
হাই সু্কল ভর্তি সংক্রান্ত সর্িসাম্প্রর্তক তথ্য - SHSAT -এ রের্িস্ট্রেশন এর্ং পেীক্ষা গ্রহণ 
 
র্িয় পর্ের্াের্র্ি, 
 
সু্কস্ট্রল র্িস্ট্রে আসায় স্বার্তম! র্নউ ইয়কি র্সর্িস্ট্রত র্সর্াসকােী অষ্টম (8) রগ্রস্ট্রেে এর্ং িথ্মর্াস্ট্রেে মত নর্ম (9) রগ্রস্ট্রেে র্তিমান 
র্শক্ষাথ্িীো হাই সু্কস্ট্রল আস্ট্রর্দন কেস্ট্রত পাস্ট্রে এর্ং 2021-2022 র্শক্ষা র্ছস্ট্রে রেশালাইিড্ হাই সু্কলসমূস্ট্রহ আস্ট্রর্দন কোে িনয পেীক্ষা 
এর্ং/অথ্র্া অর্েশন কেস্ট্রত পাস্ট্রে। মধ্য-অস্ট্রটার্স্ট্রেে মাঝামার্ঝ, আপনাে মাইসু্কলস  অযাকাউন্ট কীভাস্ট্রর্ রদখস্ট্রত পাস্ট্রর্ন এর্ং অংশগ্রহণ 
কেস্ট্রত পােস্ট্রর্ন রসর্র্ষস্ট্রয় র্র্স্তার্েত সহ আপর্ন আপনাে সন্তাস্ট্রনে স্বার্ত র্ির্ি পাস্ট্রর্ন। 
 
SHSAT সংক্রান্ত সর্িসাম্প্রর্তক তথ্য 
 
আি, রেসর্ র্শক্ষাথ্িী আির্ি রেশালাইিড্ হাই সু্কস্ট্রলে রেস্ট্রকাস্ট্রনা/সর্গুস্ট্রলাস্ট্রত আস্ট্রর্দন কেস্ট্রত আগ্রহী তাস্ট্রদে িনয আমাস্ট্রদে র্কছু 
সর্িসাম্প্রর্তক তথ্য েস্ট্রয়স্ট্রছ। আপর্ন রেশালাইিে হাই সু্কল অযাের্মশন রিস্ট (SHSAT)-এ রের্িস্টাে এর্ং এেপে পেীক্ষার্ি গ্রহস্ট্রণে 
মাধ্যস্ট্রম এই সু্কলগুস্ট্রলাস্ট্রত আস্ট্রর্দন কেস্ট্রত পাস্ট্রেন; ির্তর্ি র্শক্ষাথ্িীে SHSAT রস্কাে, সু্কস্ট্রল তাে কােিসম্পাদনা, এর্ং আসন লভযতাে উপে 
র্ভর্ি কস্ট্রে অিােসমূহ িদান কো হয়। এখাস্ট্রন েস্ট্রয়স্ট্রছ কখন, কী কেস্ট্রত হস্ট্রর্: 

 িস্তুর্ত র্নন। পেীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য, নমূনা পেীক্ষা, এর্ং পেীক্ষায় ির্তর্র্িতােুক্তস্ট্রদে র্র্স্ট্রশষ র্যর্স্থা সম্পস্ট্রকি র্র্স্তার্েত আমাস্ট্রদে 
ওস্ট্রয়র্সাইস্ট্রি আমাস্ট্রদে ওস্ট্রয়র্সাইস্ট্রি পাওয়া োস্ট্রর্। 

 রের্িস্টাে করুন। রের্িস্ট্রেশন 2021-এে মধ্য অস্ট্রটার্ে শুরু হস্ট্রর্। রের্িস্ট্রেশস্ট্রনে সুর্নর্দিষ্ট তার্েখসমূহ শীঘ্রই আসস্ট্রছ! 
 পেীক্ষা। রের্িস্টােকৃত সকল র্শক্ষাথ্িীো 2021-এে র্েস্ট্রসম্বস্ট্রে SHSAT-এ অংশ রনস্ট্রর্। েখন সুর্নর্দিষ্ট পেীক্ষাে তার্েখ এর্ং 

অনযানয তথ্য লভয হস্ট্রর্, তখন আমো আপনাস্ট্রক সর্িসাম্প্রর্তক তথ্য পািাস্ট্রর্া।  
 
নিে োখুন! আেও সর্িসাম্প্রর্তক তথ্য শীঘ্রই আসস্ট্রছ, এস্ট্রত েস্ট্রয়স্ট্রছ... 

 কখন আপনাে হাই সু্কস্ট্রলে আস্ট্রর্দনপত্র িমা রদস্ট্রর্ন - ো র্সর্িে 700+ রিাগ্রাস্ট্রমে রর্শীেভার্ অপশনগুস্ট্রলাস্ট্রত আস্ট্রর্দন কোে 
উপায়। 

 NYC-এে অর্েশন রেশালাইিড্ হাই সু্কল র্িওস্ট্রেস্ট্রলা এইি. লাস্ট্রর্ার্েিয়া  
হাই সু্কল অভ র্মউর্িক অযান্ড আিি অযান্ড পােিের্মং আিিস - ো একর্ি র্ভন্ন ভর্তি ির্ক্রয়া র্যর্হাে কস্ট্রে - রসিাে 
রিাগ্রামগুস্ট্রলাস্ট্রত কখন ও কীভাস্ট্রর্ রের্িস্টাে কেস্ট্রত হস্ট্রর্। 

 লাস্ট্রর্ায়ার্েিয়া সহ, র্সর্ি িুস্ট্রে হাই সু্কলগুস্ট্রলাে আিিস  রিাগ্রামগুস্ট্রলাস্ট্রত কীভাস্ট্রর্ অর্েশন কেস্ট্রত হস্ট্রর্? 
 
এখন কী কেস্ট্রত হস্ট্রর্ 

 সর্িসাম্প্রর্তক তথ্য রপস্ট্রত এর্ং হাই সু্কল অযাের্মশন্স র্া ভর্তিস্ট্রত কীভাস্ট্রর্ অংশগ্রহণ কেস্ট্রত হস্ট্রর্ রসর্র্ষস্ট্রয় র্ভর্েও র্সর্েি 
রদখস্ট্রত, schools.nyc.gov/High এর্ং schools.nyc.gov/SHS রদখুন। আস্ট্রো র্র্স্তার্েত তস্ট্রথ্যে িনয, র্র্র্ত র্ছস্ট্রেে 
র্ের্িিাল হাই সু্কল এর্ং রেশালাইিড্ হাই সু্কল অযাের্মশন্স র্াইে পেুন। অনুগ্রহ কস্ট্রে রিস্ট্রন োখুন রে 2022 অযাের্মশন র্া 
ভর্তি সংক্রান্ত রেস্ট্রকাস্ট্রনা পর্ের্তিস্ট্রনে ির্তিলন কেস্ট্রত র্কছু সংস্থান র্া র্েস্ট্রসাসি এর্ং তথ্য এই রহমস্ট্রন্ত (িল-এ) হালনার্াদ 
কো হস্ট্রর্। 

 হাই সু্কল রিাগ্রাস্ট্রমে র্র্কল্প তথ্া অপশনগুস্ট্রলা MySchools.nyc -এে হাই সু্কল র্েস্ট্রেটর্েস্ট্রত অনুসিান কো শুরু করুন। 
অনলাইন র্েস্ট্রেটর্ের্ি র্যর্হাে কেস্ট্রত আপনাে লর্ ইন কো র্কংর্া একর্ি অযাকাউস্ট্রন্টে িস্ট্রয়ািন রনই! 

 

https://schools.nyc.gov/SHS
http://schools.nyc.gov/SHS
http://schools.nyc.gov/SHS
https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://schools.nyc.gov/HSGuide
https://myschools.nyc/schools/high-school


রকাস্ট্রনা িশ্ন আস্ট্রছ র্ক? আপনাে সন্তাস্ট্রনে র্তিমান সু্কল কাউর্ন্সলাস্ট্রেে সাস্ট্রথ্ আলাপ করুন অথ্র্া HSEnrollment@schools.nyc.gov 
র্িকানায় ইস্ট্রমইল করুন।  

 ের্দ এই ইস্ট্রমইলর্ি আপনাে রকানও র্িু রিেণ (িেওয়ােি) কস্ট্রে থ্াস্ট্রক, তস্ট্রর্ ভর্তি সংক্রান্ত ভর্র্ষযৎ আপস্ট্রেি রপস্ট্রত সাইন 
আপ করুন। 

 এই র্ছে হাই সু্কস্ট্রল আস্ট্রর্দন কেস্ট্রছন না? ভর্র্ষযৎ ইস্ট্রমইল রথ্স্ট্রক আনসার্স্ক্রাইর্ কেস্ট্রত এখাস্ট্রন র্িক করুন। 
 
 
আপনাস্ট্রক ধ্নযর্াদ, 
হাই সু্কল অযাের্মশন্স র্িম 
অর্িস অভ সু্টস্ট্রেন্ট এনস্ট্রোলস্ট্রমন্ট 

mailto:HSEnrollment@schools.nyc.gov
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBereJO_FYx9dgZ2FdYCvpJ8c2FQ7pU0aSlBVPmsTYAmQuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBereJO_FYx9dgZ2FdYCvpJ8c2FQ7pU0aSlBVPmsTYAmQuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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