BENGALI

(স্কুল চপয়স)

ওপেন এনপ োলপেন্ট 2021 - দ্রুত তথ্য
এককোলীন আপেদন: জোনুয়ো ী 7, 2021 সকোল 9:00টো থথ্পক 5 থেব্রুয়ো ী 5, 2021 বেকোল 4:00টো ের্ন্ত
য
এই পর্ব আবশ্যিক
ে
নশ্ির সার্ি জমা দেওয়া সমস্ত আর্বেন ঠিক সমর্য় জমা পড়র্ে। সব আর্বেন অনলাইর্ন জমা দেওয়া আবযিক।
আপেদন করুন এখার্ন: https://www.yourchoicedekalb.org/apply/
দ্রষ্টেয:

1. নতু ন বিবহারকারীর্ের অবযিই নতু ন অিাকাউন্ট খুলর্ত হর্ব
3. থকেল ইপেইপল েোধ্যপে বেজ্ঞবি েোঠোপনো হপে
2. একঠি বেধ্ ইর্মইল ঠিকানা শ্ের্ত হর্ব
4. আপনার আর্বের্নর ইর্মইল এবং ড্িাযর্বাড্ে বাতো প্রায়ই দেক করর্বন
স্কুল চপয়পস ওপয়েসোইট:www.dekalbschoolsga.org/school-choice
স্কুল টয য ভােুেয়াল
লটোব
েলোেল শুধু ইর্মইল কর্রই পািার্না হর্ব: 26 মােে, 2019 শ্বর্কল 5:00 িার পর্র।
** 26 মােে দকবল প্রশ্তঠি দপ্রাগ্রাম শ্বভার্ের প্রথ্ে পের্ের জনি লিাশ্র অনুঠিত হর্ব। অর্পক্ষমান তাশ্লকা দযষ হর্য় যাওয়ার পর্র অশ্তশ্রক্ত
আসন িাকর্ল দকবল তখনই বিতীয় এবং/ বা তৃ তীয় পের্ের জনি লিাশ্র অনুঠিত হর্ব।
থদব পত ক ো আপেদনগুবল5 দেব্রুয়ারী, 2021-এ শ্বর্কল 4:01 দির্ক 31 আেস্ট, 2021 শ্বর্কল 4:00 িা পযন্ত
ে দনওয়া হর্ব। Late applications will be
processeথদব পত ক ো আপেদনগুবল অপেক্ষো তোবলকো েপ ও আসন খোবল থ্োকপল থকেল তপেই প্রক্রিয়োক ণ ক ো হপে।

বেপেষ থপ্রোগ্রোে
বসপনট বেল 10 (SB10) আসন প্রাপিতার শ্ভশ্ির্ত লিাশ্র শ্নবােন।
ে
সময়সীমা - 5 দেব্রুয়াশ্র, 2021 শ্বর্কল 4:00 িা
DeKalb High School of the Arts এবং DeKalb Elementary School of the Arts এ অবিেন আপেদনকো ীপদ অবযিই:
প্রথ্েত: স্কুল ের্য়স অনলাইন আর্বেন জমা শ্ের্ত হর্ব এবং
বিতীয়ত: অশ্ড্যন আর্বের্নর পিার্কি ড্াকর্যার্ে বা সরাসশ্র স্কুর্ল দপ ৌঁোর্ত হর্ব।
এখান দির্ক পূরণ দযােি শ্পশ্ড্এে ড্াউনর্লাড্ করুন: http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/.
Tucker, Druid Hills, বা MLK, Jr. High Schools এর International Baccalaureate Programs Grades 9-12 অবযিই:
প্রথ্েত: স্কুল পের্ের অনলাইন আর্বেন জমা দের্বন।
বিতীয়ত: IB আর্বের্নর পৃিাসমূহ একঠি ইর্মইর্লর মাধির্ম প্রর্তিকঠি IB স্কুলর্ক আলাো কর্র পািার্বন।
এখান দির্ক পূরণ দযােি শ্পশ্ড্এে ড্াউনর্লাড্ করুন: http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/.
Arabia Mountain HS Magnet Program এ আপেদনকো ীপদ পক: অবযিই Arabia Mountain HS Magnet Program এর শ্ভশ্ড্ও সাক্ষাত্কার
ড্াউনর্লাড্ এবং শ্যক্ষর্কর সুপাশ্রয সম্পন্ন করর্ত হর্ব। শ্নর্েে যনা এখান দির্ক পাওয়া যার্ব: http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/formsand-brochures/.
DeKalb Early College Academy: এখান দির্ক শ্পশ্ড্এে অিাশ্ির্কযন ড্াউনর্লাড্ কর্র শ্প্রন্ট করুন:http://www.deca.dekalb.k12.ga.us
**আর্বেন অবযিই সরাসশ্র DECA-এর কার্ে দযর্ত হর্ব।

সকল কমীর্ের অবযিই দেব্রুয়াশ্র 5, 2021 এর মর্ধি এখার্ন আর্বেন করর্ত হর্ব:https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ । EST আর্বেনসমূহ
পর্হলা জুর্নর পর মানব সম্পে বিবস্থাপনা কতৃক
ে SY21-22 এর জনি োকশ্র যাোইর্য়র (employment verification) শ্ভশ্ির্ত অনুর্মাের্নর জনি প্রক্রিয়া
করা হর্ব।

আেোপদ সোপথ্ থর্োগোপর্োগ করুন
কল-ইন সোপেোটয 7 জানুয়ারী 2021 দির্ক 15 এশ্প্রল, 2021 পযন্ত;
ে সকাল 9:00 িা- শ্বর্কল 5:00 িা পযন্ত
ে পাওয়া যার্ব। 678-676-0035/50
ওপেন এনপ োলপেন্ট চোলু থ্োকোকোলীন সহোয়তো থকন্দ্র
1192 Clarendon Avenue
Avondale Estates, GA 30002

দসামবার-শুিবার, সকাল 9.00 - শ্বকাল 4.00
ইপেইল: school_choice@dekalbschoolsga.org

স্কুপল তথ্য:: সরাসশ্র স্কুলগুর্লার্ত কল করুন

েব েহন: 678-676-1333

