প্রিয় পপ্রিবাি,

আজ থেকে সেল চলমান 8 (অষ্টম) থেকেি প্রিক্ষােীকেি পপ্রিবািসমূহ এবং িেমবাকিি মক া 9 (নবম)
থেকেি প্রিক্ষােীিা আপনাি মাইস্কুলস্ (MySchools) অযাোউন্ট-এ লগ ইন েিক এবং থেিালাইজে হাই স্কুল
অযােপ্রমিন থেস্ট (SHSAT)-এি জনয থিপ্রজস্টাি েিক পািকবন। থেসব প্রিক্ষােী হাই স্কুকল আকবেন েিাি
থোগয, ািা থেিালাইজে্ হাই স্কুকলি ভপ্র ি িপ্রিয়ায় অংিেহকেিও থোগয।
এখাকন থেখুন েীভাকব শুরু েিকবন:
মাইস্কু লস্ (MYSCHOOLS)-এ লগ ইন করুন





আপনার অভ্যর্থ নামূলক চিঠি গ্রহণ করুন! চলমান 8 (অষ্টম) থেকেি পাবপ্রলে DOE এবং চােিাি
স্কুল প্রিক্ষােীকেি োকে অভযেি নামূলে প্রচঠি (Welcome letter) োেকোকগ পাঠাকনা হয়। সেল চলমান
8 (অষ্টম) থেকেি প্রিক্ষােী (এবং িেমবাকিি মক া 9 (নবম) থেকেি প্রিক্ষােী, আেহী হকল) াকেি
অভযেি নামূলে প্রচঠি থপক পাকি াকেি চলমান স্কুল থেকে। থস প্রচঠিক অন্তভভি ক্ত োকে DOE-এি
অনলাইন স্কুল প্রেকিক্টপ্রি বযবহাি ও আকবেন িপ্রিয়াি বযাখযাসহ হাই স্কুকল ভপ্র ি সম্পপ্রেি প্রবষকয়ি
এেটি উপপ্রিপ্রচত্র, MySchools.nyc।
যচি মাইস্কু লস্ আপনার কাছে নতু ন হয়, আপনাি অভযেি নামূলে প্রচঠি আপনাকে MySchools
অযাোউন্ট থসে আপ েিক এবং আপনাি সন্তানকে াি অননয অযাোউন্ট ত প্রিি থোে বযবহাি েকি
েুক্ত েিক সহায় া েিকব।
আপনার চক গত বেছরর মাইস্কু লস্ (MySchools) অযাকাউন্ট চবিযমান আছে? এখচন লগ ইন
করুন! িকয়াজন হকল আপপ্রন আপনাি MySchools পাসওয়ােি প্রিকসে েিক পািকবন। আপপ্রন েপ্রে
আপনাি সন্তাকনি নাম েযািকবােি থপকজ থেখক না পান, থোকনা সমসযা থনই—আপনাি সন্তাকনি
অভযেি নামূলে প্রচঠিটি প্রনন এবং থসোক থেওয়া প্রনকেি িনা অনুসিে েরুন।

আপনার অযাকাউছন্ট লগ ইন করার পর, আপচন যা যা করছত পারছবন:




15 নছভ্ম্বছরর মছযয SHSAT-এর জনয ররচজস্টার করছত। থেিালাইজে হাই স্কুল অযােপ্রমিন থেস্ট
(SHSAT)-এি থিপ্রজকেিন চালু আকে ো ভপ্র ি ি জনয পিীক্ষা েহেোিী আেটি থেিালাইজে্ হাই
স্কু্কল ভপ্র ি প্রনপ্রি েকি।
o আপপ্রন েপ্রে স্কুলগুকলাি এেটিক /সবটিক আকবেন েিক আেহী হন, আপনাি
থিপ্রজকেিন জমা প্রেন—15 নকভম্বকিি থিষ প্রেনটিি মকযয। SHSAT-এি থিপ্রজকেিন আকগ
একল আকগ পাকবন প্রভপ্রিক হয় না ; থিষ প্রেনটিি মকযয থিপ্রজস্টাি েিা সেল প্রিক্ষােী
SHSAT-থ অংিেহে েিক পািকব।
o আপপ্রন অনলাইকন থিপ্রজস্টাি েিক পািকবন আপনাি মাইস্কুলস্ (MySchools) অযাোউন্ট
বযবহাি েকি, প্রেংবা আপনাি ব ি মান স্কুল োউকেলকিি মাযযকম।
o অনুিীলনী পিীক্ষা, পিীক্ষাি াপ্রিখএবং স্থান জানা োকব schools.nyc.gov/SHS ওকয়বকপজএ। প্রেকসম্বকিি িেম প্রেকে, থিপ্রজস্টােি প্রিক্ষােীিা আলাো আলাো পিীক্ষাি থেস্ট টিকেে
লাভ েিকব ো প্রনপ্রি েিকব প্রেকসম্বকি েখন ও থোোয় ািা পিীক্ষা থেকব।
মাইস্কু লস্ (MySchools)-এ চবচভ্ন্ন হাই স্কু ছল আপনার সুছযাগসমূহ সম্পছকথ জানুন। আপপ্রন েখন
আপনাি অযাোউন্ট-এ লগ ইন েিকবন, আপনাি পেকেি থিাোকমি নাকমি পাকিি ািোটিক প্রিে
েকি া থসভ েিক পািকবন।

অনুগ্রহ কছর লক্ষ্য করুন: হাই স্কুকলি আকবেন েিা এখনও চালু হয়প্রন, এবং লাকগাপ্রেিয়া হাই স্কুকলি জনয
অপ্রেিকনি থিপ্রজকেিকনি এখনও সময় হয়প্রন। েখন আিও েয পাওয়া োকব, আমিা ইকমইকল হালনাগাে
সংবাে জানাকবা।
সহায়তা প্রছয়াজন?
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আপনাি সন্তাকনি ব ি মান স্কুল োউপ্রেলাকিি সাকে আলাপ েরুন। পুকিা ভপ্র ি িপ্রিয়া চলাোকল
ািাই হকেন আপনাি িযান থোগাকোকগি থেন্দ্র (পকয়ন্ট অভ েন্টাক্ট) এবং ািাই আপনাি
অভযেি নামূলে প্রচঠি থপক সহায় া েিক পাকিন। েপ্রে আপনাি সন্তান থোকনা থবসিোপ্রি বা
পযাকিাপ্রেয়াল (যমীয়) স্কুকল, প্রেংবা থহামস্কুপ্রলং-এ োকে, আপপ্রনও থোকনা ফ্যাপ্রমপ্রল ওকয়লোম
থসন্টাকিি সাকে থোগাকোগ েিক পাকিন।
আিও জানুন এবং আমাকেি ভপ্র ি সংিান্ত প্রভপ্রেও থেখুন—েীভাকব মাইস্কুলস্ (MySchools) থেখক ও
বযবহাি েিক হয়, থস প্রবষয়ে প্রভপ্রেও এগুকলাি মকযয িকয়কে—ো পাওয়া োকব schools.nyc.gov/High
এবং schools.nyc.gov/SHS ওকয়বকপজ-এ।

আপনাি এবং আপনাি সন্তাকনি জনয এেটি সফ্ল বেি োমনা েিপ্রে।

আপনাকে যনযবাে,
হাই স্কুল অযােপ্রমিে টিম, অপ্রফ্স অভ স্টভ কেন্ট এনকিালকমন্ট
NYC প্রেপােিকমন্ট অভ এেু কেিন
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