pathways High School

y
Belt Pkw
l Blvd
Orienta

Leon M. Goldstein High School for the Sciences

Atlantic Ocean

Abraham Lincoln High School | 21K410

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1904 | 1 b
2800 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235 | 718-333-7400

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Veterinary Sciences and Animal Care | K24A

অ্যানিমেল সায়েন্স

এড. অপ্ট.

108 | 566

22 | 136

Virtual Enterprise | K24B

বিজনেস

এড. অপ্ট.

58 | 266

12 | 71
6 | 99

Digital Media | K24C

কম্যুনিকেশন

এড. অপ্ট.

28 | 375

Computer Science | K24J

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

100 | 679

20 | 150

Digital Photography | K24L

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

33 | 97

7 | 25

Honors Institute for American Studies and Law –
Gilder Lehrman | K24M

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

28 | 247

6 | 35

Zoned* | K24Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Academy for College Preparation and Career
Exploration: A College Board School | 17K382

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 360 | b
911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226 | 718-564-2566

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy for College Preparation and Career
Exploration* | L21A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

70+30 চার বছরে 70% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

61 | 297

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

12 | 64

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Academy for Conservation and
the Environment | 18K637

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 300 | 1 b
6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236 | 718-968-4101
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Technology and Visual Arts Institute | L44A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

50 | 319

10 | 102

Science and Health Institute | L44B

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

50 | 253

10 | 43

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Academy for Excellence in Leadership | 32K403

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 238 | b
400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237 | 718-381-7100

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy for Excellence In Leadership | L23A

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স

এড. অপ্ট.

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Academy for Health Careers* | L64A

সূত্র

90 | 284

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 89

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 301 | 1 a
150 Albany Avenue, Brooklyn NY 11213 | 718-773-0128

Academy for Health Careers | 17K751

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

হেলথ প্রফেশন্স

উন্মুক্ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 723

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 118

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 551 | a
1065 Elton Street, Brooklyn NY 11208 | 718-688-7230

Academy for Young Writers | 19K404
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Academy for Young Writers* | L22A

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

55 | 704

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

11 | 138

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Academy of Hospitality and Tourism | 17K408

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 196 | 1 b
911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226 | 718-564-2580

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Culinary Arts, Business, Hospitality, and
Tourism | L24A

কিউলিনারি আর্টস

এড. অপ্ট.

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

18 | 70

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 422 | b
999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718-827-2469

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy of Innovative Technology | L51A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 783

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 192

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Academy of Urban Planning
and Engineering | 32K552

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 231 | 1 b
400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237 | 718-381-7100

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Urban Planning and Engineering | K52A

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

88+12 চার বছরে 88% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

90 | 270

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Academy of Innovative Technology | 19K618

84+16 চার বছরে 84% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

94 | 426

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

19 | 112

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 150 | 1 a
561 Grand Avenue, Brooklyn NY 11238 | 718-789-2258

Acorn Community High School | 13K499
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Early Childhood Education Academy* | K85A

টিচিং

এড. অপ্ট.

104 | 107

21 | 39

Information Technology Academy* | K85D

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

104 | 207

21 | 84

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

All City Leadership Secondary School | 32K554
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Pre-Med, Pre-Teaching, Pre-Engineering* | K55C সায়েন্স এবং ম্যাথ

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 430
321 Palmetto Street, Brooklyn NY 11237 | 718-246-6500

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

10 | 545

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

2 | 105

| 982+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 98% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 329 | 1 b
50 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11222 | 718-218-9301

Automotive High School | 14K610

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy of Automotive Specialists | K60J

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

81 | 202

17 | 103

Academy of Arts and Media | K60N

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

23 | 94

5 | 42

Academy of Software Engineering | K60R

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

65 | 144

13 | 50

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 363 | a
1119 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11216 | 718-398-3061

Bedford Academy High School | 13K595

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Technology* | K95A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

34 | 1160

7 | 173

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

33 | 703

7 | 74

Health Professions* | K95B

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Benjamin Banneker Academy | 13K670

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 810 | 1 a
71-77 Clinton Avenue, Brooklyn NY 11205 | 718-797-3702

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Humanities* | K71B

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

বাছাইকৃ ত

50 | 1287

10 | 194

Pre-Engineering* | K71J

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

50 | 978

10 | 152

Pre-Medicine* | K71K

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

50 | 1067

10 | 103

95+5 চার বছরে 95% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Boerum Hill School for
International Studies | 15K497

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 723
284 Baltic Street, Brooklyn NY 11201 | 718-330-9390
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

International Baccalaureate* | K21A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

62 | 411

13 | 120

বাছাইকৃ ত

21 | 313

4 | 116

College, Career & Culinary* | K21B

64+36 চার বছরে 64% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

কিউলিনারি আর্টস

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 439 | 1 b
1700 Fulton Street, Brooklyn NY 11213 | 718-467-1700

Boys and Girls High School | 16K455

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Brooklyn STEAM Center | K10A

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

50 | 308

10 | 113

Smart Scholars Early College Program | K10E

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

41 | 160

9 | 37

Institute for Career & Technical Education | 
K10S

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

100 | 189

20 | 59

Zoned* | K10Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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The Brooklyn Academy of
Global Finance | 16K688

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 105 | 1
125 Stuyvesant Avenue, Brooklyn NY 11221 | 718-574-3126

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Brooklyn Academy of Global Finance | L57A

বিজনেস

এড. অপ্ট.

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Science Exploration Program* | K41A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

90 | 543

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 93

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 684 | 1 L
610 Henry Street, Brooklyn NY 11231 | 718-923-4700

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Brooklyn Collaborative Studies* | K03R

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

33 | 652

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

7 | 195

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 660 | 1 r a
350 Coney Island Avenue, Brooklyn NY 11218 | 718-853-6184

Brooklyn College Academy | 22K555
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Brooklyn College Academy* | K84X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

133 | 2081

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

27 | 177

| 982+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 98% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Brooklyn Collegiate:
A College Board School | 23K493

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 239 | 1 b
2021 Bergen Street, Brooklyn NY 11233 | 718-922-1145

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Brooklyn Collegiate Preparatory HS:
A College Board School* | K93X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

85+15 চার বছরে 85% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Brooklyn Collaborative Studies | 15K448

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

18 | 53

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 382 | 1 b
883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225 | 718-230-6363

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

90 | 228

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Brooklyn Academy of Science and
the Environment | 17K547

67+33 চার বছরে 67% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

67 | 417

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

14 | 102

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Brooklyn Community Arts & Media
High School (BCAM) | 13K412

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 421 | 1
300 Willoughby Avenue, Brooklyn NY 11205 | 718-230-5748

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Brooklyn Community Arts and Media | L25A

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

124 | 895

26 | 236

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Brooklyn Community High School for
Excellence and Equity | 18K566

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 189 | 1 b
6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236 | 718-968-4200

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Science, Technology, Engineering, Arts and Math
(STEAM) Program | L32A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

69+31 চার বছরে 69% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

62 | 289

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

13 | 90

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | r = আর্লি কলেজ | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | T = ট্রান্সফার স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য
কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 184 | T
112 Schermerhorn Street, Brooklyn NY 11201 | 718-722-4727

Brooklyn Frontiers High School | 15K423
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Brooklyn Frontiers High School | L69A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বদলি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

54 | 42

11 | 32

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে N/A জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Brooklyn High School for Law and
Technology | 16K498

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 589 | 1 a
1396 Broadway, Brooklyn NY 11221 | 718-919-1256
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy for Social Justice | K49B

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

বাছাইকৃ ত

63 | 876

13 | 157

Computer Technology | K49D

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

62 | 683

13 | 152

84+16 চার বছরে 84% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 939 | 1 b
345 Dean Street, Brooklyn NY 11217 | 718-855-2412

Brooklyn High School of the Arts | 15K656

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Visual Arts* | K47J

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

67 | 457

14 | 126

Instrumental Music* | K47K

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

33 | 122

7 | 30

Dance* | K47L

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

41 | 345

9 | 34

Vocal Music* | K47M

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

32 | 204

6 | 26

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

37 | 220

8 | 32

Drama* | K47R

88+12 চার বছরে 88% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Brooklyn Institute for Liberal Arts | 17K745

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 415
600 Kingston Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718-221-1097

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Humanities, Arts & STEM* | L17A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

95+5 চার বছরে 95% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Brooklyn International High School | K53A O

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

69+31 চার বছরে 69% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

67 | 433

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

14 | 48

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 430 | 1 b
999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718-235-3592

Brooklyn Lab School | 19K639
Engineering and Science | L46A

26 | 233

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 359 | W L b
49 Flatbush Avenue Extension, Brooklyn NY 11201 | 718-643-9315

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

124 | 1146

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Brooklyn International High School | 13K439

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 664

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

17 | 147

| 8119+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 81% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম
সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 698 | 1
223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206 | 718-366-0154

Brooklyn Latin School | 14K449
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Brooklyn Latin School |

ক�োড নেই

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

পরীক্ষা

আসন | আবেদনকারী

176 | 17244

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Brooklyn Preparatory High School | 14K488

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 527 | 1 b
257 North 6th Street, Brooklyn NY 11211 | 718-486-2550

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Brooklyn Preparatory High School* | K07X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

92+8 চার বছরে 92% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Mathematics, Science & Humanities* | L68A

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

23 | 240

সায়েন্স এবং ম্যাথ

উন্মুক্ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

90 | 839

18 | 138

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 296 | 1 b
883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225 | 718-230-6250

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Performing and Visual Arts* | K48A

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

90 | 522

18 | 112

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 335 | 1 b
400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237 | 718-381-7100

The Brooklyn School for Social Justice | 32K549
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Humanities and Interdisciplinary* | K54A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

Smart Scholars | K54B

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

110 | 1497

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 277 | 1 b
400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237 | 718-381-7100

Brooklyn School for Music & Theatre | 17K548

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Brooklyn School for Math
and Research | 32K168

90+10 চার বছরে 90% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

95 | 287

20 | 85
নতু ন

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 929
8310 21st Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718-266-5032

Brooklyn Studio Secondary School | 21K690

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Instrumental Music* | K90H

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

28 | 205

6 | 82

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

30 | 551

6 | 161

Digital Communications and Media* | K90J

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 5937 | 1 b
29 Ft Greene Place, Brooklyn NY 11217 | 718-804-6400

Brooklyn Technical High School | 13K430
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Brooklyn Technical High School |

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

ক�োড নেই

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

পরীক্ষা

আসন | আবেদনকারী

1305 | 23637

| 937+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 93% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির
সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Brooklyn Theatre Arts High School | 18K567

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 350 | 1 b
6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236 | 718-968-1072

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Theater Arts | L33A

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

100 | 559

20 | 144

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 6832+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 68% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bushwick Leaders High School for
Academic Excellence | 32K556

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 302
797 Bushwick Avenue, Brooklyn NY 11221 | 718-919-4212
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bushwick Leaders High School for Academic
Excellence | K36A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

83 | 530

17 | 154

Dual Language Spanish | K36B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

25 | 107

5 | 23

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

City Polytechnic High School of Engineering,
Architecture, and Technology | 13K674

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 426 | r 4 b
105 Tech Place, Brooklyn NY 11201 | 718-875-1473

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

City Polytechnic High School of Engineering,
Architecture and Technology | L59A

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 1474

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 319

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1200 | 1 b
901 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225 | 718-636-4900

Clara Barton High School | 17K600
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Health Career Professions | K50A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

300 | 961

61 | 198

Bilingual Haitian Creole | K50B

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাই: ভাষা

22 | 52

5|9

Gateway Honors | K50J

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

41 | 171

9 | 33

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7129+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 71% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Cobble Hill School of American Studies | 15K519

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 582 | 1
347 Baltic Street, Brooklyn NY 11201 | 718-403-9544
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Biomedical Sciences/Health Careers* | K91A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

83 | 381

17 | 88

Pre-Law Institute/American Studies* | K91B

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

100 | 328

20 | 52

89+11 চার বছরে 89% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Cultural Academy for the Arts
and Sciences | 18K629

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 282 | b
5800 Tilden Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718-968-6630
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Culinary Arts* | L45A

কিউলিনারি আর্টস

উন্মুক্ত

67 | 341

14 | 99

Cultural Academy College Prep* | L45B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

22 | 142

5 | 35

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | 4 = 9-14 গ্রেডের আর্লি কলেজ এবং কেরিয়ার স্কুল | r = আর্লি কলেজ | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা,
সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 268 | 1 a
237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215 | 718-832-4201

Cyberarts Studio Academy | 15K463
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Cyberarts Studio Academy* | K29A

62+38 চার বছরে 62% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

104 | 147

21 | 59

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Cypress Hills Collegiate Preparatory
School | 19K659

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 302 | 1 b
999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718-647-1672

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Cypress Hills Collegiate Preparatory
High School | L56A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

90 | 432

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 113

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Digital Arts and Cinema Technology
High School | 15K429

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 246 | 1
284 Baltic Street, Brooklyn NY 11201 | 718-694-9741

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Digital Cinema Production and Digital Arts* | 
K79A

ফিল্ম/ভিডিও

বাছাইকৃ ত

96+4 চার বছরে 96% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

75 | 407

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

15 | 117

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Dr. Susan S. McKinney Secondary
School of the Arts | 13K265

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 313 | 1
101 Park Avenue, Brooklyn NY 11205 | 718-834-6760
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

অডিশন

19 | 75

4 | 29

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

16 | 39

3|6

Dance* | K42C

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

15 | 69

3|8

Drama* | K42D

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

12 | 27

3|8

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

12 | 19

3|4

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Visual Arts* | K42A

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

Vocal Music* | K42B

Instrumental Music* | K42E

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Eagle Academy for Young Men II | 23K644

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 651 | M
1137 Herkimer Street, Brooklyn NY 11233 | 718-495-0863

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Eagle Academy for Young Men II* | L65A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

25 | 142

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 496 | 1 a
145 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718-927-0012

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

East New York Family Academy* | K45A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সূত্র

67 | 354

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

East New York Family Academy | 19K409

81+19 চার বছরে 81% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

75 | 502

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

15 | 144

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব
স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয়. য�োগ্যতা: M = শুধু পুরুষ শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 304 | 1 b
850 Grand Street, Brooklyn NY 11211 | 718-387-2800

East Williamsburg Scholars Academy | 14K477

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Law Enforcement Academy | K86A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

82 | 196

16 | 45

Computer Forensics Program | K86B

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

56 | 195

12 | 54

উন্মুক্ত

56 | 102

12 | 22

Instrumental Music | K86C

66+34 চার বছরে 66% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

পারফরমিং আর্টস্

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Ebc High School for Public Service –
Bushwick | 32K545

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 479 | 1 b
1155 Dekalb Avenue, Brooklyn NY 11221 | 718-452-3440

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

105 | 436

21 | 171

Public Service* | K73A

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3693 | 1 b
1600 Avenue L, Brooklyn NY 11230 | 718-258-9283

Edward R. Murrow High School | 21K525

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Communication Arts* | K57A

কম্যুনিকেশন

এড. অপ্ট.

565 | 4970

116 | 671

Bilingual Chinese (Mandarin) Communication
Arts | K57B

কম্যুনিকেশন

বাছাই: ভাষা

23 | 235

5 | 13

Bilingual Spanish Communication Arts | K57C

কম্যুনিকেশন

বাছাই: ভাষা

28 | 287

6 | 65

Vocal Music | K57J

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

41 | 308

9 | 50

Fine and Visual Arts | K57K

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

50 | 590

10 | 77

Instrumental Music | K57L

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

46 | 335

9 | 29

Studio Theater | K57P

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

27 | 335

5 | 56

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

El Puente Academy for Peace and Justice | 14K685

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 224 | L
250 Hooper Street, Brooklyn NY 11211 | 718-387-1125

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

El Puente Academy for Peace and Justice* | 
K75A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

ভর্তি পদ্ধতি

FDNY – Captain Vernon A. Richard High School for
হেলথ প্রফেশন্স
Fire and Life Safety* | K62X

এড. অপ্ট.

সূত্র

9 | 75

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 277
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718-688-7930

আগ্রহের বিষয়

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

46 | 184

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

FDNY – Captain Vernon A. Richard High School
for Fire and Life Safety | 19K502
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 320

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 156

| হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে N/A জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির
সুয�োগ দেয় | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট
দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 4559 | 1 b
8301 Shore Road, Brooklyn NY 11209 | 718-748-1537

Fort Hamilton High School | 20K490

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Honors Academy* | K17H

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

91 | 2221

19 | 125

Joffrey Ballet Dance Academy* | K17J

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

18 | 101

4|8
6 | 22

Instrumental Music* | K17R

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

28 | 165

Vocal Music* | K17S

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

28 | 135

6 | 22

Dramatic Arts Academy* | K17T

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

28 | 166

6 | 23

Zoned* | K17Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

81+19 চার বছরে 81% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Franklin Delano Roosevelt High School | 20K505

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3214 | 1
5800 20th Avenue, Brooklyn NY 11204 | 718-621-8800

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

STEAM – Robotics/Programming | K16A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

166 | 903

34 | 198
9 | 103

STEAM – Environmental Studies | K16C

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স

এড. অপ্ট.

44 | 465

STEAM – Performing Arts* | K16D

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

53 | 392

11 | 77

STEAM – Multimedia Design | K16E

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

58 | 596

12 | 124

STEAM – Science Research | K16F

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

56 | 644

12 | 90

Technical Theater | K16G

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

25 | 223

5 | 71

Dual Language Chinese | K16H

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

25 | 186

5 | 24

Studio Art Design | K16I

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

Zoned* | K16Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

70+30 চার বছরে 70% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 8119+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 81% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Frederick Douglass Academy VII
High School | 23K514
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 153 | 1 b
226 Bristol Street, Brooklyn NY 11212 | 718-485-3789

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Frederick Douglass Academy VII High School* | 
মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক
K80X

57+43 চার বছরে 57% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

নতু ন

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 324

এড. অপ্ট.

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 101

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

George Westinghouse Career and Technical
Education High School | 13K605

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 776 | 1 b
105 Tech Place, Brooklyn NY 11201 | 718-625-6130
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Multimedia Internet Technology | K70C

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

47 | 299

10 | 119
10 | 94

Culinary Arts | K70D

কিউলিনারি আর্টস

এড. অপ্ট.

46 | 297

Electrical Installation and Practice | K70E

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

46 | 156

10 | 81

Brooklyn STEAM Center | K70H

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

25 | 262

5 | 66

Computer Systems Support | K70I

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

46 | 219

10 | 95

74+26 চার বছরে 74% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 7228+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 72% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল
গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 178 | 1 L a
561 Grand Avenue, Brooklyn NY 11238 | 718-455-0746

Gotham Professional Arts Academy | 13K594
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Gotham Professional Arts Academy | L35A

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

60+40 চার বছরে 60% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

67 | 220

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

14 | 73

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 239 | 1
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718-922-6289

High School for Civil Rights | 19K504
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

High School for Civil Rights and Law* | K63X

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

উন্মুক্ত

57+43 চার বছরে 57% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 310

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 74

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The High School for Enterprise, Business
and Technology | 14K478

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 831 | 1 b
850 Grand Street, Brooklyn NY 11211 | 718-387-2800
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Computer Science/Networking | K88A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

80 | 488

16 | 139

Business & Finance | K88B

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

এড. অপ্ট.

53 | 325

11 | 59

International Baccalaureate Diploma Program | 
সায়েন্স এবং ম্যাথ
K88C

বাছাইকৃ ত

50 | 79

10 | 15

Music Major | K88D

এড. অপ্ট.

21 | 90

4 | 26

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

পারফরমিং আর্টস্

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The High School for Global Citizenship | 17K528

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 213 | 1 b
883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225 | 718-230-6300
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Engineering | K32A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

19 | 164

4 | 46

Biomedical Science | K32B

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

19 | 140

4 | 20

Computer Science | K32C

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

20 | 171

4 | 44

Brooklyn STEAM Center | K32D

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

25 | 102

5 | 22

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Innovation in
Advertising and Media | 18K617

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 240
1600 Rockaway Parkway, Brooklyn NY 11236 | 718-290-8760

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

High School for Innovation In Advertising and
Media | L48A

বিজনেস

এড. অপ্ট.

58+42 চার বছরে 58% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

14 | 89

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 460 | 1
1600 Rockaway Parkway, Brooklyn NY 11236 | 718-290-8700

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

High School for Medical Professions | L49A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

সূত্র

67 | 293

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Medical Professions | 18K633

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 1184

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 157

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির
সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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High School for Public Service:
Heroes of Tomorrow | 17K546

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 462 | 1
600 Kingston Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718-756-5325
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Law Academy – HSPS* | K64A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

বাছাইকৃ ত

29 | 362

6 | 57

Medical Science and Careers Academy* | K64B

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

58 | 446

12 | 52

Urban Farming and Agricultural Sciences* | 
K64C

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স

এড. অপ্ট.

21 | 566

93+7 চার বছরে 93% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

4 | 125

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Service & Learning
at Erasmus | 17K539

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 297 | 1 b
911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226 | 718-564-2551

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

High School for Service & Learning* | K30X

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 341

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 92

| 6436+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 64% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Youth and Community
Development at Erasmus | 17K537

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 467 | 1 b
911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226 | 718-564-2470

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Arts* | K06B

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

উন্মুক্ত

45 | 317

9 | 73

ফিল্ম/ভিডিও

উন্মুক্ত

45 | 208

9 | 67

Media* | K06C

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School of Sports Management | 21K348

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 241 | 1 b
2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718-333-7650

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Sport Management* | K97R

বিজনেস

এড. অপ্ট.

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

90 | 331

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 108

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School of Telecommunication
Arts and Technology | 20K485

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1235 | 1 b
350 67th Street, Brooklyn NY 11220 | 718-759-3400

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Telecommunication Arts and Technology* | 
K59A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

246 | 2882

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

38 | 578

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

International High School at Lafayette | 21K337

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 347 | 1 W L b
2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 | 7
 18-333-7860

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

International High School | K38R O

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

70+30 চার বছরে 70% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

75 | 193

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

15 | 41

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির
সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু
তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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International High School at
Prospect Heights | 17K524
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 368 | 1 W L b
883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225 | 7
 18-230-6333

আগ্রহের বিষয়

International High School at Prospect Heights | 
মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক
K98X O

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

ভর্তি পদ্ধতি

90 | 176

বাছাই: ভাষা

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 29

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 659 | 1 b
5800 Tilden Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718-629-2307

It Takes A Village Academy | 18K563

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

It Takes A Village Academy | L36A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

90 | 370

18 | 105

Engineering Academy | L36B

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

22 | 309

5 | 67

Medical Professions & Science Academy | L36C

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

22 | 243

5 | 44

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 6436+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 64% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3797 | 1 b
3787 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11229 | 718-758-7200

James Madison High School | 22K425

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Medical/Health Professions | K25B

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

75 | 3502

15 | 502

Law Institute | K25D

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

বাছাইকৃ ত

133 | 2710

27 | 276

Zoned* | K25Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 8119+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 81% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 2203 | 1
50 Avenue X, Brooklyn NY 11223 | 718-373-6400

John Dewey High School | 21K540

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Academy for Business Management and
Culinary Arts* | K56A

কিউলিনারি আর্টস

এড. অপ্ট.

91 | 705

19 | 167

Chinese Transitional Bilingual Educational
Program | K56B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

37 | 81

8 | 13

STEM Academy* | K56J

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

56 | 486

12 | 76

Pre-Med and Health Academy* | K56L

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

56 | 559

12 | 67

The Academy of Law and Justice* | K56M

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

91 | 850

19 | 122

The Academy of Fine and Performing Arts* | 
K56T

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

91 | 644

19 | 123

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 436 | 1 a
237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215 | 718-832-4250

John Jay School for Law | 15K462
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

John Jay School for Law* | K22A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

104 | 1567

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

21 | 282

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম
সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 515 | 1 b
215 Heyward Street, Brooklyn NY 11206 | 718-302-7900

Juan Morel Campos Secondary School | 14K071

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

উন্মুক্ত

22 | 74

5 | 21

Performing Arts (Dance, Music and Theater)* | 
পারফরমিং আর্টস্
K11B

উন্মুক্ত

34 | 14

7|4

Juan Morel Campos Secondary School* | K11X

উন্মুক্ত

50 | 83

10 | 32

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Visual Art and Design* | K11A

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

69+31 চার বছরে 69% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Khalil Gibran International Academy | 15K592

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 226 | 1
362 Schermerhorn Street, Brooklyn NY 11217 | 718-237-2502

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Khalil Gibran International Academy* | L61A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

67 | 89

14 | 25

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Kingsborough Early College School | 21K468

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 669 | r b
2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718-333-7850

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

Kingsborough Early College* | L55A

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

92 | 899

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 103

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Kurt Hahn Expeditionary Learning School | 18K569
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 294 | 1 L b
5800 Tilden Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718-629-1204
ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

67 | 253

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

14 | 100

Kurt Hahn Expeditionary Learning School | L37A মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

Leaders High School | 21K572

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 378 | L b
2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718-333-7700

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7129+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 71% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Expeditionary Learning School for Community
Learners | L34A

প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ

এড. অপ্ট.

89+11 চার বছরে 89% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

75 | 425

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

15 | 128

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Leon M. Goldstein High School
for the Sciences | 22K535
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1057 | 1 a
1830 Shore Boulevard, Brooklyn NY 11235 | 718-368-8500

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Leon M. Goldstein High School for the Sciences | 
সায়েন্স এবং ম্যাথ
K76A

94+6 চার বছরে 94% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

166 | 4152

বাছাইকৃ ত

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

34 | 244

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 245 | 1 T
2865 West 19th Street, Brooklyn NY 11224 | 718-946-6812

Liberation Diploma Plus | 21K728
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Liberation Diploma Plus High School | L72A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বদলি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

25 | 13

5|7

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে N/A জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

সূত্র

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | r = আর্লি কলেজ | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | T = ট্রান্সফার স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য
কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Life Academy High School for
Film and Music | 21K559
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 286 | 1 b
2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718-333-7750

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Life Academy High School for Film and Music | 
ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন
L38A

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

67 | 293

এড. অপ্ট.

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

14 | 103

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Lyons Community School | 14K586

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 471 | 1 L
223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206 | 718-782-0918

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Lyons Community School* | L39A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

30 | 191

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

6 | 70

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Medgar Evers College Preparatory School | 17K590

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 1332 | 1 a
1186 Carroll Street, Brooklyn NY 11225 | 718-703-5400

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Science, Math and Technology* | K77A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

125 | 2751

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

26 | 321

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Metropolitan Diploma Plus High School | 23K647

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 227 | 1 T a
985 Rockaway Avenue, Brooklyn NY 11212 | 718-342-6249

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Metropolitan Diploma Plus High School | L74A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বদলি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

25 | 27

5|5

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে N/A জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 4156 | 1
2839 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11210 | 718-724-8500

Midwood High School | 22K405

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

উন্মুক্ত

305 | 485

63 | 78

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

227 | 5993

47 | 552

Medical Science Institute | K26K

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

338 | 6421

69 | 442

Bilingual Haitian Creole Institute | K26L

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাই: ভাষা ও
বিষয়

8 | 145

2 | 21

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Liberal Arts and Science Institute | K26H

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

Humanities Institute | K26J

92+8 চার বছরে 92% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Millennium Brooklyn High School | 15K684

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 675 | 1 a
237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215 | 718-832-4333

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Millennium Brooklyn* | L63A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

145 | 5061

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 499

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | T = ট্রান্সফার স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে
অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 267 | 1 W b
999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718-827-2796

Multicultural High School | 19K583

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Multicultural High School | L40A O

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

67 | 157

14 | 26

Dual Language Spanish | L40B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

25 | 122

5 | 20

81+19 চার বছরে 81% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 252 | b
1700 Fulton Street, Brooklyn NY 11213 | 718-804-6805

Nelson Mandela High School | 16K765
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Nelson Mandela School for Social Justice | K15A মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 233

উন্মুক্ত

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 93

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3427 | 1 b
1601 80th Street, Brooklyn NY 11214 | 718-232-2500

New Utrecht High School | 20K445

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Medical Professions & Health Careers | K28A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

124 | 1269

26 | 218
7 | 152

Academy of Legal Studies | K28B

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

33 | 765

Academy of Hospitality & Tourism | K28C

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

এড. অপ্ট.

33 | 528

7 | 145

Academy of Art & Design | K28D

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

33 | 1161

7 | 266

Honors Academy | K28H

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

33 | 1681

7 | 112

Academy of Business and Technology | K28M

বিজনেস

এড. অপ্ট.

33 | 1319

7 | 277

Zoned* | K28Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 414 | 1 b
3000 Avenue X, Brooklyn NY 11235 | 718-891-0037

Origins High School | 22K611
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Origins High School* | K05A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
College Preparatory* | K27A

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

18 | 71

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

60 | 461

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

12 | 156

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 581 | r 4 a
150 Albany Avenue, Brooklyn NY 11213 | 718-221-1593

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Pathways In Technology Early College
High School* | L67A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

সূত্র

90 | 230

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 690 | a
237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215 | 718-832-4300

Pathways in Technology Early College
High School (P-TECH) | 17K122

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Park Slope Collegiate | 15K464

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 1087

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 239

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | 4 = 9-14 গ্রেডের আর্লি কলেজ এবং কেরিয়ার স্কুল | r = আর্লি কলেজ. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী
যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Performing Arts and Technology
High School | 19K507

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 409 | 1
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718-688-7900
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Dance* | K61D

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

21 | 276

4 | 65

Music* | K61M

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

21 | 208

4 | 55

Technology | K61R

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

21 | 291

4 | 88

Drama/Theater/Arts/Choir | K61T

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

41 | 238

9 | 54

81+19 চার বছরে 81% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 210 | 1 T b
3000 Avenue X, Brooklyn NY 11235 | 718-332-6290

Professional Pathways High School | 22K630
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Professional Pathways High School | L73A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বদলি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

25 | 26

5|9

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে N/A জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Progress High School for Professional
Careers | 14K474

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 674 | 1 b
850 Grand Street, Brooklyn NY 11211 | 718-387-0228
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

STEM Professional Careers* | K87A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

71 | 419

14 | 92

Aspiring Teachers* | K87B

টিচিং

এড. অপ্ট.

28 | 139

6 | 35

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

28 | 175

6 | 40

Instrumental Music and Art* | K87H

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 964+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 96% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Rachel Carson High School for
Coastal Studies | 21K344
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 623 | 1 b
521 West Avenue, Brooklyn NY 11224 | 718-265-0329

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Rachel Carson High School for Coastal Studies* | 
এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স
L01R

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 261

এড. অপ্ট.

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 70

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The School for Classics High School | 19K683

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 270 | 1
370 Fountain Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718-277-1069

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Theater Skills | L53A

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

70+30 চার বছরে 70% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 146

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 55

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The School for Human Rights | 17K531

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 352 | 1
600 Kingston Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718-771-4793

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The School for Human Rights* | K04X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

100 | 279

20 | 86

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির
সুয�োগ দেয় | T = ট্রান্সফার স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Science Skills Center High School for Science,
Technology and the Creative Arts | 13K419

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 571 | 1 b
49 Flatbush Avenue Extension, Brooklyn NY 11201 | 718-243-9413
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Science Skills Center | K78A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

45 | 366

9 | 87

Gateway Honors | K78B

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

56 | 182

12 | 22

Project Lead The Way | K78C

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

28 | 101

6 | 25

Humanities and the Arts | K78D

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

28 | 149

6 | 23

Early College Pharmacology | K78F

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

28 | 108

6 | 18

Computer Technology | K78G

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

28 | 422

6 | 104

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7426+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 74% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Science, Technology and Research Early
College High School at Erasmus | 17K543

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 576 | 1 r b
911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226 | 718-564-2540

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Early College* | K14A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

93+7 চার বছরে 93% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

83 | 757

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

17 | 86

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 528 | a
1065 Elton Street, Brooklyn NY 11208 | 718-688-7200

Spring Creek Community School | 19K422
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Spring Creek Community School* | K31A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

49 | 360

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

10 | 141

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1216 | 1 a
153 35th Street, Brooklyn NY 11232 | 718-840-1900

Sunset Park High School | 15K667
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Sunset Park High School* | L58A

87+13 চার বছরে 87% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

61 | 271

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 205 | 1 b
226 Bristol Street, Brooklyn NY 11212 | 718-498-2605

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Teachers Preparatory High School* | K20A

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

সূত্র

299 | 1093

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Teachers Preparatory High School | 23K697

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

61 | 128

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

13 | 49

| 6634+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 66% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | r = আর্লি কলেজ | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc
ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Transit Tech Career and Technical
Education High School | 19K615

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 676 | 1 b
1 Wells Street, Brooklyn NY 11208 | 718-647-5204
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Computer Forensic Science and Technology | 
K69B

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

50 | 356

10 | 118

Transit Industrial Electronics | K69K

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

62 | 140

13 | 76

Transit Industrial Electrician | K69L

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

41 | 153

9 | 78
15 | 110

Transit Technician Technology | K69M

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

75 | 193

Computer Networking | K69N

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

58 | 244

12 | 84

Computer Engineering | K69P

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

62 | 361

13 | 113

Information Technology | K69R

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

75 | 154

15 | 71

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7624+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 76% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 264
1600 Rockaway Parkway, Brooklyn NY 11236 | 718-290-8720

Urban Action Academy | 18K642
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Urban Action Academy | L50A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

53+47 চার বছরে 53% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Urban Assembly Institute of Math and
Science* | L54A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

53 | 206

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

11 | 39

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 338 | 1 b
999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718-277-1572

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Urban Assembly School for Collaborative
Healthcare | K19A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

67 | 365

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

14 | 72

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Urban Assembly School for
Criminal Justice | 20K609

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 549 | 1 F b
4200 16th Avenue, Brooklyn NY 11204 | 718-438-3893

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Urban Assembly School for Criminal
Justice* | L62A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Urban Assembly School for
Collaborative Healthcare | 19K764

93+7 চার বছরে 93% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

18 | 60

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 500 | 1 F a
283 Adams Street, Brooklyn NY 11201 | 718-260-2300

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

81+19 চার বছরে 81% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

90 | 153

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Urban Assembly Institute of Math and
Science for Young Women | 13K527

87+13 চার বছরে 87% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

19 | 419

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

4 | 65

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব
স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয়. য�োগ্যতা: F = শুধু মহিলা শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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The Urban Assembly School for
Law and Justice | 13K483

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 435 | 1 a
283 Adams Street, Brooklyn NY 11201 | 718-858-1160

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Urban Assembly School for Law and Justice | 
K08X

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

93+7 চার বছরে 93% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

20 | 146

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 207 | 1 b
49 Flatbush Avenue Extension, Brooklyn NY 11201 | 718-858-0249

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Urban Assembly School of Music and Art* |  পারফরমিং আর্টস/
L02R
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 361

এড. অপ্ট.

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 99

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 341 | 1 b
6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236 | 718-968-1530

Victory Collegiate High School | 18K576
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Victory Collegiate High School | L41A

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

95 | 961

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Urban Assembly School for
Music and Art | 13K350

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

116 | 307

24 | 104

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

W. H. Maxwell Career and Technical
Education High School | 19K660

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 376 | 1 a
145 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718-345-9100

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Design Technology | K68A

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

100 | 216

20 | 94

Medical Careers | K68C

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

100 | 219

20 | 47

কসমেট�োল�োজি

এড. অপ্ট.

54 | 204

11 | 65

Beauty Science & Technology | K68J

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

William E. Grady Career and Technical
Education High School | 21K620

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 412 | 1
25 Brighton 4th Road, Brooklyn NY 11235 | 718-332-5000

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Culinary Arts | K67A

কিউলিনারি আর্টস

এড. অপ্ট.

46 | 210

10 | 74

Information Technology | K67E

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

46 | 193

10 | 67

Health Career Profession | K67H

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

50 | 194

7 | 36
10 | 67
14 | 60

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

Automotive Technology | K67N

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

46 | 151

Construction Technology Academy | K67R

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

70 | 119

69+31 চার বছরে 69% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Williamsburg High School for
Architecture and Design | 14K558

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 580 | b
257 North 6th Street, Brooklyn NY 11211 | 718-388-1260

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Architecture and Design* | K09X

আর্কিটেকচার

উন্মুক্ত

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

124 | 1225

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

26 | 273

| হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে N/A জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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The Williamsburg High School of
Art and Technology | 14K454

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 302 | 1
223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206 | 718-599-1207

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Digital Media and Web Design | L27A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

55 | 237

Liberal Arts and Technology | L27B

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

25 | 416

5 | 120

Spanish Bilingual Computer Science and
Technology | L27C

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

17 | 34

3 | 11

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

11 | 66

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Williamsburg Preparatory School | 14K561

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 682 | 1 b
257 North 6th Street, Brooklyn NY 11211 | 718-302-2306

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

Williamsburg Preparatory School* | K39X

96+4 চার বছরে 96% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

137 | 1656

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

28 | 315

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

World Academy for Total Community
Health High School | 19K510

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 250 | 1
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718-688-7980
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

CNA Certified Nursing Assistant Program* | 
K65A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

উন্মুক্ত

56 | 174

12 | 36

Medical Science* | K65X

হেলথ প্রফেশন্স

উন্মুক্ত

50 | 179

10 | 24

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Young Women’s Leadership School
of Brooklyn | 14K614

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 382 | 1 F
325 Bushwick Avenue, Brooklyn NY 11206 | 718-387-5641

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Young Women’s Leadership School of
Brooklyn* | L66A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

77 | 513

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 103

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির
সুয�োগ দেয়. য�োগ্যতা: F = শুধু মহিলা শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট
দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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8.3 Manhattan
12টি পছন্দকে তালিকাবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ!

আগ্রহের বিষয়

ম্যানহ্যাটনের শিক্ষার্থীগণ যারা তাদের আবেদনপত্রে 12টি পছন্দ
তালিকাবদ্ধ করেছেন

প্রোগ্রামসমূহ

আর্কিটেকচার

4

বিজনেস

9

কম্যুনিকেশন

3

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োলজি

8

ক্যুলিনারি আর্টস

1

ইঞ্জিনিয়ারিং

5

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স

1

ফিল্ম/ভিডিও

1

হেলথ প্রফেশন্স

8

107টি ডিস্ট্রিক্ট হাই স্কুল
147টি কর্মসূচি, সেই সাথে আটটি স্পেশালাইজড হাই স্কুল কর্মসূচি
 নবম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য 15,621 এর বেশি আসন
 79টি স্কুল দশম গ্রেডের আসন অফার করে

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

2

হিউম্যানিটিজ এবং ইন্টারডিসিপ্লিনারি

55

ম্যানহাটানের প্রোগ্রামে ভর্তি প্রক্রিয়াগুল�ো কী কী?

পারফরমিং আর্টস্/ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

1

ম্যানহাটানে প্রোগ্রামের চাহিদার প্রতি মন�োয�োগ দিন। স্মরণ রাখবেন যে, আসন
প্রতি বেশি সংখ্যক আবেদনকারী থাকার ফলে ভর্তির প্রস্তাব লাভের সম্ভাবনা হ্রাস
পায়।

প্রজেক্ট-বেজড্ লার্নিং

1

97%

তাদের রাউন্ড 1 পছন্দের
যেক�োন�োটি থেকে একটি
অফার গ্রহণ করেছেন

ম্যানহাটানে বেছে নেওয়ার জন্য কী কী হাই স্কুল প্রোগ্রাম রয়েছে?



ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট
পারফরমিং আর্টস্

সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথ
টিচিং
ভিজ্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

ট্রান্সফার
পরীক্ষা

1%

1%

বাছাইকৃ ত: ভাষা
এবং অ্যাকাডেমিকস

বাছাইকৃ ত: ভাষা

বাছাইকৃ ত

অডিশন

20%
5%
6%
23%

ভর্তি পদ্ধতি

অনুযায়ী
কর্মসূচি
4%
উন্মুক্ত

+38423652E

শি
 ক্ষাগত বিকল্প

39%

4
22
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1
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1 ইঞ্চি = 0.79 মাইল

ডিস্ট্রিক্ট বাউন্ডারি

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল
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5
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Louis D. Brandeis Educational Complex
Frank McCourt High School
The Global Learning Collaborative
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Columbia Secondary School

Urban Assembly School for the Performing Arts

A. Philip Randolph Campus High School

High School for Mathematics, Science and
Engineering at City College (HSMSE)

George Washington Educational Campus
The College Academy
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Thurgood Marshall Academy for
Learning and Social Change

Mott Hall High School

Life Sciences Secondary School

East River
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Community Health Academy
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Science and Mathematics

Park East High School
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The Facing History School

Urban Assembly
New York Harbor School

Millennium High School

The Urban Assembly School of Business
for Young Women

Richard R. Green High School of Teaching

Broadway Education Campus

Leadership and Public Service High School

High School of Economics and Finance

Stuyvesant High School

Chelsea Career and Technical Education High School
NYC iSchool

Harvest Collegiate High School

N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies
N.Y.C. Museum School

Bayard Rustin Educational Campus
Hudson High School of Learning Technologies
Humanities Preparatory Academy
Landmark High School
Manhattan Business Academy
Quest to Learn

Urban Assembly Gateway School for Technology

Stephen T. Mather Building Arts &
Craftsmanship High School

Business of Sports School (BOSS)

Graphics Educational Campus

The Urban Assembly School of
Design and Construction

Manhattan Bridges High School

High School of Hospitality Management

Food and Finance High School
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Midtown East Campus
Art and Design High School

Julia Richman Educational Campus
Manhattan International High School
Talent Unlimited High School
Vanguard High School

Eleanor Roosevelt High School

Martin Luther King, Jr. Educational Campus
High School of Arts and Technology
High School for Law, Advocacy and Community Justice
Manhattan / Hunter Science High School
The Maxine Greene High School for Imaginative Inquiry
Special Music School
The Urban Assembly School for Media Studies

University Neighborhood High School

Orchard Collegiate Academy

Bard High School Early College

New Explorations into Science, Technology and
Math High School (NEST+m)

Marta Valle High School

High School for Health Professions and Human Services

Institute for Collaborative Education (ICE)

Washington Irving Educational Campus
Academy for Software Engineering (AFSE)
Gramercy Arts High School
The High School For Language and Diplomacy
International High School at Union Square
Union Square Academy for Health Sciences
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School of the Future High School

Baruch College Campus High School

Norman Thomas Educational Campus
Manhattan Academy for Arts & Language
Murray Hill Academy
Unity Center for Urban Technologies

N
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The Urban Assembly Academy of Government and Law

New Design High School

Lower Manhattan Arts Academy

High School for Dual Language and Asian Studies

Essex Street Academy

Seward Park Educational Campus
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Murry Bergtraum Educational Campus
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47 The American Sign Language and
English Secondary School | 02M047

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 196 | 1 b
223 East 23rd Street, Manhattan NY 10010 | 917-326-6668

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

American Sign Language Studies Program* | 
M54A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

55 | 307

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

14 | 79

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

A. Philip Randolph Campus
High School | 06M540

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1503 | 1 b
443 West 135th Street, Manhattan NY 10031 | 212-690-6800
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academic Professions | M19B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

82 | 666

22 | 203

The Academy of the Humanities | M19C

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

54 | 340

14 | 92

The Academy of Engineering | M19J

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

81 | 430

21 | 98

The Academy of Medicine | M19K

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

134 | 537

36 | 77

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

27 | 189

7 | 17

Dual Language Spanish Program* | M19L

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 459 | a
40 Irving Place, Manhattan NY 10003 | 212-253-3299

Academy for Software Engineering | 02M546
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy for Software Engineering (AFSE)* | 
A54A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

87+13 চার বছরে 87% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 2646

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 599

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1478 | 1 a
231-249 East 56th Street, Manhattan NY 10019 | 212-752-4340

Art and Design High School | 02M630

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Architectural Design | M60N

আর্কিটেকচার

অডিশন

39 | 310

11 | 75

Commercial Art and Design | M60P

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

118 | 1199

32 | 227

Film/Video Production | M60Q

ফিল্ম/ভিডিও

অডিশন

39 | 235

11 | 54

অডিশন

107 | 602

28 | 125

Digital Arts | M60R

89+11 চার বছরে 89% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 615 | r a
525 East Houston Street, Manhattan NY 10002 | 212-995-8479

Bard High School Early College | 01M696
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Early College | M51A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

126 | 3736

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

24 | 200

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Baruch College Campus High School | 02M411

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 475 | 1 a
55 East 25th Street, Manhattan NY 10010 | 212-683-7440

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Baruch College Campus High School* | M87A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

88 | 5332

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 433

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | r = আর্লি কলেজ | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc
ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1423 | 1 L a
522 West 44th Street, Manhattan NY 10036 | 212-465-4230

Beacon High School | 03M479
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
The Beacon School | M71A

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

76 | 430

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 429 | 1 a
439 West 49th Street, Manhattan NY 10019 | 212-246-2183

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Business of Sports School* | A14A

বিজনেস

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

102 | 1284

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

27 | 400

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 508 | 1
1573 Madison Avenue, Manhattan NY 10029 | 212-860-5929

Central Park East High School | 04M555
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Central Park East* | M86A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

284 | 5407

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Business of Sports School | 02M393

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

91 | 4761

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

24 | 627

| 973+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 97% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Chelsea Career and Technical
Education High School | 02M615

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 451 | 1
131 Avenue Of The Americas, Manhattan NY 10013 | 212-925-1080
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Chelsea Technical Academy/Cisco* | M67B

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

36 | 565

9 | 179

Graphic Design* | M67E

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

63 | 461

17 | 171

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

City College Academy of the Arts | 06M293

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 608 | 1 r a
4600 Broadway, Manhattan NY 10040 | 212-567-3164

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

City College Academy of the Arts* | M06A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

64 | 1271

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

17 | 226

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 726 | 1 a
10 East 15th Street, Manhattan NY 10003 | 212-524-4360

The Clinton School | 02M260
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Clinton School* | M64A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

90 | 2500

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

24 | 279

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 427 | 1 b
549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040 | 212-927-1841

The College Academy | 06M462

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

College Access for All* | M32A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

71 | 186

19 | 67

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

24 | 72

6 | 16

Dual Language Spanish* | M32B

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | r = আর্লি কলেজ | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে
অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 718 | b
425 West 123rd Street, Manhattan NY 10027 | 212-666-1278

Columbia Secondary School | 05M362
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Columbia Secondary School* | A15A

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

76 | 2653

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

20 | 232

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Community Health Academy of
the Heights | 06M346
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

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

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Community Health Academy of The Heights* | 
মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক
M07A

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

4 | 324

এড. অপ্ট.

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

2 | 106

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Eagle Academy for Young Men
of Harlem | 05M148

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 374 | M
6 Edgecombe Avenue, Manhattan NY 10030 | 212-694-6051

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Eagle Academy for Young Men of Harlem* | 
Y41A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

79 | 152

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

21 | 78

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | 6337+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 63% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 680 | L
420 East 12th Street, Manhattan NY 10009 | 212-460-8467

East Side Community School | 01M450
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

East Side Community* | M58A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Eleanor Roosevelt High School* | M21A

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

99 | 5087

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

26 | 443

| 973+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 97% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Esperanza Preparatory Academy* | A37A

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

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাই: ভাষা

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

62 | 245

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 85

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 339 | L
350 Grand Street, Manhattan NY 10002 | 212-475-4773

Essex Street Academy | 02M294
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Essex Street Academy | M37X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

সূত্র

18 | 339

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 530 | 1 a
411 East 76th Street, Manhattan NY 10021 | 212-772-1220

Esperanza Preparatory Academy | 04M372

87+13 চার বছরে 87% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

69 | 1511

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Eleanor Roosevelt High School | 02M416

66+34 চার বছরে 66% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

64 | 2202

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

17 | 578

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: M = শুধু পুরুষ শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা
জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 372 | 1 L b
525 West 50th Street, Manhattan NY 10019 | 212-757-2680

The Facing History School | 02M303
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
The Facing History School* | M02R

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 426

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 201

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Fiorello H. LaGuardia High School of Music
& Art & Performing Arts | 03M485

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 2760 | 1 b
100 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212-496-0700

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Fine and Visual Art |

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

211 | 1300

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

59 | 760

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

118 | 752

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

181 | 1139

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

99 | 911

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

28 | 126

Dance |

ক�োড নেই

ক�োড নেই

Instrumental Music |
Vocal Music |
Drama |

ক�োড নেই

ক�োড নেই

ক�োড নেই

Technical Theater |

ক�োড নেই

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 375 | 1 b
525 West 50th Street, Manhattan NY 10019 | 212-586-2943

Food and Finance High School | 02M288
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Food and Finance High School | M34X

কিউলিনারি আর্টস

এড. অপ্ট.

85+15 চার বছরে 85% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 1607

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 471

| 7426+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 74% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 413 | 1 a
145 West 84th Street, Manhattan NY 10024 | 212-362-2015

Frank McCourt High School | 03M417
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Frank McCourt High School | A21A

প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ

বাছাইকৃ ত

94+6 চার বছরে 94% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 1607

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 269

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 1257 | 1 b
2581 7th Avenue, Manhattan NY 10039 | 212-491-4107

Frederick Douglass Academy | 05M499
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Frederick Douglass Academy for the Humanities
(FDAH)* | M75A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

126 | 525

34 | 140

Science, Technology, Engineering, and
Mathematics (STEM)* | M75B

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

126 | 376

34 | 67

24 | 285

6 | 70

Frederick Douglass Academy for New Arrivals* | 
মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক
M75C O

85+15 চার বছরে 85% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

বাছাই: ভাষা

| 6535+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 65% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Frederick Douglass Academy II
Secondary School | 03M860

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 362 | 1 b
215 West 114th Street, Manhattan NY 10026 | 212-865-9260

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Douglass STEM Institute* | M39A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

71 | 214

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

19 | 68

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের
জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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The Global Learning Collaborative | 03M403
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
The Global Learning Collaborative* | A17A

81+19 চার বছরে 81% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 414 | a
145 West 84th Street, Manhattan NY 10024 | 212-877-1103

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 648

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 225

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 468 | 1 a
40 Irving Place, Manhattan NY 10003 | 212-253-7076

Gramercy Arts High School | 02M374

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Fine & Visual Arts | M66A

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

66 | 341

18 | 77

Performing Arts | M66B

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

35 | 122

9 | 22

Capstone Scholars | M66I

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

25 | 63

7 | 15

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Gregorio Luperon High School for
Science and Mathematics | 06M552

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 521 | 1 W a
501 West 165th Street, Manhattan NY 10032 | 212-928-1202
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bilingual Spanish Science & Mathematics* | 
M62A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাই: ভাষা ও
বিষয়

87 | 157

23 | 6

Dual Language Spanish* | M62B

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাই: ভাষা

47 | 202

13 | 19

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 457 | 1 L
34 West 14th Street, Manhattan NY 10011 | 212-242-3384

Harvest Collegiate High School | 02M534
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Harvest Collegiate High School* | A53A

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
The Heritage School* | M97A

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

63 | 474

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

17 | 187

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 402
350 Grand Street, Manhattan NY 10002 | 212-475-4097

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

High School for Dual Language and Asian
Studies | M59A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা ও
বিষয়

সূত্র

25 | 628

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 313 | 1 b
1680 Lexington Avenue, Manhattan NY 10029 | 212-828-2858

High School for Dual Language and
Asian Studies | 02M545

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

95 | 2255

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Heritage School | 04M680

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 1231

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 87

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা
জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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High School for Environmental Studies | 02M400

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1146 | 1 a
444 West 56th Street, Manhattan NY 10019 | 212-262-8113
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Environmental Studies | M41C

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

215 | 1571

57 | 327

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স

বাছাইকৃ ত

22 | 860

6 | 50

Honors Academy | M41D

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Excellence and
Innovation | 06M423

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 182 | T
650 Academy Street, Manhattan NY 10034 | 212-569-1022

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

High School for Excellence and Innovation | 
A24A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বদলি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

47 | 57

13 | 13

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে N/A জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Health Careers
and Sciences | 06M468
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Health Careers & Sciences* | M33A

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 423 | b
549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040 | 212-927-1841

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

138 | 552

37 | 113

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Health Professions
and Human Services | 02M420

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1825 | 1 b
345 East 15th Street, Manhattan NY 10003 | 212-780-9175
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Science & Research | M70A

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

148 | 1348

39 | 154

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

201 | 2097

54 | 249

Medical Assisting and Lab | M70B

92+8 চার বছরে 92% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The High School for Language
and Diplomacy | 02M399

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 302 | 1 a
40 Irving Place, Manhattan NY 10003 | 212-253-2480

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

High School for Language and Diplomacy* | 
A11A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

106 | 345

28 | 93

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 6535+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 65% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Law and Public Service | 06M467

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 481 | b
549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040 | 212-342-6130

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Law and Public Service* | M31A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

113 | 614

30 | 131

Dual Language Spanish* | M31B

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

বাছাই: ভাষা

24 | 89

6 | 21

67+33 চার বছরে 67% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | T = ট্রান্সফার স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc
ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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High School for Law, Advocacy and
Community Justice | 03M492

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 429 | 1 b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212-501-1201

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Law, Advocacy and Community Justice
High School | M14A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

111 | 872

29 | 164

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Math, Science and Engineering
at City College (HSMSE) | 05M692
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 491 | 1 b
240 Convent Avenue, Manhattan NY 10031 | 212-281-6490

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

High School for Math, Science and Engineering at
ইঞ্জিনিয়ারিং
City College (HSMSE) | ক�োড নেই

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

108 | 19537

পরীক্ষা

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Media and
Communications | 06M463
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Media & Communications* | M30A

61+39 চার বছরে 61% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 396 | b
549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040 | 212-927-1841

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

কম্যুনিকেশন

এড. অপ্ট.

119 | 320

31 | 92

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School of Arts and Technology | 03M494

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 492 | 1 b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212-501-1198
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Arts & Technology | M12A

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

57 | 974

15 | 270

এড. অপ্ট.

54 | 375

14 | 123

Digital Media | M12B

57+43 চার বছরে 57% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

| 7030+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 70% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School of Economics and Finance | 02M489

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 741 | b
100 Trinity Place, Manhattan NY 10006 | 212-346-0708

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Economics and Finance | M79A

বিজনেস

এড. অপ্ট.

89+11 চার বছরে 89% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

42 | 285

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1577 | 1 b
225 West 24th Street, Manhattan NY 10011 | 212-255-1235
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

অডিশন

162 | 561

43 | 129

অডিশন

142 | 485

38 | 120

অডিশন

71 | 288

19 | 57

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Art, Photography, and Graphic Design | M68J

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

Fashion Design and Related Fields | M68L

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

Business Marketing and Visual Merchandising | 
বিজনেস
M68M

সূত্র

158 | 1911

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The High School of Fashion Industries | 02M600

95+5 চার বছরে 95% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির
সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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High School of Hospitality
Management | 02M296

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 380 | b
525 West 50th Street, Manhattan NY 10019 | 212-586-0963

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

High School of Hospitality Management | M36X

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

এড. অপ্ট.

81+19 চার বছরে 81% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

23 | 118

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 476 | 1 b
351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 | 212-488-3330

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Hudson High School of Learning Technologies* | 
মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক
A18A

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

95 | 476

উন্মুক্ত

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

25 | 186

| 937+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 93% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Humanities Preparatory Academy | 02M605
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Humanities Preparatory Academy* | M99A

88+12 চার বছরে 88% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

85 | 444

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Hudson High School of Learning
Technologies | 02M437

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 245 | L b
351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 | 212-929-4433

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

40 | 341

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

10 | 95

| 937+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 93% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 319 | 1 T a
850 10th Avenue, Manhattan NY 10019 | 212-262-8067

Independence High School | 02M544
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Independence High School | L75A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বদলি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

24 | 25

6 | 13

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে N/A জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Institute for Collaborative
Education (ICE) | 02M407
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Institute for Collaborative Education* | M82A

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 486 | 1 L b
345 East 15th Street, Manhattan NY 10003 | 212-475-7972

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

11 | 115

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 356 | 1 W L a
40 Irving Place, Manhattan NY 10003 | 212-533-2560

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

International High School at Union Square | 
Y46A O

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

সূত্র

43 | 547

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

International High School at Union Square | 02M438

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 211

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 28

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | 4 = 9-14 গ্রেডের আর্লি কলেজ এবং কেরিয়ার স্কুল | r = আর্লি কলেজ | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল |
T = ট্রান্সফার স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে
পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Inwood Early College for Health and
Information Technologies | 06M211

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 414 | 1 r 4
650 Academy Street, Manhattan NY 10034 | 212-567-1394

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Inwood Early College for Health & Information
Technologies* | A16A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

64 | 886

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

17 | 235

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Jacqueline Kennedy Onassis
High School | 02M529

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 443 | 1 b
120 West 46th Street, Manhattan NY 10036 | 212-391-0041

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Int’l Marketing, Computer Applications, Foreign
Trade & Virtual Enterprise | M45A

বিজনেস

এড. অপ্ট.

131 | 259

35 | 86

62+38 চার বছরে 62% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 330 | 1 L b
351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 | 212-647-7410

Landmark High School | 02M419
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Landmark High School* | M91A

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

79 | 414

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

21 | 192

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Leadership and Public Service High School | 02M425

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 473 | 1 b
90 Trinity Place, Manhattan NY 10006 | 212-346-0007

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Leadership and Public Service | M76A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

156 | 214

42 | 78

Business and Entrepreneurship | M76B

বিজনেস

এড. অপ্ট.

62 | 157

16 | 53

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 425 | 1
320 East 96th Street, Manhattan NY 10128 | 212-348-1694

Life Sciences Secondary School | 02M655
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Life Sciences* | M40A

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

120 | 355

32 | 101

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Lower Manhattan Arts Academy | 02M308

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 290 | 1
350 Grand Street, Manhattan NY 10002 | 212-505-0143

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Lower Manhattan Arts Academy* | M05R

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

18 | 322

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 441 | 1 r b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212-501-1235

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Manhattan/Hunter Science High School* | M55A সায়েন্স এবং ম্যাথ

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

70 | 963

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Manhattan / Hunter Science
High School | 03M541
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 3668

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 246

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে
ভর্তির সুয�োগ দেয় | r = আর্লি কলেজ | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Manhattan Academy for Arts
& Language | 02M427

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 233 | 1 b
111 East 33rd Street, Manhattan NY 10016 | 212-576-0502

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Manhattan Academy for Arts & Language | 
A22A O

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাই: ভাষা

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 277

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 40

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 532 | 1 W b
525 West 50th Street, Manhattan NY 10019 | 212-757-5274

Manhattan Bridges High School | 02M542

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bilingual Spanish Graphic Design | M57B O

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

বাছাই: ভাষা ও
বিষয়

47 | 443

13 | 46

Bilingual Spanish Pre-Engineering | M57C O

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাই: ভাষা ও
বিষয়

24 | 191

6 | 17

Dual Language Spanish Pre-Engineering | M57D ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাই: ভাষা ও
বিষয়

16 | 238

4 | 27

Dual Language Spanish Computer Science | 
M57E

বাছাই: ভাষা ও
বিষয়

20 | 249

5 | 25

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 414 | 1 b
351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 | 212-647-1983

Manhattan Business Academy | 02M392
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Manhattan Business Academy* | A12A

বিজনেস

এড. অপ্ট.

88+12 চার বছরে 88% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Science & Mathematics Research* | M16J

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

Bilingual Spanish Science & Mathematics* | 
M16K

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাই: ভাষা ও
বিষয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

299 | 4719

79 | 453

27 | 428

7 | 64

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Manhattan Early College School
for Advertising | 02M280

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 416 | 1 r 4 a
411 Pearl Street, Manhattan NY 10038 | 212-225-0880

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Manhattan Early College School for
Advertising* | M73A

কম্যুনিকেশন

এড. অপ্ট.

সূত্র

23 | 301

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1650 | 1 b
260 Pleasant Avenue, Manhattan NY 10029 | 212-876-4639

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

85 | 1390

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Manhattan Center for Science and
Mathematics | 04M435

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

88 | 671

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

24 | 167

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | 4 = 9-14 গ্রেডের আর্লি কলেজ এবং কেরিয়ার স্কুল | r = আর্লি কলেজ. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী
যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 313 | W L b
317 East 67th Street, Manhattan NY 10065 | 212-517-6728

Manhattan International High School | 02M459
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Humanities and Interdisciplinary | M93A O

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাই: ভাষা

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

67 | 351

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 55

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 452 | 1
43 West 22nd Street, Manhattan NY 10010 | 212-242-8752

Manhattan Village Academy | 02M439
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Manhattan Village Academy | M94A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

79 | 3175

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

21 | 329

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Marta Valle High School | 01M509

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 127 | 1 b
145 Stanton Street, Manhattan NY 10002 | 212-473-8152

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Marta Valle High School* | M27A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

68+32 চার বছরে 68% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Maxine Greene High School for Imaginative
Inquiry | M11R

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Millennium High School* | M25A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Mott Hall High School* | M49X

সায়েন্স এবং ম্যাথ

উন্মুক্ত

119 | 5837

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

31 | 468

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 357

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 105

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 304 | 1 b
111 East 33rd Street, Manhattan NY 10016 | 212-696-0195

Murray Hill Academy | 02M432

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 288
6 Edgecombe Avenue, Manhattan NY 10030 | 212-694-6020

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

69+31 চার বছরে 69% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

25 | 63

| 964+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 96% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Mott Hall High School | 05M304

Murray Hill Academy* | A19A

95 | 174

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 681 | a
75 Broad Street, Manhattan NY 10004 | 212-825-9008

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Millennium High School | 02M418

65+35 চার বছরে 65% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

25 | 90

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 341 | 1 b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212-799-4064

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

93 | 190

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Maxine Greene HS for
Imaginative Inquiry | 03M299

67+33 চার বছরে 67% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

71 | 318

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

19 | 105

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম
সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Murry Bergtraum High School for
Business Careers | 02M520

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 182 | 1 a
411 Pearl Street, Manhattan NY 10038 | 212-964-9610

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Ninth Grade Academy | M50B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

The Blazer Early College Preparatory Academy | 
সায়েন্স এবং ম্যাথ
M50C

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

ভর্তি পদ্ধতি

College Prep* | M74A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
NYC Museum School* | M85A

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

86 | 2945

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

17 | 359

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

98 | 3427

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

26 | 355

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 426
350 Grand Street, Manhattan NY 10002 | 212-475-4148

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

New Design High School | M53A

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

99 | 1290

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

26 | 351

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

New Explorations Into Science, Technology
and Math High School | 01M539

গ্রেড: K-12 | শিক্ষার্থী: 1754 | 1
111 Columbia Street, Manhattan NY 10002 | 212-677-5190

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

New Explorations Into Science Technology and
Math* | M29A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

126 | 5736

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

34 | 364

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 466 | 1
131 Avenue Of The Americas, Manhattan NY 10013 | 917-237-7300

NYC iSchool | 02M376
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

NYC iSchool* | M52A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

93 | 3326

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

25 | 342

| 973+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 97% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 197 | 1 b
220 Henry Street, Manhattan NY 10002 | 212-406-9411

Orchard Collegiate Academy | 01M292
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Orchard Collegiate Academy* | M46X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সূত্র

19 | 24

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 449 | 1 a
333 West 17th Street, Manhattan NY 10011 | 212-675-6206

New Design High School | 02M543

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

71 | 92

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

N.Y.C. Museum School | 02M414

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

31 | 56

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 471 | 1 a
333 West 17th Street, Manhattan NY 10011 | 212-691-6119

আগ্রহের বিষয়

94+6 চার বছরে 94% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

119 | 143

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

এড. অপ্ট.

N.Y.C. Lab School for Collaborative
Studies | 02M412

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

71 | 210

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

19 | 138

| 937+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 93% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 572 | a
100 Hester Street, Manhattan NY 10002 | 212-334-4663

Pace High School | 02M298
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Pace High School | M38X

89+11 চার বছরে 89% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

119 | 3212

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

31 | 542

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 389 | 1
230 East 105th Street, Manhattan NY 10029 | 212-831-1517

Park East High School | 04M495
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Park East High School* | M17J

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

73 | 2099

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

19 | 406

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Professional Performing Arts
High School | 02M408

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 558 | 1
328 West 48th Street, Manhattan NY 10036 | 212-247-8652
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Musical Theater* | M81H

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

22 | 241

6 | 42

Drama* | M81J

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

22 | 293

6 | 39

Classical Vocal Music* | M81K

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

22 | 152

6 | 28

অডিশন

35 | 354

9 | 33

Dance* | M81N

94+6 চার বছরে 94% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

পারফরমিং আর্টস্

| 937+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 93% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 545 | b
351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 | 212-488-3645

Quest To Learn | 02M422
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Quest To Learn Upper School* | A25A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

58 | 419

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

15 | 174

| 6931+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 69% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Repertory Company High School
for Theatre Arts | 02M531

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 237 | 1 b
123 West 43rd Street, Manhattan NY 10036 | 212-382-1875

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Theater Arts | M20X

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

47 | 252

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

13 | 48

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Richard R. Green High School of Teaching | 02M580

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 429 | 1 a
7 Beaver Street, Manhattan NY 10004 | 646-826-8174
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Teaching Academy | M23A

টিচিং

এড. অপ্ট.

63 | 132

17 | 34

Liberal Arts Academy | M23B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

63 | 88

17 | 21

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

School of the Future High School | 02M413

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 749 | 1 L a
127 East 22nd Street, Manhattan NY 10010 | 212-475-8086

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

School of The Future* | M83A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 1608

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 267

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল
গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!

94

গ্রেড: K-12 | শিক্ষার্থী: 314 | 1 b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212-501-3318

Special Music School | 03M859
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Voice, Instrument, and Composition* | A85A

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

32 | 292

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

8 | 48

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Stephen T. Mather Building Arts &
Craftsmanship High School | 02M139

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 401 | 1 a
439 West 49th Street, Manhattan NY 10019 | 212-399-3520

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Building Arts/Carpentry & Landscape
Management In Historic Preservation* | M18A

আর্কিটেকচার

এড. অপ্ট.

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 613

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 250

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Stuyvesant High School | 02M475

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3316 | 1 a
345 Chambers Street, Manhattan NY 10282 | 212-312-4800

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

পরীক্ষা

Stuyvesant High School |

ক�োড নেই

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আসন | আবেদনকারী

776 | 22338

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 518 | 1 b
317 East 67th Street, Manhattan NY 10065 | 212-737-1530

Talent Unlimited High School | 02M519

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Musical Theater | M42J

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

21 | 190

5 | 38

Vocal Music: Classical and Contemporary | 
M42K

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

22 | 219

6 | 34

Dance: Ballet and Modern | M42L

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

21 | 300

6 | 36

Drama | M42N

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

21 | 260

5 | 37

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

23 | 128

6 | 26

Instrumental Music | M42P

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Thurgood Marshall Academy for
Learning and Social Change | 05M670

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 560 | 1 b
200-214 West 135th Street, Manhattan NY 10030 | 212-283-8055

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Social Change and Community Service* | M47A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 514

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 166

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Union Square Academy for Health Sciences | 02M533

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 414 | a
40 Irving Place, Manhattan NY 10003 | 212-253-3110
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Pharmacy Technician* | A33A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

61 | 530

16 | 107

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

25 | 225

7 | 39

Dental Laboratory Technician* | A33B

84+16 চার বছরে 84% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Unity Center for Urban Technologies | 02M500
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Unity Center for Urban Technologies | M84A

90+10 চার বছরে 90% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 278 | 1 b
111 East 33rd Street, Manhattan NY 10016 | 212-576-0530

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

75 | 268

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

20 | 97

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

University Neighborhood High School | 01M448

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 483 | 1
200 Monroe Street, Manhattan NY 10002 | 212-962-4341

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

CTE Hospitality and Tourism | M35A

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

এড. অপ্ট.

63 | 373

17 | 114

Bilingual Mandarin* | M35B

বিজনেস

বাছাই: ভাষা

16 | 42

4|6

University Neighborhood Early College | M35C

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

20 | 611

5 | 100

93+7 চার বছরে 93% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 324 | 1
350 Grand Street, Manhattan NY 10002 | 212-505-0745

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Urban Assembly Academy of Government
and Law* | M65R

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
UA Gateway* | A23A

Urban Assembly Maker Academy* | M61A

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 1608

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 463

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 390 | 1 a
411 Pearl Street, Manhattan NY 10038 | 212-225-0890

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 451

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 164

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Urban Assembly New York
Harbor School | 02M551
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Marine Science and Technology* | K51A

সূত্র

21 | 137

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

87+13 চার বছরে 87% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

79 | 637

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 456 | a
439 West 49th Street, Manhattan NY 10019 | 212-246-1041

Urban Assembly Maker Academy | 02M282

90+10 চার বছরে 90% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Urban Assembly Gateway School
for Technology | 02M507

93+7 চার বছরে 93% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Urban Assembly Academy of
Government and Law | 02M305

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 533 | b
10 South Street, Slip 7, Manhattan NY 10004 | 212-458-0800

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

উন্মুক্ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

111 | 487

29 | 118

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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The Urban Assembly School for
Emergency Management | 02M135

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 265 | 1 a
411 Pearl Street, Manhattan NY 10038 | 212-225-0998

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Urban Assembly School for Emergency
Management* | M28A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Urban Assembly School for Global
Commerce* | M48A

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

64 | 232

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

17 | 107

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 304 | 1 a
145 West 84th Street, Manhattan NY 10024 | 212-787-1189

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Urban Assembly School for Green Careers* | 
আর্কিটেকচার
A13A

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 400

এড. অপ্ট.

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 146

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Urban Assembly School for
Media Studies | 03M307
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 407 | 1 b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212-501-1110

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Urban Assembly School for Media Studies | 
কম্যুনিকেশন
M22X

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

95 | 393

এড. অপ্ট.

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

25 | 134

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Urban Assembly School for the
Performing Arts | 05M369
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 387 | 1
509 West 129th Street, Manhattan NY 10027 | 212-543-4460

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Urban Assembly School for the Performing Arts | 
পারফরমিং আর্টস্
M04A

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Urban Assembly School for
Green Careers | 03M402

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

23 | 55

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 250 | 1 a
2005 Madison Avenue, Manhattan NY 10035 | 212-831-5201

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

85 | 169

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Urban Assembly School for
Global Commerce | 05M157

58+42 চার বছরে 58% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

85 | 534

এড. অপ্ট.

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 151

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Urban Assembly School of Business
for Young Women | 02M316

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 179 | 1 F a
26 Broadway, Manhattan NY 10004 | 212-668-0169

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

NAF Academy of Finance and Information
Technology (NAFAFIT)* | M63B

বিজনেস

এড. অপ্ট.

47 | 96

13 | 24

The Urban Assembly School of Business for
Young Women* | M63R

বিজনেস

এড. অপ্ট.

47 | 107

13 | 27

70+30 চার বছরে 70% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব
স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয়. য�োগ্যতা: F = শুধু মহিলা শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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The Urban Assembly School of Design
and Construction | 02M300

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 302 | 1 b
525 West 50th Street, Manhattan NY 10019 | 212-586-0981

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Urban Assembly School of Design and
Construction | M44X

আর্কিটেকচার

এড. অপ্ট.

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

85 | 267

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 77

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 427 | L b
317 East 67th Street, Manhattan NY 10065 | 212-517-5175

Vanguard High School | 02M449
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

College Preparatory | M95A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

87 | 1056

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 306

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Wadleigh Secondary School for the
Performing & Visual Arts | 03M415

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 313 | 1 b
215 West 114th Street, Manhattan NY 10026 | 212-749-5800
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

অডিশন

25 | 74

7 | 21

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

25 | 54

7 | 16

Visual Arts* | M26J

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

25 | 113

7 | 35

Instrumental Music* | M26M

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

16 | 14

4 | 10

Vocal Music* | M26R

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

25 | 48

7 | 12

এড. অপ্ট.

25 | 35

7 | 14

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Theater Arts* | M26A

পারফরমিং আর্টস্

Dance* | M26D

Wadleigh Honors Academy for New Students* | 
মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক
M26W

78+22 চার বছরে 78% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Washington Heights Expeditionary
Learning School | 06M348

গ্রেড: PK-12 | শিক্ষার্থী: 864 | 1 b
511 West 182nd Street, Manhattan NY 10033 | 212-781-0524

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Washington Heights Expeditionary Learning
School* | M88A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

11 | 451

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

4 | 122

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 432 | b
227-243 West 61st Street, Manhattan NY 10023 | 212-245-1506

West End Secondary School | 03M291
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

West End Secondary School* | M92A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

71 | 682

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

19 | 140

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে N/A জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Young Women’s Leadership
School (TYWLS) | 04M610
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Young Women’s Leadership School* | M96A

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 480 | 1 F a
105 East 106th Street, Manhattan NY 10029 | 212-289-7593

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

64 | 624

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

17 | 104

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: F = শুধু মহিলা শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা,
সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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8.4 Queens
12টি পছন্দকে তালিকাবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ!

আগ্রহের বিষয়

কু ইন্সের শিক্ষার্থীগণ যারা তাদের আবেদনপত্রে 12টি পছন্দ
তালিকাবদ্ধ করেছেন

97%

তাদের রাউন্ড 1 পছন্দের
যেক�োন�োটি থেকে একটি
অফার গ্রহণ করেছেন

কু ইন্সে বেছে নেওয়ার জন্য কী কী হাই স্কুল প্রোগ্রাম রয়েছে?
80টি ডিস্ট্রিক্ট হাই স্কুল
 175টি কর্মসূচি, সেই সাথে একটি স্পেশালাইজড হাই স্কুল কর্মসূচি
 নবম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য 14,944 এর বেশি আসন
 53টি স্কুল দশম গ্রেডের আসন অফার করে


কু ইন্সের প্রোগ্রামে ভর্তি প্রক্রিয়াগুল�ো কী কী?
কু ইন্সে, অনেক জ�োনভু ক্ত কর্মসূচি আছে। আপনি যদি কু ইন্সের বাসিন্দা হন,
তাহলে আপনার ক�োন জ�োনভু ক্ত কর্মসূচি আছে কি না তা দেখার জন্য আপনার
আবেদনপত্রটি পরীক্ষা করুন এবং আপনার আবেদনপত্রে এটি রাখার কথা
বিবেচনা করুন।

পরীক্ষা

1%

বাছাইকৃ ত: ভাষা

বাছাইকৃ ত

প্রাণী বিজ্ঞান

2

আর্কিটেকচার

1

বিজনেস

6

কম্যুনিকেশন

4

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োলজি

13

কসমেট�োল�োজি

2

ক্যুলিনারি আর্টস

3

ইঞ্জিনিয়ারিং

16

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স

1

ফিল্ম/ভিডিও

3

হেলথ প্রফেশন্স

14

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

3

হিউম্যানিটিজ এবং ইন্টারডিসিপ্লিনারি

38

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

12

পারফরমিং আর্টস

11

পারফরমিং আর্টস/ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

4

প্রজেক্ট-বেজড্ লার্নিং

3

সায়েন্স এবং ম্যাথ

15

টিচিং

3

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

7

জ�োনভু ক্ত

15
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জ�োনভু ক্ত

9%

5%

27%

8%

47%

ভর্তি পদ্ধতি
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কর্মসূচি
5%
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Academy for Careers in Television
and Film | 30Q301

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 562 | r 4 a
1-50 51st Avenue, Long Island City NY 11101 | 718-609-3330

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy for Careers In Television and Film* | 
Q01A

ফিল্ম/ভিডিও

এড. অপ্ট.

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

115 | 1842

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

20 | 375

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 1007 | 1
28-04 41st Avenue, Long Island City NY 11101 | 718-361-8786

Academy of American Studies | 30Q575

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academic Humanities* | Q71A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

58 | 2159

10 | 266

Intensive Academic Humanities* | Q71B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

58 | 653

10 | 25

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Academy of Finance and
Enterprise | 24Q264
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Academy of Finance and Enterprise* | Q08R

95+5 চার বছরে 95% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 649 | 1 a
30-20 Thomson Avenue, Long Island City NY 11101 | 718-389-3623

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

বিজনেস

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

105 | 1941

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

19 | 238

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Academy of Medical Technology:
A College Board School | 27Q309

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 626 | 1
8-21 Bay 25th Street, Far Rockaway NY 11691 | 718-471-3571
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy of Medical Technology* | Q11A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

36 | 340

6 | 80

Medical Scholars* | Q11B

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

18 | 204

3 | 37

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 311 | 1 a
156-10 Baisley Boulevard, Jamaica NY 11434 | 718-528-2920

August Martin High School | 27Q400

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Aerospace and Technology Academy | Q50A

ইঞ্জিনিয়ারিং

উন্মুক্ত

58 | 309

10 | 73

Culinary Arts Academy | Q50H

কিউলিনারি আর্টস

উন্মুক্ত

58 | 239

10 | 68

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Aviation Career & Technical Education
High School | 24Q610

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 2088 | b
45-30 36th Street, Long Island City NY 11101 | 718-361-2032
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Aerospace Engineering Technology | Q60A

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

207 | 2445

38 | 268

Aviation Maintenance Engineering Technology | 
ইঞ্জিনিয়ারিং
Q60Q

বাছাইকৃ ত

207 | 2082

38 | 330

95+5 চার বছরে 95% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | 4 = 9-14 গ্রেডের আর্লি কলেজ এবং কেরিয়ার স্কুল | r = আর্লি কলেজ | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা,
সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Baccalaureate School for Global Education | 30Q580
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
International Baccalaureate Program* | Q41A

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

87 | 3368

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

15 | 121

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Bard High School Early College
Queens | 24Q299
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 643 | 1 r a
30-20 Thomson Avenue, Long Island City NY 11101 | 718-361-3133

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Bard High School Early College Queens* | Q74B মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 534 | a
34-12 36th Avenue, Astoria NY 11106 | 718-361-5275

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

119 | 3836

বাছাইকৃ ত

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

21 | 149

| 973+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 97% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 2850 | 1 b
32-24 Corporal Kennedy Street, Bayside NY 11361 | 718-229-7600

Bayside High School | 26Q495

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Digital Art & Design | Q12A

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

87 | 603

15 | 95

Music: Performance & Production | Q12B

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

87 | 301

15 | 54

Environmental Engineering & Technology | 
Q12C

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স

বাছাইকৃ ত

87 | 2282

15 | 193

Humanities & Non-Profit Management | Q12D

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

87 | 1441

15 | 132

Computer Programming & Web Design | Q12E

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

110 | 2822

20 | 425

Sports Medicine & Management | Q12G

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

110 | 2111

20 | 324

Zoned* | Q12Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Benjamin Franklin High School for Finance
& Information Technology | 29Q313

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 389 | 1 b
207- 01 116th Avenue, Cambria Heights NY 11411 | 718-276-0150

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Benjamin Franklin High School for Finance &
Information Technology* | Q73A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

উন্মুক্ত

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

92 | 687

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 123

| 7327+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 73% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Benjamin N. Cardozo High School | 26Q415

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3609 | 1 b
57-00 223rd Street, Bayside NY 11364 | 718-279-6500
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Political Science, Law and Ethics | Q16A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

133 | 2331

23 | 300

School of Journalism and Media Studies* | Q16B কম্যুনিকেশন

এড. অপ্ট.

98 | 1510

17 | 212

Davinci Science/Math Biomedical | Q16J

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

102 | 2424

18 | 121

Performing Dance | Q16K

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

51 | 186

9 | 33

Davinci Science/Engineering | Q16L

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

51 | 2568

9 | 218

Zoned* | Q16Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

89+11 চার বছরে 89% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 6931+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 69% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | r = আর্লি কলেজ | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc
ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Business Technology Early College
High School (BTECH) | 26Q315

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 519 | 1 r 4 a
230-17 Hillside Avenue, Queens Village NY 11427 | 718-217-3613

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Business Technology Early College High School
BTECH* | Q58A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

89+11 চার বছরে 89% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

92 | 703

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 117

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 370 | 1
188-04 91st Avenue, Hollis NY 11423 | 718-736-7320

Cambria Heights Academy | 29Q326
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Cambria Heights Academy* | Q44A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

69 | 350

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

12 | 79

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Channel View School for
Research | 27Q262

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 967 | b
100-00 Beach Channel Drive, Rockaway Park NY 11694 | 718-634-1970
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Research Technology & Robotics* | Q97A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

65 | 404

12 | 100

Channel View College & Career Readiness
Program* | Q97X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

51 | 395

9 | 92

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 593 | 1 a
45-10 94th Street, Elmhurst NY 11373 | 718-271-1487

Civic Leadership Academy | 24Q293
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Civic Leadership Academy | Q76A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

92+8 চার বছরে 92% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Eagle Academy for Young Men III* | Q92A

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

34 | 137

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

6 | 82

| 6733+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 67% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 649 | 1 b
46-21 Colden Street, Flushing NY 11355 | 718-353-0009

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

East-West School of International Studies* | 
Q82A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সূত্র

21 | 345

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 497 | 1 M a
171-10 Linden Boulevard, Jamaica NY 11434 | 718-480-2600

East-West School of International Studies | 25Q281

93+7 চার বছরে 93% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

121 | 1541

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 937+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 93% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Eagle Academy for Young Men III | 29Q327

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

50 | 387

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

3 | 54

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | 4 = 9-14 গ্রেডের আর্লি কলেজ এবং কেরিয়ার স্কুল | r = আর্লি কলেজ. য�োগ্যতা: M = শুধু পুরুষ শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে
পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 533 | 1 r 4
36-41 28th Street, Astoria NY 11106 | 718-472-0536

Energy Tech High School | 30Q258
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Energy Tech High School* | Q61A

90+10 চার বছরে 90% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

15 | 312

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 411
94-25 117th Street, South Richmond Hill NY 11419 | 718-570-8230

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Epic High School – North* | Q65A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

69 | 581

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

12 | 108

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 382 | b
121-10 Rockaway Boulevard, South Ozone Park NY 11420 | 718-845-1290

Epic High School – South | 27Q314
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Epic High School – South* | Q66A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

67+33 চার বছরে 67% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

84 | 1679

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Epic High School – North | 27Q334

88+12 চার বছরে 88% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

69 | 439

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

12 | 105

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Excelsior Preparatory
High School | 29Q265

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 438 | 1 b
143-10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens NY 11413 | 718-525-6507
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Gateway To Higher Education* | Q42W

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

29 | 152

5 | 40

Excelsior Preparatory High School* | Q42X

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

63 | 253

11 | 66

84+16 চার বছরে 84% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1595 | 1
35-01 Union Street, Flushing NY 11354 | 718-888-7500

Flushing High School | 25Q460
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Thurgood Marshall Law Pathway | Q18A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

122 | 347

21 | 67

Science Research Pathway | Q18B

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

105 | 406

19 | 72

Business Entrepreneurship Pathway | Q18C

বিজনেস

এড. অপ্ট.

73 | 360

13 | 94

Zoned* | Q18Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
অগ্রাধিকার

62+38 চার বছরে 62% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7327+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 73% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Flushing International High School | 25Q263

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 426 | W L
144-80 Barclay Avenue, Flushing NY 11355 | 718-463-2348

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Flushing International High School | Q25X O

প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ

বাছাই: ভাষা

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

76 | 374

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

14 | 42

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির
সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | 4 = 9-14 গ্রেডের আর্লি কলেজ এবং কেরিয়ার স্কুল | r = আর্লি কলেজ | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব
ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা
জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Forest Hills High School | 28Q440

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3806 | 1 b
67-01 110th Street, Forest Hills NY 11375 | 718-268-3137

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy of Chinese Studies | Q19A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

Dual Language Spanish* | Q19B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

25 | 556

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

5 | 66

51 | 870

9 | 124
24 | 145

Carl Sagan STEM Honors Academy | Q19J

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

136 | 3121

Law Academy | Q19M

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

102 | 3331

18 | 452

Drama Academy | Q19N

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

25 | 195

5 | 29

Academy of Instrumental and Vocal Music | 
Q19P

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

51 | 289

9 | 39

Zoned* | Q19Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 4492 | 1 a
58-20 Utopia Parkway, Fresh Meadows NY 11365 | 718-281-8200

Francis Lewis High School | 26Q430

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Jacob K. Javits Law Institute* | Q20A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

69 | 3484

13 | 434

Engineering and Robotics* | Q20H

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

65 | 4121

11 | 372

University Scholars* | Q20J

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

70 | 2719

13 | 137

Science Research Institute* | Q20K

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

65 | 3417

11 | 193

Zoned* | Q20Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

88+12 চার বছরে 88% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Frank Sinatra School of the Arts
High School | 30Q501

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 853 | a
35-12 35th Avenue, Astoria NY 11106 | 718-361-9920
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Film and Media Arts | Q40F

ফিল্ম/ভিডিও

অডিশন

25 | 264

3 | 42

Fine Arts | Q40J

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

48 | 589

12 | 82

Instrumental Music | Q40K

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

28 | 312

5 | 32

Vocal Music | Q40L

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

26 | 451

5 | 54

Dance | Q40M

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

28 | 448

2 | 37

Drama | Q40N

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

25 | 498

5 | 50

96+4 চার বছরে 96% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 946+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 94% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Frederick Douglass Academy VI
High School | 27Q260

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 346 | 1
8-21 Bay 25th Street, Far Rockaway NY 11691 | 718-471-2154

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Graphic Arts and Design* | Q75X

পারফরমিং আর্টস/ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড
ডিজাইন

উন্মুক্ত

43+57 চার বছরে 43% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

92 | 147

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 53

| 7327+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 73% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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George Washington Carver High School
for the Sciences | 29Q272

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 417 | b
143-10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens NY 11413 | 718-525-6439
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Veterinary Science Institute* | Q45A

অ্যানিমেল সায়েন্স

এড. অপ্ট.

46 | 265

8 | 56

Carver Research Institute* | Q45C

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

46 | 235

8 | 57

75+25 চার বছরে 75% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7624+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 76% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1715 | 1 b
21-27 Himrod Street, Ridgewood NY 11385 | 718-381-9600

Grover Cleveland High School | 24Q485

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Information Technology Pathway (STEM)* | 
Q23A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

87 | 308

15 | 65

Hospitality and Tourism Pathway* | Q23B

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

এড. অপ্ট.

43 | 118

3 | 27

Music and Fine and Performing Arts Pathway* |  পারফরমিং আর্টস/ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড
Q23H
ডিজাইন

এড. অপ্ট.

43 | 282

8 | 66

Math and Science Research Pathway (STEM)* | 
Q23J

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

43 | 182

8 | 22

Allied Health Pathway* | Q23S

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

43 | 186

8 | 36

Zoned* | Q23Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

65+35 চার বছরে 65% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Arts and
Business | 24Q550

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 784 | 1
105-25 Horace Harding Expressway N, Corona NY 11368 | 718-271-8383

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Arts and Business* | Q99A

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

94+6 চার বছরে 94% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

162 | 2314

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

29 | 432

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School for Community Leadership | 28Q328
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 464
167-01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432 | 718-558-9801
ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

92 | 295

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 51

High School for Community Leadership* | Q33A কিউলিনারি আর্টস

এড. অপ্ট.

High School for Construction Trades,
Engineering and Architecture | 27Q650

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 1066 | 1 a
94-06 104th Street, Ozone Park NY 11416 | 718-846-6280

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Construction Trades & Management | Q83A

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

71 | 707

13 | 142

Architectural Design | Q83B

আর্কিটেকচার

বাছাইকৃ ত

71 | 777

13 | 91

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

71 | 1001

13 | 124

93+7 চার বছরে 93% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

Academy of Engineering | Q83C

96+4 চার বছরে 96% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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High School for Law Enforcement
and Public Safety | 28Q690

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 462 | 1 a
116-25 Guy R Brewer Boulevard, Jamaica NY 11434 | 718-977-4800

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Law Enforcement and Public Safety* | Q21A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

বাছাইকৃ ত

136 | 508

24 | 134

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7228+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 72% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

High School of Applied
Communication | 24Q267
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 407 | a
30-20 Thomson Avenue, Long Island City NY 11101 | 718-389-3163

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

High School of Applied Communication* | Q07R কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

87+13 চার বছরে 87% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

92 | 691

উন্মুক্ত

16 | 156

| 7228+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 72% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3300 | 1 b
160-05 Highland Avenue, Jamaica NY 11432 | 718-658-5407

Hillcrest High School | 28Q505

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Health Sciences Institute | Q24A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

87 | 828

15 | 122

Teachers of Tomorrow | Q24B

টিচিং

এড. অপ্ট.

51 | 246

9 | 52

The Academy of Media, Arts and Music | Q24H

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

58 | 512

10 | 122

Pre-Med Program | Q24J

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

87 | 770

15 | 55

Theater Arts | Q24L

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

58 | 102

10 | 23

Academy of Public Service and Law | Q24P

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

58 | 730

10 | 110

Biz-Tek | Q24T

বিজনেস

এড. অপ্ট.

58 | 482

10 | 104

Zoned* | Q24Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 447
167-01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432 | 718-658-1249

Hillside Arts & Letters Academy | 28Q325
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Hillside Arts & Letters Academy* | Q46A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

88+12 চার বছরে 88% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

92 | 665

16 | 141

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Humanities & Arts Magnet
High School | 29Q498

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 439 | 1 b
207- 01 116th Avenue, Cambria Heights NY 11411 | 718-978-2135

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Institute of The Performing & Media Arts* | 
Q53A

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

102 | 257

18 | 65

Institute of Visual Arts* | Q53J

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

34 | 217

6 | 48

কসমেট�োল�োজি

এড. অপ্ট.

Appearance Sciences* | Q53K

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 7129+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 71% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

নতু ন

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1011 | 1 a
21-16 44th Road, Long Island City NY 11101 | 718-937-4270

Information Technology High School | 30Q502
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Information Technology | Q22A

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Institute for Health Professions at Cambria
Heights* | Q59A

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

International High School at LaGuardia
Community College | Q27J O

প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ

বাছাই: ভাষা

16 | 56

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

98 | 788

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

17 | 84

| 982+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 98% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

International High School for
Health Sciences | 24Q236
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 273 | 1 W L
48-01 90th Street, Elmhurst NY 11373 | 718-595-8600

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

International High School for Health Sciences* | 
হেলথ প্রফেশন্স
Q63A O

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

69 | 477

বাছাই: ভাষা

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

12 | 50

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Jamaica Gateway to the Sciences | 28Q350
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Jamaica Gateway To the Sciences* | Q26G

সূত্র

92 | 474

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 507 | 1 r W L a
45-35 Van Dam Street, Long Island City NY 11101 | 718-392-3433

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

85+15 চার বছরে 85% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

International High School at LaGuardia
Community College | 24Q530

54+46 চার বছরে 54% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

35 | 307

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 413 | 1 L b
207- 01 116th Avenue, Cambria Heights NY 11411 | 718-723-7301

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

85+15 চার বছরে 85% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

195 | 1281

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Institute for Health Professions at
Cambria Heights | 29Q243

90+10 চার বছরে 90% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 494
167-01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432 | 718-480-2689

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

92 | 1359

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 171

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব
স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | r = আর্লি কলেজ | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী
যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 2366 | 1 a
101-01 Rockaway Boulevard, Ozone Park NY 11417 | 718-322-0500

John Adams High School | 27Q480
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

STEM and International Baccalaureate
Academy | Q10A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

100 | 633

18 | 65

Law and International Studies Academy | Q10B

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

87 | 466

15 | 68

Pre-Med and International Baccalaureate
Academy | Q10C

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

87 | 489

15 | 50

Media & Fine Arts Academy | Q10D

পারফরমিং আর্টস/ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড
ডিজাইন

এড. অপ্ট.

87 | 489

15 | 100

Queens Business Academy | Q10E

বিজনেস

এড. অপ্ট.

87 | 257

15 | 60

Future Educators and Leadership Academy
(FELA) | Q10G

টিচিং

বাছাইকৃ ত

25 | 216

5 | 49

Zoned* | Q10Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 7327+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 73% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3522 | 1 b
63-25 Main Street, Flushing NY 11367 | 718-263-1919

John Bowne High School | 25Q425

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy for Creative Artists | Q14A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

85 | 676

15 | 163

Introduction To Agriculture | Q14B

অ্যানিমেল সায়েন্স

এড. অপ্ট.

170 | 469

30 | 166

John Bowne Law Institute* | Q14D

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

85 | 682

15 | 127

Science Technology Engineering and Math (STEM)
সায়েন্স এবং ম্যাথ
Research Program | Q14H

বাছাইকৃ ত

102 | 978

18 | 135

Zoned* | Q14Z

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

77+23 চার বছরে 77% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

জ�োনভু ক্ত

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 7525+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 75% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 2252 | 1 a
14-30 Broadway, Astoria NY 11106 | 718-545-7095

Long Island City High School | 30Q450
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Global Informatics | Q29A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

116 | 290

20 | 72

Culinary Institute | Q29J

কিউলিনারি আর্টস

বাছাইকৃ ত

74 | 209

13 | 61

Academy of Restaurant and Hotel Management | 
হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম
Q29M

বাছাইকৃ ত

87 | 108

15 | 34

Sports Medicine & Health Sciences | Q29N

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

127 | 448

23 | 77

Community & Culture | Q29P

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

58 | 171

10 | 55

Broadway Productions | Q29Q

পারফরমিং আর্টস/ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড
ডিজাইন

এড. অপ্ট.

64 | 180

11 | 37

Global Languages Academy* | Q29R

হসপিটালিটি, ট্র্যাভেল এবং ট্যুরিজম

এড. অপ্ট.

29 | 94

5 | 14

Dual Language Spanish Program* | Q29S

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

58 | 99

10 | 14

Zoned* | Q29Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

76+24 চার বছরে 76% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 7030+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 70% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1162 | 1 a
230-17 Hillside Avenue, Queens Village NY 11427 | 718-776-4728

Martin Van Buren High School | 26Q435

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

STEM Institute for Science Research* | Q38K

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

58 | 333

10 | 43

STEM Institute for Engineering and Robotics* | 
ইঞ্জিনিয়ারিং
Q38L

এড. অপ্ট.

85 | 321

15 | 68

Institute for Law and Humanities* | Q38M

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

85 | 296

15 | 52

Zoned* | Q38Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
অগ্রাধিকার

79+21 চার বছরে 79% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7129+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 71% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 1212 | a
54-40 74th Street, Elmhurst NY 11373 | 718-803-7100

Maspeth High School | 24Q585
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Maspeth High School* | Q47A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Science Research | Q55A

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

127 | 461

23 | 66

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 832 | a
91-30 Metropolitan Avenue, Forest Hills NY 11375 | 718-286-3500

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Metropolitan Expeditionary Learning School* | 
প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ
Q49A

92 | 2218

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 374

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 508 | 1 r L a
45-35 Van Dam Street, Long Island City NY 11101 | 718-392-3330

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Middle College High School at LaGuardia
Community College* | Q30J

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

82 | 1517

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

15 | 344

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 828 | W
28-01 41st Avenue, Long Island City NY 11101 | 718-937-6005

Newcomers High School | 30Q555
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Newcomers High School | Q98A O

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

উন্মুক্ত

Middle College High School at LaGuardia
Community College | 24Q520

69+31 চার বছরে 69% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

41 | 613

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

229 | 4994

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 407 | 1 b
207- 01 116th Avenue, Cambria Heights NY 11411 | 718-978-1837

Metropolitan Expeditionary
Learning School | 28Q167

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 937+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 93% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Mathematics, Science Research and
Technology Magnet High School | 29Q492

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

69 | 235

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

12 | 27

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব
স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | r = আর্লি কলেজ | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী
যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1805 | 1
48-01 90th Street, Elmhurst NY 11373 | 718-595-8400

Newtown High School | 24Q455

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Business Institute | Q34A

বিজনেস

এড. অপ্ট.

92 | 337

16 | 80

বাছাইকৃ ত

92 | 523

16 | 99

25 | 82

5 | 15

Pre-Engineering & Computer Technology | Q34J ইঞ্জিনিয়ারিং
Major Art | Q34K

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

Zoned* | Q34Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
অগ্রাধিকার

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8515+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 85% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 423 | 1 W L a
45-10 94th Street, Elmhurst NY 11373 | 718-271-3602

Pan American International High School | 24Q296
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Pan American International High School | 
Q03A O

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

89+11 চার বছরে 89% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Pathways College Preparatory School* | Q09R

Preparatory Academy for Writers* | Q84A

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

58 | 220

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

11 | 48

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

ফিল্ম/ভিডিও

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

56 | 215

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

10 | 49

| 7327+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 73% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Queens Collegiate* | Q05A

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 669
167-01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432 | 718-658-4016

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

49 | 390

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

9 | 54

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Queens Gateway to Health Sciences
Secondary School | 28Q680
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Queens Gateway To Health Sciences* | Q57A

সূত্র

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 578 | 1 b
143-10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens NY 11413 | 718-949-8405

Queens Collegiate: A College Board School | 28Q310

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

16 | 37

| 7228+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 72% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

88+12 চার বছরে 88% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

92 | 341

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 588
109-89 204th Street, Saint Albans NY 11412 | 718-454-4957

আগ্রহের বিষয়

Preparatory Academy for Writers:
A College Board School | 29Q283

89+11 চার বছরে 89% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 964+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 96% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Pathways College Preparatory School:
A College Board School | 29Q259

69+31 চার বছরে 69% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 711 | 1 a
160-20 Goethals Avenue, Jamaica NY 11432 | 718-969-3155

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

92 | 1615

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 100

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | W = নতু ন আগতদের জন্য স্কুল | L = পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট স্কুল. য�োগ্যতা: O = যেসব ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে কম
সময় বাস করেছে, শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Queens High School for Information,
Research, and Technology | 27Q302

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 466 | 1
8-21 Bay 25th Street, Far Rockaway NY 11691 | 718-868-2978
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Computer Science Program | Q06B

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

46 | 409

8 | 79

Cisco Networking and Internet Computer Core
Certification | Q06C

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

46 | 241

8 | 59

82+18 চার বছরে 82% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 424
35-01 Union Street, Flushing NY 11354 | 718-888-7530

Queens High School for Language Studies | 25Q241
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Queens High School for Language Studies* | 
Q62A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাই: ভাষা

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

92 | 530

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 66

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Queens High School for the Sciences
at York College | 28Q687

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 475 | 1 a
94-50 159th Street, Jamaica NY 11433 | 718-657-3181

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Queens High School for the Sciences at York
College | ক�োড নেই

সায়েন্স এবং ম্যাথ

পরীক্ষা

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

আসন | আবেদনকারী

96 | 16836

| 9010+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 90% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Queens High School of Teaching, Liberal
Arts and the Sciences | 26Q566

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1070 | 1 a
74-20 Commonwealth Boulevard, Bellerose NY 11426 | 718-736-7100

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Teaching Institute* | Q32A

টিচিং

এড. অপ্ট.

241 | 824

36 | 147

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7228+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 72% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Queens Metropolitan High School | 28Q686

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1104 | 1 a
91-30 Metropolitan Avenue, Forest Hills NY 11375 | 718-286-3600

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Zoned* | Q39Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
অগ্রাধিকার

91+9 চার বছরে 91% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Programming and Engineering* | Q04R

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

92 | 284

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

16 | 67

| 7624+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 76% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 588 | r a
158-40 76th Road, Fresh Meadows NY 11366 | 718-380-6929

The Queens School of Inquiry | 25Q252
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Queens School of Inquiry* | Q77A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সূত্র

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 387 | b
143-10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens NY 11413 | 718-712-2304

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

94+6 চার বছরে 94% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Queens Preparatory
Academy | 29Q248

67+33 চার বছরে 67% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

73 | 974

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

7 | 101

| 8416+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 84% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | r = আর্লি কলেজ | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc
ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1522 | 1 a
37-02 47th Avenue, Long Island City NY 11101 | 718-937-3010

Queens Technical High School | 24Q600

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Graphic Arts | Q68B

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

Pre-Engineering Electronic Technology | Q68L

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

এ প্রোগ্রামে গ্রেড 9-এ আসন অফার করা হয় না

Exploratory: Introduction To Occupations | 
Q68M

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

178 | 1078

32 | 283

Computer Technology and Information
Systems | Q68N

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

48 | 1501

8 | 269

Cosmetology | Q68O

কসমেট�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

48 | 564

8 | 98

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

24 | 162

4 | 33

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1576 | 1
89-30 114th Street, Richmond Hill NY 11418 | 718-846-3335

Richmond Hill High School | 27Q475
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

Ninth Grade Career Exploration Academy* | 
Q35B

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

110 | 533

20 | 112

Criminalistics and Forensics Institute (CFI)* | 
Q35P

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

বাছাইকৃ ত

68 | 524

12 | 94

Zoned* | Q35Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
অগ্রাধিকার

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 8119+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 81% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Robert F. Kennedy Community
High School | 25Q670

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 702
75-40 Parsons Boulevard, Fresh Meadows NY 11366 | 718-969-5510

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

College Head-Start | Q70A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

127 | 301

23 | 79

80+20 চার বছরে 80% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Robert F. Wagner, Jr. Secondary School
for Arts and Technology | 24Q560
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Arts and Technology* | Q31J

96+4 চার বছরে 96% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 649 | 1 b
47-07 30th Place, Long Island City NY 11101 | 718-472-5671

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

17 | 321

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 629 | 1 b
138-30 Lafayette Street, Ozone Park NY 11417 |
718-848-8357

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Robert H. Goddard High School of
Communication | Q02A

কম্যুনিকেশন

এড. অপ্ট.

সূত্র

94 | 1740

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Robert H. Goddard High School of Communication
Arts and Technology | 27Q308

97+3 চার বছরে 97% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

119 | 1230

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

21 | 209

| 919+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 91% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Rockaway Collegiate
High School | 27Q351

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 306 | b
100-00 Beach Channel Drive, Rockaway Park NY 11694 | 718-734-3290

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Rockaway Collegiate High School* | Q48A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

67+33 চার বছরে 67% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

115 | 187

20 | 66

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Rockaway Park High School for
Environmental Sustainability | 27Q324

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 304 | 1 b
100-00 Beach Channel Drive, Rockaway Park NY 11694 | 718-734-3280
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Rockaway Park High School for Environmental
Sustainability* | Q36A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

46 | 139

8 | 55

The Green Carpentry Program* | Q36G

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

46 | 70

8 | 33

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1351 | b
320 Beach 104th Street, Rockaway Park NY 11694 | 718-474-6918

Scholars’ Academy | 27Q323
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Scholars’ Academy* | Q72A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

131 | 1414

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

23 | 121

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Thomas A. Edison Career and Technical
Education High School | 28Q620

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 2196 | 1 b
165-65 84th Avenue, Jamaica NY 11432 | 718-297-6580
সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Visual Arts | Q67I

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

বাছাইকৃ ত

89 | 1119

16 | 148

Information Technologies | Q67K

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

119 | 1104

21 | 163

Computer Aided Design (CAD) | Q67M

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

44 | 1029

8 | 165

Electrical Installation Technologies | Q67N

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

28 | 814

5 | 217

Automotive Technologies | Q67P

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

85 | 813

15 | 181

Robotics/STEM | Q67S

ইঞ্জিনিয়ারিং

বাছাইকৃ ত

24 | 1224

4 | 134

Medical Careers | Q67V

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

26 | 1466

5 | 87

92+8 চার বছরে 92% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 8812+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 88% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1182 | 1 a
149-11 Melbourne Avenue, Flushing NY 11367 | 718-575-5580

Townsend Harris High School | 25Q525
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
Intensive Academic Humanities | Q37J

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

43 | 237

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 567 | 1
35-01 Union Street, Flushing NY 11354 | 718-888-7520

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Veritas Academy* | Q51A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

সূত্র

247 | 7173

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 973+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 97% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Veritas Academy | 25Q240

86+14 চার বছরে 86% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

110 | 675

20 | 126

| 8317+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 83% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 2344 | 1
48-10 31st Avenue, Astoria NY 11103 | 718-721-5404

William Cullen Bryant High School | 30Q445

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Forensic Science and Law Academy* | Q15A

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

বাছাইকৃ ত

85 | 450

15 | 76

Business and Technology Institute* | Q15B

বিজনেস

এড. অপ্ট.

42 | 427

8 | 99
8 | 52

Performing Arts Institute* | Q15C

পারফরমিং আর্টস্

এড. অপ্ট.

42 | 243

AVID | Q15D

কম্যুনিকেশন

এড. অপ্ট.

42 | 148

8 | 41

Math and Science Academy* | Q15J

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

85 | 413

15 | 58

Zoned* | Q15Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

| 7723+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 77% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

World Journalism Preparatory:
A College Board School | 25Q285

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 582 | b
34-65 192nd Street, Flushing NY 11358 | 718-461-2219

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

World Journalism Preparatory* | Q85A

কম্যুনিকেশন

এড. অপ্ট.

96+4 চার বছরে 96% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড
York Early College Academy* | Q43A

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

69 | 881

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

12 | 89

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 586 | 1 F b
23-15 Newtown Avenue, Astoria NY 11102 | 718-267-2839

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Young Women’s Leadership School,
Astoria* | Q56A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

69 | 353

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

12 | 44

| 928+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 92% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Young Women’s Leadership School, Queens | 28Q896

গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 547 | F a
150-91 87th Road, Jamaica NY 11432 | 718-725-0402

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Young Women’s Leadership School,
Queens* | Q89A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

সূত্র

5 | 73

| 8911+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 89% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

26 | 458

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 658 | r b
108-35 167th Street, Jamaica NY 11433 | 718-262-8547

Young Women’s Leadership School,
Astoria (TYWLS) | 30Q286

99+1 চার বছরে 99% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

| 8614+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 86% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

York Early College Academy | 28Q284

98+2 চার বছরে 98% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

69 | 502

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

12 | 53

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | r = আর্লি কলেজ. য�োগ্যতা: F = শুধু মহিলা শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ
করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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8.5 Staten Island
12টি পছন্দকে তালিকাবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ!

আগ্রহের বিষয়

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের শিক্ষার্থীগণ যারা তাদের আবেদনপত্রে 12টি পছন্দ
তালিকাবদ্ধ করেছেন

আর্কিটেকচার

1

বিজনেস

4

কম্যুনিকেশন

2

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োলজি

3

ক্যুলিনারি আর্টস

1

ইঞ্জিনিয়ারিং

3

হেলথ প্রফেশন্স

3

হিউম্যানিটিজ এবং ইন্টারডিসিপ্লিনারি

9

JROTC

4

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

3

পারফরমিং আর্টস্

4

পারফরমিং আর্টস্/ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

2

100%

তাদের রাউন্ড 1 পছন্দের
যেক�োন�োটি থেকে একটি
অফার গ্রহণ করেছেন

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বেছে নেওয়ার জন্য কী কী হাই স্কুল প্রোগ্রাম
রয়েছে?
11টি ডিস্ট্রিক্ট হাই স্কুল
 51টি কর্মসূচি, সেই সাথে একটি স্পেশালাইজড হাই স্কুল প্রোগ্রাম
 নবম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য 3,189 এর বেশি আসন
 9টি স্কুল দশম গ্রেডের আসন অফার করে


স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে প্রোগ্রামে ভর্তি প্রক্রিয়াগুল�ো কী কী?
স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে, অনেক জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম রয়েছে। আপনি স্ট্যাটেন
আইল্যান্ডের বাসিন্দা হলে আপনার আবেদনপত্রে আপনার জ�োনভু ক্ত
প্রোগ্রামগুল�ো দেখুন এবং আপনার আবেদনপত্রে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় বিবেচনা
করুন।

E
10
3
25
13
+
41
8
সায়েন্স এবং ম্যাথ

4

টিচিং

1

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

3

জ�োনভু ক্ত

5

অডিশন

জ�োনভু ক্ত

পরীক্ষা

2%

10%

8%

ভর্তি পদ্ধতি

বাছাইকৃ ত

25%

অনুযায়ী
কর্মসূচি
13%

উন্মুক্ত

প্রোগ্রামসমূহ

42%

শি
 ক্ষাগত বিকল্প

Staten Island
ডিস্ট্রিক্ট স্কুল
ডিস্ট্রিক্ট বাউন্ডারি
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CSI High School for International Studies | 31R047

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 496 | 1 a
100 Essex Drive, Staten Island NY 10314 | 718-370-6900

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

CSI High School for International Studies* | 
R01R

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

76 | 1326

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

24 | 168

| 955+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 95% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 2586 | 1 b
105 Hamilton Avenue, Staten Island NY 10301 | 718-390-1800

Curtis High School | 31R450

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Software Engineering Institute* | R19A

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকন�োল�োজি

উন্মুক্ত

65 | 297

20 | 106

Human and Legal Studies/Law Enforcement
Academy* | R19B

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

উন্মুক্ত

65 | 338

20 | 92

International Baccalaureate/Scholarship Honors
Program* | R19C

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

78 | 316

24 | 8

Media Studies at The Journalism Institute* | 
R19D

কম্যুনিকেশন

উন্মুক্ত

52 | 221

16 | 78

Naval Junior Reserve Officers’ Training Corps* |  JROTC
R19E

এড. অপ্ট.

46 | 132

14 | 53

Practical Nursing/Nursing Assistant* | R19F

হেলথ প্রফেশন্স

বাছাইকৃ ত

65 | 424

20 | 97

Performing Arts* | R19G

পারফরমিং আর্টস্

উন্মুক্ত

52 | 238

16 | 71

School for International Studies IBCP/AVID
Program* | R19H

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

52 | 299

16 | 25

Visual Arts* | R19J

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

উন্মুক্ত

52 | 233

16 | 83

Zoned* | R19Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

73+27 চার বছরে 73% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 7624+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 76% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Eagle Academy for Young Men
of Staten Island | 31R028

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 270 | M
104 Gordon Street, Staten Island NY 10304 | 718-727-6201

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Eagle Academy for Young Men of Staten
Island* | R28L

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

উন্মুক্ত

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

62 | 79

19 | 29

চার বছরে N/A জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয় | 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Gaynor McCown Expeditionary
Learning School | 31R064

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 434 | 1 a
100 Essex Drive, Staten Island NY 10314 | 718-370-6950

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Gaynor McCown Expeditionary Learning
School* | R55A

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

93+7 চার বছরে 93% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

26 | 142

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1330 | b
715 Ocean Terrace, Staten Island NY 10301 | 718-815-0186

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Comprehensive Academic* | R15J

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

এড. অপ্ট.

সূত্র

82 | 545

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

| 8713+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 87% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

The Michael J. Petrides School | 31R080

94+6 চার বছরে 94% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

55 | 564

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

18 | 94

| 6436+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 64% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব
স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয়. য�োগ্যতা: M = শুধু পুরুষ শিক্ষার্থী | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে
C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3051 | 1 b
465 New Dorp Lane, Staten Island NY 10306 | 718-667-8686

New Dorp High School | 31R440

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

The Academy of Education and Leadership* | R20A

টিচিং

এড. অপ্ট.

55 | 321

13 | 89

Law Institute & AFJROTC* | R20C

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

55 | 482

13 | 104

Corporate Center for Business & Technology* | R20E বিজনেস

এড. অপ্ট.

55 | 560

13 | 133

Institute of Health Sciences* | R20F

এড. অপ্ট.

55 | 590

13 | 116

এড. অপ্ট.

55 | 506

13 | 147

হেলথ প্রফেশন্স

Academy of Communication and Media Arts* | R20M কম্যুনিকেশন
Academy of Fine and Dramatic Arts* | R20P

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

55 | 403

13 | 113

Math & Science Institute* | R20S

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

72 | 795

18 | 74

Institute of Forensic Science & Criminology* | R20T

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

56 | 735

12 | 147

Zoned* | R20Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

83+17 চার বছরে 83% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 8020+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 80% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1564 | 1 b
85 St. Josephs Avenue, Staten Island NY 10302 | 718-420-2100

Port Richmond High School | 31R445

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Gateway Honors Program: Mathematics & Science
Institute for Pre-College Education* | R10A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

52 | 122

16 | 13

Culinary Arts* | R10C

কিউলিনারি আর্টস

এড. অপ্ট.

94 | 297

30 | 103

Junior Reserve Officers’ Training Corps* | R10D

JROTC

এড. অপ্ট.

26 | 82

8 | 35

Institute of Business Technology, Hospitality &
Entrepreneurship* | R10K

বিজনেস

এড. অপ্ট.

52 | 199

16 | 56

The Academy of the Arts* | R10L

পারফরমিং আর্টস/
ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

এড. অপ্ট.

26 | 216

8 | 65

Medical Technology* | R10M

হেলথ প্রফেশন্স

এড. অপ্ট.

52 | 230

16 | 75

Collegiate Academy Honors Program: Humanities
Institute for Pre-College Education* | R10R

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

26 | 106

8|6

Zoned* | R10Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

71+29 চার বছরে 71% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 8218+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 82% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

Ralph R. McKee Career and Technical
Education High School | 31R600
যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 795 | 1 b
290 St. Marks Place, Staten Island NY 10301 | 718-420-2600

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Electrical Engineering and Installation Program | R60A ইঞ্জিনিয়ারিং

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

এড. অপ্ট.

26 | 159

8 | 94

Software Engineering | R60B

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড
টেকন�োল�োজি

বাছাইকৃ ত

52 | 246

16 | 107

Virtual Enterprise | R60H

বিজনেস

এড. অপ্ট.

20 | 130

6 | 71

Graphic Design | R60I

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

বাছাইকৃ ত

68 | 244

22 | 106

Architectural Drafting | R60K

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

23 | 141

7 | 61

Automotive Technology | R60P

কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড
টেকন�োল�োজি

এড. অপ্ট.

35 | 140

11 | 93

Carpentry & Building Trades | R60R

আর্কিটেকচার

এড. অপ্ট.

20 | 113

6 | 87

72+28 চার বছরে 72% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড 10-এর আসনে ভর্তির
সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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Staten Island Technical High School | 31R605

গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 1331 | 1 a
485 Clawson Street, Staten Island NY 10306 | 718-667-3222

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

ইঞ্জিনিয়ারিং

পরীক্ষা

Staten Island Technical High School |

100+0 চার বছরে 100% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

ক�োড নেই

আসন | আবেদনকারী

281 | 15827

| 982+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 98% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 6-12 | শিক্ষার্থী: 3383 | 1 a
1200 Manor Road, Staten Island NY 10314 | 718-698-4200

Susan E. Wagner High School | 31R460

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Academy of Finance* | R17A

বিজনেস

বাছাইকৃ ত

21 | 844

6 | 102

Air Force Junior Reserve Officers’ Training
Corps* | R17C

JROTC

এড. অপ্ট.

23 | 275

7 | 85

Law & Politics Institute* | R17D

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

বাছাইকৃ ত

26 | 951

8 | 115

Scholars’ Academy* | R17F

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

64 | 1233

20 | 33

Music* | R17G

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

37 | 161

12 | 26

Visual Arts* | R17H

ভিস্যুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন

অডিশন

29 | 230

9 | 50
12 | 26
6 | 24

Theater* | R17J

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

38 | 177

Dance* | R17K

পারফরমিং আর্টস্

অডিশন

19 | 118

Zoned* | R17Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

87+13 চার বছরে 87% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 7822+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 78% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে
গ্রেড: 9-12 | শিক্ষার্থী: 3654 | 1 b
100 Luten Avenue, Staten Island NY 10312 | 718-668-8800

Tottenville High School | 31R455

সাধারণ শিক্ষা
আসন | আবেদনকারী

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী
আসন | আবেদনকারী

যেসব কর্মসূচি আছে | প্রোগ্রাম কোড

আগ্রহের বিষয়

ভর্তি পদ্ধতি

Marine Corps Junior Reserve Officers’ Training
Corps* | R30B

JROTC

এড. অপ্ট.

56 | 139

12 | 35

Classics Institute* | R30C

মানবিক এবং আন্তঃ বিষয়ক

বাছাইকৃ ত

56 | 837

12 | 52

Science Institute* | R30S

সায়েন্স এবং ম্যাথ

বাছাইকৃ ত

56 | 1018

12 | 53

STEAM Institute* | R30A

সায়েন্স এবং ম্যাথ

এড. অপ্ট.

নতু ন

Law Academy* | R30D

ল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট

এড. অপ্ট.

নতু ন

Automotive Academy* | R30E

ইঞ্জিনিয়ারিং

এড. অপ্ট.

নতু ন

Culinary Academy* | R30F

কিউলিনারি আর্টস

এড. অপ্ট.

নতু ন

Advertising Academy* | R30G

বিজনেস

এড. অপ্ট.

নতু ন

Performing & Visual Arts* | R30H

পারফরমিং আর্টস/ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড
ডিজাইন

এড. অপ্ট.

নতু ন

Zoned* | R30Z

জ�োনভু ক্ত

জ�োনভু ক্ত হিসেবে
নিশ্চয়তা

90+10 চার বছরে 90% জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হয়

সূত্র

N/A - জ�োনভু ক্ত প্রোগ্রাম

| 7921+ হলওয়ে, বাথরুম, লকার রুম, ও ক্যাফেটেরিয়াতে 79% জন শিক্ষার্থী নিরাপদ ব�োধ করে

b = আংশিকভাবে অভিগম্য | a = পূর্ণ অভিগম্য | * = ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়; MySchools-এ পেজে এ প্রোগ্রামের অগ্রাধিকার গ্রুপ সম্পর্কে জেনে নিন. স্কু লের ধরন: 1 = যেসব স্কুল গ্রেড
10-এর আসনে ভর্তির সুয�োগ দেয় | স্কুলগুল�োর বাড়তি য�োগ্যতার শর্ত থাকতে পারে। আপনি আবেদনের য�োগ্য কিনা, সেটা জানতে অনুগ্রহ করে C MySchools.nyc ওয়েবসাইট দেখুন!

প্রতিটি হাই স্কুল সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার আবেদনপত্র তৈরি করতে, এবং আবেদন করা সম্পর্কে জানতে MySchools (C MySchools.nyc) ব্যবহার করুন!
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9.0 নিউ ইয়র্ক সিটি চার্টার হাই স্কুল
ভর্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সরাসরি স্কুলসমূহের সাথে য�োগায�োগ করুন
এটি নিউ ইয়র্ক সিটি চার্টার হাই স্কুলগুলির একটি তালিকা যা 2020-2021 স্কুল বছরে ন্যূনতম একটি হাই স্কুল গ্রেডে (9-12 গ্রেড) পরিষেবাদানের জন্য গঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ভর্তির
তথ্যের জন্য, সরাসরি প্রতিটি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন। প্রত্যেকটি চার্টার স্কুল তার অনুম�োদনকারী কর্তৃক মনিটর এবং মূল্যায়নকৃ ত হয় যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, স্কুলটি তার যথাযথ
কার্যসম্পাদনার লক্ষ্য পূরণ, তার প্রস্তাবিত শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রদান, এবং সকল প্রয�োজ্য আইন অনুসরণ করছে। প্রত্যেক অনুম�োদনকারী তার চার্টার স্কুলের জন্য কার্যসম্পাদনার তথ্যসহ
রিপ�োর্ট তৈরি করে। নিচে উল্লিখিত প্রতিটি স্কুলের কার্যসম্পাদনার রিপ�োর্ট অনুম�োদনকারীর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
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 ট্রাস্টিস কর্তৃক অনুম�োদিত চার্টার স্কুলসমূহ (SUNY) | newyorkcharters.org/progress/school-performance-reports
নিউ ইয়র্ক স্টেট এডু কেশন ডিপার্ট মেন্ট (NYSED) | p12.nysed.gov/psc/csdirectory/CSLaunchPage.html
ব্রংক্স

AEII: NYC Charter High School for Engineering and Innovation | এই নতু ন স্কুলটি 2019-2020 সালে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে
ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: 9-10 | 718-585-4780 | https://aeci2charterhs.org/

American Dream Charter School (The) | 84X471

ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: 6-12 | 718.585.3071 | www.theamericandreamschool.org

Bronx Lighthouse Charter School | 84X185

ডিস্ট্রিক্ট: 12 | গ্রেড: K-12 | 646-915-0030 | www.lighthouse-academies.org/schools/bronx/

Bronx Preparatory Charter School | 84X703

ডিস্ট্রিক্ট: 9 | গ্রেড: 6-12 | 718-294-0841 | bphs.democracyprep.org

Charter High School for Law and Social Justice | 84X429

ডিস্ট্রিক্ট: 10 | গ্রেড: 9-12 | 347-696-0042 | www.chslawandsocialjustice.org

Dr. Richard Izquierdo Health and Science Charter School | 84X482

ডিস্ট্রিক্ট: 12 | গ্রেড: 6-12 | 718-378-0490 | www.healthscienceschool.org

Equality Charter School | 84X488

ডিস্ট্রিক্ট: 8 | গ্রেড: 6-12 | 718-459-9597 | www.equalitycharterschool.org

Hyde Leadership Charter School | 84X345

ডিস্ট্রিক্ট: 8 | গ্রেড: K-12 | 718-991-5500 | www.hydebronxny.org

International Leadership Charter High School | 84X347
ডিস্ট্রিক্ট: 10 | গ্রেড: 9-12 | 718-562-2300 | www.ilchs.org

John V. Lindsay Wildcat Academy Charter School | 84M707

ডিস্ট্রিক্ট: 8 | গ্রেড: 9-12 | 212-209-6119 | www.jvlwildcat.org

KIPP Academy Charter School | 84X704

ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/kipp-nyc-college-prep/

KIPP AMP Charter School | 84K357

ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/kipp-nyc-college-prep/

KIPP Infinity Charter School | 84M336

ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/kipp-nyc-college-prep/

KIPP NYC Washington Heights Academy Charter School | 84M068

ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/kipp-nyc-college-prep/

KIPP STAR College Preparatory Charter School | 84M726

ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: K-12 | 212-991-2626 | https://www.kippnyc.org/schools/kipp-nyc-college-prep/

Legacy College Preparatory Charter School | 84X585
ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: 6-9 | 347-746-1558 | legacycollegeprep.org/

Lewis Katz Renaissance Basketball Academy Charter School | এই নতু ন স্কুলটি 2020-2021 সালে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে
ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: 9 | TBD | LKbasketballacademy@gmail.com

Metropolitan Lighthouse Charter School | 84X461

ডিস্ট্রিক্ট: 9 | গ্রেড: K-12 | 718-893-0640 | www.lighthouse-academies.org/schools/metropolitan/

New Visions A.I.M. Charter High School II | 84X200

ডিস্ট্রিক্ট: 12 | গ্রেড: 9-12 | 718-861-7515 | https://www.newvisions.org/pages/aim-charter-high-schools

New Visions Charter High School for Advanced Math and Science | 84X539
ডিস্ট্রিক্ট: 10 | গ্রেড: 9-12 | 718-817-7683 | www.newvisions.org/ams

New Visions Charter High School for Advanced Math and Science II | 84X202
ডিস্ট্রিক্ট: 8 | গ্রেড: 9-12 | 718-665-3671 | www.newvisions.org

New Visions Charter High School for the Humanities | 84X553
ডিস্ট্রিক্ট: 10 | গ্রেড: 9-12 | 718-817-7686 | www.newvisions.org/humanities

New Visions Charter High School for the Humanities II | 84X208
ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: 9-12 | 718-665-5380 | www.newvisions.org/hum2

122

ব্রংক্স
অব্যহত

New York Center for Autism Charter School Bronx | 84X587

ডিস্ট্রিক্ট: 12 | গ্রেড: Ungraded | 718-860-5910 | www.nycautismcharterschool.org/

NYC Charter High School for Architecture, Engineering and Construction Industries (AECI) | 84X395
ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: 9-12 | 646-400-5566 | www.aecicharterhs.com

South Bronx Community Charter High School | 84X581

ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: 9-12 | 347-964-8550 | www.southbronxcommunity.org

University Prep Charter High School | 84X393

ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: 9-12 | 718-292-6543 | www.upchs.org

Urban Dove Team Charter School II | 84X610

ডিস্ট্রিক্ট: 7 | গ্রেড: 10-12 | 718-682-3975 | urbandove.org/

The Urban Assembly Charter School for Computer Science | 84X597
ডিস্ট্রিক্ট: 12 | গ্রেড: 9-11 | 646-421-4523 | https://www.compscihigh.org/
ব্রুকলিন

Achievement First Brownsville Charter School | 84K626

ডিস্ট্রিক্ট: 19 | গ্রেড: K-12 | 347-471-2650 | www.achievementfirst.org

Achievement First Crown Heights Charter School | 84K356
ডিস্ট্রিক্ট: 17 | গ্রেড: K-12 | 718-363-2260 | www.achievementfirst.org

Achievement First East New York Charter School | 84K358
ডিস্ট্রিক্ট: 32 | গ্রেড: K-12 | 718-363-2270 | www.achievementfirst.org

Brooklyn Ascend Charter School | 84K652

ডিস্ট্রিক্ট: 23 | গ্রেড: K-12 | 347-294-2600 | www.ascendlearning.org

Brooklyn Emerging Leaders Academy Charter School | 84K892
ডিস্ট্রিক্ট: 16 | গ্রেড: 9-12 | 347-473-8831 | belahs.org/

Brooklyn Laboratory Charter School | 84K803

ডিস্ট্রিক্ট: 13 | গ্রেড: 6-12 | 347-429-8439 | https://www.brooklynlaboratoryschool.org/

Brooklyn Prospect Charter School – CSD 15 | 84K707

ডিস্ট্রিক্ট: 15 | গ্রেড: K,6-12 | 347-889-7041 | www.brooklynprospect.org

Bushwick Ascend Charter School | 84K793

ডিস্ট্রিক্ট: 32 | গ্রেড: K-10 | 347 464 7600 | www.ascendlearning.org/

Coney Island Preparatory Public Charter School | 84K744
ডিস্ট্রিক্ট: 21 | গ্রেড: K-12 | 718-676-1063 | www.coneyislandprep.org

Excellence Girls Charter School | 84K712

ডিস্ট্রিক্ট: 17 | গ্রেড: K-12 | 718-638-1868 | uncommonhs.uncommonschools.org/

Kings Collegiate Charter School | 84K608

ডিস্ট্রিক্ট: 19 | গ্রেড: K-12 | 347-473-8780 | www.uncommonschools.org/uncommon-leadership-charter-high-school

Leadership Prep Bedford Stuyvesant Charter School | 84K517

ডিস্ট্রিক্ট: 13 | গ্রেড: K-12 | 347-390-0300 | uncommoncollegiate.uncommonschools.org

Leadership Prep Ocean Hill Charter School | 84K775

ডিস্ট্রিক্ট: 18 | গ্রেড: K-12 | 718-307-5077 | uncommonprepcharter.uncommonschools.org/

Math, Engineering, and Science Academy Charter High School | 84K733
ডিস্ট্রিক্ট: 32 | গ্রেড: 9-12 | 718-282-7426 | www.mesacharter.org

New Dawn Charter High School | 84K486

ডিস্ট্রিক্ট: 15 | গ্রেড: 9-12 | 347-505-9101 | www.ndchsbrooklyn.org

New Visions A.I.M. Charter High School I | 84K395

ডিস্ট্রিক্ট: 23 | গ্রেড: 9-12 | 718-269-7090 | https://www.newvisions.org/pages/aim-charter-high-schools

New Visions Charter High School for Advanced Math and Science III | 84K738
ডিস্ট্রিক্ট: 22 | গ্রেড: 9-12 | 718-934-9240 | www.newvisions.org/schools/entry/ams3

New Visions Charter High School for the Humanities III | 84K739
ডিস্ট্রিক্ট: 22 | গ্রেড: 9-12 | 718-368-4145 | www.newvisions.org/humanities3

Northside Charter High School | 84K693

ডিস্ট্রিক্ট: 14 | গ্রেড: 9-12 | 347-390-1273 | www.northsidechs.org

Summit Academy Charter School | 84K730

ডিস্ট্রিক্ট: 15 | গ্রেড: 6-12 | 718-875-1403 | www.sacsny.org

UFT চার্টার স্কুল | 84K359

ডিস্ট্রিক্ট: 19 | গ্রেড: 9-12 | 718-927-5540 | www.uftcharterschool.net

Unity Prep Charter School | 84K757

ডিস্ট্রিক্ট: 14 | গ্রেড: 6-12 | 718-363-7451 | www.unityprep.org

Urban Dove Team Charter School | 84K417

ডিস্ট্রিক্ট: 13 | গ্রেড: 10-12 | 718-783-8232 | www.udteam.org

Williamsburg Charter High School | 84K473

ডিস্ট্রিক্ট: 14 | গ্রেড: 9-12 | 718-782-9830 | www.thewcs.org/
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Broome Street Academy Charter High School | 84M522

ডিস্ট্রিক্ট: 2 | গ্রেড: 9-12 | 212-453-0295 | www.broomestreetacademy.org

Capital Preparatory (CP) Harlem Charter School | 84M204

ডিস্ট্রিক্ট: 4 | গ্রেড: 6-11 | 212-328-9370 | https://capitalprepharlem.org/

Democracy Prep Charter School | 84M350

ডিস্ট্রিক্ট: 5 | গ্রেড: 6-12 | 212-281-3061 | dpchs.democracyprep.org

Democracy Prep Endurance Charter School | 84M065

ডিস্ট্রিক্ট: 4 | গ্রেড: K-1,6-12 | 646-490-3693 | dpehs.democracyprep.org

Democracy Prep Harlem Charter School | 84M481

ডিস্ট্রিক্ট: 3 | গ্রেড: K-12 | 212-932-7791 | dphhs.democracyprep.org

DREAM Charter School | 84M382

ডিস্ট্রিক্ট: 4 | গ্রেড: PK-12 | 212-722-0232 | www.dreamschoolnyc.org

Great Oaks Charter School | 84M202

ডিস্ট্রিক্ট: 1 | গ্রেড: 6-9 | 212-233-5152 | www.greatoakscharter.org

Harlem Children’s Zone Promise Academy I Charter School | 84M284
ডিস্ট্রিক্ট: 5 | গ্রেড: K-12 | 646-556-6275 | www.hczpromise.org

Harlem Children’s Zone Promise Academy II Charter School | 84M341
ডিস্ট্রিক্ট: 5 | গ্রেড: K-12 | 646-437-1484 | hczpromise.org

Harlem Prep Charter School | 84M708

ডিস্ট্রিক্ট: 4 | গ্রেড: K-12 | 646-374-3429 | hphs.democracyprep.org

Harlem Village Academy East Charter School | 84M335

ডিস্ট্রিক্ট: 5 | গ্রেড: K-12 | 646-812-9200 | www.harlemvillageacademies.org

Harlem Village Academy West Charter School | 84M709

ডিস্ট্রিক্ট: 5 | গ্রেড: K-12 | 646-812-9200 | www.harlemvillageacademies.org

Inwood Academy for Leadership Charter School | 84M478
ডিস্ট্রিক্ট: 6 | গ্রেড: 5-12 | 212-304-0103 | www.inwoodacademy.org

John V. Lindsay Wildcat Academy Charter School | 84M707
ডিস্ট্রিক্ট: 2 | গ্রেড: 9-12 | 212-209-6119 | www.jvlwildcat.org

New Heights Academy Charter School | 84M353

ডিস্ট্রিক্ট: 6 | গ্রেড: 5-12 | 212-283-5400 | www.newheightsacademy.org

New York Center for Autism Charter School | 84M337

ডিস্ট্রিক্ট: 4 | গ্রেড: গ্রেড বহির্ভূত  | 212-860-2580 | www.nycautismcharterschool.org

Opportunity Charter School | 84M279

ডিস্ট্রিক্ট: 3 | গ্রেড: 6-12 | 212-866-6137 | www.ocsny.org

Renaissance Charter High School for Innovation | 84M433

ডিস্ট্রিক্ট: 4 | গ্রেড: 9-12 | 212-722-5871 | www.innovationhighschool.org

Success Academy Charter School – Harlem 1 * | 84M351

ডিস্ট্রিক্ট: 2 | গ্রেড: K-12 | 646-277-7170 | www.successacademies.org

Success Academy Charter School – Harlem 3 * | 84M385

ডিস্ট্রিক্ট: 2 | গ্রেড: K-11 | 646-558-0056 | www.successacademies.org

Success Academy Charter School – Union Square * | 84M174

ডিস্ট্রিক্ট: 2 | গ্রেড: K-9 | 646-597-4641 | https://www.successacademies.org/
কু ইন্স

New Dawn Charter High School II | এই নতু ন স্কুলটি 2019-2020 সালে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে
ডিস্ট্রিক্ট: 27 | গ্রেড: 9-10 | 347-505-9101 | www.ndchsbrooklyn.org/Home

New Visions Charter High School for Advanced Math and Science IV | 84Q320
ডিস্ট্রিক্ট: 27 | গ্রেড: 9-12 | 718-525-2041 | www.newvisions.org/ams4

New Visions Charter High School for the Humanities IV | 84Q373
ডিস্ট্রিক্ট: 27 | গ্রেড: 9-12 | 718-734-3350 | www.newvisions.org/humanities4

The Renaissance Charter School | 84Q705

ডিস্ট্রিক্ট: 30 | গ্রেড: PK-12 | 718-803-0060 | www.renaissancecharter.org
স্ট্যাটেন
আইল্যান্ড

John W. Lavelle Preparatory Charter School | 84R067
ডিস্ট্রিক্ট: 31 | গ্রেড: 3-12 | 347-855-2238 | www.lavelleprep.org

Lois and Richard Nicotra Early College Charter School | 84R070

ডিস্ট্রিক্ট: 31 | গ্রেড: 8-11 | 347-855-2238 | integrationcharterschools.org/lois-and-richard-nicotra-early-college-charter-school/

New Ventures Charter School | 84R012

ডিস্ট্রিক্ট: 31 | গ্রেড: 9-12 | 347-855-2238 | www.nvcssi.org

 ই স্কুলটি শুধু সেসব শিক্ষার্থীদের জন্য যারা অষ্টম গ্রেডে স্কুলটির অংশীদার মিডল স্কুলে পড়ালেখা করেছে।
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একটি ফ্ামিমল ওয়য়লকাি পসন্ার পমরেশ্যন করুন
ে্যানেনি ওময়িরাে যিন্টারগুমিা রখি যখািা থামর এবং যরাি্ যিন্টার যরাি্ নিন্রিমক্টর রাোরানে, জািমি হমি
schools.nyc.gov/WelcomeCenters ওময়বিাইরটি যেখুি।
MySchools (

MySchools.nyc)-এ এরটি অ্যারাউন্ট খুমি অথবা 311 িম্বমর রি রমর আপিার স্ু ি নিন্রিক্ট যরািটি িা যজমি নিি।

ব্ংয়ক্সর ফ্ামিমল ওয়য়লকাি পসন্ারসিূহ
1

1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458

2

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462

ি্ানহ্ারয়নর ফ্ামিমল ওয়য়লকাি পসন্ারসিূহ
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,
Rockaway Park, NY 11694 | ররওময়মি পনরমষবা প্রোি রমর

ব্রুকমলয়নর ফ্ামিমল ওয়য়লকাি পসন্ারসিূহ

MANHATTAN

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

স্ট্ায়রন আইল্ায়ন্ডর ফ্ামিমল ওয়য়লকাি পসন্ারসিূহ
15

1

3

ককু ইয়সের ফ্ামিমল ওয়য়লকাি পসন্ারসিূহ

715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, NY 10301

15

BROOKLYN
14

13

STATEN ISLAND
10

ভরততি প্রমরিয়ার সায়থ সংমলিষ্ট থাককু ন
schools.nyc.gov/Connect | রখমিা িেয়িীো অথবা আপমির নেি ররমবি
িা! আোমের হাই স্ু ি ও যপেশািাইজি হাই স্ু মি অ্যািনেশমির ইমেইি িানিরার জি্য
িাইি আপ ররুি।
schools.nyc.gov/High | রীভামব নশক্ষাথথীরা NYC পাবনির স্ু মি অোর পায়
যিটিিহ হাই স্ু মি ভরিতি িম্মর্ক জািুি। িবম্ক শষ আপমির, নরমিাি্ক ও ইমভন্ট িম্ররতিি
িথ্য যজমি নিি।
schools.nyc.gov/SHS | রীভামব যপেশািাইজি হাই স্ু িিেূমহ আমবেি ররমি
হমব যিিম্মর্ক জািুি। যপেশািাইজি হাই স্ু িি অ্যািনেশিি যরস্ (SHSAT) ও
িামগায়ারিতিয়ার অনিশি িম্মর্ক আমরা জািুি।

কিস
্য ূমি খকুোজনকু এেং আয়েেন করুন
MySchools.nyc | MySchools হমিা আপিার ব্যনক্তররণরৃ ি আমবেি
িহ NYC পাবনির স্ু মির অিিাইি নিমরক্টনর। আপিার রনম্উরার বা যোমি হাই
স্ু ি রেি
্ক ূনচ খুঁজিু , আপিার আমবেিপমরের জি্য রেি
্ক ূনচিেূহ বাোই ররুি, আপিার
SHSAT পরীক্ষা বা িামগায়ারিতিয়ার অনিশমির িেয়িূনচ নিধা্ক রণ ররুি এবং হাই স্ু মি
আমবেি ররুি—িবই এর স্ামি!
SHSAT এর িানরখ ও িামগায়ারিতিয়ার অনিশমির িেয়িূনচ অয়্াের 2019 এর
শুরুমিই নিধা্ক রণ ররুি।
হাই স্ু মি 2 মডয়সম্বর, 2019 িানরমখর েমধ্য আমবেি ররুি।

2019

মডয়সম্বর
রমে
1
8
15
22
29

পসাি
2
9
16
23
30

িঙ্ল
3
10
17
24
31

েকু্ েপৃহপেমত
4
5
11 12
18 19
25 26
1
2

শুরি
6
13
20
27
3

শমন
7
14
21
28
4

আপিার হাই স্ু মির ফলাফল 2020-এর িায়ি্য পপয়য় রায়েন।

সহায়তা মনন
718-935-2009 | HSEnrollment@schools.nyc.gov | হাই স্ু মি ভরিতি
িম্মর্ক আপিার যরামিা প্রশ্ন থারমি আোমের িামথ য�াগাম�াগ ররুি। এোড়াও আপনি
এরটি ে্যানেনি ওময়িরাে যিন্টামর আিমি পামরি—এগুমিা যরাথায় অবনস্ি িা এই
গাইমির যপেমির েিামরর (রভার) নভিমর িানিরাভু ক্ত ররা আমে।

