
 BENGALI 

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী 

 

কখন 2023-2024 সু্কল পছন্দের উন্মুক্ত ভসতি শুরু হন্দব? 

6 জানুয়ারি, 2023 সকাল 9:00টা থেকক 10 থেব্রুয়ারি, 2023 রিকাল 4:00টা পর্ যন্ত 

 

আসি ককাথায় কথন্দক আন্দবদন করন্দত পাসর? 

• রিদ্যমান আকিদ্নগুকলা িকয়কে এখাকন https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ 

• আপরন শুধুমাত্র অনলাইকন আকিদ্ন কিকে পািকিন। 

সু্কল পছন্দের কি িিূসির িনয আিার সক ককান্দনা বাবা-িান্দয়র অ্যাকাউন্ট প্রন্দয়ািন? 

হযা াঁ, অিশ্যই সকল িািা-মাকক অযাকাউন্ট তেরি কিকে হকি। 

 

যসদ আিার িন্তান ককান্দনা প্রাইন্দভট বা কহাি সু্কন্দলর সশক্ষাথী হয় তাহন্দল সক আসি সু্কল পছন্দের কি িিূসিন্দত আন্দবদন 

করন্দত পারন্দবা?যসদ আিার িন্তান ককান্দনা প্রাইন্দভট বা কহাি সু্কন্দলর সশক্ষাথী হয় তাহন্দল সক আসি সু্কল পছন্দের 

কি িিূসিন্দত আন্দবদন করন্দত পারন্দবা? 

হযা াঁ। রশ্শুি অরিিািক িা আইরন অরিিািককক অিশ্যই ওকপন এনকিালকমকন্টি আকে পকে DeKalb County School রিরিকেি 

িারসন্দা হকে হকি। 

 

আসি সক আন্দবদন ও তার িহায়ক নসথ ডাকন্দযান্দে পাঠান্দত পাসর? 

না। সমস্ত আকিদ্ন এিং প্রকয়াজনীয় নরে অনলাইকন জমা রদ্কে হকি। সমস্ত দ্রলল DeKalb County School District এি সম্পরি 

হকয় র্াকি। Arabia Mountain Magnet Program, International Baccalaureate Programs (থেি 9-12), D.E.S.A.-এি জনয 

অরেরিক্ত আকিদ্ন পযাককট (থেি 4-8) এিং D.S.A (থেি 9-12)-এি থেকত্র অিশ্যই প্ররেটট সু্ককলি জনয আকিদ্ন পযাকককটি 

রনকদ্যশ্না থমাোকিক সম্পরূ্ য এিং হালনাোদ্ কিকে হকি। কাগুকজ আকিদ্ন পযাককট পাওয়া র্াকি এখাকন 

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

 

2023-2024 সু্কল বছন্দর ককান সু্কল পছন্দের কি িিূসি অ্ফার করা হন্দব? 
Arabia Mountain High School Career Technology Pathway & Magnet Program, Employee Student Transfer Request, 

Coralwood/Hawthorne Partnership, Ronald McNair Discovery Learning Academy, House Bill 251, Immersion Dual 

Language, International Baccalaureate, High Achiever Magnet, Special Interest Magnet, Montessori, Senate Bill 10 ও 

Theme-সহ সমস্ত কম যসূরি অোি কিা হয়। 

 

আসি সক একাসিক সু্কল িন্দয়ি কপ্রাগ্রান্দির িনয আন্দবদন করন্দত পাসর? 

হযা াঁ, প্রকারশ্ে থর্ােযোি মাপকাটিি রিরিকে আপনাি সন্তাকনি জনয থর্ােয থর্ থকাকনা কম যসূরিি জনয আপরন আকিদ্ন কিকে 

পাকিন। েকি, প্ররেটট সু্কল পেকন্দি কম যসূরিি জনয রনি যািন সীমা িকয়কে। এোোও, প্রকেযক রিিাকেি অধীকন শুধুমাত্র প্রেম পেকন্দি 

রনি যািন প্রােরমক লটারিকে িলকি। 2nd এিং 3rd পেকন্দি লটারি সমস্ত অকপেমার্ োরলকা েুরিকয় র্াওয়াি পকি অরেরিক্ত আসন 

পাওয়া থেকল থসকেকত্র অনুটিে হয়৷ 

 

আসি ককাথায় প্রসতটট সু্কল পছন্দের কি িিূসির িনয কযােযতা িম্পন্দকি িানন্দত পারন্দবা? 

প্রকেযক সু্কল পেকন্দি কম যসূরিি জনয থর্ােযো পাওয়া র্াকি এখাকনhttps://www.dekalbschoolsga.org/school-

choice/programs/ প্ররেটট কম যসূরিি রিশ্দ্ পর্ যাকলািনা ককি। 

 

আসি 2023-2024 সু্কল পছে িম্পন্দকি আন্দরা তথয ককাথায় কপন্দত পাসর? 

আকিা েেয পাওয়া র্ার্কি এখাকন www.dekalbschoolsga.org/school-choice 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#557c59df18f1e3079
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#8cb7b8279e60ca4dc
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#224917b9df22bf4a8
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#6d571f3cf497649e3
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#6d571f3cf497649e3
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#14a87ae8b41dbcc64
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#62606f3c0b93f64ab
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#6f22e8d8825785ada
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#b1117d149dae10406
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#b51158826685096a0
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/


 BENGALI 
আসি সকভান্দব অ্নলাইন্দন আন্দবদন শুরু করন্দত এবং িিা সদন্দত পাসর? 

• থকাকনা থিস্কটপ িা লযাপটপ কম্পম্পউটাি িযিহাি ককি সু্কল পেকন্দি অনলাইন আকিদ্কনি ওকয়িসাইকট 

লেইন করুন এখাকন https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ 

• আকিদ্ন কিাি জনয “লেইন শুরু করুন” টযাি রনি যািন করুন। 

• নতুন আন্দবদন প্রজিয়ার িনয িকল বাবা-িান্দয়র অ্যাকাউন্ট ততসর করন্দত হন্দব। 

• আপনাি থপ্রাোইকল থকাকনা রশ্োেী থর্াে কিকে নীল সহকর্ােী রশ্োেী টযাকি রিক করুন 

• থকাকনা রশ্োেীি জনয আকিদ্ন শুরু কিকে সিুজ আকিদ্ন শুরু করুন টযাকি রিক করুন 

• একারধক কম যসূরিি জনয আকিদ্ন কিাি জনয িািা-মাকয়কদ্ি অিশ্যই প্ররেিাি সিুজ আকিদ্ন শুরু করুন টযাকি রিক 

কিকে হকি। 

• প্ররেটট কম যসূরিি আকিদ্কনি জনয প্রকয়াজনীয় নরে হালনাোদ্ কিকে হকি। (থর্মন রিকপাটয কািয, জন্ম সনদ্)। এটট 

শুধুমাত্র নেুন রশ্োেীকদ্ি জনয প্রকর্াজয। 

• র্ািাই-িাোই সম্পন্ন হকল আকিদ্নপকত্র রশ্োেীি আকিদ্কনি অিস্থা উকেখ কিা হকি। 

• প্রকয়াজকন আকিদ্কনি অিস্থা সম্পরকযে িািা-মাকয়কসি থনাটও িযাশ্কিাকিয থপাস্ট কিা হকি। 

• DeKalb School of the Arts (এরলকমন্টারি এিং হাই সু্কল)-এি জনয আকিদ্নকািীকদ্ি সু্ককলি ওকয়িসাইকট 

এিং এখাকন রিদ্যমান অরিশ্ন আকিদ্ন পূির্ কিকে হকি www.dekalbschoolsga.org/school-

choice/forms-and-brochures/. 

• International Baccalaureate Programs-এি জনয থর্ােয আকিদ্নকািীকদ্ি অিশ্যই একটট অরেরিক্ত 

কাগুকজ আকিদ্ন পূির্ কিকে হকি র্া িকয়কে এখাকন www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-

and-brochures/ 

• িািা-মা/অরিিািককদ্ি অিশ্যই লেইন কিকে হকি এখাকন https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/  

 

সু্কল পছন্দের কি িিূসির িনয আিার সক ককান্দনা ইন্দিইল টঠকানা প্রন্দয়ািন? 

• হযা াঁ। অনলাইন অযাকাউন্ট তেরি কিকে একটট ইকমইল টিকানা এিং পাসওয়ািয প্রকয়াজন আপনাি অিশ্যই ইকমইল 

অযাকাউকন্ট অযাকেস োককে হকি। 

 

আসি সকভান্দব আন্দবদন এবং সনব িািন্দনর অ্বস্থা পরীক্ষা করব? 

• সু্কল পেকন্দি অনলাইন আকিদ্কনি ওকয়িসাইকট লেইন করুন এখাকন 

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ 

• র্ািাইকির্ সম্পন্ন হকল আকিদ্কনি অিস্থা হালনাোদ্ কিা হকি। এটট সাধাির্ে লটারি পরিিালনাি ককয়ক সপ্তাহ 

আকে ঘকট। 

 

আসি সকভান্দব িম্পন্ন করব আন্দবদন যসদ আসি আিার িন্তানন্দক িন্দর রাখন্দত িাই ? 

• অনলাইন আকিদ্কনি থেকত্র থেি থলকিল ধকি িাখা েৃহীে হকি না। আপনাি সন্তান িেযমান DeKalb County School 

District এি রশ্োেী না হকল অনুেহ ককি school_choice@dekalbschoolsga.org-এ একটট ইকমইল জমা রদ্ন, সু্কল 

থেকক এই মকম য থনাটটশ্ রদ্কয় থর্ ধকি িাখা অনুকমারদ্ে। আপনাি সন্তান র্রদ্ িেযমাকন DeKalb কাউরন্ট সু্কল 

রিরিকেি রশ্োেী হয়, োহকল অনুেহ ককি দ্রলল ইকমইল করুন এখাকন 

school_choice@dekalbschoolsga.org সু্কল থেকক এটা উকেখ ককি থর্ ধকি িাখা অনুকমারদ্ে হকয়কে 

অ্থবা রপ্রন্সিপালকক অনুকিাধ করুন অনুকমাদ্কনি নরে এখাকন পািাকে school_choice@dekalbschoolsga.org. 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#7f70adf59fec1295d
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#d2d4845c88554391c
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#67617e30f4716363e
https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/faq/#8c4d16ef72c6cda99
mailto:school_choice@dekalbschoolsga.org
mailto:school_choice@dekalbschoolsga.org


 BENGALI 
আন্দবদন িিা কদওয়ার পন্দর আসি সকভান্দব তথয বা পছে সনব িািন িম্পাদনা করব? 

• থিস্কটপ িা লযাপটপ কম্পম্পউটাি িযিহাি ককি সু্কল িসু্কল পেকন্দি অনলাইন আকিদ্কনি ওকয়িসাইকট লেইন 

করুন এখাকন https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ পারিিারিক িযাশ্কিাকিয আপরন থর্ রশ্োেীি নাম 

সম্পাদ্না কিকে িান োি িামরদ্কক থপন্সিকল রিক করুন। আপরন রশ্োেীি থপ্রাোইকল থর্ককাকনা রকেু সম্পাদ্না 

কিকে পাকিন। 

• অরেরিক্ত কম যসূরি/সু্কল রনি যািন থর্াে কিকে আপরন আপনাি আকিদ্কন লেইন কিকে পাকিন, েকি পরিিেযন কিাি 

থশ্ষ োরিখ হল থেব্রুয়ারি 10, 2023, রিকাল 4:00 টা। 

 

আন্দবদন িহায়তা বা কপ্রাগ্রান্দির তন্দথযর িনয আসি কার িন্দে কযাোন্দযাে করন্দবা? 

• আকিদ্ন সংক্রান্ত কারিেরি সহায়োি ইকমইল help@scribsoft.com 

• কম যসূরিি েেয িাল ুিকয়কে এখাকন https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/ 

• কল-ইন িহায়তা 6 জানুয়ারি, 2023 থেকক 14 এরপ্রল, 2023, সকাল 9:00 থেকক রিকাল 5:00টা পর্ যন্ত পাওয়া র্াকি, 

থোন: 678-676-0050 িা ইকমইল: school_choice@dekalbschoolsga.org 

• সু্ককলি েেয: সিাসরি সু্ককল থোন করুন 

 

কখন সবলসিত আন্দবদন েৃহীত হয়? 

রিলরিে আকিদ্ন েহৃীে হকি রিককল 4:01টা থেকক 10 থেব্রুয়ারি, 2023, রিকাল 4:00টা পর্ যন্ত, আেস্ট 25, 2023। প্রােরমক 

লটারি অনুটিে হওয়াি পকি এিং সমস্ত রনি যারিে রশ্োেী এিং অকপেমান োরলকাি রশ্োেীকদ্ি িাখা হকলই রিলরিে আকিদ্ন 

পর্ যাকলািনা এিং প্রন্সক্রয়া কিা হকি। সু্কল িকয়স অরেস রিলরিে আকিদ্কনি িরেযি রিষয়টট রনধ যািকর্ি জনয অরিিািককদ্ি 

সাকে থর্াোকর্াে কিকি। 4 টার এর পন্দর সনব িািন করা হন্দব না: 00 p.m, আেস্ট 25, 2023। 

 

সু্কল িন্দয়ি কপ্রাগ্রান্দি সশক্ষাথীন্দদর অ্ংশগ্রহন্দের িনয সশশুন্দদর সকভান্দব সনব িািন করা হয়? 

থেি থলকিল এিং কম যসূরিি উপি রনিযি ককি একটট িয্ান্ডম স্বয়ংন্সক্রয় লটারি িা পিীো/সাোৎকাি (IB থপ্রপ ও IB DP), অেিা 

অরিশ্ন (DESA ও DSA) রিরিক রনি যািন প্রন্সক্রয়াি মাধযকম রশ্োেীকদ্ি রনি যারিে কিা হয়। 

 

সু্কল পছন্দের কি িিূসির লটাসর কখন অ্নুটিত হয়? 

20 মািয, 2023 হাই সু্কল 

21 মািয, 2023 সিসডল সু্কল 

23 মািয, 2023 এসলন্দিন্টাসর সু্কল 

• প্রকয়াজকন অরেরিক্ত লটারি অনুটিে হকি। 

• েলােল 24 মািয, 2023 োরিখ রিকাল 5:00 এি পকি ইকমইল কিা হকি। 
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 BENGALI 
কখন অ্সভভাবকন্দদর িানান্দনা হন্দব? 

সমস্ত রিজ্ঞরপ্ত শুধুমাত্র ইকমইকলি মাধযকম পািাকনা হকি, র্া আকিদ্কনি িযাশ্কিািয থমকসজ িে-এও দৃ্শ্যমান। রশ্োেীি েেয 

থটরলকোন মািেে প্রদ্ান কিা হয় না। 24 মািয, 2023 োরিখ, রিকাল 5:00 টাি পকি িািা-মাকয়কদ্ি লেইন কিকে হকি এখাকন  

https://dekalbschoolsgac.scriborder.com/ লটারিি অিস্থা পিীো কিকে িা রনি যািকনি েলােকলি জনয। 

 

আিার সক আিন্দন ভসতি গ্রহে করন্দত হন্দব? 
 

হযা াঁ, িািা-মাকয়কদ্ি অিশ্যই োকদ্ি লটারি রনি যািন েহর্ িা প্রেযাখযান কিকে হকি। রনি যািন 5 কার্ যরদ্িকসি মকধয 

েহৃীে না হকল আসনটট লাইকন োকা পিিেী রশ্োেীকক থদ্ওয়া হকি। 

 

ককান্দনা কি িিূসির িনয সনব িাসিত হন্দল আিান্দক কখন সু্কল পছন্দের কি িিূসির সু্কল িাইন্দট আিন্দন ভসতির প্রস্তান্দবর 

িনয সনবন্ধন করন্দত হন্দব? 
 

লটারি িা অকপেমার্ োরলকা থেকক রনি যারিে হওয়াি পি িািা-মাকয়কদ্ি অিশ্যই সনব িাসিত সু্কন্দলর ওন্দয়বিাইট পসরদশ িন 

করন্দত হন্দব বা  সু্কন্দল কল করন্দত হন্দব সু্ককল সু্কল পেন্দ রনিন্ধকনি সময়সীমাি োরিখ জানকে। সু্ককলি রনধ যারিে সময়সীমাি 

মকধয িািা-মাকয়িা রনিন্ধন না কিকল সংরিষ্ট আসন প্রেযাখযান কিা হকি এিং অকপেমার্ োরলকা থেকক পিিেী রশ্োেীকক 

অোি কিা হকি। 

 

সু্কল পছন্দের কি িিূসির িনয আিন্দন ভসতির অ্ফার কখন কশষ হন্দব? 

25 আেস্ট, 2023 রিকাল 4:00 টা পর্ যন্ত আসকন িরেয কিা হকি। 

 

সু্কল িন্দয়ি কপ্রাগ্রান্দির িনয পসরবহন প্রদান করা হন্দব? 

সিকিকয় সাম্প্ররেক DeKalb County পরিিহর্ নীরে সু্কল পেকন্দি কম যসূরিি জনয অনুসির্ কিা হকি। থকাকনা Theme School, 

High Achiever Magnet Program, এিং Arabia Mountain High-এি জনয রনি যারিে রশ্োেীকদ্ি সযাকটলাইট/শ্াটল পরিিহন 

থসিা প্রদ্ান কিা হকি। পরিিহকনি সময়সূরি ওকয়িসাইকট িকয়কে:  /school-choice/transportation/. রেম প্রােরমক সু্ককল 

রশ্োেীকদ্িকক অঞ্চকলি পরিিহন প্রদ্ান কিা হয়। অনয সমস্ত কম যসূরি পরিিহন থসিা সিিিাহ ককি না। পরিিহন:  678-676-

1333 
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