
 

BENGALI 

আবেদন প্রক্রিয়া: 

1. আেশ্যিক নশ্ি এেং তিি সংগ্রহ করুন:  বিশেষ বিশেষ কর্ মসূবির হয়শ ো অব বরক্ত ে ম থোকশ  পোশর। অনুগ্রহ কশর সি 

বনশদমেনো র্শনোশ োগ বদশয় পডুন 

েততমাবন DeKalb County School District-এ ভশ্তত 

• বেক্ষোথী আইবি নম্বর (7 বিজিট) – বরশপোটম কোিম দদখুন িো সু্কশে দ োগোশ োগ করুন 

• িোিোর্ো'র িযজক্তগ  ইশর্ইে ঠিকোনো 

DeKalb County School District-এ নতুন ো শ্িবে আসা 

• িোিো-র্োশয়র িযজক্তগ  ইশর্ইে ঠিকোনো 

• িোসস্থোশনর প্রর্োণ-গযোস, পোবন, বিদুযশ র বিে (সি মোবিক 60 বদন পুশরোশনো), িন্ধক/ইিোরো িুজক্ত, 

o  বদ উপশরর বনশদমেনো অনু োয়ী িোিো-র্োশয়র নোশর্ িোসস্থোশনর প্রর্োণ নো থোশক,  োহশে দকোশনো িোসস্থোা্ন ফরশর্র 

সু্কে পছশের হেফনোর্ো প্রশয়োিন। এখোশন ফরর্ পোওয়ো  োশি:www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-

and-brochures/ 

হেফনোর্োয় উবিবখ  সর্স্ত নবথ স্কযোন কশর ির্ো বদন। উশ্িশ্িত নশ্িসমূহ ছাডা অনিানি নশ্ি জমা শ্দবে 

আবেদন অব াগ্ি হবয়  াবে। 

• িন্ম সনদ িো অবিিোিকশের প্রর্োণ 

• ি মর্োন সু্কে বেক্ষো িশষ মর িে সসশ্মস্টাবেে শ্েব ার্ত কার্ত 

• M.A.P. হোই অযোবিিোস ম র্যোগশনট কর্ মসূবির আসশনর িনয আশিদন করশে  শিই M.A.P. পরীক্ষোর দস্কোর েোগশি। 

2. সু্কে  ছবেে কম তসূশ্ি ও সু্কে অবেষণ করুন – আপনোর সন্তোশনর দেখোর শেেী, দস দকোনগুশেোশ  িোশেো এিং  োর 

আগ্রশহর সশে কর্ মসূবি বর্বেশয় বনন এখোশন  োন: www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ 

3.  শ্েেহণ নীশ্ত শ্েবেিনা করুন। 

4. আ নাে কম তসূশ্ি এেং সু্কে শ্নে তািন করুন। 

5. https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/-এ  োন আশিদন করোর িনয “েগ্ইন শুরু করুন” টযোি বনি মোিন করুন। 

• ন ুন আশিদন প্রজিয়োর িনয সকে িোিো-র্োশয়র অযোকোউন্ট শ বর করশ  হশি।  

• আপনোর দপ্রোফোইশে দকোশনো বেক্ষোথী দ োগ করশ  নীে সহব াগ্ী শ্যক্ষািী টযোশি বিক করুন 

• দকোশনো বেক্ষোথীর িনয আশিদন শুরু করশ  সিিু আশিদন শুরু করুন টযোশি বিক করুন 

• একোবিক কর্ মসূবির িনয আশিদন করোর িনয িোিো-র্োশয়শদর অিেযই প্রব িোর সিুি আশিদন শুরু করুন টযোশি বিক 

করশ  হশি। 

6. বনম্নবেবখ  কর্ মসূবিগুশেোর িনয একঠট অব বরক্ত আশিদন প্রশয়োিন  ো অিেযই সু্কশে ির্ো বদশ  হশি: 

DeKalb High School of the Arts (দগ্রি 8-12) এিং DeKalb Elementary School of the Arts (দগ্রি 4-7) এর অশ্র্যন 

আবেদনকােীবদে অিেযই: 

o 1st:  সু্কে পছশের অনেোইন আশিদন ির্ো বদশ  হশি। 

o 2nd:  অবিেন অযোবিশকেন পযোশকট সরোসবর সু্কশে ির্ো বদশ  হশি। বিস্তোবর  িোনোর িনয অনুগ্রহ কশর  োশদর 

ওশয়িসোইট দদখুন। 

IB সপ্র  (সগ্রর্ 9, 10) এেং IB শ্র্বলামা (সগ্রর্ 11, 12) আবেদনকােী,  োরো Tucker High, Druid Hills High ো MLK Jr 

High Schools-এ আবেদন কেবছন তাবদেবক অেযিই 

o প্রিমত:  সু্কে পছশের অনেোইন আশিদন ির্ো বদশ  হশি। 

o শ্িতীয়ত:  IB আশিদশনর পষৃ্ঠোসরূ্হ একঠট ইশর্ইশের র্োিযশর্ প্রব ঠট IB সু্কেশক পথৃকিোশি পোিোশ  হশি। 

বিস্তোবর  িোনোর িনয সু্কে পছশের ফরর্ এিং দরোবেওর-এর পষৃ্ঠো দদখুন। 

Arabia Mountain High School Magnet Program বিবিও ইন্টোরবিউ দকোশয়শ্চন ফরর্ঠটশ  দ র্ন িেো আশছ, দসিোশি 

অব বরক্ত আশিদন এিং সুপোবরে সরোসবর সু্কশে ির্ো বদশ  হশি। 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
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DSA & DESA অশ্র্যন, IB সপ্র  ো IB শ্র্বলামা ও Arabia Mtn HS 

র্াউনবোর্ব াগ্ি/সম্পাদনব াগ্ি আবেদবনে  ৃষ্ঠাগুশ্ে এিাবন  াওয়া  াবে: 

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

7. আবেদবনে অেস্থাে হােনাগ্াদ এেং শ্েজ্ঞশ্িে জনি োেোে আ নাে ইবমইবেে ইনেক্স এেং 

অিাশ্লবকযন িিাশ্মশ্ে র্িাযবোর্ত সিক করুন। বনয়বর্  ইশর্ইে দিক করো ও অযোবিশকেশন েগইন 

করো আপনোর দোবয়ে। 

8. ের্াশ্েে শ্দন (24 মািত, 2023), আ নাে অিাশ্লবকযন িিাশ্মশ্ে র্িাযবোবর্ত েগ্ইন কবে িোিে 

সদিুন। আপনোর ইশর্ইে এিং সু্কে পছশের িযোেশিোবিম বনয়বর্  দদখো আপনোর দোবয়ে। 

9. আবেদনকােী সকাবনা কম তসূশ্িবত গ্ৃহীত হবে ইবমইবেে মাধ্িবম সপ্রশ্েত শ্নে তািনী শ্িঠিবত 

উশ্িশ্িত সময়সীমাে মবধ্ি অনোইবন র্িাযবোবর্ত গ্রহণ ো প্রতিািিান করুন। আসশনর 

দিসশর্ন্ট অফোর করো হশে অনযোনয সি পছে খোবরি হশয়  োশি, কোরণ একিন বেক্ষোথী দুঠট বিন্ন সু্কে 

িো কর্ মসূবিশ  িব ম থোকশ  পোশর নো। 

10. সময়সীমাে তাশ্েবিে মবধ্ি আ নাে আসন গ্রহণ কেবত সু্কবে শ্নেন্ধন কোন। প্রশ্তঠর্ সু্কবেে 

ওবয়েসাইবর্ সযষ তাশ্েি সদওয়া আবছ। স  আবেদনকােী শ্নে তািবনে শ্িঠিবত প্রদত্ত সময়সীমাে 

মবধ্ি সু্কবে শ্নেন্ধন কেবে না তাে আবেদন সেচ্ছায় োবজয়াি/অবর্া-শ্র্ক্লাইনর্ হবয়  াবে 

এেং আসনঠর্ অব ক্ষমান তাশ্েকায় শ্েদিামান িমানসুাবে আবেদনকােীবদে প্রদান কো হবে। 

িোিো-র্ো িো অশটো-বিিোইন-এর র্োিযশর্ একিোর দকোশনো আসন প্র যোখযোন করো হশে  ো আর দফরোশনো 

সম্ভি নয়।  বদ সু্কশের ওশয়িসোইশট বনিন্ধশনর  োবরখ নো দদওয়ো থোশক,  োহশে সু্কশে দফোন কশর  োবরখ 

দিশন দনয়োর দোয় িোিো-র্োশয়র। 

আবো তবিিে জনি অনুগ্রহ কশর সু্কে পছশের ওশয়িসোইশট  োন: 

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