ر
رجسٹیشن اور ٹیسٹنگ
ہائ اسکول داخےل جدید معلومات – SHSAT
عزیزی اہل خانہ،
اسکول واپیس پر خوش آمدید! تمام موجودہ گریڈ  8اور پہیل بار گریڈ  9ےک طلبا جو نیو یارک شہر می رہت ہی وہ تعلییم سال  2022-2021ےک
لی متخصص ہائ اسکولوں ےک لی درخواست اور امتحان اور  /یا آڈیشن دے سکی ہی۔ اکتوبر ےک وسط می ،آپکو اپت بچ کا استقبالیہ خط مےل گا
ان تفصیالت ےک ساتھ کہ اپت مائ اسکولز اکاونٹ تک کیےس رسائ حاصل کریں اور حصہ لی۔
 SHSATجدید معلومات
آج ،ہمارے پاس جدید معلومات ہی ان طلبا ےک لی جو آٹھ امتحان لیت واےل متخصص ہائ اسکولوں می درخواست دینا چاہت ہی۔ آپ ان
اسکولوں می رجسٹ کروا کر اور پھر متخصص ہائ اسکول داخلہ امتحان ( )SHSATےل کر درخواست دے سکی ہی؛ پیشکشی ہر طالب علم ےک
 SHSATاسکور ،انیک اسکول ترجیحات ،اور نشست یک دستیائ یک بنیاد پر یک جائ ہی۔ ذیل می بتایا گیا ہ کہ کس وقت کیا کرنا ہ:
 تیاری کریں! امتحان یک تفصییل معلومات ،نمون ےک امتحانات ،اور امتحان یک سہولیات ےک بارے می معلومات ہماری ویب سائٹ پر
دستیاب ہی۔
ی
ی
ر
ر
کروائی۔ رجسٹیشن وسط اکتوبر می شوع ہویک۔ مخصوص رجسٹیشن یک تواری خ جلد یہ دستیاب ہونیک۔
رجسٹ

ں
ی
 امتحان۔ تمام رجسٹ ہون واےل طلبا  SHSATدسمٹ  2021می امتحان لی ےک۔ جب امتحان یک مخصوص تواری خ اور دیگر معلومات
ی
ی
دستیاب ہونیک ہم تجدید بھیجی ےک۔
انتظار کریں!مزید معلومات جلد یہ آریہ ںہی ،بشمول ...




اپن ہائ اسکول درخواست کب جمع کروائی ،شہر ےک  +700پروگرام انتخابات می ےس زیادہ تر می درخواست دیت کا طریقہ۔
فیوریلو ایچ۔ لگوآرڈیا ہائ اسکول آف میوزک اینڈ آرٹ اینڈ پرفارمنگ آرٹس ،نیویارک شہر کا آڈیشن متخصص ہائ اسکول ،جو داخےل کا
ایک علیحدہ طریق کار استعمال کرتا ہ ،می پروگراموں ےک لی کب اور کس طرح رجسٹ کروائی ۔
شہر بھر می ہائ اسکولوں می فنون ےک پروگراموں ےک لی کس طرح آڈیشن دیں ،بشمول لگوارڈیا۔

اس وقت کیا کرنا ہ
 تازہ ترین معلومات ےک لی  schools.nyc.gov/Highاور  schools.nyc.gov/SHSپر جائی اور وڈیو سلسلہ دیکھی یہ جانی ےک لی
کہ ہائ اسکول داخلوں می کس طرح حصہ لی۔ مزید عمیق معلومات ےک لی ،پچھےل سال یک ڈجیٹل ہائ اسکول اور متخصص ہائ
ی
اسکول داخےل رہنما کتابچہ پڑھی۔ براہ مہربائ توجہ کریں کہ کچھ وسائل اور معلومات می اس خزاں می تجدید یک جائ یک 2022
داخلوں می کیس تبدییل یک عکایس کرن ےک لی۔
 ہائ اسکول پروگرام ےک انتخابات یک  MySchools.nycہائ اسکول ڈائریکٹی می تحقیق رشوع کریں۔ اس آن الئن ڈائریکٹی کا
استعمال کرن ےک لی آپکو ایک اکاونٹ بنائ یک ضورت نہی ہ۔
سواالت؟ اپت بچ ےک موجودہ اسکول مشٹ ےس رابطہ کریں یا  HSEnrollment@schools.nyc.govپر ای میل کریں۔
 اگر آپ کو یہ ای میل ایک دوست ئ روانہ یک ہ مستقبل می داخلوں یک جدید معلومات موصول کرن ےک لی سائن اپ کریں۔
نہی دے رہ ںہی؟ مستقبل یک ای میلز ےس ان سبسکرائب کرن ےک لی یہاں کلک کریں۔
می درخواست ں
 اس سال ہائ اسکول ں

آپ کا شکریہ،
ہائ اسکول داخلہ ٹیم
دفٹ بران طالب علم اندراج

