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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:



যnt স ীত সmেকর্ জানুন। যntস ীত pেয়াজনীয়তা কী? যnt স ীেতর 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 যnt স ীত েpাgােম aংশgহণ করার েkেt সাধারণ aিডশেনর aংশ িল anভুর্ k কের।



aিডশেনর জনয্ psত হoয়া। eকিট aিডশন চলাকালীন আপনার পেk সেবর্াc ভােলা করার জনয্ aিডশেনর িবষয়সমূহ eবং পরামশর্
সmেকর্ জানুন।



আপনার আgেহর যnt স ীত েpাgােমর eকিট তািলকা ৈতির ক ন।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।

যnt স ীত কী?
যnt স ীত হেলা েকােনা কেmািজশন বা েরকিডর্ং যা মূলত aথবা িবেশষভােব বাদয্যেntর বয্বহাের ৈতির। যnt স ীেতর িশkাথর্ীগণ েকােনা eকিট
বাদয্যেnt kমবধর্মান জিটল কাজ পারফমর্ করেত তােদর সkমতার unয়ন ঘটায়। িশkাথর্ীগণ সাধারণত সাiট-িরিডং, স ীত তtt, স ীেতর
iিতহাস, েকৗশল o িশlকমর্ চচর্া কের eবং স ীেতর সামািজক o সাংsৃ িতক pভাব সmেকর্ ধারণা aজর্ন কের। িশkাথর্ীগণ pায়i pাতয্িহকভােব
বৃহৎ ঐকতািনক স ীত aনুশীলন কের eবং হাi sু েলর চার বছর জুেড়i পারফমর্ করার সুেযাগ েপেয় থােক।
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েসকশন 2 — হাi sু ল aিডশন pিkয়ার পযর্ ােলাচনা
িকছু হাi sু ল aিডশন আেয়াজন কের।

eকিট aিডশন হেc ভিতর্ পdিতর eকিট ধরন। িকছু হাi sু েলর আটর্স েpাgােম ভিতর্ র জনয্ িশkাথর্ীেদরেক aবশয্i eকিট aিডশেন ৈশিlক
দkতা pদশর্ন করেত হেব। িশkাথর্ীেদর sু ল কমর্ীেদর সােথ িমিলত হবার eবং েpাgাম সmেকর্ p

িজjাসা করার aিডশন িল eকিট দা ণ

সুেযাগo বেট।
ি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, 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 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 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 পােব।
aিডশেনর pিkয়া সmিকর্ত p াবলী
ei গাiডিটর aিডশন 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 সুিবধা বয্বsা
বয্িkক িশkা কমর্সূিচ (IEP), aনুেমািদত 504 পিরকlনা রেয়েছ eমন িশkাথর্ী, eবং iংিলশ লয্া েু য়জ লানর্ারগণ িবেশষ সুিবধা েপেত পাের।
িবেশষ সুিবধা লােভর বয্বsার জনয্

িশkাথর্ীেদর তােদর sু েলর কাuেnলেরর সােথ কথা বলেত হেব।
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aিডশেন
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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 – যnt স ীেতর েpাgামসমূহ

আপিন ei তথয্িট 2019 িনu iয়কর্ িসিট হাi sু ল িডেরkিরর 24 পৃ ায়o েপেত পােরন
িশkাথর্ীরা eকিধক যেntর জনয্ aিডশন িদেত পাের। eকিট psতকৃ ত eকক িনবর্াচন uপsাপন ক ন। িশkাথর্ীেদরেক তােদর িনেজর িনেজর বাদয্
যnt িনেয় আসেত হেব – eর বয্িতkম হেলা িপয়ােনা, টু বা, ডাবল বয্াস, হাপর্, পারকাসন eবং িগটার aয্ামিpফায়াসর্ েয িল sু ল েথেক েদoয়া
হেব। aিডশেন anভুর্ k থাকেব স ীেতর কাজ (eর মেধয্ থাকেত পাের িসি ং বয্াক েমেলািডক পয্াটানর্, টয্ািপং বয্াক েমেলািডক পয্াটানর্, িনিদর্
মাtায় বাজােনা, বা েকােনা সাiট িরিডং (েদেখ পড়া), স ীত তtt বা তাৎkিণক কাজ সmn করাo eর anভুর্ k থাকেত পাের)।
েpাgামসমূেহর িবিভn কাজ থাকেত পাের েয েলা তারা aন-সাiেট pদান কের – eর anভুর্ k হেত পাের inারিভu, িবষয়িভিtক নমুনা েলখনী
েয েলা আপনার aংশgহণেক pভািবত করেত পাের। aনুgহপূবর্ক ei ডkয্েমেnর pিতিট sু েলর aিডশন তথয্ পড়ুন। তাছাড়াo, sু েলর
oেয়বেপজ িভিজট করার বয্াপাের িনি ত েহান বা সবর্েশষ হালনাগাদকৃ ত িববরেণর জনয্ সরাসির sু েলর সােথ েযাগােযাগ ক ন।

পৃ া 3 - সামিgক পযর্ােলাচনা

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড – যnt স ীত

েসকশন 4 — eকিট in ুেমnাল িমuিজক aিডশেনর জনয্ কীভােব psিত িনেত হয়
আপনার aিডশন নাটয্কমর্ িনবর্ াচন o aনুশীলন করা



আপনার নাটয্ সmার aিডশেনর যেথ

আেগi িনবর্াচন করার েচ া ক ন।

eমন িমuিজক িনবর্াচন ক ন েযিট িনিদর্ ভােব আপনার eকক যেntর জনয্ িলিখত (eমন েকােনা িমuিজক নয় েযিটেত আপনার
যntেক aনয্ যেntর সহায়তা িনেত হয়।)।



eমন িমuিজক িনবর্াচন ক ন যা আপনার শিkশালী িদক িলেক হাiলাiট কের। eকিট কিঠন কাজ ভােলাভােব uপsাপন করেত
পারেল তা আপনার দkতােক ভােলাভােব pদশর্ন করেব। যিদo, eকিট সহজতর কাজ শিkশালী িমuিজক o সুেরর সমnেয় uপsাপন
করেত পারেল েসিটo সমানভােব িচtাকষর্ক হেব।



aনুশীলেনর সময় ধীর, aিভবয্িkপূণর্ aংশ িল eমন সতকর্ তার সােথ সmn ক ন েযমনিট আপিন আপ-েটেmা, েকৗশলগত িদক
েথেক চয্ােলি ং িবভাগসমূেহ কের থােকন।



আপনার দুবর্ল িদক িল আলাদা ক ন eবং aনুশীলন ক ন। আপনার দkতার unয়েন সময় বয্য় ক ন যােত আপনার কােজর



সুরােরাপ o ছেnর েkেt সহায়তার জনয্ আপনার aনুশীলেনর pথমিদেক eকজন সুরকার o মাtামাপক বয্বহার ক ন।



েকােনা দশর্েকর সামেন আপনার aিডশেনর সmার uপsাপন করার aনুশীলন ক ন। তােদরেক আপনার কােজর সমােলাচনা o সািবর্ক

সকল েসকশন সমান দkতার সােথ uপsাপন করা যায়।

uপsাপনার মূলয্ায়ন করেত বলুন।


pিতিদন সাiট-িরিডং aনুশীলন ক ন।

যেntর aিডশন


eমন eকিট কাজ aনুশীলন ক ন যা েশষ পযর্n uপsাপন করা যায়।



িবপরীত sাiল বা লেয় আেরকিট কাজ uপsাপন করার psিত িনন। যাiেহাক, আপনােক িdতীয় কাজিট uপsাপন করার জনয্ নাo
বলা হেত পাের।



eকিট সংিkp িমuিজক সংkাn পয্ােসজ েদেখ পড়ার জনয্ psিত িনন (চার েথেক আটিট মােপর)।



কমপেk eকিট েsল uপsাপন করার psিত িনন eবং সকল pেয়াজনীয় েsল মুখs রাখুন। যাiেহাক, আপনার psতকৃ ত aিডশেনর
িনবর্ািচত কাজ(সমূহ) uপsাপেনর েkেt িমuিজক িশট বয্বহার gহণেযাগয্।

aিডশেনর সাধারণ uপেদশ


আপিন যিদ েকােনা ভু লo কেরন তবুo আপনার uপsাপনা চািলেয় যান। হতাশ হেবন না। িবচারকগণ আপনার সmাবনা িনধর্ারেণ
সবেচেয় েবিশ আgহী।



যিদ িবচারকগণ আপিন েযভােব eকিট পয্ােসজ uপsাপন করেছন তা পিরবতর্ ন করেত বেলন তাহেল তার মােন ei নয় েয আপিন
ভু লভােব uপsাপন কেরেছন বা েগেয়েছন। িতিন eিটo েদখেত চাiেত পােরন েয আপিন কতটা uপিsতভােব িফডবয্াক gহণ করেত
পােরন eবং/বা সংেশাধন করেত পােরন।

আপনার নাটয্াংশ িনবর্ াচন করার িরেসাসর্ সমূহ


আপনার নাটয্ সmার িনবর্াচন করার সময় আপনার িমuিজক িশkেকর সহায়তার aনুেরাধ জানান। আপনার িশkক িনu iয়কর্ েsট
sু ল িমuিজক aয্ােসািসেয়শন ময্ানুয়াল, সংsরণ 31 (New York State School Music Association Manual, Edition 31) নামক
িশkক o পিরচালকেদর জনয্ েপশাগত িরেসােসর্র সহায়তা gহণ করেত পােরন েযিটেত সকল ধরেনর ক

o যেntর েgডভু k তািলকা

রেয়েছ eবং আপিন ei ময্ানুয়ালিট আপনার নাটয্ সmার িনবর্াচেনর জনয্ আপনার িশkেকর সােথ পযর্ােলাচনা করেত পােরন। ei
ময্ানুয়ালিট িকছু লাiেbিরেত পাoয়া েযেত eবং aনলাiন েথেকo েকনা েযেত পাের।


আপিন আপনার নাটয্াংেশর িমuিজক িশট aনলাiেন িকনেত পারেবন বা েসম aয্াস িমuিজক (Sam Ash Music), দয্ িগটার
েসnার (The Guitar Center) বা কয্াটালােনা িমuিজক (Catalano Music) eর মত িমuিজক সংkাn in ু েমn o িমuিজক িশট
িবkয়কারী েদাকানসমূহ েথেকo িকনেত পারেবন।(NYCDOE িনিদর্ েদাকােনর বয্াপাের সুপািরশ কের না eবং pদt িনিদর্
েদাকানসমূেহর uদাহরণসমূহ

ধুমাt তথয্ সংkাn uেdেশয্ বয্বহার করা হেয়েছ।)

পৃ া 4 - সামিgক পযর্ােলাচনা

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড - in ু েমnাল িমuিজক
ে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 াবিলসহ aিডশন pেযাজয্ eমন in ু েমnাল
িমuিজক েpাgামসমূহ পিরচালনা কের। sু েলর নাম pিতিট sু েলর oেয়বসাiেটর সােথ রেয়েছ; েpাgােমর নাম িল NYC School Finder pিতিট
sু েলর েপেজর সােথ যুk (http://schoolfinder.nyc.gov).
Celia Cruz Bronx High School of Music  | 2780 Reservoir Avenue 10468
BRONX
েpাgাম: Instrumental Music: Concert Band/Jazz Band/Piano | িডেরkির পৃ া 76
েকাড: X33A
aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন) eবং িনmিলিখত aনুেরাধ জানায়:
আপনার িনজs যnt (িপয়ােনা, টু বা, ডাবল বয্াস, িpকেসন eবং aয্ামিpফায়াসর্ বয্তীত, e েলা sু ল েথেক েদয়া হেব) eবং
মাuথিপস িনেয় আসুন।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
সাiট-িরিডং eবং েsল pেয়াজন হেব।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ েরিজেsশেনর pেয়াজন েনi )

ম লবার, 6 নেভmর, 2018, 4pm

শিনবার, 17 নেভmর, 2018, 9am

বুধবার, 5 িডেসmর, 2018, 5pm

শিনবার, 8 িডেসmর, 2018, 9am
েpাgাম: Instrumental Music: Orchestra/Strings/Piano | িডেরkির পৃ া 77
aিডশেনর জনয্ কী psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)

েকাড: X33M

আপিন aিডশেন কী করেবন:
সাiট-িরিডং eবং েsল pেয়াজন হেব।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ েরিজেsশেনর pেয়াজন েনi )

ম লবার, 6 নেভmর, 2018, 4pm

শিনবার, 17 নেভmর, 2018, 9pm

বুধবার, 5 িডেসmর, 2018, 5pm
Fordham High School for the Arts  | 500 East Fordham Road 10458
েpাgাম: Fordham High School for the Arts | িডেরkির পৃ া 95

BRONX
েকাড: X51A

aিডশেনর জনয্ কী psিত িনেত হেব:
িশkাথর্ীেদরেক pেযাজয্ িনেচর েযেকােনা eকিট িনেয় আসেত uৎসািহত করা হয়। ei সকল uপাদােনর pেয়াজন েনi তেব aিডশেন িবশাল
eকিট সুিবধা pদান করেব।
েকােনা কিmuটার বা াশ াiেভ কিmuটার সফটoয়য্ার বয্বহার কের ৈতিরকৃ ত িমuিজক।
িশkাথর্ীর পছnমত েকােনা যেnt eকিট স ীত পিরেবশন করেত হেব। আধুিনক বয্ােnর যnt েযমন িগটার, বয্াস, াম eবং
কীেবাডর্ আনার জনয্ uৎসািহত করা হয়। eককভােব বা েকােনা াশ াiেভ িনেয় আসা চলমান িমuিজেকর সােথ গান গাoয়া
যােব।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
িশkাথর্ীগণেক aবশয্i তােদর িশkক কতৃর্ ক নমুনা িহেসেব uপsািপত 5িট তাল েশানা o হাততািল েদoয়ার জনয্ psত থাকেত হেব
eবং aবশয্i েমজর o মাiনর কডর্সমূহ নেত হেব eবং তা িচিhত করেত হেব।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আমােদর sু েলর oেয়বসাiেট aিডশেনর জনয্ িনবnন ক ন)

শিনবার, 27 aেkাবর, 2018, 9am

শিনবার, 17 নেভmর, 2018, 9am

শিনবার, 1 িডেসmর, 2018, 9am
পৃ া 1 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড – যnt স ীত

Theater Arts Production Company School (TaPCO)  | 2225 Webster Avenue 10457
েpাgাম: Instrumental Music | িডেরkির পৃ া 145
aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)

BRONX
েকাড: X20B

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

শিনবার, 20 aেkাবর, 2018, 1pm
শিনবার, 27 aেkাবর, 2018, 1pm

শিনবার, 3 নেভmর, 2018, 1pm

শিনবার, 1 িডেসmর, 2018, 1pm


Brooklyn High School of the Arts  | 345 Dean Street 11217
েpাgাম: Instrumental Music | িডেরkির পৃ া 197
aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)
যারা নতু ন
করেব তােদরেক sাগতম।

BROOKLYN
েকাড: K47K

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

বুধবার, 14 নেভmর, 2018, 4pm

শিনবার, 17 নেভmর, 2018, 9am

বুধবার, 5 িডেসmর, 2018, 4pm

শিনবার, 8 িডেসmর, 2018, 9am
Dr. Susan S. McKinney Secondary School of the Arts | 101 Park Avenue 11205
েpাgাম: Instrumental Music | িডেরkির পৃ া 220
আপিন aিডশেন কী করেবন:
িশkাথর্ীেদর aবশয্i eকিট psত করা িনবর্াচন eবং দুiিট েমজর েsল পিরেবশন করেত হেব।
সাiট িরিডং, িরদম eবং েটানাল েমেমাির পরীkা করা হেব।

BROOKLYN
েকাড: K42E

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

বুধবার, 14 নেভmর, 2018, 3pm

kবার, 16 নেভmর, 2018, 3pm

শিনবার, 17 নেভmর, 2018, 10am

ম লবার, 27 নেভmর, 2018, 3pm

kবার, 30 নেভmর, 2018, 3pm
Edward R. Murrow High School  | 1600 Avenue L 11230
েpাgাম: Instrumental Music | িডেরkির পৃ া 234
aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আপনার sু েলর কাuেnলেরর মাধয্েম aিডশেনর জনয্ েরিজsার ক ন)

নােমর েশষ aংশ G-I, শিনবার, 17 নেভmর, 2018 8:30am

নােমর েশষ aংশ J-L, শিনবার, 17 িডেসmর, 2018 9:30am

নােমর েশষ aংশ A-C, শিনবার, 17 নেভmর, 2018 12:30pm

নােমর েশষ aংশ D-F, শিনবার, 17 নেভmর, 2018 1:30pm

নােমর েশষ aংশ T-U, শিনবার, 2 িডেসmর, 2018 8:30am

নােমর েশষ aংশ V-Z, শিনবার, 2 িডেসmর, 2018 9:30am

নােমর েশষ aংশ M-S, শিনবার, 2 িডেসmর, 2018 12:30pm
পৃ া 2 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

BROOKLYN
েকাড: K57L

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড – যnt স ীত

Fort Hamilton High School  | 8301 Shore Road 11209
েpাgাম: Instrumental Music | িডেরkির পৃ া 233
আপিন aিডশেন কী করেবন:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)

BROOKLYN
েকাড: K17R

2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আপনার sু েলর কাuেnলেরর মাধয্েম aিডশেনর জনয্ েরিজsার ক ন)

শিনবার, 3 নেভmর, 2018 10am

রিববার, 4 নেভmর, 2018 10am

শিনবার, 17 নেভmর, 2018 10am

রিববার, 18 নেভmর, 2018 10am

Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts  | 100
MANHATTAN
Amsterdam Avenue 10023
েpাgাম: Instrumental Music | িডেরkির পৃ া 353
েকােনা েকাড েনi
aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন) eবং িনmিলিখত aনুেরাধ জানায়:
আেবদনকারীগণ সহায়তা ছাড়াi eকিট eকক স ীত পিরেবশেন জনয্ িনবর্াচন করেব eবং তারা েযিট পিরেবশন করার পিরকlনা
কেরেছ তার eকিট িমuিজক িশট িনেয় আসেব। আেবদনকারীেদর িপয়ােনা, পারকাসন, টু বা, ডাবল বয্াস বা হাপর্ বয্তীত aনয্ানয্
aিডশেনর যnt িনেয় আসা uিচত। ei সব যnt aিডশেনর সময় sু েলর পk েথেক pদান করা হেব। iেলিkক িগটারবাদকেদর
জনয্ aিডশেনর সময় aয্ামিpফায়ারo pদান করা হেব।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
সহায়তা ছাড়া িনবর্ািচত eকক স ীত পিরেবশন ক ন।
আেবদনকারীগেণর তাল o সুর সংkাn sৃিত পরীkা করা হেব eবং eকিট pদt সাiট-িরিডং সmn করেত বলা হেব।

Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts হেc eকিট েsশালাiজড হাi sু ল। আপনার কাuেnলেরর
কােছ েরিজsার ক ন।
Special Music School  | 122 Amsterdam Avenue 10023
েpাgাম: Voice, Instrument, and Composition | িডেরkির পৃ া 430
aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন)

MANHATTAN
েকাড: A85A

আপিন aিডশেন কী করেবন:
aিডশন পারফরময্াn, iমেpাভাiেজশন কমর্শালা, তtt িনণর্য়, সাiট-িরিডং o যেnt আgহ।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (www.kaufmanmusiccenter.org/sms সাiট পিরদশর্ন কের eকিট aিডশেনর জনয্ েরিজsার ক ন)

ম লবার, 6 নেভmর, 2018 9am

বুধবার, 7 নেভmর, 2018 4:30pm

েসামবার, 12 নেভmর, 2018 4:30pm

ম লবার, 13 নেভmর, 2018 4:30pm

বুধবার, 14 নেভmর, 2018 4:30pm

পৃ া 3 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড – যnt স ীত

Talent Unlimited High School  | 317 East 67th Street 10065
েpাgাম: Instrumental Music | িডেরkির পৃ া 434
aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন) eবং
আেবদনকারীেদরেক aবশয্i তােদর য্nt (পারকাসন, িপয়ােনা, বািরেটান সয্াk, িগটার aয্ামিpফায়ার,
ডাবল বয্াস বয্তীত) eবং দুi কিপ িমuিজক িশট িনেয় আসেত হেব।

MANHATTAN
েকাড: M42P
িনmিলিখত aনুেরাধ জানায়:
বািরেটান হণর্, টু বা eবং

আপিন aিডশেন কী করেবন:
মধয্ম মােনর কিঠন eকিট কাজ পিরেবশন করার মাধয্েম তােদর যেntর uপর দkতা o তৎপরতা pদশর্ন ক ন।
আেবদনকারীগণেক sৃিত েথেক দুiিট েsল o েদেখ পড়ার udৃ িত পিরেবশন করেত বলা হেব।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আমােদর sু েলর oেয়বসাiেটর মাধয্েম aিডশেনর জনয্ িনবnন ক ন)

শিনবার, 3 নেভmর, 2018 9am

শিনবার, 3 নেভmর, 2018 10am

শিনবার, 3 নেভmর, 2018, 11am

শিনবার, 3 নেভmর, 2018, 12pm

ম লবার, 6 নেভmর, 2018, 9am

ম লবার, 6 নেভmর, 2018, 9am

ম লবার, 6 নেভmর, 2018, 10am

ম লবার, 6 নেভmর, 2018, 11am

ম লবার, 6 নেভmর, 2018, 1pm

ম লবার, 6 নেভmর, 2018, 2pm

ম লবার, 6 নেভmর, 2018, 3pm

kবার, 9 নেভmর, 2018, 4pm

kবার, 9 নেভmর, 2018, 5pm

kবার, 9 নেভmর, 2018, 6pm

kবার, 9 নেভmর, 2018, 7pm
Wadleigh Secondary School for the Performing & Visual Arts  | 215 West 114th St.
MANHATTAN
10026
েpাgাম: Instrumental Music | িডেরkির পৃ া 456
েকাড: M26M
aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন) eবং িনmিলিখত aনুেরাধ জানায়:
আেবদনকারীেদর aিডশেনর জনয্ তােদর বাদয্যnt সে আনেত হেব eবং তােদর কাযর্সmাদেনর জনয্ pেয়াজনীয় িমuিজক িশট িনেয়
আসেত হেব।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
স ীেতর eকিট 2 – 3 িমিনেটর যntস ীেতর eকিট aংশ পারফমর্ ক ন। স ীেতর sাiেল থাকেত পাের জয্াজ, গসেপল,
সমসামিয়ক বা শাstীয় স ীত।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ েরিজেsশেনর pেয়াজন েনi )

বৃহsিতবার, 8 নেভmর, 2018, 4:30pm

শিনবার, 10 নেভmর, 2018, 11:30am

বৃহsিতবার, 15 নেভmর, 2018, 4:30pm

শিনবার, 17 নেভmর, 2018, 11:30am

বৃহsিতবার, 29 নেভmর, 2018, 4:30pm

kবার, 30 নেভmর, 2018, 4:30pm

শিনবার, 1 িডেসmর, 2018, 11:30am

পৃ া 4 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড – যnt স ীত

Bayside High School  | 32-24 Corporal Kennedy Street, Bayside 11361
QUEENS
েpাgাম: Music: Performance & Production | িডেরkির পৃ া 479
েকাড: Q12B
aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন) eবং িনmিলিখত aনুেরাধ জানায়:
যntবাদেকরা তােদর পছেnর িতনিট েsল psত করেবন।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
িশkাথর্ীগণ েpাgােমর জনয্ েযেকােনা যnt বািজেয় eবং/বা েযেকােনা sাiেল eকিট psতকৃ ত িনবর্ািচত স ীত গাoয়ার মাধয্েম
aিডশন িদেত পারেবন।
pারিmক িশkাথর্ীেদর inারিভu ছাড়াo eকিট সংগীত িভিtক সkমতার পরীkার জনয্ aিডশেন uপিsত থাকার জনয্ uৎসািহত
করা হয়।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ েরিজেsশেনর pেয়াজন েনi )

শিনবার, 15 িডেসmর, 2018, 9am

শিনবার, 5 জানুয়াির, 2019, 9am
Forest Hills High School  | 67-01 110th Street, Forest Hills 11375
QUEENS
েpাgাম: Academy of Instrumental and Vocal Music | িডেরkির পৃ া 499
েকাড: Q19P
আপিন aিডশেন কী করেবন:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন) eবং িনmিলিখত aনুেরাধ জানায়:
aিডশেন aন-সাiট িমuিজেকর কাজ anভুর্ k থাকেত পাের (িসি ং বয্াক েমেলািডক পয্াটানর্, টয্ািপং বয্াক েমেলািডক পয্াটানর্,
িনিদর্ মাtায় বাজােনা, বা েকােনা সাiট িরিডং (েদেখ পড়া), স ীত তtt বা তাৎkিণক ক কাজ সmn করা eর anভুর্ k
থাকেত পাের)।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ েরিজেsশেনর pেয়াজন েনi)

নােমর েশষ aংশ A-L, বুধবার, 7 নেভmর, 2018, 4pm

নােমর েশষ aংশ M-Z, েসামবার, 12 নেভmর, 2018, 4pm

েমক-আপ, বৃহsিতবার, 15 নেভmর, 2018, 4pm
Frank Sinatra School of the Arts High School  | 35-12 35th Avenue, Astoria 11106
QUEENS
েpাgাম: Instrumental Music | িডেরkির পৃ া 504
েকাড: Q40K
aিডশেনর জনয্ কী ধরেনর psিত িনেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর িবষয়সমূহ আেছ (িবsািরত িববরেণর জনয্ েসকশন 3 েদখুন) eবং িনmিলিখত aনুেরাধ জানায়:
দুi কিপ িমuিজক িশট িনেয় আসুন।
আপিন aিডশেন কী করেবন:
কমপেk eকিট eকক স ীত িনবর্াচন eবং িতনিট েমজর েsল uপsাপনা ক ন।
eকিট েদেখ পােঠর পরীkা িদন eবং তাল েবাঝার পরীkা িদন েযিটেত আপনােক তালিভিtক নকশার pদশর্ন করেত হেব।
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর জনয্ েরিজেsশেনর pেয়াজন েনi )

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

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

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

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

েমক-আপ; শিনবার, 1 িডেসmর, 2018 7:30am

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

পৃ া 5 – েpাgাম o aিডশনসমূহ সmিকর্ ত তথয্াবলী

2018-19 িশkাবেষর্ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু েল ভিতর্ র aিডশন গাiড – যnt স ীত

Susan E. Wagner High School | 1200 Manor Road 10314
STATEN ISLAND
েpাgাম: Music | িডেরkির পৃ া 601
েকাড: R17G
আপিন aিডশেন কী করেবন:
িমuিজক িশkাথর্ীগণ aবশয্i eকিট সংিkp যnt স ীেতর aিডশন েদেব যার মেধয্ েসi সকল িজিনস anভুর্ k থাকেব েয েলা
Wagner oেয়বাসাiেট পাoয়া যােব: www.wagnerhigh.net.
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (আপনার sু েলর কাuেnলেরর মাধয্েম aিডশেনর জনয্ েরিজsার ক ন)

বৃহsিতবার, 3 জানুয়াির, 2019, 2:45pm

ম লবার, 8 জানুয়াির, 2019, 2:45pm

বুধবার, 9 জানুয়াির, 2019, 2:45pm

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 করেত oi েpাgাম িলর aিডশেনর তািরখ/সময় eবং
েরিজেsশেনর আবিশয্কতা আেছ িকনা তা েজেন আপনার বয্িkগত aিডশন সময়সূিচ ৈতির ক ন।
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?

