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মিডল্ সু্কলের অফারগুলো এলে গেলে! 

মিয় মিতািাতা/অমিিাবক, 

শুি েংবাদ-—যমদ আিনার েন্তান এই ফে-এ (লেিলন্ত) মিডল্ সু্কলে িলবশ কলর, তােলে আিমন এখন তার অফালরর মিমি িাইসু্কেস -এ 
গদখলত িালবন! আিমন যমদ অফালরর মিমিমি ডাকলযালে িাওয়ার অনুলরাধ কলর থালকন, তােলে এ েপ্তালে একমি মিন্ট করা কমিও 
আিনার েন্তালনর বামির মিকানায় ডাকলযালে িািালনা েলব। গে মিমিলত অন্তিুুক্ত থাকলব: 

• আিনার েন্তালনর মিডল্ সু্কে অফার: এই অফার গ্রেণ করলত েলে আিনালক গকালনা মকেু করলত েলব না, এবং আিনার 
েন্তান এই গেিলন্ত গিাগ্রািমিলত যাওয়া শুরু করলত িারলব। 

• আিনার েন্তান গযেব গিাগ্রালির অলিক্ষা-তামেকা বা ওলয়িমেলে রলয়লে, গেমবষলয় তথয: গযেব আলবদনকারী তালদর িথি 
িেলের গিাগ্রাি গথলক অফার িায়মন, তারা গয গিাগ্রাি গথলক অফার গিলয়লে গেিার উিলর আলবদনিলে তামেকাবদ্ধ েকে 
গিাগ্রালির অলিক্ষা-তামেকা বা ওলয়িমেলে আিনাআিমন স্থান িালব—আরও জানুন schools.nyc.gov/Waitlists 
ওলয়বোইলি। 

• এরির কী করলত েলব এবং এ েপ্তালের গশলষর মদলক অলিক্ষা-তামেকা বা ওলয়িমেে িকালশর ির কীিালব আিনার 
েন্তানলক অমতমরক্ত অলিক্ষা-তামেকায় যুক্ত করলত েলব (এমি ঐমিক)। যমদ গকালনা সু্কে একমি অলিক্ষা-তামেকা বা 
ওলয়িমেে অফার িদান কলর, তােলে তারা আিনার োলথ েরােমর গযাোলযাে করলব; অলিক্ষা-তামেকা গথলক অফার িাওয়া 
মশক্ষাথুীলক এক েপ্তালের িলধয অফারমি গ্রেণ বা িতযাখযান করলত েলব। 

অফার েম্পলকু আরও জানলত schools.nyc.gov/Middle গদখুন, গযখালন আিালদর মিডল্ সু্কলে িমতু মবষয়ক মিমডওগুলো গদয়া 
আলে।  

একমি িাইসু্কেস  অযাকাউন্ট গনই? আিমন আিনার েন্তালনর বতুিান সু্কে কাউমিেলরর কাে গথলকও অফার গিলত িালরন। সু্কে 
কাউমিোরেণ আিনালক আিনার িাইসু্কেস  অযাকাউন্ট গেি আি বা বযবোর করালতও েোয়তা করলত িারলবন। 

িশ্ন আলে মক? েোয়তা গদয়ার জনয আিরা আমে 

• আিনার েন্তালনর সু্কে কাউমিোলরর োলথ কথা বেুন 
• আিালদর 718-935-2009 নম্বলর গফান করুন 
• একমি  ফযামিমে ওলয়েকাি গেন্টার-এর োলথ গযাোলযাে করুন—লিলেজ রাখার েিয় অনুগ্রে কলর আিনার েন্তালনর নাি, 

গশষ নাি এবং জন্মতামরখ উলেখ করলবন; এলত আিরা আিনালক দ্রুত েোয়তাদালন েক্ষি েলবা 
• অলিক্ষা-তামেকা বা ওলয়িমেে িকালশর ির, অলিক্ষা-তামেকা েম্পমকুত িশ্নাবেী ও অনুলরালধ েোয়তার গিলত 

waitlists@schools.nyc.gov মিকানায় ইলিইে করুন 

 

আিনালক ধনযবাদ! 

মিডল্ সু্কে অযাডমিশি মিি, অমফে অি েুলডন্ট এনলরােলিন্ট 
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