পেডেপসমূ ডহর চেকতিস্ট

জুে-অ্গাস্ট

হাই স্কুি এবাং চেোিাইজড্ হাই স্কুি
 হাই স্কুি কমতসূতেসমূ হ অ্েু সিাে করডর্ MySchools বযবহার করুে।
 জুে মাডস একতি হাই স্কুি ফ্যাডমতি কমতোিায় চযাগ তেে।
 ফ্ি ঋর্ুর জেয আপোর ভতর্তর কযাডিন্ডার-এ পতরকল্পো তর্তর করুে—তবতভন্ন ইডভন্ট ও ওডপে হাউস সম্পডকত চজডে তেে
schools.nyc.gov/High ওডয়বসাইি চেডক।
 চেোিাইজড্ হাই স্কুি চেোিাইজ  হাই স্কুিস অ্যা তমেেস চিস্ট (SHSAT) এবাং িাগুয়াত তয়া হাই স্কুি অ্ত েেসমূ ডহর জেয প্রস্তুতর্
গ্রহণ করডর্ 2019-2020 চেোিাইজ হাই স্কুিস স্টুড ন্ট হযান্ডবু ক পড়ুে এবাং schools.nyc.gov/SHS তভতজি করুে।
 চসডেম্বর ও অ্ডটাবর মাডস হাই স্কুি চমিায় চযাগ তেে—স্থাে, র্াতরখ ও সময়সূ তের বযাপাডর সবতডেষ হািোগাে র্েয জােডর্ আমাডের
ওডয়বসাইি চেখুে।
 আগ্রডহর কমতসূতেসমূ ডহ ভতর্তর চেডে অ্তর্তরক্ত ের্তাবতি রডয়ডে তক ো চেডখ তেে। সময়সূ তে তেধতারণ করডর্ বা মূ িযায়েসমূ হ জমা চেওয়ার
পদ্ধতর্ জােডর্ MySchools.nyc ওডয়বসাইি চেখুে বা স্কুিসমূ ডহর সাডে সরাসতর চযাগাডযাগ করুে।
 তবতভন্ন হাই স্কুি চেডক চবডে চেওয়ার জেয চয সু ডযাগ আডে, চস বযাপাডর কো বিার জেয আপোর স্কুডি বা চকাডো ফ্যাতমতি ওডয়িকাম
চসন্টাডর একজে কাউডেিডরর সাডে চেখা করুে।
 ফ্ি ঋর্ুডর্, আপোর স্কুি কাউডেির MySchools- এ হাই স্কুি রাউন্ড 1 আডবেেপে চেখডর্ সহায়র্া চেডবে। আপোর অ্যাকাউডন্ট িগ

চসডেম্বর - েডভম্বর

ইে করার পর আপতে যা করডর্ পারডবে:
 আপতে চযসব চপ্রাগ্রাম পেন্দ করডেে চসগুডিার োডমর পাডের র্ারকাতিডর্ তিক কডর চসভ করুে। অ্ন্তর্ 25তি চপ্রাগ্রাম চসভ করার


চেষ্টা করুে!
আপোর আডবেেপডে চপ্রাগ্রাম চযাগ করা শুরু করুে। আপতে 12তি চপ্রাগ্রাডম আডবেে করডর্ পারডবে —কীভাডব একতি

ভারসামযপূ ণত আডবেে প্রস্তুর্ করডর্ হয় র্া চসকেে 4.0-এ চজডে তেে।
 আপোর আডবেেপডের কমতসূতেসমূ ডহর প্রডয়াজেীয় পরীো, অ্ত েে বা অ্েযােয মূ িযায়ডের সময়সূ তে তেধতারণ করুে।
 ওডপে হাউসসমূ ডহ চযাগ তেে এবাং স্কুিসমূ হ পতরেেতে করুে।
 প্রডয়াজেীয় মূ িযায়ে বা বাড়তর্ ের্তাবতি পূ রণ করুে।
 চেোিাইজড্ হাই স্কুিস্ আপোর MySchools অ্যাকাউন্ট, আপোর স্কুি কাউডেির, অ্েবা চকাে একতি ফ্যাতমতি ওডয়িকাম চসন্টাডরর
মাধযডম অ্ডটাবর 2019-এর চেষ র্াতরডখর মডধয SHSAT এবাং/অ্েবা িাডগায়াত তয়া হাই স্কুি অ্ত েডের সময়সূ তে প্রস্তুর্ করুে।
schools.nyc.gov/Connectসাইডি তগডয় চেোিাইজড্ হাই স্কুিসমূ ডহর ইডমইি র্াতিকার জেয সাইে আপ করুে। আমরা আপোডক
চেষ র্াতরখ চ াতষর্ হবার সাডে সাডে র্েয পাতিডয় চেডবা।
 চেোিাইজড্ হাই স্কুিস্  আপোর পরীো এবাং/অ্েবা অ্ত েডের তিতকি(সমূ হ) গ্রহণ করুে। আপোর তিতকি আপোর

ত ডসম্বর

পরীো/অ্ত েডের র্াতরখ, সময় ও স্থাে জাতেডয় চেডব।
 চেোিাইজড্ হাই স্কুিস্ অ্ডটাবর বা েডভম্বর মাডসর তেধতাতরর্ সমডয় আপোর SHSAT বা অ্ত েডে অ্াংেগ্রহণ করুে। পরীো চেওয়া
এবাং/অ্েবা অ্ত েে চেওয়া হডিা এই সকি স্কুডি আডবেে করার পদ্ধতর্।
 6 ত ডসম্বর, 2019-এর মডধয আপোর হাই স্কুডির আডবেে জমা তেে। তর্েতি পদ্ধতর্র চযডকাডো একতিডর্ আডবেে করুে:
 অ্েিাইডে MySchools.nyc
 আপোর স্কুি কাউডেিডরর মাধযডম


ফ্যাতমতি ওডয়িকাম চসন্টাডর

মােত

 স্কুডির সময়সীমার মডধয চযডকাডো মূ িযায়ে বা অ্তর্তরক্ত ের্তাবতি পূ রণ করা অ্বযাহর্ রাখুে।
 আপোর তম ল স্কুডির অ্ফ্ার চিিার পাডবে। এই তেতিডর্ োকডব:
 আপোর হাই স্কুডির অ্ফ্ার এবাং/অ্েবা, প্রডযাজয চেডে. আপোর চেোিাইজ হাই স্কুডির ফ্িাফ্িসমূ হ যার মডধয চকাডো পরীো
গ্রহণকারী স্কুডির একতি অ্ফ্ার বা চকাডো িাগুয়াত তয়া স্টুত ও-এর অ্ফ্ার অ্ন্তভুতক্ত োকডর্ পাডর।


তেোেতী এবাং পতরবাডরর জেয পরবর্তী পেডেপসমূ হ।

অ্যাড াব (Adobe) বর্তমাডে প্রতর্বতির্াযু ক্তডের জেয তবডেষ সু তবধা বা অ্যাডেতসতবতিতিডর্ বাাংিা ভাষায় সহায়র্া প্রোে কডর ো।
T&I-30035 HS Action Checklist (Bengali/Bangla)

