G&T অ্যাডমিশনে বা ভমতিনত স্বাগতি!
মগফনেড অ্যান্ড েযানেনেড (G&T ) প্রাগ্রািসিূ হ মেউ ইয়র্ি মসমের প্ াগয এমেনিোমর স্কুে মশক্ষার্িীনের ত্বরাময়ত মশক্ষা-মেনেিশো অ্ফার র্নর।

প্র্ অ্ংশগ্রহণ র্রনত পারনব?

প্ সর্ে মেউ ইয়র্ি মসমের পমরবানর 2017 সানে জন্মগ্রহণর্ারী মশশু রনয়নে তারা।

র্ীভানব অ্ংশগ্রহণ র্রা ানব
•

প্ সব মশক্ষার্িী বতিিানে DOE-এর মডমিক্ট স্কুে, মর-K প্সোর, NYC আমেি এডুনর্শে প্সোর (NYCEEC), অ্র্বা চােিার স্কুনে
পড়নে
o সর্ে মর-K মশক্ষার্িী তানের বতিিাে মশক্ষর্বৃ ন্দ দ্বারা িূ েযাময়ত হনব
o
মে প্ াগয হয়, মশক্ষার্িীনের তখে G&T-প্ত ভমতির জেয িনোেয়ে র্রা হনব।
o আনবেে শুরু হবার আনগ, আনবেে র্রার জেয আিন্ত্রণ জামেনয় প্ াগয, িনোেীত মশক্ষার্িীনের পমরবানররা, এর্মে G&Tএর প্ াগযতার মচমি পািানো হনব; আগ্রহী হনে, আনবেে খে শুরু হনব তখে 31 প্ি প্র্নর্ 13 জুনের িনযয আনবেে
র্রনত পারনবে। সর্ে প্ াগয মশক্ষার্িীনের অ্ফানরর জেয মবনবচো র্রা হনব।

•

প্ সব মশক্ষার্িী বতিিানে রাইনভে অ্র্বা পযানরামর্য়াে স্কুনে পড়নে, অ্র্বা এখেও প্র্ােও স্কুনে ভমতি হয়মে
o আগ্রহী পমরবানররা আনবেে শুরু হবার পর 31 প্ি প্র্নর্ 13 জুনের িনযয আনবেে র্রনত পানরে।
o আনবেে গ্রহণ প্শষ হবার পর, আমেি চাইল্ডহুড এডুনর্শে-এর মবনশষজ্ঞগণ সিয়সূ মচ র্রার জেয আপোর সানর্
প্ াগান াগ র্রনবে।
o
মে প্ াগয হয়, মশক্ষার্িীনের তখে G&T-প্ত ভমতির জেয িনোেয়ে এবং অ্ফানরর জেয মবনবচো র্রা হনব।

িনোেয়ে রমিয়া সম্পনর্ি আরও জােনত schools.nyc.gov/GT প্েখুে।

প্ি িানসর ভাচুযি য়াে তর্য অ্মযনবশনে আরও প্জনে মেে

G&T প্রাগ্রািসিূ হ সম্পনর্ি এবং র্ীভানব আনবেে র্রনত হনব প্সমবষনয় আরও জােনত আিানের সানর্ এর্মে অ্েু ষ্ঠানে প্ াগ মেে। প্সখানে
আপমে রশ্ন র্রারও সু ন াগ পানবে। সু মেমেিষ্ট অ্েু ষ্ঠানের তামরখ, সিয়, এবং প্োভাষী পমরনষবা সম্পনর্ি তর্য schools.nyc.gov/GT -সাইনে
রর্াশ র্রা হনব এবং আিানের G&T ইনিইে তামের্াভুক্তনের সানর্ প্শয়ার র্রা হনব––schools.nyc.gov/SignUp -সাইনে আজই গ্রাহর্
প্হাে (সাবস্ক্রাইব র্রুে)

13 জুে, 2022 তামরনখর িনযয আনবেে র্রুে

আনবেে গ্রহণ 13 প্ি শুরু হনব এবং 13 জুে প্শষ হনব। আপোর সন্তানের আনবেেপনে, আপোর আগ্রহ আনে এিে সনবিাচ্চ 12-মে G&T
প্রাগ্রানি আপমে আনবেে র্রনত পারনবে। আপোর রর্ৃত পেনন্দর রাযােয অ্েু ায়ী এই প্রাগ্রািগুনো যারািনি সাজানোর বযাপারমে মেমিত
র্রুে, আপোর রর্ি পেন্দমে #1 মহনসনব রাখুে। এরপর সিয়সীিা প্শষ হবার আনগ মেননাক্ত এর্মে উপানয় আপোর আনবেে জিা মেে:
• অ্েোইনে MySchools.nyc -এ অ্র্বা
• আপোর ফযামিমে ওনয়ের্াি প্সোনরর িাযযনি - (schools.nyc.gov/FWC)
সহায়তা রনয়াজে? 718-935-2009 েম্বনর প্ফাে র্রুে অ্র্বা ESEnrollment@schools.nyc.gov মির্াোয় ইনিইে র্রুে।
সর্ে G&T প্রাগ্রাি অ্মভগিযতার চামহোসম্পন্ন, রমতবমিতা ু ক্ত, এর্ামযর্ ভাষাভাষী মশক্ষার্িী, এবং অ্স্থায়ী আবাসে বা প্েনম্পারামর হাউমজংনয়
বসবাসরত প্েনেনিনয় সহ, সর্ে প্েনেনিনয়নের স্বাগত জাোয় ও পমরনষবা রোে র্নর। অ্মভবাসে বা ইমিগ্রযাশে অ্বস্থা াই প্হার্ ো প্র্ে,
সর্ে পমরবার আনবেে র্রনত পানর।

আরও জােু ে:

T&I 34003 (Bangla)

