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নতুন ভর্তি  পরীক্ষার অ্যাপয়েন্টয়েন্ট 

শিক্ষার্থীর নাম:   জন্মতাশরখ:   

সু্কল:   গ্রেড/ক্লাস:   

তাশরখ:   

শিয় শিতামাতা/অশিিাবক, 

অশিস অি সু্কল গ্রেলথ্ আিনার সন্তাননর িূরণকৃত চাইল্ড অ্যান্ড অ্যায় ায়েয়েন্ট হেেথ্ এক্সার্েয়নশন ফরে (CH205) িায়শন। 
শনউ ইযকক  শসটি িাবশলক গ্রেলথ্ গ্রকাড (অনুনেদ 49.05), এবং শডিার্ক নমন্ট অি এডুনকিননর চ্যানেলনরর িশবধান (A-701)-
এর িতক  এই গ্রয, গ্রকান িাবশলক সু্কনল ির্থম বানরর মনতা িশতক  েনত যাওয়া সকল শিক্ষার্থীনক একটি িুণক স্বাস্থ্য িরীক্ষার একটি 
িমাণ CH205 িরনম জমা শদনত েনব। আেরা হ ারায়োভায়ে আপনায়ে উৎোে ের্র আপনার েন্তায়নর স্বাস্থ্য প্রযত্ন প্রদানোরী 
েততি ে CH205 ফরেটি পরূণ ের্রয়ে সু্কে নায়েির োয়ে ফরেটি হফরত হদোর  নয। আিনার সন্তাননর িযত্ন িদানকারী তার সবক 
সাম্প্রশতক িূণক স্বাস্থ্য িরীক্ষার তর্থযসমূে বযবোর করনত িানরন। এই িনতক র শবষনয় আরও তনর্থযর জনয এই িৃষ্ঠার শিছনন অনুেে 
কনর নতুন িশতক  িরীক্ষার বহুল শজজ্ঞাশসত িশ্নগুশল গ্রদখুন। 

গ্রযনেতু আমরা এই িরমটি িাইশন, আিনার সন্তাননক অশিস অি সু্কল গ্রেলথ্ শিশজয়ান কতৃক ক স্বাস্থ্য িরীক্ষার জনয ___/___/___ 
তাশরনখ ___:___ am/pm র্ার সময় গ্রমশডনকল রুম#__________-এ একটি সময় শনধকারণ করা েনয়নছ। আপনার েন্তায়নর 
স্বাস্থ্য প্রযত্ন প্রদানোরী যর্দ CH205 ফরে পরূণ েয়র থায়েন, অ্নুগ্রে েয়র অ্র্তেত্বর হেটি সু্কে নায়েির োয়ে র্দন। সুশচ্িুক্ত 
অশিস অি সু্কল গ্রেলথ্-এর িরীক্ষার আনে যশদ িূরণকৃত CH205 িরমটি জমা গ্রদয়া েয় এই অযািনয়ন্টনমন্টটি বাশতল করা েনব।  
আিনার সন্তাননক যশদ এই তাশরনখ িরীক্ষা করা না েয়, এবং আিনার িাইমাশর গ্রমশডনকল গ্রিািাইডানরর কাছ গ্রর্থনক আমরা 
ইনতামনধয িরমটি না িাই, তােনল তানক িরবতী অশধনবিননর জনয নতুন সময় গ্রদয়া েনব। 

যশদ সম্ভব েয়, আমরা চ্াই আিশন এই অযািনয়ন্টনমনন্ট উিশস্থ্ত র্থাকুন। আিশন যশদ শনধকাশরত সমনয় উিশস্থ্ত েনত না িানরন, 
অনুেে কনর সু্কল নাসকনক ____________________ নম্বনর গ্রিান করুন। নাসক আিনার সুশবধাজনক সমনয় অযািনয়ন্টনমনন্টর জনয 
নতুন সময় শনধকারণ করনত সক্ষম েনত িানরন। আিশন যশদ উিশস্থ্ত র্থাকনত সক্ষম না েন, অনুেে কনর সু্কল নাসকনক গ্রকান গ্রিান 
নম্বা শদন গ্রযখানন আিনার সন্তাননর িরীক্ষার সময় ডাক্তার আিনার সানর্থ গ্রিানন গ্রযাোনযাে করনত িানরন। 

আিনার সেনযাশেতার জনয আিনানক ধনযবাদ। 

শবশ্বস্ত,  
গ্রিশরল লনরে, এমশড,     
গ্রমশডনকল শডনরক্টর  সু্কল নাসক  শিশেিযাল  
অশিস অি সু্কল গ্রেলর্থ 
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নতুন ভর্তি  পরীক্ষা: েহুের্ জ্ঞার্েত প্রশ্নাের্ে (FAQs) 
নতুন ভর্তি  পরীক্ষা েেয়ত েী হোঝাে? 
নতুন িশতক  িরীক্ষা বলনত গ্রবাঝায় একটি িূণক স্বাস্থ্য িরীক্ষা যা শনউ ইয়কক  শসটি সু্কলসমূনে িশতক র জনয সকল শিক্ষার্থীর গ্রক্ষনে 
আবশিযক। শনউ ইযকক  শসটি িাবশলক গ্রেলথ্ গ্রকাড (অনুনেদ 49.05) এবং শডিার্ক নমন্ট অি এডুনকিননর চ্যানেলনরর িশবধান (A-
701) অনুযায়ী এই নতুন িশতক  িরীক্ষা বাধযতামূলক। এই পরীক্ষা আের্শযে। 

িরীক্ষায় শনননাশিশখত শবষয়গুশল অবিযই অন্তিুক ক্ত র্থাকনব: 
 গ্রমশডকযাল শেশি 
 শবকািেত মূলযায়ন 
 িুশিেত মূলযায়ন 
 িশতমান 
 উচ্চতা 

 বশড মাস ইননডক্স 
 রক্তচ্াি 
 দশৃি িরীক্ষা 
 শ্রুশত িরীক্ষা 
 গ্রডন্টাল শিশনং 

চাইল্ড অ্যান্ড অ্যায় ায়েয়েন্ট হেেথ্ এক্সার্েয়নশন ফরে (CH205)?  
নতুন িশতক  িরীক্ষা গ্রয করা েনয়নছ তার িমাণ েনলা চ্াইল্ড অযান্ড অযানডানলনসন্ট গ্রেলথ্ এক্সাশমননিন িরম (CH205)। এই িরমটি 
অবিযই: 

 এে ন োইয়েন্সধারী  াক্তার, েেিরত নােি , অ্থো র্চর্েৎেয়ের অ্যার্েেট্যান্ট েততি ে পরূণেত ত েয়ে 
 সু্কে শুরু েোর আয়ে 12 োয়ের েয়ধয পরূণেত ত েয়ত েয়ে  
 সু্কে নায়েির োয়ে হফরত র্দয়ত েয়ে 

িরীক্ষার সময় আিনার সন্তাননর বয়স যশদ 5 বছনরর শননচ্ েয়, তার িঞ্চম জন্মশদবনসর িনর একটি নতুন CH205 িরম অবিযই 
জমা শদনত েনব। 

আোর েন্তায়নর যর্দ হোন স্বাস্থ্য প্রযত্ন প্রদানোরী না থায়ে হয CH205 পরূণ েরয়ত পায়র, হেয়ক্ষত্র আর্ে 
েী েরয়ো? 
শনউ ইয়কক  গ্রেনর্র িনতযক শিশু গ্রেলথ্ ইনশসওনরে কািানরজ এবং স্বাস্থ্য িযত্ন িদানকারী লানির গ্রযােয। আিনার যশদ গ্রকান িশ্ন 
র্থানক অর্থবা একজন ডাক্তার বা গ্রকান গ্রেলথ্ ইনশসওনরে প্ল্যান খুুঁনজ শননত সোয়তার িনয়াজন িনে, অনুেে কনর সু্কল নাসকনক গ্রিান 
করুন। অ্র্ফে অ্ভ সু্কে হেেথ্ হ ারায়োভায়ে পরােশি হদে হয, আপর্ন আপনার েন্তায়নর  নয এে ন স্বাস্থ্য প্রযত্ন প্রদানোরী খুয়  
র্নন এেং তার হযন প্রর্তেেয়র হচে-আপ েে। আিনার সন্তাননর িযত্ন িদানকারীনক সবক সাম্প্রশতক স্বাস্থ্য িরীক্ষার িলািলসে 
CH205 িূরণ করনত েনব। 

অশিস অি সু্কল গ্রেলথ্ যশদ আিনার সন্তাননর িূরণকৃত CH205 িরম না িায়, তানক স্বাস্থ্য িরীক্ষার জনয অশিস অি সু্কল গ্রেলথ্ 
শিশজশিয়ান কতৃক ক একটি সময়সূশচ্ গ্রদয়া েনত িানর। অনুেে কনর গ্রজনন রাখুন গ্রয, অশিস অি সু্কল গ্রেলথ্ একটি িার্থশমক স্বাস্থ্য 
িরীক্ষা করনব; এই িরীক্ষা তার িশতবছনরর গ্রচ্ক-আি যা আিনার সন্তাননর স্বাস্থ্য িযত্ন িদানকারী কতৃক ক েবার কর্থা গ্রসটিনক 
স্থ্ানান্তশরত কনর না। 

আিনার সন্তাননক যশদ অশিস অি সু্কল গ্রেলথ্ শিশজশিয়ান িরীক্ষার জনয সূশচ্িুক্ত করা েয়: 
 িরীক্ষাটি েনব সু্কনল গ্রমশডনকল রুনম। িরীক্ষাটিনক অশধক গ্রোিনীয় করবার জনয একটি িদক া বযবোর করা েনত িানর। 
 সু্কল নাসক অর্থবা অশিস অি সু্কল গ্রেলনর্থর অনয গ্রকান কমী িরীক্ষার সময় আিনার সন্তাননর সানর্থ র্থাকনব।  
 পরীক্ষার  নয, আপনার েন্তানয়ে তার হপাশাে খুেয়ত েো েয়ে, এর অন্তিুক ক্ত র্াইর্স্, িযাশন্টনোজ, গ্রমাজা, র্থামকাল 

আন্ডারওয়যার, এবং আন্ডারিার্ক স্। শিক্ষার্থীরা তানদর আন্ডারওয়যার িনর র্থাকনব, গ্রযমন ব্রা এবং অন্ডারিযান্টস্, এবং িরীক্ষার 
জনয একটি োউন িরনব।  

 গ্রযৌনাঙ্গ অর্থবা “গ্রোিনীয় অংিগুশল” গ্রচ্ক করা েনব না, যশদ না িরীক্ষার জনয শিতামাতা অর্থবা অশিিাবক উিশস্থ্ত 
র্থানকন। 

 শচ্শকৎসক গ্রকান রক্ত গ্রননবন না অর্থবা ইমুযনাইনজিন টিকাও গ্রদনবন না। িরীক্ষায় আিনার সন্তাননর আচ্রণ এবং গ্রবনে 
ওঠার সামশেক মূলযায়নও অন্তিুক ক্ত নয়। ওইসব িশরনষবা গ্রিনত আিনার সন্তাননর স্বাস্থ্য িযত্ন িদানকারীর কানছ িশতবছর 
গ্রচ্ক-আি করনত যাওয়া অতযন্ত গুরুত্বিূণক। 

নতুন ভর্তি  পরীক্ষা েম্পয়েি  আপনার যর্দ অ্নয হোন প্রশ্ন থায়ে, অ্নুগ্রে েয়র আপনার সু্কে নায়েির োয়থ 
হযাোয়যাে েরুন। 


