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গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত উপায়সমূহের দ্রুত রেফারেন্স গাইড
আপনার বিকল্পসমূহ:




স্কুলের সাথে যু ক্ত থাকুন। আপনার বয়স ও স্কুলে ইতিহাসের ভিত্তিতে (ক্রেডিট আহরণ ও রিজেন্ট পরীক্ষাসমূহ) আপনার
হ�োম স্কুলে অব্যাহত থাকা বা ফিরে আসা আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল বিকল্প হতে পারে।
ক�োন�ো স্কুল বা প্রোগ্রামে তালিকাভুক্তি আপনাকে গ্র্যাজু্য়েশনের পথে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। যদি
চলমান স্কুলে স্থিত থাকেন তবে তা সবচেয়ে ভাল�ো বিকল্প নয়, ডিরেক্টরিতে থাকা স্কুল ও প্রোগ্রামসমূহ আপনার জন্য সঠিক
হতে পারে। তারা ছ�োট ক্লাসসমূহ, ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষার পরিবেশ এবং কলেজ ও ক্যারিয়ারের সাথে সংয�োগ অন্তর্ ভু ক্ত।

নিম্নে কলেজ ও প্রোগ্রামসমূহে সাধারণ ভর্তির ধরন এই ডিরেক্টরিতে তালিকাভুক্ত:
ট্রান্সফার স্কুলসমূহ


16-21 বছর (স্কুল অনুসারে তারতম্য
হতে পারে)

অবশ্যই হাই স্কুলে এক বছর সম্পন্ন
করতে হবে

স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ক্রেডিট সংখ্যা স্কুল
অনুসারে তারতম্য হতে পারে কিন্তু খু ব
কম এমনকি 0 হতে পারে

পূর্ণকালীন, ডে স্কুল

একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন করুন

ইয়ং অ্যাডাল্ট বর�ো
সেন্টারসমূহ (YABCS)


17.5-21 বছর বয়সী

হাই স্কুলে পঞ্চম বর্ষে থাকতে হবে

অন্তত 17 ক্রেডিট থাকতে হবে

খণ্ডকালীন বিকেল/সন্ধ্যার
প্রোগ্রামসমূহ

একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন করুন

হাই স্কুল সমপর্যায়ের
প্রোগ্রামসমূহ


18-21 বছর বয়সী

একটি পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন
প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করুন

একটি হাই স্কুল সমতুল্য ডিপ্লোমা
অর্জ ন করুন (যা পূর্বে GED® নামে
পরিচিত ছিল)

লার্নিং টু ওয়ার্ক
অনেক ট্রান্সফার স্কুল ও ইয়ং অ্যাডাল্ট বর�ো সেন্টারসমূহ লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) উদ্যোগ সমর্থন করে। LTW শিক্ষার্থীদের
বাধাগুল�ো অতিক্রম করতে সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের হাই স্কুল ডিপ্লোমা অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ও তাদের
কর্মসংস্থানের দিকে এগিয়ে নিতে পরিচালনা করে এবং গ্র্যাজু্য়েশনের পরে শিক্ষাগত অভিজ্ঞতায় বাধা সৃষ্টি করে। LTW
চাকুরির বিস্তারিত প্রস্তুতি ও ক্যারিয়ার অনুসন্ধান কার্যাবলী প্রদান করে যেটা তৈরি হয়েছে নির্ধারিত ট্রান্সফার স্কুল ও ইয়ং
অ্যাডাল্ট বর�ো সেন্টারসমূহের (YABCs) একাডেমিক উপাদানসমূহ সমৃদ্ধ করার জন্য। LTW এর সাথে স্কুল ও প্রোগ্রামসমূহে
একটি পরিশ�োধিত ইন্টার্নশীপ অন্তর্ ভু ক্ত।

গ্র্যাজু্য়েশন হওয়ার পদক্ষেপসমূহ:
q 
আপনাকে গ্র্যাজু্য়েট হতে সহায়তা করতে অতিরিক্ত স্কুল ও প্রোগ্রামসমূহ সম্পর্কে

জানতে এই ডিরেক্টরির
পর্যাল�োচনা করুন।
q 
স্কুল অথবা ক�োন প্রোগ্রামটি আপনার জন্য সঠিক তা পছন্দে সাহায্য করতে আপনার পরিবার
ও কাউন্সেলরদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

q 
তালিকাভুক্ত হতে সহায়তা করার জন্য রেফারেল সেন্টার, ট্রান্সফার স্কুল অথবা YABC প্রতিনিধির সাথে কথা বলুন।
q 
কর্মসংস্থান অথবা চাইল্ডকেয়ার এর মত�ো অন্যান্য যেসব বিষয়ে আপনার সহায়তার প্রয়�োজন হতে পারে সেজন্য
আপনার কাউন্সেলর অথবা রেফারেল সেন্টার কাউন্সেলরকে জিজ্ঞেস করুন।

q

ভিজিট করুন http://tinyurl.com/going4me

গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত উপায়সমূহের ডিরেক্টরি:
হাই স্কুল ডিপ্লোমা এবং সমমানের প্রোগ্রামসমূহ
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নিউ ইয়র্ক শহরের শিক্ষা বিভাগের নীতিটি হল আইনের প্রয়�োজনীয়তা অনুসারে প্রকৃত অথবা ধারণকৃত জাতি, বর্ণ, ধর্ম, জাত, জন্মভিত্তিক
উৎপত্তি, দেশভিত্তিক সূত্রতা, আগন্তুকতা, নাগরিকত্বের অবস্থান, অক্ষমতা, ওজন, লিঙ্গ অথবা য�ৌন অভিমুখ ব্যতিরেকেই সম-সুয�োগ প্রদান করা
এবং এই সকল কারণের ভিত্তিতে, য�ৌন হেনস্তাসহ যেক�োন�ো প্রকার হেনস্তাবিহীন পরিবেশ প্রদান করা। যথাযথ আইন অনুসরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান
এতে নির্দেশিত হতে পারে: ডিরেক্টর, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201,
টেলিফ�োন 718-935-3320।

Translated versions of this Directory will be available at:
https://tinyurl.com/going4me
.2017 خري ف ف ي اإلل ك ترون ي موق ع نا ع لى ال دل يل من م ترجمة ن سخ س ت توف ر

এই ডিরেক্টডেে অনূডিত সংস্কেণ ২০১৪ সারেে শেত ঋতু রত অনোইরন পাওয়া যারে।
本指南的中文譯本截至 2017 年秋季將登載在以下網站上。

Des versions traduites de cet Annuaie serontdisponibles sur notre site internet courant de
l’automne 2017.
Tradiksyon Anyè sa a ap disponib an kreyòl sou sit wèb nou an pou otòn 2017 la.
본 안내서의 번역본은 2017 년 겨울에 아래 웹사이트에 게재될 예정입니다.

Русский перевод справочника будет размещён на нашем вебсайте осенью 2017 г.
La versión traducida de este Directorio estará disponible en nuestra página web a partir
del otoño del 2017.
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Go Green!

একটি আর�ো পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর নিউ ইয়র্ক সিটি বিনির্মাণের প্রচেষ্টা একটি অংশ হিসেবে অনুগ্রহপূর্বক এই নির্দেশিকার শুধুমাত্র একটি কপি
আপনার সাথে আপনার বাড়িতে নিয়ে যান। আমাদেরকে অনলাইনে খুজে পেতে https://tinyurl.com/going4me.

হাই স্কুল ডিপ্লোমা প্রয়�োজন?

আপনার বয়স যদি 15-21 বছর হয় এবং আপনি যদি ক্রেডিটে পিছনে পরে থাকেন তাহলেও আপনি গ্র্যাজুয়েট হওয়ার ক্ষেত্রে খুব বেশি
পিছনে পড়ে যাননি। আপনাকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্য সঠিক পথে রাখতে সহায়তা করার জন্য এবং আপনাকে হাই স্কুলের বাইরে সারা
জীবনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন ধরনের স্কুল ও প্রোগ্রাম রয়েছে তাই সে আপনার পরবর্তী ধাপ কলেজ, কাজ এবং/
বা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম যাইহ�োক না কেন।
যদি আপনার বর্তমান হাই স্কুলে থাকা আপনার জন্য আর সেরা পছন্দ না হয় তাহলে আপনার জন্য একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা বা হাই
স্কুল ডিপ্লোমার সমকক্ষ ডিপ্লোমা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি পছন্দাবলী পাওয়ার জন্য এই ডিরেক্টরিটি ব্যবহার করুন যাতে আপনি কলেজ বা
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আপনার পথ খু ঁজে পেতে পারেন। আর�ো জানুন এখানে: https://tinyurl.com/going4me.

গ্র্যাজুয়েট ডিরেক্টরি এর বাড়তি পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা

স্কুল ও প্রোগ্রামসমূহ বর�ো কর্তৃক বর্ণক্রম অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বর�ো সেকশন পৃষ্ঠার উপরে একটি রঙ নির্দে শক
দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য: এই ডিরেক্টরিতে উল্লিখিত তথ্যাবলী প্রকাশ করার সময় যথাযথ ছিল, কিন্তু সেগুলি পরিবর্তন সাপেক্ষ৷
সাম্প্রতিকতম তথ্যাদির জন্য অনুগ্রহ করে স্কুল বা প্রোগ্রামের সাথে সরাসরি য�োগায�োগ করুন।

স্থান

প্রতিটি বর�ো সেকশন শুরু হয় একটি ম্যাপ চিহ্নিত করার মাধ্যমে যেটি সেই স্কুলের প্রতিটি স্কুলের অবস্থান চিহ্নিত করে। আপনি আপনার
বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার সবচেয়ে ভাল�ো রাস্তাটি পেতে পারেন সাবওয়ে বা বাস ব্যবহার করে যেটি পাবেন মেট্রোপলিটন ট্রান্সপ�োর্টে শন
অথরিটি (MTA) এর ওয়েবসাইট www.mta.info বা www.hopstop.com এর মাধ্যমে.

স্কুলের নাম

প্রতিটি বর�ো সেকশনের বৈশিষ্টের মধ্যে রয়েছে প্রতিটি ম্যাপের বিপরীত পার্শে একটি সূচি। ক�োন�ো বর�ো এর মধ্যে স্কুলসমূহ বর্ণক্রম আকারে
সাজান�ো হয় তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পৃষ্ঠা নাম্বারের সাথে। এই নির্দেশিকার 109 নং পৃষ্ঠায় সকল স্কুলের (পাঁচটি বর�োর সব কয়েকটির) একটি
পূর্ণ বর্ণক্রমিক সূচি দেওয়া রয়েছে।

i

আপনার অধিকারসমূহ জানুন

আপনি যদি নিউ ইয়র্ক সিটিতে বাস করেন এবং বয়স যদি 21 বছরের কম হয় এবং যদি ক�োন�ো হাই স্কুল ডিগ্রি অর্জ ন না
করে থাকেন:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

আপনার স্কুলে য�োগদান করার অধিকার রয়েছে এবং কিন্ডারগার্টেন থেকে 21 বছর বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে সরকারী স্কুলের শিক্ষা
পাওয়ার অধিকার রয়েছে বা হাই স্কুল ডিপ্লোমা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, সেটাই আগে আসুক না কেন, আইন অনুযায়ী; সেসকল
শিক্ষার্থী English Language Learners হওয়ার জন্য মনস্থির করেছে তারা দ্বিভাষিক শিক্ষা বা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি
প্রোগ্রামে আইন অনুযায়ী ভর্তি হবে; প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের বিশেষ শিক্ষা প্রয়�োজন হবে তারা একটি
বিনামূল্যে উপযু ক্ত সরকারী শিক্ষায় ভর্তি হবে 3 মাস থেকে 21 বছর বয়স পর্যন্ত, যেমনটি আইনে উল্লেখ রয়েছে
আপনার যেক�োন�ো সময় হাই স্কুলে পুনরায় ভর্তি হওয়ার অধিকার রয়েছে যতক্ষণ না সেই স্কুল বছরের শেষ হয় যে বছর আপনি 21
পার করবেন
আপনার একটি ডিপ্লোমা নয় এমন মঞ্জুরী বা খণ্ডকালীন প্রোগ্রামে অনিচ্ছাজনিত স্থানান্তরিত হওয়ার অধিকার রয়েছে
আপনার স্কুলের ডিসিপ্লিন ক�োড এবং রুলস ও রেগুলেশন পাওয়ার অধিকার রয়েছে
ক�োনটি উপযু ক্ত আচরণ এবং ক�োন আচরণের ফলে শৃঙ্খলাজনিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে সেটি জানার অধিকার আপনার
রয়েছে
আপনার অভিয�োগকৃত স্কুলের আইন ভঙ্গের কারণে শৃঙ্খলাজনিত পদক্ষেপের বিপরীতে সঠিক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার
রয়েছে
স্কুলের কর্মকর্তাদের অধিকার এবং কর্তব্যের উপর সম্মান বজায় রেখে তাদের পদক্ষেপ এবং সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপিল করার প্রক্রিয়া
জানার অধিকার আপনার রয়েছে
আপনার সকল অধিকার ও আবেদনয�োগ্য প্রক্রিয়াসমূহের একটি পূর্ণ বিবরণ পাওয়ার জন্য অনুগ্রহপূর্বক চ্যান্সেলরের রেগুলুশন A-240,
A-443 এবং A-450 তে রেফার করুন
আপনাকে শুধুমাত্র বয়স (যদি না আপনার বয়স 21 বছরের বেশি হয়), ক্রেডিটের ঘাটতি, খারাপ গ্রেড, পালান�ো, অনিয়মিত
উপস্থিতি বা রিজেন্ট অথবা RCT পরীক্ষাসমূহে পাশ করার ব্যর্থতার কারণে ক্লাশে য�োগদান থেকে বাতিল করা হবে না
আপনি যদি ক�োন�ো হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামে বা অন্য ক�োন�ো স্কুলে স্থানান্তরিত হন তাহলে আপনার নতুন স্কুল বা প্রোগ্রামে
নিবন্ধিত বা ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান স্কুলে য�োগদান করার অধিকার রয়েছে

অধিকন্তু, আপনার এই সকল অধিকার রয়েছে এমনকি যদিও আপনি:
•
•
•
•
•
•

স্বেচ্ছায় ঝরে যান
যদি বর্তমানে ক�োন�ো হাই স্কুল বা সমপর্যায়ের প্রোগ্রামে নিবন্ধিত থাকেন
ইত�োমধ্যে যদি ক�োন�ো হাই স্কুল ডিপ্লোমা (GED® হিসেবেও পরিচিত) বা IEP ডিপ্লোমা থাকে
যদি ক�োন�ো স্বেচ্ছা বহির্ভূত সেটিংয়ে যেমন সংশ�োধনমূলক সুবিধা বা শারীরিক নিগ্রহ প্রোগ্রামে ছিলেন
আপনার স্কুল কর্তৃক শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে অভিযু ক্ত হয়ে থাকেন
বিকল্প শিক্ষাগত পছন্দাবলীতে যেমন হাই স্কুল সমপর্যায়ের বা কারিগরি প্রোগ্রামে অর্পিত হয়ে ছিলেন

প্রতিটি স্কুল বর্ষ দাপ্তরিকভাবে জুলাই 1 শুরু হয়। আপনি যদি জুলাই 1 বা তার পরে 21 বছরে পড়েন এবং এখনও হাই স্কুল ডিপ্লোমা গ্রহণ
না করে থাকেন তাহলে আপনি সেই স্কুল বছরের শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্কুলে য�োগ দিতে পারবেন। আপনার বয়স যদি 17 বছর বা তার কম হয়
এবং জুলাই 1 বা তার পরে 17 তে পড়বেন তাহলে আপনাকে আইনগতভাবে পূর্ণকালীন সময় স্কুলে থাকতে হবে সেই স্কুল বর্ষ শেষ না হওয়া
পর্যন্ত যদি না আপনি হাই স্কুল বা সমপর্যায়ের ডিপ্লোমা সম্পন্ন না করে থাকেন1. চ্যান্সেলরের বিধিবিধানের জন্য ভিজিট করুন:
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations
আপনি যদি স্কুলে সমস্যার মুখ�োমুখি হন তাহলে আপনি বিশেষ নির্দেশনাবলী গ্রহণের উপযু ক্ত হতে পারেন: এবং/বা সার্ভিসসমূহ
যার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে অ্যাকাডেমিক হস্তক্ষেপের সেবা, শিক্ষার্থী সহায়তা সেবা, নির্দেশনা সেবা এবং/বা শিক্ষাগতভাবে
সম্পর্কিত সহায়তা সেবাসমূহ। প্রতিটি শিক্ষার্থী বা পিতামাতার যেক�োন�ো সময় একজন শিক্ষার্থীর বিশেষ শিক্ষা সেবা প্রয়�োজন কি না সেটি
নির্ধারণ করার বা একটি মূল্যায়নের আবেদন করার অধিকার রয়েছে। কীভাবে একটি মূল্যায়নের আবেদন করতে হবে বা কীভাবে বিশেষ
শিক্ষা কমিটি (Committee on Special Education) এর নিকট সরাসরি লিখিতভাবে একটি মূল্যায়নের আবেদন করতে হবে সেটি
আপনার গাইডেন্স কাউন্সেলের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। বিশেষ শিক্ষা কমিটিসমূহের য�োগায�োগের তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/

ডিস্ট্রিক্ট 75 এর একজন শিক্ষার্থী গ্রীষ্মকালীন স্কুল সার্ভিসসমূহের জন্য উপযু ক্ত হবে যদি তার বয়স 21তম জন্মদিন জুলাই 1থেকে আগস্ট 31 এর মধ্যে ঘটে। যাইহ�োক, ডিস্ট্রিক্ট
75 এর শিক্ষার্থীগণ আসন্ন/পরবর্তী স্কুল বছরের সেপ্টেম্বরে স্কুল অব্যাহত রাখার উপযু ক্ত হবে না। ডিস্ট্রিক্ট 75 এর একজন শিক্ষার্থী যার 21তম জন্মদিন সেপ্টেম্বর 1এবং জুন
30 এর মধ্যে ঘটবে সে সেই সময়ে স্কুলে য�োগ দেওয়ার উপযু ক্ত হবে তবে আসন্ন/পরবর্তী সেই বছরের জুলাই/আগস্ট মাসে গ্রীষ্মকালীন স্কুল সার্ভিসসমূহ গ্রহণের উপযু ক্ত হবে না।

1

ii

সঠিক পছন্দটি নির্বাচিত করুন
নিউ ইয়র্ক সিটির হাই স্কুল ভর্তি প্রক্রিয়া

উপযু ক্ত শিক্ষার্থীগণ নিউ ইয়র্ক সিটির হাই স্কুলসমূহে আবেদন করবেন হাই স্কুল ভর্তি প্রক্রয়ার মাধ্যমে সাধারণ তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/

হাই স্কুলসমূহে ট্রান্সফার

ট্রান্সফার স্কুলসমূহ ছ�োট, অ্যাকাডেমিকভাবে কঠ�োর, ফু ল টাইম হাই স্কুলসমূহ তৈরি করা হয়েছে সেই সকল শিক্ষার্থীদেরকে পুনরায় সম্পৃক্ত
করতে যারা হাই স্কুলে পিছনে পড়ে গেছে বা ঝরে পড়েছে। 15 থেকে 21 বছর বয়সী শিক্ষার্থীগণ যারা হাই স্কুলের কমপক্ষে এক বছর সম্পন্ন
করেছে তারা ট্রান্সফার স্কুলসমূহের জন্য উপযু ক্ত। শিক্ষার্থীগণ হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য দিনের বেলায় পূর্ণ সময় য�োগদান করবে।
ট্রান্সফার স্কুলসমূহ কর্তৃক প্রবেশের জন্য প্রয়�োজনীয় সংখ্যক ক্রেডিটের সংখ্যা ভিন্ন হয়ে থাকে যারা স্বতন্ত্রভাবে ভর্তির মানদণ্ড নির্ধারণ করে
থাকে।
ট্রান্সফার স্কুলসমূহের প্রয়�োজনীয় উপাদানসমূহের অন্তর্ভু ক্ত:
•
•
•
•
•
•

একটি ব্যক্তিগত শেখার পরিবেশ
কঠ�োর অ্যাকাডেমিক মানদণ্ড
শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষানীতি
নির্দে শনাগত ও উন্নয়নগত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সহায়তা
কলেজের সাথে সংয�োগসমূহের উপর মন�োয�োগ
শিক্ষার্থীগণ একটি গতানুগতিক হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনের মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েট হয়

ইয়ং অ্যাডাল্ট বর�ো সেন্টারসমূহ (YABCs)
ইয়ং অ্যাডাল্ট বর�ো সেন্টারসমূহ হল সান্ধ্যকালীন অ্যাকাডেমিক কর্মসূচি সেগুল�ো ঝরে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি
কারণ তাদের বয়স্কদের দায়িত্ব রয়েছে ফলে দিনের বেলা স্কুলে আসা তাদের পক্ষে কঠিন। যেসব শিক্ষার্থীর বয়স 17.5 এবং 21 বছরের মধ্যে,
যারা হাই স্কুলে তাদের পঞ্চম বছরে এবং কমপক্ষে 17 ক্রেডিট অর্জন করেছে তারা যেক�োন�ো YABC -তে য�োগদানের উপযু ক্ত। শিক্ষার্থীগণ
হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য সন্ধ্যা বেলায় এবং আংশিক সময় য�োগদান করবে। YABC তে অংশগ্রহণ করে তাদের প্রয়�োজনীয় সকল
পরীক্ষায় পাস করে এবং সকল ক্রেডিট অর্জনের পর তাদের হ�োম স্কুল থেকে শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমাসহ গ্র্যাজুয়েট হয়। যে সকল শিক্ষার্থী ক�োন�ো
YABC প্রোগ্রামে নিবন্ধিত হয় তারা উপস্থিতি YABC কর্তৃক কঠ�োরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং নথিভুক্ত করা হয়।
উপযু ক্ত বিবেচিত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীগণকে:
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে হবে

•

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বছর সম্পূর্ণ হতে হবে

Accelerated Achievement Schools
Accelerated Achievement Schools সমূহ ছ�োট, একডেমিকভাবে কঠ�োর, পূর্ণ সময়কালীন হাই স্কুলসমূহ তৈরি করা হয়েছে
প্রথম বারের মত�ো নবম গ্রেডে ওঠা শিক্ষার্থীদের জন্য যারা বয়সের পরিক্রমায় হাই স্কুলে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। যে সকল শিক্ষার্থী Accelerated
Achievement স্কুলসমূহের মানদণ্ড অর্জন করবে তারা অবশ্যই হাই স্কুল ভর্তি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভর্তি হবে। হাই স্কুলে ভর্তি সম্পর্কে আর�ো তথ্যের
জন্য, অনুগ্রহপূর্বক ভিজিট করুন: http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Admissions.
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সঠিক পছন্দটি নির্বাচিত করুন
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW)

লার্নিং টু ওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে বিকল্প হাই স্কুল ও YABC সমূহ নির্বাচনের অ্যাকাডেমিক উপাদানসমূহ সমৃদ্ধ করার জন্য। শিক্ষা বিভাগ (DOE)
কর্মী এবং একটি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক সংস্থা (CBO) সেগুল�োকে য�ৌথভাবে পরিচালনা করে প্রোগ্রাম সাইটে অবস্থানরত কর্মীদের সাথে।
LTW এর লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদেরকে সেই সকল বাধাসমূহ অতিক্রম করতে সহায়তা করা যেগুল�ো হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের
অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করছে এবং তাদেরকে একটি উপহারমূলক চাকুরি ও গ্র্যাজুয়েশনের পর শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার দিকে চালিত করা।
সকল ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের সাইটে সকল সেবা পাওয়া যাবে যার মধ্যে: ক্যারিয়ার অনুসন্ধান/উন্নয়ন, ব্যক্তিগত ও দলীয় কাউন্সেলিং, ভর্তুকি
প্রদত্ত ইন্টার্নশীপ ভর্তি এবং কলেজ প্রস্তুতি ও কাউন্সেলিং।
LTW এর একটি মূল জিনিস হল�ো Primary Person Model যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একজন উপদেষ্টার সাথে মেশান�ো হয় যিনি
লক্ষ্যসমূহ স্থাপনে, অগ্রগতি মূল্যায়নে এবং বিশেষ সার্ভিসমূহ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করেন। শিক্ষার্থীগণ প্রোগ্রামে প্রবেশের সাথে সাথেই
একজন উপদ্দেষ্টার সাথে কাজ করা শুরু করে এবং প্রোগ্রামের সকল পর্বে এবং গ্র্যাজুয়েশনের পরেও সেটি অব্যাহত রাখে।
যুব উন্নয়ন দর্শনের মূলনীতিসমূহ LTW মডেলের সকল বিষয় অবগত করে। যুব উন্নয়ন একটি অভিগমন যা তরুণ শিক্ষার্থীদের তাদের প্রতি
সাধারণ শৃংখলাজনিত প্রতক্রিয়ার পরিবর্তে তাদের শক্তিসমূহের উপর জ�োরার�োপ করে। এই পরিপ্রেক্ষিত তরুণ শিক্ষার্থীদেরকে তাদের উন্নতি
করার, তাদের দক্ষতার উন্নয়ন করার এবং স্বাস্থ্যবান, দায়িত্বশীল ও তরুণ এবং বয়স্কদের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়ার সহায়তা ও সুবিধাবলী
প্রদানের উপর জ�োরার�োপ করে।

পাথওয়ে টু গ্র্যাজু য়েশন (P2G)
পাথওয়ে টু গ্র্যাজুয়েশন (P2G) হল�ো একটি ডিস্ট্রিক্ট 79 প্রোগ্রাম যেটি 18-21 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে TASCTM পরীক্ষা দেওয়ার জন্য
(ইত�োপূর্বে GED® পরীক্ষা হিসেবে পরিচিত ছিল) এবং হাই স্কুলের সমপর্যায়ের জন্য প্রস্তুত করে। TASCTM পরীক্ষার 5টি অধ্যায় রয়েছে এবং
7 ঘণ্টা ব্যাপী চলে। এটি বর্তমানে ইংরেজি, স্প্যানিশ এবং ব্রেইল মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
একটি হাই স্কুল সমপর্যায়ের ডিপ্লোমা অর্জনের পাশাপাশি P2G শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয় তাদেরকে এডভান্স টু কলেজ
এন্ড ক্যারিয়ার সুবিধাবলীর জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করে। কলেজ ও ক্যারিয়ার ক�োচগণ শিক্ষার্থীদেরকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার জন্য
সহায়তা করে এবং কর্মক্ষেত্র উন্নয়ন প্রোগ্রাম পেশাগত প্রশিক্ষণ ও পেইড ইন্টার্নশীপ প্রদান করে। ক্লাশসমূহ বৈচিত্রময় অবস্থানে অনুষ্ঠিত হয়
যেমন হাসপাতাল, কমিউনিটি সেন্টার এবং হাই স্কুল ভবনে।
P2G এর পাঁচটি বর�োব্যাপী বিভিন্ন জায়গা রয়েছে এবং নিউ ইয়র্ক সিটির অধিবাসীদের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। ভর্তি হওয়ার
জন্য শিক্ষার্থীরা ক�োন�ো একটি Referral Center for High School Alternatives পরিদর্শন করবে। এই ডিরেক্টরির 108 নং পাতায়
অবস্থানসমূহ দেখুন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন, Path2Grad.org.
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আপনার যদি ক�োন�ো হাই স্কুল বা প্রোগ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক�োন�ো প্রশ্ন থাকে বা সহায়তার প্রয়�োজন হয় তাহলে আপনি আপনার বর্তমান
হাই স্কুলে একজন গাইডেন্স কাউন্সেলরের সাথে সাক্ষাত করতে পারেন বা আর�ো তথ্যের জন্য ক�োন�ো স্কুল বা প্রোগ্রামে সরাসরি য�োগায�োগ
করতে পারেন। এছাড়াও আপনি ক�োন�ো Referral Center for High School Alternatives বা ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার ভিজিট
করতে পারেন যেখানে অভিজ্ঞ নিউ ইয়র্ক সিটি সরকারী স্কুলের কাউন্সেলর বা সামাজিক কর্মীগণ বাড়তি সহায়তা প্রদান করতে পারেন।
Referral Centers and ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারসমূহ এর কর্মী সদস্যগণ আপনাকে স্কুলে পুনরায় ভর্তি হতে সহায়তা করার জন্য
প্রস্তুত।
আপনার আগ্রহের স্কুল/প্রোগ্রামের উপর ভিত্তি করে আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ বিভিন্ন রকম হতে পারে:

বিকল্প

পরবর্তীতে কি করতে হবে:

Traditional High School

একটি গতানুগতিক হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য ক�োন�ো একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম
সেন্টার ভিজিট করুন। অবস্থান ও য�োগায�োগের তথ্যের জন্য 107 নং পাতা দেখুন।

Transfer School

আপনার বর্তমান স্কুলের গাইডেন্স কাউন্সেলরের সাথে বা সরাসরি ক�োন�ো ট্রান্সফার
স্কুলের সাথে কথা বলুন একটি ইনটেক সাক্ষাৎকারের সূচি নির্ধারণ করার জন্য।

Young Adult Borough Center
(YABC)

আপনার বর্তমান স্কুলের একজন গাইডেন্স কাউন্সেলরের সাথে সাক্ষাৎ করুন নিচের
জিনিসসমূহ পাওয়ার জন্য:
•
YABC গাইডেন্স রেফারেল ফরম Y-1
•
YABC ক�োর্স রিক�োয়ারমেন্ট ফরম Y-2
• আপনার প্রত্যয়নপত্রের একটি কপি
• আপনার টিকাদানের রেকর্ড স
একজন গাইডেন্স কাউন্সেলরের সাথে প্রথম দুইটি নথি পূরণ করুন এবং তারপর
সকল পূরনকৃত নথিপত্র সরাসরি সেই YABC তে নিয়ে যান যেটিতে আপনি য�োগ
দিতে ইচ্ছুক। য�োগ্য শিক্ষার্থীগণ যারা বর্তমানে হাই স্কুলে ভর্তি নয় তারা অবশ্যই ক�োন�ো
একটি ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টারে যাবে হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য। প্রশ্ন, উদ্বেগ বা
এপয়েন্টমেন্টের জন্য অনুগ্রহপূর্বক YABC সাইটে YABC AP তত্বাবধায়কের সাথে কথা
বলুন। YABC AP তত্বাবধায়কগণকে সাধারণত দুপুর 1:00-রাত 9:00 পর্যন্ত ফ�োনে
পাওয়া যায়।

Accelerated Achievement
Schools

ক�োন�ো Accelerated Achievement School-এ ভর্তি হওয়ার জন্য নিউ ইয়র্ক সিটি
হাই স্কুল ভর্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদন করুন বা ক�োন�ো একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম
সেন্টার ভ্রমণ করুন।

High School Equivalency
Program

আপনার কাছাকাছি ক�োন�ো প্রোগ্রাম খুজে পাওয়ার জন্য আপনার বর্তমান স্কুলের
গাইডেন্স কাউন্সেলরের সাথে কথা বলুন বা ক�োন�ো রেফারেল সেন্টার ভিজিট করুন।
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Referral Centers for High School Alternatives

প্রতিটি বর�োতে অবস্থিত Referral Centers for High School Alternatives শিক্ষার্থীদেরকে তাদের শিক্ষাগত বিকল্পসমূহ
পরিচালনা করতে সহায়তা করে। প্রতিটি রেফারেল সেন্টারের কয়েকজন গাইডেন্স কাউন্সেলর এবং সামাজিক কর্মীগণ রয়েছে যারা
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ ঠিক করতে ও গ্রহণ করতে সহায়তা করার জন্য তাৎক্ষনিক সহায়তা ও নির্দে শনা প্রদান করে।
রেফারেলের কর্মীগণ শিক্ষার্থীদেরকে সরাসরি ট্রান্সফার স্কুলসমূহে বা YABC সমূহে ভর্তি করতে না পারলেও তারা বিকল্পসমূহকে কমিয়ে
আনতে সহায়তা করতে পারেন। যখন সবচেয়ে ভাল�ো বিকল্প হবে ক�োন�ো হাই স্কুল সমপর্যায়ের ডিপ্লোমা (পূর্বের GED®) তখন রেফারেল
সেন্টারের কর্মীগণ শিক্ষার্থীদেরকে Pathway to Graduation-তে ভর্তি করে। 21 বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীগণ ক�োন�ো রেফারেল সেন্টার
ভিজিট করতে পারবে যদি যদি সে নিউ ইয়র্কে বাস করে, হাই স্কুল ডিপ্লোমা নেই এবং এখনও একটি হাই স্কুল শংসাপত্র অর্জন করতে চায়।
রেফারেল সেন্টার আপনাকে সহায়তা করতে পারে:
•

NYC শিক্ষা বিভাগ হিসেবে আপনার অধিকারসমূহ সম্পর্কে জানতে

•

সেই সকল বাধাসমূহ অতিক্রম করার পরিকল্পনা করতে যেগুল�ো আপনার স্কুলে
আসাকে র�োধ করছে

•

আপনার হাই স্কুল ট্রান্সক্রিপ্ট বু ঝতে

•

একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনের সকল সম্ভাব্য পন্থা অনুসন্ধান করতে বা হাই স্কুল
সমজাতীয় প্রোগ্রামে ভর্তি হতে

•

শিশুসেবা, সামাজিক কাজ এবং মাদক চিকিৎসার জন্য রেফারেলসমূহ পেতে

আপনার বয়স যদি 21 বছর বা তার
বেশি হয় তাহলে ভিজিট করুন
http://schools.nyc.gov/
community/AdultEd Office
of Adult and Continuing
Education (OACE) এর মাধ্যমে
বিনামূল্যে শিক্ষা সংক্রান্ত সহায়তা
পাওয়ার জন্য।

অনুগ্রহপূর্বক একটি ছবিযু ক্ত ID এবং অতি সাম্প্রতিক প্রত্যয়নপত্র নিয়ে আসুন, যদি আপনার
সেগুল�ো থাকে। আপনার কাছে যদি আপনার ব্যক্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা (IEP) এর ক�োন�ো কপি
থাকে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক সেগুল�োও সাথে নিয়ে আসুন। আপনার যদি সেগুল�োতে এক্সেস না
থাকে তারপরও কর্মীগণ ও রেফারেল সেন্টারের কর্মীগণ আপনাকে সহায়তা করতে পারেন।
আপনার যদি ছবি সম্বলিত ID না থাকে তাহলে প্রবেশপথে স্কুলের নিরাপত্তা এজেন্টকে
রেফারেল সেন্টারে কল করতে বলুন যাতে কেউ একজন আপনাকে সেন্টারে সহায়তা করতে
পারে। শিক্ষার্থীগণ পিতামাতা/অভিভাবক ছাড়াই যেক�োন�ো রেফারেল সেন্টার ভিজিট করতে পারে। যেসকল শিক্ষার্থীর বয়স 17 বছর বা তার
কম তাদের ক�োন�ো বিকল্প স্কুল বা প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য পিতামাতা/অভিভাবকের সম্মতি প্রয়�োজন হবে।

ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারসমূহ

ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার কর্মী সদস্যগণ রয়েছেন নিউ ইয়র্ক সিটির পরিবারবর্গের প্রি-কিন্ডারগার্টেন থেকে হাই স্কুল পর্যন্ত শিশুদের ভর্তি
সংক্রান্ত চাহিদাবলী নির্ণয়ের জন্য যার মধ্যে সেই সকল শিক্ষার্থীরা অন্তর্ভু ক্ত যারা: সিটিতে নতুন, শীঘ্রই সিটিতে যাচ্ছে বা যাদের নির্ধারিত
স্কুল একটি নথি সংক্রান্ত কাঠিন্য প্রদর্শন করে (যেমন ভ্রমণ, নিরাপত্তা বা মেডিকেল হার্ডশিপ)।
আপনি যখন ক�োন�ো ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার ভিজিট করবেন তখন কি কি আনতে হবে
সে সম্পর্কে আর�ো তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm

রেফারেল সেন্টার এবং ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার এর অবস্থান জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক এই নির্দেশিকার 107 নং পাতা দেখু ন।

vi

স্কুল বা প্রোগ্রাম সংক্রান্ত পৃষ্ঠাগুলি কীভাবে পড়তে হবে
এই নির্দেশিকাটি বর�ো কর্তৃক বিভিন্ন সেকশনে বিভক্ত প্রতিটি বর�ো রঙ নির্দে শক, ম্যাপ এবং ট্রান্সফার স্কুলসমূহের প্রোফাইল, ইয়ং অ্যাডাল্ট
বর�ো সেন্টারসমূহ (YABCs), Pathways to Graduation সাইটসমূহের হাই স্কুল সমজাতীয় প্রোগ্রামসমূহ এবং LYFE সেন্টারসমূহ দ্বারা
চিহ্নিত। এখানে প্রতিটি পাতার তথ্যাবলীর ব্যাখ্যাসমূহ দেওয়া রয়েছে:

Sample Transfer School

•

DBN 00X000
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

1

ঠিকানা:	100 Luten Avenue
Staten Island, NY 10312
ফ�োন: 000-000-0000
ফ্যাক্স: 000-000-000
ইমেইল: email@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/00/K000
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: A, C, F থেকে Street-Stop অথবা R থেকে Street-Stop followed
by Bus; F, G থেকে Stop-Street; F, M, R থেকে Number Avenue-Number
Street
বাস: Bus থেকে Stop & Street, Bus থেকে Street
ওপেন হাউসের তথ্য: স্কুল ভিজিট সম্পর্কিত তথ্যাবলী এখানে দেওয়া আছে।

তালিকাভুক্তি

2

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তদুর্ধ বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য
উন্মুক্ত
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা অনুযায়ী
গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়
ম�োট শিক্ষার্থী: 000

পারফরম্যান্স

4

শিক্ষার্থী, ফ্যাকাল্টি এবং পরিবারের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা আমাদের
শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন বৃদ্ধি করতে উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করব এবং উচ্চ
শিক্ষায় সফল হতে তাদের সাহায্য করব। Sample Transfer School এর প্রতিটি
শিক্ষার্থীদেরকে একজন উপদেষ্টা প্রদান করা হয় যার দ্বায়িত্বের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিক
অ্যাকাডেমিক গাইডেন্স, কলেজ ও ক্যারিয়ারের প্রস্তুতি এবং জীবনের দক্ষতার উন্নয়ন।
প্রোগ্রামসমূহ: কাজ করতে শেখা, নিবিড় সাহিত্য ক্লাশসমূহ, রিজেন্ট ও SAT প্রস্তুতি
ক�োর্সসমূহ
অংশীদারিত্ব: কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন:
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: শিক্ষার্থী নেতৃত্ব প্রোগ্রাম, ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম,
ক্যারিয়ার অনুসন্ধান, স্পোকেন ওয়ার্ড ও ডিজিটাল মিডিয়া ক�োর্সসমূহ

ভর্তির তথ্যাবলী
•
•

5

শিক্ষার্থী ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকগণ স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করবে এবং
একটি ইনটেক সাক্ষাৎকারের সূচি নির্ধারণ করবেন।
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং টিকাদান কার্ড প্রদান করার অনুর�োধ করা
হয়। শিক্ষার্থীদেরকে একটি ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য স্কুল কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ
করতে বলা হবে।

3

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M000.pdf
পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
নির্দেশনাবলী: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: যথেষ্ট উন্নত
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
100% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার
এজ/আনডার-ক্রেডিটেড

1

য�োগায�োগের তথ্য

নির্দেশিকার প্রতিটি পাতার উপরের বাম ক�োনায় অবস্থিত, এই সেকশনটি ঠিকানা, ফ�োন নম্বর এবং কীভাবে একটি স্কুল বা প্রোগ্রামে য�োগায�োগ
করতে হবে সে সংক্রান্ত নির্দে শ করে।

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা

কার্যকরভাবে বা অনভিগম্যতা বলতে সেই ক্ষেত্রকে ব�োঝায় যেখানে সীমিত চলাচলক্ষম শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুল সুবিধাবলী পেতে পারে।
বাড়তি তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক পাতা নং x দেখুন।

2

তালিকাভুক্তি

স্বাভাবিকভাবে স্কুলে ভর্তিকৃত ম�োট শিক্ষার্থী সংখ্যা।

ভর্তির অগ্রাধিকারসমূহ

ভর্তির অগ্রাধিকারসমূহ সেই শ্রেণিকে তালিকাভুক্ত করে যেটিতে আবেদনকারীগণকে বিবেচনা করা হয়। এটি আপনি ক�োথায় বাস
করেন বা আপনার বয়স কত সেটার উপর ভিত্তি করে সীমাবদ্ধতা বা অগ্রাধিকারসমূহ অন্তর্ভু ক্ত করতে পারে।
vii

স্কুল বা প্রোগ্রাম সংক্রান্ত পৃষ্ঠাগুলি কীভাবে পড়তে হবে
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান

ট্রান্সফার স্কুলসমূহ ও YABC প্রোগ্রামসমূহের ক�োন�ো গ্রেড় কনফিগারেশন নেই। শিক্ষার্থীদের ক্রেডিট ভিন্ন হতে পারে সেজন্য
শিক্ষার্থীগণ তাদের চাহিদামত ক�োর্স গ্রহণ করে।

3

পারফরম্যান্স

নিউ ইয়র্ক শহরের শিক্ষা বিভাগ স্কুলের কার্যকলাপের তথ্য এবং শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংগ্রহ করে, যা প্রতিটি স্কুলের শক্তি চিহ্নিত করতে পারে
এবং যে ক্ষেত্রগুলিতে উন্নতি প্রয়�োজন সেগুলিকেও চিহ্নিত করতে পারে। নির্দেশিকাটি এর কিছু তথ্য ধারণ করে সেটি ট্রান্সফার স্কুল ও YABC
প্রোফাইলসমূহে তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। স্কুল পারফরম্যান্স তথ্যাবলীর সম্পর্কে অধিক তথ্যের জন্য ভিজিট
করুন: www.nyc.gov/schools/accountability.

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:

প্রতিটি ট্রান্সফার স্কুল ও YABC প্রোফাইল একটি স্কুল ক�োয়ালিটি স্নাপশটের সাথে সম্পৃক্ত যেটি পরিবারবর্গ ও কমিউনিটি সদস্যদের
জন্য তৈরি পারফরম্যান্স তথ্যের একটি সারাংশ প্রতিবেদন প্রদান করে।
ট্রান্সফার স্কুল প্রোফাইলসমূহ মান পর্যাল�োচনা (Quality Review) এর রেটিং ধারণ করে যেটি একটি ফরমাল স্কুল ভিজিটের
উপর ভিত্তি করে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের মূল্যায়ন। স্কুলভিত্তিক কার্যকলাপগুলির মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষাবিদ শ্রেণিকক্ষগুলি
পর্যবেক্ষণ করেন এবং পিতামাতা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং স্কুলের নেতাদের সাথে কথা বলেন। স্কুলসমূহ যথেষ্ট উন্নত, ক�ৌশলী,
উন্নয়নশীল বা অনুন্নত রেটিং পেয়ে থাকে নিম্নোক্ত নির্দে শকসমূহের উপর ভিত্তি করে:
পাঠ্যক্রম: পাঠ্যক্রম কতটা আনন্দদায়ী ও চ্যালেঞ্জিং?

নির্দেশনাবলী: শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ কতটা ফলপ্রসূ?

শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীরা কি শিখছে সেটা স্কুল কতটা ভাল�ো মূল্যায়ন করে?

উচ্চ প্রত্যাশা: কতটা পরিষ্কারভাবে উচ্চ প্রত্যাশাসমূহ শিক্ষার্থী ও কর্মীদের সাথে য�োগায�োগ করে?
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: শিক্ষকরা কতটা ভাল�োভাবে একে অপরের সাথে কাজ করে?

% শিক্ষার্থী বেশি বয়সী/ক্রেডিটের নিচে

একজন শিক্ষার্থীকে বেশি বয়সী/ক্রেডিটের নিচে বিবেচনা করা হয় নিম্নোক্ত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে (যেখানে বয়স প্রবেশের স্কুল
বছরে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং প্রবেশের স্কুল বছরের আগে ক্রেডিট ও রেটিং সমূহ):
বয়স

মানদণ্ড

16

11 ক্রেডিটের নিচে;
বা 22 ক্রেডিটের নিচে এবং রিজেন্ট পাশের সংখ্যা শূন্য

17

22 ক্রেডিটের নিচে;
বা 33 ক্রেডিটের নিচে এবং রিজেন্ট পাশের সংখ্যা শূন্য

18

বা 33 ক্রেডিটের নিচে এবং রিজেন্ট পাশের সংখ্যা চার বা তার কম

19 বছর বা তার
চেয়ে বেশি বয়সী

33 ক্রেডিটের নিচে;
বা 44 ক্রেডিটের নিচে এবং রিজেন্ট পাশের সংখ্যা চার বা তার কম;
বা রিজেন্ট পাশের সংখ্যা দুই বা তার কম

DOE এর বাইরে থেকে হাই স্কুলে প্রবেশকারী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শুধুমাত্র-ক্রেডিট মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় (কেননা সেই সকল
শিক্ষার্থীগণ সাধারণত তাদের আগের স্কুলে রিজেন্ট পরীক্ষাসমূহ দেয়নি)।
বয়স

মানদণ্ড

16

11 ক্রেডিটের নিচে

17

22 ক্রেডিটের নিচে

18

33 ক্রেডিটের নিচে

19 বছর বা তার চেয়ে
বেশি বয়সী

44 ক্রেডিটের নিচে

viii

স্কুল বা প্রোগ্রাম সংক্রান্ত পৃষ্ঠাগুলি কীভাবে পড়তে হবে
4

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

স্কুল কর্তৃক জমাকৃত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ যেটা তাদের মিশন ও শিক্ষার্জনের প্রতি তাদের অভিগমনকে ব্যাখ্যা করে।

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনসমূহ যে সকল সেবা প্রদান করে তার একটি তালিকা। এই সকল সেবা বিভিন্ন স্কুলে এবং প্রোগ্রামে পাওয়া
যায় সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য যারা ক�োন�ো ট্রান্সফার স্কুল বা YABC তে ভর্তি হয়েছে। যুব উন্নয়ন প্রোগ্রাম পরিচালনা করা, কেস
ব্যবস্থাপনা/কাউন্সেলিং, ইন্টার্নশীপ, ক্যারিয়ার পরিকল্পনা বা অনুসন্ধান এবং গাইডেন্স এর অন্তর্ভু ক্ত তবে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস

লক্ষ্যনীয় ইন্টার্নশীপ অভিজ্ঞতাসমূহ যেগুল�ো শিক্ষার্থীরা লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) এর মাধ্যমে অর্জন করেছে।

অংশীদারিত্ব

সহয�োগিতাসমূহ, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি, ইন্সটিটিউশন ও অর্গানাইজেশন সমূহের একটি তালিকা যেগুল�ো ক�োন�ো স্কুল বা প্রোগ্রামের
সাথে সহয�োগিতা করে।

প্রোগ্রাম হাইলাইটসমূহ, ভাষা ক্লাশসমূহ, এডভান্স প্লেসমেন্ট ক�োর্সসমূহ

যেক�োন�ো বিশেষ প্রোগ্রামের একটি বর্ণনা, এডভান্স ক�োর্সসমূহ ও ভাষা ক্লাশসমূহ যেগুল�ো স্কুলটি প্রদান করে।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের কার্যক্রমসমূহ সাধারণত স্কুলের পূর্বে বা পরে। কিছু উদাহরণের মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের উন্নয়ন, ক্লাব,
প্রকাশনাসমূহ, নৃতাত্বিক/সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসমূহ, আর্ট স কার্যাবলী, স্পোর্ট স এবং বার্ষিক থিয়েটার বিষয়ক প্রোডাকশনসমূহ। মনে
রাখবেন যে এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয় এবং কিছু স্কুল তাদের সকল সুবিধাবলী অন্তর্ভু ক্ত নাও করে থাকতে পারে। আপনি যদি ক�োন�ো
নির্দিষ্ট কার্যক্রমে আগ্রহী হয়ে থাকেন এবং সেটিকে এই পাতায় না পান তাহলে আর�ো তথ্যের জন্য স্কুলে য�োগায�োগ করুন বা স্কুল
ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

পাবলিক স্কুল অথেনটিক লীগ (PSAL)

প্রতিয�োগী বালক, বালিকাগণ এবং সহশিক্ষা দলসমূহ যেগুল�ো PSAL বিকল্প লিগে অংশগ্রহণ করবে।

স্কুলের খেলাধু লা

স্কুল-ভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স ও ইনট্রামু্রাল স্পোর্ট সমূহ।

5

ভর্তির তথ্যাবলী

এখানে আপনি ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের বিবেচনা করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনি এখানে জানতে পারবেন। প্রতিটি
ট্রান্সফার স্কুল ব্যক্তিগতভাবে ভর্তির মানদণ্ড নির্ধারণ করে।

ix

বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা এই ডিরেক্টরিতে তালিকাবদ্ধ যেক�োন�ো হাই স্কুল, প্রোগ্রাম বা হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারেন। ক�োন�ো
স্কুল বা প্রোগ্রামের ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য যে পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার কথা এই নির্দেশিকায়
উল্লেখ করা হয়েছে, এই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাও সেই একই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করবেন। একটি হাই স্কুল একজন শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করার
পর, স্কুলটি শিক্ষার্থীর ইনডিভিজুয়ালাইজড এডুকেশন প্রোগ্রাম (IEP) প্রয়�োগ করবে। স্কুলের IEP দল শিক্ষার্থী এবং তার পরিবারকে স্বাগত
জানাবে, সকল শিক্ষার্থীর প্রয়�োজনগুলি পূরণ করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য একত্রে IEP-এর পর্যাল�োচনা করবে। কিছু ক্ষেত্রে,
শিক্ষার্থীদের চাহিদাগুলি আর�ো ভালভাবে পূরণ করতে IEP-কে পরিমার্জন করার জন্য IEP দল সমবেত হতে পারে। হাই স্কুলের যে শিক্ষার্থীরা
ইন্টিগ্রেটেড ক�ো-টিচিং (ICT) অথবা স্পেশাল ক্লাস (SC) পরিষেবা গ্রহণ করছে, তাদের দল হিসেবে ক্লাসগুলিতে উপস্থিত হওয়া জরুরী নয়।
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য তার IEP অনুসারে ইনডিভিজুয়ালাইজড পরিষেবা থাকবে এবং যথাযথভাবে, পূর্ণ দিনের জন্য অথবা আংশিক
দিনের জন্য এই পরিষেবাগুলির সমাহার থাকতে পারে। বাড়তি তথ্যের জন্য ভিজিট করুন www.nyc.gov/schools/Academics/
SpecialEducation.

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা
নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ (DOE) নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে Americans with Disabilities Act (ADA) মেনে এর প্রোগ্রাম,
পরিষেবা এবং কার্যকলাপগুলি অক্ষম শিক্ষার্থীদের প্রবেশয�োগ্য, যার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত হল সেই সব শিক্ষার্থীরা যারা চলাফেরা করতে পারে
না অথবা যাদের অন্যরকমের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে। আমাদের স্কুল ভবনটি প্রবেশয�োগ্যতার বিভিন্ন স্তরকে আচ্ছাদিত করে। ক�োন

স্কুলগুলি ক্রিয়ামূলকভাবে প্রবেশয�োগ্য তা নির্ধারণ করার জন্য DOE ক্রমাগত তার স্কুলগুলিকে পর্যাল�োচনা করে। এই নির্দেশিকার প্রতিটি
স্কুল বা প্রোগ্রাম সাইট প্রবেশয�োগ্যতা স্ট্যাটাস ইঙ্গিত করে। একটি স্কুল ভবনের মধ্যে একাধিক স্কুল প্রোগ্রাম থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা একটি
স্কুল কার্যকরভাবে প্রবেশয�োগ্য বা প্রবেশয�োগ্য নয় কি না সেটি তালিকাভুক্ত করে।
কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য স্কুলগুলি হল এমন স্কুল যেগুলিতে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রোগ্রামগুলি
এবং ভবনের স্থানগুলি ব্যবহার করতে পারে, যার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত হল ল্যাব�োরেটরি, লাইব্রেরী, ক্যাফেটেরিয়া, পেক্ষাগৃহ এবং জিমন্যাশিয়াম।
কিছু ক্ষেত্রে প্রবেশয�োগ্যতাকে সঠিক স্থান দেওয়ার জন্য স্কুলের ক্লাস এবং কার্যকলাপগুলিকে স্থানান্তরিত করা হতে পারে। কমপক্ষে বিশ্রামের
একটি ঘর প্রবেশয�োগ্যতাযু ক্ত।
সেই সকল যেগুল�ো প্রবেশয�োগ্য নয় সেগুলি সকল প্রাসঙ্গিক প্রোগ্রাম এবং ভবনের মধ্যের স্থানগুলির প্রবেশয�োগ্যতা প্রদান করতে পারে না।
সাইট প্রবেশয�োগ্যতা সম্বন্ধে আপনার যদি ক�োন�ো নির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে, তাহলে আর�ো তথ্যের জন্য আপনার স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করা উচিৎ।
কিছু স্কুল আংশিকভাবে প্রবেশয�োগ্য এমন ভবনের মধ্যে অবস্থিত যা একটি স্কুলের মধ্যে সকল প্রাসঙ্গিক স্থান এবং পরিষেবার প্রবেশয�োগ্যতা
প্রদান করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ এই স্কুলগুলি আংশিকভাবে প্রবেশয�োগ্য এমন ভবনে হতে পারে এবং সেখানে এলিভেটর রেম্প
(elevator ramp) থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, কিন্তু চলাফেরার সীমিত চাহিদাগুলি পূরণ করতে সক্ষম হতে পারে।

নতুন স্কুলের প্রবেশয�োগ্যতা স্থিতি সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন অথবা DOE-এর
স্পেস প্ল্যানিং বিভাগের অফিসের সাথে এই ইমেল ঠিকানায় য�োগায�োগ করুন SpacePlanning@schools.nyc.gov. নিউ ইয়র্ক সিটির
সরকারী স্কুলসমূহের প্রবেশয�োগ্যতা সম্পর্কে আর�ো তথ্যের জন্য খ�োঁজ করুন প্রবেশয�োগ্য স্কুলগুলির তালিকা এই ঠিকানায়
www.nyc.gov/schools/Offices/OSP/Accessibility.htm.

নিউ ইয়র্ক সিটির দায়বদ্ধতা

নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ (NYSED) তার নিজস্ব পরিমাপ পদ্ধতির নিরীখে স্কুলগুলির দায়বদ্ধতার অবস্থা নির্ধারণ করে৷ নিউ ইয়র্ক স্টেট
অ্যাকাউন্টেবিলিটি সম্বন্ধীয় আর�ো তথ্যের জন্য, NYSED-এর ওয়েবসাইটটি পরিদর্শন করুন: http://data.nysed.gov/.
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English Language Learners (ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী)

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার (ELL) এই নির্দেশিকায় তালিকাভুক্ত যেক�োন�ো প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারে সেইসাথে নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা
বিভাগের সকল স্কুলে আবেদন করতে পারবে যারা ELL শিক্ষার্থীদের বেশি কিছু সহায়তা ও সেবা প্রদান করে তাদের ইংরেজি সাবলীলতা
উন্নয়ন করার জন্য এবং তাদেরকে স্কুল, কলেজ এবং/বা ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করার জন্য।
নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলসমূহে তিনটি ভিন্ন ধরণের ELL সার্ভিস ডেলিভারি মডেল প্রদান করা হয়:

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ (ESL)

ফ্রি স্ট্যান্ডিং ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামসমূহ সকল ভাষা আর্ট স এবং ইংরেজিতে অন্যান্য বিষয়ে নির্দে শনা প্রদান
করে নির্দিষ্ট নির্দে শনাগত দক্ষতাবলীর মাধ্যমে যেগুল�ো ইংরেজিতে সাবলীলতা বৃদ্ধির উপর মন�োনিবেশ করে। ESL প্রোগ্রামগুলির
তারতম্য হতে পারে, কিছু স্কুল stand-alone ESL ক্লাস প্রদান করতে আবার অন্য স্কুলগুলি ESL নির্দে শকে সাবজেক্ট এরিয়া
ক্লাসগুলির সাথে যু ক্ত করতে পারে। এছাড়াও এই সকল প্রোগ্রামে স্থানীয় ভাষায় সহায়তা পাওয়া যাবে।

ট্রানজিশনাল বাইলিঙ্গুয়াল এডুকেশন (TBE)

ট্রানজিশনাল বাইলিঙ্গুয়াল এডুকেশন প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে ভাষা আর্ট এবং শিক্ষার্থীদের স্থানীয় ভাষায় এবং ইংরেজিতে বিষয়
ভিত্তিক নির্দে শনা এবং সেই সাথে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজিতে নিবিড় নির্দে শনা অন্তর্ভু ক্ত করে। শিক্ষার্থীরা যেহেতু স্থানীয় ভাষার
ক্ষেত্রে প্রয়�োজনীয় শক্তিশালী জ্ঞান এবং অ্যাকাডেমিক দক্ষতা ব্যবহার করে ইংরেজিতে সাবলীলতা অর্জন করছে সেহেতু ইংরেজিতে
নির্দে শনা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং স্থানীয় ভাষার ক্ষেত্রে নির্দে শনা হ্রাস করা হয়েছে।

ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ (DL)

ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামসমূহ তৈরি করা হয়েছে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থীদেরকে ইংরেজিতে সাবলীল শিক্ষার্থীদের সাথে একীভূত
করার জন্য যাতে ইংরেজি ও একটি লক্ষ্যের ভাষায় কনটেন্ট সম্পর্কিত নির্দে শনা পাওয়া যায়। ডুয়েল ল্যাঙ্গোয়েজ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য
হল�ো এটি নিশ্চিত করা যে শিক্ষার্থীগণ দ্বিভাষিক, দ্বি-জাতিক ও দ্বি-সাংস্কৃতিক গ্র্যাজুয়েট হওয়া। শেষ পর্যন্ত তারা একটি দ্বি-ভাষিক
গ্র্যাজুয়েশন নিশ্চিত করে।
ক�োন�ো স্কুলে ELL সার্ভিস সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সরাসরি স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ
লার্নার (ELLs)-দের জন্য পরিষেবা এবং সহায়তা সম্বন্ধীয় আর�ো তথ্যের জন্য, 212-374-6072 নম্বরে ফ�োন করুন অথবা ইংলিশ
ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার-এর অফিস ওয়েবসাইটি পরিদর্শন করুন: www.nyc.gov/schools/Academics/ELL.

xi

শিক্ষার্থীদের পিতামাতার জন্য সেবাসমূহ

আপনি যদি গর্ভ বতী হন বা ছ�োট বাচ্চা থাকে তাহলে আপনার আপনার স্কুলে থেকে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। আপনাকে
আইনগতভাবে স্কুল বছরের শেষ পর্যন্ত স্কুলে য�োগদান করতে হবে যে বছর আপনার বয়স 17 বছর হবে।
Living for the Young Family through Education (LYFE) এমন একটি
প্রোগ্রাম যেটি নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ স্কুলসমূহে ভর্তি শিক্ষার্থীদের পিতামাতার
শিশুদেরকে বিনামূল্যে শিশুসেবা প্রদান করে। প্রতিটি LYFE, চাইল্ডকেয়ার সাইটে
সনদধারী শিক্ষক ও পরিচর্যাকারীগণ নিরাপদ, পরিচর্যামূলক ও অর্থবহ প্রাথমিক
শৈশবকালীন শিক্ষা অভিজ্ঞতাসমূহ প্রদান করে ছ�োট বাচ্চা ও ভাইব�োনদের জন্য - এবং
তাদের পিতামাতাকে একই কাজ বাড়িতে করতে সহায়তা করে। লাইসেন্সধারী সামাজিক
কর্মীগণ সাপ্তাহিক ব্যক্তিগত এবং দলীয় সেশন অনুষ্ঠিত করে শিক্ষার্থীদের পিতামাতাকে
মানসম্মত রেফারেল সেবাসমূহের সাথে যু ক্ত করার জন্য। কর্মীগণও স্কুল/কমিউনিটির
অংশীদারদের সাথে সহয�োগিতা করে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে শিক্ষার্থীদের
পিতামাতারা যাতে গ্র্যাজুয়েশনের জন্য সঠিক পথে থাকার পাশাপাশি সফলভাবে পিতামাতার দায়িত্বে স্থানান্তরিত হতে পারে।
নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট 79 কর্তৃক পরিচালিত LYFE প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের পিতামাতার জন্য হাই স্কুলের গ্র্যাজুয়েট হওয়ার
ক্ষেত্রে সঠিক পথে থাকা সম্ভব করে (বা একটি হাই স্কুল সমপর্যায়ের ডিপ্লোমা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে) ধারাবাহিক, উচ্চমানের শিশুসেবা, গাইডেন্স
এবং সামাজিক এডভ�োকেসি সেবা প্রদানের মাধ্যমে।
LYFE -তে ভর্তি হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই:
•

ক�োন�ো নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগের স্কুল বা প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে (Pathways to Graduation সাইটসমূহের হাই স্কুল
সমজাতীয় প্রোগ্রামসমূহসহ)। কর্মীগণ নিউ ইয়র্ক সিটির সরকারী স্কুলের একজন শিক্ষার্থী কি না সেটি নিশ্চিত করতে পারবেন।

•

8 সপ্তাহ থেকে 3 বছরের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। (আপনার শিশু অবশ্যই কমপক্ষে 8 সপ্তাহ বয়সী হবে এবং ভর্তির জন্য বয়সের
উপয�োগী সকল টিকা দেওয়া থাকতে হবে। আপনার শিশু LYFE প্রোগ্রামে ভর্তি থাকতে পারবে সেই স্কুল বছরের শেষ পর্যন্ত যে বছর
তার বয়স তিন অতিক্রম করবে।)

LYFE -তে ভর্তি হওয়ার জন্য আপনার থাকতে হবে:
•

আপনার সন্তানের জন্ম সনদ

•

আপনার জন্ম সনদ

•

আপনার শিশুর জন্য একটি সম্প্রতি চাইল্ড এন্ড এড�োলেসেন মেডিকেল এক্সাম ফরম

•

আপনার শিশুর টিকার একটি বর্তমান রেকর্ড

•

আপনার OSIS নম্বর

কিছু ক্ষেত্রে আপনার শিশু LYFE চাইল্ডকেয়ার সেন্টারে যেতে পারবে যেখন আপনার কাগজের কাজ সম্পন্ন হবে।
আপনি আপনার শিশুকে যেক�োন�ো LYFE সাইটে ভর্তি করতে পারবেন। আপনাকে আপনি আপনার শিশুকে ভর্তি করতে চান এমন LYFE
সাইট এর মত একই স্কুলে য�োগ দিতে হবে না। আপনার কাছাকাছি একটি LYFE এর অবস্থান খুজে পাওয়ার জন্য:
•
•
•
•
•

LYFE এর অবস্থানের ম্যাপ অনলাইনে খু জুন এই ঠিকানায় http://lyfenyc.org
LYFE সেন্ট্রাল অফিসে য�োগায�োগ করুন এই নম্বরে 212-609-8520
আপনার বর�োতে একটি রেফারেল সেন্টারে কল করুন এবং বলুন যে আপনার LYFE সম্পর্কে ক�োন�ো প্রশ্ন রয়েছে
“LYFE প্রোগ্রাম সাইট ডিরেক্টরিতে” যান যেটি এই নির্দেশিকার প্রতিটি বর�ো এর শেষে রয়েছে
আপনার বর্তমান স্কুলের একজন কর্মী সদস্যের কাছে জিজ্ঞাসা করুন

কীভাবে LYFE-এ ভর্তি হতে হবে সে সম্পর্কে অধিক জানার জন্য ভিজিট করুন: http://lyfenyc.org/

xii

কলেজ ও ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া

xiii

কলেজ ও ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া

xiv

কলেজ ও ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া
গ্র্যাজু্য়েশনের আবশ্যকতা

গ্র্যাজুয়েশনের শর্তাবলী সম্পর্কে সবচেয়ে হালনাগাদ তথ্যাবলী যার মধ্যে রয়েছে গ্র্যাজুয়েশন কার্ড যেটি ক�োর্সসমূহের এবং মূল্যায়নের ব্যাপারে
গাইডেন্স প্রদান করে যেগুল�ো শিক্ষার্থীগণ কলেজ ও ক্যারিয়ারের প্রস্তুতির জন্য সম্পন্ন করতে পারে তা প্রদান করে সেগুল�ো জানার জন্য
ভিজিট করুন: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm.

xv

xvi
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Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx • DBN 12X446
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 1010 Reverend James A. Polite Avenue
Room 209
Bronx, NY 10459
ফ�োন: 718-518-3050
ফ্যাক্স: 718-589-3710
ইমেইল: MVernon@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://schomburgsatelliteacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx একটি বিকল্প
ট্রান্সফার হাই স্কুল যা তরুণদের মানসিকতাকে পরিবর্ত ন করে এবং শিক্ষার
মাধ্যমে টিকে থাকার ব্যাপারে একনিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। স্কুল কমিউনিটি
খুবই প্রাণবন্ত এবং আন্তরিক। এখানে শিক্ষার্থীরা একই সময়ে একাধিক
বিষয়ে গভীরভাবে মন�োয�োগী হয়ে থাকে। ছ�োট ছ�োট ক্লাসরুম এবং একটি
ব্যস্ত সময়সূচির সহায়তায় এখানে অ্যাকাডেমিকভাবে প্রত্যাশিত কঠ�োরতা
বজায় থাকে এবং ক্লাসসমূহ ভাল�োভাবে সম্পন্ন হয়। আমরা শিক্ষার্থীদেরকে
গতানুগতিকভাবে পরীক্ষণের বদলে প�োর্টফ�োলিও ভিত্তিক নিরীক্ষণসমূহের
দ্বারা তাদের রিজেন্টস হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনের মাধ্যমে কলেজ এবং
ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুতিগ্রহণের সুয�োগ দিয়ে থাকি। শিক্ষার্থীরা স্টেট কর্তৃক
নিধারিত গ্র্যাজুয়েশনের আবশ্যিক শর্ত পূরণের জন্য ইংরেজি, ইতিহাস,
গণিত এবং বিজ্ঞানের উপর প�োর্টফ�োলিও নিরীক্ষণসমূহ উপস্থাপন করে;
তাদেরকে এর পাশাপাশি অবশ্যই ইংরেজি রিজেস্টসে পাশ করতে হয়।
আমরা হলাম একটি সৃষ্টিশীল, সহমর্মিতা পূর্ণ, অ্যাকাডেমিকভাবে চ্যালেঞ্জিং
কমিউনিটি যার ঐতিহ্য হল�ো এর শিক্ষার্থীদেরকে খুবই ভাল�োভাবে কলেজের
জন্য প্রস্তুতিগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি তাদের নিজেদের
জীবনে এবং বিশ্বে ইতিবাচক পরিবর্ত ন আনতে অনুপ্রাণিত করা।

সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Prospect Avenue

বাস: BX17 থেকে 164th Street & Prospect Avenue; BX6 থেকে
163rd Street & Prospect Avenue; BX4 থেকে 163rd Street &
Westchester Avenue
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা আমাদের আসন্ন
ওপেন হাউসসমূহ ভিজিট করতে বা এর ব্যাপারে ক�োন�ো তথ্য জানতে চান
তাদের আমাদের প্রধান অফিসে 718-518-3050 এ কল করতে হবে।

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক : ইন্টার্নশিপস; আফটার-স্কুল টিউটরিং;
ইভিনিং স্কুল ক্লাসেস; কলেজ নাউ ক্লাসেস, ভেকেশন অ্যান্ড সামার স্কুল
ক্লাসেস

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: কমপক্ষে 10 ক্রেডিটসহ 16 বছর,
কমপক্ষে 14 ক্রেডিটসহ 17 বছর,
কমপক্ষে 19 ক্রেডিটসহ 18 বছর,
কমপক্ষে 28 ক্রেডিট ও 2 রিজেন্টসসহ 19 বছর বয়সী নিউ ইয়র্ক সিটির
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়
ম�োট শিক্ষার্থী: 164

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ ও ফরাসি
অংশীদারিত্ব: Opening Act Improve, Lorenzo Dance Co.,
R.F. Art Consultants, East Side Settlement House এর জন্য
লার্নিং টু ওয়ার্ক প্রোগ্রাম
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট লিডার্শীপ, গে-স্ট্রেইট অ্যালাইন্স,
স্টু ডেন্ট কাউন্সিল, ওপেন-মাইক প�োয়েট্রি, সিংগিং, ড্যান্স
PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের বাস্কেটবল

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X446.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
74% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•
•
•
•

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত
করে। LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত
অনুসন্ধান, কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা
গ্র্যাজুয়েশনের পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য
শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক
সংগঠন (CBO) এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Arturo Schomburg এর LTW অংশীদার হল�ো
East Side Settlement House.
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আবেদনকারীদের বয়স অবশ্যই 16 কিংবা তার বেশি হতে হবে এবং
অন্তত এক বছরের জন্য হাই স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনকারীদের অবশ্যই একটি আবেদনপত্র জমা দিতে হবে এবং
স্কুলে একটি ইন্টারেক্টিভ ইন্টারভিউয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, ঠিকানার প্রমাণপত্র, জন্ম সনদ এবং
সকল টিকা গ্রহণের রেকর্ড সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে।
ভর্তি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার পূর্বে স্কুল কমিউনিটির সাথে সময় অতিবাহিত
করতে শিক্ষার্থী এবং পিতামাতা/অভিভাবকদের স্কুল কর্মী দের সাথে
ইন্টারভিউ/ওরিয়েন্টেশনের জন্য য�োগায�োগ করতে বলা হবে।

Bronx Arena High School • DBN 08X537
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা:

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট: http://schools.nyc.gov/OA/
SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
HST_X537.pdf
পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
নির্দেশনাবলী: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: যথেষ্ট উন্নত
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
64% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

1440 Story Avenue
Bronx, NY 10473
ক্যাম্পাস: Soundview Educational Campus
ফ�োন: 718-860-5056
ইমেইল: info@bronxarena.org
ওয়েবসাইট: http://www.bronxarena.org
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 6 থেকে Hunts Point বা 2, 5 থেকে Simpson Street
followed by BX5
বাস: BX5 থেকে Story Avenue & Colgate বা Bronx River Avenue
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ওপেন হাউসের সময় জানতে বা
একটি ভিজিটের সময় ঠিক করতে স্কুলে যোগায�োগ করতে পারবে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
Bronx Arena High School হচ্ছে শিক্ষা বিভাগ এবং SCO Family of
Services এর একটি সম্মিলিত উদ্যোগ। আমরা ওভার-এজ ও আনডারক্রেডিটেড তরুণদের জন্য নিবেদিত, তাদেরকে স্কুলে পুনরায় যু ক্ত হতে এবং
শিক্ষার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন করতে অনুপ্রাণিত করি যা তাদের কলেজ,
ক্যারিয়ার এবং জীবনে সফলতার জন্য প্রস্তুত করে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের
মাধ্যমে একটি ব্যক্তিগত অ্যাকাডেমিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে,
শিক্ষার্থীরা এখানে একটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত শিখন পরিবেশ তৈরি করতে পারে,
যা তাদেরকে 21 শতকের চ্যালেঞ্জ ম�োকাবেলার জন্য প্রয়�োজন অনুসারে
1দক্ষ করে ত�োলে।

তালিকাভুক্তি

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার চেয়ে বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়
ম�োট শিক্ষার্থী: 214

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , অ্যাক্সেলারেটেড ক্রেডিট একু মুলেশন,
iLearnNYC, কানেকটেড ফাউন্ডেশনস, টেকন�োলজি ক্লাসেস, কলেজ
অ্যান্ড ক্যারিয়ার প্লানিং, পেইড ইন্টার্নশিপস

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

অংশীদারিত্ব: SCO Family of Services
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট লিডার্শী প, বাস্কেটবল ক্লাব,
আফ্রিকান ড্যান্স, ইক�ো স্কোয়াড, কলেজ ট্যুর

Bronx Arena High School এর LTW অংশীদার হল�ো
SCO Family of Services.

ভর্তির তথ্যাবলী
•
•
•
•
•
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Bronx Arena এর ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে যা সমগ্র বছর
জুড়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে।
ওপেন হাউস মাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় (প্রতি জুন, জুলাই এবং
সেপ্টেম্বরে দুই বার)
আবেদনের জন্য করণীয়: আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ওপেন হাউসের সময়
সম্পর্কিত তথ্যের জন্য 718-860-5056 তে কল করা উচিত।
শিক্ষার্থী এবং পিতামাতা/অভিভাবকদের একটি সাম্প্রতিক হাই স্কুল
ট্রান্সক্রিপ্ট, উপস্থিতির ইতিহাস এবং IEP প্রদান করতে বলা হয়, যদি
প্রয�োজ্য হয়।
স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে ইনটেক প্রক্রিয়া শেষে বিস্তারিত জানিয়ে
দেওয়া হবে।

Bronx Community High School • DBN 08X377
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

New York City Mission Society এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে
Bronx Community High School (BCHS) হল�ো একটি ছ�োট আকারের
ট্রান্সফার স্কুল যা সেই সকল তরুণদের জন্য প্রতিষ্ঠিত যারা অমন�োয�োগী
ছিল বা স্কুল থেকে ঝড়ে পড়েছে। BCHS স্কুলে শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ উপস্থিতি
নিশ্চিত করতে নিবিড় সহায়তা ও পরিষেবা প্রদানের ডিজাইন করে। প্রতিটি
শিক্ষার্থীর জন্য একজন অ্যাডভাইজর থাকে যিনি 25 জন শিক্ষার্থীর সাথে
কাজ করেন। BCHS এর একটি ত্বরাণ্বিত ক্রেডিট প্রোগ্রাম রয়েছে যাতে
শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ক্রেডিট অর্জনের সুয�োগ রয়েছে। প�োস্ট-গ্র্যাজুয়েট
প্লানসহ শিক্ষার্থীরা গ্র্যাজুয়েট হয় এবং স্কুলে তালিকাভু ক্ত হলে কর্মসংস্থানের
জন্য প্রস্তুতি এবং দক্ষতা উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে।

1980 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10473
ক্যাম্পাস: Adlai E. Stevenson Educational Campus
ফ�োন: 718-892-1026
ফ্যাক্স: 718-892-6941
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X377
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়
সাবওয়ে: 6 থেকে Parkchester followed by BX36, BX39

বাস: BX36, BX39 থেকে Pugsley & Lafayette Avenues; BX5 থেকে
White Plains Road & Story Avenue (শপিং সেন্টারের পিছনে)
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ওপেন হাউসের তারিখ বা একটি
ভিজিটের সময় ঠিক করতে স্কুলে যোগায�োগ করতে পারে।

প্রোগ্রামসমূহ: BCHS লার্নিং টু ওয়ার্ক অফার করে। শিক্ষার্থীরা স্কুলে এবং
আশেপাশের কমিউনিটিগুল�োতে সুন্দর কমিউনিটি গঠন এবং কমিউনিটি
ভিত্তিক সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। পাঠ্যক্রমটি একটি পাবলিক
স্পেকিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ম�ৌখিক য�োগায�োগের পাশাপাশি ম�ৌলিক
সাক্ষরতা এবং সংখ্যাসূচক দক্ষতার উপর ফ�োকাস করবে।

তালিকাভুক্তি

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 180

অংশীদারিত্ব: নিউ ইয়র্ক সিটি মিশন স�োসাইটি
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: অ্যাডভ�োকেট কাউন্সেলরদের সাথে
সপ্তাহে দুইবার দলীয় বৈঠক থাকে, এর পাশাপাশি এখানে আছে সহপাঠীদের
মধ্যে কাউন্সেলিং, ছ�োট ছ�োট দলীয় নির্দে শনা, সহপাঠীদের মাধ্যমে শেখান�ো

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X377.pdf
পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
65% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•

•

•
•

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

•
•
•

Bronx Community High School এর LTW অংশীদার হল�ো
New York City Mission Society.
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Bronx Community High School এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি
নীতিমালা রয়েছে যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর ও তার বেশি বয়সী
শিক্ষার্থীদের এবং যারা কমপক্ষে এক বছর একটি হাই স্কুলে ভর্তি ছিল
এবং যাদের কমপক্ষে 6গ্রেড পর্যন্ত পড়ার স্তর রয়েছে তাদের ভর্তি করছে।
16 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই 5-10 ক্রেডিট থাকতে হবে;
17 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই 10-25 ক্রেডিট থাকতে হবে এবং
18 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই 25 ক্রেডিট এবং দুইটি রিজেন্টস
এক্সামে 65 বা তার বেশি স্কোর থাকতে হবে। BCHS এর লক্ষ্য হল�ো
স্টিভেন ক্যাম্পাসের আশপাশের শিক্ষার্থীদের পরিষেবা প্রদান করা।
মেজর ইনটেক: মে- অক্টোবরের শুরুতে (শরতের ভর্তির জন্য)
আবেদনের জন্য করণীয়: একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন বা
নিজে আসুন। ইন্টারভিউ এবং ইনটেক প্রক্রিয়ায় যু ক্ত হতে শিক্ষার্থীদের
অবশ্যই একটি ওপেন হাউসে উপস্থিত হতে হবে।
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, ঠিকানার প্রমাণপত্র, জন্ম সনদ,
য�োগায�োগের তথ্য, টিকা গ্রহণের রেকর্ড এবং RISA রেকর্ড সমূহ
উপস্থাপনের জন্য বলা হয়।
পিতামাতা/অভিভাবকদের টেলিফ�োন কলের মাধ্যমে জানিয়ে
শিক্ষার্থীদের স্কুলে ভর্তি করা হয়।
প্রোগ্রামে গৃহীত শিক্ষার্থীরা ওরিয়েন্টেশন সেশনসমূহে উপস্থিত হবে এবং
প্রত্যাশা করা হয় যে তারা স্কুল কমিউনিটিতে অংশগ্রহণ করবে।

Bronx Haven High School • DBN 07X381
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

শিক্ষার্থী, ফ্যাকাল্টি এবং পরিবারের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা
আমাদের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন বৃদ্ধি করতে উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার
করব এবং উচ্চ শিক্ষায় সফল হতে তাদের সাহায্য করব। Bronx Haven
High School এর প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য একজন অ্যাডভাইজর নিয়�োগ
করা হয় যার দ্বায়িত্বের মধ্যেঅন্তর্ভু ক্ত থাকে ব্যক্তিগত অ্যাকাডেমিক সহায়তা,
কলেজ ও ক্যারিয়ার প্রস্তুত এবং জীবন মান উন্নয়ন করা। সামাজিক সেবা
প্রদান, কলেজ অন্বেষণ এবং অর্থপূর্ণ ইন্টার্নশীপের মাধ্যমে East Side
House Settlement এর সাথে অংশীদারিত্বের ফলে শিক্ষার্থীদেরকে সেবা
প্রদানে আমাদের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।
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333 East 151 Street
Bronx, NY 10451
ক্যাম্পাস: Alfred E. Smith Educational Campus
ফ�োন: 718-292-3638

ফ্যাক্স: 718-292-6065

ইমেইল: BronxHaven@eastsidehouse.org
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X381
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: আংশিকভাবে প্রবেশয�োগ্য

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , ইনটেনসিভ লিটারেসি ক্লাসেস, রিজেন্ট
অ্যান্ড SAT প্রিপ, অ্যাক্সেলারেটেড ক্রেডিট একু মুলেশন, অ্যাকাডেমিক
টিউটরিং (স্কুল বর্ষ জুড়ে, গ্রীষ্মকালসহ), অ্যাডভাইজরি গ্রুপ, কলেজ
অ্যান্ড ক্যারিয়ার প্রিপারেশন, পেইড ইন্টার্নশিপস, জব রেডিনেস প্রোগ্রাম,
টেকন�োলজি ক্লাসেস

সাবওয়ে: 2, 5 থেকে 3 Avenue-149 Street
rd

th

বাস: BX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 থেকে 149th Street &
Courtland Avenue
ওপেন হাউসের তথ্য: তথ্য পেতে এবং আমাদের সাথে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট
ঠিক করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের স্কুলে কল করা উচিত। তারা ট্রান্সফার হাই
স্কুলের য�োগ্য কিনা তা আমাদের কর্তৃক মূল্যায়িত হওয়ার জন্য এটি জানান�ো
হয় যে তারা তাদের হাই স্কুল ট্রান্সক্রিপ্টের একটি প্রতিলিপি আমাদের নিকট
নিয়ে আসবে। বছর জুড়েই প্রয়�োজন অনুযায়ী ওপেন হাউস সেটআপ করা
হয়। তারিখ জানতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের কল করা উচিত।

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
অংশীদারিত্ব: East Side House Settlement
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: শিক্ষার্থী নেতৃত্ব প্রোগ্রাম, ইন্টার্নশিপ
প্রোগ্রাম, ক্যারিয়ার অনুসন্ধান, স্পোকেন ওয়ার্ড ও ডিজিটাল মিডিয়া
ক�োর্সসমূহ

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 192

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: বাস্কেটবল, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের উপর
নির্ভ র করে

ভর্তির তথ্যাবলী
•

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X381.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
77% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•
•

•
•

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Bronx Haven High School এর LTW অংশীদার হল�ো East Side
House Settlement.
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Bronx Haven High School এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা
রয়েছে যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের এবং যারা
কমপক্ষে এক বছর অন্য একটি হাই স্কুলে ভর্তি ছিল তাদের ভর্তি করছে।
মেজর ইনটেক: বসন্তকাল (শরতের ভর্তির জন্য), নভেম্বর (ডিসেম্বরের
ভর্তির জন্য)
আবেদনের জন্য করণীয়: স্কুলে য�োগায�োগ করুন এবং একটি ইনটেক
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সময় ঠিক করুন। শিক্ষার্থী এবং একজন
পিতামাতা/অভিভাবককে অবশ্যই একটি ওপেন হাউস, ইন্টারভিউ এবং
ওরিয়েন্টেশনে উপস্থিত থাকতে হবে।
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, RISA এবং টিকা গ্রহণের কার্ড প্রদান
করতে বলা হয়।
ইন্টারভিউ গ্রহণের পর স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে ফ�োন বা ইমেইলের
মাধ্যমে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে।

Bronx Regional High School • DBN 12X480
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 1010 Reverend James A. Polite Avenue
Bronx, NY 10459
ফ�োন: 718-991-2020

1980 সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে, Bronx Regional High School
এ প্রাথমিকভাবে Bronx এর গ্রেড 10-12 এর শিক্ষার্থীদের একটি সম্পূর্ণ
ডিপ্লোমা ক�োর্সের অধীনে শিক্ষা প্রদান করা হয়। Bronx Regional হল�ো
এমন একটি স্থান যেখানে নবীন ব্যক্তি ও কর্মী গণ একসাথে মিলে একটি
যত্নবান ও প্রতিপালনমূলক কমিউনিটি প্রতিষ্ঠা করতে এবং শিক্ষাগত
অভিজ্ঞার ভিন্নতা অন্বেষণে কাজ করে। আমরা কাজের জন্য উদ্দীপনা
প্রদান করি, পরিবেশ ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেই এবং আমাদের
পাঠ্যক্রম যাচাইয়ের জন্য উন্মুক্ততা বজায় রাখি। আমাদের উদ্দেশ্য হল�ো
আত্মসম্মান বৃদ্ধি করা এবং ভবিষ্যত শিক্ষা, ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত
সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়�োজনীয় বিষয়াদিকে ক্ষমতায়ন করা যা পৃথিবীতে একটি
সুন্দর জীবন গঠনে সাহায্য করবে।

ফ্যাক্স: 718-617-0257

ইমেইল: mrodrig46@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/12/X480
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়
সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Prospect Avenue

বাস: BX17 থেকে 164th Street & Prospect Avenue; BX6 থেকে
163rd Street & Prospect Avenue; BX4 থেকে 163rd Street &
Westchester Avenue
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা স্কুলে কল করতে পারে এবং
Modesta Rodriguez এর সাথে কথা বলতে পারে বা আমাদের
ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারে।

প্রোগ্রামসমূহ: লিভিং ফর দ্য ইয়ং ফ্যামিলি থ্রু এডুকেশন (LYFE) অন
ক্যাম্পাস, লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW)
অংশীদারিত্ব: Montefiore Medical Center, Hunter College,
Lehman College, Grow NYC, North Central Bronx Hospital,
Minnie’s Food Pantry, East Side House এর জন্য লার্নিং টু ওয়ার্ক
প্রোগ্রাম

তালিকাভুক্তি

ভর্তির অগ্রাধিকার: 16 বছর এবং তার বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য
উন্মুক্ত।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 237

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: PM স্কুল, আফটার-স্কুল টিউটরিং,
এক্সটেন্ডেড ডে-ক্রিয়েটিভ আর্ট স টিম
PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের এবং মেয়েদের বাস্কেটবল, ক�ো-এড
সফটবল

ভর্তির তথ্যাবলী

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X480.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
64% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•

Bronx Regional এর ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে যা সমগ্র
বছর জুড়ে কমপক্ষে 16 ক্রেডিটসহ 16 বছর ও তার বেশি বয়সী
শিক্ষার্থীদের ভর্তি করছে।

•

মেজর ইনটেক: আগস্ট থেকে অক্টোবর এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি।

•

•
•

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Bronx Regional এর LTW অংশীদার হল�ো East Side House.
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আবেদনের জন্য করণীয়: আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সকাল 8-বিকেল 3
স�োম-শুক্রবারের মধ্যে কল করতে হবে। পরিচালনা পর্ষদের একজন
সদস্যের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং সাক্ষাৎকার নির্ধারণের জন্য
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপ্যাল কল করবেন।
আগ্রহী শিক্ষার্থীদের এবং পিতামাতা/অভিভাবকদের একটি সাম্প্রতিক
হাই স্কুল ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান করতে বলা হবে (অগ্রিমভাবে ফ্যাক্স বা
যেক�োন�ো উপায়ে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে)।
স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে একটি আসনের নিশ্চয়তা প্রদান করে ভর্তি
করা হয় এবং সেজন্য তাদেরকে অবশ্যই ওরিয়েন্টেশনে আসতে হবে।

Crotona Academy High School • DBN 07X321
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

South Bronx Overall Economic Development Corporation
(SoBRO) এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে Crotona Academy High
School হল�ো একটি স্কুল যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর ইন্টেনসিভ ম্যাথ এবং
সাক্ষরতা উপশমের মাধ্যমে উচ্চতর অ্যাকাডেমিক প্রত্যাশা বাড়িয়ে ত�োলে।
যারা স্কুলে পিছিয়ে পড়েছে এবং একটি ভিন্ন ধরণের হাই স্কুল অভিজ্ঞতার খ�োঁজ
করছে সে সকল তরুণদের সফল করতে Crotona Academy একটি নতু ন
উপায়ে চার্ট তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা হাই অ্যাকাডেমিক মান পূরণ এবং নিউ
ইয়র্ক সিটি হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

1211 Southern Blvd
Bronx, New York 10459
ফ�োন: (718) 860-5370

ফ্যাক্স: (718) 860-5371

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X321
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: 2 অথবা 5 ট্রেন থেকে Freeman Avenue

প্রোগ্রামসমূহ: প�োর্টফ�োলিও অ্যাসেসমেন্ট, কম্পেনটেন্সি-বেসড অ্যান্ড
স্ট্যান্ডার্ড স-বেসড ইন্সট্রাকশন, লার্নিং টু ওয়ার্ক , কলেজ নাউ, ইন্টারনেটবেসড ম্যাথ অ্যান্ড ইংলিশ ইনচিরম্যান্ট, পেইড ইন্টার্নশিপস, কলেজ অ্যান্ড
ক্যারিয়ার প্রিপারেশন

বাস: BX19 থেকে Freeman Avenue
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা একটি ইন্টারভিউয়ের সময়
নির্ধারণ করতে আমাদেরকে (718) 860-5370 তে কল করতে পারেন।

তালিকাভুক্তি

অংশীদারিত্ব: SoBRO

ভর্তির অগ্রাধিকার: কমপক্ষে 16 বছর বয়সী নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের
জন্য উন্মুক্ত, যারা হাই স্কুলে অন্তত এক বছর পড়েছে।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 150

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: বিফ�োর অ্যান্ড আফটার স্কুল টিউটরিং,
কমিউনিটি সার্ভিস, ইন্টার্নশীপ, কালচারাল অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক
এনরিচমেন্ট ট্রিপস, কলেজ ট্রিপস, সার্ভিস লার্নিং প্রোজেক্ট ইন
অ্যাড�োলেসেন্ট সেক্সুয়াল হেলথ, হেলথ ওয়েলনেস ও নিউট্রিশন

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X321.pdf
পাঠ্যক্রম: উন্নয়নশীল
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: উন্নয়নশীল
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
74% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•
•
•

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Crotona Academy High School এর LTW অংশীদার হল�ো
SoBRO.
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কমপক্ষে 10 ক্রেডিটসহ 16 বছর বয়সী; কমপক্ষে 17 ক্রেডিট এবং
2 টি রিজেন্টস এক্সাম পাসসহ 17 বছর বয়সী; কমপক্ষে 20 ক্রেডিট
এবং 2 টি রিজেন্টসসহ 18 বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা আবেদন করার য�োগ্য।
যেসব শিক্ষার্থী এই সকল মানদণ্ড পূরণ করে না তাদের আলাদা
ভিত্তিতে একটি ইন্টারভিউ মাধ্যমে বিবেচিত করা হবে।
সকল শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পিতামাতা/অভিভাবকদের সাথে আসতে
হবে এবং ট্রান্সক্রিপ্ট, ঠিকানার প্রমাণপত্র, টিকা গ্রহণের রেকর্ড ও
অন্যান্য প্রয়�োজনীয় ডকুমেন্টের একটি প্রতিলিপি নিয়ে আসার
অনুর�োধ জানান�ো হয়।

ELLIS – English Language Learners and International Support Preparatory • DBN 10X397
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

ELLIS Preparatory Academy নতু নভাবে আসা 16 থেকে 21 বছর
বয়সী অভিবাসী ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারদের পরিষেবা প্রদান করে, যাদের
অনেকেই মাঝ পথে ঝড়ে পড়েছে বা অন্যথায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্ভব
হয়নি। নিউ ইয়র্ক স্টেট রিজেন্টসের প্রয়োজনীয়তা পূরণে ELLIS শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে ও প্রত্যেক বছরে দুইটি অ্যাকাডেমিক প�োর্টফ�োলিও উপস্থাপন
করে এবং তিন বছর মেয়াদী ইন্টার্নশীপে অংশগ্রহণ করে। একটি বর্ধিত
বছরের স্কুল হিসেবে, ELLIS এর স্কুল বছর সেপ্টেম্বর থেকে জুলাই পর্যন্ত
চালু থাকে। CUNY College Now ক�োর্সসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে বর্ধিত
সুয�োগ-সুবিধা পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে, অত্যন্ত অনুপ্রাণিত শিক্ষার্থীরা
স্থানীয় ইউনিভার্সিটিগুল�োতে College Now প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিজ্ঞান
ভিত্তিক গবেষণা ইন্টার্নশীপে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ELLIS শিক্ষার্থীদের
স্পষ্ট ভাষ্য অনুসারে কলেজ হল�ো তাদের প্রধান লক্ষ্য এবং 2012 সালের
উদ্বোধনী ক্লাসের 50% এর উপর শিক্ষার্থী পরবর্তী চার-বছর মেয়াদী
কলেজসমূহে ভর্তি হতে পেরেছে।

99 Terrace View Avenue
Bronx, NY 10463
ফ�োন: 718-220-1889
ফ্যাক্স: 718-901-5928
ইমেইল: NVega12@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X39
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা:
সাবওয়ে: 1 থেকে Marble Hill - 225thsS

বাস: Bx1, Bx10, Bx7, Bx9, M100
ওপেন হাউসের তথ্য: ওপেন হাউস সম্পর্কে আর�ো তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক
স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন৷

তালিকাভুক্তি

অংশীদারিত্ব: ISA, YMCA and Bronx Arts Ensemble, City
College of New York (CCNY) এর উচ্চ পারফরম্যান্স শিক্ষণ
ইনস্টিটিউট, আমেরিকান কেমিক্যাল স�োসাইটির প্রজেক্ট SEED

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 384

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: এই স্কুল বর্ষে যেসব প্রোগ্রাম এবং কার্যক্রম
অফার করা হয় তা জানতে অনুগ্রহপূর্বক স্কুলে য�োগায�োগ করুন।

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X397.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
85% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•
•
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শিক্ষার্থীদের বয়স কমপক্ষে 16 বছর হতে হবে এবং হাই স্কুলে এক বছর
সম্পন্ন করতে হবে।
তালিকাভু ক্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক স্কুলের
সাথে য�োগায�োগ করুন৷

Jill Chaifetz Transfer School • DBN 07X379
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 778 Forest Avenue

Jill Chaifetz Transfer High School হল�ো একটি ছ�োট ট্রান্সফার
স্কুলের পাশাপাশি একটি কমিউনিটি স্কুল যা পূর্বে অত্যধিক অমন�োয�োগী
ছিল বা যারা হাই স্কুল থেকে ঝড়ে পড়েছে এমন শিক্ষার্থীদের একটি
প্রতিয�োগীতামূলক শিক্ষা প্রদান করতে নিবেদিত। শিক্ষা বিভাগ এবং
BronxWorks এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমাদের স্কুলের লক্ষ্য
হল�ো প্রতিটি শিক্ষার্থীর হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনে সাহয্য করা এবং প�োস্টসেকেন্ডারি সফলতার জন্য গ্র্যাজুয়েট প্রস্তুত করা। শিক্ষার্থীদের সফলতা
নিশ্চিত করতে BronxWorks এর সাথে আমাদের সম্পর্কে র ফলে
শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে পরিষেবা দিতে, অ্যাকাডেমিক সহায়তা এবং
সামাজিক সেবা প্রদানে আমাদের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।

Bronx, NY 10456
ফ�োন: 718-402-2429
ফ্যাক্স: 718-402-3120
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X379 অথবা
http://jillchaifetztransferschool.weebly.com/
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: সম্পূর্ণভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Jackson Ave; 2, 5 থেকে Prospect Ave

বাস: BX36 থেকে Arthur Avenue; BX15, BX40, BX42, BX55 থেকে
East Tremont & 3rd Avenues

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , কম্প্রিহ্যানসিভ সাপ�োর্ট সার্ভিসেস, রিজেন্ট
প্রিপারেশন, পেইড ইন্টার্নশিপস

ওপেন হাউসের তথ্য: আমরা আমাদের স্কুলে কমিউনিটি, পিতামাতা এবং
অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা পরিদর্শনকারীদের স্বাগত জানাই। একটি
পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য অনুগ্রহ করে প্রধান অফিসে য�োগায�োগ করুন।

অংশীদারিত্ব: BronxWorks, Astor Services, the CATCH
program
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: লিডার্শী প, টিউটরিং ইন অল সাবজেক্ট
এরিয়া, PM স্কুল

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর এবং তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

ক্লাবসমূহ: স্পোর্ট স, বাস্কেটবল, ফিটনেস, আর্ট , কমিউনিটি গার্ডে ন

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 216

ভর্তির তথ্যাবলী
•

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X379.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
51% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•
•
•
•
•
•
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Jill Chaifetz Transfer High School এর ঘূ র্ণায়মান ভর্তি
নীতিমালা রয়েছে যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর ও তার বেশি বয়সী
শিক্ষার্থীদের এবং যারা কমপক্ষে এক বছর অন্য একটি হাই স্কুলে ভর্তি
ছিল তাদের ভর্তি করছে।
মেজর ইনটেক: শরৎ এবং বসন্তে; কিছু সীমিত তালিকাভু ক্ত ডিসেম্বরে
আবেদনের জন্য করণীয়:
ভিজিট করুন www.jillchaifetztransferschool.weebly.com
বা ওপেন হাউসের তারিখ পেতে স্কুলে ফ�োন করুন।
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, উপস্থিতি এবং টিকা গ্রহণের কার্ড
প্রদান করতে বলা হয়।
শিক্ষার্থীরা একটি ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য স্কুল কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ
করবে।
স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে ফ�োন/চিঠির মাধ্যমে বিস্তারিত জানিয়ে
দেওয়া হবে, পাশাপাশি তাদেরকে ওরিয়েন্টেশনে য�োগদানের ব্যাপারেও
আমন্ত্রণ জানান�ো হবে।

Mott Haven Community High School • DBN 07X557
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

Mott Haven Community High School এর লক্ষ্য হল�ো একটি
নিরাপদ, সহায়তামূলক শিক্ষণ পরিবেশ প্রদান করা যা ওভার-এজ,
আনডার-ক্রেডিটেড শিক্ষার্থীদের একটি নিখু ঁত শুরু নিশ্চিত করে এবং
একটি ইতিবাচক নির্দে শনা বুঝে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে যাতে
তারা তাদের অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারে এবং এগুল�োতে আর বদ্ধ হয়ে
থাকে না। আমাদের শিক্ষার্থীদের সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে এমন
উপাদানগুল�ো হল�ো আমাদের অ্যাডভাইজরি প্রোগ্রাম, মেন্টর প্রোগ্রাম,
আলাদা আলাদা শিক্ষা পরিকল্পনা এবং ইন্টার্নশীপ। কলেজ এবং/বা
ক্যারিয়ারে প�োস্ট-সেকেন্ডারি সফলতায় প্রস্তুতির জন্য আমাদের শিক্ষার্থীরা
একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হবে যাতে তারা তাদের কমিউনিটিতে
একজন আদর্শবান নেতা হয়।

455 Southern Boulevard
Bronx, NY 10455
ফ�োন: 718-665-8512
ফ্যাক্স: 718-665-8518
ইমেইল: hspadac@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X557
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Jackson Av; 6 থেকে E 143 St-St Mary’s St
rd

বাস: BX17, BX19, BX33, BX4
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থী যারা স্কুল পরিদর্শন বা আসন্ন ওপেন
হাউস সম্পর্কে তথ্য পেতে চান তারা 718-665-8512 এ কল করুন।

প্রোগ্রামসমূহ: অ্যাডভাইজরি প্রোগ্রাম, ইন্ডিভিজ্যুয়াল এডুকেশন প্লানস,
লার্নিং টু ওয়ার্ক , ইন্টার্নশিপস, অপরচুনিটি ফর পেইড ইন্টার্নশিপস, SAT
অ্যান্ড রিজেন্টস প্রিপ ক�োর্সেস, বিফর অ্যান্ড আফটার স্কুল টিউটরিং,
অ্যাক্সেলারেটেড ক্রেডিট একু মুলেশন, প�োস্ট-সেকেন্ডারি কাউন্সেলিং

তালিকাভুক্তি

ভর্তির অগ্রাধিকার: ব্রংক্সের 16 বছর ও তার বেশি বয়সী বাসিন্দাদের
অগ্রাধিকার, তারপরে নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর ও তার বেশি বয়সীদের।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়
ম�োট শিক্ষার্থী: 242

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
অংশীদারিত্ব: East Side House Settlement
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ড্যান্স, মিউজিক, ট্রিপস, কমিউনিটি
সার্ভিস, বাস্কেটবল, বেসবল, সফটবল

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X557.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
82% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•

•
•

•

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

•

Mott Haven Community High School এর LTW অংশীদার
হল�ো East Side House Settlement.
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Mott Haven Community High School এর একটি ঘূ র্ণায়মান
ভর্তি নীতিমালা রয়েছে, যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর ও তার বেশি
বয়সী শিক্ষার্থীদের এবং যারা কমপক্ষে এক বছর অন্য একটি হাই স্কুলে
ভর্তি ছিল তাদের ভর্তি করছে।
মেজর ইনটেক: আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর-জানুয়ারি এবং মে এর পর
(সেপ্টেম্বরের ভর্তির জন্য)
আবেদনের জন্য করণীয়: কল করুন 718-665-8512 এ অথবা
ইমেইল করুন hspadac@schools.nyc.gov তে, একটি ওপেন
হাউসে আসুন বা আপনার ডকু মেন্ট 718-665-8518 তে ফ্যাক্স
করুন এবং তারপরে স্কুল আপনাকে মতামত জানাবে। একটি উপস্থিত
ইন্টারভিউ প্রয়�োজন।
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, RISA, টিকা গ্রহণের কার্ড এবং IEP
প্রদান করতে বলা হয় (যদি প্রয�োজ্য হয়)।
ইনটেক মিটিং গ্রহণ এবং সম্পন্নের পর এক সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে গৃহীত
শিক্ষার্থীদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে।

PULSE - Providing Urban Learners Success in Education High School • DBN 10X319
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:	
560 East 179 Street
Bronx, NY 10457
ফ�োন: 718-294-0230
ফ্যাক্স: 718-901-5928
ইমেইল: cwiggins3@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X319
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

Providing Urban Learners Success in Education (PULSE) হাই
স্কুল একটি শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষিত হওয়ার
জন্য অনুপ্রাণিত করার মত�ো একটি প্রতিষ্ঠান। এই পাঠ্যক্রমে চ্যালেঞ্জ,
বাস্তবিক সমস্যা ও প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মূল বিষয়সমূহ সম্পর্কে শিখে।
FedCap -Wildcat সার্ভিস কর্পোরেশনের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে
PULSE High School অ্যাকাডেমিক কাজ, কমিউনিটি ভিত্তিক অংশীদার,
শিক্ষার্থী কর্মী পরিষেবা এবং পারিবারিক সহায়তার মধ্যে দৃঢ় সংয�োগ গড়ে
ত�োলে। এই সংয�োগগুল�ো শিক্ষার্থীদের প্রতিয�োগীতামূলক কিন্তু শিক্ষণ
পরিবেশে সহায়তার মাধ্যমে সক্রিয়, সংযু ক্ত থাকা নিশ্চিত করে।

বাস: BX36 থেকে Arthur Avenue; BX15, BX40, BX42, BX55 থেকে
East Tremont & 3rd Avenues
ওপেন হাউসের তথ্য: বসন্তকালে একটি ওপেন হাউস অনুষ্ঠিত হবে৷ আর�ো
তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন৷

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , ক্লাসেস ইন ফরেনসিক সায়েন্স, ফিজিক্স
অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিকস, কলেজ নাউ অ্যাট ব্রংক্স কমিউনিটি কলেজ,
কলেজ ফ্রাইডে ইনিসিয়েটিভ অ্যাট ব্রংক্স কমিউনিটি কলেজ

th

সাবওয়ে: 4 থেকে Burnside Avenue; B, D থেকে Tremont Avenue

অংশীদারিত্ব: Wildcat Service Corporation, Bronx Community
College, Theatre Development Fund, Lincoln Center,
Manhattan Theatre Club, American Museum of Natural
History, Carnegie Hall, Time Warner Studio in a School,
Each One Teach One Youth Leadership Training Program,
The Peter Westbrook Foundation

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: ব্রংক্সের 17 বছর ও তার বেশি বয়সী বাসিন্দাদের
অগ্রাধিকার, তারপরে নিউ ইয়র্ক সিটির 17 বছর ও তার বেশি বয়সীদের।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 236

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: এক্সটেন্ডেড ডে, PM স্কুল

ভর্তির তথ্যাবলী

পারফরম্যান্স

•

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X319.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
84% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•
•
•

•
•

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

•

PULSE এর LTW অংশীদার হল�ো FedCap - Wildcat Service
Corporation.
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শিক্ষার্থীদের বয়স কমপক্ষে 17 বছর হতে হবে এবং হাই স্কুলে এক বছর
সম্পন্ন করতে হবে।
ভর্তির জন্য ক�োন�ো ক্রেডিটের প্রয়�োজন নেই। ভর্তির জন্য ক�োন�ো বিশেষ
ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে ন্যূনতম ক্রেডিটের প্রয়�োজন হয়।
মেজর ইনটেক: মে (সকল ভর্তির জন্য), জানয়
ু ারি (ফেব্রুয়ারির ভর্তির জন্য)
আবেদনের জন্য করণীয়: আবেদনের প্রক্রিয়া শুরুর জন্য যেক�োন�ো
সময় একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করতে স্কুলে কল করুন।
ইন্টারভিউ পিরিয়ডের শুরুতে ইন্টারভিউয়ের সময় নির্ধারণ করার
জন্য স্কুল কল ব্যাক করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ইন্টারভিউয়ে
অবশ্যই তাদের পিতামাতা/অভিভাবকদের সাথে নিয়ে আসতে হবে।
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বর্ত মান ট্রান্সক্রিপ্ট, RISA, টিকাদান রেকর্ড ,
ঠিকানার প্রমাণপত্র এবং হালনাগাদকৃত IEP প্রদান করতে বলা হয়
(যদি প্রয�োজ্য হয়)।
ইন্টারভিউ গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে
ফ�োনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে।
যেসব শিক্ষার্থী মানদণ্ড পূরণ করে না তাদের একক ভিত্তিতে একটি
ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবেচিত করা হবে।

Adlai E. Stevenson Campus YABC • DBN 08X507
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা:	
1980 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10473
আয়�োজক স্কুল: Bronx Community High School
ক্যাম্পাস: Adlai E. Stevenson Educational Campus
ফ�োন: 718-792-8264
ফ্যাক্স: 718-829-4139
ইমেইল: gdelacruz@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://www.yabcstevenson.com

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X507.pdf
56% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শিক্ষার্থীদের শক্তিশালী করা হয় যে তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হল তাদের
প্রয়োজনীয়তা, গ্র্যাজুয়েট সম্পূর্ণ করা এবং তাদের ডিপ্লোমা অর্জন করা।
আমাদের কমিউনিটি-ভিত্তিক অংশীদার গুড শেফার্ড সার্ভিসেস এর
সাথে এই অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করা হিসেবে তৈরি করা এবং যতটা সম্ভব
পুরষ্কারস্বরূপ করতে এটা আমাদের প্রচেষ্টা।

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 6 থেকে Parkchester followed by BX36, BX39
বাস: BX36, BX39 থেকে Pugsley & Lafayette Avenues; BX5
থেকে White Plains Road & Story Avenue (শপিং সেন্টারের পিছনে)
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Ms. G. Marte: 718-792-8264,
এক্সট. 11104

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী গ্রহণ করে:
লার্নিং টু ওয়ার্ক , পেইড ইন্টার্নশীপ, ইন্ডিভিজ্যুয়াল অ্যান্ড গ্রুপ কাউন্সেলিং,
ক্যারিয়ার অপরচুনিটি, কলেজ ট্যুর, অ্যাটেনডেন্ট আউটরিচ, ফ্যামিলি
অ্যাঙ্গেজম্যান্ট, কলেজ প্ল্যানিং অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন

ওপেন হাউসের তথ্য: একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করতে নিবন্ধন
য�োগায�োগে কল করুন

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: YMCA, প্রিস্কুল, PS 138

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services, Bronx Community
College, Sullivan County Community College, Dutchess
Community College

•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

•

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বছর সম্পূর্ণ হতে হবে

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ব্রডওয়ে শ�ো, বাস্কেটবল খেলা, ট্রিপস টু
পার্ক , কলেজ ট্যুরস
বিন�োদনমূলক কার্যক্রমসমূহ: বাস্কেটবল

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Adlai E. Stevenson YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
Good Shepherd Services.
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Alfred E. Smith Campus YABC • DBN 11X456
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা:	
333 East 151 Street
Bronx, NY 10451
আয়�োজক স্কুল: Bronx Haven High School
ক্যাম্পাস: Alfred E. Smith Career and Technical Education
High School

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X456.pdf

st

58% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ফ�োন: (718) 993-1706 অথবা (718) 993-1846
ইমেইল: Amilton2@schools.nyc.gov

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: আংশিকভাবে প্রবেশয�োগ্য

The Alfred E. Smith Campus YABC প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সাথে
আমাদের সংযুক্ত হওয়ার বিষয়ে গর্ব করে যা সমর্থন এবং পরামর্শ প্রদান,
ভাতাসহ ইন্টার্নশীপ, কলেজ এবং ক্যারিয়ার পরামর্শ/প্রস্তুতির মাধ্যমে
সহায়তার একটি পন্থা প্রদান করে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে - একটি হাই
স্কুল ডিপ্লোমার অর্জনের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দেয়। আমাদের কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, ইস্ট সাইড হাউস সেটেলমেন্ট এবং শিক্ষা বিভাগের মধ্যে
সহয�োগিতা আমাদের সাফল্যের একটি প্রধান উপকরণ। য�ৌথভাবে কাজ
করে আমরা একটি অংশীদারিত্ব উন্নত করেছি যেখানে আমাদের প্রধান
উদ্দেশ্যই হচ্ছে নবীনদের অ্যাকাডেমিক/সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধিতে সহয�োগিতা
করা এবং উন্নয়ন সাধন করা। ছ�োট ক্লাস, সহয�োগিতামূলক প্রজেক্টে
জড়িত রেখে এবং তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে হাতে-কলমে
শেখার মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী উপকৃত হয়। রিজেস্টস প্রস্তুতি, ঐচ্ছিকসমূহ,
ব্যক্তিগতকৃত টিউটরিং অফার করা হয়।

সাবওয়ে: 2, 5 থেকে 3rd Avenue-149th Street
বাস: BX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 থেকে 149th Street &
Courtland Avenue
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ 718-993-1706 বা (718) 993-1846 এ
Andrew Buckley (প্রোগ্রাম ডিরেক্টর) অথবা Daniela Perez
(লিড অ্যাডভাইজর)
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা স�োমবার থেকে বৃহস্পতিবার
বিকেল 4:00-সন্ধ্যা 7:00 পর্যন্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করতে পারবে।
অনুর�োধের ভিত্তিতে ক্যাম্পাসের ভ্রমণ উপলভ্য। আর�ো তথ্যের জন্য
য�োগায�োগ করুন, রেজিস্ট্রেশন কন্ট্রাক্টে কল করুন, আমাদেরকে খু ঁজুন
ফেসবুকে বা টুইটারে বা ইমেইলে amilton2@schools.nyc.gov.

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , এ প্রাইমারি
পার্সন, ইন্ডিভিজ্যুয়াল অ্যান্ড গ্রুপ কাউন্সেলিং, পেইড ইন্টার্নশীপ, ক্যারিয়ার/
কলেজ প্রিপারেশন, ক্যারিয়ার এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড কাউন্সেলিং
(রিজিউম রাইটিং এবং মক ইন্টারভিউসহ), ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন,
মেডিয়েশন, আউটসাইট এজেন্সি রেফারেলস, কেস ম্যানেজমেন্ট, টিউটরিং,
এটেনডেন্ট আউটরিচ অ্যান্ড সাপ�োর্ট , কমিউনিটি অ্যান্ড ভলান্টিয়ার প্রজেক্ট,
SAT প্রিপ, সাবসিডাইজ CUNY ফি।

ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

•

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বছর সম্পূর্ণ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: সিনিয়র সেন্টারসমূহ, ডে কেয়ার সেন্টারসমূহ,
মিউজিক প্রোডাকশন এবং ফ্যাশন
অংশীদারিত্ব: East Side House Settlement, Morgan Stanley,
Bronx Community College, The Door, Hostos Community
College, Mercy College, New York Cares, RAPP –
Relationship Abuse and Prevention Program, Planned
Parenthood, Technical Career Institute

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

Alfred E. Smith Campus YABC এর LTW অংশীদার:
হল�ো East Side House Settlement.

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: নিউজলেটার, স্টুডেন্ট অ্যাডভ�োকেসি
গ্রুপ, ফ্যামিলি ইভেন্ট, বিন�োদনমূলক ট্রিপস, স্ক্যাভেঞ্জার হান্টস টু সিটিস,
ভলান্টিয়ার প্রজেক্ট, কলেজ ফেয়ার এবং ট্রিপস, কর্মী বনাম শিক্ষার্থীর
বাস্কেটবল গেম, হলিডে ডিনার, ইউনিটি ডিনার
ক্লাবসমূহ: প�োয়েট্রি, লিডারশীপ, বেকিং
বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: বাস্কেটবল, ফ্ল্যাগ ফুটবল, সফটবল
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Christopher Columbus YABC • DBN 11X417
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:	
925 Astor Avenue
Bronx, NY, 10469
আয়�োজক স্কুল: Pelham Preparatory Academy
ক্যাম্পাস: Christopher Columbus Educational Campus
ফ�োন: 718-944-3689
ফ্যাক্স: 718 944-3682
ইমেইল: Jjimenez11@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: www.cchsyabc.com

Christopher Columbus High School তে YABC এর মিশন
হল�ো একটি যথাযথ এবং উদ্ভাবনমূলক, কলেজ প্রস্তুতি সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম
প্রণয়ন করা যা শিক্ষার্থীদেরকে শহর এবং রাজ্যের মান অনুযায়ী নিজেদের
প্রস্তুতকরণে সাহায্য করে, এর ফলে আমাদের শিক্ষার্থীরা একটি ব্যাপক
সম্ভাবনাময় আগামীর স্বপ্ন দেখতে পারবে। আমাদের কমিউনিটি-ভিত্তিক
সহয�োগী, Good Shepherd Services এর সাথে একত্রিত হয়ে আমরা
এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছি যেখানে সকল শিক্ষার্থীদের এমনভাবে
সহায়তা করা এবং গড়ে ত�োলা হয় যেন তারা সফলভাবে তাদের হাই স্কুল
ডিপ্লোমা অর্জন করতে পারে, যা তাদের সামনে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বহু
সুয�োগের ও সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে এবং ভাল�োভাবে কর্মসংস্থানের সুয�োগ
করে দেবে। আমরা প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত বিশ্বব্যাপী মার্কে টপ্লেসে
প্রতিয�োগিতা করার জন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করি। শিক্ষার্থীরা যেন
স্পেশাল এডুকেশন সার্ভিস পায় সেজন্য আমরা একটি আপডেট করা IEP
এর অনুলিপির অনুর�োধ করি।

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Pelham Parkway

বাস: BX8 থেকে Williamsbridge Road & Astor Avenue; BX12
থেকে Bronxwood Avenue; BX26 থেকে Allerton Avenue &
Boston Road; BX39 থেকে Boston Road & Astor Avenue
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ Jovana Miranda 718-944-3444,
Darkis Rodriguez: 718-944-3500 এক্সট 3613

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী গ্রহণ
করে: লার্নিং টু ওয়ার্ক , জেনারেল ফ্যামিলি কাউন্সেলিং, কলেজ প্লানিং
অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন, ইনফরমেশন কাউন্সেলিং, জব রেডিনেস ওয়ার্ক শপ,
পেইড ইন্টার্নশীপ, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, প�োষ্ট-সেকেন্ডারি প্লানিং অ্যান্ড
এক্সপ্লোরেশন, টিউটরিং, এটেনডেন্স আউটরিচ, এ প্রাইমারি পার্সন, উইকলি
ফিন্যান্সিয়াল অ্যাইড ওয়ার্ক শপ, এ স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজরি ব�োর্ড

ওপেন হাউসের তথ্য: আসন্ন ওপেন হাউসের নিবন্ধন অথবা ভ্রমণ
শিডিউলের জন্য অনুগ্রহ করে কল করুন। শিক্ষার্থীরা স�োমবার থেকে
বৃহস্পতিবার দুপুর 1:00-সন্ধ্যা 6:00 পর্যন্ত এবং শুক্রবার সকাল 8:00-দুপুর
2:00 পর্যন্ত রুম 129 তে, 718-944-3444 Jovana Miranda এর সাথে
য�োগায�োগ করতে পারে।

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: Morris Park Day Care Center,
Morningside House, Bronx House, Jacobi Hospital, Hebrew
Home, Morris Pre-School, Law Offices in the Bronx

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

•

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বছর সম্পূর্ণ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services, Bronx Community
College, College of Westchester, Monroe College, City Tech,
Co-Op Technical High School
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: লিডারশীপ প্রোগ্রাম, স্টুডেন্ট
অ্যাডভাইজরি, ওয়ার্ক রেডিনেস ওয়ার্ক শপ, কলেজ পরিদর্শন, জব ফেয়ার,
কলেজ এবং ক্যারিয়ার ফেয়ার, হেলথ ফেয়ার, ড্যান্স অ্যান্ড থিয়েটার ট্যালেন্ট
শ�ো, ফ্যাশন শ�ো, ট্রিপস টু এক্সপ্লোর NYC, ইনক্লুডিং মিউজিয়াম, ব্রডওয়ে শ�ো
অ্যান্ড রেস্টুরেন্টস

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X417.pdf

ক্লাবসমূহ: বাস্কেটবল, অ্যাডভাইজরি ব�োর্ড
বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: ক�ো-এড বাস্কেটবল, ভলিবল, ফ্ল্যাগ ফুটবল,
সফটবল

42% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Christopher ColumBus YABC এর LTW অংশীদার:
হল�ো Good Shepherd Services.
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DeWitt Clinton Campus YABC • DBN 10X668
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা:	
100 West Mosholu Parkway South
Bronx, NY 10468
আয়�োজক স্কুল: DeWitt Clinton High School

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X668.pdf

ফ�োন: 718-543-1000 এক্সট. 1024
ফ্যাক্স: 718-548-0036
ইমেইল: vjackso7@schools.nyc.gov
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: আংশিকভাবে প্রবেশয�োগ্য

41% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
গুড শেফার্ড সার্ভিসেস এর অংশীদারিত্বে DeWitt Clinton High
School এ YABC ওভার-এজ ও আনডার-ক্রেডিটেড শিক্ষার্থীদের চাহিদার
উপর গুরুত্ব দেয়। আমাদের লক্ষ্য হল�ো যত্নশীল, মনোরম ও নিরাপদ
অ্যাকাডেমিক এবং সামাজিক পরিবেশ প্রদান করা যা শেখার উন্নয়ন ঘটায়
যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন করতে পারে এবং সমাজের
কার্যকরী সদস্য হতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা লাভ করে। এই লক্ষ্য বজায় রাখার
জন্য আমরা যথাযথ মান-ভিত্তিক এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম তৈরি
করি যা শিক্ষার্থীদের স্কুলে এবং নিয়মিতভাবে ক্লাসে য�োগদান অব্যাহত
রাখবে। এছাড়াও, আমরা অংশীদারিত্ব তৈরি করে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের
সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তুলি। প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য একজন অ্যাকাডেমিক
ও অ্যাডভ�োকেট কাউন্সেলর উভয়কে নিযুক্ত করা হয় যিনি শিক্ষার্থীদের
পরামর্শ, তাদের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করতে কাজ করেন এবং শিক্ষার্থীদের
পরিবারের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেন।

সাবওয়ে: 4 থেকে Mosholu Parkway; B, D থেকে Bedford Blvd
বাস: Bx1, Bx10, Bx16, Bx2, Bx26, Bx28, Bx34, BxM3, BxM4
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ Veronica Jackson, অ্যাসিসটেন্ট
প্রিন্সিপ্যাল: 718-543-1000 এক্সট. 1024
ওপেন হাউসের তথ্য: শিক্ষার্থীরা স�োমবার থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর
1:00-সন্ধ্যা 7:30 অথবা শুক্রবার সকাল 8:00-বিকেল 3:00 পর্যন্ত রুম
102 এ YABC ভিজিট করতে পারে। শিক্ষার্থীরা ইমেইলও করতে পারে
vjackso7@schools.nyc.gov তে অথবা কল করতে পারে
718-543-1000 এক্সট. 1024 এ

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

•

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বছর সম্পূর্ণ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী যা
পাওয়ার জন্য য�োগ্য: একক এবং দলীয় কাউন্সেলিং, ক্যারিয়ার গবেষণা বা
অনুসন্ধান (যার অন্তর্গত থাকবে জীবনবৃত্তান্ত প্রস্তুতকরণ এবং চাকরি প্রস্তুতি
সহায়ক কর্মশালাসমূহ), ভাতাসহ ইন্টার্নশীপসমূহ, বাইরের এজেন্সিসমূহের
রেফারেলস, প�োস্ট-সেকেন্ডারি পরিকল্পনা, SAT প্রস্তুতি, কলেজ এবং
প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম অনুসন্ধান (যার অন্তর্গত থাকবে কলেজ
পরিদর্শন/ভ্রমণসমূহ, তার পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে
সহায়তা এবং কলেজের আবেদনপত্রসমূহ), কমিউনিটি-গঠন সংক্রান্ত
ভ্রমণসমূহ এবং অনুষ্ঠানসমূহ

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: কলেজ ট্যুরস, ফিল্ড ট্রিপস, ইন্টসেন্টিভ
ট্রিপস, সেলিব্রেটরি ইভেন্টস, মেন'স অ্যান্ড উইমেন'স গ্রুপ

Dewitt Clinton YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
Good Shepherd Services.

বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: ছেলেদের বাস্কেটবল
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Herbert H. Lehman YABC • DBN 08X408
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:	
3000 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10461
আয়�োজক স্কুল: Herbert Lehman High School
ফ�োন: 718-904-4280
ফ্যাক্স: 718-904-5070
ইমেইল: msmallh@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: www.lehmanyabc.com

Herbert H. Lehman YABC পিতামাতা এবং ইস্ট সাইড হাউস
সেটেলমেন্ট এর অংশীদারিত্বে সকল শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটান�োর জন্য
অ্যাকাডেমিকভাবে চ্যালেঞ্জিং এবং সামাজিকভাবে সহায়ক শিক্ষাগত
পরিবেশ প্রদান করে। প্রতিপালনের পরিবেশ শিক্ষার্থীদেরকে হাই স্কুল ও প�োস্টসেকেন্ডারি লক্ষ্য সফল ও সম্পন্ন করতে নিয়োজিত রাখে ও য�োগ্য করে তুলে।
স্কুল কমিউনিটি ফ�োকাসড অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম প্রদান করতে নিবেদিত যা
সাফল্য, উচ্চ প্রত্যাশা, সৃজনশীলতা এবং ইতিবাচক নাগরিকত্বের গুণাবলী
উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়।

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 6 থেকে Westchester Square-East Tremont Avenue

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: Lehman YABC এর
ইস্ট সাইড হাউস সেটেলমেন্ট কর্মীগণ বিশ্বাস করে যে সহায়তার মাধ্যমে
সকল YABC শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জ ন ও
অতিক্রম করতে সক্ষম। ইস্ট সাইড হাউস প্রোগ্রাম সকল YABC শিক্ষার্থীদের
অ্যাকাডেমিক, ব্যক্তিগত, পেশাগত ও প�োস্ট-সেকেন্ডারি লক্ষ্য পূরণে সহায়তা
করে যাতে তারা কমিউনিটির স্বাধীন, সফল ও ইতিবাচক সদস্য হতে পারে।
সেবাসমূহ যার অন্তর্গত রয়েছে উপস্থিতি বাড়ান�ো এবং সহায়তা, ক্লাব এবং
দলসমূহকে অংশগ্রহণের ব্যস্ততায় রাখা, ভ্রমণসমূহ, অতিথি বক্তাবৃন্দ, প�োস্টসেকেন্ডারি পরিকল্পনা, আবেদনের ফিসমূহ জমা দেওয়ার জন্য অর্থসংস্থান,
জীবনবৃত্তান্ত লেখা এবং ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় সহায়তা, ভাতাসহ
ইন্টার্নশীপসমূহ, পেশাদারীভাবে উন্নয়নমুখী কর্মশালাসমূহ, কর্মসংস্থান
খ�োঁজার ব্যাপারে সহায়তা, সামাজিক সহায়তামূলক সেবাসমূহ এবং যতটুকু
প্রয়�োজন সেই অনুসারে বাড়তি ব্যক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তাসমূহ।

বাস: BX8, BX9, BX40, BX42 থেকে Westchester Square & East
Tremont Avenue
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ Martin Smallhorne, অ্যাসিসটেন্ট
প্রিন্সিপ্যাল: 718-904-4280; Hiedi Sheffer, ইস্ট সাইড হাউস
সেটেলমেন্ট প্রোগ্রাম ডিরেক্টর: 917-863-0142
ওপেন হাউসের তথ্য: স�োমবার- বৃহস্পতিবার বিকেল 4:00-রাত 8:00
ক্যাম্পাস ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হবে।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী

ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

•

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: East Side House Settlement, Allstate,
Pena & Kahn Law Firm, American Awning & Sign Co., Alex
Family Group Daycare, 1800fixit.com, New York Botanical
Gardens, Westchester Square Arts Alliance, Jacobi Medical
Center, Personal Touch Homecare, Bremi, Inc.
অংশীদারিত্ব: East Side House Settlement, CUNY, Montefiore
Medical Center, Workforce1, Castle Hill Library, Lehman TV,
College Goal NY

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X408.pdf

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম,
কমিউনিটি সার্ভিস ইভেন্টস, ট্যুরস অব NYC মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল
সাইটস, ওভারনাইট কলেজ ট্যুরস, ব্রডওয়ে শ�ো, প্রোফেশনাল স্পোর্টিং
ইভেন্টস, প্রম, স্প্রিট সপ্তাহ, ভার্সিটি বাস্কেটবল টিম, 3 অনবাস্কেটবল
কম্পিটিশন, স্কুল বারবিকিউ অ্যান্ড কার্নিভাল

49% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

ক্লাবসমূহ: চেস, এনলাইটেন (পুরুষ), উইমেন'স ইম্পাওয়ারমেন্ট, সালসা

ক্লাব, এনিম ক্লাব, হট টপিক ডিস্কাশন গ্রুপ, বু ক, চেস, ডিবেট, ইয়ারবু ক,
ডিজিটাল মিডিয়া অ্যান্ড ফিল্ম ম্যাকিং, ওয়েব ডিজাইন, কমিউনিটি সার্ভিস,
স্টু ডেন্ট গভর্নমেন্ট

বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: ইয়�োগা, ড্যান্স, বাস্কেটবল, ফ্লাগ ফুটবল,
কিকবল

Herbert H. Lehman High School YABC এর LTW অংশীদার
হল�ো East Side House Settlement.
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The YABC at James Monroe Campus • DBN 12X428
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:	
1300 Boynton Avenue
Bronx, NY 10472
আয়�োজক স্কুল: Metropolitan Soundview High School
ক্যাম্পাস: James Monroe Educational Campus
ফ�োন: 718-860-8287
ফ্যাক্স: 718-893-3262
ইমেইল: cshabazz@schools.nyc.gov

জেমস মনর�ো ক্যাম্পাসে YABC পরিবার এবং আমাদের কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন গুড শেফার্ড সার্ভিসেস শিক্ষার্থীদের সহায়তা, পরিচর্যা
এবং প্রতিপালনের পরিবেশ প্রদানের জন্য নিবেদিত। এই মডেলের মাধ্যমে
আমরা শিক্ষার্থীদের জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী হিসেবে সক্ষম করে গড়ে তুলি।
আমরা শিক্ষাগত উপাদান প্রদান করি যা যথাযথ, উদ্ভাবনমূলক এবং
প্রকল্প-ভিত্তিক বিশেষভাবে সকল হাই স্কুলে গ্র্যাজুয়েশন প্রয়োজনীয়তায়
শিক্ষার্থীদের সহয�োগিতা করি। ইংলিশ-ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার্স এবং প্রতিবন্ধী
শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত সেবা হিসেবে স্কুল দিবস এবং সপ্তাহান্তে উভয় ক্ষেত্রে
অনলাইন ক্লাসের সুয�োগ প্রদান করি। আমরা পিতামাতাদের নিয়োজিত
রাখি এবং সামাজিক সেবা ও মানসিক স্বাস্থ্য রেফারেলগুলি অফার করি যা
পরিবারগুলির জীবনের গুণগত মান উন্নত করতে সাহায্য করে।

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়
সাবওয়ে: 6 থেকে Elder Ave
বাস: BX4 থেকে Boynton & Westchester Avenues; BX27
থেকে Boynton Avenue; BX36 থেকে E. 174th Street & Bronx
River Avenue
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Cathy Ayoub: 718-860-8187

আমাদের কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন গুড শেফার্ড সার্ভিসেস
শিক্ষার্থীদের প্রদান করে: কাজ শেখা, একজন প্রাথমিক ব্যক্তি, ব্যক্তিগত
ও গ্রুপ কাউন্সেলিং, অ্যাকাডেমিক সহায়তা, কলেজ সম্পর্কে পরিকল্পনা
এবং অনুসন্ধান, (কলেজ আবেদন সহায়তা, অর্থনৈতিক সহায়তা, কলেজ
ভিজিট ও ভ্রমণ সহ), প�োষ্ট-সেকেন্ডারি পরিকল্পনা, ভাতাসহ ইন্টার্নশীপ,
কর্মজীবন ও কর্মশক্তির উন্নয়ন (কভার লেটার ও রিজিউম রাইটিং ওয়ার্ক শপ
ও মক ইন্টারভিউসহ), মাসিক কমিউনিটি সভা, ওয়ার্ক শপ অন কনফ্লিক্ট
রেজুলেশন, কার্যকর য�োগায�োগ দক্ষতা এবং কাজের নীতিমালা, ভাল�ো
সম্পর্ক , পারিবারিক সহিংসতা, আইনি সহায়তা, অভিবাসন।

ওপেন হাউসের তথ্য: আমাদের একটি ওপেন ড�োর পলিসি আছে যেখানে
শিক্ষার্থী এবং পরিবারবর্গকে স�োমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্কুল সময়ে
এবং শুক্রবার বিকেল 3:00-সন্ধ্যা 6:00 পর্যন্ত ভিজিট করার জন্য স্বাগত
জানান�ো হচ্ছে।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

•

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বছর সম্পূর্ণ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: Bronx Suspension Center, Sonia
Sotomayor Community Center, YMCA, Armory Dog and Cat
Hospital, Bronx River Community Center, Sharon Baptist
Daycare, South Bronx Concern Citizens
অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services, Health Department,
Planned Parenthood, Covenant House, Neon Program,
BEOC, Civilian Complaint Board, Bronx Works,YMCA,
Y-Roads, Moody’s, Facebook, Google, ACCESS‑VR, Bronx DA
Office, Henkels and McCoy, Year-Up

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_YABC_X428.pdf

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ ও ফরাসী
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: অফ-সাইট প্রজেক্ট-বেসড অ্যাক্টিভিটিস,
স�োশ্যাল আউটিং, হিস্টোরিক টুরস অব ফেলাডেলফিয়া অ্যান্ড ব�োস্টন,
ইন্টসেন্টিভ ট্রিপস অ্যান্ড ইভেন্টস, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস উইক,
ফিউচার ফ�োকাস কলেজ অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডে, বাস্কেটবল টিম, ইন্ট্রামুরাল
অ্যাক্টিভিটিস।

67% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

ক্লাবসমূহ: প�োয়েট্রি, সার্ভাইভার্স ফ�োরাম, মেন'স অ্যান্ড উইমেন'স গ্রুপ,
ভি-ডে
বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: বাস্কেটবল

James Monroe Educational Campu YABC এর LTW
অংশীদার: হল�ো Good Shepherd Services.
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John F. Kennedy YABC • DBN 10X504
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা:	
99 Terrace View Avenue
Bronx, NY 10463
আয়�োজক স্কুল: Bronx Theatre High School
ক্যাম্পাস: John F. Kennedy Educational Campus

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X504.pdf
58% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ফ�োন: 718-817-7400 এক্সট. 6104
ফ্যাক্স: 718-329-0433
ইমেইল: JBarron4@schools.nyc.gov

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
The Kennedy Campus YABC, যা Good Shepherd Services এর
সাথে অংশীদারীত্বের মাধ্যমে পরিচালিত, এই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল
যে তারা সেই সকল বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে যাদের পারিবারিক
অথবা কর্মসংস্থানজনিত দায়িত্বসমূহ আছে যা তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে
হাই স্কুলের কার্যক্রম শেষ করতে দেয়নি।

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 1 থেকে 225th Street থেকে 231st Street
বাস: BX1, BX20 থেকে West 231st Street; BX7 থেকে West 225th
Street & Marble Hill; BX9 থেকে Kingsbridge Road & West
225th Street; BX10 থেকে West 231st Street & Tibbett Avenue

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী যা
পাওয়ার জন্য য�োগ্য: ভাতাসহ ইন্টার্নশীপসমূহ, কাজের জন্য প্রস্তুত করতে
সহায়তামূলক কর্মশালা, ক্যারিয়ার গবেষণা বা অনুসন্ধান, মাঠপর্যায়ে
ভ্রমণ, পেশাভিত্তিক উন্নয়ন, এককভিত্তিতে তরূণদের জন্য আইনজীবী,
একজন এর সাথে একজন এই ভিত্তিতে কেস ব্যবস্থাপনা, দলীয় কাউন্সেলিং,
বাইরের এজেন্সিসমূহের রেফারেলস, রাত্রিযাপনমূলক কলেজ ভ্রমণসমূহ,
স্থানীয় কলেজসমূহে ভ্রমণ, শিক্ষামূলক কর্মশালাসমূহ, রেফারেল সেবাসমূহ,
জীবনমুখী দক্ষতা বাড়ান�োর প্রশিক্ষণ, জীবনবৃত্তান্ত তৈরি এবং লেখা, মক
সাক্ষাৎকারসমূহ, দ্বিভাষিক কর্মী (স্প্যানিশ)

নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ James Barron, অ্যাসিসটেন্ট প্রিন্সিপ্যাল
718-817-7470 অথবা Jennifer Rodriguez-Irizarry, গুড শেফার্ড
সার্ভিসেস ডিরেক্টর 718-817-7400 এক্সট. 1385
ওপেন হাউসের তথ্য: পরিদর্শন এবং/অথবা ভ্রমণ শিডিউলের জন্য
শিক্ষার্থীরা গুড শেফার্ড সার্ভিসেসের অফিসে 718-817-7400
এক্সট. 1385 তে য�োগায�োগ করতে পারে।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

•

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বছর সম্পূর্ণ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: Burlington Coat Factory, Jewish
Home Care, Schervier Nursing Home, Children’s Learning
Company, Kidville Riverdale, Nicholas Cardell, Book Culture,
Kingsbridge Heights Community Center, Riverdale YM &
YWHA.
অংশীদারিত্ব: Columbia Presbyterian, Mt. Sinai, FDNY,
Roundabout Theater, Van Cortlandt Park Forest
Restoration, NY Cares, SUNY Binghamton
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট কাউন্সিল, অনার স�োসাইটি,
ফট�োগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, বিজনেস এন্টারপ্রাইজ, স্টুডেন্ট অ্যাগেইন্টস ড্রাঙ্ক
ড্রাইভার্স (SADD),ড্রাইভার্স Ed. প্রোগ্রাম
বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: ক�োয়েড বাস্কেটবল

John F. Kennedy YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
Good Shepherd Services.
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Walton Campus YABC • DBN 10X503
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা:	
2780 Reservoir Avenue
Bronx, NY 10468
আয়�োজক স্কুল: High School for Teaching and the Professions
ক্যাম্পাস: Walton Educational Campus

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X503.pdf
44% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ফ�োন: 718-329-7380, এক্সট. 3012
ইমেইল: tlopez3@schools.nyc.gov

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

আমাদের কমিউনিটি-ভিত্তিক অংশীদার গুড শেফার্ড সার্ভিসেস এর সাথে
আমাদের প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের একটি সহায়ক পরিবেশে তাদের হাই স্কুল
ডিপ্লোমা অর্জন করার সুয�োগ প্রদান করে যা যথাযথ শিক্ষার জন্য সহায়ক।
এছাড়াও শিক্ষার্থীদের সামাজিক সহায়তা সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদান করা হয় যা
তাদের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করে, কলেজ ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, ইন্টার্নশীপ
ও কাজের প্রস্তুতি কর্মশালা অফার করে।

সাবওয়ে: D, 4 থেকে Kingsbridge Road
বাস: BX1, BX2 থেকে Grand Concourse; BX20 থেকে Kingsbridge
Road; BX26, BX28 থেকে Jerome Avenue & Kingsbridge Road;
BX38 থেকে University & Riverdale Avenues
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ Jesus Hernandez, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, গুড
শেফার্ড সার্ভিসেস: 718-329-7380, এক্সট. 3222 অথবা 3221

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী গ্রহণ করে:
কাজ করতে শেখার উপায়সমূহ, একজন অ্যাডভ�োকেট কাউন্সেলর, একক,
পারিবারিক কিংবা দলীয় কাউন্সেলিং, সংকট সমাধানে প্রয়�োজনীয় হস্তক্ষেপ
এবং মধ্যস্থতা, বাইরের রেফারালসমূহ, চাকরি খ�োঁজার ক্ষেত্রে সহায়তা,
জীবনবৃত্তান্ত লেখা, ক্যারিয়ারের ব্যাপারে কাউন্সেলিং/খু ঁজে বের করা
(একটি নির্দিষ্ট ক্যারিয়ারের জন্য কলেজ সার্চসমূহ সহ), কলেজ মেলাসমূহ,
কলেজের অ্যাপ্লিকেশন এবং আর্থিক সাহায্যের আবেদন সংক্রান্ত সহায়তা,
Summer Bridge Program (CUNY placement exam পাশ করার
জন্য অ্যাকাডেমিক সহায়তা), কলেজের রচনা লেখার ব্যাপারে পূর্বপ্রশিক্ষণ,
ভাতাসহ ইন্টার্নশীপ, চাকরির জন্য প্রস্তুত হওয়ার কর্মশালাসমূহ, সহকর্মীদের
কাউন্সেলিং (যার মধ্যে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব সংক্রান্ত দক্ষতাসমূহ, শ�োনার
দক্ষতাসমূহ এবং সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে শিখবে)

ওপেন হাউসের তথ্য: পরিদর্শন এবং/অথবা ভ্রমণের জন্য একটি
অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করতে শিক্ষার্থীরা Jesus Hernandez এর সাথে
য�োগায�োগ করতে পারে।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

•

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বছর সম্পূর্ণ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services, Bronx
Community College
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

ক্লাবসমূহ ভলেন্টিয়ার সার্ভিসেস, স্টুডেন্ট গভর্নমেন্ট, রিক্রিয়েশনাল ট্রিপস,
এডুকেশনাল ট্রিপস, চ্যারিটি ইভেন্টস (যেমন ক�োন�ো রান্নাঘরে খাবার তৈরিতে
সহয�োগিতা করা, AIDS ওয়াক), প্রম, সিনিয়র স্কুল ট্রিপস, রিক্রিয়েশনাল
ট্রিপস (যেমন Washington D.C., স্কুল-ব্যাপী পিকনিক), জুনে পুরষ্কার
বিতরণী অনুষ্ঠান, ফেব্রুয়ারি আর জুনে গ্র্যাজুয়েশন

Walton Campus YABC এর LTW অংশীদার: হল�ো
Good Shepherd Services.

বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: বাস্কেটবল, সফটবল, ফুটবল
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Bronx Pathways to Graduation/Referral Center at Bronx Regional High School
Pathways to Graduation (যা পূর্বে GED® Plus নামে পরিচিত ছিল) প্রোগ্রামে তালিকাভুক্ত
হতে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই একটি Referral Centers for High School Alternatives
পরিদর্শন করতে হবে। রেফারেল সেন্টারে শিক্ষার্থীরা একজন রেফারেল কাউন্সেলরের সাথে মুখ�োমুখি
সাক্ষাত করবেন, তাদের বিকল্পগুল�ো ও তাদের অ্যাকাডেমিক ইতিহাস, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য এবং প্রয়�োজনীয়
অতিরিক্ত সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবেন। উপযু ক্ত ক্ষেত্রে রেফারেল কাউন্সেলরেরা শিক্ষার্থীদের Pathways to Graduation-এ তালিকাভুক্ত করবেন।
Referral Centers for High School Alternatives হাই স্কুল বিকল্পের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে, হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহে শিক্ষার্থীদের
তালিকাভুক্ত করতে সহয়তা করবে এবং যু ক্ত থাকা শিক্ষার্থীদের (চাইল্ড কেয়ার, কাউন্সেলিং এবং মাদকদ্রব্য চিকিত্সা) সম্পর্কিত বিষয়ে সহয�োগিতা করে। যদি
আপনার বয়স 21 বছরের কম হয়ে থাকে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাস করেন, ক�োন�ো হাই স্কুল ডিপ্লোমা না থাকে কিন্তু আপনার পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে চান এবং
অতিরিক্ত সহায়তার জন্য পুনরায় স্কুলের সাথে যু ক্ত হওয়ার প্রয়�োজন হয় তবে আপনার রেফারেল সেন্টারে যাওয়া উচিৎ। রেফারেল সেন্টার আপনাকে সহায়তা করতে
পারে:
•

NYC শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার অধিকারসমূহ সম্পর্কে জানতে

•

সেই সকল বাধাসমূহ অতিক্রম করার পরিকল্পনা করতে যেগুল�ো আপনার স্কুলে আসাকে র�োধ করছে

•

আপনার হাই স্কুল ট্রান্সক্রিপ্ট বু ঝতে

•

একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ নের সকল সম্ভাব্য পন্থা অনুসন্ধান করতে বা হাই স্কুল সমজাতীয়
প্রোগ্রামে ভর্তি হতে

•

চাইল্ড কেয়ার, সামাজিক কাজ এবং মাদক চিকিৎসার জন্য রেফারেলসমূহ পেতে

Bronx Pathways to Graduation Hub/Bronx Regional High School
এ রেফারেল সেন্টার
য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 1010 Rev. James Polite Avenue

Pathways to Graduation শিক্ষার্থীদের তাদের কলেজ এবং/অথবা
ক্যারিয়ারের জন্য High School Equivalency Diploma (যা পূর্বে GED®
নামে পরিচিত ছিল) অর্জনে প্রস্তুত করে। 18-21 বছর বয়সী শিক্ষার্থীগণ
একটি নিয়মিত বা খণ্ডকালীন কর্মসূচিতে য�োগ দিতে পারেন। 17 বছর
বয়সী শিক্ষার্থীগণ শুধু মাত্র পিতামাতা অথবা অভিভাবকের অনুমতিতে
তালিকাভুক্ত হতে পারেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে নেওয়া
হয়। Bronx এর একাধিক স্যাটেলাইট অবস্থানে একটি Pathways to
Graduation Hub রয়েছে।

ফ�োন: 718-518-3320 ফ্যাক্স: 718-518-4009
প্রবেশয�োগ্যতা: আংশিক প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Prospect Avenue
বাস: Bx4 থেকে 3rd Avenue; Bx6 থেকে Prospect Ave./E. 163rd St;
Bx15 থেকে 3rd Ave/E. 163rd St; Bx17 থেকে Prospect Ave./
E. 165th St; Bx21 থেকে Boston Rd/E.165th St; Bx35 থেকে
E. 169th St./Tiffany St।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহে তালিকাভু্ক্ত হতে শিক্ষার্থীদের
অবশ্যই:
•

18-21 বছর বয়সী হতে হবে (অথবা বর্ধিত পরিস্থিতিতে, পিতামাতার/
অভিভাবকের সম্মতিতে এবং প্রশাসকের অনুম�োদন সাপেক্ষে বয়স 17
হতে হবে)

•

গ্রহণের জন্য একটি Referral Center for High School
Alternatives পরিদর্শন করুন
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Bronx Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ
Bronx Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ: পূর্ণকালীন দিবা প্রোগ্রামসমূহ
প্রোগ্রামের সাইটের নাম

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

Bronx Pathways to Graduation Hub/Bronx
Regional High School এ রেফারেল সেন্টার
• ELL পরিষেবাসমূহ: ESL, Transitional Bilingual
Program: স্প্যানিশ
• Early Literacy*

1010 Rev. James Polite Avenue
Bronx, NY 10459

718-518-3320

Pathways to Graduation at Adlai Stevenson HS

1980 Lafayette Avenue, RM 218,
Bronx NY 10473

718-794-7066

Pathways to Graduation at Argus

2038 Davidson Avenue, Bronx
NY 10453

718-731-6360

Pathways to Graduation at Bronx Educational
Opportunity Center

1666 Bathgate Avenue, Bronx
NY 10457

718-530-7011

Pathways to Graduation at Bronx NeON

198 E. 161st Street, 1st Fl
Bronx, NY 10451

718-590-5793

Pathways to Graduation at Bronx Community
College Future Now

2155 University Avenue
Gould Residence Hall, Room 512
Bronx, NY 10453

718-289-5852

Pathways to Graduation at Bronx Youth Center

424 East 147th Street, 4th Floor,
Bronx NY 10455

929-285-3200, এক্সটেনশন 3540

Pathways to Graduation at the Children’s Aid Society

1522 Southern Boulevard, Bronx
NY 10460

718-589-4441

Pathways to Graduation at Davidson Avenue

1732 Davidson Avenue
Bronx, NY 10453

718-299-5926

Pathways to Graduation at DeWitt Clinton High School
• ELL পরিষেবাসমূহ: Transitional Bilingual
Program: স্প্যানিশ

100 West Mosholu Parkway South,
Bronx, NY 10468

718-543-1000, এক্সটেনশন 2982

Pathways to Graduation at Mary Mitchell
Family & Children’s Center
• ELL পরিষেবাসমূহ: ESL, Bilingual Program:
স্প্যানিশ

2007 Mapes Avenue
Bronx, NY 10460

718-583-1765

Pathways to Graduation at North Central
Bronx Hospital

3424 Kossuth Avenue, 14th Floor
Bronx, NY 10467

718-519-4816

Pathways to Graduation at New Settlement
Apartments II

1614 Walton Avenue
Bronx, NY 10452

718-450-8466

Pathways to Graduation at Project Ready

55 East 175th Street
Bronx, NY 10453

718-466-3600, এক্সটেনশন 629

Pathways to Graduation at Workforce 1 at
West Farms

901 East Tremont Avenue,
Bronx NY 10460

929-888-9535, এক্সটেনশন 113

Bronx Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ: খণ্ডকালীন সন্ধ্যার প্রোগ্রামসমূহ
প্রোগ্রামের সাইটের নাম

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

Pathways to Graduation Evening Program at Adlai Stevenson

1980 Lafayette Avenue, Rm 218
Bronx NY 10473

718-794-7066

Pathways to Graduation Evening Program at Bronx Regional

1010 Reverend James Polite Ave
Bronx NY 10459

718-518-3320

Pathways to Graduation Evening Program at DeWitt Clinton

100 W Mosholu Pkwy S, rm 298
Bronx NY 10466

718-543-1000, এক্সটেনশন 2982

Pathways to Graduation Evening Program at Lehman
High School

3000 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10461

718-518-3320
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Bronx LYFE Program সাইট ডিরেক্টরি

লিভিং ফর দ্য ইয়ং ফ্যামিলি থ্রু এডুকেশন (LYFE) বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার ও গ্র্যাজু্য়েশনের
পথে থাকতে শিক্ষার্থীর পিতামাতাদেরকে সহায়তা করতে পরিষেবাসমূহে সমর্থন করে।
শুধু মাত্র NYC পাব্লিক স্কুল অথবা প্রোগ্রামে চলমান তালিকাভুক্ত এবং অধ্যয়রত শিক্ষার্থীরা LYFE চাইল্ড কেয়ার পরিষেবাসমূহ ব্যহহার
করতে পারে। যদি আপনার স্কুলের ক�োন�ো LYFE প্রোগ্রাম সাইট না থাকে অথবা আপনার জন্য সহজে পেতে পারেন এমন অন্য একটি প্রোগ্রাম
সাইট এবং স্কুল যাওয়ার সময়। আপনি LYFE সেন্ট্রাল অফিসে অথবা আপনার বর�োর রেফারেল সেন্টারে সহায়তার জন্য সরাসরি এই
নম্বরে 212-609-8520 কল করতে পারেন।
প্রোগ্রামের সাইটের অবস্থান

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

পাবলিক পরিবহন

Theodore Roosevelt Educational
Campus (Belmont Preparatory
High School)

500 East Fordham Road
Bronx, NY 10458

718-733-4559,
এক্সটেনশন 776
212-609-8531

সাবওয়ে: D থেকে Fordham
Road
বাস: 60, 61, 62, BX9, BX15,
BX55

William Howard Taft Educational
Campus

240 East 172nd Street
Bronx, NY 10457

718-410-4060,
এক্সটেনশন 5234
718-410-4000,
এক্সটেনশন 5006

সাবওয়ে: B, D থেকে 170th
Street
বাস: BX32, BX1, BX2

Performance Conservatory
High School

1619 Boston Road
Bronx, NY 10472

718-991-0860

সাবওয়ে: 2 থেকে 174th Street
বাস: BX21, BX19

Bronx Regional High School

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 1st Floor
Bronx, NY 10459

718-378-0405
718-842-0591

সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Intervale
Avenue
বাস: BX17, BX6, BX4

Bronx Regional High School

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 3rd floor,
Bronx, NY 10459

718-378-0405
718-378-0404

সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Intervale
Avenue
বাস: BX6

DeWitt Clinton High School

100 West Mosholu
Parkway
South Bronx, NY 10468

718-543-1000, এক্সটেনশন
1721 অথবা 1140

সাবওয়ে: 4 থেকে Bedford
Park Boulevard
বাস: BX1, BX2, BX28

James A. Monroe Educational
Campus

1300 Boynton Avenue
Bronx, NY 10472

718-860-8160
718-860-8116

সাবওয়ে: 6 থেকে Elder Ave
বাস: BX4, BX27, BX36

Jane Addams High School for
Academics & Careers

900 Tinton Avenue
Bronx, NY 10456

718-292-4513, এক্সটেনশন
5262 অথবা 5272

সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Prospect
Avenue
বাস: BX6

Morris Educational Campus
(School for Excellence)

1110 Boston Road
Bronx, NY 10456

718-860-2510,
এক্সটেনশন 1273
718-378-7207

সাবওয়ে: 5 থেকে Dyre Ave
বাস: BX21

South Bronx Educational Campus

701 Saint Ann’s Avenue
Bronx, NY 10455

718-993-6357

সাবওয়ে: 4 থেকে Burnside
Avenue
বাস: BX3, BX40
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Aspirations High School • DBN 23K646
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:	
1495 Herkimer Street
Brooklyn, NY 11233

Aspirations High School, The Child Center of NY এবং Sports
এবং Arts In School Foundation এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে
যুবদেরকে হাই স্কুল এবং তার পরবর্তী জীবনে পথ চলার জন্য সুসজ্জিত করে
তোলে। আমরা একটি ছ�োট আকারের শিক্ষা কমিউনিটি যেটা ক্লাসরুমের
মধ্যে ও বাইরে সকল শিক্ষার্থীদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য
আমাদের আকারকে ব্যবহার করে। ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকে অর্জ ন
করার, প্রদর্শন করার ও উদযাপন করার সময় ও জায়গা রয়েছে। যেহেতু তারা
হাই স্কুল ডিপ্লোমা এবং হাই স্কুল পরবর্তী পছন্দমত জীবন গঠনের নিমিত্তে
প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জ ন করতে যাচ্ছে সেহেতু আমরা
শিক্ষার্থীদের পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে তাদের
ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য ব্যাপক প্রোগ্রাম প্রদান করছি।

ফ�োন: 718-498-5257

ফ্যাক্স: 718-498-5264

ইমেইল: Aspire.to.Dream.1495@gmail.com

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K646
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: A, C, J, L, Z থেকে Broadway Junction (East
New York)
বাস: B20, B25, B83, B56 থেকে Fulton Street & Van Sinderen
Avenue; B12 থেকে Alabama Avenue; B44 থেকে Liberty Avenue
& Van Sinderen Avenue

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , PM স্কুল ও সেটারডে স্কুল, কলেজ নাউ
@Medgar Evers College, পেইড ইন্টার্নশিপস, রিজেন্টস প্রিপারেশন

ওপেন হাউসের তথ্য: ওপেন হাউসের তারিখ এবং একটি স্বাক্ষাত্কারের
সময় নির্ধারণের জন্য অনুগ্রহ করে স্কুলে য�োগায�োগ করুন।

অংশীদারিত্ব: The Child Center of New York, Sports and Arts
In School Foundation, ENACT, MIC Women’s Health Clinic
এবং G.I.A.N.T. চিন্তা করা

তালিকাভুক্তি

ম�োট শিক্ষার্থী: 236

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট কাউন্সিল, স্টেপ/ড্যান্স টিম,
কিউলিনারি আর্টস, আর্ট গ্যালারি, পিয়ারলিডারশিপ, কমিউনিটি সার্ভিস,
স্কুল নিউজপেপার, ইয়ং মেন অ্যান্ড ওমেন ইম্পাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রামসমূহ,
ওয়ার্ক রেডিনেস সেমিনারস, ক্যারিয়ার ডেভলাপমেন্ট অ্যান্ড রিজিউম রাইটিং
ওয়ার্ক শপ, কলেজ ট্রিপসমূহ

পারফরম্যান্স

খেলাধু লা: ছেলেদের বাস্কেটবল

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K646.pdf

ভর্তির তথ্যাবলী

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর এবং তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়

পাঠ্যক্রম: দক্ষ

নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল

শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: উন্নয়নশীল

•

শিক্ষার্থীদের বয়স অবশ্যই 16 কিংবা তার বেশি হতে হবে এবং কমপক্ষে
এক বছরের জন্য অন্য ক�োন�ো হাই স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

•

মেজর ইনটেক: জুলাই থেকে অক্টোবর, ডিসেম্বর এবং ফেব্রুয়ারি

•

আবেদনের জন্য করণীয়: স্কুলে পিতামাতা সমন্বয়কের সাথে য�োগায�োগ
করুন বা প্রাক পরীক্ষার জন্য NY এর চাইল্ড সেন্টারের সহকারী
পরিচালকের সাথে য�োগায�োগ করুন এবং ভর্তির জন্য একটি
সাক্ষাৎকার নির্ধারণ করুন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বর্তমান হাই স্কুলের ট্রান্সক্রিপ্ট, উপস্থিতির ইতিহাস,
টিকাদান রেকর্ড এবং IEP প্রদান করতে বলা হয় (যদি প্রয�োজ্য হয়)।

•

ওরিয়েন্টেশন সেশনে য�োগদানের 3-4 দিনের মধ্যে স্কুলে গৃহীত
শিক্ষার্থীদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে।

উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: উন্নয়নশীল

75% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Aspirations High School এর LTW অংশীদার হল�ো The Child
Center of NY.
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ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

Bedford Stuyvesant Preparatory High School আমরা একটি
অব্যাহত সহায়তা ও উৎসাহের পরিবেশ লালন করায় বিশ্বাস করি। স্কুল
কমিউনিটির লক্ষ্য হল�ো আমাদের শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক অর্জ নকে
বাড়িয়ে ত�োলা। কর্মী , পিতামাতা ও শিক্ষার্থীগণ এটা সম্পন্ন করে বাস্তব
পৃথিবীর শিখন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে যেটা শিক্ষার্থীদের
ক্ষমতায়নে সহায়তা করে এবং অ্যাকাডেমিক কর্মকান্ড জ�োরদার করার
মাধ্যমে যেটা শিক্ষার্থীদের স্টেট ও জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড অর্জ নে সহায়তা করে।

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

ফ�োন: 718-622-4310

ফ্যাক্স: 718-398-4381

ইমেইল: kjackson32@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://www.bsphs.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/13/K575
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

প্রোগ্রামসমূহ: পেইড ইন্টার্নশিপস, সামার অ্যাকাডেমি, অ্যাডভাইজরি,
কুলিনারি আর্টস প্রোগ্রাম, লিভিং ফর দ্য ইয়ং ফ্যামিলি থ্রু এডুকেশন (LYFE)
অন ক্যাম্পাস, ট্রিমেস্টার সিডিউল

সাবওয়ে: A, C থেকে Nostrand Avenue, G থেকে BedfordNostrand Avenue
বাস: B26 থেকে Halsey & Marcy Avenue; B44 থেকে Nostrand &
Marcy Avenue; B25 থেকে Nostrand & Fulton Avenue; B52
থেকে Marcy & Gates Avenue

অংশীদারিত্ব: Teen Choice, Bedford Stuyvesant Restoration
Corp. Medgar Evers College

ওপেন হাউসের তথ্য: শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে য�োগায�োগ করার মাধ্যমে একটি
ট্যুর নির্ধারণ করার জন্য স্বাগত জানান�ো হয়।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: পিয়ার টিউটরিং, স্টুডেন্ট গভার্নমেন্ট,
গার্লস লিডার্শীপ, বয়েজ লিডার্শীপ, লিটারেরি ম্যাগাজিন, ড্রামা, কলেজ ট্রিপ
অ্যান্ড ভ্যারিয়াস ট্রিপস ইনক্লোডিং ব্রডওয়ে শ�ো

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর এবং তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

ক্লাবসমূহ: বু ক ক্লাব, ক্রোশেই ক্লাব

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের এবং মেয়েদের বাস্কেটবল

ম�োট শিক্ষার্থী: 122

ভর্তির তথ্যাবলী

পারফরম্যান্স

•

Bedford Stuyvesant এর ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে, প্রতিটি
ট্রিমেস্টারের শুরুতে শিক্ষার্থী গ্রহণ করছে। কমপক্ষে 16 বছর বা তার
বেশি বয়সী শিক্ষার্থী যাদের কমপক্ষে 8 ক্রেডিট রয়েছে তাদের জন্য
ভর্তি উন্মুক্ত।

পাঠ্যক্রম: দক্ষ

•

মেজর ইনটেক: জুলাই-অক্টোবর (শরতের ভর্তির জন্য), নভেম্বর
(ডিসেম্বর ভর্তির জন্য) এবং মার্চ (মার্চে র ভর্তির জন্য)

শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ

•

আবেদনের জন্য করণীয়: সকাল 9-বিকেল 3 এর মধ্যে পিতামাতা
সমন্বয়কের সাথে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য য�োগায�োগ করুন এবং
কিছু নথিপত্র প্রয়�োজন হবে। সরাসরি আসাও গ্রহণ করা হবে তবে
দ্বিতীয়বার ভিজিট প্রয়�োজন হতে পারে যদি ক�োন�ো নথিপত্র আনা বাদ
যায় এবং/বা ক�োন�ো অভিভাবক অনুপস্থিত থাকে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে ইন্টারভিউয়ে পিতামাতা/অভিভাবকের যেক�োন�ো
একজনকে সাথে আনতে হবে এবং তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, টিকাদানের
রেকর্ড , IEP (যদি প্রয�োজ্য হয়), RISA (শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির রিপ�োর্ট )
সাথে আনতে হবে।

•

প্রোগ্রামে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে সাধারণত যেদিন সকল নথিপত্র জমা
দেওয়া হবে সেইদিন অবহিত করা হবে।

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K575.pdf
নির্দেশনাবলী: দক্ষ

উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ

74% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
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Brooklyn Academy High School • DBN 13K553
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

আমাদের কমিউনিটি-ভিত্তিক অংশীদার CAMBA এর সাথে একত্রে
Brooklyn Academy উচ্চ মান ও উৎকর্ষতার উপর গুরুত্বার�োপ করে।
আমাদের স্কুলটি ছ�োট যার রয়েছে পরিচর্যামূলক ও নিরাপদ পরিবেশ।
Brooklyn Academy তে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ধরনের
সহগামী বিকল্প প্রদান করা হয় যেগুল�ো শিক্ষার্থীদেরকে সফলতার অভিজ্ঞতা
অর্জনের সুয�োগ দেয় যার মধ্যে রয়েছে স্কুল পরবর্তী ইন্টার্নশীপ সমূহ, PM
টিউট�োরিয়াল সমুহ, শনিবারের রিজেন্টের প্রস্তুতি ক্লাসসমূহ, মেন্টরিং এবং
কলেজ সহয�োগিতা সমূহ পাওয়া যাবে। আমাদের শিক্ষার্থীগণ শিক্ষার্থী
প্রশাসনের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে আমাদের স্কুল কমিউনিটির একটি
অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ এবং স্কুল লিডারশীপ দলে কাজ করে।

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

ফ�োন: 718-857 4237

ফ্যাক্স: 718-399 1909

ইমেইল: CHall@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K553
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: A, C থেকে Nostrand Avenue, G থেকে BedfordNostrand Avenue
বাস: B26 থেকে Halsey & Marcy Avenue; B44 থেকে Nostrand &
Marcy Avenue; B25 থেকে Nostrand & Fulton Avenue; B52
থেকে Marcy & Gates Avenue

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , কলেজ নাউ, College Prep (কলেজের
অভ্যন্তরীণ মেলা এবং কলেজ ট্রিপসমূহ অন্তর্ভু ক্ত), Liberty Partnership
Program, iLearn

ওপেন হাউসের তথ্য: পিতামাতা/অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের সকাল
8:00-বিকেল 3:00 এর মধ্যে ভিজিট করার জন্য স্বাগত জানান�ো হয়।
অধিকতর তথ্যের জন্য Lynette Cunningham (পিতামাতা সমন্বয়ক)
এর সাথে য�োগায�োগ করুন 718-857-4237, এক্সট. 434 এ বা
LCunningham4@schools.nyc.gov বা David Ashe
(সহকারী অধ্যক্ষ) 718‑857‑4237, এক্সট. 424 বা
AGerste@schools.nyc.gov তে।

অংশীদারিত্ব: CAMBA, New York University, Mercy College
Atlantic Theatre Company, Omega Psi Phi, Brownstoners of
Bedford Stuyvesant
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: আমেরিকান সাইন ভাষা, স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্যাটারডে রিজেন্টস প্রিপ ক�োর্স,
ইন্টার্নিশীপ, আফটার স্কুল টিউটরিং অ্যান্ড ক্লাস, ইভিনিং শ�ো, ট্যালেন্ট শ�ো,
আর্ট এক্সিবিট

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 থেকে 21 বছর বয়সী বাসিন্দাদের
জন্য উন্মুক্ত।

ক্লাবসমূহ: ইয়াং মেন ও উইমেন'স গ্রুপ, স্টেপ

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 169

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের এবং মেয়েদের বাস্কেটবল, Co-ed
(সহ-শিক্ষা) ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড

পারফরম্যান্স

স্কুল স্পোর্টস বাস্কেটবল

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K553.pdf

ভর্তির তথ্যাবলী

পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত

•

Brooklyn Academy 16 বছর বা তার বেশি বয়সী শিক্ষার্থী যারা
কমপক্ষে একটি রিজেন্টস পরীক্ষা পাশ করেছে এবং কমপক্ষে 10
ক্রেডিট রয়েছে তাদেরকে গ্রহণ করে।

•

মেজর ইনটেক: আগস্ট থেকে অক্টোবর এবং জানুয়ারি

•

আবেদনের জন্য করণীয়: একটি ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করার জন্য
স্কুলে কল করুন বা সকাল 9-দুপুর 2:30 এর মধ্যে সরাসরি আসুন।
শিক্ষার্থীদের অবশ্যই পিতামাতা/অভিভাবক সাথে নিয়ে আসতে হবে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের হালানাগাদকৃত ট্রান্সক্রিপ্ট, RISA, টিকাদান
কার্ড , ঠিকানার প্রমাণ এবং IEP এর একটি কপি প্রদান করতে বলা হয়
(যদি প্রয�োজ্য হয়)।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে ওরিয়েন্টেশন প্রক্রিয়ার পরেই জানিয়ে দেওয়া
হবে।

নির্দেশনাবলী: দক্ষ

শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ

63% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Brooklyn Academy High School LTW অংশীদার হল�ো
CAMBA.
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Brooklyn Bridge Academy • DBN 18K578
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

CAMBA এর সাথে একটি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে The Brooklyn
Bridge Academy (BBA) সেসব শিক্ষার্থীদের একটি ছ�োট শিক্ষার
কমিউনিটি যারা পালিয়েছিল বা হাই স্কুল থেকে ঝরে পড়েছিল। আমাদের
ব�োধগম্য প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে রয়েছে একটি চ্যালেঞ্জিং অ্যাকাডেমিক
শিডিউল যেটা শিক্ষার্থীরা অর্জ ন করতে পারে এমন ক্রেডিটের সংখ্যা
সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে রিজেন্টস পরীক্ষা সমূহ পাশ করার
জন্য প্রস্তুত করে। স্কুলের কর্মী গণ কাউন্সেলিংয়ের সুবিধাবলী, স্বাস্থ্যসেবায়
অভিগমণ এবং কর্মসংস্থানের সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের
শিক্ষা ও জীবন সম্পর্কে তথ্যবহুল পছন্দাবলী করার জন্য তাদের সাথে
সম্পৃক্ত হবে এবং তাদেরকে সহায়তা করবে। আমাদের অংশীদারিত্ব:
আমাদের স্কুল 16 বছর বা তার বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি
চাহিদাসম্পন্ন এবং উচ্চ প্রত্যাশা সম্বলিত বিশেষায়িত পরিবেশ প্রদান করে
যারা তাদের হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

ফ�োন: 718-968-1689

ফ্যাক্স: 718-968-1678

ইমেইল: MJeanPa@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K578
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Brooklyn College-Flatbush Avenue;
থেকে Canarsie-Rockaway Parkway

L

বাস: B6, B78, B82 থেকে Ralph & Flatlands Avenues

ওপেন হাউসের তথ্য: অনুগ্রহ করে ওপেন হাউসের তারিখ বা একটি
ভিজিটের সময় ঠিক করতে স্কুলে কল করুন।

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , পেশাগত ইন্টার্নশিপ, জব শ্যাড�োয়িং ও ভ্রমণে
যাওয়া, প্রাত্যহিক উপদেশমূলক কর্মসূচি, SAT ও রিজেন্টস প্রস্তুতি ক�োর্সসহ
ব�োধগম্য সহায়ক সেবাসমূহের মাধ্যমে বাস্তব জগত সম্পর্কে জ্ঞানার্জ ন করা

ম�োট শিক্ষার্থী: 200

অংশীদারিত্ব: CAMBA, Columbia University (Mailman School
of Public Health), Dress for Success, Macy’s, CUNY Medgars
Evers and Guiding Stars

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।

পারফরম্যান্স

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: কমিউনিটি এডভাইজরি ব�োর্ড , স্কুল
কমিউনিটির মিটিং, কলেজ ক্লিনিক, টিউটরিং

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K578.pdf

শিক্ষার্থীদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে ক্লাবসমূহের পর্যাপ্ততা

ভর্তির তথ্যাবলী

পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ

•

BBA এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে যা সমগ্র বছর জুড়ে
16 বছর ও তার বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের এবং যারা কমপক্ষে এক বছর
অন্য একটি হাই স্কুলে ভর্তি ছিল এবং কমপক্ষে 6গ্রেড পর্যন্ত পড়ার স্তর
রয়েছে তাদের ভর্তি করছে।

•

আবেদনের জন্য করণীয়: স্কুলে য�োগায�োগ করুন এবং একটি ইনটেক
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সময় ঠিক করুন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে একটি ডায়াগনস্টিক মূল্যায়ন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য স্কুল
কর্মী দের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলা হবে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, টিকাদান রেকর্ড এবং IEP প্রদান
করতে বলা হয় (যদি প্রয�োজ্য হয়)।

•

যেসব শিক্ষার্থীদের স্কুলে গ্রহণ করা হবে তাদেরকে ইনটেক প্রক্রিয়া
শেষে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যাশা করা হয় যে তারা ওরিয়েন্টেশন
সেশনসমূহে য�োগ দিবে এবং কমিউনিটিতে অংশগ্রহণ করবে।

উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
74% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Brooklyn Bridge Academy এর LTW অংশীদার হল�ো CAMBA.
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Brooklyn Democracy Academy • DBN 23K643
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

অংশীদারিত্ব: Jewish Child Care Association, Brownsville
Recreation Center, Police Athletic League, Operation
S.N.U.G., ARCHES Transformative Mentoring, YMI- Young
Male’s Initiative - Work Progress Program, CEO- Center for
Economic Opportunity

985 Rockaway Avenue
Brooklyn, NY 11212

ফ�োন: 718-342-6590

ফ্যাক্স: 718-342-6708

ইমেইল: dromain@schools.nyc.gov
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট লিডার্শীপ টিম, চেস ক্লাব, PSAL
ছেলেদের এবং মেয়েদের বাস্কেটবল, কয়ার, এলামনাই অ্যাস�োসিয়েশন,
চিয়ারলিডিং/স্টেপ টিম, ট্যালেন্ট/ফ্যাশন শ�ো, অ্যানুয়াল JCCA গালা,
ইয়ারবু ক ক্লাব, পেপ র্যালি, প্রোম, সিনিয়র ট্রিপ, স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর

বাস: B8, B15, B35, B60 থেকে Rockaway & Hegeman Avenues

ভর্তির তথ্যাবলী

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K643
সাবওয়ে: L থেকে New Lots Avenue followed by B15-,
1 থেকে Rockaway Avenue followed by B60

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীগণ 718-342-6590 এ কল করতে
পারেন এবং এডভ�োকেট কাউন্সেলর, পিতামাতা সমন্বয়ক বা সহকারী প্রোগ্রাম
ডিরেক্টরের সাথে কথা বলতে পারেন।

•

Brooklyn Democracy Academy এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি
নীতিমালা রয়েছে যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের এবং
যারা কমপক্ষে এক বছর অন্য একটি হাই স্কুলে ভর্তি ছিল তাদের ভর্তি
করছে।

•

মেজর ইনটেক: শিক্ষার্থীদেরকে মধ্য-মার্চ -জুন (বসন্ত/শরতের ভর্তির
জন্য), সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (সকল ভর্তির জন্য), জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
(মার্চে র ভর্তির জন্য) এ আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

•

আবেদনের জন্য করণীয়: শিক্ষার্থীগণ এবং একজন পিতামাতা/
অভিভাবক/বিশ্বস্ত বয়স্ক (23+) স্কুলে য�োগায�োগ করবেন এবং একটি
ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করবেন বা স�োমবার থেকে বৃহস্পতিবার
সকাল 9 টায় সরাসরি আসতে পারবেন।

•

শিক্ষার্থীগণ একটি ইনটেক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে যার মধ্যে
রয়েছে: শিক্ষার্থী অ্যাকাডেমিক মূল্যায়ন (গণিত, লিখন এবং
রিডিং কম্প্রিহেনশন), একটি শিক্ষার্থী ইন্টারভিউ এবং পিতামাতা/
পরিচর্যাকারী/বিশ্বস্ত বয়স্ক ইন্টারভিউ।

•

শিক্ষার্থীদেরকে একটি আপডেটকৃত ট্রান্সক্রিপ্ট, উপস্থিতির রেকর্ড ,
টিকার রেকর্ড , জন্ম সনদ, শৃংখলা সম্পর্কিত রেকর্ড ও IEP প্রদান করতে
বলা হয় (প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে)। BDA শিখন অক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের
যাদের IEP নিশ্চয়তা প্রদান করে নিবিড় সহ-শিক্ষাদান (ICT) এর বা
বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষক সহায়তা সেবা (SETSS) এর তাদের আবাসনের
ব্যবস্থা করে থাকে।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে আবেদন সম্পন্ন করার দুই সপ্তাহের মধ্যে
জানিয়ে দেওয়া হবে। সকল নথিপত্র অবশ্যই জমা দিতে হবে, শিক্ষার্থী
ও পিতামাতার ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষা অবশ্যই শিক্ষার্থীর আবেদন
পর্যাল�োচিত হওয়ার আগেই জমা দিতে হবে।

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 208

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K643.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ

নির্দেশনাবলী: দক্ষ

শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
88% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
Brooklyn Democracy Academy তৈরি করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের স্কুলে
ধারাবাহিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিবিড় সহায়তা ও সেবা প্রদান
করার জন্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে একজন করে অ্যাডভ�োকেট কাউন্সেলর
নিযু ক্ত থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থী স্কুলে থাকবে। প�োস্ট-গ্র্যাজুয়েশনসহ
গ্র্যাজুয়েট অর্জ নকারী শিক্ষার্থীরা তাদেরকে কলেজ ও কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত
করছে। তারা স্কুলে ভর্তি থাকা অবস্থায় চাকুরির প্রস্তুতি ও দক্ষতার উন্নয়নে
অংশগ্রহণ করে।

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

প্রোগ্রামসমূহ: LTW পেইড ইন্টার্নশিপস, অ্যাক্সেলারেটেড ক্রেডিট
একুমুলেশন, personalized academic program, literacy-based
instructional program, SAT অ্যান্ড রিজেন্টস প্রিপ ক�োর্সেস,
year-round school year (4 cycles), personalized goal-setting
& graduation plan, college campus tours (ঐতিহাসিক ব্লাক
কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিসমূহ অন্তর্ভু ক্ত), CUNY at Home in College
program

Brooklyn Democracy এর LTW অংশীদার হল�ো Jewish Child
Care Association.
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Brooklyn Frontiers High School • DBN 15K423
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

Brooklyn Frontiers High School সেই সকল শিক্ষার্থীদের সেবাদান
করে যারা গ্র্যাজুয়েশন অর্জনে তাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে।
আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর অন্যন্য শক্তি এবং প্রয়�োজনকে চিহ্নিত করে,
প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা প্রদান
করি। অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামগুলি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে চ্যালেঞ্জ জানান�োর
জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং একটি সহায়ক পরিবেশে প্রয়�োগ করা হয় যা
সমাল�োচনামূলক চিন্তাভাবনা করার দক্ষতা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক , সহয�োগিতা
এবং শিক্ষার্থীদের আত্ম-পক্ষ সমর্থনের মান বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থীরা যাতে
তাদের লক্ষ্যকে গ্র্যাজুয়েশন থেকেও বেশি দূর পর্যন্ত প্রসারিত করে এবং
কলেজ ও কর্মজীবনে সফলভাবে যাওয়ার জন্য প্রয়�োজনীয় দক্ষতা এবং
আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

112 Schermerhorn Street,
Brooklyn NY 11201

ফ�োন: 718-722-4727

ফ্যাক্স: 718-722-7919

ইমেইল: info@brooklynfrontiers.org

ওয়েবসাইট: www.brooklynfrontiers.org
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: 2, 3, 4, 5 থেকে Court St – Bourough Hall; A, C,
থেকে Jay StMetroTech; B, Q থেকে DeKalb Ave; G থেকে
Hoyt & Schermerhorn

F, R

বাস: B103, B25, B26, B38, B41, B45, B52, B54, B57, B61, B62,
B63, B65, B67

প্রোগ্রামসমূহ: মর্নিং রিডিং ক্লাব, ম্যাথ ল্যাব, লিঙ্গুস্টিকস, কলেজ প্রিপ ম্যাথ,
কলেজ নাউ, লার্নিং টু ওয়ার্ক পেইড ইন্টার্নশিপস

ওপেন হাউসের তথ্য: ওপেন হাউসের তারিখ এবং একটি স্বাক্ষাত্কারের
সময় নির্ধারণের জন্য অনুগ্রহ করে স্কুলে য�োগায�োগ করুন।

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services

তালিকাভুক্তি

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: আফটার-স্কুল অ্যাকাডেমিক সহায়তা,
রিজেন্টস প্রিপারেশন, কুক ফর লাইফ, মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট ইন্ট্রাকশন,
গে-স্ট্রেইট অ্যালাইন্স, ক্রাফটস ক্লাব, ইয়ারবু ক, থিয়েটার, ইউমেন'স গ্রুপ,
ডাজেন অ্যান্ড ড্রাগন ক্লাব, কালচার ক্লাব, স্কুল গার্ডেনিং ক্লাব

য�োগ্যতা: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার চেয়ে বয়সী বাসিন্দাদের
জন্য উন্মুক্ত যারা হাই স্কুলে কমপক্ষে এক বছর পড়ালেখা করেছে।
ম�োট শিক্ষার্থী: 173

পারফরম্যান্স

খেলাধু লা: PSAL বাস্কেটবল

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K423.pdf

•

ট্রান্সফার স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য Brooklyn Frontiers
High School এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি প্রক্রিয়া রয়েছে। একটি
ইন্টারভিউয়ের জন্য য�োগ্য বিবেচিত হতে হলে শিক্ষার্থীদের বয়স
অবশ্যই 16 বছর এবং তার বেশি হতে হবে, যারা কমপক্ষে এক বছরের
জন্য অন্য ক�োন�ো হাই স্কুলে পড়ালেখা করেছে এবং যারা একটি হাই স্কুল
ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

•

শিক্ষার্থী ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকগণ স্কুলের সাথে য�োগায�োগ
করবে এবং একটি ইনটেক সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করবেন।

•

উপযু ক্ত শিক্ষার্থীদেরকে একটি ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য স্কুল কর্মীদের
সাথে সাক্ষাৎ করতে বলা হবে।

•

শিক্ষার্থীগণকে তাদের ইন্টারভিউয়ের সময় তাদের ট্রান্সক্রিপট প্রদান
করতে হবে।

•

প্রোগ্রামে গৃহীত শিক্ষার্থীরা ওরিয়েন্টেশন সেশনসমূহে উপস্থিত হবে এবং
প্রত্যাশা করা হয় যে তারা স্কুল কমিউনিটিতে অংশগ্রহণ করবে।

পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
100% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Brooklyn Frontiers High School এর জন্য LTW অংশীদার হল�ো
Good Shepherd Services.
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Brooklyn High School for Leadership and Community Service • DBN 13K616
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

Brooklyn Community Services এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে
আমাদের লক্ষ্য হল�ো এমন একটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক, চ্যালেঞ্জিং এবং
বিশেষায়িত শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা প্রদান করা যেটা অতিরিক্ত বয়সী,
আন্ডার-ক্রেডিটেড হাই স্কুল শিক্ষার্থীদেরকে শক্তিশালী করবে তাদের হাই
স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য এবং কমিউনিটির পূর্ণ অংশগ্রহণকারী সদস্য,
নেতা ও আজীবনের জন্য শিক্ষার্থী হওয়ার জন্য। এছাড়াও আমরা কলেজ ও
ক্যারিয়ারের মাধ্যমে প�োস্ট-সেকেন্ডারির সফলতার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে
শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ করব।

300 Willoughby Avenue
Brooklyn, NY 11212

ফ�োন: 718-638-3062

ফ্যাক্স: 718-638-3404

ইমেইল: hhansen@wearbcs.org

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K616

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: G থেকে Classon Avenue

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , অপরচুনিটি ফর পেইড ইন্টার্নশিপস,
কমিউনিটি সার্ভিস, ডকুমেন্টারি/EVC, পয়েট্রি ওয়ার্ক শপস, ইন স্কুল ইয়ুথ
(ISY), Capricorn, অ্যাক্সটেন্ডেড লার্নিং ক্রেডিট ক�োর্সেস, র�োব�োটিক্স,
অ্যাপেক্স, এবং ক্যাসেল লার্নিং

বাস: B48 থেকে Franklin and Willoughby Avenue, B38 থেকে
Lafayette and Kent Avenues, B54 থেকে Myrtle and Kent
Avenues
ওপেন হাউসের তথ্য: অনুগ্রহ করে Heather Hansen এর সাথে
718-638-3062 এ য�োগায�োগ করুন, এক্সট। 242 or 347-203-9647

অংশীদারিত্ব: Brooklyn Community Services

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর, কমিউনিটি সার্ভিস,
ইন্টার্নশীপ, টিউটরিং, ইয়ারবু ক, ফিটনেস, আর্ট থেরাপি, ফিল্ম/ডকুমেন্টারি,
লিটারেসি, প�োয়েট্রি, স্পীকার্স ব্যুর�ো, ওপেন মাইক, আফটার-স্কুল টিউটরিং,
বক্সারসাইজ

ম�োট শিক্ষার্থী: 203

ক্লাবসমূহ: কমিউনিটি গার্ডে ন, ইয়ারবু ক, ফিটনেস, ইয়ং মেন'স ক্লাব, ইয়ং
ওমেন'স ক্লাব, আর্ট ক্লাব

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K616.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: উন্নয়নশীল
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
80% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Brooklyn High School for Leadership and Community
Service এর LTW অংশীদার হল�ো Brooklyn Community
Services.
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•

Brooklyn High School এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা
রয়েছে যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের এবং যারা
কমপক্ষে এক বছর অন্য একটি হাই স্কুলে ভর্তি ছিল তাদের ভর্তি করছে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং টিকা গ্রহণের কার্ড প্রদান করতে
বলা হয়।

•

আবেদনের জন্য করণীয়: একটি ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক
করতে Heather Hansen এর সাথে য�োগায�োগ করুন
hhansen@wearbcs.org তে বা 718-638-3062, এক্সট.
242 বা 347-203-9647 এ।

Brownsville Academy High School • DBN 17K568
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

অংশীদারিত্ব: CAMBA, American Cancer Society, Brookdale
Hospital, Brooklyn College, Medgar Evers College, John Jay
College of Crimonology, Brooklyn College, Farmingdale,
Long Island University, Brooklyn Museum, Creative Outlet,
American Diabetes Association, Chase Manhattan Bank

1150 East New York Avenue
Brooklyn, NY 11212

ফ�োন: 718-778-7305

ফ্যাক্স: 718-778-7385

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

ইমেইল: dmoorer@schools.nyc.gov

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: অ্যাম্বাসাডরস, স্কলার গভর্নমেন্ট,
পিয়ার মেডিয়েশন, SAT/রিজেন্ট প্রিপ, স্কুল নিউজলেটার, প্রজেক্ট আর্টস,
অনার স�োসাইটি, ড্রামা, ড্যান্স, কম্পিউটার ক্লাব, স্পোকেন ওয়ার্ড , উইমেন্স
এম্পাওয়ারমেন্ট, ম্যান অব পারপাস, চেস, আর্ট ক্লাব, চিয়ারলিডিং, স্টেপ টিম,
BRIC আর্টস, গ্রিন আর্থ পয়েটস ক্যাফে, গার্ল বি হার্ড , মেড ইন ব্রাউন্সভিলে,
গ্রাউন্ডসওয়েল

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K568
Brownsvilleacademy.com
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 3 থেকে Sutter Avenue-Rutland Road

বাস: B12 থেকে East 98th Street; B15 থেকে East New York
Avenue

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: বাস্কেটবল, টেনিস, ট্র্যাক, পিং পং

ভর্তির তথ্যাবলী

ওপেন হাউসের তথ্য: দিন ও তারিখের জন্য অনুগ্রহ করে স্কুলে য�োগায�োগ
করুন।

•

Brownsville Academy এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা
রয়েছে যারা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর বা তার বেশি বয়সী কমপক্ষে
10 ক্রেডিট সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করছে। তার চেয়ে বেশি বয়সী
শিক্ষার্থীদের জন্য অধিক ক্রেডিট ও রিজেন্ট পরীক্ষা প্রয়�োজন।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।

•

মেজর ইনটেক: প্রতিটি নতুন ট্রিমেস্টার এর সূচনা (সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর,
মার্চ ) এবং জুন মাসে (গ্রীষ্মকালীন ভর্তির জন্য) এবং জুলাই-আগস্ট
(সেপ্টেম্বর ভর্তির জন্য)

পারফরম্যান্স

•

আবেদনের জন্য করণীয়: স্কুলে কল করুন এবং সেক্রেটারি, পিতামাতা
ক�ো-অর্ডিনেটর বা কমিউনিটি অ্যাস�োসিয়েটদের সাথে একটি
অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করুন। পিতামাতা/অভিভাবকগণ অবশ্যই
নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গ দিবে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, সাম্প্রতিক রিপ�োর্ট কার্ড , RISA,
RESI, টিকা গ্রহণের রেকর্ড , জন্ম সনদ, ঠিকানার প্রমাণ দিতে বলা হবে।

•

অনুপ্রাণিত শিক্ষার্থীগণ যারা উপযু ক্ততার শর্তাবলী অর্জ ন পূরণ করেছে
তারা একটি আবেদন সম্পন্ন করবে এবং একটি ওরিয়েন্টেশন সেশনে
য�োগদান করবে।

•

শিক্ষার্থী ও পিতামাতা/অভিভাবকগণের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে এবং
ভর্তির ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যেসব শিক্ষার্থী আমাদের
মানদণ্ড পূরণ করে না তাদের আলাদা ভিত্তিতে একটি ইন্টারভিউ
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবেচিত করা হবে।

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর এবং তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

ম�োট শিক্ষার্থী: 155

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K568.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
68% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
CAMBA এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত Brownsville
Academy High School একটি অ্যাকাডেমিকভাবে যথাযথ ডিপ্লোমা
প্লাস হাই স্কুল। ডিপ্লোমা প্লাস শিক্ষারথীদেরকে কলেজ ও ক্যারিয়ার গঠনের
জন্য প্রস্তুত করে তাদেরকে কলেজ ক�োর্সসমূহ, ইন্টার্নশীপ এবং কমিউনিটি
সেবা সুবিধাবলীর সাথে পরিচিত করান�োর মাধ্যমে প্রস্তুত করে। শিক্ষার্থীগণ
অবশ্যই একটি প�োর্টফ�োলিও তৈরি করবে যেটা গঠিত হবে গ্র্যাজুয়েশনের
পূর্বের উদাহরণমূলক কার্যাবলীর সমন্বয়ে। আমরা শিক্ষার্থীদেরকে কলেজে
প্রবেশ করতে, সেখানে সফল হতে এবং গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্য প্রস্তুত করি।
Brownsville Academy একটি এলিট Innovation Zone (iZone)
স্কুল যেটা শিক্ষার্থীদেরক অভিজ্ঞ শিক্ষকদের থেকে শেখার পাশিপাশি
অনলাইন ক�োর্সসমূহ প্রদান করছে। আমাদের স্কুলের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ
বৈশিষ্ঠ্য তৈরি করা হয়েছে সেইসব শিক্ষার্থীদেরক পরিণত করতে সহায়তা
করার জন্য যারা ক্রেডিট অর্জ নে পিছনে পড়ে গেছে এবং ক�োন�ো একটি ছ�োট,
শিক্ষার্থী-কেন্দ্রীক শিক্ষার পরিবেশ থেকে সুবিধা পেতে পারে।

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Brownsville Academy এর LTW অংশীদার হল�ো CAMBA.

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , Model United Nations, কলেজ নাউ
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Bushwick Community High School • DBN 32K564
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

Bushwick Community High School (BCHS) 17-21 বছর বয়সী
শিক্ষার্থীদের সেবাদান করে যারা হাই স্কুলে সফলতা পায়নি এবং যারা
তাদের শিক্ষা অব্যাহত রাখতে চায় এবং একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন
করতে চায়। St. Nicks Alliance এর সাথে একটি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে
BCHS একটি পরিচর্যাকারী ও সুশৃংখল পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আস্থা
ও সম্মানের ব্যক্তিগত বন্ধনের মধ্য দিয়ে একটি উচ্চ প্রত্যাশার সংস্কৃতি
তৈরি করে। এই পাঠ্যক্রম বিশেষ বিচারের উপর আল�োকপাত করে এবং
কলেজ ও ক্যারিয়ার গঠনের উপর গুরুত্বার�োপ করে। BCHS সক্রিয়ভাবে
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের জীবন ও তারা যে কমিউনিটিতে বাস করে সেটা
পরিবর্ত ন করতে সহায়তা করতে চায়।

231 Palmetto Street
Brooklyn, NY 11221

ফ�োন: 718-443-3083

ফ্যাক্স: 718-443 0781

ইমেইল: LGonzal20@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/32/K564
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: L, M থেকে Myrtle-Wyckoff Avenues; J থেকে
Gates Avenue

প্রোগ্রামসমূহ: অ্যাডভান্সড প্লেসমেন্ট ইংলিশ ও ম্যাথ ক�োর্সসমূহ, আফ্রিকান
ও ল্যাটিন�ো স্ট্যাডিজ, কলেজ অ্যান্ড ক্যারিয়ার প্লানিং, প্যারেন্টের শিক্ষার
ক্লাসসমূহ, Healthy Relationships Group Counseling, ক্রেডিট
রিক�োভারি, অনলাইন ক্রেডিট অ্যাকুমুলেশন, ক্রেডিট, এক্সটেনডেট ডে/PM
ক্লাসসমূহ, টিউটরিংয়ের জন্য স্যাটারডে জিম প্রোগ্রাম

বাস: B52, B60 থেকে Wilson & Gates Avenues

ওপেন হাউসের তথ্য: আমরা আমাদের স্কুলে কমিউনিটি, পিতামাতা
এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা পরিদর্শনকারীদের স্বাগত
জানাই। একটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য অনুগ্রহ করে প্রিন্সিপ্যাল বা
অ্যাসিসটেন্ট প্রিন্সিপ্যালের সাথে য�োগায�োগ করুন।

অংশীদারিত্ব: New Visions PSO, St. Nicks Alliance, Brooklyn/
Staten Island Blood Services, Make The Road New
York, Coalition for Hispanic Family Services, RyanNena Community Health Center, Sankofa Community
Empowerment, Opportunity for a Better Tomorrow (OBT),
Inc., Grand Street Settlement, College Summit, College
Access Consortium of NY (CACNY), College Confident

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 17 বছর এবং তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত। ভর্তির জন্য ক�োন�ো ন্যুনতম ক্রেডিট লাগবে না।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

ম�োট শিক্ষার্থী: 236

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: মিউজিক প্রোডাকশন স্টুডিও, SAT প্রিপ,
LGBTQ-গে-স্ট্রেইট অ্যালাইন্স, ক্রিয়েটিভ লাইবেরেশন প্রজেক্ট, প্যারেন্টিং
গ্রুপ কাউন্সেলিং, উইমেন'স গ্রুপ, অ্যাটেন্ডেন্স ইম্প্রভমেন্ট & ড্রোপআউট
প্রিভেনশন (AIDP), বার টেনডাজ-জায়েন্ট থিংকিং, ক্যাফে মালিক-স্পোকেন
ওয়ার্ড

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K564.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ

ক্লাবসমূহ: সিনিয়র অ্যাটিভিটিজ কমিটি, কিউলিনারি ব্রেকফাস্ট ক্লাব,
মেন'স গ্রুপ, স্টুডেন্ট গভার্নমেন্ট, পিয়ার লিডার্স

নির্দেশনাবলী: দক্ষ

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: বিন�োদনমূলক বাস্কেটবল, জিম “ওয়াকস”
ক্রেডিটের জন্য, PSAL মেয়েদের ভলিবল

শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ

ভর্তির তথ্যাবলী

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
89% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/

•

আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বয়স অবশ্যই 17 কিংবা এর বেশি হতে হবে
এবং অন্তত এক বছরের জন্য অন্য ক�োন�ো হাই স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে।

•

মেজর ইনটেক: শরতে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে তিনবার এবং বসন্তে
(ফেব্রুয়ারির ভর্তির জন্য)।

•

আবেদনের জন্য করণীয়: একটি দুইদিনের বাধ্যতামূলক ওরিয়েন্টেশনের
জন্য প্রধান অফিসে পিতামাতা সমন্বয়কের কাছে কল করুন বা
পিতামাতা/অভিভাবকের যেক�োন�ো একজনের সাথে স্কুলে আসুন এবং
ভর্তির আবেদন পূরণ করুন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, টিকাদান রেকর্ড এবং IEP প্রদান
করতে বলা হয় (যদি প্রয�োজ্য হয়)।

•

আবেদনের প্রক্রিয়া আগে আসলে আগে পাবেন -এই ভিত্তিতে সম্পন্ন
করা হয়।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীকে একটি ভর্তি পরীক্ষার পর অবহিত করা হবে
যেটি ক্লাস এসাইনমেন্ট ও ওরিয়েন্টেশন ঠিক করবে।

আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Bushwick Community High School এর LTW অংশীদার হল�ো
St. Nicks Alliance.
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East Brooklyn Community High School • DBN 18K673
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

East Brooklyn Community High School (EBCHS) একটি
ছ�োট আকারের ট্রান্সফার স্কুল যেটা তৈরি করা হয়েছে সেই সকল তরুণ
শিক্ষার্থীদের জন্য যারা বিভিন্ন কারণে ক্রেডিট অর্জনে পিছনে পড়েছে।
আমাদের ভবনে আমরাই একমাত্র স্কুল যেখানে রয়েছে একটি কম্পিউটার
ল্যাব, একটি আউটড�োর বাস্কেটবল ক�োর্ট এবং যেটা বর্ধিত আর্ট বিষয়ক
প্রোগ্রাম অফার করে। আমরা চমৎকার শিক্ষাদান, ছ�োট আকৃতির ক্লাস
এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য একজন এডভ�োকেট কাউন্সেলর নিয়�োগ
করা প্রভৃতির সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর চাহিদাবলী পূরণ করি।
EBCHS হল�ো একটি কমিউনিটি স্কুল যেটা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের হাই স্কুল
ডিপ্লোমা অর্জনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষার্থী ও পরিবারবর্গকে বহুমুখী সেবা
ওসহায়তা দিয়ে আসছে। EBCHS তে লার্নিং টু ওয়ার্ক প্রোগ্রামের মাধ্যমে
সকল শিক্ষার্থী ক�োন�ো পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ ও কর্মক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য
উপযু ক্ত। স্কুলটি নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ ও SCO ফ্যামিলি অব সার্ভিস
কর্তৃ ক য�ৌথভাবে পরিচালিত হয়। আমরা শিক্ষার্থীদেরকে এমন মানসম্মত
শিক্ষার মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েট করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে শিক্ষা তাদেরকে প�োষ্টসেকেন্ডারি, অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থান, আদর্শ ব্যক্তি ও পারিবারিক সম্পর্ক এবং
তাদের কমিউনিটির মধ্যে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে

9517 Kings Highway
Brooklyn, NY 11212

ফ�োন: 718-927-6880

ফ্যাক্স: 718-927-6885

ইমেইল: info.schools@ebchighschool.org

ওয়েবসাইট: http://www.ebchighschool.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K673
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 3 থেকে Sutter Avenue অথবা Saratoga Avenue

বাস: B12, B15, B17, B35, B47, B7, B8 থেকে Clarkson Avenue
ওপেন হাউসের তথ্য আগ্রহী আবেদনকারীর উচিত প্রধান অফিসে
য�োগায�োগ করা 718-927-6880 নম্বরে অথবা ইমেইলে
info.schools@ebchighschool.org.

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর এবং তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

প্রোগ্রামসমূহ: LTW ইন্টার্নশিপস, কলেজ অ্যান্ড ক্যারিয়ার রেডিনেস
কাউন্সেলিং, ক�োলাবরেটিভ টিম টিচিং, প্রজেক্ট-বেসড লার্নিং (ফরেনসিকস,
মুট ক�োর্ট , ফ্লিম), সকল ক্লাসসমূহে লিটারেসি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল থিংকিং
স্কিলস, SAT অ্যান্ড রিজেন্টস প্রিপারেশন

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 193

পারফরম্যান্স

অংশীদারিত্ব: SCO Family of Services

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K673.pdf

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট লিডার্শীপ গ্রুপ, আফটার-স্কুল
প্রোগ্রামসমূহ: ড্যান্স, মিউজিক, থিয়েটার, পয়েট্রি, ডিজে, ফ্লিম মেকিং, PSAL
বাস্কেটবল টিম, গে-স্ট্রেইট স্টুডেন্ট অ্যালায়েন্স, অ্যানিমে ক্লাব

পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত

ভর্তির তথ্যাবলী

নির্দেশনাবলী: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত

•

EBCHS এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে, যেটি সমগ্র বছর
জুড়ে 16 বছর বা তার বেশি বয়সী, অন্য ক�োন�ো হাই স্কুলে পড়েছে এবং
একটি পূর্ণ সময়কালীন হাই স্কুলে ফিরে আসতে ইচ্ছু ক এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
সে সকল শিক্ষার্থীদের ভর্তি করছে।

•

মেজর ইনটেক: জুলাই-অক্টোবর (সকল ভর্তির জন্য), নভেম্বর-ডিসেম্বর
(শীতকালীন ভর্তির জন্য) এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ (বসন্তকালীন ভর্তির
জন্য).

•

আবেদনের জন্য করণীয়: প্রধান অফিসে কল করুন, সরাসরি যান বা
গাইডেন্স কাউন্সেলরের রেফারেলের মাধ্যমে। সকল শিক্ষার্থী অবশ্যই
একটি ইনটেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে এবং একটি ওরিয়েন্টেশনের মধ্যে
যাবে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বর্ত মান ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপ�োর্ট কার্ড , উপস্থিতির
রেকর্ড এবং IEP প্রদান করতে বলা হয় (যদি প্রয�োজ্য হয়)। পিতামাতা/
অভিভাবকগণ ওরিয়েন্টেশনে য�োগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে ইনটেক প্রক্রিয়ার শেষে ফ�োন কলের মাধ্যমে
জানিয়ে দেওয়া হবে।

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
77% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
East Brooklyn Community High School LTW অংশীদার হল�ো
SCO Family of Services.
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Liberation Diploma Plus High School • DBN 21K728
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
CAMBA এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে Liberation Diploma Plus
High School এর লক্ষ্য হল�ো শিক্ষার্থীদেরকে অ্যাকাডেমিক, সামাজিক
ও মানসিকভাবে উন্নত করা। আমরা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বিকল্পসমূহ
মূল্যায়নের জন্য প্রয়�োজনীয় দক্ষতাবলী দ্বারা সজ্জিত করব যাতেতারা
তথ্যবহুল ও উপযু ক্ত পছন্দাবলী করতে পারে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর
চমৎকার সফলতার জন্য ব্যক্তিগত পরিকল্পনা করতে পারে। আমাদের বছর
ব্যাপী মডেল (ট্রাইমেস্টার প্লাস সামার স্কুল) শিক্ষার্থীদের ক্রেডিট অর্জনে
এবং গ্র্যাজুয়েশন অর্জনে প্রতিযোগীতার হার ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি করার
সুযোগ প্রদান করে। আমাদের কমিউনিটি অংশীদারগণ সকল শিক্ষার্থীর
জন্য ক্যারিয়ার প্রস্তুতি ও কলেজ এক্সপ�োজার গ্রহণ করাকে সম্ভব করে।
শিক্ষার্থীদের কলেজ ক্রেডিট অর্জ নের সুয�োগ রয়েছে। নিউ ইয়র্ক গ্র্যাজুয়েশন
শর্তাবলী পূরণ করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীগণকে হাই স্কুল ডিপ্লোমা গ্রহণ
করার জন্য একটি প�োর্টফ�োলিও সম্পন্ন করতে বলা হবে।

2865 West 19 Street
Brooklyn, NY 11224
th

ফ�োন: 718-946-6812

ফ্যাক্স: 718-946-6825

ইমেইল: scaraway@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/21/K728/
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: D, F, N, Q থেকে Coney Island – Stillwell Avenue

বাস: B63 থেকে Surf Avenue & West 17th Street; B74 থেকে
Mermaid Avenue & West 19th Street; B82 থেকে Cropsey &
Mermaid Avenues
ওপেন হাউসের তথ্য: ওপেন হাউস সম্পর্কে জানতে শিক্ষার্থীগণ স্কুলে
718-946-6812 তে কল করবে বা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করবে।

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , স্টুডেন্ট কাউন্সিল, অ্যাডভাইজরি
লিডারশিপ, স্কুল নিউজপেপার, কমিউনিটি সার্ভিস গ্রুপ, স্কুল লিডারশিপ
টিম, অ্যাক্সটেন্ডেড ডে/PM স্কুল, কলেজ নাউ

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

অংশীদারিত্ব: CAMBA, Diploma Plus, Medgar Evers College,
Coney Island Generation Gap, Urban Neighborhood
Services, Coney Island Coalition Against Violence, I Love My
Life Initiative

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 206

পারফরম্যান্স

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K728.pdf

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: অ্যাডভাইজরি লিডার্শীপ, স্টুডেন্ট
কাউন্সিল, কমিউনিটি সার্ভিস লিডার্শীপ, স্কুল লিডার্শীপ টিম, আফটার-স্কুল
এনরিচমেন্ট, পিয়ার টিউটরিং, স্কুল সিউজপেপার

পাঠ্যক্রম: দক্ষ

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: বাস্কেটবল

নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: যথেষ্ট উন্নত

ভর্তির তথ্যাবলী

উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত

•

Liberation Diploma Plus High School এর একটি ঘূ র্ণায়মান
ভর্তি নীতিমালা রয়েছে, সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর কিংবা তার বেশি
বয়সী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করছে।

•

আবেদনের জন্য করণীয়: স্কুলে য�োগায�োগ করুন এবং একটি ইনটেক
শিডিউল নির্ধারণ করুন বা সরাসরি স্কুলে চলে আসুন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে একটি ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য স্কুল কর্মীদের সাথে
সাক্ষাৎ করতে বলা হবে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং টিকাদান কার্ড প্রদান করতে
বলা হয়।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার স্বল্প সময় পরেই
জানিয়ে দেওয়া হবে।

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
48% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Liberation Diploma Plus High School এর LTW অংশীদার
হল�ো CAMBA.
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Metropolitan Diploma Plus High School • DBN 23K647
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

সাবওয়ে: L থেকে New Lots Avenue followed by B15-,
3 থেকে Rockaway Avenue followed by B60

Metropolitan Diploma Plus High School হল�ো একটি শিখন
কমিউনিটি যেখানে বয়স্ক ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনায় সহায়তা করার
জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যেহেতু তারা শিক্ষার সাথে পুনরায় সম্পৃক্ত হয়েছে এবং
তারা সেই পথে অগ্রগামী হয় যেটা সুয�োগ সুবিধায় পরিপূর্ণ। New York
City Mission Society এবং Single Shepherd এর সহয�োগিতায়
শিক্ষার্থীগণ বাস্তব দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সমূহে অংশগ্রহণ করতে পারে যেগুল�ো
চ্যালেঞ্জ, জ্ঞান, পছন্দ ও ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করে। শিক্ষার্থীগণ তাদের
কলেজ ও ক্যারিয়ার প্রস্তুতির দক্ষতাসমূহের উন্নয়ন করার জন্য শিক্ষার
অভিজ্ঞতার সাথে যু ক্ত হয়। যুব উন্নয়ন ও নেতৃত্ব শিক্ষার্থীরা হাই স্কুলে পুনরায়
সম্পৃক্ত হওয়ার সাথে সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ওপেন হাউসের তথ্য: অনুগ্রহপূর্বক একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করতে
অভিভাবক সমন্বয়কারীকে 718-342-6249 এ ফ�োন করুন।

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক ইন্টার্নশিপ, পাওয়ার আওয়ার সেটারডে
রিজেন্টস প্রিপ, অ্যাচিভ 3000, অ্যাপেক্স লার্নিং অনলাইন ক�োর্স,
পাওয়ারস্পিক, স্কেডুলা, কিনভল্বড

985 Rockaway Avenue
Brooklyn, NY 11212

ক্যাম্পাস: Thelma Hamilton Campus

ফ�োন: 718-342-6249

ফ্যাক্স: 718-342-6329

ইমেইল: myallowitz@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/21/K728
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

বাস: B8, B15, B35, B60 থেকে Rockaway & Hegeman Avenues

তালিকাভুক্তি

ইন্টার্নশীপ হাইলাইট: Modell’s, 3 Black Cats Café & Bakery,
Ke Ke Pet Spa & Boutique, Brownsville Community Justice
Center, Brownsville Recreational Center, Friends Academy
of Crown Heights, Foster Community Center

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার চেয়ে বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত যারা হাই স্কুলে কমপক্ষে এক বছর পড়ালেখা
করেছে।

অংশীদারিত্ব: New York City Mission Society, Transfer School
Common Core Institute, Dr. Betty Shabazz Health Center,
Single Shepherd

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়
ম�োট শিক্ষার্থী: 211

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ (পাওয়ারস্পিক)

পারফরম্যান্স

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের এবং মেয়েদের বাস্কেটবল

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট: http://schools.nyc.gov/OA/
SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
HST_K647.pdf

ভর্তির তথ্যাবলী
•

পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
নির্দেশনাবলী: যথেষ্ট উন্নত

•

শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: যথেষ্ট উন্নত

Metropolitan Diploma Plus High School এর একটি
ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর ও তার
বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের এবং যারা কমপক্ষে এক বছর অন্য একটি হাই
স্কুলে ভর্তি ছিল তাদের ভর্তি করছে।

মেজর ইনটেক: পরবর্তী স্কুল বছরের জন্য বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং শরৎকালীন.
আবেদনের জন্য করণীয়: স্কুল কর্মীদের সাথে একটি ইন্টারভিউ নির্ধারণ
করার জন্য স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন।

উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত

•

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, উপস্থিতি রিপ�োর্ট , শিক্ষার্থীর ইতিহাস
প্রোফাইল, শৃংখলা সংক্রান্ত ইতিহাস, ব্যক্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা (IEP)
এবং টিকাদানের রেকর্ডে র একটি প্রতিলিপি (718) 342-6329 তে
ফ্যাক্স করতে বলা হয়।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্টের 1-2 দিনের মধ্যে
ফ�োনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যাশা করা হয় যে তারা
ওরিয়েন্টেশন সেশনসমূহে য�োগদান করবে এবং স্কুলের কমিউনিটিতে
অংশগ্রহণ করবে।

80% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Metropolitan Diploma Plus High School এর LTW অংশীদার
হল�ো New York City Mission Society.
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Olympus Academy • DBN 18K635
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাবওয়ে: L থেকে Canarsie-Rockaway Parkway

New York Center for Interpersonal Development এবং শিক্ষা
বিভাগ এর সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে Olympus Academy একটি
ট্রান্সফার স্কুল যেটা তৈরি করা হয়েছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের চাহিদাবলী
পূরণ করার জন্য যারা ইতিপূর্বে অন্য ক�োন�ো হাই স্কুলে ভর্তি ছিল। আমাদের
শিক্ষার্থীগণ একটি ত্বরান্বিত ক্রেডিট প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে যাবে যেটা তাদেরকে
তাৎক্ষণিক হাই স্কুল সফলতা অর্জনে সহায়তা প্রদান করা। বিশেষায়িত শিক্ষা
অভিজ্ঞতাসমূহ ও মিশ্রিত নির্দে শনার জন্য সুবিধাবলী যাদের বাস্তব দুনিয়ার
আবেদন রয়েছে সেগুল�োর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীগণ
সেই সকল দক্ষতাবলী অর্জ ন করবে যেগুল�ো সফলতার জন্য ও অপেক্ষমান
দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য প্রয়�োজন।

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ওপেন হাউসের সময় জানার জন্য
বা একটি ভিজিটের সময় ঠিক করতে 718-272-1926 এ কল করতে পারে।

প্রোগ্রামসমূহ: iLearn NYC, লার্নিং টু ওয়ার্ক , ইন্টার্নশিপস, অ্যাডভাইজরি
গ্রুপ, কলেজ প্রিপারেশন, ক্যারিয়ার এক্সপ্লোরেশন, অ্যাক্সেলারেটেড ক্রেডিট
একুমুলেশন, ওয়ান-অন-ওয়ান কাউন্সেলিং

755 East 100 Street
Brooklyn, NY 11236
ফ�োন: 718-272-1926
th

ফ্যাক্স: 718-272-5713

ইমেইল: intake@olympusacademy.org

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K635

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

বাস: B6, B60, B82 থেকে Glenwood এবং 101st Street

তালিকাভুক্তি

অংশীদারিত্ব: New York Center for Interpersonal
Development

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি বয়সী
বাসিন্দারা যাদের বয়স বেশি বা ক্রেডিট কম তাদের জন্য উন্মুক্ত।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: পিয়ার মেডিয়েশন, AM ও PM টিউটরিং,
স্যাটারডে স্কুল, রিজেন্টস প্রিপ প্রোগ্রাম, ইয়ং অ্যাডাল্ট সাপ�োর্ট , স্টুডেন্ট
গভার্নমেন্ট, বয়েজ ও গার্লস গ্রুপ/স্পোর্টস

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 226

ভর্তির তথ্যাবলী

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K635.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল

•

Olympus Academy এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে
যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সীদের ভর্তি করছে
যারা কমপক্ষে এক বছর অন্য একটি হাই স্কুলে ভর্তি ছিল।

•

মেজর ইনটেক: গ্রীষ্মকালীন (সেপ্টেম্বরের ভর্তির জন্য, যা যা 31 অক্টোবর
শেষ হবে) এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে (বসন্তকালীন ভর্তির জন্য)

•

আবেদনের জন্য করণীয়: ওপেন তালিকাভুক্তির দিনসমূহ হল�ো
স�োমবার থেকে শুক্রবার সকাল 9:00-দুপুর 2:00 পর্যন্ত। একটি
অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করার জন্য সশরীরে আসতে পারে বা কল
করতে পারে। শিক্ষার্থীগণ অবশ্যই একটি আবেদন ফরম পূরণ করবে,
একটি ইন্টারভিউয়ে অংশ নেবে এবং শিক্ষার্থীরা গৃহীত হওয়ার জন্য
বিবেচিত হওয়ার পূর্বে একটি পিতামাতা/অভিভাবক মিটিং প্রয়�োজন
হবে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে ঠিকানার প্রমাণ, একটি সাম্প্রতিক ট্রান্সক্রিপ্ট, তাদের
শেষ রিপ�োর্ট কার্ড , টিকাদানের রেকর্ড , I.E.P এর কপি এবং স্কুলের অন্য
সকল প্রাসঙ্গিক রেকর্ড প্রদান করার জন্য বলা হয়েছে।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই
জানিয়ে দেওয়া হবে। যে সকল শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা হবে তাদেরকে
অবশ্যই একটি পঠন ও গণিত STARS মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: উন্নয়নশীল
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
94% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Olympus Academy এর LTW অংশীদার হল�ো New York
Center for Interpersonal Development.
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Professional Pathways High School • DBN 22K630
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

CAMBA এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে Professional Pathways
High School একটি ছ�োট আকারের ট্রান্সফার স্কুল যেটি শিক্ষার্থীদেরকে
একটি বিশেষায়িত শিক্ষা উন্নয়নের একটি বিকল্প সেটিংয়ে শিক্ষা দেওয়া ও
অনুপ্রাণিত করার জন্য নিবেদিত। স্কুলটির লক্ষ্য হচ্ছে স্কুল কমিউনিটির
সকল সদস্যদের মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক
এবং সামাজিক চাহিদা পূরণ করা, শিক্ষার্থীদেরকে প্রকল্প ভিত্তিক শিক্ষা যাতে
প�োস্ট-সেকেন্ডারি প্রস্তুতি এবং শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করার মাধ্যমে
ধারণা প্রদানপূর্বক পুনরায় পড়াশুনায় নিযু ক্ত করা এবং কম্পিউটার শিক্ষা
ও পেশাগত পরিচিতির মাধ্যমে কলেজ/পেশার জন্য প্রস্তুত করে তোলা।
আমরা নিশ্চিত করব যে প্রতিটি শিক্ষার্থী পরিষ্কারভাবে লিখিত লক্ষ্যের সাথে
গ্র্যাজুয়েট হবে এবং একটি প�োষ্ট-সেকেন্ডারি সফলতার পরিকল্পনা করবে।

3000 Avenue X
Brooklyn, NY 11235

ফ�োন: 718-332-6290

ইমেইল: ddecamp@schools.nyc.gov

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: B or Q থেকে Neck Road
বাস: B36

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থী ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকগণ
একটি ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করতে প্রধান অফিসে কল করতে পারেন।

তালিকাভুক্তি

প্রোগ্রামসমূহ: প্রফেশনাল পাথওয়ে লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) অফার করে,
সেইসাথে ইন্টার্নশিপস, কম্পিউটার স্কিলস ক�োর্সেস, কলেজ ট্রিপস,
ক্যারিয়ার এক্সপ্লোরেশন, মিউজিয়াম অ্যান্ড থিয়েটার ভিজিট, গ্রুপ অ্যান্ড
ইন্ডিভিজ্যুয়াল কাউন্সেলিং, কলেজ প্রিপারেশন কাউন্সেলিং

ভর্তির অগ্রাধিকার: সমগ্র স্কুল বছর ব্যাপী নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর এবং
তার বেশি বয়সী বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।

অংশীদারিত্ব: CAMBA, College Confident ও Greenhouse
Program

ম�োট শিক্ষার্থী: 209

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: বাস্কেটবল, স্টুডেন্ট কাউন্সিল, মেন'স গ্রুপ,
চেস ক্লাব, কয়্যার, আর্ট ক্লাব, গার্ডে ন ক্লাব, ইয়ারবু ক

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K630.pdf

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের বাস্কেটবল

ভর্তির তথ্যাবলী

পাঠ্যক্রম: দক্ষ

•

Professional Pathways High School এর একটি ঘূ র্ণায়মান
ভর্তি নীতিমালা রয়েছে, সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর বা তার বেশি বয়সী
শিক্ষার্থী গ্রহণ করে যারা অন্য ক�োন�ো হাই স্কুলে কমপক্ষে এক বছর
পড়েছে এবং ক্রেডিটে পিছনে পড়ে গেছে ও যারা একটি পূর্ণ সময়কালীন
হাই স্কুলে ফিরে আসতে ইচ্ছু ক এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

•

মেজর ইনটেক: স্কুলটি প্রতিদিন সকাল 9:00-দুপুর 3:00 পর্যন্ত
ইনটেকের জন্য উন্মুক্ত।

•

আবেদনের জন্য করণীয়: স্কুলে য�োগায�োগ করুন এবং একটি ইনটেক
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সময় ঠিক করুন। পিতামাতা/অভিভাবকগণ
ইন্টারভিউয়ের সময় অবশ্যই তাদের শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে আসবে।
গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে তিন কার্য দিবসের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হবে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, টিকাদান রেকর্ড , ঠিকানার প্রমাণ,
উপস্থিতির রেকর্ড , শৃংখলা রিপ�োর্ট এবং IEP (যদি প্রয�োজ্য হয়) প্রদান
করতে বলা হয়।

নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
73% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Professional Pathways High School এর LTW অংশীদার হল�ো
CAMBA.
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Research and Service High School • DBN 16K669
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

Research and Service High School এ আমরা জ�োরাল�োভাবে
সুয�োগের সমতায় বিশ্বাস করি এবং সনাক্ত করেছি যে সুপ্ত প্রতিভা প্রায়ই
শিক্ষার্থীদের মাঝে গ�োপন থাকে যাদের সবচেয়ে ভাল�ো উন্নয়নের জন্য
অসাধারণ শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত পুনরায় জ�োরার�োপের প্রয়�োজন হয়।
আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষার্থীরা তখনই সবচেয়ে ভাল�ো শেখে যখন তারা
চ্যালেঞ্জের মুখ�োমুখি হয় সমাজে ফলপ্রসূ পেশাদার এবং নেতৃত্বমূলক ভূমিকা
রাখতে প্রস্তুত হওয়ার মাধ্যমে বেড়ে ওঠার মাধ্যমে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক
পরিমন্ডলে উন্নয়নশীল নাগরিক হওয়ার মাধ্যমে। আমরা বিশ্বাস করি যে
শিক্ষার্থীরা তখনই সবচেয়ে ভাল�ো শেখে যখন অ্যাকাডেমিক, সামাজিক
এবং রাজনৈতিক পাঠসমূহ ব্যক্তিগতভাবে অর্থবহ হয় এবং তারা তাদের
কমিউনিটিকে প্রভাবিত করে এমন সব পরিকল্পনা তৈরি ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে
তাদের ভূমিকা উপলব্ধি করার মাধ্যমে।

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

ফ�োন: 718-804-6800

ইমেইল: researchandservice@gmail.com

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: আংশিকভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: A, C থেকে Utica Avenue

বাস: B46 থেকে Malcolm X, B25 থেকে Malcolm X, B15 থেকে Fulton
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থী ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকগণ
একটি ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করতে প্রধান অফিসে কল করতে পারেন।

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: সমগ্র স্কুল বছর ব্যাপী নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর এবং
তার বেশি বয়সী বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , iLearn NYC

পারফরম্যান্স

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: PM টিউটরিং, রিজেন্টস প্রিপ, কলেজ
ট্রিপস অ্যান্ড ক্যারিয়ার স্যাড�োয়িং, অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজরি, কলেজ
প্রিপারেশন, ক্যারিয়া এক্সপ্লোরেশন, এক্সিলারেটেড অনলাইন ক্রেডিট
অ্যাকুমুলেশন, ওয়ান-অন-ওয়ান কাউন্সেলিং, পেইড ইন্টার্নশীপ, প্যান্থার
প্যান্ট্রি।

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services

ম�োট শিক্ষার্থী: 265

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট: http://schools.nyc.gov/OA/
SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
HST_K669.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: বাস্কেটবল, ট্র্যাক, ফুটবল, ফ্লাগ ফুটবল,
টেনিস, হ্যান্ডবল, সকার

নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: উন্নয়নশীল

ভর্তির তথ্যাবলী

উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
73% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Research and Service High Schooll এর জন্য LTW অংশীদার
হল�ো Good Shepherd Services.
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•

Research and Service এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা
রয়েছে যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সীদের ভর্তি
করছে যারা কমপক্ষে এক বছর অন্য একটি হাই স্কুলে ভর্তি ছিল।

•

মেজর ইনটেক: আগস্ট-অক্টোবর, জানুয়ারি, মার্চ .

•

আবেদনের জন্য করণীয়: ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় ঠিক করতে
স্কুলের ইনটেক বিভাগে কল করুন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে একটি সাম্প্রতিক ট্রান্সক্রিপ্ট, টিকাদানের রেকর্ড , জন্ম
সনদ, সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর, ঠিকানার প্রমাণ, IEP (যদি প্রয�োজ্য হয়)
এবং অন্যান্য তথ্যাবলী প্রদান করতে বলা হয়।

•

শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল কর্মী দের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলা হবে।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদের ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্টের শেষে জানিয়ে দেওয়া
হবে এবং প্রত্যাশা করা হয় যে তারা ওরিয়েন্টেশন সেশনসমূহে য�োগ
দিবে এবং স্কুল কমিউনিটিতে অংশগ্রহণ করবে।

South Brooklyn Community High School • DBN 15K698
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

South Brooklyn Community High School (SBCHS) একটি
ছ�োট আকারের ট্রান্সফার স্কুল যেটা তৈরি করা হয়েছে সেই সকল তরুণ
শিক্ষার্থীদের জন্য যারা 9মগ্রেডে প্রাথমিক ভর্তির পর, যারা ক�োন�ো প্রথাগত
হাই স্কুলে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। শিক্ষা বিভাগ ও গুড
শেফার্ড সার্ভিসেস কর্তৃ ক য�ৌথভাবে পরিচালিত SBCHS কে তৈরি করা হয়েছে
শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বিবেচনায�োগ্য সহায়তা
ও সেবা প্রদান করার জন্য। এই স্কুলটি গ্রেডভুক্ত নয় এবং এটি শিক্ষাব্যবস্থার
বিভিন্নধর্মী উপাদানগুল�ো একত্রিত করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যা কিনা একটি
চ্যালেঞ্জিং, মান-ভিত্তিক নির্দে শনামূলক মডেল একীভূত করে তরুণ সমাজের
উন্নয়নে সর্বোচ্চ সঠিকভাবে অনুশীলন নিশ্চিত করে। একটি জ�োরদার
ক্রেডিট প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণের এক বছরে 15 এর বেশি ক্রেডিট
অর্জ নের সুয�োগ রয়েছে।

173 Conover Street
Brooklyn, NY 11231

ফ�োন: 718-237-8902, এক্সট. 2050
ফ্যাক্স: 718-422-1927

ইমেইল: admissions@mysbchs.org

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/15/K698

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: A, C, F থেকে Jay Street-MetroTech or R থেকে
Lawrence Street-MetroTech followed by B61; F, G থেকে
Smith-9 Streets; F, M, R থেকে 4 Avenue-9 Street
th

th

বাস: B61 থেকে Wolcott & Van Brunt Streets, B57 থেকে
Lorraine Street

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থী ও তাদের পিতামাতা/অভভাবকগণ
স্কুলে য�োগায�োগ করবে।

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , কলেজ নাউ, iLearn অনলাইন অ্যান্ড
ব্লেন্ডেড ক্লাসেস, পেইড ইন্টার্নশিপস, সার্ভিস লার্নিং প্রজেক্টস, লিটারেসিবেসড ইনসট্রাকশনাল অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেটেড ক্রেডিট প্রোগ্রাম, স্মল লার্নিং
কমিউনিটি

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: Red Hook, Carroll Gardens, Cobble Hill,
Gowanus, Wyckoff, Park Slope, Windsor Terrace and Sunset
Park সহ South Brooklyn এ বসবসরত 16 বছর বা তার বেশি বয়সী
শিক্ষার্থীগণ এবং 45 মিনিটের কম কমিউটের শিক্ষার্থীগণ। আমাদের
ক্যাচমেন্ট এলাকার জন্য জিপ ক�োড সমূহ: 11201, 11205, 11215,
11216, 11217, 11220, 11225, 11231,11232 অথবা 11238।

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট গর্ভমেন্ট (YES), ফিল্ম,
ভিডিও, ফট�োগ্রাফি, আউটওয়ার্ড বাউন্ড এক্সপেডেনচারি, কুক ফর লাইফ
কিউলিনারি আর্টস, ক্যারিয়ার ডে

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: বালকদের বাক্সেটবল, বালিকাদের ভলিবল,
বালিকাদের ভলিবল

ম�োট শিক্ষার্থী: 201

ভর্তির তথ্যাবলী

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K698.pdf

•

SBCHS এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে যারা সমগ্র বছর
জুড়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে।

•

16 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই 0-11 ক্রেডিট, 17 বছর বয়সীদের
22 ক্রেডিটের কম ও 1টি রিজেন্টস, 18 বছর বয়সীদের 33 ক্রেডিটের
কম ও 2টি রিজেন্টস, 19-21 বছর বয়সীদের 44 ক্রেডিটের কম ও 3টি
রিজেন্টস থাকতে হবে।

•

মেজর ইনটেক: জুলাই ও আগস্ট (সেপ্টেম্বরের ভর্তির জন্য), অক্টোবর
ও নভেম্বর (ডিসেম্বরের ভর্তির জন্য), ফেব্রুয়ারি ও মার্চ (মার্চে র ভর্তির
জন্য), আবেদন করতে: অফিস চলাকালীন সময় সকাল 8:00-বিকেল
4:00, M-F এর মধ্যে (718) 237-8902 x 2051 এ কল করুন বা
এই সময়ের পরে হলে একটি মেসেজ দিয়ে রাখু ন। আমরা শিক্ষার্থীদের
নিজেদের স্কুলে কল করাকে অগ্রাধিকার দেই।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, IEP যদি তাদের থাকে এবং
উপস্থিতির রেকর্ড প্রদান করতে বলা হয়। এগুল�োকে আগেই ফ্যাক্স/
স্ক্যান করে পাঠান�ো যেতে পারে বা শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাথমিক ইনটেক
অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন সাথে নিয়ে আসতে পারে।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে আবেদন প্রক্রিয়া শেষের এক সপ্তাহের মধ্যে
জানিয়ে দেওয়া হবে এবং তারপর তাদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন ও সামার
ক�োর্সসমূহ নির্ধারণ করা হবে।

পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
87% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Brooklyn Community High School এর জন্য LTW অংশীদার
হল�ো Good Shepherd Services.
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W.E.B. DuBois Academic High School • DBN 17K489
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

W.E.B. Du Bois High School সেই সকল বেশি বয়সী ও আনডারক্রেডিটেড শিক্ষার্থীদের সেবাদান করে যাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা
প্রয়�োজন। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অ্যাকাডেমিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ
অর্জনে বিশেষভাবে গঠিত একটি ছ�োট শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষাদান
করা হয়। আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষা কর্মী দের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে
আমাদের কমিউনিটি-ভিত্তিক অংশীদারগণ কর্তৃ ক কাউন্সেলিং, টিউটরিং
এবং সমৃদ্ধিকরণ সেবা সহায়তা প্রদান করা হয়। আমাদের লক্ষ্য হল�ো
এটা নিশ্চিত করা যে আমাদের স্কুল থেকে শিক্ষার্থীগণ প�োস্ট-সেকেন্ডারি
পরবর্তী পরিকল্পনা ও সেই জ্ঞানের সাথে গ্র্যাজুয়েট হবে যা তাদের কলেজ ও
ক্যারিয়ারের সফলতার জন্য প্রয়�োজন হবে।

402 Eastern Parkway
Brooklyn, NY 11225

ফ�োন: 718-773-7765

ফ্যাক্স: 718-773-7849

ইমেইল: 17K489@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K489
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 2, 3, 4, 5 Franklin Avenue বরাবর

বাস: B44 থেকে Eastern Parkway & Nostrand Avenue;
B49 থেকে Rogers Avenue & Eastern Parkway

ওপেন হাউসের তথ্য: ভর্তির ইন্টারভিউসমূহ স�োমবার থেকে শুক্রবার
সকাল 10:00 থেকে দুপুর 1:00 টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীগণ
অধিকতর তথ্যের জন্য বা একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করার জন্য
718-773-7765 এক্সট. 1142 এ কল করবে।

প্রোগ্রামসমূহ: অনলাইন অ্যান্ড ব্লেন্ডেড লানিং, NYC WEB সেন্টার
মিউজিক অ্যান্ড ভিডিও প্রোডাকশন প্রোগ্রাম

তালিকাভুক্তি

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

অংশীদারিত্ব: নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ iZone

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: অ্যাকাডেমিক টিউটরিং, কলেজ অ্যান্ড
ক্যারিয়ার রেডিনেস অ্যাসিসটেন্ট, ইয়ুথ সার্ভিস ক্লাব, স্টুডেন্ট গভার্নমেন্ট,
মিউজিক অ্যান্ড ভিডিও প্রোডাকশন, ইন্সট্রুমেন্টাল বাস্কেটবল

পারফরম্যান্স

•

W.E.B. Du Bois এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে যারা
সমগ্র বছর জুড়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে 5 হাই
স্কুল ক্রেডিটসহ 16 বছর, কমপক্ষে 10 হাই স্কুল ক্রেডিটসহ 17 বছর বা
কমপক্ষে 20 হাই স্কুল ক্রেডিটসহ 18 বছর বয়সী হতে হবে। ব্যাপকভাবে
অনুপ্রাণিত শিক্ষার্থীগণ যাদের এই সকল ক্রেডিট শর্তাবলী অর্জিত
হয়নি তাদেরকেও বিবেচনা করা হবে।

•

মেজর ইনটেক: জুন (গ্রীষ্ম/শরতের ভর্তির জন্য), জানুয়ারি (ফেব্রুয়ারির
ভর্তির জন্য)

•

আবেদনের জন্য করণীয়: অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য স্কুলে কল করুন বা
মেজর ইনটেক সময়ে সকাল 10-দুপুর 1 টার মধ্যে সরাসরি আসুন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, RESI এবং টিকাদান কার্ড প্রদান
করতে বলা হয়।

•

আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি ট্রান্সক্রিপ্ট মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থী
ও পিতামাতা ইন্টারভিউসমূহ অন্তর্ভু ক্ত।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীকে ইন্টারভিউ/ইনটেক এর সময়ে জানিয়ে দেওয়া
হবে।

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক শহরের শিক্ষার্থীগণ

ম�োট শিক্ষার্থী: 105

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K489.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
74% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
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West Brooklyn Community High School • DBN 15K529
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:

West Brooklyn Community High School (WBCHS) একটি ছ�োট
আকারের ট্রান্সফার স্কুল যারা সেই সকল নবীন শিক্ষার্থীদেরকে সেবাদান
করছে জন্য যারা 9গ্রেডে প্রাথমিক ভর্তির পর খুব বেশি স্কুল থেকে পালিয়েছে
বা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। শিক্ষা বিভাগ ও গুড শেফার্ড সার্ভিসেস কর্তৃ ক
য�ৌথভাবে পরিচালিত WBCHS কে তৈরি করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের স্কুলে
নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বিবেচনায�োগ্য সহায়তা ও সেবা প্রদান
করার জন্য। এই স্কুলটি গ্রেডভুক্ত নয় এবং এটি শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্নধর্মী
উপাদানগুল�ো একত্রিত করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যা কিনা একটি চ্যালেঞ্জিং,
মান-ভিত্তিক নির্দে শনামূলক মডেল একীভূত করে তরুণ সমাজের উন্নয়নে
সর্বোচ্চ সঠিকভাবে অনুশীলন নিশ্চিত করে। একটি জ�োরদার ক্রেডিট
প্রোগ্রামের সাথে শিক্ষার্থীগণের প্রতি বছর 18 এর বেশি ক্রেডিট অর্জনের
সুয�োগ রয়েছে।

1053 41 Street
Brooklyn, NY 11219
st

ফ�োন: 718-686-1444

ফ্যাক্স: 718-686-1189

ইমেইল: Melissa_Beckford@goodshepherds.org
ওয়েবসাইট: www.WestBrooklyn.org
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়
সাবওয়ে: D থেকে 9 Avenue
th

বাস: B35 থেকে Fort Hamilton Parkway এবং 39th Street

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীগণ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য
718-686-1444 এক্সট. 2093 এ কল করবে।

তালিকাভুক্তি

প্রোগ্রামসমূহ: WBCHS কাজের জন্য শিক্ষা ও সাহিত্য-ভিত্তিক নির্দে শনাগত
প্রোগ্রামসমূহ অফার করে যেগুল�ো স্টেট ও স্থানীয় মানদণ্ড পূরণ করে
এবং শিক্ষার্থীদেরকে রিজেন্টস পরীক্ষাসমূহের জন্য প্রস্তুত করে। এই স্কুল
একটি ত্বরান্বিত ক্রেডিট প্রোগ্রাম অফার করে সেপ্টেম্বর ও জুনের মধ্যে
একটি 3-সাইকেল শিডিউল প্রদান করে যেটা স্কুলের বাধ্যবাধকতার সাথে
সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা একটি ছ�োট হলেও শক্তিশালী শিক্ষার পরিবেশ আছে
যেখানে শিক্ষার্থীরা একটি ছ�োট দলে একজন অ্যাডভ�োকেট কাউন্সেলরের
সাথে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয় যাকে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ভর্তির
সময় নিয়�োগ করা হয় যিনি শিক্ষার্থীদেরকে একটি প�োস্ট-সেকেন্ডারি
পরিকল্পনা তৈরির পাশাপাশি তাদের স্কুল কমিউনিটি ও পারিবারিক জীবনের
সাথে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করতে পারেন।

ভর্তির অগ্রাধিকার: 16 বছর বা তার বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত;
নিম্নোক্ত জিপ ক�োডসমূহে বসবাসকারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে:
11204, 11210, 11218, 11219, 11220/11232 (6th Avenue এবং
above), 11226, 11228, এবং 11230.
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 214

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K529.pdf

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্কুল নিউজপেপার, মুরাল প্রোজেক্ট উইথ
গ্রাউন্ডসওয়েল, লার্নিং টু ওয়ার্ক অ্যান্ড স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট ইন এ কমিউনিটি
লিডার্স (অ্যাডভাইজরি) ক্লাস টু ইস এ উইক

পাঠ্যক্রম: উন্নয়নশীল
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের এবং মেয়েদের বাস্কেটবল

উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ

ভর্তির তথ্যাবলী

79% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•

WBCHS এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে যা সমগ্র বছর
জুড়ে 16 বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সীদের ভর্তি করছে যারা কমপক্ষে
হাই স্কুলের এক বছর সম্পন্ন করেছে।

•

ইনটেক প্রক্রিয়ায় পঠন ও গণিত ডায়াগনস্টিক প্লেসমেন্ট টেস্ট অন্তর্ভু ক্ত।

•

শিক্ষার্থী এবং পিতামাতা/অভিভাবকদের ইন্টারভিউ দিতে
জ�োরাল�োভাবে উৎসাহিত করা হয়।

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রস্তুত করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
এর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Brooklyn Community High School এর জন্য LTW অংশীদার
হল�ো Good Shepherd Services.
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Abraham Lincoln YABC • DBN 21K411
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা: 2800 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235
আয়�োজক স্কুল: Abraham Lincoln High School

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K411.pdf

ফ্যাক্স: 718-333-7555

48% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ফ�োন: 718-333-7455

ইমেইল: nreich@schools.nyc.gov

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

আমাদের কমিউনিটি-ভিত্তিক অংশীদার Good Shepherd Services এর
সাথে একত্রে আছি, আমরা বিশ্বাস করি যে প্রতিটি শিক্ষার্থী দ্বিতীয় সুয�োগের
জন্য যোগ্য। আমাদের জীবনে আমরা সকলে ভুল করে থাকি এবং অতীতের
সকল ভুলগুলির দিকে না তাকিয়ে আমাদের সাফল্যের দিকে তাকান�ো
প্রয়�োজন। প্রতি রাতে সকল ক্লাসে শিক্ষার্থীরা যেগুলিতে উন্নতি করছে সেগুলি
মূল্যায়নের জন্য আমরা প�োর্টফ�োলিও ব্যবহার করি। শিক্ষার্থীর উপস্থিতি
খুবই গুরুত্বপূর্ণ! অফারকৃত ঐচ্ছিকসমূহ: পুলিশ এবং অপরাধ, ম্যাথ এবং
ইংরেজিতে CUNY মূল্যায়ন প্রস্তুতি, অ্যানিমেল সায়েন্স, পদার্থবিদ্যার সাথে
ফান এবং প্লেট�ো অনলাইন ক্রেডিট অ্যাকুমুলেশন

সাবওয়ে: Q থেকে Ocean Parkway; F থেকে Avenue Xa

বাস: B1, B4, B36, থেকে Ocean Parkway & West Avenue
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Neal Reich: 718-333-7455

ওপেন হাউসের তথ্য: একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথবা ভিজিট সেট আপ করার
জন্য অনুগ্রহ করে স্কুলে ফ�োন করুন।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী গ্রহণ করে:
কর্মক্ষেত্রের জন্য শিক্ষা, ইয়�োথ ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামিং, কেস কাউন্সেলিং,
ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, একজন প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, প�োষ্ট সেকেন্ডারি
পরিকল্পনা, কলেজ এবং কর্মজীবন অন্বেষণ (কলেজ ক্যাম্পাস পরিদশন এবং
ওভারনাইট ট্রিপস); পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ এবং কর্মজীবনের কাজের
ক্লাসসমূহের শিক্ষার জন্য সকল নিবন্ধিত শিক্ষার্থী য�োগ্য (কর্মজীবন অন্বেষণ
ক্লাসসমূহের জন্য ক্রেডিট)

নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে হবে

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: নিউ ইয়র্ক অ্যাক�োয়ারিয়াম, কনি আইল্যান্ড
হসপিটাল, মডেল'স স্পোর্টিং গুডস, CVS ফার্মেসি, ওয়ালগ্রীনস, বার্লিংটন
ক�োট ফ্যাক্টরী, আর্টিচ�োক পিজা

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: কলেজ ট্রিপস, টিম বিল্ডিং ট্রিপস,

Abraham Lincoln YABC এর LTW অংশীদার হল�ো Good
Shepherd Services.

গ্রাজুয়েশন সেলিব্রেশন, ইন্ড অব দ্য ইয়ার পার্টি, বাস্কেটবল গেমস, কার্নিভাল
নাইট, অ্যাটেনডেন্স অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রেস সেলিব্রেশন, সম্পূর্ণ সেবার
স্বাস্থ্য ক্লিনিক
বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: বাস্কেটবল
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Automotive YABC • DBN 14K923
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা: 50 Bedford Avenue
Brooklyn, NY 11222

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K923.pdf

আয়�োজক স্কুল: Automotive High School
ফ�োন: 718-218-9301 এক্সটেনশন 1595

53% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ইমেইল: Mpollic@schools.nyc.gov

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ফ্যাক্স: 718-599-4351

ওয়েবসাইট: http://www.autohs.com/yabc

Automotive YABC শিক্ষার্থীদেরকে পৃথক মন�োয�োগ, পাঠক্রমে নিজেকে
সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে একটি বিকল্প ব্যবস্থায় উৎসাহিত করার জন্য একটি
নিবেদিত কমিউনিটি। আমরা নিশ্চিত করি যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর একটি
সুস্পষ্ট আর্টিকুলেটেড প�োস্টসেকেন্ডারি শিক্ষা এবং/অথবা কর্মসংস্থানের
পরিকল্পনা রয়েছে যা তারা মেনে চলে। Automotive High School এ
Good Shepherd Services কে YABC এর অংশ হিসেবে নিয়ে আসা
হয়েছে। সেবাসমূহ যুব উন্নয়নের শক্তি ভিত্তিক দর্শনের উপর গঠিত। লক্ষ্য
অর্জ ন নির্দিষ্টকরণ ও এর উপর ফ�োকাস করতে এবং কর্ম পরিকল্পনা ও
ইতিবাচক য�োগায�োগসহ ম�ৌলিক জীবনের দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা
শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান করি।

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: G থেকে Nassau Avenue; L থেকে Bedford Avenue

বাস: B43, B48, B61 থেকে Nassau & Manhattan Avenues

নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Michael Pollicino: 718-218-9301
এক্সটেনশন 1595

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা আসন্ন ওপেন হাউসের জন্য YABC
এর সাথে য�োগায�োগ করতে পারেন। স�োমবার থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল
3:00 থেকে সন্ধ্যা 7:00 পর্যন্ত কর্মীদের পাওয়া যাবে।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী গ্রহণ
করে: কাজ শেখা, ব্যক্তিগত ও দলীয় কাউন্সেলিং, ক্রাইসিস কাউন্সেলিং,
কমিউনিটি এজেন্সি রেফারেল, কলেজ এবং কর্মজীবন অন্বেষণ,
পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ, ফিল্ড ট্রিপসমূহ, প�োষ্টসেকেন্ডারি পরিকল্পনা,
গ্র্যাজুয়েশন ফল�ো-আপ

ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: New York Eye and Ear Infirmary,
Wyckoff Heights Medical Center, Sean Casey Animal
Rescue, Bushwick City Farm, স্টুডেন্ট কাউন্সিল

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে হবে

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ট্যালেন্ট শ�ো, গেম নাইটস, ফিল্ড ট্রিপস,
স্টুডেন্ট কাউন্সিল, ইয়াং উইমেন'স গ্রুপ, গে/স্ট্রেইট এলাইন্স, ফিল্ম ক্লাব
বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: বাস্কেটবলটাউন ব্র্রুকলিন

Automotive YABC এর LTW অংশীদার হল�ো Good Shepherd
Services.
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Boys and Girls YABC • DBN 11X417
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

আয়�োজক স্কুল: Boys and Girls High School

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K959.pdf

ফ্যাক্স: 718-221-0645

53% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ঠিকানা: 1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213
ফ�োন: 718-467-1700

ইমেইল: HBurrowesIII@schools.nyc.gov

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

Boys and Girls YABC শিক্ষার্থীদেরকে পৃথক মন�োয�োগ, পাঠক্রমে
নিজেকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে একটি বিকল্প ব্যবস্থায় উৎসাহিত করার জন্য
একটি নিবেদিত কমিউনিটি। আমরা নিশ্চিত করি যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর
একটি সুস্পষ্ট প�োস্টসেকেন্ডারি পরিকল্পনা রয়েছে যা তারা মেনে চলে।
সেবাসমূহ যু ব উন্নয়নের শক্তি ভিত্তিক দর্শনের উপর গঠিত। লক্ষ্য অর্জ ন
নির্দিষ্টকরণ ও এর উপর ফ�োকাস করতে এবং কর্ম পরিকল্পনা ও ইতিবাচক
য�োগায�োগসহ ম�ৌলিক জীবনের দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা শিক্ষার্থীদের
সহায়তা প্রদান করি।

সাবওয়ে: A, C থেকে Utica Ave

বাস: B15, B25, B26, B43, B46, B47, B65

নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Horacio (Tito) Burrowes:
718-467-1700 x3570
ওপেন হাউসের তথ্য: একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণের জন্য অনুগ্রহ করে
718-467-1700 x3872 or x3871 এ নিবন্ধন বা Good Shepherd
Services এর অফিসে কল করুন।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী গ্রহণ করে:
ইয়�োথ ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামিং, কেস কাউন্সেলিং, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং,
একজন প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, প�োষ্টসেকেন্ডারি পরিকল্পনা, কলেজ এবং
কর্মজীবন অন্বেষণ (কলেজ ক্যাম্পাস পরিদশন এবং ওভারনাইট ট্রিপস);
পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ এবং কর্মজীবনের শিক্ষার ক্লাসসমূহের জন্য সকল
নিবন্ধিত শিক্ষার্থী য�োগ্য

ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে হবে
হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: শিক্ষার্থীদের ব্র্রুকলিনের বেডফ�োর্ড -স্টাইভেসেন্ট
এলাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।
অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ভিত্তিতে, আমরা
অফারের পরিকল্পনা করি পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: এবং আন্তঃস্কুল
খেলাধুলা।
বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: YABC পুরুষদের বাস্কেটবল দল; শিক্ষার্থীদের
আগ্রহের উপর ভিত্তি করে বিন�োদনমূলক খেলাধুলা অফার করা হবে

Boys and Girls YABC এর LTW অংশীদার হল�ো Good
Shepherd Services.
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Downtown Brooklyn YABC • DBN 13K657
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা: 105 Johnson Street/Tech Place
Brooklyn, NY 11201

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K657.pdf

আয়�োজক স্কুল: George Westinghouse Career and Technical
Education High School

47% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ক্যাম্পাস: George Westinghouse Educational Campus
ফ�োন: 718-222-0913

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ফ্যাক্স: 718-222-0919

Downtown Brooklyn YABC বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমরা
বুঝি যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতিতে বিভিন্ন রকম দক্ষতা
আছে এবং আমরা বিভিন্ন পন্থা ব্যবহার করি - দলগত কাজ এবং SMART
ব�োর্ড টেকন�োলজিতে লেকচারের মাধ্যমে ও হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে - প্রতিটি
ক্লাসে কি শিক্ষা দেয়া হয় এবং তা স্মৃতিতে ধরে রাখা ও মনে রাখতে আমাদের
শিক্ষার্থীদের এই উপায়ে সহায়তা করা হয়। Downtown Brooklyn YABC
এ প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে তাদের চাহিদা অনুসারে যথেষ্ট সহায়তা পায় তা
নিশ্চিত করার জন্য Good Shepherd Services এর সাথে শিক্ষা বিভাগ
একত্রে কাজ করছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একজন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা
হয় এবং তাদের জন্য বেশ কয়েকজন পরামর্শক রয়েছে: পরামর্শক কাউন্সেলর
এবং গাইডেন্স কাউন্সেলর থেকে শিক্ষার্থীদের ডিনের কাছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট
প্রিন্সিপ্যাল, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং ফ্যাকাল্টির অন্যদের কাছ থেকে। বিশেষ
ক্লাসসমূহের মধ্যে রয়েছে কিউলিনারি আর্টস, ফিজিক্স এবং মাইক্রোসফট
অফিস এপ্লিকেশনস।

ইমেইল: JArzuaga@schools.nyc.gov
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: A, C, F থেকে Jay Street-Borough Hall; R থেকে
Lawrence Street-MetroTech; 2, 3 থেকে Hoyt Street; 4, 5
থেকে Borough Hall-Court Street

বাস: B25, B26, B37, B38, B41, B45, B52, B67, B75, B103 থেকে Jay
Street & Myrtle Avenue অথবা Flatbush Avenue & Tillary Street

নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Joe Arzuaga, Site Administrator:
718-222-0913 এক্সট. 2500; Sarah Lorch, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর:
718-222-0913, এক্সট. 2502

ওপেন হাউসের তথ্য: একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণের জন্য শিক্ষার্থীদের
718-222-0913 তে আমাদের সাথে য�োগায�োগ করা উচিত।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী LTW
পরিষেবা পাওয়ার য�োগ্য, যার মধ্যে পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ, ব্যক্তিগত
ও দলীয় কাউন্সেলিং, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট, কর্মজীবন অনুসন্ধান এবং
পরিকল্পনা, কলেজ অন্বেষণ (এর মধ্যে রয়েছে কলেজ ট্রিপস, কলেজ এবং
ক্যারিয়ার নাইটস, কলেজে প্রবন্ধ লেখা), লক্ষ্য-সেটিং কর্মশালা, জীবনদক্ষতা কর্মশালা (যেমন আর্থিক শিক্ষা, সময় ব্যবসস্থাপনা)। হেলথ ওয়ার্ক শপ
(যেমন সম্পর্ক , HIV/AIDS প্রতির�োধ), তরুণদের গ্রুপ, তরুণীদের গ্রুপ,
কমিউনিটি সার্ভিস অন্তর্ভুক্ত

ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•

•
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে
তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে হবে

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: Kiki’s Pet Spa, Honey Dew Daycare,
Hair Design, Cobble Hill Health Center, Each One Teach One
Daycare, Kings County and CVS Pharmacies, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ
প্লেসমেন্ট, ডাউনটাউন ব্রুকলিন এলাকায় বিভিন্ন এলিমেন্টারি স্কুলসমূহ,
স্টুডেন্ট কাউন্সিল, কমিউনিটি অ্যাস�োসিয়েটস.

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ট্রিপস টু বেসবল অ্যান্ড বাস্কেটবল গেমস,
ক্যাম্পিং/ক্রম/ফ্রেশ এয়ার ফান্ড, ব�োলিং, ট্যালেন্ট শ�ো, প্রম, ওভারনাইট
কলেজ ট্রিপস

Downtown Brooklyn YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
Good Shepherd Services.

বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: বাস্কেটবল

48

Erasmus Campus YABC • DBN 17K467
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা: 911 Flatbush Avenue
Brooklyn, NY 11226

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট: http://schools.nyc.gov/OA/
SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
YABC_K467.pdf
56% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

আয়�োজক স্কুল: Science, Technology and Research Early
College High School
ক্যাম্পাস: Erasmus Hall Educational Campus
ফ�োন: 718-564-2590

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ফ্যাক্স: 718-564-2591

আমাদের একটি প্রোগ্রাম যার লক্ষ্য হচ্ছে একটি সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন
নির্দে শনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে তরুণদের হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনে
উৎসাহ দেয়া যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা এবং আত্ম-সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা
করবে। আমরা নিশ্চিত ভবিষ্যত তৈরির জন্য অংশীদার CAMBA এর সাথে
প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি যা আমাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার
একটি ই্তিবাচক ধারণা প্রদান করবে। তাদের অধিকাংশ সামর্থ্য চলে যায়
স্বীকৃতি এবং ব্যবহারের জন্যে। আমাদের শিক্ষার্থীদের যেক�োন�ো ব্যর্থতার
সম্মুখীন হওয়ার পরেও আমাদের প্রোগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার সাহস রয়েছে এবং
আমরা তাদের সফলতার জন্য সাহস প্রদানে তাদের সাথেই আছি।

ইমেইল: apughro@schools.nyc.gov

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: B, Q, 2, 5 থেকে Church Avenue

বাস: B23 থেকে Flatbush Avenue & Cortelyou Road; B35, B41
থেকে Flatbush & Church Avenues
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Pierre Merisier: 718-564-2400,
এক্সটেনশন 29212

ওপেন হাউসের তথ্য: অনুর�োধের ভিত্তিতে ক্যাম্পাসের ভ্রমণ উপলভ্য।
একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণের জন্য অনুগ্রহ করে 718-564-2400,
এক্সটেনশন 29212 তে Pierre Merisier এর সাথে স�োমবার থেকে
বৃহস্পতিবার বিকেল 3:00 থেকে রাত 8:00 পর্যন্ত য�োগায�োগ করুন।

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী গ্রহণ করে:
কাজ শেখা, একজন প্রাথমিক ব্যক্তি, একটি ব্যক্তিগত সেবার পরিকল্পনা এবং
সাক্ষাত্কারের লক্ষ্য, এটেনডেন্ট আউটরিচ, ব্যক্তিগত ও দলীয় কাউন্সেলিং,
প�োষ্টসেকেন্ডারি পরিকল্পনা, কলেজ এবং কর্মজীবন অন্বেষণ (কলেজ ফেয়ার,
কলেজ ভিজিট এবং ক্যা্রিয়ার গ�োল-সেটিংসহ), পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ,
রিজিউম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রাইটিং, মক ইন্টারভিউস, সাপ্তাহিক কাজ
প্রস্তুতকরণ ওয়ার্ক শপ এবং সেমিনার, আর্থিক শিক্ষা

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•
•
•

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: শিক্ষার্থীদের ব্র্রুকলিনের ফ্ল্যাটবু শ এলাকার
বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, বিউটি স্যালনস, স্কুল/ডেকেয়ার সেন্টার,
হসপিটালস, রিটেইল স্টোর, রেস্টুরেন্টস, ফার্মাসিস, ল�োকাল বিজিনেস এবং
CAMBA এর প্রশাসনিক অফিসের অন্তর্ভুক্ত

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে হবে

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

অংশীদারিত্ব: CAMBA
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: চেস ক্লাব, এডভাইসরি, কলেজ
অ্যাডভাইজরি, ইন্টারএ্যাকটিভ ব�োর্ড গেম, ফাইন ডাইনিং, ব্রোডওয়ে
প্লেস, ওয়ার্ক শপ অন স�োশ্যাল স্কিল বিল্ডিং, প্রোবলেম সলভিং, ইফেক্টিভ
কমিউনিকেশন, ফিমেল/মেল ইমপাওয়ারমেন্ট গ্রুপ

Erasmus Campus YABC এর LTW অংশীদার হল�ো CAMBA.
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Franklin Delano Roosevelt YABC • DBN 20K658
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা: 5800 20 Avenue
Brooklyn, NY 11204

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_YABC_K658.pdf

th

আয়�োজক স্কুল: Franklin Delano Roosevelt High School
ফ�োন: 718-621-8930 / 718-621-8931

60% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ফ্যাক্স: 718-621-8922

ইমেইল: Julio_Pena@GoodShepherds.org,
ARepole@Schools.nyc.gov

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ওয়েবসাইট: www.fdryabc.com

Franklin Delano Roosevelt YABC এ আমাদের অংশীদার Good
Shepherd Services এর সাথে শিক্ষার্থীদের একটি স্বাস্থ্যকর এবং
ফলদায়ক শিক্ষার পরিবেশ প্রদান করতে আমরা একটি ইতিবাচক স্কুল
সংস্কৃতির উপর জ�োর দেই। প্রতিটি শিক্ষার্থী সফল তা নিশ্চিত করার জন্য
তাদের স্মৃতিশক্তি কর্মক্ষমকরণ এবং একত্রে কাজ করার জন্য উত্সাহিত
করতে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক সমৃদ্ধির কার্যক্রম এবং
ইভেন্টস প্রদান করি।

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: F থেকে Avenue I; N থেকে 20th Avenue
বাস: B8 থেকে 18th Avenue & 58th Street; B9 থেকে 60th Street
& 20th Avenue; B6 থেকে Bay Parkway & 59th Street; B11 থেকে
20th Avenue এবং 50th Street
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Julio Peña III, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অথবা
Andrea Repole, গাইডেন্স কাউন্সেলর

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী একজন
অ্যাডভ�োকেট কাউন্সেলর/স�োশ্যাল ওয়ার্কার, ব্যক্তিগত/দলীয় কাউন্সেলিং
এ নিযুক্ত করা হয়, প�োষ্টসেকেন্ডারি পরিকল্পনা, কলেজ এবং কর্মজীবন
অন্বেষণ (কলেজ ক্যাম্পাস ভিজিট এবং ওভারনাইট ট্রিপসসহ) এর মধ্যে
অংশগ্রহণ করে; পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ এবং কর্মজীবনের কাজের
ক্লাসসমূহের শিক্ষার জন্য সকল নিবন্ধিত শিক্ষার্থী য�োগ্য (কর্মজীবন অন্বেষণ
ক্লাসসমূহের জন্য ক্রেডিট)

ওপেন হাউসের তথ্য আগ্রহী শিক্ষার্থীদের কল করা উচিত/ইমেইল:
নিবন্ধনের তারিখ এবং সময় সম্পর্কে জানতে। প্রতি সেমিস্টারের শুরুতে
বৃহস্পতিবার থেকে স�োমবার সকাল 4:00 থেকে সন্ধ্যা 7:30 পর্যন্ত
অ্যাপয়েন্টমেন্ট তৈরি করা হয়। অনুগ্রহ করে দেখু ন ওয়েবসাইট: নিবন্ধনের
তারিখ এবং বিস্তারিত জানার জন্য.

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: পাওস ইন প্যারাডাইস, গ্যালাক্সি কমিক,
রিমেক্স রয়্যালটি, মডেলস স্পোর্টিং গুডস, মাইম�োনিডস মেডিকেল সেন্টার,
ব্র্রুকলিন পাবলিক লাইব্রেরি, বার্লিংটন ক�োট ফ্যাক্টরী।

ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে হবে

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টু ডেন্ট কাউন্সিল, কলেজ ইনফরমেশন
সেমিনার্স, ক্যারিয়ার ফেয়ার, টিউটরিং, স্পেশাল ইভেন্ট নাইটস, গ্লী ক্লাব,
প্যারেন্টিং গ্রুপ, গাই ক�োড (তরুণদের দল), গার্ল ক�োড (তরুণীদের দল),
কুকিং ক্লাব

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: বাস্কেটবল

Franklin Delano Roosevelt YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
Good Shepherd Services.
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Franklin K. Lane YABC • DBN 19K50
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 999 Jamaica Avenue
Brooklyn, NY 11208

Franklin K. Lane Campus YABC এর নীতিবাক্য হচ্ছে “ক�োন�ো অজুহাত
নয়, ক�োন�ো সীমাবদ্ধতা নয়।” আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষা বিভাগ এবং
Good Shepherd Services এর সংযুক্ত সমর্থন এবং সহয�োগী প্রচেষ্টার
মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী অধ্যবসায়ের সাথে সফল হতে পারবে। আমাদের
এই অনন্য প্রোগ্রাম যেটা অ্যাকাডেমিক সহায়তা এবং বিভিন্ন ধরনের সুয�োগসুবিধা অফার করে যা শিক্ষার্থীকে তাদের নিজেদের লেখাপড়ায়, যথাসময়ে
ঁ াতে এবং এবং প�োষ্ট-গ্র্যাজুয়েশনের
গ্র্যাজুয়েশনের প্রয়োজনীয়তায় প�ৌছ
অপশনগুলি চালিয়ে যেতে পুনরায় মনয�োগের জন্য সাড়া দেয়।

আয়�োজক স্কুল: Academy of Innovative Technology
ক্যাম্পাস: Franklin K. Lane Educational Campus
ফ�োন: 718-674-2100 এক্সটেনশন 3330
ফ্যাক্স: 718-827-4013

ইমেইল: 19k501@schools.nyc.gov

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: আংশিকভাবে প্রবেশয�োগ্য

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: Good Shepherd
Services প্রদান করে: কর্মক্ষেত্রের জন্য শিক্ষা, একজন প্রাথমিক ব্যক্তি,
ব্যক্তিগত ও দলীয় কাউন্সেলিং, পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ, ক্যারিয়ার
পরিকল্পনা ও অনুসন্ধান (ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংসহ), কমিউনিটিবিল্ডিং কার্যক্রম, টিম-বিল্ডিং অনুশীলন, উপস্থিতির আউটরিচ

সাবওয়ে: J থেকে 75 Street
th

বাস: Q56 থেকে Elderts Lane & Jamaica Avenue; B13 থেকে
Hemlock Street & Jamaica Avenue
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Pascale Larosiliere: 718-647-2100,
এক্সটেনশন 3304, সেলুলার 646-581-3157; Althea Vega
এক্সটেনশন 3332 এবং Mildred Velasquez 3338 গাইডেন্স
কাউন্সেলর: 917-667-3319; Rosalie Marks, অ্যাসিসটেন্ট প্রিন্সিপ্যাল:
646-784-6841

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: মডেলস, বার্লিংটন ক�োট ফ্যাক্টরী, সেন্ট নিক্স
অ্যালায়েন্স, পাপ হাব, স্কুল উথিন দ্য ফ্রানকিন কে. লেন ক্যাম্পাস, নিউ ইয়র্ক
সিটি ডিপার্ট মেন্ট অব এডুকেশন, ব্রাউনসভিল রিক্রিয়েশন সেন্টার, NYS
ভেটেরানস হ�োম অব সেন্ট অলবানস, বডি ইউনিক, সিঙ্গেল স্টপ, ফরেস্ট
পার্ক অ্যান্ড আর্লিংটন লাইব্রেরি, P.S. 290, Queens DA এর অফিস,
লিটল বিজি বডিস ডে কেয়ার, সেন্টার ফর নার্সিং রিহ্যাবিলিটেশন

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীদের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ
করার জন্য Ms. Pascale এর সাথে বিকেল 4:30 এবং রাত 8:00 এর মধ্যে
য�োগায�োগ করা উচিত

অংশীদারিত্ব: Good Shepherd Services, Department of
Health, বিভিন্ন CUNY স্কুল, Kingsborough, New York City Police
Department, New York Technical College, Mercy College,
John Jay College, Long Island University Nursing Program,
Hampshire College, NPower, Youth Connect, Opportunities
for a better tomorrow, Northwell Hospitals, Single Stop, LYFE
Center (3 মাস থেকে 3 বছরের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে চাইল্ডকেয়ার)

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে হবে

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট কাউন্সিল, বিজনেস ইলেকটিভ, ফিল্ড
ডে, স্ক্যাভেঞ্জার হান্ট, ডে কলেজ ট্রিপস, ফান অ্যান্ড ইনসেনটিভ-বেসড ট্রিপস,
LGBTQIA গ্রুপ গেমিং গ্রুপ, স্পোকেন ওয়ার্ড অ্যান্ড প্যারেন্টিং ওয়ার্ক শপস

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট: http://schools.nyc.gov/OA/
SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
YABC_K501.pdf

বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: বাস্কেটবল এবং ভলিবল

47% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Franklin K. Lane Campus YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
Good Shepherd Services.
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South Shore Campus YABC • DBN 18K922
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা: 6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236
আয়�োজক স্কুল: Brooklyn Bridge Academy

ক্যাম্পাস: South Shore Educational Campus

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K922.pdf

ফ�োন: 718-968-1689, এক্সটেনশন 3736

56% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ফ্যাক্স: 718-968-4247

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ইমেইল: dharris12@schools.nyc.gov

আমাদের কমিউনিটি-ভিত্তিক অংশীদার CAMBA এর সাথে অংশীদারিত্বে
প�োস্টসেকেন্ডেরী জগতের বাইরে এবং মানসিক সাফল্যের লক্ষ্যে তরুণদের
প্রস্তুত করার জন্য The South Shore YABC একটি পূর্ণাঙ্গ লার্নিং প্রোগ্রাম।
অ্যাকাডেমিক এবং ভবিষ্যতের সাফল্যের জন্য তরুণদের অধিক প্রস্তুত করতে
The South Shore YABC কাউন্সেলিং উপাদানসহ একটি পৃথকভাবে
ভিত্তিক শেখার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে।

স্কুলে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: 2, 5 থেকে Brooklyn College-Flatbush Avenue;
L থেকে Canarsie-Rockaway Parkway

বাস: B6, B78, B82 থেকে Ralph & Flatlands Avenue

নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Shenika Montaque, ইনটেক ক�োঅর্ডিনেটর 718-968-4100, এক্সটেনশন 3892

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী গ্রহণ করে:
কর্মক্ষেত্রের জন্য শিক্ষা, একজন প্রাথমিক ব্যক্তি, এক্সটেনসিভ অ্যাডভাইসরি
প্রোগ্রাম, ক্যারিয়ার এক্সপ�োজার এবং প্ল্যানিং, ওয়ার্ক -রেডিনেস ওয়ার্ক শপ,
পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ, চলমান দ্বি-মাসিক কর্মক্ষেত্রের-প্রস্তুতি সেমিনার

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা আমাদের YABC ভিজিট করতে
পারেন স�োমবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10-6 পর্যন্ত এবং শুক্রবার
সকাল 10-2 পর্যন্ত। একটি ক্যাম্পাস ভ্রমণ নির্ধারণ করার জন্য অনুগ্রহ করে
Shenika Montaque এর সাথে য�োগায�োগ করুন।

ম�োট শিক্ষার্থী: 215

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: ফুড প্যান্ট্রি, ভেট টেক, ইক�ো-কনস্ট্রাকশন,
ওয়েলফেয়ার-টু-ওয়ার্ক প্রোগ্রাম, হসপিটাল প্লেসমেন্ট, কর্পোরেট রিটেইল, ল
ফার্ম, ফিটনেস/অ্যাথলেটিক ক্লাব, বেকারি

নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:

অংশীদারিত্ব: CAMBA Inc.

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী

•
•

•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ম্যান-আপ (তরুণদের সহায়তা গ্রুপ),
সফিসটিকেটেডলেডিস (তরুণীদের সহায়তা গ্রুপ), ট্যালেন্ট শ�ো, স্টুডেন্ট
গভার্নমেন্ট, স্টুডেন্ট অ্যাডভ�োকেসি গ্রুপ, ইয়�োগা ক্লাব, রাইটিং ক্লাব, কলেজ
ক্লাব, চেস ক্লাব

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে হবে

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

বিন�োদনমূলক খেলাধু লা: বাস্কেটবল, ফ্ল্যাগ ফু টবল

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
South Shore Campus YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
CAMBA.
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Thomas Jefferson Campus YABC • DBN 19K431
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

ঠিকানা:

আয়�োজক স্কুল: Performing Arts and Technology High School

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট: http://schools.nyc.gov/OA/
SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
YABC_K431.pdf

ফ�োন: 718-922-0762, এক্সট. 1302

56% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

400 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207

ক্যাম্পাস: Thomas Jefferson Educational Campus
ফ্যাক্স: 718-498-4312

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ইমেইল: jbatist3@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: www.yabctj.com

The Thomas Jefferson Campus YABC হচ্ছে একটি সান্ধ্যকালীন
শিক্ষাগত/যুব উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম যা বেশি বয়সী, নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলের
ক্রেডিটের নিচে শিক্ষার্থীদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনের সুয�োগ প্রদান
করে। আমাদের অংশীদার Medgar Evers College এর সাথে একত্রে
আমাদের কর্মীরা সকল প্রাপ্তবয়স্ক দায়িত্ব পরিচালনা করতে এবং একটি হাই
স্কুল ডিপ্লোমা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে YABC এ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের
সহায়তা প্রদান করে। Jefferson YABC শিক্ষার্থীদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা
অর্জ নের জন্য ছ�োট শিক্ষার পরিবেশে কাজ করতে এবং সংকটপূর্ণ কর্মজীবন
(যেমন, কলেজ, চাকরি বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ) পছন্দ করার একটি সুয�োগ
অফার করে। এই অনন্য প্রোগ্রামটি অ্যাকাডেমিক ক্লাসরুমের নির্দে শবলী,
টিউটরিং, কর্মজীবন অন্বেষণ, কেস ব্যবস্থাপনা, কাজের প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ এবং
ভর্তুকি ইন্টার্নশীপ সংযুক্ত করে। এছাড়াও আমরা অফার করি ট্রানজিশনাল
বাইলিঙ্গুয়াল শিক্ষার পরিষেবাসমূহ।

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 3 থেকে Pennsylvania Avenue; A থেকে Broadway
Junction; C থেকে Liberty Avenue
বাস: B14 থেকে Pennsylvania & Sutter Avenues; B15
থেকে Pennsylvania & New Lots Avenues; B20, B83 থেকে
Pennsylvania & Blake Avenues

নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Juan Batista, অ্যাসিসটেন্ট প্রিন্সিপ্যাল:
718-922-0762, এক্সটেনশন 1302; LeHendro Gadson, প্রোগ্রাম
ডিরেক্টর: 718-566-7156, এক্সটেনশন 1280; Diana Pace,
অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর: 718-566-7156, এক্সটেনশন 1286

ওপেন হাউসের তথ্য: আমাদের একটি ওপেন ড�োর পলিসি আছে যেখানে
শিক্ষার্থীরা স�োমবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 9:00 থেকে রাত 9:00 পর্যন্ত
এবং শুক্রবার সকাল 9:00 থেকে বিকাল 5:00 পর্যন্ত সাইটে য�োগায�োগ
অথবা ভিজিট করতে পারে।

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী গ্রহণ করে:
কাজ শেখা, একজন প্রাথমিক ব্যক্তি, অ্যাকাডেমিক সহায়তা, অ্যাকাডেমিক
টিউটরিং, পরীক্ষা প্রস্তুতি, ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং, গ্রুপ ওয়ার্ক শপ, সমস্যা
সমাধানের জন্য সহায়তা, ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জ নে সহায়তা, মেন্টরিং, কাজ
ও কর্মজীবন উন্নয়ন, কাজের প্রস্তুতি এবং কর্মজীবন অন্বেষণ, রিজিউম
ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রাইটিং, কাজ খু ঁজতে সহায়তা, কলেজ প্রস্তুতি, কলেজ
ওয়ার্ক শপ, কলেজ ফেয়ার, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে ভিজিট, কলেজ
আবেদনে সহায়তা ও অর্থনৈতিক সহায়তা, কলেজ নাউ প্রোগ্রাম

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

তার 17 ½ বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে হবে

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: Brookdale Hospital, CVS Pharmacy,
Building By Faith Printing, MEC Reprographics Printing,
Brooklyn Public Libraries, Brooklyn Children’s Museum,
DEFJAM Records, PC Tech

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

অংশীদারিত্ব: Medgar Evers College
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ওয়েব ডিজাইন, ইন্সট্রুমেন্টাল, পারকাশন
অ্যান্ড ভ�োকাল ট্রেনিং, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটস, ফট�ো এডিটিং, মিউজিক
এপ্রেসিয়েশন, সিসক�ো সার্টিফিকেশন ক্লাসেস, কলেজ নাউ, কলেজ প্রস্তুতি,
অডিও স্টুডিও, গার্লস গ্রুপ, মেনস গ্রুপ

Thomas Jefferson Campus YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
Medgar Evers College.

53




High School Equivalency
Programs
32
E
BQ

27

47
19

Myr

D

7

lb
eKa

.

Ave

14

.

Bro

Fla

ford
Ave

.
B lv d

.

en





•

Bed

34

ay

Pk

wy

.


  

45
 
e.

15



 





sE
xp

Fl

wy

.









L in d

aw

Susan Smith McKinney

20

 

ck

49

3?



4

Ro



41

ilt
Ha

m

37
y.
Hw

s

.

Pkw

ore

bu

sh

Av

e.

38
St.

12
Sh

at



30

y.

th

Fl

ng

Ave

an

86

 


 
 


Ki

an

Oce

22

23

Oce

Fo

•

rt

Edward R. Murrow High School

.

on

Pk

e
a Av

wy

Go

.

wa

nu

31

U ti c

44

 





40

43

 

35





5
6







39


1Y8 Roads
33

e.
At la nt ic Av

•

e.

36
10
3
11

9
2

8

Av

Av

t.
Fu lto n S



s

sh

13

46

ay



nd

tbu



  
 

adw

la

42

Ave

at

24
21
48

 
BQE



t le

1






   



 





Pkw

y.

17

26



16 
25

28

•

29

Abraham Lincoln High School

Map © David Lindroth Inc. All rights reserved.

54

Brooklyn Pathways to Graduation রেফারেল সেন্টারসমূহ

Pathways to Graduation-এ তালিকাভুক্ত করবেন।

Pathways to Graduation (যা পূর্বে GED® Plus নামে পরিচিত ছিল) প্রোগ্রামে তালিকাভুক্ত
হতে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই একটি Referral Centers for High School Alternatives
পরিদর্শন করতে হবে। রেফারেল সেন্টারে শিক্ষার্থীরা একজন রেফারেল কাউন্সেলরের সাথে মুখ�োমুখি
সাক্ষাত করবেন, তাদের বিকল্পগুল�ো ও তাদের অ্যাকাডেমিক ইতিহাস, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য এবং প্রয়�োজনীয়
অতিরিক্ত সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবেন। উপযু ক্ত ক্ষেত্রে রেফারেল কাউন্সেলরেরা শিক্ষার্থীদের

Referral Centers for High School Alternatives হাই স্কুল বিকল্পের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে, হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহে শিক্ষার্থীদের
তালিকাভুক্ত করতে সহয়তা করবে এবং যু ক্ত থাকা শিক্ষার্থীদের (চাইল্ড কেয়ার, কাউন্সেলিং এবং মাদকদ্রব্য চিকিত্সা) সম্পর্কিত বিষয়ে সহয�োগিতা করে। যদি
আপনার বয়স 21 বছরের কম হয়ে থাকে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাস করেন, ক�োন�ো হাই স্কুল ডিপ্লোমা না থাকে কিন্তু আপনার পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে চান এবং
অতিরিক্ত সহায়তার জন্য পুনরায় স্কুলের সাথে যু ক্ত হওয়ার প্রয়�োজন হয় তবে আপনার রেফারেল সেন্টারে যাওয়া উচিৎ। রেফারেল সেন্টার আপনাকে সহায়তা করতে
পারে:
•
NYC শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার অধিকারসমূহ সম্পর্কে জানতে
•
সেই সকল বাধাসমূহ অতিক্রম করার পরিকল্পনা করতে যেগুল�ো আপনার স্কুলে আসাকে র�োধ করছে
•
আপনার হাই স্কুল ট্রান্সক্রিপ্ট বু ঝতে
•
একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ নের সকল সম্ভাব্য পন্থা অনুসন্ধান করতে বা হাই স্কুল সমজাতীয়
প্রোগ্রামে ভর্তি হতে
•
চাইল্ড কেয়ার, সামাজিক কাজ এবং মাদক চিকিৎসার জন্য রেফারেলসমূহ পেতে

Brooklyn Pathways to Graduation রেফারেল সেন্টারসমূহ
@ at Bedford Stuyvesant Complex

@ Downtown Brooklyn

ঠিকানা: 832 Marcy Avenue

ঠিকানা: 69 Schermerhorn Street

য�োগায�োগের তথ্য

য�োগায�োগের তথ্য

ফ�োন: 718-636-5770 ফ্যাক্স: 718-398-4476
প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: A, C থেকে Nostrand Avenue, G থেকে
Bedford-Nostrand Avenue
বাস: B43 থেকে Tompkins Ave; B44 থেকে Nostrand/Putnam
Ave; B52 থেকে Gates/Marcy Aves

ফ�োন: 718-935-9457 ফ্যাক্স: 718-935-0140
প্রবেশয�োগ্যতা: আংশিক প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: A, C, F অথবা R ট্রেন থেকে Jay Street/Metrotech;
2, 3, 4 থেকে 5 ট্রেন থেকে Borough Hall.
বাস: B26, B41, B45, B52, B57 অথবা B103

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
Pathways to Graduation শিক্ষার্থীদের তাদের কলেজ এবং/অথবা
ক্যারিয়ারের জন্য High School Equivalency Diploma (যা পূর্বে GED®
নামে পরিচিত ছিল) অর্জনে প্রস্তুত করে। 18-21 বছর বয়সী শিক্ষার্থীগণ
একটি নিয়মিত বা খণ্ডকালীন কর্মসূচিতে য�োগ দিতে পারেন। 17 বছর
বয়সী শিক্ষার্থীগণ শুধু মাত্র পিতামাতা অথবা অভিভাবকের অনুমতিতে
তালিকাভুক্ত হতে পারেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে নেওয়া হয়।
ব্র্রুকলিন এর একাধিক স্যাটেলাইট অবস্থানে দুইটি রেফারেল সেন্টার রয়ছে।

হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহে তালিকাভু্ক্ত হতে শিক্ষার্থীদের
অবশ্যই:
•
18-21 বছর বয়সী হতে হবে (অথবা বর্ধিত পরিস্থিতিতে, পিতামাতার/
অভিভাবকের সম্মতিতে এবং প্রশাসকের অনুম�োদন সাপেক্ষে বয়স
17 হতে হবে)
•

গ্রহণের জন্য একটি Referral Center for High School
Alternatives পরিদর্শন করুন
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Brooklyn Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ
Brooklyn Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ: পূর্ণকালীন দিবা প্রোগ্রামসমূহ
প্রোগ্রামের সাইটের নাম

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

Pathways to Graduation at Bedford Stuyvesant
Complex Referral Center/Hub
• Early Literacy
• ELL পরিষেবাসমূহ: ESL

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-636-5770

Pathways to Graduation at Alpha School-Center for
Progressive Living, Inc.

2400 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11208

718-257-5800

Pathways to Graduation at Boys and Girls High School

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

অসম্পন্ন

Pathways to Graduation at Brooklyn Job Corps Academy

585 DeKalb Avenue
Brooklyn, NY 11205

718-623-4050

Pathways to Graduation at D.R.E.A.M.S.

1615 St. John’s Place
Brooklyn, NY 11233

718-455-4308

Pathways to Graduation at Edward R Murrow High School

1600 Avenue L
Brooklyn, NY 11230

অসম্পন্ন

Pathways to Graduation at Fannie Barnes Urban
Strategies Inc.

829 Saratoga Avenue
Brooklyn, NY 11212

718 -346-2539

Pathways to Graduation at Linden Learning Center
• ELL পরিষেবাসমূহ: ESL and Spanish Transitional
Bilingual Program

1965 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11207

718-649-3400

Pathways to Graduation at Medgar Evers College

1150 Carroll Street
Brooklyn, NY 11225

718-270-6252

Pathways to Graduation at Opportunities for a
Better Tomorrow I

783 Fourth Avenue
Brooklyn, NY 11232

718-369-0303

Pathways to Graduation at Opportunities for a
Better Tomorrow II

25 Thornton Street
Brooklyn, NY 11206

718-387-1600, এক্সটেনশন 33

Pathways to Graduation at Red Hook Community
Justice Center

88 Visitation Place
Brooklyn, NY 11231

718-923-8256

Pathways to Graduation at Ridgewood Bushwick

1474 Gates Avenue
Brooklyn, NY 11237

718-381-9653

Pathways to Graduation at Schermerhorn Street
• ELL পরিষেবাসমূহ: ESL

69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

718-935-9457

Pathways to Graduation at South Shore Educational
Complex

6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

718-968-4118

Pathways to Graduation at Sunset Center

360 36th Street, PS 371
Brooklyn, NY 11232

718-788-7608, এক্সটেনশন 3107

Pathways to Graduation at Susan Smith McKinney
Nursing and Rehab Center

594 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11201

718-245-7061

Pathways to Graduation at YRoads

17 Hinsdale Street
Brooklyn, NY 11207

718-215-6990

Brooklyn Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ: খণ্ডকালীন সন্ধ্যায়
প্রোগ্রামের সাইটের নাম

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

Pathways to Graduation Evening Program at Abraham
Lincoln High School

2800 Ocean Parkway
Brooklyn NY 11235

718-337-7400

Pathways to Graduation Evening Program at Boys & Girls
High School

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 10473

718-636-5770

Pathways to Graduation Evening Program at
Schermerhorn Street

69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

718-935-9457, এক্সটেনশন 2040
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Brooklyn LYFE Program Site Directory

Living for the Young Family through Education (LYFE) বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার ও গ্র্যাজুয়্ েশনের
পথে থাকতে শিক্ষার্থীর পিতামাতাদেরকে সহায়তা করতে পরিষেবাসমূহে সমর্থন করে।
শুধু মাত্র NYC পাব্লিক স্কুল অথবা প্রোগ্রামে চলমান তালিকাভুক্ত এবং অধ্যয়রত শিক্ষার্থীরা LYFE চাইল্ড কেয়ার পরিষেবাসমূহ ব্যহহার
করতে পারে। যদি আপনার স্কুলের ক�োন�ো LYFE প্রোগ্রাম সাইট না থাকে অথবা আপনার জন্য সহজে পেতে পারেন এমন অন্য একটি প্রোগ্রাম
সাইট এবং স্কুল যাওয়ার সময়। আপনি LYFE সেন্ট্রাল অফিসে অথবা আপনার বর�োর রেফারেল সেন্টারে সহায়তার জন্য সরাসরি এই নম্বরে
212-609-8520 কল করতে পারেন।
প্রোগ্রামের সাইটের অবস্থান

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

পাবলিক পরিবহন

Bushwick Educational Campus

400 Irving Avenue
Brooklyn, NY 11237

718-381-7100, এক্সটেনশন 2050
718-628-8530

সাবওয়ে: L, M থেকে Myrtle
Avenue
বাস: B54, B52, B13, Q54

Pathways to Graduation at
Downtown Brooklyn

67-69 Schermerhorn St
Brooklyn, NY 11201

718-935-9457, এক্সটেনশন 1060
718-935-1726, এক্সটেনশন 1050

সাবওয়ে: A, C, G থেকে
Borough Hall
বাস: B103, B37, B41, B41L,
B45, B67

Bedford Stuyvesant Preparatory
High School

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-622-4310, এক্সটেনশন 636
অথবা 627

সাবওয়ে: A, C থেকে Nostrand
Avenue
বাস: B52, B26, B44, B43

Prospect Heights Educational
Campus

883 Classon Avenue
Brooklyn, NY 11225

718-230-6250, এক্সটেনশন 1711
718-399-0922

সাবওয়ে: 3, 4, 2, S থেকে
Eastern Parkway/Brooklyn
Museum
বাস: B41, B71

Aspirations High School

1495 Herkimer Street
Brooklyn, NY 11233

718-498-5257, এক্সটেনশন 136
অথবা 137

সাবওয়ে: A, C থেকে Broadway
Junction/East New York
বাস: B20, B25, B83, 024, 026

Grand Street Campus

850 Grand Street
Brooklyn, NY 11211

718-468-8461
718-387-2800, এক্সটেনশন 2851

সাবওয়ে: L থেকে Grand Street
বাস: B13, 054, 059

Franklin K. Lane Educational
Campus

999 Jamaica Avenue
Brooklyn, NY 11208

718-647-2100, এক্সটেনশন 8420

সাবওয়ে: J থেকে 75th Street/
Elderts Avenue
বাস: 056

High School of
Telecommunications, Arts &
Technology

350 67th Street
Brooklyn, NY 11220

718-759-3485
718-759-3401

সাবওয়ে: R থেকে 59th Street
বাস: B37, X27, X37, B9

Paul Robeson High School for
Business & Technology

150 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11213

718-953-8119
718-771-0333

সাবওয়ে: A, C থেকে Kingston
Avenue/Throop Avenue
বাস: B65, B15

Thomas Jefferson Educational
Campus (PATHS)

400 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207

718-922-0762, এক্সটেনশন 136
অথবা 135

সাবওয়ে: 3, 4 থেকে
Pennsylvania Avenue
বাস: B20, B83

William H. Maxwell High School

145 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-345-9100, এক্সটেনশন 1060
অথবা 1010 অথবা 1011

সাবওয়ে: A, C থেকে Liberty
Avenue
বাস: B12, B20, B83
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Cascades High School • DBN 01M650
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 198 Forsyth Street
New York, NY 10002

Cascades High School CAMBA এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে
শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থী কর্মী সেবা
সমন্বয়ে একটি ব্যাপক দলগত সহায়তার মাধ্যমে পরিচালিত হয় যা গাইডেন্স
কাউন্সেলর, কলেজ উপদেষ্টা, প্যারেন্ট ক�ো-অর্ডিনেটর এবং শিক্ষকদের
সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের শিল্প এবং প্রযুক্তি প্রোগ্রামসমূহে অংশগ্রহণের
জন্য ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়। শিক্ষার্থীরা হচ্ছে স্কুল কমিউনিটির
অবিচ্ছেদ্য অংশ, তারা স্টুডেন্ট গর্ভমেন্টের সক্রিয় সদস্য এবং অনেক স্কুল
কমিটিকে সেবা প্রদান করে থাকে।

ফ�োন: 646-654-1261

ফ্যাক্স: 646-654-1742

ইমেইল: 01M650@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://www.cascadeshs.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/01/M650
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , লিভিং ফর দ্য ইয়ং ফ্যামিলি থ্রু এডুকেশন
(LYFE) অন ক্যাম্পাস

সাবওয়ে: F থেকে Lower East Side – 2nd Avenue; J, Z থেকে Bowery
বাস: M15 থেকে East Houston এবং Forsyth Streets থেকে Allen
এবং Stanton Streets
ওপেন হাউসের তথ্য আগ্রহী পিতামাতা এবং শিক্ষার্থীদেরকে যেক�োন�ো সময়
ভিজিটের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের হালনাগাদ নম্বরপত্র
প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য ফ্যাক্সের মাধ্যমে পাঠান�ো হয়। অনুগ্রহ করে স্কুলের
জন্য একটি কল-ব্যাক নম্বর প্রদান করুন।

অংশীদারিত্ব: CAMBA, Third Street Music Company,
Counseling in Schools, Vision Education Media, New York
University, City University of New York (CUNY), Museum of
Modern Art (MoMA), WISE Financial Group
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট লীডারশিপ এবং গর্ভমেন্ট,
টিউটরিং, কম্প্রিহেনসিভ PM স্কুল ক�োর্সেস, অনলাইন অ্যাকাডেমিক
টিউট�োরিয়াল অ্যাসিসটেন্ট অ্যাভেইলঅ্যাভেল 24 আওয়ারস এ ডে,
অ্যাডিশনাল AM এবং PM ক্লাসেস, ইয়ারবুক আর্ট ডিজাইন, মিউজিক,
থিয়েটার, ডান্স, ফিটনেস ক্লাব, র�োব�োটিক্স

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 239

ক্লাবসমূহ: স্টুডেন্ট গর্ভমেন্ট, ফিটনেস ক্লাব, হ�োমওয়ার্ক ক্লাব
PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের বাস্কেটবল

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট: http://schools.nyc.gov/OA/
SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
HST_M650.pdf
পাঠ্যক্রম: উন্নয়নশীল
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত

46% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Cascades High School এর LTW অংশীদার হল�ো CAMBA.
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•

 ascades High School ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা আছে, সারা
C
বছর ধরে যেসব শিক্ষার্থীদের বয়স 16 বছর যাদের ন্যূনতম 10 ক্রেডিট
আছে, একটা রিজেন্টস পরীক্ষা দিয়েছে এবং 6ষ্ঠ গ্রেড ম্যাথ এবং রিডিং
লেবেলের অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে ভর্তি করে থাকে।

•

 র ইনটেক: যে সকল শিক্ষার্থী শরৎকালীন সেমিস্টারের জন্য নিবন্ধন
মেজ
করতে আগ্রহী তারা আমাদের গ্রীষ্মকালীন অবহিতকরণ প্রোগ্রামে যা
জুলাই এবং আগস্টে অনুষ্ঠিত হয় তাতে তালিকাভু ক্ত হতে পারবেন। প্রতি
সেমিস্টারে প্রথম কয়েক সপ্তাহব্যাপী অতিরিক্ত নিবন্ধনের কাজ করা হয়
এবং সকল আসনসংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।

•

 বেদনের জন্য করণীয়: সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের সময়সূচি নির্ধারণ
আ
করতে প্যারেন্ট ক�ো-অর্ডিনেটরের সাথে য�োগায�োগ করুন। এই পদ্ধতির
মধ্যে নম্বরপত্র পুন:মূল্যায়ন এবং পিতামাতা/শিক্ষার্থী সাক্ষাৎকার
অন্তর্ভু ক্ত আছে। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অফিসিয়াল নম্বরপত্র, জন্ম
সনদ, ঠিকানা, টিকাদান নথি, IEP (প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে) এবং ENL লেভেল
(প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করতে বলা হয়।

•


যেসব
শিক্ষার্থীরা স্কুলে ভর্তি হতে পারবে সাক্ষাৎকারের সময় তাদেরকে
তা জানিয়ে দেওয়া হবে।

City-As-School • DBN 02M560
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

ঠিকানা: 16 Clarkson Street
Manhattan, NY 10014

প্রদর্শন, বিশ্বাস এবং কমিউনিটির প্রতি মন�োনিবেশ। যুবদের সূচনা লগ্নে
সহায়তা করার জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের লক্ষ্যে
প�ৌঁছান�োর জন্য আমরা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পছন্দ অথবা আগ্রহ অনুযায়ী
বিষয়বস্তু বেছে নিতে সহায়তা করি, কলেজে ভর্তির দিক নির্দে শনা করি এবং
হাই স্কুল পরবর্তী জীবনের রুপান্তর সম্পর্কে অবহিত করি। City-As-School
হচ্ছে একটি নিরাপদ এবং সম্মান প্রদর্শনমূলক পরিবেশ। শিক্ষার্থীরা জ্ঞান,
সামাজিক দক্ষতা অর্জ ন করতে পারে এবং তাদের কলেজ এবং পেশা বেছে
নিতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে।

ক্যাম্পাস: Fred Koury Campus

ফ�োন: 212-337-6881

ফ্যাক্স: 212-337-6875

ইমেইল: admissions@cityas.org

ওয়েবসাইট: http://www.cityas.org
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

প্রোগ্রামসমূহ: অ্যাডভাইজরি, কলেজ নাউ, কলেজ কাউন্সেলিং,
CUNY কলেজ ক�োর্সেস, ইনটেনসিভ ফিচারিং অ্যাডভেঞ্চার-বেসড লার্নিং
অ্যান্ড প্রজেক্ট, শিক্ষার্থীর পিতামাতার জন্য LYFE সেন্টার, রিস্টোরেটিভ
জাস্টিস অ্যাকশন টিম, SAPIS কাউন্সেলিং, PSAT প্রিপ, সাইটে
PSAT ও SAT দেওয়া

সাবওয়ে: 1 থেকে Houston Street; A, B, C, D, E, F, M থেকে
West 4 Street-Washington Square
th

বাস: M20 থেকে Houston St

ওপেন হাউসের তথ্য: সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীরা ভিজিট করতে পারেন
www.cityas.org অথবা আসন্ন ওপেন হাউসের ভর্তি তারিখসমূহ জানতে
ভর্তি সংক্রান্ত হটলাইনে 212-337-6881 নম্বরে ফ�োন করুন।

অংশীদারিত্ব: The New Museum, Classic Stage Company, New
Yorkers Against Gun Violence, Educational Video Center Inc.
(ডকুমেন্টরি ফ্লিম তৈরি), College Now Program, Cooper UnionSaturday Program, MoMA-Teen Programs: In The Making.
NY State Consortium for Performance-Based Assessment,
Apple Distinguished Program, Comprehensive Development,
Inc., Callen Lorde Community Health Center, The Door

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: 16 বছর এবং তার বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য
উন্মুক্ত।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ, ইতালিয়ান

ম�োট শিক্ষার্থী: 616

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: আরবান ফার্মিং, মাইন্ডফুলনেস, আর্ট
প�োর্টফ�োলিও, ক�োচিং, GSA, ইয়ারবুক, স্টুডেন্ট লিডারশিপ, আফটার স্কুল
আর্ট ক্লাব, নিটিং, স্টেজ পারফরম্যান্স ক্লাব, শেক্সপীয়ার স্ম্যাকডাউন, প্রম,
ওয়াকিং ক্লাব, আরবার সাইক্লিং, ইয়�োগা, হার্ডসন রিভার র�োইং

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট: http://schools.nyc.gov/OA/
SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
HST_M560.pdf
পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
নির্দেশনাবলী: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: যথেষ্ট উন্নত
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
41% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ভর্তির তথ্যাবলী

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
City-As-School এর অদ্বিতীয় পাঠ্যক্রম কার্যগত দক্ষতা এবং শ্রেণিকক্ষের
শিক্ষা সমন্বয়ে গঠিত। শিক্ষার্থীরা 400 এর বেশি র�োমাঞ্চকর অভ্যন্তরীণ
ক্লাসসমূহ হতে ইন্টার্নশীপের জন্য বিষয়বস্তু বাছাই করে নিতে পারে এবং
60টি বিভিন্ন প্রতিয�োগিতামূলক এবং র�োমাঞ্চকর প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা
এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি বেছে নিতে পারে যার মধ্যে আমেরিকান মিউজিয়াম
অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি, ম্যানহাটান বর�ো প্রেসিডেন্ট অফিস অন্তর্ভু ক্ত আছে।
আমাদের যেসকল শিক্ষার্থী NYS রিজেন্টস ডিপ্লোমা গ্রহণ করেছে তারা
স্বীকৃত যাচাইয়ের পরিবর্তে দাপ্তরিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা
অর্ধ সপ্তাহের জন্য ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রামে অংশ নেয় এবং সপ্তাহের অন্য
অর্ধাংশে দাপ্তরিক কর্মদক্ষতা প্রদর্শনের জন্য স্কুলের উদ্ভাবনীমূলক ক্লাসসমূহে
অংশগ্রহণ করে। ইন্টার্নশীপ এবং প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা
প্রাসঙ্গিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যু ক্ত হতে পারে এবং21 শতকেরদক্ষতাসমূহ
অর্জ ন করতে পারে। আমাদের মূল মূল্যব�োধগুল�ো যেগুল�োর মাধ্যমে
আমরা কাজের নির্দে শনা পাই সেগুল�ো হচ্ছে এজেন্সি, স্বাধীনতা,
আত্ম-প্রকাশ, সমাল�োচনামূলক চিন্তা, দায়িত্বশীলতা, পারস্পারিক সম্মান
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•

সেপ্টেম্বরের শুরুতে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের বয়স 16 বছর হতে হবে এবং
ন্যূনতম 16 প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেডিট, যারমধ্যে অবশ্যই 2টি ম্যাথ এবং
2টি সায়েন্স থাকতে হবে।

•

 র ইনটেক: মে-আগস্ট মাসে (সেপ্টেম্বরে ভর্তি কার্যক্রম শুরু),
মেজ
সেপ্টেম্বর মাসে (অক্টোবরে ভর্তি কার্যক্রম শুরু), ডিসেম্বর-জানুয়ারি
মাসে (ফেব্রুয়ারি ভর্তি কার্যক্রম শুরু)

•

আবেদনের জন্য করণীয়: শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই অনলাইনে
www.cityas.org এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে এবং ওপেন
হাউসে উপস্থিত থাকতে হবে

•


সাম্প্র
তিক ওপেন হাউস তারিখসমূহ জানতে www.cityas.org
ভিজিট করুন।

•

 তিটি নির্ধারিত সময়সীমা শুরুর এক সপ্তাহ পূর্ব হতে পরিচিতি পর্ব
প্র
সংঘটিত হবে।

Edward A. Reynolds West Side High School • DBN 03M505
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 140 West 102nd Street
Manhattan, NY 10025

Edward A. Reynolds West Side High School হচ্ছে
অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী, সমাজ সচেতন, সমাল�োচনামূলক চিন্তাশীল
নাগরিক গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে একটি পরিচর্যামূলক
পরিবেশ যেখানে প্রত্যেকের চেষ্টা এবং অর্জ নকে সম্মান প্রদর্শন করা
হয় সেখানে আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থী সফলতা অর্জ ন করতে পারবে।
আমরা এমন একটা পরিবেশ প্রদান করি যেখানে শ্রেণি পরিসর থেকে ছ�োট
থাকে, একটি সমর্থনমূলক “দলগত পরিবার” এবং যেখানে পিতামাতার
অংশগ্রহণের সুয�োগ থাকে। West Side High Schoolএমন একটি
পরিবেশ প্রদান করে যেখানে অন্যান্য স্কুল হতে ফেরত আসা শিক্ষার্থীরা ভর্তি
হতে পারে। আমরা প্রত্যাশা করি যে আমাদের সকল শিক্ষার্থীরা গ্র্যাজুয়েশন
সম্পন্ন করার পর কলেজে ভর্তি হতে পারবে। 2012 সাল থেকে, আমাদের
স্কুল স্বাস্থ্যসম্মত খাবার এবং শারীরিক কার্যক্রম বিষয়ক প্রোগ্রামসমূহের
জন্য এবং স্বাস্থ্যসম্মত প্রজন্ম তৈরিতে জ�োট কর্তৃক নির্ধারিত স্বাস্থ্যসম্মত স্কুল
প্রোগ্রাম যা নির্ধারিত মাত্রা বা তত�োধিক প্রয়�োজন পূরণীয় নীতিমালার জন্য
জাতীয় স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

ফ�োন: 212-678-7300

ফ্যাক্স: 212-678-7380
ইমেইল: admissions@earwshs.net
ওয়েবসাইট: http://www.earwshs.net

http://schools.nyc.gov/schoolportals/03/M505/
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: 1, B, C থেকে 103 Street
rd

বাস: M7, M11, M104 থেকে 102nd Street
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ভিজিটের জন্য সাক্ষাতকার
নির্ধারণ করতে স্কুলে ফ�োন করতে পারেন।

তালিকাভুক্তি

প্রোগ্রামসমূহ: AVID, ফ্যামিলি গ্রুপ, AM স্কুল, PM স্কুল, সেটারডে
অ্যালজেব্রা ফর অল অ্যাকাডেমি, কলেজ নাউ, কলেজ অ্যান্ড ক্যারিয়ার
প্লানিং

ভর্তির অগ্রাধিকার: 17 বছর এবং তার বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য
উন্মুক্ত

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়
ম�োট শিক্ষার্থী: 492

অংশীদারিত্ব: HealthCorps, Family Cook Productions,
Nutribullet University, LYFE, Ryan Center, Alliance for a
Healthier Generation

পারফরম্যান্স

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ড্যান্স, কুকিং, স্পিনিং, ভিডিও
প্রোডাকশন, ইভেন্ট প্লানিং, ট্রাক ক্লাব, ইয়�োগা, গার্ডেনিং

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট: http://schools.nyc.gov/OA/
SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
HST_M505.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
64% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের এবং মেয়েদের বাস্কেটবল, Co-ed
(সহ-শিক্ষা) সফটবল, মেয়েদের ভলিবল

ভর্তির তথ্যাবলী
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•

 dward A. Reynolds এর ঘূ র্ণয়নমান ভর্তি নীতিমালা আছে,
E
যার ফলে 17 বছর এবং তর্দু দ্ধ বয়সী সকল শিক্ষার্থী যাদের ন্যূনতম
10 ক্রেডিট আছে তারা ভর্তির সুযোগ পাবে। যেসব শিক্ষার্থী এই সকল
মানদণ্ড পূরণ করে না তাদের আলাদা ভিত্তিতে একটি ইন্টারভিউয়ের
মাধ্যমে ভর্তি করা হয়।

•

 ূ র্ণয়মান ভর্তি। মেজর ইনটেক: জুন-আগস্ট মাসে (সেপ্টেম্বরে ভর্তি
ঘ
কার্যক্রম শুরু), জানুয়ারি মাসে(ফেব্রুয়ারি ভর্তি কার্যক্রম শুরু) এবং
ফেব্রুয়ারি (মধ্য-মার্চে ভর্তি কার্যক্রম শুরু)

•

 বেদনের জন্য করণীয়: ভিজিট করুন www.earwshs.net
আ
এবং একটি আবেদন ফরম পূরণ করুন। সাক্ষাৎকারের সময়সূচি
নিয়ে আল�োচনা করার জন্য পিতামাতা সমন্বয়কারী ঐ সপ্তাহের মধ্যে
আপনার সাথে য�োগায�োগ করবেন।

•

 ক্ষার্থীদেরকে তাদের নম্বরপত্র, টিকাদানের নথি এবং ঠিকানা প্রদান
শি
করতে বলা হয়।

•


যেসব
শিক্ষার্থীরা স্কুলে ভর্তি হতে পারবে ওরিয়েন্টেশন সেশনের শেষে
তাদেরকে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।

Emma Lazarus High School • DBN 02M394
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

100 Hester Street
New York, NY 10002

Emma Lazarus High School, নিউ ইয়র্ক সিটি মিশন স�োসাইটি
এবং ডিপ্লোমা প্লাস এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এমন একটা
পরিচর্যামূলক পরিবেশ প্রদান করে যেখানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থীরা
যখন প্রতিয�োগিতামূলক শিক্ষা প্রোগ্রামে কাজ করে তখন সহায়তা পায়।
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত উন্নতি সাধিত হয় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে
যেখানে ভাষা এবং বিষয়ভিত্তিক অর্জ ন, সহয�োগী উপদেশ, শিক্ষানবিশ
হিসেবে কাজ শেখা, পরামর্শ প্রদান, কলেজ এবং পেশা বেছে নেওয়া, দিনের
অতিরিক্ত সময়ে পাঠদান এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয় বিধানমূলক কার্যক্রমের
উপর আল�োকপাত করা হয়। আমাদের শিক্ষার মূল বিষয় হচ্ছে প্রকল্পভিত্তিক
শিক্ষা এবং অন্যান্য হাতে কলমে শিক্ষা। আমাদের শিক্ষকেরা আমাদের
শিক্ষার্থীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানসিকভাবে হাই স্কুল এবং তার পরবর্তী
জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য সহায়তা প্রদান করেন।

ফ�োন: 212-925-5017

ফ্যাক্স: 212-925-5920

ইমেইল: emmalazarus1@gmail.com

ওয়েবসাইট: http://www.emmalazarus.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M394/
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: B, D থেকে Grand Street; 6, J, N, Q, R থেকে Canal
Street; F থেকে East Broadway
বাস: M15 থেকে Hester এবং Allen Streets; M103 থেকে Grand
Street এবং Bowery

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , স্কুল লিডারশিপ টিম, অ্যাডভাইজরি,
টেকন�োলজি/ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকু ইজিশন প্রোগ্রাম, এবং কলেজ প্রিপারেটরি প্রোগ্রাম

ওপেন হাউসের তথ্য: MWF এ সকাল 9:00 থেকে সকাল 11:00 মধ্যে
ভর্তি এবং সাক্ষাৎকার সংগঠিত হবে। এছাড়াও প্রয়োজন অনুসারে আমাদের
প্যারেন্ট ক�ো-অর্ডিনেটর Jillian Ramos, এর সাথে এক্সটেনশন 2043
নম্বরে অথবা আমাদের গাইডেন্স কাউন্সেলরের সাথে এক্সটেনশন 2065
নম্বরে যোগাযোগক্রমে স্বতন্ত্রভাবে বাইরেও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা যাবে।

অংশীদারিত্ব: New York City Mission Society, Diploma Plus
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: কাঠাম�োগত অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে উন্মুক্ত শিক্ষা
প্রদান করা হয়।
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: PM স্কুল প্রোগ্রাম ইনক্লুডিং অ্যাকাডেমিক
ক্লাসেস, ড্যান্স, ইয়�োগা, স্টুডেন্ট টিউট�োরিং, কমিউনিটি এবং লিডারশীপ
বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটিস এবং টেকন�োলজি ট্রেনিং, স্টুডেন্ট কাউন্সিল এবং
গর্ভমেন্ট ডেভেলপড অ্যাক্টিভিটিস, স্টুডেন্ট এবং আর্টিস্ট লীড ওয়ার্ক শপ এবং
ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: 16 বছর বয়সী সকল নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা এবং
ততোধিক বয়সী যাদের ইংরেজী জ্ঞান সীমিত এবং যারা কমপক্ষে এক বছর
হাই স্কুলে গিয়েছিল তাদের জন্য উন্মুক্ত

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়
ম�োট শিক্ষার্থী: 309

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: আমরা স্কুল পরবর্তী প্রোগ্রাম প্রদান করি।
এসকল সুবিধাসমূহ সম্পর্কে আর�ো তথ্য জানতে আমাদের সাথে য�োগায�োগ
করুন।

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M394.pdf
পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
নির্দেশনাবলী: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: যথেষ্ট উন্নত
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
80% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Emma Lazarus High School এর LTW অংশীদার হল�ো New
York City Mission Society.
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•

 mma Lazarus High School-এ একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা
E
রয়েছে, যেখানে বছরব্যাপী ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী যাদের বয়স 16 বছর
বা তত�োধিক তারা ভর্তি হতে পারবে।

•

 র ইনটেক: সহায়তার জন্য সব সময় আমাদের কর্মী দের উপস্থিতি
মেজ
পাবেন।

•

 বেদনের জন্য করণীয়: ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সময়সূচি
আ
নির্ধারণ করতে স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন অথবা সরাসরি চলে
আসুন।

•

 ক্ষার্থীদেরকে পিতামাতা অথবা অভিভাবকসহ উপস্থিত হওয়ার জন্য
শি
বলা হচ্ছে এবং তাদের নম্বরপত্র, টীকা প্রদানের নথি এবং ঠিকানা সাথে
আনতেও বলা হচ্ছে।

•


যেসব
শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হতে পারবে তাদেরকে ভর্তি সাক্ষাতকার এবং
আল�োচনার পরপরই জানিয়ে দেওয়া হবে।

Forsyth Satellite Academy • DBN 01M458
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

তাই কার্যক্রম মূল্যায়ন ভিত্তিক স্কুল হিসেবে ELA রিজেন্টস ছাড়াও সকলের
জন্য আমাদের অন্যান্য রিজেন্টসের ব্যবস্থাও আছে। আমাদের শ্রেণিকক্ষসমূহ
এমনভাবে তৈরি যাতে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি ভালবাসা এবং
কমিউনিটির প্রতি দায়িত্ব পুন: জাগরিত হয়। আমাদের পাঠ্যক্রমসমূহ স্কুলের
মধ্যকার প্রাতিষ্ঠানিক এবং স্কুলের বাইরের অভিজ্ঞতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন
করতে শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে এই
যে শিক্ষাই স্বাধীনতা। Forsyth Satellite Academy এমন একটি স্কুল
যেখানে প্রবৃদ্ধি এবং চেষ্টার বলে সফলতা অর্জিত হয়।

198 Forsyth Street
Manhattan, NY 10002

ফ�োন: 212-677-8900

ফ্যাক্স: 212-260-3063

ইমেইল: IRobert4@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/01/M458
www.forsythsatellite.org

প্রোগ্রামসমূহ: অ্যাডভাইজরি/ফ্যামিলি গ্রুপ, ইন্টারডিসিপ্লিনারি ক�োর্সেস,
আরবান মিডিয়া অ্যান্ড ভিডিও প্রজেক্টস, রেসট�োরিটিভ প্র্যাকটিস অ্যান্ড
পিয়ার মেডিয়েশেন, ইন্টিগ্রেটেড আর্টস অ্যান্ড কলেজ প্রিপ, PM স্কুল, ক্রেডিট
রিক�োভারি, iLearn NYC, TJX ইয়ুথ বিজনেস ইনস্টিটিউট, রানিং ক্লাব

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: F থেকে Lower East Side-2nd Avenue; J, Z থেকে Bowery
বাস: M15 থেকে East Houston Street এবং 2nd Avenue; M21
থেকে East Houston এবং Forsyth Streets

অংশীদারিত্ব: NYC Outward Bound Schools, ইতিহাস এবং নিজের
মুখ�োমুখি, Henry Street Settlement, University Settlement YMCA,
Mayor’s Taskforce on Chronic Absenteeism and Truancy,
New York University, Columbia University Teachers College,
Queens College, CUNY ও SUNY কলেজসমূহ, Coalition of Schools
Educating Boys of Color (COSEBOC), Downtown Community
Television, Art for Progress

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা স্কুলে ফ�োন করুন অথবা ভর্তি
সংক্রান্ত এই পেজ ভিজিট করুন www.forsythsatellite.org.

তালিকাভুক্তি

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার চেয়ে বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়
ম�োট শিক্ষার্থী: 212

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: আর্টস কানেকশন, আরবান ওয়ার্ড ,
আইরনডেল, আফ্রো ব্রাজিল আর্টস ক্লাব, অল মেল রিডার্স এবং রাইটার্স,
ইউনিভার্সিটি সেটেলমেন্ট স্ট্রাইড প্রোগ্রাম, DC টেলিভিশন

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M458.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: উন্নয়নশীল
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: উন্নয়নশীল

74% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
Forsyth Satellite Academy সে সকল যুব শিক্ষার্থীদের জন্য হাই স্কুলে
পড়ার ব্যবস্থা করছে যারা তথাগতভাবে ক্ষু দ্র পরিসরে, শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক
পরিবেশে হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন করতে চায়। আমাদের আছে ব্যাপক
শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি বৈচিত্র্যময় কমিউনিটি এবং আমরা প্রতিটি
শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে চালিত হই।
আমরা জ্ঞানের শক্তি, কথা, সম্পর্ক এবং অহিংস কার্যক্রমে বিশ্বাসী। আমরা
আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আত্ম-প্রত্যয়ী, আশাবাদী এবং আত্ম-বিশ্বাসী করে
গড়ে তুলি। যেহেতু Forsyth এর শিক্ষার্থীদের সমাজপাঠ, গণিত, ইংরেজী এবং
বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েশন করার সুযোগ আছে
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•

 orsyth Satellite Academy এর ঘূ র্ণয়নমান ভর্তি নীতিমালা
F
আছে, যার ফলে 16 বছর বয়সী সকল শিক্ষার্থী যাদের ন্যূনতম 5
ক্রেডিট আছে তারা সারা বছরব্যাপী ভর্তির সুযোগ পাবে।

•

 র ইনটেক: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (ফল ভর্তি), জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
মেজ
(শীতকালীন ভর্তি), স�োমবার থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল 9:00 - বিকেল
3:00। আসন্ন স্কুল বছরে ভর্তির জন্য গ্রীষ্মকালীন অবসরেও (স্থান এবং
সময় পরে নির্ধারণ করা হবে) আবেদন গ্রহণ করা হয়

•

 বেদনের জন্য করণীয়: ব্যক্তিগত অথবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে
আ
আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে www.forsythsatellite.org. যেসব
শিক্ষার্থীরা স্কুলে ভর্তি হতে পারবে তাদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর
তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

Harlem Renaissance High School • DBN 05M285
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

প্রোগ্রামসমূহ: এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা প্রদান করে থাকি
এবং সুস্পষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এটা আমাদেরকে একত্রে কাজ করতে সহায়তা করে
তাছাড়া ব্যক্তিগত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও সহায়তা করে। স্কুলে আসার পর
থেকে আমাদের সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ/ফ�োন চালু রাখা প্রয়�োজন।

22 East 128th Street
New York, NY 10035

ফ�োন: 212-996-3795

ফ্যাক্স: 212-996-4354

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , লাঞ্চটাইম প্রোগ্রামস (স্বাস্থ্য; মেন্টাল হেলথ;
ভিডিওগ্রাফি, ফট�োগ্রাফি; মিউজিক/পারকিউশন/গ্রোভ ইনসেমবল), অনলাইন
অ্যান্ড ব্লেন্ডেড লার্নিং, SPARK প্রোগ্রাম, প্রফেশনাল মিউজিক স্টুডিও অ্যান্ড
ভিডিও এডিটিং ল্যাব, ইয়ং প্যারেন্ট গ্রুপ, পিয়ার মেডিয়েশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট
রেজুলেশন, টিউটরিং, লিভিং ফর দ্য ইয়ং ফ্যামিলি থ্রু এডুকেশন (LYFE)
অন ক্যাম্পাস

ইমেইল: asandigo@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/05/M285/
default.htm
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: 2, 3, 4, 5, 6, B, C থেকে 125 Street
th

বাস: BX15, M101, M103 থেকে 125th Street

অংশীদারিত্ব: New York City Mission Society, Hunter College
Liberty Partnership Program, Marquis Studios (আর্টসের
অংশীদারিত্ব), Harlem Hospital, 100 Schools Project, Street
Corner Resources, SPARK, NAMI, NYC Dept of Health,
Mount Sinai Adolescent Health

ওপেন হাউসের তথ্য: একটি সাক্ষাৎকার নির্ধারণ করার জন্য অনুগ্রহ করে
স্কুল কল করুন।

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: ম্যানহ্যাটন এবং ব্রংক্সের 16 বছর ও তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার, তারপরে নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর ও তার বেশি
বয়সীদের।

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: AM এবং PM স্কুল, রেডিও এবং
মিউজিক প্রোডাকশন, ভিডিও জার্নালিজম, গার্ডেনিং, AP ইংলিশ প্রিপ, SAT
এবং রিজেন্ট প্রিপ, কলেজ এবং কেরিয়ার অপারচুনিটিস, “আই অ্যাম পিস”
স�োস্যাল অ্যাকশন, থিয়েটার ট্রিপ, কলেজ ট্রিপ, GLA, গ্রুয়েজ এনসেম্বল

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

ম�োট শিক্ষার্থী: 231

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M285.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
68% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
Harlem Renaissance High School, নিউ ইয়র্ক মিশন স�োসাইটির
সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, শিক্ষার্থীদের এমন একটি ব্যাপক স্থাপনা যারা
হাই স্কুলের সফলতা অর্জনে তথাকথিত বাধাসমূহ দূরীভূতকরণে ভুমিকা পালন
করছে। আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সমর্থনপুষ্ট অভিনন্দনমূলক
পরিবেশ প্রদান করা, যার ফলে আমাদের শিক্ষার্থীরা সফলভাবে হাই স্কুল
গ্র্যাজুয়েট হতে পারবে এবং দুই অথবা চার বছর মেয়াদি প�োষ্ট-সেকেন্ডারি শিক্ষা
গ্রহণের সুয�োগ পাবে, ট্রেড স্কুলসমূহ অথবা সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভু ক্ত হওয়ার
সুয�োগ পাবে। গতবছর আমরা সেইসব শিক্ষার্থীদের জন্য শিল্পকলা ক�োর্সসমূহ
চালু করেছি যারা পেশা হিসেবে শিল্পকলাকে গ্রহণ করতে চায় অথবা মার্কু ইজ
স্টুডিও এবং স্ট্রীট কর্ণার রিস�োর্সের সাথে শিল্প প্রদর্শনী এবং শিল্পচর্চামূলক
কাজ করার সুয�োগ পেতে চায়। আমরা এই শিল্পকলা প্রোগ্রামকে সামনে এগিয়ে
নিতে চাই এবং আর্টস কমিউনিটির সুয�োগ গ্রহণ করতে চাই এবং বাস্তবিক
অর্থে হারলেম রেনেসাঁর ধারণাকে হৃদয়াঙ্গম করতে চাই। আমরা আর�ো প্রদান
করছি ইন্টার্নশিপ অ্যাসাইনমেন্ট, AP ইংরেজি এবং কমিউনিটি সার্ভিস
প্রোগ্রামসমূহ। বিভিন্ন

•

HRHS ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালাতে সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীরা ভর্তি
হতে পারে।

•

মেজর ইনটেক: মে/জুন/জুলাই/আগস্ট মাসে (সেপ্টেম্বরে ভর্তি কার্যক্রম
শুরু), অক্টোবর/নভেম্বর মাসে (ডিসেম্বরে ভর্তি কার্যক্রম শুরু) এবং
জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে (মার্চে ভর্তি কার্যক্রম শুরু)

•

আবেদনের জন্য করণীয়: সাক্ষাতকারের সময়সূচির জন্য
Ms. Sandigo কে ফ�োন করুন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই পিতামাতা অথবা অভিভাবকের সাথে সাক্ষাৎ
করতে হবে, তারপর ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিতে হবে। অ্যাডমিশন টিম
স্কুল দিবসে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন, এ দলের মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত থাকবেন
প্রিন্সিপ্যাল, গাইডেন্স কাউন্সেলস এবং শ্রেণি শিক্ষক।

•

শিক্ষার্থীদেরকে সাক্ষাৎকারের সময় তাদের নম্বরপত্র এবং টিকাদান নথির
কপি প্রদান করতে হবে। যে সকল শিক্ষার্থী ত্রৈ মাস ভিত্তিক ভর্তি প্রক্রিয়ার
প্রথম দিকে ভর্তি হতে পারেনি তাদের জন্য আলাদাভাবে ওরিয়েন্টেশন
সেশনের সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Harlem Renaissance High School এর LTW অংশীদার হল�ো
New York City Mission Society.
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Harvey Milk High School • DBN 02M586
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

2-10 Astor Place, 3 Floor
Manhattan, NY 10003

দ্য মিশন অফ হার্ভি মিল্ক হাই স্কুল (HMHS), হচ্ছে একটি ছ�োট্ট রূপান্তরিত
স্কুল, যার লক্ষ্য হচ্ছে সকল যুবদের জন্য নিরাপদ শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির
মাধ্যমে স্বতন্ত্র্য শিক্ষার্থীদের একটি সফল কমিউনিটি তৈরিতে অনুপ্রাণিত
করা। HMHS হচ্ছে একটি ক্ষু দ্র পরিসরের স্কুল পরিবেশ যা তৈরি হয়েছে
10-12 গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য যারা ভর্তির পূর্বে কমপক্ষে এক বছরও
হাই স্কুলে পড়াশুনা করেনি এবং যারা বিকল্প হিসেবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে
চায় তাদের জন্য। স্কুলটি শিক্ষার্থীদেরকে কলেজ এবং পেশাগত প্রস্তুতির
জন্য যথাযথ শিক্ষা অভিজ্ঞতা লব্ধ করাবে যা সমস্যা সমাধানমূলক দক্ষতা
এবং শিক্ষার্থীদের সহয�োগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। HMHS এর এই
পরিচর্যামূলক শিক্ষা পরিবেশ শুধু মাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যকেই অনুপ্রাণিত
করে না, বরং এটা ভিন্নধর্মী , আত্ম-মর্যাদাশীল, প্রত্যয়ী কমিউনিটি তৈরি করে
এবং সহায়তা প্রদান করে।

rd

ফ�োন: 212-477-1555

ফ্যাক্স: 212-674-8650

ইমেইল: rtorres10@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M586
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 6 থেকে Astor Place; R থেকে 8 Street-New York
University
th

বাস: M1, M8 থেকে Broadway অথবা Lafayette Avenue &
8th Street; M103 থেকে Cooper Plaza; M6 থেকে Astor Place

প্রোগ্রামসমূহ: পিয়ার মেডিয়েশন, সার্ভিস লার্নিং অপরচুনিটিস, ডাইভার্সিটি
প্যানেলস, পিয়ার এডুকেশন, অ্যাডভাইজরি, মেন্টরশিপ, ইন্টার্নশিপস,
টিউটরিং, PM স্কুল, সেটারডে স্কুল, জব রেডিনেস, কলেজ অ্যান্ড ক্যারিয়ার
কাউন্সেলিং, কলেজ নাউ, অ্যাক্সেস টু NYU কলেজ নাউ ক্লাসেস অ্যান্ড
PLATO - অনলাইন ক্লাসেস ফর অ্যাক্সেলারেটেড ক্রেডিট একু মুলেশন

ওপেন হাউসের তথ্য: সাক্ষাৎকারের সময়সূচি নির্ধারণ করার জন্য অনুগ্রহ
করে আমাদের প্যারেন্ট ক�ো-অর্ডিনেটর Ms. Rocio Torres এর সাথে
212-477-1555 অপশন 1 অথবা 646-265-5760 নম্বরে য�োগায�োগ
করুন। আবেদনপত্র পাওয়া যাবে আমাদের রিসিপশনে অথবা আমাদের
ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M586/
TopLinks/Application+Page.htm

অংশীদারিত্ব: The Hetrick-Martin Institute, New York
University Liberty Partnership, Theatre Development
Fund, ইতিহাস এবং নিজের মুখ�োমুখি, Pfizer, Follow Us, PENCIL
অংশীদারিত্ব: Paul Hastings Law Firm, Day One এর মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির সে সকল শিক্ষার্থী যারা তাদের
বর্ত মান স্কুল পরিবর্ত ন করতে চায় তাদের জন্য ভর্তি উন্মুক্ত আছে;
আবেদনপত্র/সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট কাউন্সিল, টিউটরিং, PM স্কুল,
স্যাটারডে স্কুল, ড্যান্স, আর্ট , হেটরিক-মার্টিন ইন্সটিটিউট প্রোগ্রামসমূহ

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 74

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স:

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M586.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
62% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•

হার্ভি মিল্ক হাই স্কুলে একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা আছে, ক্ষেত্র
বিবেচনাপূর্বক সারা বছরব্যাপী শিক্ষার্থী ভর্তি করে।

•

শিক্ষার্থীদের বহুমূখী মূল্যায়ন এবং কর্মীদের সাথে সাক্ষাতকারের
ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদের স্কুল কর্তৃ ক
জানিয়ে দেওয়া হবে।

•
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High School for Excellence and Innovation • DBN 06M423
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

650 Academy Street
Manhattan NY 10034

সাবওয়ে: 1 থেকে Dyckman St; A থেকে Dyckman St200 St

High School for Excellence and Innovation-এ আমরা
আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে হাই স্কুলে পড়ার সময় ভয়েস এবং পছন্দের
ব্যাপারে অনুশীলনের প্রচুর সুয�োগ প্রদান করি। সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থীদের
স্কুলের কমিউনিটির সদস্য হিসেবে তাদের অংশগ্রহণের ক্ষমতা নির্মাণের
দ্বারা আমরা তাদেরকে পরিবর্ত নের প্রতিনিধি হতে সাহায্য করছি যারা
ইতিবাচকভাবে তাদের বাড়ি, কমিউনিটি এবং বিশ্বে প্রভাব ফেলবে। আমাদের
বিশ্বাস যে আগের চ্যালেঞ্জ থাকা সত্বেও, প্রতিটি শিক্ষার্থী হাই স্কুল ডিপ্লোমা
অর্জ ন করতে পারবে এবং প�োস্ট-সেকেন্ডারি প্রশিক্ষণ বা কলেজের জন্য প্রস্তুত
হতে পারবে তাদের 21 শতকের পেশাগত দিক নির্দে শনা পাওয়ার জন্য।

ওপেন হাউসের তথ্য: পিতামাতাদের ভ্রমণ তারিখ অথবা সম্ভাবনাময়
শিক্ষার্থী ভিজিটের সময়সীমা নির্ধারণ করতে অনুগ্রহ করে স্কুলের সাথে
যোগায�োগ করুন।

প্রোগ্রামসমূহ: iLearnNYC, সেডারডে অ্যাকাডেমি অ্যান্ড PM স্কুল, ফ্লিম
প্রোডাকশন, ব্যান্ড, আর্ট , ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টস, মার্শাল আর্টস, প্যারেন্ট GED
ক্লাস, ইংলিশ অ্যাজ এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রানজিশনাল বাইলিঙ্গুয়াল
এডুকেশন

ফ�োন: 2125691022

ফ্যাক্স: 2125691190

ইমেইল: hs.excellenceinnovation@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.schools.nyc.gov/SchoolPortals/06/M423
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

th

বাস: Bx12, Bx12-SBS, Bx20, Bx7, BxM1, M100, M3, M4

তালিকাভুক্তি

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

য�োগ্যতা: কেবল 15 থেকে 16 বছর বয়সী নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের
যারা প্রথম বারের জন্য হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছে তাদের জন্য খ�োলা।
শিক্ষার্থীদের এলিমেন্টারি এবং/অথবা মিডিল স্কুলে দুই বার অয়�োজন করার
একটি রেকর্ড থাকতে হবে।
ম�োট শিক্ষার্থী: 221

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: আর্টস এবং কালচারাল ট্রিপস,
কমিউনিটি বেজড সার্ভিস প্রোজেক্ট, ওয়েলনেস প্রোগ্রাম, ম্যাথ টিম, NYS
রিজেন্টস প্রিপারেশন, পিয়ার টিউটরিং, সাটারডে অ্যাকাডেমি, স্কুল ট্যুর
গাইডস, সায়েন্স এক্সপ্লোরস, স্টুডেন্ট কাউন্সিল, স্টুডেন্ট পেয়ার মেডিয়েশন
টিম, স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডরস, StudentLed টাউন হল অ্যাসেম্বেলস, রক
মিউজিক ব্যান্ড

পারফরম্যান্স

স্কুলের খেলাধু লা – ছেলেদের: বেসবল এবং বাস্কেটবল; মেয়েদের:
বাস্কেটবল, সফটবল, ভলিবল ক্লাব; ক�োয়েড: আউটড�োর ট্র্যাক; ফ্যাকাল্টি
গেমস বনাম শিক্ষার্থী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M423.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: উন্নয়নশীল
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: উন্নয়নশীল
52% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ভর্তির তথ্যাবলী
•
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শিক্ষার্থীদের অবশ্যই একটি ওপেন হাউজ এবং পার্সোনালাইজড
ইনটেক মিটিং-এ উপস্থিত হতে হবে।

Humanities Preparatory Academy • DBN 02M605
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

351 West 18 Street
Manhattan, NY 10011
th

আমরা একটি ব্যক্তিগত শিক্ষার সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষার্থী সংগঠন প্রদান করি
যা পার্টিসিপেটরি ডেম�োক্রেসি, ইনক্যোয়ারি-ভিত্তিক শিক্ষা, পারফরম্যান্সভিত্তিক অ্যাসেসমেন্ট এবং কমিউনিটি সার্ভিসের উপর জ�োর দেয়। আমাদের
বৈচিত্র্যের লক্ষ্য ও অঙ্গীকারের অঙ্গ হিসেবে, যেসব শিক্ষার্থীরা বিকল্প, আর�ো
ইনডিভিজুয়ালাইজড শিক্ষাগত সেটিংয়ের ট্রান্সফার চাইছে আমরা তাদের
অনুমতি দিই।

ক্যাম্পাস: High School for Humanities Educational Campus

ফ�োন: 212-929-4433

ফ্যাক্স: 212-929-4445

ইমেইল: Hilda@humanitiesprep.org

ওয়েবসাইট: http://www.humanitiesprep.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M605

প্রোগ্রামসমূহ: ইনন�োভেটিভ ক�োর্সেস উইথ মাল্টি-এজ গ্রুপিং অ্যান্ড
এঙ্গেজিং থিমস ইনক্লুডিং সায়েন্স অ্যান্ড স�োসাইটি, ভায়�োলেন্স অ্যান্ড
পিস, দ্য হিস্টোরি অব ম্যাথ; পয়েট্রি কফিহাউস; কলেজ ক�োর্সেস, কলেজ
প্রিপ ওয়ার্ক শপ, SAT প্রিপ ক�োর্সেস, কমিউনিটি অ্যাকশন ইন্টার্নশিপস,
আউটওয়ার্ড বাউন্ড অ্যাক্টিভিটিজ, স্পেশাল ইনিশিয়েটিভস অব দ্য নিউ
ইয়র্ক পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ডস কনস�োর্টিয়াম, দ্য নিউ ইর্য়ক সিটি রাইটিং
প্রজেক্ট, ইন্টারেস্ট বেসড/কমিউনিটি অ্যাকশন ট্রিপস টু সিটিস ইনক্লুডিং
Montréal, নিউ অরলেনস (কেটরিনার পরে), ওয়াশিংটন ডি.সি.

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 1 থেকে 18th Street; 2, 3, A, C, E থেকে 14th Street;
L থেকে 8th Avenue

বাস: M5, M7 থেকে 18th Street; M14A, M14D থেকে 8th Avenue

ওপেন হাউসের তথ্য: শরতকালে ওপেন হাউসের আয়�োজন করা হয়। আর�ো
তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে স্কুলে ফ�োন করুন।

তালিকাভুক্তি

অংশীদারিত্ব: NYC Outward Bound, The Lesbian, Gay,
Bisexual & Transgender (LGBT) Community Center (“The
Center”), The NYC Writing Project, The Lineage Foundation,
Hudson River Community Sailing, HealthCorps, Mount
Sinai Medical Center, Baruch College, Eugene Lang College
The New School for Liberal Arts, Hunter College, New York
University, Center for Arts Education, Kitchen Performing
Arts Center, Nuyorican Poets Cafe, PEN American Center,
Coalition of Essential Schools, New York Performance
Standards Consortium, Action Center to End World Hunger,
Google (FIRST র�োব�োটিক্স Program), D.E. Shaw

ভর্তির অগ্রাধিকার: ম্যানহ্যাটনের শিক্ষার্থী অথবা বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার;
তারপর নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: 9 - 12
ম�োট শিক্ষার্থী: 225

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M605.pdf
পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
9% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ফেয়ারনেস কমিটি, স্টুডেন্ট মেডিয়েশন,
রেস্টোরেটিভ জাস্টিস মডেলস ফর স্টাফ, গার্লস সাপ�োর্ট গ্রুপ, অ্যাংগার
ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, ক্রিটিক্যাল ফ্রেন্ডস গ্রুপ, ইনক�োয়ারি গ্রুপ, ডিস্ট্রিবু টিভ/
ডেম�োক্রেটিক লিডারশিপ, কন্সেনসাস-বেজড ডিসিশন-মেকিং, ভিজ্যুয়াল
এবং পারফর্মিং আর্টস স�োসাইটি, প্রিপ ক�ৌর, প্রিপ মিউজিক্যালস; ক্লাবস:
স্টুডেন্ট গর্ভমেন্ট, স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিস কমিটি, NYC আউটওয়ার্ড বাউন্ড
অ্যাডভেঞ্চার, সেইলিং, প্রিপ কর্পস, র�োব�োটিক্স, শেক্সপীয়ার স�োসাইটি,
HumaniTube, হেলথওয়াইজ, “আয়রন শেফ,” আর্টস এবং ক্রাফট,
মিউজিকাল গ্রুপ/ব্যান্ড

ভর্তির তথ্যাবলী
•

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের বেসবল, বাস্কেটবল এবং JV বাস্কেটবল,
ব�োলিং, হ্যান্ডবল, সকার, ভলিবল, মেয়েদের বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, সকার,
সফটবল, টেনিস, ভলিবল; Co-ed (সহ-শিক্ষা) ব�োলিং, টেনিস, টেবিল টেনিস
(পিং পং)

আর�ো তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন৷
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Independence High School • DBN 02M544
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

850 10 Avenue
Manhattan, NY 10019
th

Independence High School স্বল্প পরিসরে যত্নশীল পরিবেশে উচ্চ
প্রাতিষ্ঠানিক মান সম্পন্ন শিক্ষা দেওয়া এবং শিখান�ো পদ্ধতি অনুসরণ করে।
আমাদের স্কুল উদীয়মান তরুণদেরকে সহায়তা করার জন্য উৎসর্গকৃত এজন্য
তারা স্বাস্থ্যসম্মত এবং আর�ো সফল পছন্দনীয় বিষয়সমূহ তৈরি শুরু করেছে।
আমরা যথাযথভাবে সুসজ্জিত সাধারণভাবে গ্রহণয�োগ্য মূল পাঠ্যসূচি প্রদান
করি যা শিল্পকলা এবং প্রযুক্তি নির্ভ র। প্রতিটি শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারে
প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যসমূহ অর্জ ন এবং প�োষ্ট-সেকেন্ডারী পরিকল্পনা তৈরির
জন্য সমৃদ্ধ দিক নির্দে শনা সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের উপদেষ্টা এবং
স্টুডেন্ট Camba প্রতিনিধিগণ কাজ করে থাকেন। সিনিয়র ইন্টানর্র্শী পসমূহ
শিক্ষার্থীদেরকে প�োষ্ট-সেকেন্ডারীর জন্য প্রস্তুত করে।

ফ�োন: 212-262-8067

ফ্যাক্স: 212-262-8110

ইমেইল: RSmolki@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M544
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: 1, 2, 3, A, B, C, D থেকে 59 Street-Columbus
Circle; N, Q, R থেকে 57 Street
th

th

বাস: M11 থেকে 57th Street; M31, M57 থেকে 9th Avenue

প্রোগ্রামসমূহ: কলেজ কাউন্সেলিং, রিস্টোর 360, Camba, লার্নিং টু ওয়ার্ক ,
PM স্কুল (সম্পূরক নির্দে শনামূলক সহায়তা), সান্ধ্যকালীন স্কুল, লিভিং ফর দ্য
ইয়ং ফ্যামিলি থ্রু এডুকেশন (LYFE) অন ক্যাম্পাস, ওয়েসি অনলাইন
ইন্সট্রাকশন CUNY LINCT, AP ক�োর্সেস, মেন্টাল হেলথ রিস�োর্স

ওপেন হাউসের তথ্য: ওপেন হাউসের তারিখ এবং একটি স্বাক্ষাত্কারের
সময় নির্ধারণের জন্য অনুগ্রহ করে স্কুলে য�োগায�োগ করুন।

তালিকাভুক্তি

অংশীদারিত্ব: CAMBA

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর বয়সী এবং 8 ক্রেডিটেড
শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ এবং ল্যাটিন

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 338

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: সিনিয়র ইন্টার্নশিপ, স্টুডেন্ট
অ্যাকটিভিটিস অর্গানাইজড বাই দি ক�ো-অর্ডিনেটর অপ
স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স (COSA), বুক ক্লাব, রেকডিং স্টুডিও

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M544.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
68% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•

•

মেজর ইনটেক: সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর এবং মার্চ মাসব্যাপী ভর্তি প্রক্রিয়া
চলমান আছে

•

আবেদনের জন্য করণীয়: মুক্ত আল�োচনা এবং পরিচিতির জন্য
সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করতে সংশ্লিষ্ট অফিসে ফ�োন করুন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পিতামাতা/অভিভাবককে সাথে আনতে বলা
হবে এবং তাদের নম্বরপত্র, হাজিরা নথি, টিকাদান নথি সঙ্গে আনতে
বলা হবে।
স্কুল কর্তৃক বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদেরকে উন্মুক্ত ঘ�োষণা অথবা ফ�োন
কলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। যেসব শিক্ষার্থী এই সকল মানদণ্ড
পূরণ করে না তাদের আলাদা ভিত্তিতে একটি ইন্টারভিউ মাধ্যমে
বিবেচিত করা হবে।

•
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Independence High School এর LTW অংশীদার হল�ো
CAMBA.
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ইনডিপেনডেন্স হাই স্কুলের একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা রয়েছে,
যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 থেকে 21 বছর বয়সী শিক্ষার্থী যাদের কমপক্ষে
8 ক্রেডিট আছে, একটি রিজেন্টস পরীক্ষায় পাশ করেছে এবং কমপক্ষে
এক বছর হাই স্কুলে গিয়েছে তাদের ভর্তি করে থাকে।

Innovation Diploma Plus High School • DBN 03M404
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

145 West 84 Street
New York, NY 10024

Catholic Charities Alianza Division এর সাথে অংশীদারিত্বের
ভিত্তিতে Innovation Diploma Plus High School সে সকল
শিক্ষার্থীদেরকে সেবা প্রদান করে থাকে যাদের তথাগত স্কুলে সামাজিক
এবং প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা অর্জ নের সুযোগ কম, এখানে তারা স্কুলে
অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে তাদের জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে
পারবে, তাদের নিজেদের মধ্যে আত্ম-মর্যাদা এবং অহমিকা বোধ তৈরি হবে
এবং তারা পরিবর্তিতরূপে কলেজ এবং/পেশাগত জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে
পারবে। শিক্ষার্থীদেরকে কলেজ প্রস্তুতিতে দক্ষ করে তোলার জন্য তাদেরকে
নতুনরূপে তৈরি করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধযা তাদেরকে প�োষ্ট-সেকেন্ডারি
পরবর্তী জীবনেও সহায়তা প্রদান করবে। আমাদের স্কুলের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি
শিক্ষার্থীকে যোগ্য শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে বিশ্লেষণধর্মী
এবং সামাজিকভাবে দক্ষ করে তোলা যাতে তারা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত নশীল
পৃথিবীর সাথে মানিয়ে চলতে পারে।

th

ক্যাম্পাস: Louis D. Brandeis Educational Campus

ফ�োন: 212-724-2039

ফ্যাক্স: 212-724-2765

ইমেইল: jaimee.fischer@innovationdp.org
ওয়েবসাইট: http://www.innovationdp.org
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: 1, B, C থেকে 86 Street
th

বাস: M7, M10, M11, M104 থেকে 84th Street; M86 থেকে
Columbus Avenue
তথ্য প্রদান পর্বসমূহ: অনুগ্রহ করে যাচাই করুন স্কুলের

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , কলেজ নাউ (অন-সাইট), AP স্কুল, PM স্কুল,
অ্যাডভাইজরি, প্রজেক্ট-বেসড লার্নিং, মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ভিজ্যুয়াল আর্টস,
ব্লান্ডেড লার্নিং, থিয়েটার আর্টস

ওয়েবসাইট: তথ্য সেশনে সাইন আপ করার জন্য। তাছাড়া, আসন্ন তথ্য
সেশন সম্পর্কে জানতে স্কুলে ফোন করুন।

তালিকাভুক্তি

অংশীদারিত্ব: Catholic Charities Alianza Division, BMCC
(College Now), Educational Video Center (EVC), PROSE,
New Visions

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর এবং তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 174

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ক্যারিয়ার এক্সপ্লোরেশন, পেইড ইন্টার্নশীপ,
স্টুডেন্ট গর্ভমেন্ট, টিউটরিং, রিজেন্টস এবং SAT প্রিপারেশন, কলেজ ট্রিপস,
ওভারনাইট ডেভেলপমেন্ট ট্রিপ, বাস্কেটবল টুর্ণামেন্ট

পারফরম্যান্স

ক্লাবসমূহ: স্টুডেন্ট গভর্নমেন্ট, প্রোজেক্ট G.R.E.E.N. মেল মেন্টরিং প্রোজেক্ট,
প্রোজেক্ট R.E.D. (ইয়ং উইমেন্স গ্রুপ), চেস এবং কার্ড প্লেয়িং ক্লাব, স্পোকেন
ওয়ার্ড ক্লাব, থিয়েটার ক্লাব

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M404.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
68% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ভর্তির তথ্যাবলী

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Innovation Diploma Plus High School এর LTW অংশীদার
হল�ো Catholic Charities Alianza Division.

70

•

Innovation Diploma Plus High School এর ঘূ র্ণায়মান ভর্তি
নীতিমালার ফলে 16 বছর বা তার চেয়ে শিক্ষার্থী যাদের ন্যূনতম 10
ক্রেডিট, একটি রিজেন্ট পরীক্ষা, অন্য স্কুলে ন্যূনতম এক বছর পড়ার
অভিজ্ঞতা আছে এবং হাই স্কুলে পূর্ণকালীন সময়ের জন্য থাকতে চায়
তাদের সারা বছরব্যাপী ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

•

আবেদনের জন্য করণীয়: ভিজিট করুন পিতামাতা/অভিভাবকের সাথে
সাক্ষাৎকার বিষয়ক আমাদের স্কুল সম্পর্কে আর�ো তথ্য জানতে
212-362-5830 নম্বরে ফোন করুন বা www.innovationdp.org
এ সাইন আপ করুন। আগ্রহী থাকলে, আপনাকে সাক্ষাৎকারের
সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অতি সাম্প্রতিক স্থায়ী নথিসমূহ বা নম্বরপত্রসমূহ
সংগে আনতে হবে, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রতিবেদন (RESI on ATS) অতি
সাম্প্রতিক রিপোর্ট কার্ড , হাজিরা প্রতিবেদন (RISA on ATS) এবং IEP
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংগে আনতে হবে।

The James Baldwin School • DBN 02M313
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

351 West 18 Street
Manhattan, NY 10011

ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আন্তঃবিষয়ক শিক্ষা
প্রদান করি। আমরা মূল মূল্যবোধ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র, অনুসন্ধান
নির্ভ র শিক্ষা, কার্যদক্ষতা ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং কমিউনিটির সেবার উপর
আলোকপাত করি। আমাদের লক্ষ্য এবং ভিন্নতা প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে,
আমরা সে সকল ট্রান্সফার শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদান করি যারা তাদের বর্তমান
শিক্ষা পদ্ধতির বিকল্প অনুসন্ধান করছে। NY Performance Standards
Consortium এর অংশ হিসেবে, ELA রিজেন্ট পরীক্ষা ব্যতীত অন্য
সকল স্টেট রিজেন্ট পরীক্ষায় আমাদের ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। James
Baldwin School, NYC Outward Bound Shool এর সাথে এবং EL
শিক্ষার সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে যেসব স্কুলের প্রশাসন প্রিন্সিপ্যাল
কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং আমরা শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম এবং কমিউরিটির
মূল্যবোধের উপর আলোকপাত করি। সকল নবাগত শিক্ষার্থী যারা বাইরে
ক্যাম্পিংয়ে যায় তারা আস্থা অর্জ ন করতে পারে এবং কমিউনিটির মধ্যে
বন্ধন তৈরি করতে পারে। ব্যক্তিগত সহায়তার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর একজন
ব্যক্তিগত পরামর্শক আছে এবং ক্রু নামক একটি উপদেষ্টা দল আছে। প্রতি
সপ্তাহে টাউন সভার ব্যবস্থা রাখা আছে এবং গভীরভারে শিক্ষা গ্রহণের জন্য
দীর্ঘ ক্লাসসমুহ আমাদের আছে। আমাদের কলেজ প্রোগ্রামের মধ্যে নিউ ইয়র্ক
সিটি কলেজসমূহে ক্লাস নেওয়া, ভ্রমণ এবং অর্থ সহায়তা এবং আবেদন করা
অন্তর্ভু ক্ত আছে। আমাদের মূল মূল্যবোধসমূহের মধ্যে মানবতার প্রতি সম্মান
প্রদর্শন, মেধা, বৈচিত্র্যতা, সততা এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রতিশ্রুতি,
ন্যায় বিচার এবং গণতন্ত্র এবং অন্তর্ভু ক্ত আছে।

th

ক্যাম্পাস: Bayard Rustin Educational Campus

ফ�োন: 212-627-2812

ফ্যাক্স: 212-627-9803

ইমেইল: admissions@baldwinnyc.org

ওয়েবসাইট: http://www.thejamesbaldwinschool.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M313
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 1 থেকে 18 Street; 2, 3, A, C, E থেকে 14 Street;
L থেকে 8 Avenue
th

th

th

বাস: M5, M7 থেকে 18th Street; M14A, M14D থেকে 8th Avenue
ওপেন হাউসের তথ্য: ওপেন হাউজ সম্পর্কিত তথ্য পেতে এবং জেমস
বেলডউইন স্কুলে কিভাবে আবেদন করতে হবে তা জানতে, অনুগ্রহ করে
212-627-2812 নম্বরে আমাদের ভর্তি সংক্রান্ত ক�ো-অর্ডিনেটরের সাথে
যোগাযোগ করুন বা ইমেইল করুন admissions@baldwinnyc.org
অথবা ভিজিট করুন http://www.thejamesbaldwinschool.org.

তালিকাভুক্তি

অংশীদারিত্ব: NYC Outward Bound Schools & EL Education,
Integral Yoga Center, LGBT কমিউনিটি সেন্টারে ইয়ুথ এম্পাওয়ারম্যান্ট
সার্ভিসেস, Hudson Guild, The New York Performance
Standards Consortium, Mount Sinai Health Clinic (সাইটে),
NYUs অ্যাকাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট প্রোগ্রামস জেন্টলম্যান অফ ক�োয়ালিটি,
Teachers College

ভর্তির অগ্রাধিকার: ম্যানহ্যাটন 15 বছর ও তার বেশি বয়সী বাসিন্দাদের
অগ্রাধিকার, তারপরে নিউ ইয়র্ক সিটির 15 বছর ও তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের। শিক্ষার্থীদের অবশ্যই অন্য ক�োন�ো হাই স্কুলে অন্তত এক
সেমিস্টার পড়ে আসার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 267

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: ASL
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ফিটনেস কমিটি, পিয়ার মেডিয়েশন,
PBAT টিউট�োরিং, SAT প্রিপ, ভিজ্যুয়াল আর্ট , মিউজিক প্রোডাকশন,
ইন্টার্নশীপ

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M313.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: উন্নয়নশীল
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
48% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ক্লাবসমূহ: মক ট্রায়াল টিম, পিয়ার মেডিয়েশন, সিনিয়র অ্যাক্টিভিটিস
কমিটি, কফি হাউস আর্টিস্টলাউঞ্জ, কমিউনিটি অ্যাকশন প্রোজেক্ট (হ্যাবিট্যাট
ফর হিউম্যানিটি ওয়ার্ক -উইক ইন বফেল�ো, NY), ওয়েট ট্রেনিং, হাডসন রিভার
কমিউনিটি সেলিং
PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের বেসবল, বাস্কেটবল এবং JV
বাস্কেটবল, ব�োলিং, হ্যান্ডবল, সকার, ভলিবল; মেয়েদের বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল,
সকার, সফটবল, টেনিস, ভলিবল এবং JV ভলিবল

ভর্তির তথ্যাবলী
•
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শিক্ষার্থীদেরকে আবেদন পর্যালোচনা এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ভর্তি
করা হয়। আমরা আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারবগর্কে আমাদের
সম্পর্কে আর�ো তথ্য জানতে আমাদের একটি ওপেন হাউজে আসার
জন্য আনুপ্রাণিত করছি।

The Judith S. Kaye High School • DBN 02M310
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

321 East 96 Street
Manhattan, NY 10128

Judith S. Kaye High স্কুল (JSK) সে সকল শিক্ষার্থীদেরকে নিযু ক্ত করবে
যারা এখনও পর্যন্ত হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের জন্য কোথাও ভর্তি হয়নি। বহুমুখী
সেবা পদ্ধতি ব্যবহার করে JSK প্রতিটি শিক্ষার্থীর ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য
তার সহায়তার হাত প্রসারিত করে, প্রদান করে পেশাগত এবং প্রযুক্তিগত
সনদ এবং কলেজ এবং পেশার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করে এবং গ্র্যাজুয়েশন
পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরি করে। সকল শিক্ষার্থী পড়াশুনায় অংশ নিবে, যার
ফলে তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতার উন্নয়ন সাধিত হবে, 21 শতকের কলেজ এবং
পেশা সফলভাবে বেছে নেওয়ার জন্য যা হবে তাদের জন্য সবচাইতে উপযু ক্ত।
JSK স্বাধীন, যত্নশীল চিন্তাবিদ যারা পৃথিবীতে ভাল�ো কিছু করতে চায় এমন
সব শিক্ষার্থী তৈরি করার ইচ্ছাপোষণ করে। স্কুলটি Judith S. Kaye তার
নামে নামকরণ করা হয় যিনি নিউ ইয়র্কে র সর্বপ্রথম প্রধান বিচারপতি হিসেবে
দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যিনি শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে ধরে
রাখার ব্যাপারে দক্ষ ছিলেন।

th

ফ�োন: 718-935-5508

ইমেইল: abrown192@schools.nyc.gov

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 6 থেকে 96 Street, Q থেকে 96 Street
th

th

বাস: M96, M15, থেকে 96th Street; BXM1, M98, M101, M102,
M103 থেকে East 95th Street এবং Lexington

ওপেন হাউসের তথ্য: সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ
করতে 718-935-3406 নম্বরে কল করতে পারেন। শরৎকালীন সেমিস্টারের
ভর্তি মে 2017-তে শুরু হবে এবং পুর�ো গ্রীষ্মকালব্যাপী চলবে এবং
সেপ্টেম্বেরের প্রথমদিকে শুরু হবে।

তালিকাভুক্তি

প্রোগ্রামসমূহ: সকল শিক্ষার্থীরা পেশাগত এবং প্রযুক্তি নির্ভ র শিক্ষায় অংশ
নেয় যাতে JSK তে অবস্থানকালীন সময়ে তারা এক বা একাধিক সনদ অর্জ ন
করতে পারে। এখানে 17টি পেশাগত এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে পড়াশুনা করা
সুযোগ আছে: ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন, কার্পেন্ট্রি, প্লাম্বিং,
স�োলার অ্যানার্জি ইনস্টলেশন, ওয়েল্ডিং, সার্টিফাইট নার্স অ্যাসিসটেন্ট,
অফিস স্কিলস, মেডিকেল বিলিং অ্যান্ড ক�োডিং, ভিশন টেকন�োলজি,
সিসক�ো নেটওয়ার্কিং, গ্রাফিক ডিজাইন, A+/IT অ্যাসেনশিয়াল, ওয়েব
ডিজাইন অ্যান্ড স�োশ্যাল মিডিয়া, অট�োম�োটিভ টেকনিশিয়ান, কিউলিনারি
আর্টস, বার্বারিং, নেচারাল হেয়ার স্টাইলিং

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো গঠিত হবে
ক্রেডিটের চাহিদা অথবা গ্রেড লেভেল অনুসারে।
ম�োট শিক্ষার্থী: 91

পারফরম্যান্স
এখনও পাওয়া যায়নি।

অংশীদারিত্ব: District 79, Getting Out Staying Out (GOSO),
The Lenox Hill Neighborhood House, Friends of Island
Academy, Lincoln Center, and The Jewish Museum, CAMBA
(লার্নিং টু ওয়ার্ক )

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: JSK তে স্কুল পরবর্তী খেলাধুলা এবং
ক্লাবের সুয�োগসহ পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যক্রম করার সুয�োগ থাকবে।

ভর্তির তথ্যাবলী

Judith S. Kaye High School এর LTW অংশীদার হল�ো CAMBA.

•
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আবেদনকারীকে অবশ্যই 16 বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী হতে হবে

Liberty High School Academy for Newcomers • DBN 02M550
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

প্রোগ্রামসমূহ: যেসব নতুন শিক্ষার্থী নিউ ইয়র্ক স্টেট হাই স্কুল ডিপ্লাো�মাসহ
গ্র্যাজুয়েট হতে চায় তাদের জন্য Liberty High School একটি একক ESL
প্রোগ্রাম অফার করে।

250 West 18th Street
New York, NY

ফ�োন: 212-691-0934

অংশীদারিত্ব: Liberty High School Academy for Newcomers
অংশীদারিত্ব The Kitchen এর সাথে, একটি থিয়েটার আর্টস ক�োম্পানি,
The New York City Immigration Coalition, Action NYC, The
Bridge for Dance, TADA, Heritage HealthCare, Little Flower
Yoga, Ali Cultural Arts and Mentoring Program

ফ্যাক্স: 212-727-1369

ইমেইল: rhuegel@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M550/
http://libertyhsnyc.com/
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: আংশিকভাবে প্রবেশয�োগ্য

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

সাবওয়ে: 1 থেকে 18 Street, 2, 3, F, M থেকে 14 Street,
A, C, E, L থেকে 14 Street থেকে 8 Avenue
th

th

th

AP4ALL AP: স্প্যানিশ ভাষা ও সংস্কৃতি, AP ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং
কম্পোজিশন, AP US হিস্ট্রি

th

বাস: M1, M11, M14A, M14D, M20, M23, M5, M7

টাইটেল III এর গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রাম

ওপেন হাউসের তথ্য: আপডেট তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের প্যারেন্ট
ক�ো-অর্ডিনেটরকে কল করুন। (212) 691-0934 এক্সটেনশন 1120

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: আফ্রিকান ড্রিমিং, পিং পং, থিয়েটার
আর্টস, দ্য বেল স্কুল নিউজপেপার, ন্যাশনাল অনার স�োসাইটি চ্যাপ্টার

তালিকাভুক্তি

ক্লাবসমূহ: আর্ট ক্লাব, র�োব�োটিক্স ক্লাব, স্টুডেন্ট গর্ভমেন্ট ক্লাব, জার্নালিজম
ক্লাব এবং ইয়�োগা ক্লাব

ভর্তির অগ্রাধিকার: নতুন অভিবাসনকারী এবং এখনও যেসকল শিক্ষার্থীর
ইংরেজি শেখার দরকার আছে তাদের জন্য উন্মুক্ত।

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের বাস্কেটবল মেয়েদের ভলিবল এবং
ছেলেদের সকার

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 430

ভর্তির তথ্যাবলী

পারফরম্যান্স

•

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M550.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
51% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নবীনদের জন্য স্কুল হচ্ছে একটি ছোট স্কুল যা নিউ ইয়র্ক সিটির ওয়েস্ট
18 স্ট্রীটে অবস্থিত, এটি নতুন অভিবাসনকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য 9ম থেকে
12 তম গ্রেড পর্যন্ত সেবা প্রদান করে থাকে অথবা এখনও যে সকল শিক্ষার্থীর
ইংরেজি শেখার দরকার আছে তাদের সেবা প্রদান করে থাকে। আমরা সে
সকল শিক্ষার্থীদের জন্য নিবেদিত যারা বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন
প্রেক্ষাপট হতে আগত এবং রূপান্তরের জন্য আমেরিকান শিক্ষা ব্যবস্থার
সাথে পরিচিত হতে যাচ্ছে। আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্প পরিসরে নিরাপদ
পরিবেশ প্রদান করে থাকি যাতে শিক্ষার্থীরা বৈচিত্র্যতার সাথে অতিরিক্ত
ভাষা হিসেবে ইংরেজি শেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারে।

•

মেজর ইনটেক: সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত সারা বছরব্যাপী
ভর্তি করা হয়।

•

আবেদনের জন্য করণীয়: প্রতি সোমবার-শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন
সকালে পিতামাতা/অভিভাবক সহযোগে সাক্ষাৎকারের জন্য চলে
আসুন। শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকার করার জন্য প্যারেন্ট ক�ো-অর্ডিনেটর বা
নির্দে শকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে পিতামাতা/অভিভাবক সহযোগে আসতে বলা হচ্ছে
এবং তাদের টিকাদান নথি, ঠিকানা, পরিচিতি এবং সকল বিদেশী
নম্বরপত্র সংগে আনতে বলা হচ্ছে।
বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদেরকে সাক্ষাৎকারের দিনই জানিয়ে দেয়া হবে।
স্বীকৃতি প্রদানের সময় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন যাচাই করা হবে।

•

আমরা উচ্চমান সম্পন্ন নির্দে শনা প্রদানে বিশ্বাসী যার ফলে শিক্ষার্থীরা সমগ্র
বিশ্ব সমাজে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের
সাথে সাথে কলেজ এবং পেশার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। আমাদের স্কুল
পরবর্তী ক্লাসসমূহ, শিক্ষাদান, কার্যক্রম এবং পেশা, প্রাতিষ্ঠানিক এবং
ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থী এবং তাদের
পরিবারকে নিযু ক্ত করি যাতে প্রত্যেকে তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে প�ৌঁছাতে পারে।
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নবাগতদের জন্য লাইব্রেরি হাই স্কুল অ্যাকাডেমির রয়েছে ঘূ র্ণয়নমান
নীতিমালা, যাতে সে সকল শিক্ষার্থী যারা 9ম গ্রেডে ভর্তির জন্য ন্যূনতম
14.5 বছর অতিক্রম করেছে সারা বছরব্যাপী তারা ভর্তি হতে পারবে।
শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই 1টি রিজেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ কমপক্ষে
8-10 ক্রেডিট থাকতে হবে যদি NYC DOE স্কুলের 9ম বা 10ম গ্রেডের
ট্রান্সফারিং শিক্ষার্থী হয়ে থাকে অথবা 2টি রিজেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ
কমপক্ষে 10-15 ক্রেডিট থাকতে হবে যদি NYC DOE স্কুলের 11তম বা
12তম গ্রেডের ট্রান্সফারিং শিক্ষার্থী হয়ে থাকে।
শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী হতে হবে, দেশটিতে নতুন
আগত হতে হবে বা সম্প্রতি দেশটিতে (1-2 বছর) বাসবাস করতে হবে

Lower East Side Preparatory High School • DBN 01M515
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

145 Stanton Street
Manhattan, NY 10002

U.S. সংবাদ মাধ্যম এবং বিশ্ব প্রতিবেদনে Lower East Side
Preparatory High School (LESP) হাই স্কুলকে ক্রমের মাধ্যমে নিউ
ইয়র্কে র সেরা 100 স্কুলের মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে যারা হাই স্কুল রিজেন্ট
পর্যায়ের অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রোগ্রাম বা আধুনিক রিজেন্ট ডিপ্লোমা প্রদান করছে।
আমাদের পাঠ্যক্রম বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণ সমৃদ্ধি সাধন কল্পে
তৈরি করা হয়েছে। আমাদের আছে শক্তিশালী ESL, দ�োভাষী চাইনীজ
এবং স্প্যানিশ প্রোগ্রামসমূহ যার ফলে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা অর্জ ন এবং
পেশাগত জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। LESP প্রদান করছে একটি ব্যাটলটেস্টিং প্রোগ্রাম যা রোবোটিক্স, সায়েন্স এবং ম্যাথ সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের
অত্যাধুনিক পাঠাগারে আছে আইপ্যাড, ওয়্যারলেস কম্পিউটার ল্যাবসমূহ
এবং শিল্প সমৃদ্ধ সায়েন্স ল্যাব। আমরা ক্যালকু লাস, রসায়ন, স্টুডিও আর্ট ,
ইংরেজি, চাইনিজ এবং স্প্যানিশের উপর AP কোর্সসমূহ প্রদান করি। LESP
এর ব্যাপক স্কুল পরবর্তী প্রোগ্রাম, সমাজ কর্ম এবং নির্দে শনামূলক সহায়তা
প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

ফ�োন: 212-505-6366

ফ্যাক্স: 212-260-0813

ইমেইল: ranaya@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://www.lespnyc.com

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: F, J, M, Z থেকে Delancey St-Essex Street

বাস: M9, M14A থেকে Rivington এবং Essex Streets; M15 থেকে
Rivington এবং Allen Streets; M21 থেকে Essex এবং Houston
Streets; B39 থেকে Essex এবং Delancey Streets

ওপেন হাউসের তথ্য: অনুগ্রহ করে ইমেইল করুন
ckung@schools.nyc.gov অথবা ওপেন হাউজ সম্পর্কিত তথ্য জানতে
বা ভ্রমণের সময়সূচি নির্ধারণ করতে ফোন করুন। প্রতি সোমবার থেকে
শুক্রবার সকাল 9 থেকে দুপুর 1 পর্যন্ত ভর্তি করা হয় এবং ভর্তির জন্য
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

প্রোগ্রামসমূহ: কলেজ নাউ, র�োব�োটিক্স, ট্রানজিশনাল বাইলিঙ্গুয়াল
এডুকেশন, ESL, MOUSE স্কোয়াড সার্টিফিকেশন, পিয়ার টিউটরিং, মার্কার
বট (3D প্রিন্টিং), এবং এক্সটেন্ডেড ডে প্রোগ্রামসমূহ যেগুল�োতে শিক্ষার্থীদের
প্রয়�োজনীয়তা/আগ্রহসমূহ প্রকাশ পায়। আমাদের বর্ত মান প্রদত্ত সুযোগ
সুবিধার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত আছে: ডকুমেন্টারি ফ্লিম মেকিং, মেরিন বায়�োলজি,
জেনেটিক্স, ডিজিসেস, ফিজিক্যাল এডুকেশন (ইয়�োগা, পিং পং, মর্ডান
ড্যান্স), আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ফট�োশপ, লিটারেসি
জার্নাল, চাইনিজ লিটারেসি, ড্রামা, স্পিচ, এবং কুলিনারি আর্টস

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: 16 বছর বা তদুর্দ্ধ শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত; আর�ো
বিস্তারিত তথ্য জানতে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য দেখু ন।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়
ম�োট শিক্ষার্থী: 559

অংশীদারিত্ব: New York University, কলেজ নাউ BMCC/Hunter
College, Henry Street Settlement, Lions Club, Grand Street
Settlement, Asian Americans For Equality, Charles B. Wang
Health Center, Dancing Classrooms, Lincoln Center for the
Performing Arts, iLearnNYC, Healing Arts Initiative (HAI),
Goldman Sachs, Ballet Hispanico, Magic Box

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M515.pdf
পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: যথেষ্ট উন্নত
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
73% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট গর্ভমেন্ট, অনার স�োসাইটি, পিয়ার
টিউটরিং, লিডারশিপ প্রোগ্রাম, SAT প্রিপ, রিজেন্ট প্রিপ, MOUSE স্কোয়াড,
আর্ট , ড্রামা, ভিডিও প্রোডাকশন, ক�োরাল মিউজিক, মর্ডান ড্যান্স, হিপ হপ
ড্যান্স, বলরুম ড্যান্সিং, চাইনিজ কালচারাল ক্লাব, পিং পং, বাস্কেটবল,
ফিটনেস রুম, ড্যান্স টিম, ওয়েব ডিজাইন, চেজ ক্লাব, ফরেনসিক্স এবং ফিল্ড
ট্রিপস
PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: বালকদের বাস্কেটবল, Co-ed (সহ-শিক্ষা)
ট্রাক, টেবিল টেনিস, সকার

ভর্তির তথ্যাবলী
ট্রান্সফারিং শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ন্যূনতম 10 ক্রেডিট থাকতে হবে এবং
2টি রিজেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। NYS এর বাইরে হতে আগত
শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই তাদের পূর্বের স্কুল হতে 9ম গ্রেড পর্যন্ত পড়াশুনা
করে আসতে হবে। যে সকল শিক্ষার্থী উপরোক্ত নির্ণয়কসমূহ পূরণে ব্যর্থ হবে
তারপরেও তারা আমাদের সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে ভর্তি হতে পারবে।
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Manhattan Comprehensive Night and Day School • DBN 02M575
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

ইংরেজি ভাষা শিক্ষা (ELLs) ক্লাসসমূহ প্রদান করা হয় এবং ট্রান্সফার
শিক্ষার্থীদের জন্য সন্ধ্যায় ক্লাস নেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা গ্রীস্মকালসহ
সারা বছরব্যাপী স্কুলে ভর্তির জন্য নিবন্ধন করে। আমাদের অলাভজনক
অংশীদার হচ্ছে কম্প্রিহেনসিভ ডেভেলপমেন্ট ইনকর্পোরেটেড(CDI)। আমরা
বিনামূল্যে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থী সহায়তা প্রদান করি যারমধ্যে শিক্ষাদান,
কলেজ বিজ্ঞাপন, ছাত্রবৃত্তি, পেশা বাছাই এবং ইন্টার্নশীপ অন্তর্ভু ক্ত আছে,
তাছাড়া আছে আইনগত সহায়তা, বাড়িতে স্থানান্তর এবং চিকিৎসা বিষয়ক
এবং গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী সেবাসমূহ।

240 2nd Avenue
(corner of 15th Street and 2nd Avenue)
New York, NY 10003

ফ�োন: 212-353-2010
ফ্যাক্স: 212-353-1673
ইমেইল: mtoise@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://www.mcndhs.com
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: L থেকে 1 Avenue; 4, 5, 6, N, Q, R থেকে 14 StreetUnion Square; L থেকে 3 Avenue

প্রোগ্রামসমূহ: LTW পেইড ইন্টার্নশিপস, এক্সটেনসিভ ইংলিশ অ্যাজ
এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ (ENL) ইমারশন, কলেজ নাউ, অ্যাডভান্সড প্লেসমেন্ট
ক�োর্সেস ইনক্লুডিং ক্যালকু লাস AB, ক্যালকু লাস BC, চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ
অ্যান্ড কালচার, ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড কম্পোজিশন, স্প্যানিশ
ল্যাঙ্গুয়েজ, ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ, গভর্নমেন্ট, কম্পিউটার সায়েন্স

st

rd

বাস: M15 থেকে 2nd Avenue; M14 থেকে 2nd Avenue

ওপেন হাউসের তথ্য: সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মে এবং
জুন মাসের মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমরা ওপেন হাউসে আল�োচনার আয়�োজন করে
থাকি। আমাদের পরবর্তী ওপেন হাউস আল�োচনা কখন সংঘটিত হবে তা জানার
জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন www.mcndhs.com এবং ভর্তির
জন্য ক্লিক অথবা ফ�োন করুন 212-353-2010, এক্সটেনশন 309 নম্বরে।
নিবন্ধনের সময় প্রতিটি শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং গ্র্যাজুয়েশন
করার জন্য স্বতন্ত্র প্রোগ্রামে ভর্তি করা হয়।

অংশীদারিত্ব: Comprehensive Development, Inc. (CDI),
LaGuardia Community College, The Cooper Union (মেকানিক্যাল
ইঞ্জিনিয়ারিং), Rockefeller University (ল্যাবরেটরি অ্যানিমেল রিসার্চ ),
CVS, The New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai,
NYC Parks Department, NYC Public Library
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ফট�োগ্রাফি ক্লাব, ইনট্রামুরাল বাস্কেটবল,
আর্ট ক্লাব, NYC এক্সপ্লোরার, এনভায়রনমেন্টাল ক্লাব, ক�োরাস, উইকেন্ড
ওপেন জিম, ভয়েসেস LGBTQ স্টুডেন্ট গ্রুপ
PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: পুরুষদের সকার, মহিলাদের সকার, মহিলাদের
ভলিবল, Co-ed (সহ-শিক্ষা) টেবিল টেনিস

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: তুলনামূলকভাবে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্যই আমাদের
স্কুল তৈরি। 2017-18 স্কুল বর্ষে ভর্তির জন্য জুলাই 1, 2017 এর পূর্বে
শিক্ষার্থীর বয়স অবশ্যই 17 বছর পূর্ণ হতে হবে। ট্রান্সফার শিক্ষার্থীদেরকে
অবশ্যই ন্যূনতম 17 ক্রেডিট অর্জ ন করতে হবে এবং ইংরেজি অথবা
সমাজপাঠে 1টি রিজেন্ট পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

ভর্তির তথ্যাবলী
•

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: ক্রেডিট নির্ভ র কাঠাম�ো এবং
গ্র্যাজুয়েশন থাকা দরকার, গ্রেড লেভেলের জন্য প্রয়�োজন নাই।
ম�োট শিক্ষার্থী: 764

পারফরম্যান্স

•

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M575.pdf

•

পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: যথেষ্ট উন্নত
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
72% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

•
•

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আমরা NYC এর সবচাইতে বৃহৎ এবং ট্রান্সফার হাই স্কুলসমূহের মধ্যে
সবচাইতে পুরাতন। আমাদের স্কুল কমিউনিটি তুলনামূলক বয়স্কদের সেবা
প্রদানের জন্য উৎসর্গীকৃত, ক্রেডিট সম্বলিত হাই স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য
নিবেদিত-তারা দীর্ঘস্থায়ী অথবা সাম্প্রতিক অভিবাসন বাসিন্দা যাইহ�োক না
কেন। আমরা সকল শিক্ষার্থীদেরকে যেসকল সেবা এবং যে স্তরের শিক্ষা প্রদান
করে থাকি কিছু কিছু স্কুলও সে পর্যায়ের সেবা প্রদান করে থাকে। শিক্ষার্থীরা
AP এবং কলেজের নতুন ক�োর্সসমূহের মাধ্যমে নতুন ভাষা হিসেবে সরাসরি
প্রাথমিক পর্যায়ের ইংরেজি ক্লাস নিতে পারবে। যে সকল শিক্ষার্থীদেরকে তাদের
প্রয়�োজন পূরণের স্বার্থে নিয়মিতভাবে বড়দের মত�ো দায়িত্ব পালন করতে হয়
তাদেরকেও সেবা প্রদান করে থাকি। দিন এবং রাত উভয় সময়ই

2017-18 স্কুল বর্ষে ভর্তির জন্য জুলাই 1, 2017 এর পূর্বে
আগ্রহী শিক্ষার্থীর বয়স অবশ্যই 17 বছর পূর্ণ হতে হবে। ট্রান্সফার
শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই ন্যূনতম 17 ক্রেডিট অর্জ ন করতে হবে এবং
ইংরেজি অথবা সমাজপাঠে 65 নম্বরসহ 1টি রিজেন্ট পরীক্ষায় পাশ
করতে হবে।
আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে আমরা শিক্ষার্থী নিবন্ধন শুরু করেছি যা
অক্টোবর 31 পর্যন্ত চলবে(শরৎকালীন সেমিস্টারের জন্য), জানুয়ারি
1-ফেব্রুয়ারি 28 পর্যন্ত চলবে (স্প্রিং সেমিস্টারের জন্য) এবং মে 1 - জুন
30 পর্যন্ত চলবে (সামার সেমিস্টারের জন্য)
আবেদনের জন্য করণীয়: অনলাইনে নিবন্ধন করুন
www.mcndhs.com. অনলাইনের মাধ্যমে নিবন্ধনকৃত শিক্ষার্থীরা
আমাদের পরবর্তী ওপেন হাউস আল�োচনায় আমন্ত্রণ পাবেন। ওপেন
হাউজে শিক্ষার্থীদেরকে সাক্ষাৎকারের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া হবে।
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের স্থায়ী নথি (পদোন্নতি নথি) অথবা নম্বরপত্র;
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রতিবেদন (ATS উপর তৈরি RESI প্রতিবেদন); IEP
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করতে বলা হচ্ছে।
স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে এক স্কুল দিবসের মধ্যে ইমেইলের মাধ্যমে
জানিয়ে দেয়া হবে।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Manhattan Comprehensive Night & Day High School এর
LTW অংশীদার হল�ো Comprehensive Development, Inc..
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Murray Hill Academy • DBN 02M432
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

প্রোগ্রামসমূহ: রিজেন্টস অ্যান্ড SAT প্রিপারেশন, ইয়ুথ ডেভেলাপমেন্ট
প্রোগ্রাম, ওয়ান-অন-ওয়ান অ্যাডভাইজরি, অ্যাডভান্সড প্লেসমেন্ট ক�োর্সেস,
ইন্ডিভিজ্যুয়াল কলেজ অ্যান্ড ক্যারিয়ার রেডিনেস কাউন্সেলিং, জব শ্যাড�োয়িং,
ইন্টার্নশিপস, কমিউনিটি সার্ভিস, স্কুল সার্ভিস প্রোগ্রাম, ব্লেন্ডেড লার্নিং
ইনভায়রনমেন্ট, iLearn, অ্যাচিভমেন্ট মেন্টরিং, Baruch College ও
Borough of Manhattan Community College এর সাথে কলেজ নাউ,
আর্টস প্রোগ্রাম উইথ মিক্সড মিডিয়া, সেন্টস অ্যাবিলিটি, PENCIL, স্টুডেন্ট
সাপ�োর্ট সার্ভিস অ্যান্ড মেন্টরিং, গুড শেফার্ড সার্ভিসেস, বিগ ব্রাদার্স অ্যান্ড বিগ
সিসটার্স (ওয়ায়েল, গটশাল অ্যান্ড ম্যানজেস), বেলভিউ হসপিটাল সেন্টার,
হাই স্কুল দ্যাট ওয়ার্ক , ইন্টারন্যাশনাল কলাব�োরেশন (অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড
অ্যান্ড সাউথ আফ্রিকা)

111 East 33rd Street
New York, NY 10016

ফ�োন: 212-696-0195

ফ্যাক্স: 212 696-2498

ইমেইল: Amannin3@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://www.mhacademy.net
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 6 থেকে 33 Street; B, D, F, N, Q, R থেকে 34 StreetHerald Square
rd

th

বাস: M15, M101, M102, M1, M2, M3, M4 থেকে 34th Street;
M16 থেকে Park Avenue

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ এবং অনলাইন ক্লাসসমূহ

ওপেন হাউসের তথ্য: অনুগ্রহ করে কল করুন 212-696-0195 এ অথবা
ইমেইল Amannin3@schools.nyc.gov এ সাক্ষাৎকারের সময় জানতে
ভিজিট করুন।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: আফটার-স্কুল সাপ�োর্ট এবং এনরিচমেন্ট
ফর স্টুডেন্ট, টিউট�োরিং এবং রিজেন্ট প্রিপারেশন STARS), সাট্যারডে
টিউটরিং, ন্যাশনাল অনার স�োসাইটি, স্টুডেন্ট কাউন্সিল, BEATS মিউজিক
এবং প�োয়েট্রি, ভিসুয়াল আর্ট স ক্লাব, স্ট্রিট স�োলজার্স কমিউনিটি সার্ভিস,
পাউ প্রিন্ট নিউজপেপার, মাউস টেক স্কোয়াড, ই য়ারবুক, NYPD ইয়ুথ
এক্সপ্লোরার্স, ডান্স ক্লাব, গ্রীন টিম, ফিল্ম ক্লাব, পিয়ার মেডিটেশ টিম, স্টুডেন্ট
অ্যাক্টিভিটিস (COSA), GSA ক্লাব, রিলেটিশন বিল্ডিং ক্লাব

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউইয়র্কে র 16 বছরের কম বয়সী বাসিন্দাদের জন্য
উন্মুক্ত।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: 9 থেকে 12

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: বেসবল এবং JV বেসবল, বাস্কেটবল এবং JV
বাস্কেটবল, ব�োলিং, ভলিবল, সফটবল; ফিজিক্যাল এডুকেশন ক্লাসসমূহের
মাধ্যমে, উই অফার ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, স্ট্রেনথ এবং কন্ডিশনিং, ফ্লোর হকি,
হ্যান্ডবল, স্কুটার বল, ভলিবল এবং হুইফেল বল।

ম�োট শিক্ষার্থী: 315

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M432.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
15% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ভর্তির তথ্যাবলী
•

Murray Hill Academy-এর ঘূ র্ণয়মান ভর্তি নীতিমালার জন্য সারা
বছরব্যাপী শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে।

•

ট্রান্সফার/ফাস্ট ট্রাক প্রোগ্রামের মাধ্যমে 15-16 বছর বয়সী সকল
শিক্ষার্থী যাদের 8 অথবা তার কম ক্রেডিট আছে এবং শুধু মাত্র এক
বছরের জন্য অন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে তারা ভর্তি হতে পারবে।

•

আবেদনের জন্য করণীয়: শিক্ষার্থীরা mhacademy.net এর মাধ্যমে
অনলাইনে আবেদন করতে পারে এবং “ট্রান্সফার শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য”
ট্যাবে ক্লিক করতে পারেন। পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে
ফোন করা হবে। তারা 212-696-0195 নম্বরে স্কুলে ফোনও করতে
পারেনঅথবা প্রিন্সিপ্যালকে ইমেইল করতে পারেন:
AMannin3@schools.nyc.gov.

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অভিভাবক/পরিবারের সদস্যদের সাথে
সাক্ষাৎকারের জন্য আসতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাক্ষাৎকারের জন্য
নিন্মোক্ত নথিসমূহ দরকার হবে: শিক্ষার্থীদের নম্বপত্র, টিকা প্রদান নথি,
IEP (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), RISA (শিক্ষার্থী হাজিরা প্রতিবেদন) এবং HDSP
(বর্তমান স্কুল হতে ATS প্রতিবেদন)।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
Murray Hill Academy-এর ভর্তির একটি অনন্য মডেল আছে: 60%
শিক্ষার্থী উচ্চ স্কুলে ভর্তির প্রক্রিয়া অনুসারে ভর্তি হয় এবং 40% সারা
বছর ধরে স্থানান্তরিত শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি করা হয়| আমাদের স্কুলের
আছে প্রতিযোগিতামূলক মিশ্রিত শিক্ষা পাঠ্যক্রম, এর মধ্যে স্কুল শিক্ষক
এবং ইন্টার্নদের নিয়ে গঠিত অনলাইন কোর্সসমূহ অন্তর্ভু ক্ত আছে। আমরা
আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি সাধনের সাথে সাথে, তাদের
সামাজিক এবং মানসিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য হল
সকল গ্র্যাজু্য়েট শিক্ষার্থীদের কলেজ ও পেশাগত জীবনের জন্য প্রস্তুত করা
এবং তাদেরকে সফল ও উৎপাদনক্ষম নাগরিক হিসাবে গড়ে ত�োলা|

•
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আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পাঁচ দিনের মধ্যে শিক্ষার্থীদেরকে জানিয়ে
দেওয়া হবে এবং পরিচিতিমূলক সেশনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ
জানানো হবে।

Satellite Academy High School • DBN 02M570
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

তাদেরকে ভবিষ্যত সফলতা অর্জনের জন্য পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় শিক্ষার্থী
এবং গ্র্যাজুয়েট করে গড়ে ত�োলা। আমরা অন্যান্য স্কুলগুল�োর রিজেন্টস
পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করি, কিন্তু শুধু মাত্র আমাদের স্কুলেই আমরা কার্যভিত্তিক
মূ্ল্যায়ন(PBATs)করে থাকি। এই সকল PBAT সমূহ হাই স্কুল ডিপ্লোমা
রিজেন্টস পরীক্ষার সমতুল্য, আমাদের মতে একটি বিষয়ে জ্ঞান প্রদর্শনের
জন্য তুলনামূলকভাবে এটাই ভাল�ো উপায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে
আমাদের অংশিদারিত্ব আছে যেখানে শিক্ষার্থীরা শিল্পকলা এবং সুস্থ্যতা
সম্পর্কিত কার্যক্রম করার সুয�োগ পায়।

120 West 30th Street
Manhattan, NY 10001

ফ�োন: 646-674-2800

ইমেইল: SZbaida@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://www.satelliteacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M570
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: B, D, F, N, Q, R থেকে 34 Street-Herald Square;
1, 2, 3, A, C, E থেকে 34 Street-Penn Station

প্রোগ্রামসমূহ: স্টাডি অ্যাব্রড, নিউ স্টুডেন্ট অরিয়েনটেশন সেমিস্টার,
অ্যাডভাইজরি গ্রুপ, ইন্টারডিসিপ্লিনারি ক�োর্সেস, আর্ট অ্যান্ড ফিটনেস
অ্যাক্টিভিস, কনফ্লিক্ট রেজুলিউশন, প�োর্টফ�োলিও পারফরম্যান্স বেসড
অ্যাসেসমেন্ট, ইন্টার্নশিপস, স্টুডেন্ট লিডারশিপ

th

th

বাস: M4, M5, M6, M7 থেকে 30th Street; M16, M34 cross-town
থেকে 6th অথবা 7th Avenues

ওপেন হাউসের তথ্য: শরৎকালীন সেমিস্টারের ভর্তি মার্চ মাসে শুরু হবে
এবং গ্রীস্মকালব্যাপী চলবে এবং ক্লাস শুরু হবে সেপ্টেম্বরে। স্প্রিং সেমিস্টারের
ভর্তি শুরু হবে ডিসেম্বরে এবং ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

অংশীদারিত্ব: Morningside Center for Teaching Social
Responsibility, Renaissance EMS, Organization for Tropical
Studies, Every Kid’s Yoga, PENCIL, Rothschild Corporation,
University of New England। New York University, Columbia
University, Teachers College, Queens College, The Art of
Stepping, Arts Connection, Irondale, Manhattan Theater
Club, Basketball City, Planet Fitness, শিশুদের জন্য র্যাম্পো ও
AMC থিয়েটার.

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 280

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: আফটার-স্কুল টিউটরিং, রানিং ক্লাব,
ইয়ারবুক

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M570.pdf
পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
নির্দেশনাবলী: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: যথেষ্ট উন্নত
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
84% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ভর্তির তথ্যাবলী
•
•

মেজর ইনটেক: মার্চে র শেষ থেকে আগস্ট পর্যন্ত (শরৎকালীন এডমিশন),
অক্টোবরের শেষ থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত (ক্ষু দ্র পরিসরে স্প্রিং এডমিশন)

•

আবেদনের জন্য করণীয়: ফ�োন করা অথবা স্কুল কর্তৃ ক আবেদনপত্র
গ্রহণের শেষ সময় 8:30 - 4:30। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ পরিপূর্ণ
আবেদনপত্র জমা দেওয়া যেতে পারে।

•

ভর্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত আছে: আবেদনপত্র, দলগত সাক্ষাৎকার,
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ভর্তি পরীক্ষা, পিতামাতা পরিচিতি সভা এবং
তিন দিনের ছায়াকরণ (shawdowing)। শিক্ষার্থী ভর্তির পূর্বে
পিতামাতা অথবা অভিভাবককে শিক্ষার্থীর সাথে অবশ্যই তথ্য
সেশনের জন্য স্কুলে আসতে হবে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
Satellite Academy হচ্ছে একটি ট্রান্সফার হাই স্কুল যা শিক্ষার মাধ্যমে
যুবদের মন এবং জীবন পরিবর্তনের জন্য উৎসর্গীকৃত। ম্যানহ্যাটন এর হার্ট
অফ মিডটাউনে আমাদের অবস্থান। আমাদের স্কুল সে সকল শিক্ষার্থীদের
জন্য নিবেদিত যাদের বয়স ন্যূনতম 16 বছর যারা একটি ক্ষু দ্র পরিসরে
শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা কমিউনিটিতে তাদের হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন
করতে চায়। আমরা বাহিরে পড়াশুনা করার অনেক সুয�োগ প্রদান করি এবং
বিশেষায়িত ডিজাইন সম্পর্কিত পড়াশুনা এবং অনুসন্ধানমূলক পাঠ্যসূচির
মাধ্যমে শিক্ষাদান করি যা সমাল�োচনামূলক চিন্তা এবং স্বাক্ষরতা দক্ষতার
উপর আল�োকপাত করে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উন্নয়নে
সহায়তা করা,

•

•
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আবেদনকারীদের বয়স অবশ্যই 16 কিংবা এর বেশি হতে হবে এবং
অন্তত এক বছরের জন্য হাই স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীদেরকে ঠিকানা, নম্বরপত্র, টিকাদানের নথি, সামাজিক
নিরাপত্তার কার্ড , জন্মসনদ এবং IEP (প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করতে
বলা হচ্ছে।
ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদের স্কুল কর্তৃক জানিয়ে
দেওয়া হবে। যেসব শিক্ষার্থী ভর্তির মানদণ্ড পূরণ করে না তাদের আলাদা
ভিত্তিতে একটি ইন্টারভিউ মাধ্যমে বিবেচিত করা হবে।

The Urban Academy High School • DBN 02M565
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

317 East 67 Street
Manhattan, NY 10065

আরবান অ্যাকাডেমি হাই স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষু দ্র পরিসরে একটি
ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা স্থাপনা প্রদান করে, প্রনয়ন করে কলেজ পরিচিতিমূলক
পাঠ্যসূচি। শিক্ষার্থীরা ঘুরে বেড়াতে এবং ধ্যান ধারনা সম্পর্কে আল�োচনা
করতে পারে, পারে গবেষণা এবং বির্তক এবং তথ্য পুন:মূ্ল্যায়ন করতে।
তারা সুবিধা গ্রহণ করতে পারে অনুসন্ধান নির্ভ র ক্লাসসমূহের, কমিউনিটি
সেবামূলক ইন্টার্নশীপ, ফিল্ড ট্রিপস এবং নির্বাচিত কলেজসমূহ যা
স্কুল প্রোগ্রামের কেন্দ্র বিন্দু সেখানে ক্লাস নেওয়ার সুয�োগ পায়। স্কুলটি
এর শিক্ষার্থীদেরকে গ্র্যাজুয়েট করে গড়ে ত�োলার জন্য কার্যভিত্তিক
মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষামূলক পরিবেশে কাজ
করার জন্য সক্ষম করে ত�োলা প্রয়�োজন যেখানে স্বাধীনভাবে কাজ এবং
গবেষণার উপর গুরুত্বার�োপ করা হয় এবং স্কুলের শিক্ষাগত সংস্কৃতিতে তাদের
অংশগ্রহণ করার জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া দরকার।

th

ক্যাম্পাস: Julia Richman Educational Campus
ফ�োন: 212-570-5284

ফ্যাক্স: 212-570-5366

ইমেইল: queries@urbanacademy.org

ওয়েবসাইট: http://www.urbanacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M565
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 6 থেকে 68 Street-Hunter College অথবা Q থেকে 72nd
Street.
th

প্রোগ্রামসমূহ: প্লেরাইটিং অ্যান্ড প্লে প্রোডাকশন/রিহার্সেল, ল অ্যাডভ�োকেসি
অ্যান্ড কারিকু লাম প্রজেক্ট, অ্যাডভান্সড প্লেসমেন্ট ক�োর্স, ইন্টার্নশীপ,
কম্যুনিটি সার্ভিস এর পরিবর্তীতে কলেজ ক�োর্সসমূহ

বাস: M15, M101, M102 থেকে 67th Street; M66 থেকে 2nd Avenue
ওপেন হাউসের তথ্য: পিতামাতাদের ভ্রমণ তারিখ অথবা সম্ভাবনাময়
শিক্ষার্থী ভিজিটের সময়সীমা নির্ধারণ করতে অনুগ্রহ করে স্কুলের সাথে
যোগায�োগ করুন।

অংশীদারিত্ব: Manhattan Theater Club, New York
Performance Standards Consortium

তালিকাভুক্তি

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: প্রতি সেমিস্টারে আমরা আমেরিকান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ
এবং সেমিস্টারভিত্তিক অন্যান্য ক্লাসসমূহ প্রদান করি।

ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক শহরের বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: 9 থেকে 12
ম�োট শিক্ষার্থী: 166

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ফট�ো ডকুমেন্টারি, অপেরা ভিজিট,
থিয়েটার ক্লাব, মিউজিকাল থিয়েটার, ইন্সট্রুমেন্টাল
নির্দেশনাবলী:

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M565.pdf
পাঠ্যক্রম: যথেষ্ট উন্নত
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষারথী্দের শিখন মূল্যায়ন: যথেষ্ট উন্নত
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত
23% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ক্লাবসমূহ: ইয়ারবুক, স্টুডেন্ট গর্ভমেন্ট
PSAL খেলাধু লা: ছেলেদের বাস্কেটবল, সকার, ভলিবল; মেয়েদের
বাস্কেটবল, সকার, ভলিবল
আন্ত:স্কুল খেলাধু লা

ভর্তির তথ্যাবলী
•
•
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আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে শিক্ষার্থী ভিজিট, লিখিত আবেদন এবং
সাক্ষাৎকার অন্তর্ভু ক্ত আছে। একই সাথে পিতামাতাদের জন্য ভ্রমণেরও
ব্যবস্থা আছে।
আমাদের স্কুলের ভর্তি সংক্রান্ত আর�ো তথ্য এবং কার্যভিত্তিক মূল্যায়ন
সম্পর্কে জানতে অনুগ্রহ করে স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন।

George Washington Campus YABC • DBN 06M457
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M457.pdf

549 Audubon Avenue
Rooms 508, 511, 514, 516
New York, NY 10040

আয়�োজক স্কুল: High School for Law and Public Service
Campus George Washington Educational Campus

32% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ফ�োন: 212-342-6140, এক্সটেনশন 6331, 6335, 6152, 5010

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ফ্যাক্স: 646-781-8530

আমাদের কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, ইস্ট
সাইড হাউজ সেটেলমেন্ট, আমাদের YABC প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের জন্য য�োগ্য
শিক্ষার্থীদের পরিষেবা প্রদান করে এবং একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমার অর্জনের
সাথে সাথে একটি সহায়ক পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন কর্মজীবন এবং কলেজ
বিকল্পের অন্বেষণের সামর্থ্য প্রদান করে। আমরা ভবিষ্যতের একটি ইতিবাচক
পরিবেশ তৈরির জন্য পরিকল্পনা করতে ছ�োট আকারের ক্লাসরুম সেটিংস,
ELL সহায়তা, রিজেন্টস, টিউটরিং, ভাতাসহ ইন্টার্নশীপ/কাজের অভিজ্ঞতা
এবং সুয�োগ-সুবিধা অফার করি। আমরা শিক্ষার্থী, সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহের
সাথে কাজ করতে একটি সামর্থ্য ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করি এবং ব্যক্তিগত
অ্যাকাডেমিক সহায়তা প্রদান করছি।

ইমেইল: sakel@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: www.gwyabc.org

সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: 1 থেকে 191st Street

বাস: M101 থেকে 192nd Street & Amsterdam Avenue;
M3 থেকে 191st Street & St. Nicholas Avenue
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Samuel Akel: 212-342-6140
এক্সটেনশন 6335; Marlene Madera: 212-342-6140,
এক্সটেনশন 6331; Joel Cuello: 917-891-0145

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: প্রতিটি শিক্ষার্থী লার্নিং
টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুয�োগ রয়েছে যা কমিউনিটি
ভিত্তিক ভাতাসহ ইন্টার্নশীপ প্রদান করে। প্রতিটি শিক্ষার্থী একজন
CBO কাউন্সেলরের সাথে যুক্ত রয়েছে যিনি কর্মক্ষেত্রের পেশাগত উন্নয়ন
প্রোগ্রাম, কর্মজীবন অন্বেষণ, ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, জীবনের দক্ষতার উন্নয়ন,
কলেজ সম্পর্কে পরিকল্পনা এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে সহায়তা করে।

ওপেন হাউসের তথ্য: একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথবা ভিজিট নির্ধারণের জন্য
নিবন্ধনের অফিসে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের কল করা উচিত। স�োমবার
থেকে বৃহস্পতিবার দুপর
ু 1:00 থেকে রাত 9:00 পর্যন্ত এবং শুক্রবার সকাল
9:00 থেকে বিকেল 5:00 পর্যন্ত YABC এর অফিস চালু থাকবে।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: শিক্ষার্থীদের ব্রংক্স এবং ম্যানহ্যাটন এর মধ্যে
পরিশ�োধিত ইন্টার্নশীপে নিয়ে যাওয়া হয়। ইন্টার্নশীপ সাধারণত ব্যবসায়,
কমিউনিকেশন, শিক্ষা, হেলথ সার্ভিসেস, স�োশ্যাল সার্ভিসেস, মিডিয়া এবং
অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের এলাকায় হয়ে থাকে।

ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

অংশীদারিত্ব: East Side House Settlement

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলের তাদের অন্তত পঞ্চম বর্ষ থাকতে হবে

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: কলেজ ট্রিপস, ভলান্টিয়ার অপরচুনিটিস,
বাস্কেটবল, স্টুডেন্ট লিডারস, উইমেনস গ্রুপ, ফট�োগ্রাফি, বিন�োদনমূলক
ট্রিপস, SAT প্রস্তুতি, কিউলিনারি ক্লাব, ব্রডওয়ে শ�ো, ক্যারিয়ার ফেয়ার

•

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Washington Campus YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
East Side House Settlement.
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Washington Irving YABC • DBN 02M473
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

দীর্ঘমেয়াদী নির্মাণ কাজের জন্য Washington Irving YABC
সামারের জন্য Health Profession HS থেকে পরিষেবা প্রদান করবে
এবং 2017 সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে Fashion High School
এ স্থানান্তরিত করবে। আপডেটকৃত ঠিকানার জন্য অনুগ্রহ করে কর্মী র
সাথে য�োগায�োগ করুন।

http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M473.pdf

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:

41% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ফ�োন: 212-674-5000, এক্সটেনশন 11491

আমাদের কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে,
আমাদের লক্ষ্য হল একটি ইতিবাচক পারিবারিক পরিবেশ উপহার দেয়া
যা শিক্ষার্থী তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমার অর্জনের সুয�োগ প্রদান
করে। হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদেরকে গ্লোবাল কমিউনিটির মধ্যে
সম্পূর্ণ কর্তব্যমূলক নাগরিক হতে অনুমতি প্রদান করবে। কমিউনিটি হিসেবে
আমাদের দৃষ্টিপাত হল একজন শিক্ষার্থীর তার বা তাহার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
সকল সুয�োগসুবিধা গ্রহণ এবং তা বু ঝতে পারার দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে
হাই স্কুলের অভিজ্ঞতা এবং প্রাপ্তবয়স্ক এবং উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে প্রবেশ
উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা।

ইমেইল: AAyetiw@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://www.wiyabc.net
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: 4, 5, 6, L, N, Q, R থেকে 14th Street-Union Square

বাস: M1, M2, M3, M15, M101, M102 থেকে East 16th Street;
M14 থেকে Irving Place; M9 থেকে Irving Place & East 16th Street
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Ali McLaughlin,
AMclaughlin2@schools.nyc.gov, 212-674-5000, এক্সটেনশন 11450
ওপেন হাউস তথ্য, শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার থেকে স�োমবার বিকেল 4:30
থেকে সন্ধ্যা 7:00 পর্যন্ত আসতে পারবে। আমাদের ওয়েবসাইটে ওপেন হাউস
সাধারণত প্রতি সেমিস্টারে দুইবার অনুষ্ঠিত হয় এবং তারিখ প্রদান করা হয়।

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী যা পাওয়ার
জন্য য�োগ্য: লার্নিং টু ওয়ার্ক সার্ভিস, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টার্নশীপসহ, ব্যক্তিক
কাউন্সেলিং, গ্রুপ কাউন্সেলিং, ক্যারিয়ার প্লানিং অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন,
এটেনডেন্ট আউটরিচ, কেস করফারেন্সিং

তালিকাভুক্তি

ইন্টার্নশীপ: হাইলাইট শিক্ষার্থীদের ম্যানহ্যাটন এলাকায় এডুকেশন,
বিজনেস/রিটেইল, গভর্নমেন্ট, অলাভজনক/সামাজিক পরিষেবা, মিডিয়া/
কমিউনিকেশন, হেলথ এবং ল তে নিয়ে যাওয়া হয়।

ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

অংশীদারিত্ব: নিউ ইয়র্ক সিটি মিশন স�োসাইটি

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: টাউন হল মিটিংস, মটিভেশনাল
স্পিকার, কলেজ ট্রিপস (ডে অ্যান্ড ওভারনাইট), স্টুডেন্ট রিট্রিট, হলিডে
ডিনার অ্যান্ড কালচার ইভেন্টস, কমিউনিটি সার্ভিস, পীয়ার লিডারশীপ গ্রুপ

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Washington Irving Campus YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
New York City Mission Society.
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Manhattan Pathways to Graduation/Referral Center at the Alternative Learning Center Complex
Pathways to Graduation (যা পূর্বে GED® Plus নামে পরিচিত ছিল) প্রোগ্রামে তালিকাভুক্ত
হতে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই একটি Referral Centers for High School Alternatives
পরিদর্শন করতে হবে। রেফারেল সেন্টারে শিক্ষার্থীরা একজন রেফারেল কাউন্সেলরের সাথে মুখ�োমুখি
সাক্ষাত করবেন, তাদের বিকল্পগুল�ো ও তাদের অ্যাকাডেমিক ইতিহাস, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য এবং প্রয়�োজনীয়
অতিরিক্ত সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবেন। উপযু ক্ত ক্ষেত্রে রেফারেল কাউন্সেলরেরা শিক্ষার্থীদের Pathways to Graduation-এ তালিকাভুক্ত করবেন।
Referral Centers for High School Alternatives হাই স্কুল বিকল্পের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে, হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহে শিক্ষার্থীদের
তালিকাভুক্ত করতে সহয়তা করবে এবং যু ক্ত থাকা শিক্ষার্থীদের (চাইল্ড কেয়ার, কাউন্সেলিং এবং মাদকদ্রব্য চিকিত্সা) সম্পর্কিত বিষয়ে সহয�োগিতা করে। যদি আপনার
বয়স 21 বছরের কম হয়ে থাকে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাস করেন, ক�োন�ো হাই স্কুল ডিপ্লোমা না থাকে কিন্তু আপনার পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে চান এবং অতিরিক্ত
সহায়তার জন্য পুনরায় স্কুলের সাথে যু ক্ত হওয়ার প্রয়�োজন হয় তবে আপনার রেফারেল সেন্টারে যাওয়া উচিৎ। রেফারেল সেন্টার আপনাকে সহায়তা করতে পারে:
•
•
•
•
•

NYC শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার অধিকারসমূহ সম্পর্কে জানতে
সেই সকল বাধাসমূহ অতিক্রম করার পরিকল্পনা করতে যেগুল�ো আপনার স্কুলে আসাকে র�োধ করছে
আপনার হাই স্কুল ট্রান্সক্রিপ্ট বু ঝতে
একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ নের সকল সম্ভাব্য পন্থা অনুসন্ধান করতে বা হাই স্কুল সমজাতীয় প্রোগ্রামে
ভর্তি হতে
চাইল্ড কেয়ার, সামাজিক কাজ এবং মাদক চিকিৎসার জন্য রেফারেলসমূহ পেতে

Manhattan Pathways to Graduation Hub/Referral Center at the
Alternative Learning Complex
য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 269 W. 35th Street

Pathways to Graduation শিক্ষার্থীদের তাদের কলেজ এবং/
অথবা ক্যারিয়ারের জন্য High School Equivalency Diploma
(যা পূর্বে GED® নামে পরিচিত ছিল) অর্জনে প্রস্তুত করে। 18-21 বছর বয়সী
শিক্ষার্থীগণ একটি নিয়মিত বা খণ্ডকালীন কর্মসূচিতে য�োগ দিতে পারেন।
17 বছর বয়সী শিক্ষার্থীগণ শুধু মাত্র পিতামাতা অথবা অভিভাবকের
অনুমতিতে তালিকাভুক্ত হতে পারেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে
নেওয়া হয়। Manhattan এর একাধিক স্যাটেলাইট অবস্থানে একটি
Pathways to Graduation Hub রয়েছে।

ফ�োন: 212-244-1274
ফ্যাক্স: 212-244-1793
প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: A, C, E, 1, 2, 3 থেকে 34th Street
বাস: M16, M20 থেকে 8th Ave/W. 37th Street

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহে তালিকাভু্ক্ত হতে শিক্ষার্থীদের
অবশ্যই:
•
18-21 বছর বয়সী হতে হবে (অথবা বর্ধিত পরিস্থিতিতে, পিতামাতার/
অভিভাবকের সম্মতিতে এবং প্রশাসকের অনুম�োদন সাপেক্ষে বয়স
17 হতে হবে)
•

গ্রহণের জন্য একটি Referral Center for High School
Alternatives পরিদর্শন করুন
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Manhattan Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ
Manhattan Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ: পূর্ণকালীন দিবা প্রোগ্রামসমূহ
প্রোগ্রামসমূহ সাইটের নাম

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

Pathways to Graduation at Alternative
Education Complex Referral Center/Hub
• ELL পরিষেবাসমূহ: ESL
• Early literacy*

269 W. 35th Street
New York, NY 10001

212-244-1274

Pathways to Graduation at Chelsea Hudson Guild

441 West 26th Street, 2nd Floor
New York, NY 10001

212-760-9800

Pathways to Graduation at City College

160 Convent Avenue, Room 3/207A
New York, NY 10031

212-650-7000, এক্সটেনশন 13924

Pathways to Graduation at Cornerstone

1833 Lexington Avenue, Room 100
New York NY 10029

212-360-7625, এক্সটেনশন 403

Pathways to Graduation at Covenant House

460 West 41st Street, 2nd floor
New York NY 10036

212-613-0341

Pathways to Graduation at GOSO

91 East 116th St.
New York, NY 10029

212-831-5020

Pathways to Graduation at Harlem
Renaissance High School
• ELL পরিষেবাসমূহ: ESL

22 East 128th Street
New York, NY 10035

212-996-3795, এক্সটেনশন 3091
অথবা 3092

Pathways to Graduation at Jeffrey C. Tenzer
• ELL পরিষেবাসমূহ: ESL, Transitional Bilingual
Program: স্প্যানিশ
Pathways to Graduation at Lincoln Square
Neighborhood Center

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-673-8254

250 West 65th Street, 2nd floor
New York NY 10023

212-874-0860

Pathways to Graduation at Manhattan Learning Center

317 West 52nd Street
New York, NY 10019

212-247-4307, এক্সটেনশন 1021

Pathways to Graduation at NMIC Youthbuild

45 Wadsworth Avenue, Room 202
New York, NY 10033

212-822-8300, এক্সটেনশন 416

Pathways to Graduation at Stanley Isaacs
Neighborhood Center

1792 First Avenue
New York, NY 10128

212-360-7625

Pathways to Graduation at The Hampshire School

157 West 47th St, 6th Fl
New York, NY 10036

212-768-3700

Pathways to Graduation at The Door

555 Broome Street, 3rd Floor
New York, NY 10013

212-941-9090, এক্সটেনশন 3252
অথবা 3324

Pathways to Graduation at Youth Action and
Homes Program

206 East 118th Street
New York, NY 10035

212-860-8170, এক্সটেনশন 16

Manhattan Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ: খণ্ডকালীন সন্ধ্যার প্রোগ্রামসমূহ
প্রোগ্রামের সাইটের নাম

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

Pathways to Graduation at Alternative
Education Complex Referral Center/Hub

269 W. 35th Street
New York, NY 10001

212-244-1274

Pathways to Graduation at Covenant House PM

460 West 41st Street, 2nd floor
New York NY 10036

212-613-0341

Pathways to Graduation at Hetrick-Martin Institute PM 2 Astor Place, 3rd Floor
New York NY 10003
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212-674-2600, এক্সটেনশন 221

Manhattan LYFE Program Site Directory

Living for the Young Family through Education (LYFE) বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার ও
গ্র্যাজু্য়েশনের পথে থাকতে শিক্ষার্থীর পিতামাতাদেরকে সহায়তা করতে পরিষেবাসমূহে
সমর্থন করে।
শুধু মাত্র NYC পাব্লিক স্কুল অথবা প্রোগ্রামে চলমান তালিকাভুক্ত এবং অধ্যয়রত শিক্ষার্থীরা LYFE চাইল্ড কেয়ার পরিষেবাসমূহ ব্যবহার
করতে পারে। যদি আপনার স্কুলের ক�োন�ো LYFE প্রোগ্রাম সাইট না থাকে অথবা আপনার জন্য সহজে পেতে পারেন এমন অন্য একটি প্রোগ্রাম
সাইট এবং স্কুল যাওয়ার সময়। আপনি LYFE সেন্ট্রাল অফিসে অথবা আপনার বর�োর রেফারেল সেন্টারে সহায়তার জন্য সরাসরি এই নম্বরে
212-609-8520 কল করতে পারেন।
প্রোগ্রামের সাইটের অবস্থান

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

পাবলিক পরিবহন

City-As-School

16 Clarkson Street
New York, NY 10014

212-337-6876
718-337-6858

সাবওয়ে: 1, 2 থেকে Houston Street
বাস: M20, M21

Edward A. Reynolds West Side
High School

140 West 102nd Street
New York, NY 10025

212-678-7339
212-678-7300, এক্সটেনশন
1080

সাবওয়ে: 1 থেকে 103rd Street
বাস: M11, M7, M104

Cascades High School

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-505-2785
212-673-5266

সাবওয়ে: F, V থেকে 2nd Avenue
বাস: M15, M21

Harlem Renaissance
High School

22 East 128th Street
New York, NY 10035

212-996-3795, এক্সটেনশন
2013, 3031, অথবা 3041

সাবওয়ে: 2, 3, 4, 5, 6 থেকে 125th
Street
বাস: M1

High School for
Environmental Studies

850 West 10th Avenue
New York, NY 10019

212-262-8067

সাবওয়ে: D থেকে 59th Street
বাস: M11, M31, M57

Julia Richman Urban Academy

317 East 67th Street
New York, NY 10065

212-717-2391

সাবওয়ে: F, 4, 6 থেকে 68th Street/
Hunter College
বাস: M66

Louis D. Brandeis High School

145 West 84th Street
New York, NY 10024

212-595-4136

সাবওয়ে: E, A, C থেকে 50th Street
বাস: M10, M20, M104

Manhattan High School

317 West 52nd Street
New York, NY 10019

212-247-4307,
এক্সটেনশন 2109 অথবা
2111

সাবওয়ে: A, B, C থেকে 125th Street
বাস: M2, M2L

Mid-Manhattan Adult
Learning Center

212 West 120th Street
New York, NY 10027

212-666-1919, এক্সটেনশন
4111
212-932-0842

সাবওয়ে: A, C, E, 1, 2 থেকে Canal
Street
বাস: M6, M20

The Door

121 6th Avenue
New York, NY 10013

212-941-9090, এক্সটেনশন
3317 অথবা 3341
212-996-9173

সাবওয়ে: 1, 2, A, B, C থেকে Canal
Street
বাস: M11, M7
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North Queens Community High School • DBN 25Q792
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 141-25 77 Road
Flushing, NY 11367
th

North Queens Community High School (NQCHS) হল�ো সে
সকল নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ছ�োট আকারের ট্রান্সফার স্কুল যারা
9ম গ্রেডে কু ইন্স কমিউনিটির অন্তর্গত ক�োন�ো একটি স্কুলে প্রাথমিকভাবে
ভর্তি হওয়ার পর স্কুল থেকে হয় পালিয়ে গিয়েছে বা স্কুল থেকে ঝড়ে পড়েছে।
নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ এবং SCO ফ্যামিলি অব সার্ভিস এর দ্বারা
যু গ্মভাবে পরিচালিত এই NQCHS এর উদ্দেশ্য হল�ো শিক্ষার্থীদেরকে নিবিড়
সহয�োগিতা এবং সেবাসমূহ প্রদানের মাধ্যমে স্কুলে তাদের নিয়মিত উপস্থিতি
নিশ্চিত করা, একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা ডিগ্রী নিয়ে তারা যেন গ্র্যাজুয়েট
পাশ করে বের হতে পারে সেজন্য তাদের সহায়তা করা এবং কলেজ আর
ক্যারিয়ারের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করে ত�োলা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে
একজন করে অ্যাডভ�োকেট কাউন্সেলর নিযু ক্ত থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত
শিক্ষার্থী স্কুলে থাকবে। প্রত্যেক কাউন্সেলর সর্বোচ্চ 25 জন শিক্ষার্থীর সাথে
কাজ করবেন। এই স্কুলটি গ্রেডভু ক্ত নয় এবং এটি শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্নধর্মী
উপাদানগুল�ো একত্রিত করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যা একটি চ্যালেঞ্জিং,
মান-ভিত্তিক নির্দে শনামূলক মডেল একীভূত করে তরুণ সমাজের উন্নয়নে
সর্বোচ্চ সঠিকভাবে অনুশীলন নিশ্চিত করে। একটি দ্রুততর ক্রেডিট সঞ্চয়
প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অন্য যে ক�োন�ো গতানুগতিক হাই স্কুলের চাইতে
এখানে প্রতিবছর বেশি ক্রেডিট আহরণের সুয�োগ পাবে।

ফ�োন: 718-380-1650

ফ্যাক্স: 718-380-2189

ইমেইল: nqchs@sco.org

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/schoolportals/25/Q792
www.nqchs.org
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: E, F থেকে Kew Gardens-Union Turnpike

বাস: Q20A, Q20B, Q44 থেকে Main Street & 77th Road;
Q46 থেকে Main Street & Union Turnpike

ওপেন হাউসের তথ্য: আমরা আমাদের স্কুলে কমিউনিটি, পিতামাতা এবং
অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা পরিদর্শনকারীদের স্বাগত জানাই। একটি
পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য অনুগ্রহ করে প্রিন্সিপ্যাল বা অ্যাসিসটেন্ট
প্রিন্সিপ্যালের সাথে য�োগায�োগ করুন।

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , লিটারেসি-ভিত্তিক নির্দে শনামূলক প্রোগ্রাম,
মাস্টারি গ্রেডিং সিস্টেম, SAT ও রিজেন্টস প্রস্তুতিমূলক ক�োর্সসমূহ, কলেজ
ক্যাম্পাস ট্যুর, ইন্টার্নশীপ, ক্যারিয়ার ডেভেলাপমেন্ট কার্যক্রমসমূহ

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 218

অংশীদারিত্ব: SCO Family of Services

পারফরম্যান্স

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: শিক্ষার্থী নেতৃত্বাধীন দল; শিক্ষার্থীদের
আগ্রহ অনুসারে অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q792.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: যথেষ্ট উন্নত
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: যথেষ্ট উন্নত

ভর্তির তথ্যাবলী
•

•

79% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
নর্থ কুইন্স কমিউনিটি হাই স্কুলের LTW অংশীদার হল�ো
SCO ফ্যামিলি অব সার্ভিস।

87

North Queens Community High School এর একটি ঘূ র্ণায়মান
ভর্তি নীতিমালা রয়েছে, যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর ও তার বেশি
বয়সী শিক্ষার্থীদের এবং যাদের কমপক্ষে 6গ্রেড পর্যন্ত গ্রেড পর্যন্ত পড়ার
স্তর রয়েছে এবং যারা কমপক্ষে এক বছর অন্য একটি হাই স্কুলে ভর্তি
ছিল তাদের ভর্তি করছে।
মেজর ইনটেক: চলমান

•

আবেদনের জন্য করণীয়: ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সময় ঠিক
করতে স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করুন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এবং
একটি ইন্টারভিউয়ের জন্য স্কুল কর্মীদের সাথে দেখা করতে বলা হয়েছে।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে ইনটেক প্রক্রিয়া শেষে বিস্তারিত জানিয়ে
দেওয়া হবে এবং তারপর তাদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন সেশনসমূহ অনুষ্ঠিত
হবে।

Queens Academy High School • DBN 25Q540
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

পারফরম্যান্স

Flushing Site
ঠিকানা: 138-11 35th Avenue
Flushing, NY 11354

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q540.pdf
পাঠ্যক্রম: উন্নয়নশীল
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: উন্নয়নশীল
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: উন্নয়নশীল

ফ�োন: 718-463-3111

ফ্যাক্স: 718-886-5015

ইমেইল: LSasso@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://www.QueensAcademyHS.com
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/25/Q540
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

65% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

সাবওয়ে: 7 থেকে Main Street, তারপর 15 মিনিটের হা ঁটতে হয়
বাস: Q44 থেকে Union Street & 35th Avenue

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ওপেন হাউসের তথ্য: ওরিয়েন্টেশন প্রতি স�োমবার ও বু ধবারে অনুষ্ঠিত হয়
এবং তার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া প্রয়�োজন।
Jamaica Site

কু ইন্স অ্যাকাডেমির লক্ষ্য হল�ো একটি সম্মানজনক, উচ্চ শিক্ষার পরিবেশকে
প্রতিপালন করা যেখানে সকল ধরনের ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থী, পিতামাতা
এবং অ্যাকাডেমিক কমিউনিটি সমন্বিত দায়-দায়িত্বের প্রত্যাশা করে।

ঠিকানা:	
142-10 Linden Boulevard, 4th Floor
Jamaica, NY 11436
ফ�োন: 718-322-3580
ফ্যাক্স: 718-659-9278

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

অংশীদারিত্ব: ল্যাটিমার কমিউনিটি হাউস, হিপ হপ 4 লাইফ, প্রাট
ইন্সটিটিউট, NYU, নেটওয়ার্ক ফর টিচিং ইন্টারপ্রিনার্শীপ, Xmental Inc.
(স্পোকেন ওয়ার্ড )

ইমেইল: bpiccio@schools.nyc.gov
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: E, F, J, Z থেকে Sutphin Boulevard followed by Q40

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: PM স্কুল, স্যাটারডে টিউটরিং, ওয়ার্ক
স্ট্যাডি ইন্টার্নশীপ, কলেজ ফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রিপস, অ্যাপেক্স, iZone, আর্চারি
ক্লাব, কিউলিনারি ক্লাব, কলেজ নাউ, DIG/IT

বাস: Q40 থেকে Linden Boulevard এবং 142nd Street

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের এবং মেয়েদের বাস্কেটবল, ক�ো-এড
সফটবল

ওপেন হাউসের তথ্য: ওরিয়েন্টেশন প্রতি মঙ্গলবার এবং বু ধবার সকাল
9:00 টায় অনুষ্ঠিত হয়।

ভর্তির তথ্যাবলী

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: কমপক্ষে 10 ক্রেডিটসহ 16 বছর বয়সী এবং
14 + ক্রেডিটসহ 17 বছর বয়সী যাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন
করার ইচ্ছা রয়েছে এবং যারা কমপক্ষে এক বছর হাই স্কুলে ভর্তি ছিল সেই
সকল নিউ ইয়র্ক সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য বিবেচিত।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 435
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•

কু ইন্স অ্যাকাডেমি হাই স্কুলের একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা
রয়েছে, যাদের কমপক্ষে 10 ক্রেডিটসহ 16 বছর এবং 14 + ক্রেডিটসহ
17 বছর বয়স, কমপক্ষে এক বছর হাই স্কুলে ভর্তি ছিল এবং একটি হাই
স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন করতে ইচ্ছা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের সমগ্র বছর
জুড়েই ভর্তি করছে।

•
•

মেজর ইনটেক: গ্রীষ্ম-অক্টোবর, ডিসেম্বর, মার্চ
আবেদনের জন্য করণীয়: একটি ইন্টারভিউ নির্ধারণ করতে ইমেইল
বা কল করুন (Jamaica Campus 718-558-2050, Flushing
Campus 718-463-3111)

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অফিসিয়াল ট্রান্সক্রিপ্টের একটি প্রতিলিপি,
ঠিকানার প্রমাণপত্র, উপস্থিতি রেকর্ড , নিয়মানুবর্তী তার রেকর্ড এবং
টিকাদান রেকর্ড প্রদান করতে বলা হয়। পিতামাতা/অভিভাবকরা
অবশ্যই ওরিয়েন্টেশন/রেজিস্ট্রেশনের সময় উপস্থিত থাকবে।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে ইনটেক প্রক্রিয়া শেষে ফ�োন বা ইমেইলের
মাধ্যমে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে।

Queens Satellite High School for Opportunity • DBN 28Q338
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 162-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

আমাদের শিক্ষার্থীদের সুয�োগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে Queens Satellite High
School for Opportunity (QSHSO) একটি বৈচিত্রময়, সহায়তামূলক
এবং বাস্তবাদি শিখন পরিবেশ তৈরি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা একটি
যথাযথ অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম সরবরাহ করি যা নবীনদের কলেজ এবং
ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য উদ্যোক্তা, সামাজিক, ব্যবসায়, সাক্ষরতা এবং
কারিগরি দক্ষতার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করে।

ফ�োন: 718-657-3920

ফ্যাক্স: 718-658-2309

ইমেইল: mmelkonian@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

প্রোগ্রামসমূহ: বিশ্বায়নে সফলতা পেতে প্রয়�োজনীয় সামাজিক, অ্যাকাডেমিক,
ব্যবসায়িক এবং উদ্দ্যোগতা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিতে দ্য কলেজ অ্যান্ড
ক্যারিয়ার মেন্টরিং (CCM) প্রোগ্রাম নকশা করা হয়েছে।. CCM সেমিনার,
কলেজ ওয়ার্ক শপ, কলেজ পরিদর্শন, কমিউনিটি সার্ভিস, অপরিশ�োধয�োগ্য
ইন্টার্নশীপ এবং পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ। ব্যবসায় এবং স্থানীয় কমিউনিটি
থেকে আসা প্রশিক্ষকদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষকরা
শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবিক বিশ্বের সাথে সংয�োগ স্থাপন করছে। এই সেশনসমূহ
শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত এবং এগুল�ো
শিক্ষার্থীদেরকে কমিউনিটি সেবা, ইন্টার্নশীপসমূহ, কলেজ এবং ক্যারিয়ারের
জন্য প্রস্তুত করে।

সাবওয়ে: E, F থেকে Parsons Boulevard

বাস: Q17 থেকে 167th Street

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অ্যাসিসটেন্ট প্রিন্সিপ্যাল
Luz M. Rojas এর সাথে 718-657-3920 তে য�োগায�োগ করা উচিত।

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 15 বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত যারা স্কুলের লক্ষ্য পূরণের জন্য নিবেদিত।

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 198

অংশীদারিত্ব: The Ritz Carlton, A Better Jamaica, Coalition for
Youth and Community Empowerment, CUNY কলেজ নাউ,
Estee Lauder, ইতিহাস এবং নিজের মুখ�োমুখি, Greater Jamaica
Development Corporation, Hofstra University, JP Morgan
Chase, Junior Achievement, Marathon Ventures, the
Network for Teaching Entrepreneurship, The New York
Times, Queens Borough Community College, Queens
Chamber of Commerce, Queens Central Library, South
Asian Youth Action, St. Johns University, Steve Madden,
Sutphin BID, YMCA, York College

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q338.pdf
পাঠ্যক্রম: উন্নয়নশীল
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: স্টুডেন্ট গভার্নমেন্ট অর্গানাইজেশন,
কমিউনিটি সার্ভিস, ইন্টার্নশীপ
ক্লাবসমূহ: হিস্ট্রিক্যাল স�োসাইটি, সার্ভিস ক্লাব, মক ট্রায়াল, রাইটার্স ক্লাব

70% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: ছেলেদের এবং মেয়েদের বাস্কেটবল

ভর্তির তথ্যাবলী
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•

শিক্ষার্থীদের বয়স কমপক্ষে 15 বছর হতে হবে এবং অন্তত এক বছরের
জন্য হাই স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

•

ভর্তি প্রক্রিয়াটি স্কুলে একটি আবেদন এবং ইন্টারেক্টিভ ভ্রমণকে
অন্তর্ভু ক্ত করে। শিক্ষার্থী এবং তাদের পিতামাতা/অভিভাবকদেরকে
একটি ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য স্কুল কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলা
হবে।

•

যেসব শিক্ষার্থী ভর্তির মানদণ্ড পূরণ করে না তাদের আলাদা ভিত্তিতে
একটি ইন্টারভিউ মাধ্যমে বিবেচিত করা হবে।

VOYAGES Preparatory High School • DBN 24Q744
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

45-10 94 Street
Queens, NY 11373
th

VOYAGES এর কর্মী রা ব�োঝে এবং সুপারিশ করে যে গতানুগতিক হাই
স্কুল সকলের জন্য সঠিক নয়। যার ফলে, আমরা হলাম কু ইন্স কমিউনিটি
হাউসের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একটি ছ�োট আকারের ট্রান্সফার
স্কুল যা চতুর্দিকে সহায়তা, কলেজ-স্টাইল ক্লাসরুম নির্দে শনা এবং অর্থপূর্ণ
প্রতিয�োগীতা সরবরাহ করে। VOYAGES প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনন্য প্রতিভা
ও শক্তিমত্তাকে সম্মান করে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাদের আলাদা আলাদা
অ্যাকাডেমিক, মানসিক এবং সামাজিক সম্ভাব্যতা সর্বোচ্চকরণে যেসব
সহায়তা প্রয়�োজন তা সরবরাহ করে। আমাদের শিক্ষার্থীরা প�োস্ট-সেকেন্ডারি
শিক্ষা এবং ক্যারিয়ারে ক্ষেত্রে সফল ও সন্তুষ্টি অর্জ ন করতে যেসব জ্ঞান
ও দক্ষতা প্রয়�োজন তা অর্জ ন করে গ্র্যাজুয়েট হবে।

ফ�োন: 718-271-7851

ফ্যাক্স: 718-271-8549

ইমেইল: sukianasanchez@voyagesprep.org

ওয়েবসাইট: http://www.voyagesprep.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/24/Q744
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য

সাবওয়ে: 7 থেকে Junction Boulevard; R থেকে Grand AvenueNewtown followed by Q58

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক , ইন্ডিভিজ্যুয়াল অ্যান্ড স্মল গ্রুপ কাউন্সেলিং,
ডেইলি অ্যাডভাইজরি, ট্রেড স্কুল এবং ক্যারিয়ার স্কুল প্রিপারেশন, ফ্লেক্সিবল
অ্যাকাডেমিক সিডিউলিং অ্যান্ড ব্লেন্ডেড লার্নিং, পেইড ইন্টার্নশিপস, পিয়ার
মেডিয়েশন

বাস: Q58 থেকে Corona Avenue & 94th Street; Q72 থেকে
Junction Boulevard & 45th Avenue
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারকে ফ�োনের
মাধ্যমে য�োগায�োগ করার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ জানাই

অংশীদারিত্ব: Queens Community House, College Access and
Success - CASP Progam (LaGuardia Community College &
Queensboro Community College)

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি বয়সী
এবং আনডার-ক্রেডিটেড বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত।

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: ইয়�োগা, মিউজিক প্রোডাকশন, চেস, ফিল্ম
অ্যান্ড ডিসকাশন ক্লাব

প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 251

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: বালকদের বাস্কেটবল, Co-ed (সহ-শিক্ষা)
সফটবল, Co-ed (সহ-শিক্ষা) টেবিল টেনিস, বালকদের সকার

পারফরম্যান্স

ভর্তির তথ্যাবলী

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q744.pdf
পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: উন্নয়নশীল
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: উন্নয়নশীল
86% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
VOYAGES Preparatory এর LTW অংশীদার হল�ো
Queens Community House.
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•

VOYAGES Preparatory এর একটি ঘূ র্ণায়মান ভর্তি নীতিমালা
রয়েছে, যা সমগ্র বছর জুড়ে 16 বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সী,
আনডার-ক্রেডিটেড শিক্ষার্থীদের ভর্তি করছে যারা কমপক্ষে এক বছর
অন্য একটি হাই স্কুলে ভর্তি ছিল।

•

মেজর ইনটেক: মে/জুন মাসে এবং কখন�ো কখন�ো জুলাইতে স্কুল
কর্তৃপক্ষ গ্রীষ্মকালীন সময়ে স্কুল পূর্ববর্তী কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের
অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করে থাকে।

•

আবেদনের জন্য করণীয়: একটি আবেদনের জন্য
www.voyagesprep.org ভিজিট করুন। সম্পন্নকৃত আবেদনপত্র
718-271-8549 তে ফ্যাক্স করা যাবে।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, একটি রেফারেল ফরম, অতি
সাম্প্রতিক রিপ�োর্ট কার্ড , RISA ফরম, টিকাদান কার্ড , ঠিকানার
প্রমাণপত্র এবং IEP (যদি প্রয�োজ্য হয়)।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদেরকে নিয়োগ/ভর্তি প্রক্রিয়ার শেষে জানিয়ে
দেওয়া হয়।

VOYAGES Preparatory High School – South Queens • DBN 27Q261
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 156-10 Baisley Boulevard, 2 Floor
Jamaica, NY 11434
nd

VOYAGES South এর কর্মী রা ব�োঝে এবং সুপারিশ করে যে গতানুগতিক
হাই স্কুল সকলের জন্য সঠিক নয়। যার ফলে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত
লক্ষ্যার্জ ন অব্যাহত রাখতে তাদের একটি বিকল্প সেবা প্রদান নিশ্চিত
করার জন্য আমরা একটি ছ�োট আকারের ট্রান্সফার স্কুল তৈরি করেছি।
আমাদের স্কুল সেই সকল শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদান করে থাকে যারা ওভারএজ ও আনডার-ক্রেডিটেড এবং যারা তাদের পূর্ববর্তী স্কুলে সফল হয়নি।
VOYAGES South প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অনন্য প্রতিভা ও শক্তিমত্তার
উপর ভিত্তি করে তৈরি করবে এবং তাদের আলাদা আলাদা অ্যাকাডেমিক,
মানসিক এবং সামাজিক সম্ভাব্যতা সর্বোচ্চকরণে যেসব সহায়তা প্রয়�োজন
তা সরবরাহ করবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা প�োস্ট-সেকেন্ডারি শিক্ষা এবং
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে সফল ও সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে যেসব জ্ঞান ও দক্ষতা
প্রয়�োজন তা অর্জ ন করে আমাদের নিকট থেকে চলে যাবে।

ফ�োন: 718-276-1946

ফ্যাক্স: 718-276-2784

ইমেইল: admissions@voyagessouth.org

ওয়েব: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/27/Q261/
http://www.voyagessouth.org
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়
সাবওয়ে: প্র/ন
বাস: Q111, Q113, Q6, Q7

ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারবর্গ আমাদের
স্কুল সম্পর্কে আর�ো জানতে প্রধান নম্বরটিতে কল করতে পারেন।

প্রোগ্রামসমূহ: লার্নিং টু ওয়ার্ক সার্ভিসে পেইড ও আনপেইড ইন্টার্নশিপ
অন্তর্ভু ক্ত, কাউন্সেলিং সার্ভিসেস, কলেজ এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রিপারেশন,
ইন্ডিভিজ্যুয়াল অ্যান্ড স্মল গ্রুপ অ্যাডভাইজরি, NYS রিজেন্ট ডিপ্লোমাসহ
দুই বছরের অ্যাক্সিলারেটেড প্রোগ্রাম, পিয়ার মেডিয়েশন, ব্লান্ডেড লার্নিং,
রিজেন্ট প্রিপারেশন

তালিকাভুক্তি
ভর্তির অগ্রাধিকার: নিউ ইয়র্ক সিটির 16 বছর কিংবা তার চেয়ে বয়সী
বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়
ম�োট শিক্ষার্থী: 291

অংশীদারিত্ব: Queens Community House, Queensborough
Community College Connect2College
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: মিউজিক প্রোডাকশন, ফিজিক্যাল ট্রেইনিং
ক্লাব, ড্যান্স, স্পোর্ট স ক্লাব, YMCA লিডার্স ক্লাব, গে স্ট্রেইট অ্যালিয়েন্স
(G.S.A.), ফট�োগ্রাফি ক্লাব, টিন প্যারেন্ট সাপ�োর্ট গ্রুপ। আমরা শিক্ষার্থীদের
আগ্রহ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে আমাদের অফারগুল�ো সমন্বয় করব।

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q261.pdf

PSAL বিকল্প লীগ স্পোর্ট স: বাস্কেটবল

পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: উন্নয়নশীল
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ
শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
83% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ভর্তির তথ্যাবলী
•

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
VOYAGES Preparatory High School এর LTW অংশীদার হল�ো
South Queens যা Queens Community House এর অন্তর্ভুক্ত।
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VOYAGES Preparatory – South Queens এর একটি ঘূ র্ণায়মান
ভর্তি নীতিমালা রয়েছে, যা 16 বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের
ভর্তি করছে যারা কমপক্ষে এক বছর অন্য একটি হাই স্কুলে ভর্তি ছিল।

•

মেজর ইনটেক: ভর্তি চলমান, উপযু ক্ত সময় হল�ো মার্চ -অক্টোবর

•

আবেদনের জন্য করণীয়: স্কুলে কল করুন এবং ইনটেক ক�ো-অর্ডিনেটরের
সাথে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করুন। শিক্ষার্থীদেরকে একটি
ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য স্কুল কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলা হবে।
ইনটেক প্রক্রিয়া একটি ওরিয়েন্টেশন এবং সামার ব্রিজ প্রোগ্রাম অন্তর্ভু ক্ত
করে (প্রবেশ সময়ের উপর ভিত্তি করে)।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং টিকা গ্রহণের কার্ড প্রদান করতে
বলা হয়।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদের ইনটেক প্রক্রিয়া এবং ওরিয়েন্টেশন সেশনসমূহ
সম্পন্ন হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হবে।

Flushing YABC • DBN 25Q467
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য
ঠিকানা:

পারফরম্যান্স

35-01 Union Street, Room B10
Flushing, NY 11354

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_Q467.pdf

আয়�োজক স্কুল: Flushing High School
ফ�োন: (718) 888-7500 এক্সটেনশন 6100
ফ্যাক্স: 718-888-7578
ইমেইল: jpetty@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: www.flushingyabc.org

52% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাবওয়ে: 7 থেকে Flushing-Main Street
বাস: Q44, Q27, Q17, Q16, Q20 A/B, Q65, Q66

ওভার-এজ এবং আনডার-ক্রেডিটেড শিক্ষার্থীদের পরিষেবা প্রদান করা
জন্য Child Center of New York এবং Flushing YABC একসাথে
মিলে বৈকালীন এবং সন্ধ্যাকালীন প্রোগ্রামসমূহ পরিচালনা করে। আমরা
বয়স্ক শিক্ষার্থীদের একটি কমিউনিটি যা একটি উদ্দেশ্য ভিত্তিক শিখন
অভিজ্ঞতার সুয�োগ তৈরি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তরুণ প্রাপ্তুবয়ষ্ক যুবসমাজকে
যে বিভিন্ন ধরণের অ্যাকাডেমিক এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জ ম�োকাবেলা করতে
হয় তা আমরা অনুধাবন করতে পারি এবং আমরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের
ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি অর্জনে, তাদের সম্ভাবনার সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছে দিতে এবং
তাদের সকল অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ Benjamin Petty:
718-888-7500 x6100

ওপেন হাউসের তথ্য: শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণ স�োমবার থেকে
বৃহস্পতিবার দিনগুল�োতে দুপুর 2:00-সন্ধ্যা 3:30 পর্যন্ত ভিজিটের জন্য
সাদরে আমন্ত্রিত। আগ্রহী আবেদনকারীদের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট
নির্ধারণের জন্য Benjamin Petty এর সাথে 718-888-7500 x6100
তে য�োগায�োগ করা উচিত।

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী লার্নিং
টু ওয়ার্কে র য�োগ্য: ক্যারিয়ার পরিকল্পনা এবং অনুসন্ধান, মাসিক ওয়ার্ক রেডিনেস ওয়ার্ক শপ, আলাদা এবং দলীয় কাউন্সেলিং, কমিউনিটি নির্মাণ
কার্যক্রম, শিক্ষাগত এবং বিন�োদন সংক্রান্ত কার্যক্রম, কলেজ সম্পর্কে
পরিকল্পনা এবং অনুসন্ধান, কলেজ ভ্রমণ, একজন প্রাথমিক ব্যক্তি,
পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215

নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

ইন্টার্নশীপ: হাইলাইট YABC এর শিক্ষার্থীরা সমগ্র কু ইন্স জুড়েই শিক্ষা,
ব্যবসায়/খু চরা বিক্রয়, গভার্নমেন্ট, অলাভজনক/সামাজিক সেবা, মিডিয়া/
য�োগায�োগ এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্লেসমেন্টসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপ
প্লেসমেন্টের সাথে জড়িত।
অংশীদারিত্ব: Child Center of New York, Manhattan Theater
Club, Comedy Hall of Fame, Flushing YMCA

লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: কলেজ পরিদর্শন, সাংস্কৃতিক ইভেন্ট,
টুর্নামেন্টসহ পাঠ্যক্রম বহির্ভূ ত প্রোগ্রামিং, পারিবারিক সেবা এবং ব্যক্তিগত
অবস্থার উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কিত কার্যকলাপ
এছাড়াও Flushing YABC প্রতি সেমিস্টারে দুইবার করে প্যারেন্ট নাইটের
পাশাপাশি শিক্ষার্থী এবং পিতামাতাদের জন্য বিনামূল্যে নাগরিকত্ব পরীক্ষার
প্রস্তুতির আয়�োজন করে।

Flushing YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
Child Center of New York.

92

High School for Arts and Business YABC • DBN 24Q457
Young Adult Borough Center

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 105-25 Horace Harding Expressway North
Corona, NY 11368

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HS_Q550.pdf
49% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার-এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

আয়�োজক স্কুল: High School for Arts and Business
ফ�োন: 718-271-8383
ফ্যাক্স: 718-271-7196
ইমেইল: Dbenais@schools.nyc.gov
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
হাই স্কুলে YABC শিক্ষার্থীদেরকে একটি দ্বিতীয় সুয�োগ হিসেবে আর্ট স
এবং ব্যবসায় শিক্ষা প্রদান করে। Queens Community House
এর সাথে অংশীদারীত্বের মাধ্যমে আমরা আদর্শ মানের উপর ভিত্তি
করে আমাদের শিক্ষার্থীদের বিস্তৃ তপূর্ণ শিক্ষা এবং বাস্তব ভিত্তিক শিখন
অভিজ্ঞতা সরবরাহ করি। প্রতিয�োগীমূলক 21 শতকে অ্যাকাডেমিক এবং
পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জনে যে দক্ষতা ও সক্ষমতা প্রয়�োজন তা বিস্তৃ তভিত্তিক শিক্ষাগতঅভিজ্ঞতা এবং ক্যারিয়ার ও কলেজ অনুসন্ধানের মাধ্যমে
আমাদের বহুসংস্কৃতির শিক্ষার্থীর দল উন্নত করবে। আমাদের বৈচিত্রময় স্কুল
কমিউনিটি প্রশাসন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পিতামাতা এবং বাহ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ
সকল অংশীদারদের একত্রীকরণ ও তাদের সমন্বয়ের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ
করে। এই সম্মিলিত সহয�োগিতার ফলে একটি অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয় যা
শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি, নেতৃত্বব�োধ এবং সততা সমর্থনের মাধ্যমে
সফলতার ক্ষেত্রে তাদের প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ নিশ্চিত করণে সহায়তা
করে।

সাবওয়ে: E, F, G, R থেকে Forest Hills-71st Avenue followed
by Q23
বাস: Q23, Q58, Q88 থেকে Horace Harding Expressway &
108th Street
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Dalia Benaissa: 718-271-8383
ওপেন হাউসের তথ্য: আগ্রহী আবেদনকারীদের Dalia Benaissa এর
সাথে 718-271-8383 এ অথবা ইমেইল Dbenais@schools.nyc.gov
তে য�োগায�োগ করা উচিত. একটি তথ্য সেশন বা ক্যাম্পাস সফরের তালিকার
জন্য YABC তে য�োগায�োগ করুন।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215

নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: কু ইন্স কমিউনিটি হাউসের
সকল শিক্ষার্থীরা যা পাওয়ার য�োগ্য: একজন প্রাথমিক ব্যক্তি, অ্যাকাডেমিক
সহায়তা (টিউটরিং, রেফারেল ও গ্র্যাজুয়েশন পরিকল্পনা), পরিশ�োধয�োগ্য
ইন্টার্নশীপ, ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও অনুসন্ধান, প�োস্ট-সেকেন্ডারি শিক্ষা
পরিষেবা, পেশাগত উন্নয়ন, কলেজ আবেদনে সহায়তা ও অর্থনৈতিক সহায়তা,
মাসিক কলেজ ভ্রমণ, প্রাক্তন শিক্ষার্থী সমাবেশ, সহায়তামূলক পরিষেবা এবং
আর�ো অনেক কিছু।

তার 17 ½ বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: YABC এর শিক্ষার্থীরা নানান ধরনের বৈচিত্র্যময়
সেক্টরে ইন্টার্নশিপে যু ক্ত হয় যার মধ্যে রয়েছে সৃজনশীল আর্ট স, চাইল্ডকেয়ার,
হেলথকেয়ার, তথ্য প্রযুক্তি, প্রকাশনা, রিটেইল
অংশীদারিত্ব: Queens Community House, Dress for Success,
iLearnNYC, Arts Connection, College Access Success
Program (CASP), Laguardia, Queensborough Community
Colleges, W!SE Financial Literacy Certification

High School for Arts & Bus:iness YABC এর LTW অংশীদার
হল�ো Queens Community House.

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: কলেজ ভিজিট, কালচার ইভেন্টস,
বাস্কেটবল টিম
ক্লাবসমূহ: রাইটার্স ক্লাব, মহিলাদের দল, পুরুষদের দল, স্টুডেন্ট গভার্নমেন্ট,
চেস ক্লাব
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য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 101-02 Rockaway Boulevard
Ozone Park, NY 11417
আয়�োজক স্কুল: John Adams High School

Queens Community House এর সাথে মিলে John Adams YABC
আমাদের বহুমুখী শিক্ষার্থী জনগ�োষ্ঠীকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং
কারিগরি দক্ষতার ব্যাপারে শিখিয়েছে যা তাদের হাই স্কুল, কলেজ এবং
পরবর্তী ধাপে সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়�োজন। আমাদের প্রোগ্রাম সকল
শিক্ষার্থীদেরকে একটি উচ্চ গুণমানসম্পন্ন শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা প্রদান করার
জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যা তাদের সম্ভাব্য সাফল্য অর্জনে সক্ষম করে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে আমরা তাদের শক্তিমত্তা
এবং উন্নতির জায়গাসমূহ আবিষ্কারের জন্য অনুপ্রাণিত করি। আমাদের
পাঠ্যক্রম ঐতিহাসিক, মিশ্রিতএবং অনলাইন ভিত্তিক শিখনে পছন্দ অনুযায়ী
ক্রেডিট সঞ্চয় অন্তর্ভু ক্ত করে। আমরা এখন হাই স্কুল এবং/অথবা কলেজের
ক্রেডিটসমূহের ভিত্তিতে কলেজ অফার করছি। একটি যথাযথ এবং বিধিবদ্ধ
অ্যাকাডেমিক পাঠ্যক্রম অনুসারে, John Adams YABC শিক্ষার্থীদেরকে
তরুণদের জন্য উন্নয়নমূলক নীতিমালার অধীনে বেড়ে উঠার সুয�োগ প্রদান
করে, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের প্রতি নজর রাখে, স�ৌহার্দ ্যপূর্ণ সম্পর্ক
তৈরিতে ভূমিকা রাখে, স্কুলের ভেতরে এবং বাইরে কমিউনিটি তৈরি করে
এবং শিক্ষার্থীদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুয�োগ প্রদান করে। আমরা প্রতিটি
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নয়নে উৎসাহিত করতে পরিবারবর্গের সাথে
ধারাবাহিক য�োগায�োগ রক্ষার চেষ্টা করি।

ফ�োন: 718-322-0581
ফ্যাক্স: 718-738-9077
ইমেইল: evolovo@schools.nyc.gov
ওয়েবসাইট: http://www.yabc.org
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়

সাবওয়ে: A থেকে 104th Street
বাস: Q7, Q8, Q11, Q21, Q21A, Q41 থেকে Rockaway Boulevard &
102nd Street; Q112 থেকে Liberty Avenue & 105th Street
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ: Edita Volovodovskaya:
718-322-0581
ওপেন হাউসের তথ্য: শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণ স�োমবার
থেকে বৃহস্পতিবার দিনগুল�োতে বিকেল 4:00-সন্ধ্যা 7:00 পর্যন্ত আমাদের
সাইটে ভিজিটের জন্য সাদরে আমন্ত্রিত।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী

কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থীদের জন্য
একজন প্রাথমিক ব্যক্তি নিয়�োগ করা হয় যিনি শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য নির্ধারণ,
সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ, সমাধান তৈরি এবং অগ্রগতি নিরীক্ষণে সহায়তা
করে। আমাদের YABC সকল শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থপূর্ণ, পরিশ�োধয�োগ্য
ইন্টার্নশীপের সুয�োগ প্রদান করে থাকে যার পাশাপাশি আরও থাকে লার্নিং
টু ওয়ার্ক সেমিনারসমূহ (যার অধীনে থাকে বিভিন্ন কাজ যেমন জীবনবৃত্তান্ত
এবং কভার লেটারসমূহ নবায়ন করা, কাজের জন্য পেশাদারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন
প�োশাক পরিধান, আর্থিক হিসাব-নিকাশ ব্যবস্থাপনা এবং দীর্ঘমেয়াদী
লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ) ক্যারিয়ার পরিকল্পনা এবং উপযু ক্ত কাজের অনুসন্ধান,
একক এবং দলগতভাবে কাউন্সেলিং, টিউট�োরিং, কমিউনিটি তৈরিমূলক
কার্যক্রমসমূহ, শিক্ষামূলক এবং প্রম�োদমূলক ভ্রমণ এবং কলেজের ব্যাপারে
পরিকল্পনা এবং অনুসন্ধান (যার অন্তর্গত থাকে বিভিন্ন কলেজে ভ্রমণসমূহ)।

ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
•
•

একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে

তার 17 বছর বয়স হওয়া মাত্র স্কুল বর্ষ শেষ হতে হবে

•

হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত
থাকতে হবে

•

হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট: http://schools.nyc.gov/OA/
SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_
YABC_Q487.pdf

ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: WBAI Radio Station, Queens Borough
Art Gallery, Johnathan Blum Art Gallery, Immigration
Movement International, Dress for Success, Lily and Fig Tea
and Confections, Jamaica Hospital and Trump Pavilion (নার্সিং
হ�োম), স্থানীয় নির্বাচিত কর্মকর্তার অফিসসমূহ (States Assemblyman
Francisco Moya office সহ)

50% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

অংশীদারিত্ব: Queens Community House, iLearnNYC, iEARN
Global Network, Medical & Health Services, Legal Aid &
Assistance (Queens লিগ্যাল সার্ভিসের মাধ্যমে), Substance Abuse
Counseling, Community Outreach Groups, Professional
Organizations, Local Businesses, Queensborough &
LaGuardia Community Colleges
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

John Adams YABC এর LTW অংশীদার হল�ো
Queens Community House.

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: কলেজ পরিদর্শন, সাংস্কৃতিক ইভেন্ট,
ট্যালেন্ট শ�ো, খেলাধুলা, খেলাধুলার ইভেন্ট, উদযাপন
খেলাধু লা: বাস্কেটবল এবং সকার
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Queens Pathways to Graduation/Referral Center at Jamaica Learning Center Center

Pathways to Graduation-এ তালিকাভুক্ত করবেন।

Pathways to Graduation (যা পূর্বে GED® Plus নামে পরিচিত ছিল) প্রোগ্রামে তালিকাভুক্ত
হতে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই একটি Referral Centers for High School Alternatives
পরিদর্শন করতে হবে। রেফারেল সেন্টারে শিক্ষার্থীরা একজন রেফারেল কাউন্সেলরের সাথে মুখ�োমুখি
সাক্ষাত করবেন, তাদের বিকল্পগুল�ো ও তাদের অ্যাকাডেমিক ইতিহাস, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য এবং প্রয়�োজনীয়
অতিরিক্ত সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবেন। উপযু ক্ত ক্ষেত্রে রেফারেল কাউন্সেলরেরা শিক্ষার্থীদের

Referral Centers for High School Alternatives হাই স্কুল বিকল্পের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে, হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহে শিক্ষার্থীদের
তালিকাভুক্ত করতে সহয়তা করবে এবং যু ক্ত থাকা শিক্ষার্থীদের (চাইল্ড কেয়ার, কাউন্সেলিং এবং মাদকদ্রব্য চিকিত্সা) সম্পর্কিত বিষয়ে সহয�োগিতা করে। যদি
আপনার বয়স 21 বছরের কম হয়ে থাকে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাস করেন, ক�োন�ো হাই স্কুল ডিপ্লোমা না থাকে কিন্তু আপনার পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে চান এবং
অতিরিক্ত সহায়তার জন্য পুনরায় স্কুলের সাথে যু ক্ত হওয়ার প্রয়�োজন হয় তবে আপনার রেফারেল সেন্টারে যাওয়া উচিৎ। রেফারেল সেন্টার আপনাকে সহায়তা করতে
পারে:
•
NYC শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার অধিকারসমূহ সম্পর্কে জানতে
•
সেই সকল বাধাসমূহ অতিক্রম করার পরিকল্পনা করতে যেগুল�ো আপনার স্কুলে আসাকে র�োধ করছে
•
আপনার হাই স্কুল ট্রান্সক্রিপ্ট বু ঝতে
•
একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ নের সকল সম্ভাব্য পন্থা অনুসন্ধান করতে বা হাই স্কুল সমজাতীয়
প্রোগ্রামে ভর্তি হতে
•
চাইল্ড কেয়ার, সামাজিক কাজ এবং মাদক চিকিৎসার জন্য রেফারেলসমূহ পেতে

Queens Pathways to Graduation Hub/Referral Center at Jamaica
Learning Center
য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 162-02 Hillside Avenue

(যা পূর্বে GED® Plus নামে পরিচিত ছিল) শিক্ষার্থীদের তাদের কলেজ
এবং/অথবা ক্যারিয়ারের জন্য High School Equivalency Diploma
(যা পূর্বে GED® নামে পরিচিত ছিল) অর্জনে প্রস্তুত করে। 18-21 বছর বয়সী
শিক্ষার্থীগণ একটি নিয়মিত বা খণ্ডকালীন কর্মসূচিতে য�োগ দিতে পারেন।
17 বছর বয়সী শিক্ষার্থীগণ শুধু মাত্র পিতামাতা অথবা অভিভাবকের
অনুমতিতে তালিকাভুক্ত হতে পারেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেস-বাই-কেস
ভিত্তিতে নেওয়া হয়। Queens এর একাধিক স্যাটেলাইট অবস্থানে একটি
Pathways to Graduation Hub রয়েছে।

ফ�োন: 718-739-2100 ফ্যাক্স: 718-523-1251
প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: E, F থেকে Parsons Boulevard
বাস: Q43 থেকে Hillside Ave/163rd St.

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহে তালিকাভু্ক্ত হতে শিক্ষার্থীদের
অবশ্যই:
•
18-21 বছর বয়সী হতে হবে (অথবা বর্ধিত পরিস্থিতিতে, পিতামাতার/
অভিভাবকের সম্মতিতে এবং প্রশাসকের অনুম�োদন সাপেক্ষে বয়স
17 হতে হবে)
•

গ্রহণের জন্য একটি Referral Center for High School
Alternatives পরিদর্শন করুন

96

Queens Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ
Queens Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ: পূর্ণকালীন দিবা প্রোগ্রামসমূহ
প্রোগ্রামের সাইটের নাম

Pathways to Graduation at Jamaica Learning
Referral Center/Hub

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

162-02 Hillside Avenue
Queens, NY 11432

718-739-2100

Pathways to Graduation at Adams Academy

101-02 Rockaway Boulevard
Queens, NY 11417

347-886-1720

Pathways to Graduation at Astoria Community Center

23-40 Astoria Boulevard
Queens, NY 11102

718-726-9790, এক্সটেনশন 3038

Pathways to Graduation at August Martin High School

156-10 Baisley Boulevard
Queens NY 11434

718-528-2920, এক্সটেনশন 4230

Pathways to Graduation at Community
Development Institute (CDI)

216 B 87 St.
Queens, NY 11691

718-888-2591

Pathways to Graduation at Elmcor Youth &
Adult Activities, Inc.

107-20 Northern Boulevard
Queens, NY 11368

718-651-0096, এক্সটেনশন 251

Pathways to Graduation at Far Rockaway High School

8-21 Bay 25 St.
Queens, NY 11691

347-331-6812

Pathways to Graduation at Jamaica Hospital Dental
Assistant Program

134-20 Jamaica Avenue,
Axel Building Dental
Queens, NY 11418

718-206-6890

Pathways to Graduation at LaGuardia Community
College Workforce Educational Center

29-10 Thompson Avenue
Queens, NY 11101

718-482-5399

Pathways to Graduation at Queens Transition
Center (QTC)

142-10 Linden Boulevard, 4th floor
Jamaica NY 11436

TBD

Pathways to Graduation at York College

94-20 Guy Brewer Boulevard
Queens, NY 11451

718-262-2084

Pathways to Graduation at Youth Build South

161-04 Jamaica Avenue 2nd floor
Jamaica NY 11432

212-875-4124

Pathways to Graduation at Y Roads Center

161-04 Jamaica Avenue
Queens, NY 11432

212-630-9727

• ELL পরিষেবাসমূহ: ESL, Transitional Bilingual Program:
ফরাসী, স্পেনীয়
• Early Literacy*

Queens Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ: খণ্ডকালীন সন্ধ্যার প্রোগ্রামসমূহ
প্রোগ্রামের সাইটের নাম

Pathways to Graduation at Jamaica
Learning Center Afternoon (3-6 PM) and
Evening (5-8 PM)

ঠিকানা

162-02 Hillside Avenue
Jamaica NY 11432
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য�োগায�োগের নম্বর

718-739-2100

Queens LYFE Program Site Directory

Living for the Young Family through Education (LYFE) বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার ও গ্র্যাজুয়্ েশনের
পথে থাকতে শিক্ষার্থীর পিতামাতাদেরকে সহায়তা করতে পরিষেবাসমূহে সমর্থন করে।
শুধু মাত্র NYC পাব্লিক স্কুল অথবা প্রোগ্রামে চলমান তালিকাভুক্ত এবং অধ্যয়রত শিক্ষার্থীরা LYFE চাইল্ড কেয়ার পরিষেবাসমূহ ব্যহহার
করতে পারে। যদি আপনার স্কুলের ক�োন�ো LYFE প্রোগ্রাম সাইট না থাকে অথবা আপনার জন্য সহজে পেতে পারেন এমন অন্য একটি প্রোগ্রাম
সাইট এবং স্কুল যাওয়ার সময়। আপনি LYFE সেন্ট্রাল অফিসে অথবা আপনার বর�োর রেফারেল সেন্টারে সহায়তার জন্য সরাসরি এই নম্বরে
212-609-8520 কল করতে পারেন।
প্রোগ্রামের সাইটের অবস্থান

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

পাবলিক পরিবহন

Beach Channel High School

100-00 Beach Channel Drive
Rockaway Park, NY 11694

718-734-3300,
এক্সটেনশন 3591 অথবা 1591
917-319-1476

সাবওয়ে: S থেকে Rockaway
Park/116th Street
বাস: Q22, Q21, Q52

Far Rockaway High School

821 Bay 25th Street
Far Rockaway, NY 11691

718-337-9484,

সাবওয়ে: A থেকে Beach 25th Street
বাস: O, M17 Xpress

Hillcrest High School

160-05 Highland Avenue
Jamaica, NY 11432

718-658-5407,
এক্সটেনশন 3450
718-526-1106

সাবওয়ে: F থেকে Parsons Boulevard
বাস: Q111, Q112, Q113, Q1, Q43

Long Island City High School

14-30 Broadway
Long Island City, NY 11101

718-777-1061
718-545-7095,
এক্সটেনশন 3457 অথবা 1600

সাবওয়ে: N, W থেকে Broadway
বাস: Q100, Q69, QM22 Xpress,
Q104

Springfield Gardens
Educational Complex

143-10 Springfield Boulevard
Springfield Gardens, NY 11413

718-949-8405, এক্সটেনশন 1011 সাবওয়ে: ক�োন�ো ট্রেন নেই
718-276-1020
বাস: Q77, Q85, Q85L
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Concord High School • DBN 31R470
ট্রান্সফার স্কুল

য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা:	
109 Rhine Avenue
Staten Island, NY 10304

Concord High School বেশি বয়সী ও ক্রেডিটের নিচে শিক্ষার্থীদের
জন্য একটি প্রযুক্তি সমৃদ্ধ পরিবেশ প্রদান করে। শিক্ষার্থীরা স্কুল দিবসে
ব্যবহারের জন্য অ্যাপলের ল্যাপটপ পায়। আমরা একটি এক্সটেনসিভ
অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম, কলেজ পার্ট নারশীপ, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ,
অ্যাডভাইজরি, লিডারশীপ ক্লাস, ক্লাব এবং একটি একটিভ প্যারেন্ট
এস�োসিয়েশন এবং স্টুডেন্ট কাউন্সিল অফার করি।

ফ�োন: 718-447-1274

ফ্যাক্স: 718-442-6276

ইমেইল: CAnzalone2@schools.nyc.gov

ওয়েবসাইট: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: প্রবেশয�োগ্য নয়
সাবওয়ে: SIRTA থেকে Grasmere Station

প্রোগ্রামসমূহ: গ্রাফিক এবং ভিজ্যুয়াল আর্টস

ভর্তির অগ্রাধিকার: জুন 30, 2017 অনুসারে শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে
16 বছর বয়সী হতে হবে এবং কমপক্ষে 10 ক্রেডিট থাকতে হবে।
প্রত্যাশিত গ্রেডের আপেক্ষিক অবস্থান: স্কুলটির কাঠাম�ো ক্রেডিটের চাহিদা
অনুযায়ী গঠিত, গ্রেড লেভেল অনুসারে নয়।
ম�োট শিক্ষার্থী: 182

অংশীদারিত্ব: New York Center for Interpersonal
Development, Project Hospitality, Wagner College, CSI,
YMCA, JCC, Camelot Peer-Mediation, College of Staten
Island, Sundog Theatre, Rhinoceros Presentations,
Learning through an Expanded Arts Program (LEAP),
Harbor Arts, Council on the Arts and Humanities for
Staten Island, Carnegie Hall, Department of Mental Health,
MindLab, Women’s Theatre Project, Hunter College, Young
Audiences, ENACT, GrowNYC, Connected Foundations,
iLearn, Move this World, ADL (Anti-Defamation League)
Peer Educators, Ramapo for Children, Generation Citizen,
Read Alliance, Generation Ready

পারফরম্যান্স

ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ

স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_R470.pdf

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহ: পীয়ার-মেডিয়েশন/কনফ্লিক্ট রেজুলেশন,
স্টুডেন্ট কাউন্সিল, লিডারশীপ ক্লাসেস, ইন্টার্নশীপ, আফটার-স্কুল
এনরিচমেন্ট প্রোগ্রামস, PM স্কুল, রিজেন্টস প্রস্তুতি

বাস: S74, S76 থেকে Richmond Road corner of Steuben Street;
S53 থেকে Targee Street; S53 থেকে Richmond Road
ওপেন হাউসের তথ্য আগ্রহী শিক্ষার্থীরা, প্যারেন্টরা এবং স্কুল কাউন্সেলরেরা
আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারবে এখানে
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470

তালিকাভুক্তি

পাঠ্যক্রম: দক্ষ
নির্দেশনাবলী: দক্ষ
শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন: দক্ষ
উচ্চ প্রত্যাশা: দক্ষ

শিক্ষকদের সহয�োগিতা: দক্ষ
65% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

স্কুলের খেলাধু লা: কিছুই না

ভর্তির তথ্যাবলী
•

জুন 30, 2017 অনুসারে শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে 16 বছর বয়সী হতে
হবে এবং কমপক্ষে 10 ক্রেডিট থাকতে হবে।

•

মেজর ইনটেক: জুন-অক্টোবর এবং ফেব্রুয়ারি (স�োমবার থেকে
বৃহস্পতিবার)

•

আবেদনের জন্য করণীয়: একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণের জন্য
সেক্রেটারিকে 718-447-1274 তে কল করুন।

•

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ট্রান্সক্রিপ্ট, টিকাদান রেকর্ড এবং IEP প্রদান
করতে বলা হয় (যদি প্রয�োজ্য হয়)।

•

স্কুলে গৃহীত শিক্ষার্থীদের ইনটেক মিটিং এর সময় অবহিত করা হবে
এবং ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পূরণ করতে বলা হবে।

Concord এর জন্য LTW অংশীদার হল�ো York Center for
Interpersonal Development.
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য�োগায�োগের তথ্য

ঠিকানা:	100 Luten Avenue
Staten Island, NY 10312

পারফরম্যান্স
স্কুলের ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট:

আয়�োজক স্কুল: Tottenville High School

http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/

ফ্যাক্স: 718-668-8884

60% শিক্ষার্থীদের এই স্কুলে পরিষেবা প্রদান করা হয় যারা ওভার এজ/
আনডার-ক্রেডিটেড।

ফ�োন: 718-668-8800, এক্সটেনশন 22081

ইমেইল: MNoto@schools.nyc.gov
সাইটে প্রবেশয�োগ্যতা: আংশিকভাবে প্রবেশয�োগ্য
সাবওয়ে: Staten Island Railway (SIR) থেকে Huguenot Avenue

বাস: S55, S56, S59, S78, S79 থেকে Luten Avenue
নিবন্ধনের জন্য য�োগায�োগ Michael Noto, অ্যাসিসটেন্ট
প্রিন্সিপ্যালকে 718-668-8880 এক্সটেনশন 22081 অথবা
Michael DeVito, NYCID প্রোগ্রাম ডিরেক্টর @ 718-668-8800
এক্সটেনশন 40030
ওপেন হাউসের তথ্য: আমরা গ্রুপগুলিতে উন্মুক্ত এবং যেক�োন�ো সময়
ভ্রমণ করি। 718-668-8800, ext. 22081 তে অ্যাসিসটেন্ট প্রিন্সিপ্যাল
Michael Noto এর সাথে য�োগায�োগের মাধ্যমে ভিজিটের ব্যবস্থা করা যেতে
পারে। একটি ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্টে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি। শিক্ষার্থীরা
তাদের প্যারেন্ট/অভিভাবকদের এই মিটিংয়ে নিয়ে আসতে উত্সাহিত।

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
ম�োট শিক্ষার্থী: 215
নিবন্ধনের জন্য য�োগ্য হতে হলে, শিক্ষার্থীদের অবশ্যই:
• একটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে
• কমপক্ষে 17.5 বছর বয়সী হতে হবে
• হাই স্কুলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে
• হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশনের আগে তার অন্তত 17 ক্রেডিট অর্জিত থাকতে
হবে
লার্নিং টু ওয়ার্ক (LTW) প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সকল বাধা অতিক্রম করতে
সহায়তা করে যেগুল�ো তাদের একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ ন ব্যাহত করে।
LTW অ্যাকাডেমিক ও শিক্ষার্থী সহায়তা, ক্যারিয়ার ও শিক্ষাগত অনুসন্ধান,
কাজের প্রস্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশীপ অফার করে যা গ্র্যাজুয়েশনের
পর কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত
করে। এই সকল LTW সহায়তা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর
অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
Tottenville YABC এর জন্য LTW অংশীদার হল�ো York Center
for Interpersonal Development.

School_Quality_Snapshot_2016_YABC_R607.pdf

সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নিউ ইয়র্ক সেন্টার ফর ইন্টারপার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের সাথে অংশীদারিত্বে
Tottenville YABC একটি সহায়ক, চ্যালেঞ্জিং এবং যত্নশীল পরিবেশ প্রদান
করে যা শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে প�ৌঁছাতে একাডেমিক অর্জ ন এবং সফল করতে
সক্রিয় করবে। স্কুল কমিউনিটি একটি বিস্তৃত অ্যাকাডেমিক পরিবেশ প্রদানের
জন্য নিবেদিত রয়েছে যা শিক্ষার মান, সহায়ক অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমসমূহ,
সৃজনশীল অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে এবং ইতিবাচক নাগরিকত্বের গুণাবলী গঠন
করে।
কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনের পরিষেবাসমূহ: সকল শিক্ষার্থী যা পাওয়ার
জন্য য�োগ্য: গ�োল-সেটিং/মটিভেশনাল কাউন্সেলিং, ব্যক্তিগত ও দলীয়
কাউন্সেলিং, মাসিক শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন, কলেজ এবং ক্যারিয়ার
ওয়ার্ক শপ, পরিশ�োধয�োগ্য ইন্টার্নশীপ, প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক শপ
ও মনিটরিং, রিজিউম এবং কভার লেটার প্রস্তুতি পরিষেবা, সাপ�োর্ট ফর
ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডি ক্লাসেস, রিজেন্টস প্রস্তুতি এবং টিউটরিং
ইন্টার্নশীপের হাইলাইটস: স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ব�োর্ড অব রিয়ালট�োর্স,
স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ফিজিক্যাল থেরাপি, ক্লোভ লেকস হেলথ কেয়ার অ্যান্ড
রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, আননডেল ভেটেরিনারী ক্লিনিক, স্টিফেন সিলারর্স
ফাউন্ডেশন, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ব্লু বেল্ট, P.S. 48
অংশীদারিত্ব: নিউ ইয়র্ক সেন্টার ফর ইন্টারপার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট, NY
আর্বান লীগ, রিচমন্ড কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, কমিউনিটি রিস�োর্স এক্সচেঞ্জ,
নর্থফিল্ড ব্যাংক ফাউন্ডেশন, CHASI, সেনেটর অ্যান্ড্রু ল্যানজা, পিট্টা
অ্যান্ড গিবলিন LLP, ভিক্টরি স্টেট ব্যাংক, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ইক�োনমিক
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, UAU, YMCA কাউন্সেলিং
ভাষা শিক্ষা ক্লাস: স্প্যানিশ
বিশেষ ক�োর্সের অফারসমূহ: অট�োম�োটিভ রিপেয়ার শপ অ্যান্ড কিউলিনারি
আর্টস
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Staten Island Pathways to Graduation/Referral Center at St. George

Pathways to Graduation-এ তালিকাভুক্ত করবেন।

Pathways to Graduation (যা পূর্বে GED® Plus নামে পরিচিত ছিল) প্রোগ্রামে তালিকাভুক্ত
হতে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই একটি Referral Centers for High School Alternatives
পরিদর্শন করতে হবে। রেফারেল সেন্টারে শিক্ষার্থীরা একজন রেফারেল কাউন্সেলরের সাথে মুখ�োমুখি
সাক্ষাত করবেন, তাদের বিকল্পগুল�ো ও তাদের অ্যাকাডেমিক ইতিহাস, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য এবং প্রয়�োজনীয়
অতিরিক্ত সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবেন। উপযু ক্ত ক্ষেত্রে রেফারেল কাউন্সেলরেরা শিক্ষার্থীদের

Referral Centers for High School Alternatives হাই স্কুল বিকল্পের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে, হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহে শিক্ষার্থীদের
তালিকাভুক্ত করতে সহয়তা করবে এবং যু ক্ত থাকা শিক্ষার্থীদের (চাইল্ড কেয়ার, কাউন্সেলিং এবং মাদকদ্রব্য চিকিত্সা) সম্পর্কিত বিষয়ে সহয�োগিতা করে। যদি আপনার
বয়স 21 বছরের কম হয়ে থাকে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাস করেন, ক�োন�ো হাই স্কুল ডিপ্লোমা না থাকে কিন্তু আপনার পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে চান এবং অতিরিক্ত
সহায়তার জন্য পুনরায় স্কুলের সাথে যু ক্ত হওয়ার প্রয়�োজন হয় তবে আপনার রেফারেল সেন্টারে যাওয়া উচিৎ। রেফারেল সেন্টার আপনাকে সহায়তা করতে পারে:
•
•
•
•
•

NYC শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার অধিকারসমূহ সম্পর্কে জানতে
সেই সকল বাধাসমূহ অতিক্রম করার পরিকল্পনা করতে যেগুল�ো আপনার স্কুলে আসাকে র�োধ করছে
আপনার হাই স্কুল ট্রান্সক্রিপ্ট বু ঝতে
একটি হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্জ নের সকল সম্ভাব্য পন্থা অনুসন্ধান করতে বা হাই স্কুল সমজাতীয়
প্রোগ্রামে ভর্তি হতে
চাইল্ড কেয়ার, সামাজিক কাজ এবং মাদক চিকিৎসার জন্য রেফারেলসমূহ পেতে

Staten Island Pathways to Graduation Hub/Referral Center at
St. George
য�োগায�োগের তথ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঠিকানা: 450 St. Mark’s Place

Pathways to Graduation শিক্ষার্থীদের তাদের কলেজ এবং/অথবা
ক্যারিয়ারের জন্য High School Equivalency Diploma (যা পূর্বে GED®
নামে পরিচিত ছিল) অর্জনে প্রস্তুত করে। 18-21 বছর বয়সী শিক্ষার্থীগণ
একটি নিয়মিত বা খণ্ডকালীন কর্মসূচিতে য�োগ দিতে পারেন। 17 বছর বয়সী
শিক্ষার্থীগণ শুধু মাত্র পিতামাতা অথবা অভিভাবকের অনুমতিতে তালিকাভুক্ত
হতে পারেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে নেওয়া হয়। Staten Island
এর একাধিক স্যাটেলাইট অবস্থানে একটি Pathways to Graduation
Hub রয়েছে।

ফ�োন: 718-273-3225 ফ্যাক্স: 718-448-3936
প্রবেশয�োগ্যতা: কার্যগতভাবে প্রবেশয�োগ্য
বাস: S46, S48, S62, S66 হতে Victory Blvd/Bay St.

তালিকাভুক্তি এবং ভর্তির তথ্যাবলী
হাই স্কুল সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহে তালিকাভু্ক্ত হতে শিক্ষার্থীদের
অবশ্যই:
•
18-21 বছর বয়সী হতে হবে (অথবা বর্ধিত পরিস্থিতিতে, পিতামাতার/
অভিভাবকের সম্মতিতে এবং প্রশাসকের অনুম�োদন সাপেক্ষে বয়স
17 হতে হবে)
•

গ্রহণের জন্য একটি Referral Center for High School
Alternatives পরিদর্শন করুন
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Staten Island Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ
Staten Island Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ: পূর্ণকালীন দিবা প্রোগ্রামসমূহ
প্রোগ্রামের সাইটের নাম

Pathways to Graduation at St. George
Referral Center/Hub
• ELL পরিষেবাসমূহ: ESL
• Early Literacy*
Pathways to Graduation at College of Staten
Island (CSI)

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

718-273-3225

2800 Victory Boulevard
Staten Island NY 10314

718-983-3720

Pathways to Graduation at Port Richmond High School

85 St. Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302

718-420-2100, এক্সটেনশন
8472 অথবা 8473

Pathways to Graduation at Sanitation, Staten Island

66 Swan Street
Staten Island, NY 10301

718-442-0071

Pathways to Graduation at Staten Island Neon

340 Bay Street, Room A
Staten Island NY 10301

718-876-5214

Pathways to Graduation at Staten Island Youth Build

53 Broad Street
Staten Island NY 10301

347-695-1920

Staten Island Pathways to Graduation স্যাটেলাইট অবস্থানসমূহ: খণ্ডকালীন সন্ধ্যার প্রোগ্রামসমূহ
প্রোগ্রামের সাইটের নাম

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

Pathways to Graduation Evening Program at
St. George Referral Center/Hub

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

718-273-3225

Pathways to Graduation at Tottenville High School

100 Luten Ave
Staten Island, NY 10312

718-273-3225
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Staten Island LYFE Program Site Directory

Living for the Young Family through Education (LYFE) বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার
ও গ্র্যাজু্য়েশনের পথে থাকতে শিক্ষার্থীর পিতামাতাদেরকে সহায়তা করতে পরিষেবাসমূহে
সমর্থন করে।
শুধু মাত্র NYC পাব্লিক স্কুল অথবা প্রোগ্রামে চলমান তালিকাভুক্ত এবং অধ্যয়রত শিক্ষার্থীরা LYFE চাইল্ড কেয়ার পরিষেবাসমূহ ব্যহহার
করতেপারে। যদি আপনার স্কুলের ক�োন�ো LYFE প্রোগ্রাম সাইট না থাকে অথবা আপনার জন্য সহজে পেতে পারেন এমন অন্য একটি প্রোগ্রাম
সাইট এবং স্কুল যাওয়ার সময়। আপনি LYFE সেন্ট্রাল অফিসে অথবা আপনার বর�োর রেফারেল সেন্টারে সহায়তার জন্য সরাসরি এই নম্বরে
212-609-8520 কল করতে পারেন।
প্রোগ্রামের সাইটের অবস্থান

Port Richmond High School

ঠিকানা

য�োগায�োগের নম্বর

718-815-8727
718-420-2100,
এক্সটেনশন 6227

85 Saint Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302
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পাবলিক পরিবহন

সাবওয়ে: ক�োন�ো ট্রেন নেই
বাস: S46, S96, S94

ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারসমুহ
ভর্তি সম্পর্কে আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে 718-935-3500 তে কল করুন৷

Bronx
স্থান

পরিষেবা প্রদত্ত ডিস্ট্রিক্টগুলি

1 Fordham Plaza, 7th Floor
Bronx, 10458

7, 9, 10

1230 Zerega Avenue
Bronx, 10462

8, 11, 12

Brooklyn
স্থান

পরিষেবা প্রদত্ত ডিস্ট্রিক্টগুলি

1780 Ocean Avenue
Brooklyn, 11230

17, 18, 22

415 89thStreet
Brooklyn, 11209

20, 21

1665 St. Marks Avenue
Brooklyn, 11233

19, 23, 32

29 Fort Greene Place (BE12)
Brooklyn, 11217

13, 14, 15, 16

Manhattan
স্থান

পরিষেবা প্রদত্ত ডিস্ট্রিক্টগুলি

333 Seventh Avenue (12thFloor)
New York, 10001

1, 2, 4

388 West 125thStreet (7thFloor)
New York, 10027

3, 5, 6

Queens
স্থান

পরিষেবা প্রদত্ত ডিস্ট্রিক্টগুলি

28-11 Queens Plaza North
Long Island City, 11101

24, 30

30-48 Linden Place
Flushing, 11354

25, 26

90-27 Sutphin Boulevard
Jamaica, 11435

27, 28, 29

Staten Island
স্থান
715 Ocean Terrace (Building A)
Staten Island, 10301

পরিষেবা প্রদত্ত ডিস্ট্রিক্টগুলি
31
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হাই স্কুলের বিকল্পসমূহের রেফারেল সেন্টারসমূহ
Bronx
স্থান
Bronx Regional High School
1010 Rev. James A. Polite Avenue,
Room 436
Bronx, NY 10459

ফ�োন নম্বর

পাবলিক পরিবহন

718-518-3320

সাবওয়ে: 2 অথবা 5 থেকে Prospect Avenue
বাস: Bx4, Bx6; Bx17

Brooklyn
স্থান
832 Marcy Avenue, Room 204
Brooklyn, NY 11216
69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

ফ�োন নম্বর

পাবলিক পরিবহন

718-636-5770

সাবওয়ে: A থেকে Nostrand
বাস: B26, B43; B44; B52

718-935-9457

সাবওয়ে: A, C, F অথবা R ট্রেন থেকে Jay
Street/Metrotech; 2, 3, 4 অথবা 5 ট্রেন
থেকে Borough Hall
বাস: B26, B41, B45, B52, B57 অথবা B103

Manhattan
স্থান
269 West 35th Street, 11th Floor
New York, NY 10018

ফ�োন নম্বর

পাবলিক পরিবহন

212-244-1274

সাবওয়ে: 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, N,
থেকে 34th Street
বাস: M10; M11; M16; M20; M34
Q, R

Queens
স্থান
162-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

ফ�োন নম্বর
718-739-2100

পাবলিক পরিবহন
সাবওয়ে: E, F থেকে Parsons Boulevard
বাস: Q25; Q34; Q43; Q65

Staten Island
স্থান
450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

ফ�োন নম্বর

পাবলিক পরিবহন

718-273-3225

বাস: S42, S46, S48, S51, S61, S62, S66,
S67, S74, S76, S78

প্রশ্নাবলী?

 উপরের ঠিকানার একটি রেফারাল সেন্টারে ভিজিট করুন; অথবা
 হটলাইনে কল করুন: 718-557-2525, অথবা
 ইমেইল: ReferralCenters@schools.nyc.gov

কার�ো সাথে সাক্ষাতে সমস্যা?

 কল করুন 917-521-3639; অথবা
 ইমেইল: youthhelp@schools.nyc.gov
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The James Baldwin School ................................................................... 71
The YABC at James Monroe Campus ................................................... 18
Jill Chaifetz Transfer School .................................................................. 10
John Adams High School YABC ............................................................ 94
John F. Kennedy YABC .......................................................................... 19
The Judith S. Kaye High School ............................................................ 72
Liberation Diploma Plus High School ................................................... 37
Liberty High School Academy for Newcomers .................................... 73
Lower East Side Preparatory High School ............................................ 74
Manhattan Comprehensive Night and Day School ............................. 75
Manhattan High School Equivalency Programs ................................... 82
Manhattan LYFE Program Site Directory .............................................. 84
Metropolitan Diploma Plus High School .............................................. 38
Mott Haven Community High School .................................................. 11
Murray Hill Academy ........................................................................... 76
North Queens Community High School .............................................. 87
Olympus Academy ............................................................................... 39
Professional Pathways High School ..................................................... 40
PULSE - Providing Urban Learners Success in Education
High School .......................................................................................... 12
Referral Centers for High School Alternatives ................................... 108
Research and Service High School ....................................................... 41
Queens Academy High School ............................................................. 88
Queens High School Equivalency Programs ........................................ 96
Queens LYFE Program Site Directory ................................................... 98
Queens Satellite High School for Opportunity .................................... 89
Satellite Academy High School ............................................................ 77
South Brooklyn Community High School ............................................. 42
South Shore Campus YABC .................................................................. 52
Staten Island High School Equivalency Programs .............................. 104
Staten Island LYFE Program Site Directory ......................................... 106
Thomas Jefferson Campus YABC .......................................................... 53
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কৃতজ্ঞতা স্বীকার
গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত উপায়সমূহের ডিরেক্টরি: হাই স্কুল ডিপ্লোমা এবং সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহ
প�োষ্ট-সেকেন্ডারি প্রস্তুতির অফিসের নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগের একটি প্রজেক্ট

এছাড়াও স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল এবং প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, প�োষ্ট-সেকেন্ডারি প্রস্তুতির অফিস নিম্নোক্ত সংগঠন এবং অফিসসমূহকে তাদের
সহায়তা ও সহয�োগীতার জন্য ধন্যবাদ জানায়:
কু পার-হিউইট, ন্যাশনাল ডিজাইন মিউজিয়াম
টিচিং এবং লার্নিং বিভাগ
পরিচালনার বিভাগ
শিক্ষার্থী ভর্তির অফিস
অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা ইউনিট

গ্র্যাজুয়েট হওেযার
জনর্

অতিতরক্ত উপযােসমূহ
হাই স্কুল ডিপ্ামা ও সমপর্াপের প্াগ্ামসমূহ

2017-2018

কভার ডিজাইন করেছেন Jamel Springle | Coop Tech

Corey Prober, প্রিন্সিপ্যাল | Coop Tech
Izabela Nieznalski, আর্ট শিক্ষক | Coop Tech

গ্র্যাজুয়েট হওয়ার
জন্য

অতিরিক্ত উপায়সমূহ
হাই স্কুল ডিপ্লোমা ও সমপর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহ

