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আবেদন প্রক্রিয়া:  শুরু থেবে থেক্রিবেশন পর্ যন্ত 10 টি পদবেপ 

1. আেশ্শিে নশ্ে এেং তেি থিাগাড় েরুন:  বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রোশের হয়শ ো অব বরক্ত রশয়োজনীয় ো 

থোকশ  পোশর। অনুগ্রহ কশর সি বনশদেেগুবি েশনোশ োগ বদশয় পডুন 

েতযমাবন DeKalb County School District-এ ভশ্তয 

• বেক্ষোথীর আইবি নম্বর (7 সংখ্যোর) – বরশপোর্ে কোিে প্দখ্ুন 

• অবিিোিশকর ইশেইি ঠিকোনো 

DeKalb County School District-এ নতুন ো থেেত আসা 

• অবিিোিশকর ইশেইি ঠিকোনো 

• িোসস্থোশনর রেোণ-গযোস, পোবন, বিদুযশ র বিি (সি েোবিক 60 বদন পুশরোশনো), িন্ধক/ইজোরো চুক্তক্ত, 

o  বদ উপশরর বনশদেে েশ ো িোিো-েোশয়র নোশে িোসস্থোশনর রেোণ নো থোশক,  োহশি একঠর্ সু্কি 

চশয়স িোসস্থোশনর হিফনোেোর ফরে রশয়োজন। এখ্োশন ফরে পোওয়ো  োশি:  

www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ 

অযোবফশিবিশর্  োবিকোিুক্ত সি নবথগুবি আনুন। তাশ্িোভুক্ত নশ্েগুশ্ি ছাড়া অনিানি 

নশ্ে িমা শ্দবি তা আবেদনটি অবর্াগি হবয় র্াবে। 

• জন্ম সোঠর্েবফশকর্ 

• ি েেোন সু্কি বেক্ষো িশষ ের ফি প্সবেস্টোশরর বরশপোর্ে কোিে 

• M.A.P. হোই অযোবচিোস ে েযোগশনর্ প্রোগ্রোে আসশনর জনয আশিদন করশি  শিই M.A.P. পরীক্ষোর 

প্স্কোর িোগশি। 

2. সু্কি চবয়স থপ্রাগ্রাম ও সু্কি অবেষণ েরুন – আপনোর সন্তোশনর প্েখ্োর শেিী, প্স প্কোনগুশিোশ  

িোশিো এিং আগ্রশহর সশে প্রোগ্রোে প্েিোন 

3. থপ্রাগ্রাম, িিাশ্েবত থর্াগিতাে মানদন্ড, শ্নে যাচন প্রক্রিয়া এেং িিাশ্ে পুিগুশ্ি পর্ যাবিাচনা েরুন 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ 

4. পশ্েেহণ নীশ্ত শ্েবেচনা েরুন। 

5. আপনাে থপ্রাগ্রাম এেং সু্কিগুশ্ি থেবছ শ্নন। 

6. http://www.yourchoicedekalb.org -এ র্ান আবেদন েোে িনি এখন আবেদন 

েরুন/সাইন ইন েরুন িিাবে শ্িে েরুন। 

DeKalb High School of the Arts (প্গ্রি 8-12) এিং DeKalb Elementary School of the Arts (প্গ্রি 4-

7) এর অশ্িশন আবেদনোেীবদে অিেযই: 

o 1ম:  সু্কি পছশের অনিোইন আশিদন জেো প্দশিন। 

o 2য়:  অবিেন আশিদশনর পযোশকর্ িোকশ োশগ িো সরোসবর সু্কশি প্প ৌঁছোশ  হশি। 

IB থপ্রপ (থগ্রি 9, 10) এেং IB শ্িবলামা (থগ্রি 11, 12) আবেদনোেী, র্াো  Tucker High, Druid 

Hills High িো MLK Jr High Schools-এ আশিদন করশছন  োশদরশক অিেযই 

o প্রেমত:  সু্কি পছশের অনিোইন আশিদন জেো প্দশিন। 

o শ্িতীয়ত:  IB আশিদশনর পৃষ্ঠোসেূহ একঠর্ ইশেইশির েোিযশে রশ যকঠর্ IB সু্কিশক আিোদো 

কশর পোিোশিন। 

Arabia Mountain High School মিাগবনি থপ্রাগ্রাবমে বেক্ষশকর সুপোবরে এিং বিবিও ইন্টোরবিউ 

ফরে ও প্রোবেওশর প্ েনিোশি িিো আশছ প্ েনিোশি অিেযই সরোসবর সু্কশি জেো বদশ  হশি৷ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.yourchoicedekalb.org/
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DSA & DESA অশ্িশন, IB থপ্রপ ো IB শ্িবলামা ও Arabia Mtn HS 

িাউনবিািবর্াগি/সম্পাদনবর্াগি আবেদবনে পৃষ্ঠাগুশ্ি এখাবন পাওয়া র্াবে: 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ 

7. আবেদবনে শ্িশ্ত এেং শ্েজ্ঞশ্িে িনি িোরংিোর আপনোর ইশেইি ইনিক্স ও অযোবিশকেন 

িযোেশিোিেঠর্ প্দখ্ুন। বনয়বে  ইশেইি প্দখ্ো ও অযোবিশকেশন িগ ইন করো আপনোর দোবয়ত্ব।  বদ আপবন 

প্কোন ইশেইি নো পোন,  োহশি অনুগ্রহ কশর আপনোর ইশেইি অযোকোউশন্টর স্প্যোে িো জোঙ্ক প্ফোল্ডোর 

প্দখ্ুন। বস্থব  সম্পবকে   থয অযোবিশকেন িযোেশিোশিের উপশর থোকো প্েশসজ িশক্স পোওয়ো  োশি। 

8. িিাশ্েে শ্দবন (25 মাচয, 2022), আপনাে অিশ্লবেশবন িগইন েবে েিােি থদখুন। আপনোর 

ইশেইি এিং সু্কি চশয়শসর িযোেশিোিেঠর্ বনয়বে  প্দখ্ো আপনোর দোবয়ত্ব। 

9. র্শ্দ আবেদনোেীবে থোন থপ্রাগ্রাবম স্বীোে েো হয়, তাহবি ইবমইবি পাঠাবনা শ্নে যাচবনে 

শ্চটঠবত শ্নশ্দযষ্ট েো সময়সীমাে মবযি অনিাইন িিাশবোবিয োো স্বীোে ো খাশ্েি েোে 

শ্েেল্প থেবছ শ্নন। আসশন প্িসশেন্টঠর্ স্বীকোর করশি, অনযোনয সি পছেগুবি খ্োবরজ হশয়  োশি, 

কোরণ একজন বেক্ষোথী দুঠর্ বিন্ন সু্কি িো প্রোগ্রোশে িব ে থোকশ  পোশর নো। 

10. সময়সীমাে তাশ্েবখে মবযি আপনাে আসন গ্রহণ েেবত সু্কবি থেক্রিস্টাে েোন। প্রশ্তটি 

সু্কবিে ওবয়েসাইবি থশষ তাশ্েখ থদয়া আবছ। রথে দফোর ির্োবরর ফিোফশির পোাঁচ বদশনর 

প্রক্তজশেেন সেয়সীেো থোশক। থর্ আবেদনোেী শ্নে যাচবনে শ্চটঠবত থদয়া সময়সীমাে মবযি সু্কবি 

থেক্রিস্টাে েেবে না তাে আবেদন থস্বচ্ছায় োবিয়াি/অবিা-শ্িিাইনি হবয় র্াবে এেং 

আসনটি অবপো তাশ্িোয় িমানুসাবে োো আবেদনোেীবদে োবছ র্াবে। অবিিোিক িো 

অশর্ো-বিক্লোইশনর েোিযশে একিোর প্কোন আসন খ্োবরজ করো হশি,  ো আর প্ফরোশনো সম্ভি নয়।  বদ 

সু্কশির ওশয়িসোইশর্ প্রক্তজশেেশনর  োবরখ্ নো প্দয়ো থোশক,  োহশি সু্কশি প্ফোন কশর  োবরখ্ প্জশন প্নয়োর 

দোয় অবিিোিশকর। 

আবো তবেিে িনি, অনুগ্রহ কশর সু্কি চশয়শসর ওশয়িসোইর্ঠর্শ   োন: 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

