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েসকশন 1 — ei গাiডিট কীভােব বয্বহার করেবন
ei গাiডিট িশkাথর্ী o পিরবারবগর্েক aিডশন pিkয়ার জনয্ psিত gহেণ সহায়তা করার জনয্ pণয়ন করা হেয়েছ। ei গাiেডর মাধয্েম আপিন:


িভজুয্য়াল আটর্স সmেকর্ জানুন। িভজুয্য়াল আটর্স েpাgােমর pেয়াজনীয়তা কী? িভজুয্য়াল আটর্স-eর eকজন িশkাথর্ী িহেশেব আপিন
কী pতয্াশা করেত পােরন? আরo তেথয্র জনয্ িনেচর িববরণিট েদখুন।



aিডশন pিkয়ািট বুঝুন। পৃ া দুiেয় pদt uপিরিচt আপনােক হাi sু ল aিডশেন আপিন কী pতয্াশা করেত পােরন েসসmেকর্ eকিট
ধারণা েদেব।



সাধারণ aিডশেনর aংশ িল পযর্ ােলাচনা ক ন। েয সকল হাi sু ল সাধারণ aিডশেনর aংশ িলেত aংশgহণ কের তারা aিডশেনর
eকi গাiডলাiন েশয়ার কের। ei গাiড িভজুয্য়াল আটর্স েpাgােম aংশgহণ করার েkেt সাধারণ aিডশেনর aংশ িল anভুর্ k
কের।



aিডশেনর জনয্ psত েহান। aিডশেন আপনার সেবর্াtম করেত aিডশেনর aংশ িল সmেকর্ জানুন eবং পরামশর্ িল েদখুন।



আপনার আgেহর িভজুয্য়াল আটর্স েpাgাম িলর eকিট তািলকা ৈতির ক ন। ৈশিlক েমধা চচর্ার জনয্ িনu iয়কর্ িসিটর েয সকল
হাi sু ল িবিভn েpাgাম pদান কের েস েলার eকিট সmূণর্ তািলকার জনয্ ei গাiডিট েদখুন। আপনার জনয্ uপযুk eমন
েpাgামসমূেহর তািলকা করেত েসকশন 6 বয্বহার ক ন eবং আপনার েহমেnর aিডশেনর সময়সূিচ ৈতির করেত
ক ন।



আপনার aিডশেনর সময়সূিচ ৈতির ক ন। আপনার িনজs aিডশন কয্ােলnার পিরকlনা করেত pিতিট েpাgােমর aিডশন তথয্
eবং সময়সূিচ পযর্ােলাচনা ক ন। pিতিট েpাgােমর জনয্, aিডশেনর জনয্ কী কী psত করেত হেব eবং aিডশেন আপিন কী কী
করেবন তার eকিট তািলকা রেয়েছ।

িভজুয্য়াল আটর্স কী?
িভজুয্য়াল আটর্স হেলা সৃজনশীল aিভবয্িkর েসi সকল

প েয িল eমন সব িশlকমর্ হেয় oেঠ যা দৃি

িভজুয্য়াল আটর্স eর িশkাথর্ীগণ িবিভn িমিডয়া o uপকরেণর uপর pিশkণ gহণ কের েযমন-েপiিnং,

পযর্েবkণ eবং pশংসার দািব রােখ।
iং, িpnেমিকং, েকালাজ, ভাsযর্,

িdমািtক ফিলত িডজাiন eবং িডিজটাল িমিডয়া। িকছু িকছু sু ল বািণিজয্ক আটর্ aয্ািpেকশন েযমন- iলােsশন, আিকর্ েটকচার, aয্ািনেমশন,
gািফক িডজাiন, ফয্াশন িডজাiন, ফেটাgািফ বা aনয্ানয্ aয্ািpেকশনেক সমথর্ন কের থােক। িশkাথর্ীগণ eকিট আটর্স েপাটর্েফািলo ৈতির কের
eবং তারা

sয্ািডর চার বছর জুেড়i pদশর্নীর সুেযাগ লাভ কের।
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েসকশন 2 — হাi sু ল aিডশন pিkয়ার uপিরিচt
িকছু হাi sু ল aিডশন আেয়াজন কের।
aিডশন হেc ভিতর্ পdিতর eকিট ধরন। িনিদর্

িকছু হাi sু েলর আটর্স েpাgােম ভিতর্ র জনয্ িশkাথর্ীেদরেক aবশয্i eকিট aিডশেন ৈশিlক দkতা pদশর্ন করেত

হয়। িশkাথর্ীেদর sু েলর কমর্ীেদর সােথ িমিলত হবার eবং েpাgাম সmেকর্ p

িজjাসা করার জনয্o aিডশন িল eকিট িবরাট সুেযাগ।

িশkাথর্ীরা eকিট aিডশেনর জনয্ psিত েনেব eবং পারফমর্ করেব েসিটi pতয্ািশত
হাi sু েলর েpাgাম aনুযায়ী aিডশেনর pতয্াশা িভn হেব। িশkাথর্ীেদর uিচত aিডশেনর মানদ

পযর্ােলাচনা করা যা হাi sু ল িডেরkিরেত sু ল কতৃর্ ক pকািশত

হয়। যিদ েকান িশkাথর্ী eকi আটর্ ফরেম aিভিনেবশ pদান কের eকািধক েpাgােমর aিডশেন aংশgহণ কের, তেব aিডশন িলর aেনক aংশ eকi রকম হেব
(aিডশেনর তেথয্র জনয্ ei গাiেড েpাgােমর িবsািরত েদখুন)। িশkাথর্ীেদর aবশয্i েজেন রাখা uিচত েয তারা aিডশেনর জনয্ যা psত কেরেছ তার সব
uপsাপেনর সুেযাগ নাo হেত পাের।
aিডশন িল হাi sু ল কতর্ৃ ক পিরচািলত হয়
সাধারণত aিডশন িল sু ল pশাসক eবং িশkকেদর dারা পিরচািলত হয়। িকছু হাi sু ল aিডশেন িশkাথর্ী o তােদর পিরবারবগর্েক sাগত জানােত তােদর বতর্ মান
িশkাথর্ীগণ সহেযািগতা pদান কের।
aিডশেনর তািরখ, েপৗঁছােনার সময় eবং sানসমূহ িভn হেত পাের
হাi sু ল aিডশন িল সাধারণত aেkাবর েথেক জানুয়াির পযর্n aনুি ত হয়। aিডশেনর সময়সূিচর জনয্ ei গাiেড েpাgােমর িববরণ েদখুন।
aিডশেনর ৈদঘর্ য্ িভn িভn হেত পাের
aিডশন pিkয়ািটেত 2-3 ঘnা বা তার েবিশ সময় লাগেত পাের। িশkাথর্ীেদরেক aিডশেন িকছু হালকা নাsা eবং পািন আনেত uৎসািহত করা হয়।
পিরবার িলর eকi িদেন eকািধক sু েল aিডশেনর জনয্ েরিজsার করা uিচত নয়।
পিরবার িল কাছাকািছ aেপkা করেত পাের
পয্ােরn/aিভভাবকরা aিডশন eলাকায় aনুমিত pাp না হoয়ায় তােদর জনয্ pায়i িনবর্ািচত aেপkার sান থােক। পয্ােরn/aিভভাবকরা েযেকােনা সময় sু ল
ভবন েছেড় চেল েযেত পােরন eবং পুনরায় pেবশ করেত পােরন। aিডশন pিkয়া

র আেগ িশkাথর্ীেদর eবং তােদর পিরবােরর মেধয্ েযাগােযাগ সmn করা

uিচত।
aিডশন েpাgামসমূেহ গৃহীত হoয়া
aিডশন েpাgােম িবেবিচত হoয়ার জনয্, িশkাথর্ীেদরেক aবশয্i তােদর হাi sু ল aয্াডিমশন রাun 1 আেবদনপেt েpাgাম িল তািলকাভু ko রাখেত হেব, যা
জমাদােনর তািরখ 3 িডেসmর, 2018-e। িশkাথর্ীরা মােচর্ রাun 1 আেবদেনর ফলাফল পােব। েয সকল িশkাথর্ী Fiorello H. LaGuardia High School -e
aিডশন িদেত আgহী, তােদর আেবদন pিkয়া সmেকর্ sু ল কাuেnলেরর সােথ কথা বলেত হেব।
aিডশেনর pিkয়া সmিকর্ত p াবলী
ei গাiডিটর aিডশেনর pিkয়া সmেকর্ আপনার aিধকাংশ pে র utর েদoয়া uিচত। েকােনা sু েলর aিডশেনর িবষেয় আপনার যিদ িনিদর্

p

থােক, তাহেল

িবsািরত তেথয্র জনয্ sু েল সরাসির েফান করা aথবা iেমল পাঠােনা বা sু েলর oেয়বসাiটিট িভিজট করাi সবেচেয় ভােলা uপায়।
aিডশেন িবেশষ সুিবধার বয্বsা
বয্িkক িশkা কমর্সূিচ (IEP), aনুেমািদত 504 পিরকlনা রেয়েছ eমন িশkাথর্ী, eবং iংিলশ লয্া েু য়জ লানর্ারগণ িবেশষ সুিবধা েপেত পাের।
িশkাথর্ীেদর তােদর sু েলর কাuেnলেরর সােথ কথা বলেত হেব।

সুিবধা লােভর বয্বsার জনয্
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েসকশন 3 — aিডশেনর জনয্ েরিজেsশন eবং সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ
aিডশন pিkয়ার িবষেয় িনেচ িকছু শbভাnার েদoয়া আেছ যা পিরবার িলেক aিডশেনর জনয্ psিত gহেণ িশখেত হেব। ei গাiেডর েসকশন
পাঁেচ pদt েটিবেল eiসব শbাবিল পাoয়া যােব।
aিডশেনর জনয্ েরিজেsশন
িশkাথর্ীেদরেক DOE-eর eনেরালেমn পdিতর মাধয্েম aথবা sু ল oেয়বসাiট িলর মাধয্েম aিডশেনর জনয্ েরিজsার করেত হেত পাের। ei
গাiেড eবং হাi sু ল িডেরkিরর aিডশন sু ল পৃ া িলেত েরিজেsশেনর িবশদ িববরণ রেয়েছ। েরিজsার করার মাধয্েম িশkাথর্ীরা sু েলর
pশাসকেক জানায় েয তারা aিডশেন aংশ িনেc eবং তারা েকাn েpাgােম aিডশন িদেc।
সাধারন aিডশেনর aংশযুk েpাgামসমূহ
িকছু sু েলর eকিট িনবর্ািচত gেপর েpাgামসমূেহ সাধারণ aিডশেনর aংশ িল খােক যা ei ডkয্েমেnর েসকশন পাঁেচ sু েলর নােমর পােশ
আiকন dারা িনেদর্ িশত হয়। ei েpাgাম িল eকi aিডশেনর সব aংশ েশয়ার কের তাi িশkাথর্ীরা যিদ eকিট aিডশেনর জনয্ psত হয়
তাহেল তারা aনয্ aংশgহণকারী েpাgােম aংশgহেণর জনয্o psত থােক।
সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ – িভজুয্য়াল আটর্স েpাgাম

eছাড়াo আপিন ei তথয্িট 2019 িনu iয়কর্ িসিট হাi sু ল িডেরkিরর 24 নmর পৃ ায়o েপেত পােরন
8 – 15িট িবষয়বsর ৈবিচt o িমিডয়ার বয্বহার সmিলত েমৗিলক িশlকেমর্র eকিট েপাটর্েফািলo ৈতির o uপsাপন ক ন। িtমািtক বsর
ছিব েতালা েযেত পাের eবং েস িল েপাটর্েফািলoেত anভুর্ k হেত পাের। aিডশেন িতনিট পযর্n
পাের: মানুেষর aবয়ব o পযর্েবkণ বা কlনা েথেক করা

iং সmn ক ন।

iংেয় anভুর্ k থাকেত

iং। নমুনার জনয্ pিতিট sু েলর oেয়বসাiট েদখুন।

েpাgাম িলেত িবিভn কাজ থাকেত পাের যা তারা aন-সাiেট aফার কের, eর anভুর্ k eকিট inারিভu aথবা চািহদা সােপেk েলখার নমুনা
যা আপনার psিতেক pভািবত করেত পাের। aনুgহ কের ei ডkয্েমেnর pিতিট sু েলর aিডশন িবষয়ক তথয্ পড়ুন। eছাড়াo, sু েলর
oেয়বেপজিট িভিজট করা িনি ত ক ন aথবা সবর্ সাmpিতক হালনাগাদ িবsািরেতর জনয্ sু েলর সােথ সরাসির েযাগােযাগ ক ন।
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েসকশন 4 — eকিট িভজুয্য়াল আটর্স aিডশেনর জনয্ কীভােব psিত িনেত হয়
েকােনা িভজুয্য়াল আটর্স েpাgােম আেবদন করার সময়, আপনােক সেবর্াc চারিট uপা্েয আপনার দkতা o pিত িত pদশর্েনর জনয্ বলা হেত
পাের: আপনার কােজর eকিট েপাটর্েফািলoর মাধয্েম, eকিট েলখার aংশ ৈতির কের েযমন eকিট রচনা েলখা, aনুেরােধর িভিtেত েকােনা
িশlকমর্ সmাদন eবং/aথবা eকিট inারিভuেয়র মাধয্েম।
1.

েপাটর্েফািলo

েপাটর্েফািলo হেলা আপনার িশlকমর্সমূেহর eকিট সংgহ eবং eিট আপনার িভজুয্য়াল আটর্স aিডশেনর eকিট
tপূণর্ aংশ। eকিট সুিচিnত
েপাটর্েফািলo আপনার শিkশালী িদক েলা eবং হাi sু ল sেরর কােজর েkেt আপনার সmাবনােক pদশর্ন কের। eিট আপনার সেবর্াc pেচ াসমূহ
pদশর্েনর eকিট সুেযাগ। িনেmাk গাiডলাiন আপনােক eকিট pিতেযািগতামূলক েপাটর্েফািলo pণয়েন সহায়ক হেব।

uপsাপন: আপিন আপনার কাজ িল সুরিkত রাখা eবং eকিট শk েফাlার বয্বহােরর মাধয্েম eকিট ভােলা ধারণা ৈতির করেত পােরন।
eকিট পিরcn uপsাপনা েথেক েবাঝা যায় েয আপিন আপনার কােজর যt িনেয়েছন eবং eর জনয্ আপিন গিবর্ত। আপনার কাজ হেব:
পিরcn, akত eবং সুnর আকৃ িতর
ে মহীন বা ময্াট বডর্াের লাগােনা (pিতিট sু েলর oেয়বসাiেট aিডশন গাiডলাiন েদখুন)
uেlা পােশ েলেবলযুk িনেচর তথয্ থাকেব:
•
আপনার নাম
•
sু েলর নাম
•
পদিব
•
কােজর তািরখ
•
"কােরা তtাবধােন" aথবা "কােরার তtাবধান ছাড়া"

সূিচ: আপিন যখন আপনার েপাটর্েফািলo েগাছােবন তখন যtসহকাের েসi সকল কাজ েবেছ িনন েয েলা আপনার মেত আপনার েসরা
pেচ াসমূেহর pিতিনিধt কের। (“কমi েবিশ” eকিট চমৎকার গাiডলাiন!) িনmিলিখত িবষয় েলা িবেবচনায় রাখুন:
•
•
•
•
•

সাmpিতক িশlকমর্ িনবর্াচন ক ন (7 বা 8 েgেড সmnকৃ ত কাজ)
sু ল েলা েsচবুক েদখেত পছn কের
eমন েকােনা কাজ যুk করেবন না েয েলা েকােনা িবখয্াত িশlীর sাiেল সmn করা হেয়েছ, েয েলা িবখয্াত িশlকেমর্র নকল বা
ছিব েথেক নকলকৃ ত কাজ যুk করেবন না।
aিধকাংশ কাজ পযর্েবkণ েথেক সmn করেত হেব তেব আপিন eমন িকছু কাজ যুk করেত পােরন েয েলা কlনা বা sৃিত েথেক
সmn করা হেয়েছ।
কাটুর্ ন সংkাn কাজ eকিট নূয্নতম সীমার মেধয্ রাখেত হেব

আপনার aিডশন/আটর্স েপাটর্েফািলo ৈতির করা
িনবর্ািচত কাজসমূহ আপনার কেmািজশেনর ধারণা eবং িডজাiেনর সূt িল েবাঝার kমতা pদশর্ন করেব:
•

eকতা: িশl কেমর্র সকল aংেশর মেধয্ সংগিতর aনুভূিত যা পিরপূণত
র্ ার eকিট aনুভূিত েদয়।

•

ভারসাময্: বsর দৃশয্মান oজন, রং, বুনন, eবং o েsেসর ভারসাময্ বজায় রাখা।

•

পুনরাবৃিt: িডজাiেনর uপাদানসমূেহর পুনরাবৃিt িশlকেমর্র মেধয্ ঐকয্ ৈতির কের।

•

ৈবিচt: দশর্েকর মেনােযাগ আকষর্ণ eবং িশlকেমর্র মেধয্ o চারপােশ দশর্কেদর েচাখ গাiড করেত িডজাiেন িবিভn
uপাদােনর বয্বহার।

•
•

t আেরাপ: িডজাiেনর েসi aংশ যা দশর্কেদর দৃি

আকষর্ণ কের।

সমানুপাত: যখন সকল aংশ (আকৃ িত, পিরমাণ o সংখয্া) eকিট aনয্িটর সােথ ভােলাভােব সmৃk হয় তখনকার
ঐেকয্র aনুভূিত।

•

তাল: সুসংহত ধারাবািহকতার aনুভূিত যা তখনi ৈতির হয় যখন িডজাiেন eক বা eকািধক uপাদান বারবার বয্ব ত
হয়।
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•

িফগার-gাun সmকর্ : uপাদানসমূহেক হয় আকৃ িত (মেনােযােগর sতnt uপাদান) বা gাun (আকৃ িত িল েয বয্াকgাun

•

েsল: েকােনা িডজাiন বা িশlকেমর্ eকিট বsর তু লনায় aনয্ আেরকিট বsর আকার।

বা লয্াnেsেপর uপর থােক) eর েযেকােনা eকিট িহেসেব aনুভূত হয়।

আপিন েকান আiিডয়ার গভীর aনুসnান েদখােত eমন কাজ েবেছ িনেত পািরন যা িবষয়-িভিtক aথবা আgেহর িবsৃ িত pদশর্ন করেত
িবিভn িবষয় anভুর্ k করেত পােরন (েযমন iং, েপiিnং, িpnেমিকং, িমিডয়া েটকেনালিজ iতয্ািদ)।
আপিন িবিভn যnt, সর াম, eবং েটকিনকসহ আপনার দkতা pদশর্ন করেত িমিডয়ার িবিভn aংশ বয্বহার কের psিত gহেণর icা
pকাশ করেত পােরন (েযমন iং, েপiিnং, িpnেমিকং, িমিডয়া েটকেনালিজ iতয্ািদ)।

2.

েলখার uপাদান

িকছু sু ল িশkাথর্ীেদরেক eকিট রচনা িলখেত বলেত পাের বা তারা েকন েসi িনিদর্ sু েল ভিতর্ হেত চায় েস সmিকর্ ত িকছু ধারাবািহক
pে র utর িদেত বলেত পাের। eছাড়াo আপনােক দুিট িশlকেমর্র মেধয্ তু লনা করেত বলা হেত পাের। sু ল েলা আপনার েলখার
িবষয়বsর পাশাপািশ বয্াকরণ o যিতিচেhর pিত লkয্ রাখেব। আপনার aিডশেনর েলখার uপাদান হেত হেব:
•
•
•
3.

সুসংগিঠত
সিঠক বাকয্ গঠন, বানান, যিতিচh o aনুেcদভু kকরণ pদশর্ন করা
p েলার utর েদoয়া

aনুেরােধর িভিtেত নতু ন িশlকমর্ সmn করা

aেনক sু ল আপনােক "uপিsতভােব" eকিট বা দুiিট িশlকমর্ সmn করেত বলেত পাের। সবেচেয় সাধারণ কাযর্kম হেলা পযর্েবkণ েথেক
eকিট আকৃ িত বা জড় বs a ন করা, তেব আপনােক sৃিত েথেকo েকােনা বs a ন করেত বলা হেত পাের। সাধারণত 8.5” x 11”
কাগেজ কাজ করা হয়। আপিন সােথ কের eকিট িয়ং েপিnল o iেরজার িনেয় আসুন। পরীkকগণ pদt কােজর pিত আপনার
সৃজনশীল pেচ া েদখেত চাiেবন।
4.

inারিভu

sু লসমূহ তােদর ভিতর্ pিkয়ায় inারিভu anভুর্ k করেত পাের। inারিভu eর p াবলী sু লেভেদ িভn হেত পাের। ei সকল inারিভu
িটপস মেন রাখার েচ া ক ন:
•
•
•
•

ভারসাময্
দৃি ভি
িভজুয্য়াল
মেনােযাগ
p াবলী:
o
o
o
o

o uপিsিতর ধরন িবেবচনা করা হয়।
tপূণ;র্ হােসয্াjল থাkন eবং িশkকবৃn o aনয্ানয্ িশkাথর্ীেদর pিত সmান pদশর্ন ক ন।
আটর্স -e আপনার আgহ pকাশ ক ন।
িদেয় নুন eবং আপনােক েয সকল p করা হেয়েছ েস েলার সােথ মানানসi utর pদােনর েচ া ক ন। সmাবয্
আপিন েকন ei sু েল aিডশন েদoয়ার িসdাn িনেয়েছন?
আপনার েপাটর্েফািলoেত িক anভুর্ k করেত হেব েসিট আপিন কীভােব িঠক কেরিছেলন?
সাmpিত আপিন েকান িমuিজয়াম বা গয্ালাির িভিজট কেরেছন?
ভিবষয্েত, আপিন eখােন aিজর্ত আপনার িশl িশkােক কীভােব বয্বহার করার পিরকlনা কেরেছন?

inারিভuিট কেথাপকথেনর আকাের হoয়ার সেবর্াc সmাবনা রেয়েছ। আপনার কােছ আপনার বয্াকgাun, aিভjতা eবং িভজুয্য়াল আটর্েস
আgহ সmেকর্ জানেত চাoয়া হেব। eিট eকিট বnু tপূণর্ কেথাপকথন হেব; inারিভu gহণকারীগণ pতয্াশা কেরন েয আপিন sিsেবাধ
করেবন।

পৃ া 2 – কীভােব আপনার aিডশেনর psিত িনেবন
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েসকশন 5 — হাi sু েলর েpাgামসমূহ eবং aিডশেনর তথয্
িনেচ নu iয়কর্ িসিটর েসi সকল হাi sু েলর তািলকা েদoয়া হেলা েয েলা aিডশন সূিচ o শতর্ াবলীসহ aিডশেন pেযাজয্ eমন িভজুয্য়াল আটর্স
েpাgামসমূহ পিরচালনা কের। sু েলর নাম pিতিট sু েলর oেয়বসাiেটর সােথ যুk আেছ; েpাgােমর নাম িল NYC School Finder pিতিট sু েলর
েপেজর সােথ যুk আেছ (http://schoolfinder.nyc.gov).
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aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
ei েpাgাম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ বয্বহার কের (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন Error! Bookmark not defined.
েদখুন) eবং িনেচর কাজ েলার aনুেরাধ কের:
আপিন aিডশেন কী করেবন:
আপনার েপাটর্েফািলo uপsাপন ক ন। aিতিরk a ন িহেসেব েsচবুকেক sাগত জানােনা হয়।
aিডশেন eকিট তাৎkিণক েলখা anভুর্ k।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আমােদর sু েলর oেয়বসাiেট aিডশেনর জনয্ িনবnন)

শিনবার, aেkাবর 27, 2018, সকাল 9

শিনবার, নেভmর 17, 2018, সকাল 9

শিনবার, িডেসmর 1, 2018, সকাল 9
Theater Arts Production Company School (TAPCo)



| 2225 Webster Avenue 10457

েpাgাম: Visual Arts & Technology | িডেরkির পৃ া 145

BRONX
েকাড: X20T

aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
ei েpাgাম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ বয্বহার কের (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন Error! Bookmark not defined.
েদখুন)
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

শিনবার, aেkাবর 20, 2018, দুপুর 1:00

শিনবার, aেkাবর 27, 2018, দুপুর 1:00

শিনবার, নেভmর 3, 2018, দুপুর 1:00

শিনবার, িডেসmর 1, 2018, দুপুর 1:00

Abraham Lincoln High School | 2800 Ocean Parkway 11235

BROOKLYN

েpাgাম: Professional Photography | িডেরkির পৃ া 165

েকাড: K24L

aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
িশkাথর্ীেদর কােজর eকিট েপাটর্েফািলo। েপাটর্েফািলoিট দশিট aংশ িনেয় গিঠত হoয়া uিচৎ যার মেধয্ িশkাথর্ীরা তােদর দৃি
সংkাn সংেবদনশীলতা (েকৗতু করসেবাধ, নকশা, িচ iতয্ািদ) pদশর্ন কেরন। েপাটর্েফািলoিট a ন, িচt aথবা ফেটাgািফ হেত
পাের।
েপাটর্েফািলoিট ফেটাgািফ েpাgােমর িডেরkর Mr. Carlos Molina বরাবর িডেসmেরর pথমিদেক েমiেলর মাধয্েম (sু েলর িঠকানায়)
বা iেমiল (CMolina2@schools.nyc.gov) eর মাধয্েম জমা িদন।
সকল আেবদনকারীেক aবশয্i eকিট েপাটর্েফািলo জমা িদেত হেব; তেব যাiেহাক, যিদ আপনার জমা েদoয়ার মেতা েপাটর্েফািলo না
থােক তাহেল আপিন আপনার েপাটর্েফািলo ৈতিরর জনয্ aিডশেনর েযেকােনা eকিদন চেল আসেত পােরন।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (iেমiেলর মাধয্েম aিডশেনর জনয্ েরিজেsশন: CMolina2@schools.nyc.gov)

বুধবার, নেভmর 14, 2018, িবেকল 4

শিনবার, নেভmর 17, 2018, সকাল 9

বুধবার, িডেসmর 5, 2018, িবেকল 4
পৃ া 1 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড - িভজুয্য়াল আটর্স


শিনবার, িডেসmর 8, 2018, সকাল 9

Brooklyn High School of the Arts  |345 Dean Street 11217
BROOKLYN
েpাgাম: Visual Arts | িডেরkির পৃ া 197
েকাড: K47J
aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
ei েpাgাম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ বয্বহার কের (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন Error! Bookmark not defined.
েদখুন)
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

বুধবার, নেভmর 14, 2018, িবেকল 4

শিনবার, নেভmর 17, 2018, সকাল 9

বুধবার, িডেসmর 5, 2018, িবেকল 4

শিনবার, িডেসmর 8, 2018, সকাল 9
Dr. Susan S. McKinney Secondary School of the Arts | 101 Park Avenue 11205

BROOKLYN

েpাgাম: Visual Arts | িডেরkির পৃ া 220

েকাড: K42A

aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
িsর জীবন, মানুেষর আকৃ িত o কাlিনক a ন সহ 10-20 িট েমৗিলক কােজর eকিট েপাটর্েফািলo ৈতির ক ন।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
িশkাথর্ীেদর aবশয্i তােদর েপাটর্েফািলo, ৈশিlক আgহ eবং aধয্য়েনর েkt িল আেলাচনা করেত সkম হেত হেব। িশkাথর্ীেদর
aবশয্i eকিট iন-পাসর্ন a ন পরীkা িদেত হেব।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

বুধবার, নেভmর 14, 2018, িবেকল 3:00

kবার, নেভmর 16, 2018, িবেকল 3:00

শিনবার, নেভmর 17, 2018, সকাল 10

ম লবার, নেভmর 27, 2018, িবেকল 3:00

kবার, নেভmর 30, 2018, িবেকল 3:00
Edward R. Murrow High School  | 1600 Avenue L 11230
BROOKLYN
েpাgাম: Fine and Visual Arts | িডেরkির পৃ া 227
েকাড: K57K
aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
ei েpাgাম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ বয্বহার কের (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন Error! Bookmark not defined.
েদখুন)
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আপনার sু েলর কাuেnলেরর মাধয্েম aিডশেনর জনয্ েরিজেsশন ক ন)

নােমর েশষ aংশ A-F, শিনবার, নেভmর 17, 2018, সকাল 9

নােমর েশষ aংশ G-L, শিনবার, নেভmর 17, 2018, দুপুর 1

নােমর েশষ aংশ M-S, রিববার, িডেসmর 2, 2018 সকাল 9

নােমর েশষ aংশ T-Z, রিববার, িডেসmর 2, 2018 দুপুর 1

পৃ া 2 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড - িভজুয্য়াল আটর্স
Art and Design High School  | 231-249 East 56th Street 10019
MANHATTAN
েpাgাম: Architectural Design | িডেরkির পৃ া 333
েকাড: M60N
aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
ei েpাgাম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ বয্বহার কের (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন Error! Bookmark not defined.
েদখুন) eবং িনেচর কাজ েলার aনুেরাধ কের:
িবিভn িবষয়বs িনেয় eবং িমিডয়া বয্বহার কের িশkাথর্ীেদর িনজs িচnাধারা eবং পযর্েবkণ েথেক ৈতির pকৃ ত িশlকলার 812িট aংশ িদেয় েপাটর্েফািলo।
লাiন a েনর পাশাপািশ জয্ািমিতক আকার eবং ধরেনর পড়া নার
েtর uদাহরণ anভুর্ k কের।
eছাড়াo আপনােক আপনার মহlার eকিট নকশা eবং আপনার েবড েমর বা আপনার aয্াপাটর্েমেnর eকিট pয্ান a ন করা
uিচত। িtমািtক টু কেরা ফেটাgাফ করা যােব।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
আপনােক পযর্েবkণ eবং sৃিত েথেক আঁকেত হেব।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

নােমর েশষ aংশ A-L, শিনবার, িডেসmর 1, 2018 সকাল 9

েমক-আপ, নােমর েশষ aংশ A-L, রিববার, িডেসmর 2, 2018 সকাল 9

নােমর েশষ aংশ M-Z, শিনবার, িডেসmর 15, 2018 সকাল 9

েমক-আপ, নােমর েশষ aংশ M-Z, রিববার, িডেসmর 16, 2018 সকাল 9
েpাgাম: Commercial Art and Design | িডেরkির পৃ া 333

েকাড: M60P

aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
ei েpাgাম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ বয্বহার কের (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন Error! Bookmark not defined.
েদখুন)
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

Architectural Design program eর িবষেয় uপের তািলকাভু k aিডশেনর তািরখসমূহ েদখুন।
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts  | 100
MANHATTAN
Amsterdam Avenue 10023
েpাgাম: Fine Art | িডেরkির পৃ া 353
েকােনা েকাড েনi
aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
ei েpাgাম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ বয্বহার কের (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন Error! Bookmark not defined.
েদখুন) eবং িনেচর কাজ েলার aনুেরাধ কের:
আপিন aিডশেন কী করেবন:
আেবদনকারীেদরেক িতনিট a ন কাজ েদoয়া হেব যার মেধয্ থাকেব পযর্েবkণ েথেক মানবাকৃ িত a ন করা, sৃিত েথেক eকিট
িsর জীবন a ন করা o কlনার uপর িভিt কের রং িদেয় eকিট a ন ৈতির করা। aিডশেনর সময় aিডশেনর a েনর সকল
uপাদান sু ল কতৃর্ ক সরবরাহ করা হেব।

Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts হেc eকিট েsশালাiজড হাi sু ল। আপনার কাuেnলেরর
কােছ িনবnন ক ন।
Gramercy Arts High School  | 40 Irving Place 10003
MANHATTAN
েpাgাম: Fine & Visual Arts | িডেরkির পৃ া 363
েকাড: M66A
aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
ei েpাgাম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ বয্বহার কের (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন Error! Bookmark not defined.
েদখুন)
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

শিনবার, নেভmর 17, 2018, সকাল 9

বৃহsিতবার, নেভmর 29, 2018, িবেকল 3:30

বুধবার, িডেসmর 5, 2018, িবেকল 3:30

বুধবার, িডেসmর 12, 2018, িবেকল 3:30
পৃ া 3 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড - িভজুয্য়াল আটর্স

The High School of Fashion Industries  |225 West 24th Street 10011
MANHATTAN
েpাgাম: Art Illustration and Graphic Design | িডেরkির পৃ া 383
েকাড: M68J
আপিন aিডশেন কী করেবন:
ei েpাgাম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ বয্বহার কের (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন Error! Bookmark not defined.
েদখুন) eবং িনেচর কাজ েলার aনুেরাধ কের:
High School of Fashion Industries e আেবদন কেরেছ eমন সকল িশkাথর্ীেক aনলাiন www.fashionhighschool.net e aিডশন
aথবা িনেজ সরাসির আসা আবশয্ক।
আপনার েপাটর্েফািলo aনলাiেন sু েলর oেয়বসাiট (www.fashionhighschool.net) eর মাধয্েম বা তািলকাভু k েযেকােনা eকিট
aিডশেনর তািরেখ সরাসির িগেয় জমা িদন।
eকিট ভিতর্ পরীkায় aংশgহণ ক ন।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

kবার, িডেসmর 7, 2018, িবেকল 4

kবার, িডেসmর 14, 2018, িবেকল 4

kবার, জানুয়াির 4, 2019, িবেকল 4

aিডশেনর শতর্ াবলী বা েকােনা p
ক ন।

থাকেল aনুgহপূবর্ক www.fashionhighschool.net িভিজট ক ন বা 212-255-1235 নmের েযাগােযাগ

েpাgাম: Fashion Design and Related Fields | িডেরkির পৃ া 383
aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
পাঁচিট েমৗিলক ফয্াশন iলােsশন সমৃd eকিট েপাটর্েফািলo ৈতির করা।

েকাড: M68L

আপিন aিডশেন কী করেবন:
High School of Fashion Industries e আেবদন কেরেছ eমন সকল িশkাথর্ীেক aনলাiন www.fashionhighschool.net e aিডশন
aথবা িনেজ সরাসির আসা আবশয্ক।
আপনার েপাটর্েফািলo aনলাiেন sু েলর oেয়বসাiট (www.fashionhighschool.net) eর মাধয্েম বা তািলকাভু k েযেকােনা eকিট
aিডশেনর তািরেখ সরাসির িগেয় জমা িদন।
eকিট ভিতর্ পরীkায় aংশgহণ ক ন।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

Art Illustration and Graphic Design েpাgােমর জনয্ uপের তািলকাভু k aিডশেনর তািরখসমূহ েদখুন।

aিডশেনর শতর্ াবলী বা েকােনা p
ক ন।

থাকেল aনুgহপূবর্ক www.fashionhighschool.net িভিজট ক ন বা 212-255-1235 নmের েযাগােযাগ

েpাgাম: Business Marketing and Visual Merchandising | িডেরkির পৃ া 383
েকাড: M68M
aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
আপনার েকনাকাটার িpয় জায়গার বণর্না কের eবং েসi েদাকােনর জনয্ eকিট চাkু ষ িবjাপন িদেয় eকিট 200 শেbর রচনা
িলখুন।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
High School of Fashion Industries e আেবদন কেরেছ eমন সকল িশkাথর্ীেক aনলাiন www.fashionhighschool.net e aিডশন
aথবা িনেজ সরাসির আসা আবশয্ক।
আপনার েপাটর্েফািলo aনলাiেন sু েলর oেয়বসাiট (www.fashionhighschool.net) eর মাধয্েম বা তািলকাভু k েযেকােনা eকিট
aিডশেনর তািরেখ সরাসির িগেয় জমা িদন।
eকিট ভিতর্ পরীkায় aংশgহণ ক ন।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

Art Illustration and Graphic Design েpাgােমর জনয্ uপের তািলকাভু k aিডশেনর তািরখসমূহ েদখুন।
পৃ া 4 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড - িভজুয্য়াল আটর্স
aিডশেনর শতর্ াবলী বা েকােনা p
ক ন।

থাকেল aনুgহপূবর্ক www.fashionhighschool.net িভিজট ক ন বা 212-255-1235 নmের েযাগােযাগ

Wadleigh Secondary School for the Performing & Visual Arts  | 215 West 114th St.
MANHATTAN
10026
েpাgাম: Visual Arts | িডেরkির পৃ া 456
েকাড: M26J
aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
ei েpাgাম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ বয্বহার কের (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন Error! Bookmark not defined.
েদখুন) eবং িনেচর কাজ েলার aনুেরাধ কের:
আপিন aিডশেন কী করেবন:
anত দুিট েsচসহ মূল িশlকেমর্র 5 – 8 টু কেরার eকিট েপাটর্েফািলo uপsাপন ক ন।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

বৃহsিতবার, নেভmর 8, 2018, িবেকল 4:30

শিনবার, নেভmর 10, 2018, সকাল 11:30

বৃহsিতবার, নেভmর 15, 2018, িবেকল 4:30

শিনবার, নেভmর 17, 2018, সকাল 11:30

বৃহsিতবার, নেভmর 29, 2018, িবেকল 4:30

kবার, নেভmর 30, 2018, িবেকল 4:30

শিনবার, িডেসmর 1, 2018, সকাল 11:30
Bayside High School | 32-24 Corporal Kennedy Street, Bayside 11361

QUEENS

েpাgাম: Digital Art & Design | িডেরkির পৃ া 479

েকাড: Q12A

aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
aিডশেন িনেয় আসার জনয্ eকিট েপাটর্েফািলo psত ক ন।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
সকল িশkাথর্ীর সাkাৎকার েনoয়া হেব।
িশkাথর্ীেদর eকিট িsর িচt eবং নকশার aনুশীলন সmূণর্ করেত হেব।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

শিনবার, িডেসmর 15, 2018, সকাল 9

শিনবার, জানুয়াির 5, 2019 সকাল 9
Frank Sinatra School of the Arts High School | 35-12 35th Avenue, Astoria 11106

QUEENS

েpাgাম: Fine Arts | িডেরkির পৃ া 504

েকাড: Q40J

aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
িবিভn িবষয়বs িনেয় eবং িমিডয়া বয্বহার কের িশkাথর্ীেদর িনজs িচnাধারা eবং পযর্েবkণ েথেক ৈতির pকৃ ত িশlকলার 10 –
15িট aংশ িদেয় েপাটর্েফািলo ৈতির করেত হেব যার মেধয্ েরখা, মান o বেণর্র uদাহরণ থাকেব। িশkাথর্ীেদর কাজ িল ে মিবহীন
eবং ময্াট হoয়ার pেয়াজন নাi। ফেটাgাফ িলেত ৈtমািtক কেমর্র pদশর্ন করা েযেত পাের।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
আপনার েপাটর্েফািলo uপsাপন ক ন।
েপিnল বয্বহার কের পযর্েবkণ o sৃিত েথেক a ন ক ন।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

Queens; নােমর েশষ aংশ A-M, শিনবার, নেভmর 3, 2018, সকাল 7:30

Queens; নােমর েশষ aংশ N-Z, রিববার, নেভmর 4, 2018, সকাল 7:30

িসিটবয্াপী; নােমর েশষ aংশ A-M, শিনবার, নেভmর 17, 2018 সকাল 7:30

িসিটবয্াপী; নােমর েশষ aংশ N-Z, রিববার, নেভmর 18, 2018 সকাল 7:30

েমক-আপ; শিনবার, িডেসmর 1, 2018 সকাল 7:30
পৃ া 5 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড - িভজুয্য়াল আটর্স


েমক-আপ; রিববার, িডেসmর 2, 2018, সকাল 7:30

Newtown High School | 48-01 90th Street, Elmhurst 11373

QUEENS

েpাgাম: Major Art | িডেরkির পৃ া 542

েকাড: Q34K

aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
8 – 10িট েমৗিলক কােজর eকিট েপাটর্েফািলo psত ক ন (েকােনা কাটুর্ ন থাকেব না)।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
eখােন eকিট পরীkা হেব েযিটেত anভুর্ k থাকেব eকিট িsল লাiফ

িয়ং eবং কlনািভিtক ছয়িট িচেtর a ন।

2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

ম লবার, নেভmর 6, 2018, সকাল 9

বুধবার, নেভmর 7, 2018 দুপুর 2

বৃহsিতবার, নেভmর 8, 2018, দুপুর 2

kবার, নেভmর 9, 2018, দুপুর 2

ম লবার, নেভmর 13, 2018, দুপুর 2
Queens Technical High School | 37-02 47th Avenue, Long Island City 11101

QUEENS

েpাgাম: Graphic Arts | িডেরkির পৃ া 557

েকাড: Q68B

aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
aিতিরk তেথয্র জনয্ sু েলর সােথ েযাগােযাগ ক ন eবং aিডশেনর পূণর্ িববরেণর জনয্ আমােদর oেয়বসাiেট েpাgােমর ভিতর্ র
িনয়মনীিত েদখুন।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
িশkাথর্ীেদর eকিট িsল লাiফ িয়ং eবং িবjাপনী নকশা aংকেনর কাজ সmূণর্ করেত হেব।
সকল িশkাথর্ীরi সাkাtকার েনoয়া হেব eবং েপাটর্েফািলo িল ঐিcক তেব দৃঢ়ভােব সুপািরশ করা হেব।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আমােদর sু েলর oেয়বসাiেটর মাধয্েম aিডশেনর জনয্ িনবnন ক ন)

শিনবার, িডেসmর 15, 2018, সকাল 9
Susan E. Wagner High School | 1200 Manor Road, 10314

STATEN ISLAND

েpাgাম: Visual Arts | িডেরkির পৃ া 601

েকাড: R17H

আপিন aিডশেন কী করেবন:
আটর্ িশkাথর্ীরা শতর্ াবলীসহ eকিট সmpিতক েপাটর্েফািলo জমা িদেব েযিট Wagner oেয়বসাiেট পাoয়া যােব:
www.wagnerhigh.net.
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আপনার sু েলর কাuেnলেরর মাধয্েম aিডশেনর জনয্ েরিজেsশন ক ন)

বৃহsিতবার, জানুয়াির 3, 2019, দুপুর 2:45

ম লবার, জানুয়াির 8, 2019, দুপুর 2:45

বুধবার, জানুয়াির 9, 2019, দুপুর 2:45

পৃ া 6 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

েসকশন 6 — আপনার বয্িkগত aিডশেনর সময়সূিচ
আপিন েয সকল হাi sু েলর েpাgাম িলর জনয্ আgহী তােদর তািলকা ৈতির কের আপনার বয্িkগত aিডশন সময়সূিচ ৈতির
ক ন, aিডশেনর তািরখ/সময় uেlখ ক ন eবং িনবnন pেয়াজন িক না তা যাচাi করেবন।
আমার aিডশন েpাgাম/ sু ল:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

T&I 27801 (Bengali)

aিডশেনর তািরখ/সময়:

েরিজেsশন pেয়াজন?

