স্পেশালাইজড হাই স্কু ল: 2017 সালের পরীক্ষা ও অডিশনের তথ্য
সেপ্টেম্বর অক্টোবর

7-12

বুধবার

সেপ্টেম্বর 7–অক্টোবর 12, 2017

স্কু ল কাউন্সেলরের কাছে SHSAT ও LaGuardia High School
অডিশন (সমূহের) জন্য নিবন্ধন করুন।

অক্টোবর 18, 2017

পরীক্ষা এবং অডিশনের টিকিটসমূহ
পাওয়া যাবে।

অক্টোবর

18

অডিশনের তারিখসমূহ

পরীক্ষার তারিখসমূহ*
পরীক্ষার স্থানসমূহের জন্য 2017-2018 স্পেশালাইজড হাই স্কু লস স্টুডেন্ট হ্যান্ডবুকের 11 পৃষ্ঠা দেখুন

অডিশনের সময়সূচি বিস্তারিত জানতে 2017-2018
স্পেশালাইজড হাই স্কু লস স্টুডেন্ট হ্যান্ডবুকের 11
পৃষ্ঠা দেখন
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স্পেশালাইজড হাই স্কু লসমূহে
ভর্তি পরীক্ষা

স্পেশালাইজড হাই স্কু লসমূহে ভর্তি
পরীক্ষা

LaGuardia High School
অডিশনসমূহ

 অষ্টম গ্রেডের বর্ত মান

 সকল নবম গ্রেডের বর্ত মান শিক্ষার্থীদের

100 Amsterdam Avenue
New York, NY 10023

শিক্ষার্থীদের জন্য

জন্য
 ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার্স অথবা প্রতিবন্ধী
শিক্ষার্থী যারা ইনডিভিজ্যুয়ালাইজড
এডুকেশন প্রোগ্রামস (IEPs) অথবা 504
প্লানসমূহ অনুম�োদিত সেসকল অষ্টম ও
নবম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য
 মেক-আপ টেস্টের জন্য অনুর�োধসমূহ

 অডিশনের প্রথম দিন:

শনিবার, অক্টোবর 28

 অডিশনের শেষ দিন:
শনিবার, ডিসেম্বর 2

বর�োর ক�োথায় শিক্ষার্থীর স্কু ল, সেই অনুযাযী
এবং শিক্ষার্থীর পদবির প্রথম অক্ষর অনুসারে
তারিখ ও সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়, শিক্ষার্থীর
বর্ত মান বাসস্থানের ঠিকানা অনুসারে নয়।

* স্কু ল চলাকালীন সময়ে অষ্টম গ্রেডের শিক্ষার্থীদেরকে পনেরটি স্কু ল SHSAT অফার করার জন্য নির্বাচিত
করা হয়। যদি এটি আপনার সন্তানের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য হয় আপনার স্কু লের প্রিন্সিপ্যালকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রস্তুতি!
প্রস্তুতি পরীক্ষাসমূহ ও অডিশনের তথ্য 2017-2018 স্পেশালাইজড হাই স্কু লস স্টুডেন্ট হ্যান্ডবুকের 11 পৃষ্ঠা দেখুন।

অনুস্মারকসমূহ
0 আপনার স্কু ল কাউন্সেলরকে বলুন যে আপনি সেপ্টেম্বরে SHSAT অথবা LaGuardia High School অডিশনসমূহে নিবন্ধনে আগ্রহী।
0 টেস্ট/অডিশনের সময় ও স্থানের জন্য আপনার টেস্ট বা অডিশনের টিকিট পরীক্ষা করুন।
0 আপনার পছন্দক্রম অনুসারে আটটি SHSAT স্কু ল টিকেটে তালিকাভু ক্ত করুন এবং পরীক্ষার দিন উত্তরপত্রে ঐ একই তালিকা লিখুন।
0 SHSAT অথবা LaGuardia High School অডিশন নেওয়ার মানে হল�ো আপনি ঐসব স্কু লে আবেদন করেছেন।
0 আরামদায়ক প�োশাক পড়ে এবং পানি ও জলখাবার/দুপুরের খাবার নিয়ে আসুন।
0 প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে আপনার টিকিটে পরীক্ষার বিশেষ সুবিধা তালিকাভু ক্ত করুন।

আরও তথ্যের জন্য (718) 935-2399 নম্বরে কল করুন অথবা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন: schools.nyc.gov/SHS।

স্পেশালাইজড হাই স্কু ল: 2017 শরৎকালীন ওপেন হাউসের তারিখসমূহ
ভর্তির
ধরণ

স্কু ল

স্থান

তারিখ ও সময়

সাইন-আপ

Bronx High School of Science

75 West 205 Street

বুধবার, অক্টোবর 4

সাইন-আপ করুন এখানে

bxscience.edu

Bronx, NY 10468

5-7pm

bxscience.edu

The Brooklyn Latin School

223 Graham Avenue

বুধবার, অক্টোবর 18

brooklynlatin.org

Brooklyn, NY 11206

5-7pm

Brooklyn Technical High School

29 Fort Greene Place

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর 5

bths.edu

Brooklyn, NY 11217

সন্ধ্যা 6টা - রাত 8:30

Mathematics, Science and

240 Convent Avenue

মঙ্গলবার, অক্টোবর 17

Engineering at the City College

New York, NY 10031

5-8pm

hsmse.org

High School of American
Studies at Lehman College
hsas-lehman.org

York College-এ বিজ্ঞানের জন্য
Queens High School
qhss.org

Staten Island
Technical High School
siths.org

অডিশনসমূহ:
নৃত্য, নাটক,
চারুকলা,
ইন্সট্রুমেন্টমাল
মিউজিক,
টেকনিকেল থিয়েটার,
কণ্ঠ সঙ্গীত

T&I 26308 (Bengali)

সাইন-আপ করার প্রয়�োজন নেই

সাইন-আপ করার প্রয়�োজন নেই।

নিউ ইয়র্কের High School for

স্পেশালাইজড হাই
স্কু লসমূহে ভর্তি
পরীক্ষা
(SHSAT)

সাইন-আপ করার প্রয়�োজন নেই

অনুষ্ঠানের দিন অনুষ্ঠানস্থলে
উপস্থিতি আবশ্যক। প্লেনারি সেশন
এবং তত্ত্বাবধানকৃ ত ট্যূরসমূহ সন্ধ্যায়
পর পর অনুষ্ঠিত হবে।

Lehman College
শিল্পকলার কেন্দ্রে কাজ করা

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর 12

2925 Goulden Avenue

বিকেল 5:30টা-সন্ধ্যা 7:30টা

সাইন-আপ করার প্রয়�োজন নেই

Bronx, NY 10468
York College Center
for the Performing Arts

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর 19

94-20 Guy R Brewer Blvd

5-7pm

সাইন-আপ করার প্রয়�োজন নেই

Jamaica, NY 11451

485 Clawson Street

মঙ্গলবার, অক্টোবর 3

Staten Island, NY 10306

5-7pm

Stuyvesant High School

345 Chambers Street

stuy.edu

New York, NY 10007

সাইন-আপ করুন এখানে siths.org

মঙ্গলবার, অক্টোবর 10

Manhattan ও Brooklyn এ

5-7pm

বসবাসকারী পরিবারবর্গের জন্য

বুধবার, অক্টোবর 11

Queens, Bronx ও Staten Island এ

5-7pm

বসবাসকারী পরিবারবর্গের জন্য

Fiorello H. LaGuardia
High School of Music & Art

100 Amsterdam Avenue

স�োমবার, অক্টোবর 23

সাইন-আপ করুন এখানে

and Performing Arts

New York, NY 10023

6-8pm

laguardiahs.org

laguardiahs.org

