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েসকশন 1 — ei গাiডিট কীভােব বয্বহার করেবন
aিডশন pিkয়ার জনয্ ei গাiডিট িশkাথর্ী eবং পিরবারবগর্েক psত হেত সাহাযয্ করার uেdেশয্ pণয়ন করা হেয়েছ। ei
গাiেডর মাধয্েম আপিন যা জানেত পারেবন:


ডয্াn সmেকর্ জানুন। ডয্াn েpাgাম কী কােজ লাগেব? ডয্ােnর eকজন িশkাথর্ী িহেসেব আপিন কী pতয্াশা করেত
পােরন? আেরা 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 aংশসমূেহর পযর্ ােলাচনা। েয সকল হাi sু ল সাধারণ aিডশেনর aংশ িলেত aংশgহণ কের তারা
aিডশেনর eকi গাiডলাiন েশয়ার কের। ei গাiেড anভুর্ k aংশgহণকারী ডাn েpাgােমর জনয্ সাধারণ aিডশেনর
aংশসমূহ।



aিডশেনর জনয্ psিত। aিডশেনর সময় আপনার পেk সেবর্াc ভােলা করার জনয্ aিডশেনর aংশ িল eবং পরামশর্
সmেকর্ জানুন।



আপনার আgেহর ডয্াn েpাgােমর eকিট তািলকা ৈতির ক ন। ৈশিlক েমধা চচর্ার জনয্ িনu iযকর্ িসিট হাi sু ল িল
েযসব েpাgাম pদান তার eকিট পূণর্ তািলকা েপেত ei গাiড ে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। pিতিট েpাgােমর জনয্ aিডশেনর তথয্ eবং সময়সূিচ পযর্ােলাচনা কের
আপনার িনজs aিডশন কয্ােলnােরর পিরকlনা ক ন। pিতিট েpাgােমর জনয্, aিডশেনর psিত কী হেব, eবং
aিডশেন আপিন কী কী করেবন তার eকিট তািলকা ক ন।

ডয্াn কী?
ডয্াn eকিট পারফরিমং আটর্ যা মানব a ভি র kমানুসার িনেয় গিঠত। ডয্ােnর িশkাথর্ীরা ডয্ােnর uৎস eবং iিতহাস
সmর্েক িশখেব eবং ডয্াn িথেয়টােরর পিরসীমার eবং ৈশলী িলর গেবষণা o সmাদনা করেত পারেব িনm uিlিখতসমূহ েথেক:
ঐিতহয্গত েলাককািহনী ডয্াn, সামািজক ডয্াn, kািসকয্াল বয্ােল, ঐিতহািসক ডয্াn, আধুিনক ডয্াn, জয্াজ, িথেয়টার ডয্াn eবং
টয্াপ। ei রীিত িল দkতা o েটকিনেকর কাঠােমার মধয্ িদেয় িশখােনা হয়, পাশাপািশ ঐিতহািসক o সাংsৃ িতক েpkাপেটo
েশখােনা হয়। ডয্ােn যার েমজর কের তারা সাধারণত aয্ানাটিম, কাiিনিসoলিজ, েকািরogািফ, কয্ািরয়ার ময্ােনজেমn, েরপারটির
eবং েপশাদারী দkতাসমূহ aধয্য়ন কের। িবিভn ডাn aনুশীলনী িফটেনেসর unিত কের eবং ডয্াn েথেক েসসব শারীিরক
আঘাত লাগেত পাের েস িল pিতেরাধ o িচিকৎসার সােথo পিরিচত কের। ডয্াn িশkাথর্ীরা aধয্য়েনর চার বছর সময় ধেরo
পারফমর্ কের েযেত পাের।
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েসকশন 2 — হাi sু ল aিডশন pিkয়ার uপিরিচt
িকছু হাi sু ল aিডশেনর আেয়াজন কের
aিডশন হেc ভিতর্ পdিতর eকিট ধরন। ি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 জনয্ eবং েpাgাম সmেকর্ p িজjাসা করার
জনয্o aিডশন িল eকিট িবরাট সুেযাগ।
pতয্াশা করা হয় েয িশkাথর্ীগণ eকিট aিডশেনর জনয্ psত হেব eবং পারফমর্ করেব
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 dারা 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, uপিsত হবার 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 পােরন
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 pিkয়ার
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 আেবদনপেto েpাgামিট
তািলকাভু k করেত হেব, যা 3 িডেসmর, 2018 তািরেখ তােদর sু ল কাuেnলেরর কােছ জমা িদেত হেব। িশkাথর্ীরা মােচর্ রাun
1 আেবদেনর ফলাফল পােবন।
aিডশেনর pিkয়া সmিকর্ত p াবলী
ei গাiডিটর aিডশেনর pিkয়া সmেকর্ আপনার aিধকাংশ pে র utর েদoয়া uিচত। যিদ আপনার েকােনা sু েলর aিডশেনর
িবষেয় িনিদর্ p থােক, তাহেল িবsািরত তেথয্র জনয্ sু েল সরাসির েফান করা aথবা iেমল পাঠােনা বা sু েলর oেয়বসাiটিট
িভিজট করাi সবেচেয় ভােলা uপায়।
aিডশেনর জনয্ থাকার জায়গা
বয্িkক িশkা কমর্সূিচ (IEPs) যুk িশkাথর্ী, aনুেমািদত 504 পিরকlনাসহ, eবং iংিলশ লয্া েু য়জ লানর্াররা িবেশষ সুিবধা লাভ
করেত। aিডশেনর জনয্ িবেশষ সুিবধা লােভর বয্বsা করেত িশkাথর্ীেদর তােদর sু ল কাuেnলেরর সােথ কথা বলা uিচত।
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েসকশন 3 — aিডশেন ে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 - ডয্াn েpাgাম

আপিন ei তথয্িট 2019 িনu iয়কর্ িসিট হাi sু ল িডেরkিরর 24 নmর পৃ ায়o েপেত পােরন
বয্ােল ডাn o আধুিনক ডয্াn - uভয় kােস aংশgহণ ক ন। আেবদনকারীেদরেক বয্ােলর জুতা eবং মানানসi ডয্াn েপাষাক
পরেত হেব। psতকৃ ত eকক পারফরেমেnর pেয়াজন আেছ িকনা তা েদখেত sু েলর িডেরkির পৃ া বা oেয়বসাiট েদেখ িনন।
েpাgাম িলেত িবিভn "পরীkা" থাকেত পাের যা তারা aন-সাiেট aফার কের, eকিট inারিভu aথবা চািহদা সােপেk েলখার
নমুনা যা আপনার psিতেত pভাব েফলেত পাের। aনুgহ কের ei ডkয্েমেn pদt pিতিট sু েলর aিডশন িবষয়ক তথয্ পড়ুন।
eছাড়াo, sু েলর oেয়বেপজিট িভিজট করা িনি ত ক ন aথবা সবর্েশষ িবsািরেতর জনয্ sু েলর সােথ সরাসির েযাগােযাগ ক ন।
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েসকশন 4 — eকিট ডয্াn aিডশেনর জনয্ কীভােব psিত িনেত হয়
pেয়াজনীয়তাসমূহ: pেয়াজনসমূহ ডয্াn েpাgােমর aিডশেনর মেধয্ িভn িভn হয় - আপনার হাi sু ল িডiেরkির aথবা িনিদর্
pেয়াজনীয়তার জনয্ ei িনেদর্ িশকািট েদখুন। সাধারণত, িশkাথর্ীেদর িনmিলিখত েযেকােনা কাজ করা aবশয্ক হেব:
1.

ডয্ােnর eকিট kােস aংশgহণ ক ন। ডয্াn kাস সাধারণত বয্ােল eবং আধুিনক ডয্াn েকৗশেলর সমnয় জিড়ত থােক,
যিদo িকছু sু েল pিতিট ধরেনর জনয্ পৃথক kােসর pেয়াজন হেত পাের। িকছু sু েল িশkাথর্ীেদর kােস aনয্ ধরেনর ডয্ােn
aংশgহণ করেতo pেয়াজন হেত পাের, েযমন জয্াজ বা iমpভাiেজশন।

2.

eকিট eকক ডয্াn pদশর্ন ক ন।
•
•
•
•
•

eকক ডয্াnিট িশkাথর্ীেদর েসরা ডয্াn eবং কমর্kমতার সkমতা pদশর্ন করেব।
িশkাথর্ীেদর মূল ডয্াn পিরকlনার eকিট eকক খn psত কের েনoয়া uিচত, যিদo িকছু sু ল িশkাথর্ীেদর ছাড়া aনয্
কােরা dারা ডয্াn পিরকlনােক খেn খেn aি ত করেত পাের।
eকক বয্ােল বা আধুিনক ডয্াn (েযমন- জয্াজ, আি কান, বা ভারতীয় kািসকয্াল ডয্াn) ছাড়া aনয্ েকােনা ধরন
হেত পাের যিদ ei িশkাথর্ীর pাথিমক pিশkণ েথেক থােক।
sু েল েকাথাo eকক ডয্ােnর ৈদঘর্য্ eক েথেক িতন িমিনট পযর্n হoয়ার pেয়াজন হেত পাের।
িকছু sু েল, সব িশkাথর্ীেদর তােদর eকক ডয্াn pদশর্ন করার সুেযাগ আেছ। aনয্ানয্ sু লসমূেহ, ধুমাt িশkাথর্ীেদরেক
েটকিনক kােসর পের িফের তােদরেক eকক ডয্াn pদশর্ন করেত বলা হয়।

eকিট িলিখত aিডশন সmূণর্ ক ন। িকছু sু েলর িশkাথর্ীেদর েস েকন sু লিটেত েযাগদান করেত চায় aথবা তােদর ডয্াn
jােনর পিরমাণ িনধর্ারণ করার জনয্ পরীkা িদেত চায় িক না েস সmেকর্ eকিট pবn পরীkা েদoয়ার pেয়াজন হেত পাের।
ডয্ােnর মানদ : sু ল েভেদ িশkাথর্ীেদর মূলয্ায়ন করা যায় eমন িনিদর্ পdিত িল িভn িভn হয়। তেব, িনmিলিখত মানদ িল
sরণ রাখুন:
• পিরcnতা eবং মেনােযাগ
• aিভবয্িk: ে িণকেkর uপযুk আচরণ, িশkক o সহকমর্ীেদর pিত dা জানােনা, ডয্ােnর pিত িতর uপর ধারণা
eবং েশখার icা
• েকৗশলগত সkমতা: ডয্াn েকৗশল eবং নতু ন নড়াচড়ার তথয্ gহণ kমতা, েমৗিখক eবং pদশর্নকৃ েতর সংেশাধন gহণ
eবং sেটর uপেরর eকজেনর কাজ সংেশাধন করার aজর্ন িল pদশর্ন করা
• শারীিরক ে িণিবনয্াস: সিঠক a ভি সংkাn jান eবং aনুশীলন
• সংগীতময়তা eবং ছn
• সৃজনশীলতা, েযমনিট unতীেত eবং িশkাথর্ীর eকক ডয্াn পিরকlনায় েদখােনা িহেসেব
• পারফরময্াn দkতা: eকজন ে াতার সে েযাগােযাগ করার kমতা
• ডয্ােnর সাধারণ েবাধগময্তা, েযমন- নড়াচড়া eবং েমৗিখক বা িলিখত আকাের pদিশর্ত হয়
েপাশাক পিরেcদ: আেবদনকারীেদরেক aবশয্i বয্ােল জুতা eবং মানানসi কােলা ডয্াn েপাষাক পড়েত হেব। aনয্ানয্
pেয়াজনীসমূহ:
• anবর্াস-umুk েপাষাক পিরধান করেবন না।
চু ল পির ারভােব eকিট েখাপার মেধয্ আটিকেয় রাখা uিচত aথবা যিদ লmা হয় তেব েবনী করা বা েছাট হেল পিরsারভােব
েবেধ রাখুন।
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েসকশন 5 — হাi sু েলর েpাgামসমূহ eবং aিডশেনর তথয্
িনেচ িনu iয়কর্ িসিটর হাi sু েলর eকিট তািলকা রেয়েছ যা ডয্াn aনু ােনর pেয়াজনীয় aিডশন পিরচালনা কের, যার মেধয্
রেয়েছ aিডশন সময়সূিচ eবং pেয়াজনীয়তাসমূহ। sু েলর নাম pিতিট sু েলর oেয়বসাiেটর সােথ যুk ক ন; েpাgােমর নাম িল
NYC School Finder pিতিট sু েলর েপেজর সােথ যুk ক ন (http://schoolfinder.nyc.gov ).
Fordham High School for the Arts  | 500 East Fordham Road 10458

BRONX

েpাgাম: Fordham High School for the Arts | িডেরkির পৃ া 95

েকাড: X51A

aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)
আপিন aিডশেন কী করেবন:
aিডশেন eকিট তাৎkিণক েলখা anভুর্ k।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আমােদর sু েলর oেয়বসাiেট aিডশেনর জনয্ িনবnন ক ন)
 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

BRONX

েpাgাম: ডয্াn

েকাড: X20R

| িডেরkির পৃ া 145

aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)
আপিন aিডশেন কী করেবন:
psতকৃ ত eকিট eকক ডয্ােnর pেয়াজন আেছ:
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )
 শিনবার, aেkাবর 20, 2018, দুপুর 1
 শিনবার, aেkাবর 27, 2018, দুপুর 1
 শিনবার, নেভmর 3, 2018, দুপুর 1
 শিনবার, িডেসmর 1, 2018, দুপুর 1

পৃ া 1 - েpাgামসমূহ eবং aিডশেনর তথয্

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড - ডয্াn
Brooklyn High School of the Arts  | 345 Dean Street 11217

BROOKLYN

েpাgাম: ডয্াn

েকাড: K47L

| িডেরkির পৃ া 197

aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)
আপিন aিডশেন কী করেবন:
আপনার ডয্াn সংkাn দkতার sর পিরমাপ করার জনয্ eকিট সংিkp পরীkা িদেত হেব।
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: ডয্াn | িডেরkির পৃ া 220

েকাড: K42C

aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
িশkাথর্ীেদর eকিট দুi িমিনেটর eকক ডয্াn psত করা আবশয্ক, েযখােন আধুিনক, জয্াজ, বয্ােল বা জািতগত
ডয্ােnর েকৗশল pিতফিলত হয়। িশkাথর্ীেদর কােছ aবশয্i তােদর িমuিজক CD বা iPod e থাকেত হেব।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
িলoটাডর্ eবং আটসাট েপাষাক aথবা সাদা শাটর্ eবং কােলা েসােয়ট পয্াn pেয়াজন। eকিট psতকৃ ত দুi িমিনেটর
eকক ডয্াn pদশর্ন ক ন (uপের pেয়াজনীয়তাসমূহ েদখুন)।
িশkাথর্ীরা eকিট সংিkp ডয্াn kােস aংশgহণ করেবন, যােত তারা বয্াের oয়াকর্ , ekারসাiজ েসnার ে ার, সমg
তল জুেড় চলােফরা aনুশীলন করেবন eবং eকিট সংিkp সমnয় িশখেবন।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi)
 বুধবার, নেভmর 14, 2018, িবেকল 3

kবার, নেভmর 16, 2018, িবেকল 3
 শিনবার, নেভmর 17, 2018, সকাল 10
 ম লবার, নেভmর 27, 2018, িবেকল 3

kবার, নেভmর 30, 2018, িবেকল 3
Fort Hamilton High School  | 8301 Shore Road 11209

BROOKLYN

েpাgাম: Joffrey Ballet Dance Academy | িডেরkির পৃ া 233

েকাড: K17J

আপিন aিডশেন কী করেবন:
িশkাথর্ীেদর েথেক pতয্াশা করা হয় েয তারা েযেকােনা িবভাগ েথেক eক-িমিনেটর eকিট eকক ডয্াn psত করেবন।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আপনার sু ল কাuেnলেরর dারা aিডশেনর জনয্ িনবnন ক ন)



নােমর েশষ aংশ L – Z, শিনবার, নেভmর 17, 2018, সকাল 10
নােমর েশষ aংশ A – K, রিববার, নেভmর 18, 2018, সকাল 10

পৃ া 2 - েpাgামসমূহ eবং aিডশেনর তথয্

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড - ডয্াn
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts  |100 Amsterdam Avenue
10023

MANHATTAN

েpাgাম: ডয্াn | িডেরkির পৃ া 353

েকােনা েকাড েনi

আপিন aিডশেন কী করেবন:
আেবদনকারীরা বয্ােল o আধুিনক ডয্ােnর uভয় kােস aংশgহণ কের।
আেবদনকারীেদরেক aবশয্i বয্ােল জুতা eবং মানানসi কােলা ডয্াn েপাষাক পড়েত হেব।
আেবদনকারীেদরেক pদানকৃ ত িনিদর্ pিশkেণ সফল হেত সkম কের েতালার জনয্ মূলয্ায়ন করা হয়।
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts হেc eকিট েsশালাiজড হাi sু ল। আপনার কাuেnলেরর কােছ িনবnন ক ন।

Professional Performing Arts High School (PPAS)  | 328 West 48th Street 10036

MANHATTAN

েpাgাম: ডয্াn | িডেরkির পৃ া 422

েকাড: M81N

আপিন aিডশেন কী করেবন:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন) eবং িনmিলিখত aনুেরাধসমূহ:
Ailey sু েলর মাsার kােস aংশgহণ করেত হেব যার মেধয্ বয্ােল, আধুিনক eবং জয্ােজর েকৗশল anভুর্ k।
আেবদনকারীেদরেক aবশয্i বয্ােল জুতা eবং মানানসi কােলা ডয্াn েপাষাক পড়েত হেব।
েকােনা psত করা eকক স ীেতর দরকার েনi।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

Manhattan, Bronx & Staten Island: নােমর েশষ aংশ A-L, রিববার, aেkাবর 28, 2018, সকাল 8

Manhattan, Bronx & Staten Island: নােমর েশষ aংশ M-Z, রিববার, aেkাবর 28, 2018, দুপুর 12

Brooklyn & Queens: নােমর েশষ aংশ A-L, রিববার, নেভmর 4, 2018, সকাল 8

Brooklyn & Queens: নােমর েশষ aংশ M-Z, রিববার, নেভmর 4, 2018, দুপুর 12


সব aিডশনসমূহ PPAS e হেব না। সমs aিডশেনর িঠকানার জনয্ aনুgহপুবর্ক ppasxnyc.org oেয়বসাiেট যান eবং 'Apply to PPAS' িkক
ক ন

Talent Unlimited High School  | 317 East 67th Street 10065

MANHATTAN

েpাgাম: ডয্াn | িডেরkির পৃ া 434

েকাড: M42L

aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)
আপিন aিডশেন কী করেবন:
eকিট বয্ােল psিত eবং আধুিনক ডয্ােnর িম ণ psত করার জনয্ aংশgহণ ক ন।
আেবদনকারীেদর pািnককরণ, িনেদর্ শাবলী aনুসরণ করার kমতা, স ীতময়তা, শিk eবং pসারণ kমতার uপর িভিt কের মূলয্ায়ন করা হেব।
pতয্াশা করা হয় আেবদনকারীরা ডয্ােnর েপাশাক পেড় আসেব (িলuটর্াড, ফু টহীন আঁটসাঁট েপাশাক eবং বয্ােল জুতা) eবং eকিট eক িমিনেটর
ডয্াn psত করার pেয়াজন েনi।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আমােদর sু েলর oেয়বসাiেট aিডশেনর জনয্ িনবnন ক ন)

শিনবার, নেভmর 3, 2018, সকাল 9

শিনবার, নেভmর 3, 2018, সকাল 10

শিনবার, নেভmর 3, 2018, সকাল 11

শিনবার, নেভmর 3, 2018, দুপুর 12

ম লবার, নেভmর 6, 2018, সকাল 9

ম লবার, নেভmর 6, 2018, সকাল 9

ম লবার, নেভmর 6, 2018, সকাল 10

ম লবার, নেভmর 6, 2018, সকাল 11

ম লবার, নেভmর 6, 2018, দুপুর 1

ম লবার, নেভmর 6, 2018, দুপুর 2

ম লবার, নেভmর 6, 2018, িবেকল 3

kবার, নেভmর 9, 2018, দুপুর 4

kবার, নেভmর 9, 2018, দুপুর 5

kবার, নেভmর 9, 2018, সnয্া 6

kবার, নেভmর 9, 2018, সnয্া 7

পৃ া 3 - েpাgামসমূহ eবং aিডশেনর তথয্

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড - ডয্াn
Wadleigh Secondary School for the Performing & Visual Arts  | 215 West 114th St. 10026
েpাgাম: ডয্াn | িডেরkির পৃ া 456

MANHATTAN
েকাড: M26D

aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন) eবং িনmিলিখত aনুেরাধসমূহ:
আপনার পছেnর eকিট eক েথেক দুi িমিনেটর eকক ডয্াn psত ক ন।
আপনার স ীত aনুযায়ী eকিট CD/থাm াiভ psত ক ন।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
আশা করা হয় আেবদনকারীরা ডয্ােnর েপাশাক পেড় আসেবন (িলuটর্াড, ফু টহীন আঁটসাঁট েপাশাক eবং বয্ােল জুতা)।
eকিট েছাট aনুশীলন kােস aংশgহণ ক ন।
আপনার eক েথেক দুi িমিনেটর eককিট pদশর্ন 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

Benjamin N. Cardozo High School | 57-00 223rd Street, Bayside 11364

QUEENS

েpাgাম: পারফরিমং ডয্াn

েকাড: Q16K

| িনেদর্ িশকা পৃ া 483

aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
eকিট eকক ডয্াn psত ক ন।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
িশkাথর্ীেদর বয্ােল, আধুিনক eবং জয্াজ ডয্ােnর সংিম েণ eকিট শৃ েলর মেধয্ িদেয় িনেয় যাoয়া হেব েযিট তােদরেক aবশয্i েছাট
দেল pদশর্ন করেত হেব।
psতকৃ ত eকক ডয্াnিট pদশর্ন ক ন।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ িনবnেনর pেয়াজন েনi )

েসামবার, নেভmর 12, 2018, িবেকল 4

ম লবার, নেভmর 13, 2018, িবেকল 4

বুধবার, নেভmর 14, 2018, িবেকল 4

বৃহsিতবার, নেভmর 15, 2018, িবেকল 4

kবার, নেভmর 16, 2018, িবেকল 4
Frank Sinatra School of the Arts High School  | 35-12 35th Avenue, Astoria 11106

QUEENS

েpাgাম: ডয্াn | িডেরkির পৃ া 504

েকাড: Q40M

আপিন aিডশেন কী করেবন:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)
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

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

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

Make-Up; শিনবার, িডেসmর 1, 2018, সকাল 7:30

Make-Up; রিববার, িডেসmর 2, 2018, সকাল 7:30

পৃ া 4 - েpাgামসমূহ eবং aিডশেনর তথয্

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড - ডয্াn
Susan E. Wagner High School | 1200 Manor Road, 10314

STATEN ISLAND

েpাgাম: ডয্াn | িডেরkির পৃ া 601

েকাড: R17K

আপিন aিডশেন কী করেবন:
বয্ােল, জাজ, বা আধুিনক ধরেনর মেধয্ (িহপ হপ gহণ করা হেব না) 90 েসেকেnর eকিট eকক ডয্াn পিরকlনা pদশর্ন ক ন।
Barre সমnয়, মূল েকৗশল eবং eকিট সংিkp আধুিনক সংিম েণর জনয্ দলীয় কােজর kমতা pদশর্ন ক ন।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আপনার sু ল কাuেnলেরর dারা aিডশেনর জনয্ িনবnন ক ন)

বৃহsিতবার, জানুয়াির 3, 2019, দুপুর 2:45

ম লবার, জানুয়ারী 8, 2019, দুপর
ু 2:45

বুধবার, জানুয়ারী 9, 2019, দুপুর 2:45

পৃ া 5 - েpাgামসমূহ eবং aিডশেনর তথয্

ে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:

িনবnন
pেয়াজন?

