
2022 হাই সু্কল
চয়েস



সার্বিক র্িত্র

• র্ির্িএস হাই সু্কলস এবং র্িম্যাটিক প্রাগ্রাম্
• ট্রানর্িশন সহায়তা
• র্বশশষ র্শক্ষা
• হাই সু্কল িশয়শসর আশবদন
• হাই সু্কল িশয়স আশবদশনর সম্য়সীম্া



িযাটারসন’স হাই সু্কলস

রর্তটি র্ির্িক্ট হাই সু্কল প্ে-প্ে সুশোগ কশর প্দয়:
• অ্যািভান্সি প্েসশম্ন্ট প্কাসি
• িুশয়ল এনশরালশম্ন্ট প্কাসি
• িাঠ্যক্রম্ বর্হভভি ত কােিক্রম্ এবং ক্লাব
• প্পাটি স প্রাগ্রাম্গুর্লশত অ্যাশেস (EHS এবং JFK-প্ত

অ্বর্িত )
• সাটিি র্িশকশশনর সুশোগ
• িাশািার্শ…

– ম্ভলত ইউর্নিম্ি প্েশম্যান অ্র্ভজ্ঞতা
– প্গ্রি 10-12 এর িনয র্িম্যাটিক প্রাগ্রাম্ এবং

িািওশয়



র্ির্িএস হাই সু্কলস
র্িম্যাটিক িািওশয়



িািওশয় বলশত কী প্বাঝায়?

• িািওশয় হশে কশয়কটি প্কাশসির একটি ক্রম্, সাধারণত 
3টি (কখনও কখনও 4টি) ক্লাস, রর্ত বছর একবার 
প্নওয়া হয়

• রিম্ প্কাসিটি র্শক্ষািীশদর একটি র্নর্দিষ্ট একাশির্ম্ক 
র্িম্ বা কযার্রয়াশরর সাশি ির্রিয় কর্রশয় প্দয়

• রর্তটি প্কাসি িশর আশরা কশঠ্ার এবং র্বশশষ রর্শক্ষণ 
এবং প্শখার সুশোগ রদান কশর

• আম্াশদর র্ির্িশক্টর রর্তটি হাই সু্কশল র্শক্ষািীশদর িনয
র্বর্ভন্ন িািওশয় রশয়শছ।



িািওশয়

িার বছশরর িািওশয়
● JROTC
● কসশম্শটালর্ি
● িযাটারসন P-TECH
● প্রাসা িাকি স
র্তন বছশরর িািওশয়

● 9th প্গ্রি প্েশম্যান প্সর্ম্নার
● প্গ্রি 10-12 িািওশয় প্কাসিওয়াকি



পাথওয়ের দিয়ে ময় ায় াগ 
দি , এবং দ য়েয়ে দেজ্ঞাসা 

েরু , “আদম দে
আগ্রহী?”



ইস্টসাইড এডুয়েশ াল েযাম্পাস

প্ে-প্ে িািওশয় িাওয়া োয়:
● িরু্নয়র র্রিাভি  অ্র্িসারশদর রর্শক্ষণ (JROTC)
● রন্ধন র্বজ্ঞান
● র্বিণন
● অ্শটাশম্াটিভ
● কসশম্শটালর্ি
● আইন ও িনর্নরািত্তা



ইস্টসাইি এিুশকশনাল কযাম্পাস

িরু্নয়র র্রিাভি  অ্র্িসাসি প্ট্রর্নং কিিস (JROTC)
প্িাকাস: িার বছশরর প্রাগ্রাম্ 
● কশলি ও কযার্রয়াশরর িনয রর্তটি র্শক্ষািীশক রস্তুত করা
● রর্তটি কযাশিশটর প্নতৃশের দক্ষতা এবং ির্রত্র র্বকাশ
● কযাশিটশদর রূিান্তর – তাশদর কম্যুর্নটির প্সবক, প্স সাশি: িযাঙ্কসর্গর্ভং 

র্িনার – র্িি র্দ র্নর্ি
● উিকার্রতা – গর্বিত একটি র্বশশষ সু্কল গ্রুশির অ্ংশ
● আির্ন ের্দ র্লিারর্শি এিুশকশন প্ট্রর্নং (এলইটি) সম্পন্ন কশরন তশব 

প্সনাবার্হনীশত অ্গ্রীম্ 3 বা 4 টি র যাংক
● কশলি স্কলারর্শি, র্সর্নয়র র্রিাভি  প্ট্রর্নং কিিস(এসআরওটির্স)-এ সাশি 

উন্নত স্টযার্ডং 

Color Guard 
Drill Team

Raiders



ইস্টসাইি এিুশকশনাল কযাম্পাস

রন্ধন র্বজ্ঞান (10-12)
• রন্ধন এবং প্বর্কং
• প্ াস্ট কযাশি র্গ্রর্লং 
• ক্লাবস – র্স্কলস USA রর্তশোর্গতা
• ইন্টানিশীি - িানীয় হসর্িটার্লটি প্কাম্পার্ন
• কশলি কাশনকশন্স - PCCC, FDU



ইস্টসাইি এিুশকশনাল কযাম্পাস
ম্াশকি টিং িািওশয় (10-12) 
• র্শক্ষািী-ির্রিার্লত সু্কল প্স্টার
• ক্লাব: DECA - কাউর্ন্ট এবং প্স্টট রর্তশোর্গতা
• কশলি কাশনকশন্স - FDU, WPU



ইস্টসাইি এিুশকশনাল কযাম্পাস

কসশম্শটালর্ি
● 4 বছশরর প্রাগ্রাম্
● লাইশসন্সরাপ্ত কসশম্শটালর্িস্ট প্শখাশবন
● েক, িুল এবং নশখর সঠিক েত্ন কীভাশব 

করশবন তা র্শখুন
● কম্ুযর্নটিশক প্সবা রদান করুন
● 1000  ন্টা র্সট টাইম্ এবং NJ 

সাটিি র্িশকশন িাওয়ার িনয প্স্টট
সাটিি র্িশকশন িরীক্ষা 

● হাই সু্কল গ্রযািশুয়শশনর ির িাকুরী রস্তুত



ইস্টসাইি এিুশকশনাল কযাম্পাস

অ্শটাশম্াটিভ
● 3 বছশরর প্কাসি ক্রম্
● র্নরািত্তা, টুলস, এবং েন্ত্রিার্ত
● ম্শিলসহ হাশত নাশত রর্শক্ষণ
● অ্শটা প্ম্রাম্ত ির্রশষবা
● অ্শটাশম্াটিভ সার্ভি স এর্েশলন্স (এএসই) সাটিি র্িশকশশনর িনয 

কশলি ও প্টকর্নকযাল কযার্রয়ার সু্কশলর সুশোগ



ইস্টসাইি হাই সু্কল

• আইন ও িনর্নরািত্তা
• আইন ও িনর্নরািত্তার ির্রর্ির্ত
• প্িৌিদারী র্বিার ির্রর্ির্ত
• ম্শনার্বজ্ঞান ির্রর্ির্ত/ সম্াির্বজ্ঞান ির্রর্ির্ত
• বাস্তব অ্র্ভজ্ঞতা
• -ইন্টানিশীি
• র্শক্ষািীরা র্বর্ভন্ন এলাকায় সাটিি র্িশকশন প্িশত সক্ষম্ 

হশব, প্েম্ন : 
-911/EMD র্িসিযািার/িাস্টি  এইি
-প্সারা লাইশসন্স
-EMT



িন এি প্কশনর্ি হাই সু্কল 

প্ে প্ে িািওশয় িাওয়া োয়:
• র্নম্িাণ বার্ণিয

– কাশিিনর্ট্র
– র্নম্িাণ ও বার্ণিয

• বযবসার্য়ক িািওশয়
– ম্াশকি টিং
– অ্যাকাউর্ন্টং/িাইনযান্স
– লর্ির্স্টকস

• র্শক্ষা ও রর্শক্ষণ
• প্োগাশোগ



িন এি প্কশনর্ি হাই সু্কল
র্নম্িাণ িািওশয় -
র্নম্িাণ বার্ণিয এবং কাশিির্ি
• 3 প্কাশসির ক্রম্

– ইডার্ির অ্র্ভজ্ঞতা 
– কশলি প্ক্রর্িট

∙ িাঠ্যক্রম্-বর্হভভি ত ক্লাব
− র্স্কলস USA

• বাস্তব সুশোগ
– র্নম্িাণ টুযর
– হাশত নাশত রর্শক্ষণ 



িন এি প্কশনর্ি হাই সু্কল
বযবসার্য়ক িািওশয় - ম্াশকি টিং
• 3 প্কাশসির ক্রম্

- কশলি প্ক্রর্িট

• িাঠ্যক্রম্-বর্হভভি ত ক্লাব
– DECA

• বাস্তব অ্র্ভজ্ঞতা
– ব্রাইট নাইট সু্কল প্স্টার
– র্বিণন ইন্টানিশীি



িন এি প্কশনর্ি হাই সু্কল
বযবসার্য়ক িািওশয় - অ্যাকাউর্ন্টং/িাইনযান্স
• 3 প্কাশসির ক্রম্

– িাইনযান্স /অ্যাকাউর্ন্টং I/অ্যাকাউর্ন্টং II
• িাঠ্যক্রম্-বর্হভভি ত ক্লাব

– আশম্র্রকার ভর্বষযৎ বযবসায়ী প্নতা
• বাস্তব অ্র্ভজ্ঞতা

– র্দ কযাশসল
– অ্যাকাউর্ন্টং ইন্টানিশীি



িন এি প্কশনর্ি হাই সু্কল
বযবসার্য়ক িািওশয় - লর্ির্স্টকস
• 3 প্কাশসির ক্রম্

– কশলি প্ক্রর্িট
• িাঠ্যক্রম্-বর্হভভি ত ক্লাব

– র্স্কলস USA
• বাস্তব অ্র্ভজ্ঞতা

– ব্রাইট নাইট সু্কল প্স্টার
– লর্ির্স্টকস ইন্টানিশীি



িন এি প্কশনর্ি হাই সু্কল

র্শক্ষা ও রর্শক্ষণ

• র্শক্ষায় কযার্রয়ার
• বাস্তব অ্র্ভজ্ঞতা
• িুশয়ল এনশরালশম্ন্ট



িন এি প্কশনর্ি হাই সু্কল
প্োগাশোগ
• ক্রীডা প্োগাশোগ
• প্সাশযাল র্ম্র্িয়া
বযবিািনা/িনসংশোগ



িযাটারসন STEAM হাই সু্কল
STEAM বলশত সংর্ক্ষপ্ত ভাশব কশয়কটি র্ির্নসশক প্বাঝায়ঃ সাশটইর্নর্বর্লটি র্স্কল, প্টকলর্ি, 
ইর্ির্নয়ার্রং, আটি স এবং প্ম্র্িশকল আটি স, এবং সাধারণত এম্ন প্রাগ্রাম্গুর্লশক প্বাঝায় 
ো র্শক্ষািীশদর িনয ইন্টারর্ির্সর্েনার্র, রকল্প র্ভর্ত্তক প্শখার সুশোগ ততর্র কশর 

প্ে-প্ে িািওশয় িাওয়া োয়:
• সাশটইর্নর্বর্লটি স্টার্িি
• প্টকশনালর্ি
• রশকৌশল
• উন্নত প্ম্র্িশকল স্টার্িি এবং প্ম্র্িশকল আটি স



িযাটারসন STEAM হাই সু্কল

সাশটইর্নর্বর্লটি স্টার্িি
• এর র্বষয়বস্তু হশে- িীবন র্বজ্ঞান, প্ভৌত র্বজ্ঞান, রশকৌশল, গর্ণত, 

কর্ম্পউটার র্বজ্ঞান, ম্ানর্বক এবং র্শল্পকলা বযবহার কশর আম্রা কীভাশব 
আিি র্সশস্টশম্র সকল িীবন্ত বস্তুর স্বািয ও কলযাণশক আরও ভালভাশব 
সম্িিন করশত িার্র তা অ্শেষণ করা

• প্টকসই শর্ি, কৃর্ষ, র্শক্ষা, বা র্িল্ড সাশয়ন্সসহ সবিু অ্িিনীর্তশত 
কযার্রয়াশরর িনয র্শক্ষািীশদর রস্তুত কশর 



িযাটারসন STEAM হাই সু্কল

কর্ম্পউটার র্বজ্ঞান ও তিয রেুর্ি
• সাম্ার্িক ও ির্রশবশগত িযাশলি প্ম্াকাশবলার িনয রেুর্ির বযবহাশরর উির 

প্িার প্দয় এম্ন প্কাসিগুর্ল অ্ন্তভুি ি কশর
• প্নটওয়াকি  এির্ম্র্নশিশন, সফ্টওয়যার ইর্ির্নয়ার্রং, কর্ম্পউটার অ্যার্নশম্শন, 

ম্ার্ির্ম্র্িয়া উত্িাদন এবং প্রাগ্রার্ম্ংশয় কযার্রয়াশরর িনয র্শক্ষািীশদর রস্তুত 
কশর



িযাটারসন STEAM হাই সু্কল

রশকৌশল
• িাতীয়ভাশব র্বখযাত ‘রশিক্ট র্লি দয ওশয়’ প্কাসিগুর্ল বযবহার কশর

র্শক্ষািীশদরশক দঃুসাহর্সক, বাস্তব-র্বশের িযাশলিগুর্লশত সংর্িষ্ট করা, ো 
তাশদর আরও ভাল কম্ী এবং র্িন্তাশীল হশত সহায়তা কশর

• র্সর্ভল বা ইশলকর্ট্রকযাল ইর্ির্নয়ার্রং বা র্িিাইশন কযার্রয়াশরর িনয 
র্শক্ষািীশদর রস্তুত কশর 



িযাটারসন STEAM হাই সু্কল
প্ম্র্িশকল এবং প্িন্টাল আটি স
• কশঠ্ার একাশির্ম্ক প্রাগ্রাম্
• র্বের্বদযালশয়র িুশয়ল এনশরালশম্ন্ট প্কাসি অ্ন্তভুি ি
• অ্যািভান্সি প্েসশম্ন্ট প্কাশসির সুশোগ
• স্বািয র্বজ্ঞাশন র্ির্কত্সক, নাসি, প্িন্টাল সহকারী র্হসাশব, এবং স্বািযশসবা প্িশায় অ্নযানয 

অ্শনক িশদর কযার্রয়াশরর িনয রস্তুর্ত



ইন্টারনযাশনাল হাই সু্কল: 
একটি IB ওয়াল্ডি সু্কল

ইন্টারনযাশনাল বাকালউর্রশয়ট বা IB হশে একটি কশঠ্ার, দইু বছশরর 
প্রাগ্রাম্ ো বযর্িক এবং একাশির্ম্ক র্বকাশ  টায় এবং সিল সম্ার্প্তর 
িশর, একটি র্বেবযািী স্বীকৃত র্িশোম্া হাশত তুশল প্দয়।
প্ে-প্ে িািওশয় িাওয়া োয়:
• ইন্টারনযাশনাল বাকালউর্রশয়ট র্িশোম্া প্রাগ্রাম্ (IB)
• ইন্টারনযাশনাল বাকালউর্রশয়ট কযার্রয়ার প্রাগ্রাম্(IB)
• PLTW রশকৌশল 

*সেল দশক্ষাথীয়ে অবশযই IHS –এ সাক্ষাৎোর দিয়ে হয়ব।



ইন্টারনযাশনাল হাই সু্কল: 
একটি IB ওয়াল্ডি সু্কল

IB র্িশোম্া প্রাগ্রাম্ 
• র্বশের প্নতৃিানীয় র্বের্বদযালয় দ্বারা স্বীকৃত এবং সম্মার্নত
• প্রাগ্রাম্টির লক্ষয হল এম্ন র্শক্ষািীশদর র্বকাশ  টাশনা োশদর জ্ঞাশনর িম্ৎকার 

সার্বিক গভীরতা রশয়শছ
• IB প্কাসিগুর্ল ইন্টারর্ির্সর্েনার্র র্হসাশব সুখযাত, প্েখাশন স্বাধীন র্িন্তাভাবনার রশয়ািন, 

এবং প্ম্ৌর্খক উিিািনা এবং ম্ভল গশবষণার কাি সম্পন্ন করশত হয়



ইন্টারনযাশনাল হাই সু্কল: 
একটি IB ওয়াল্ডি সু্কল

IB কযার্রয়ার প্রাগ্রাম্ 
• িরবতী/উচ্চ র্শক্ষা, র্শক্ষানবীশী বা কম্িসংিাশনর িি প্দখায়
• আিনার প্িশাগত আগ্রশহর সাশি একাশির্ম্ক র্বষয়গুর্লর সম্েয় কশর।
• রশকৌশল র্বদযায় প্িার প্দয়



ইন্টারনযাশনাল হাই সু্কল: 
একটি IB ওয়াল্ডি সু্কল

PLTW রশকৌশল
• রশকৌশল র্িিাইন ির্রর্ির্ত
• রশকৌশশলর ম্ভলনীর্তসম্ভহ
• র্সর্ভল ইর্ির্নয়ার্রং এবং আর্কি শটকিার



িযাটারসন P-TECH 
িািওশয়স ইন প্টকশনালর্ি আর্লি
কশলি হাই সু্কল (P-TECH)

িযাটারসন P-TECH একটি িাবর্লক, র্িম্-িার্লত হাই সু্কল ো কর্ম্পউটার 
র্বজ্ঞাশনর শ্রম্সাধয িডাশশানার উির দরৃ্ষ্ট র্নবদ্ধ রাশখ। 2018 সাশল, PPS
আইর্বএম্ এবং র্ির্সর্সর্স’র ম্শধয একটি সহশোর্গতা রর্তষ্ঠা কশরশছ, োশত 
র্শক্ষািীরা STEM র্িশল্ড, কশলি প্ক্রর্িশট, প্িইি ইন্টানির্শশি হাশত নাশত
অ্র্ভজ্ঞতা অ্িি শনর সুর্বধা িায় এবং কর্ম্পউটার তিয রেুর্িশত সম্ভাবয 
এশসার্সশয়ট র্িগ্রী লাশভর সুশোগ িায়।
●প্নটওয়াকি  এির্ম্র্নশিশন
●প্টকর্নকযাল সাশিাটি
● ওশয়ব এবং প্ম্াবাইল প্িভলিশম্ন্ট



িযাটারসন P-TECH 
িািওশয়স ইন প্টকশনালর্ি 

আর্লি কশলি হাই সু্কল (P-TECH)
● আম্াশদর র্ভশন হশে র্শক্ষার একটি িযাশলর্িং ির্রশবশ সৃর্ষ্ট করা ো 

বযর্িগত সম্ভাবযতাশক সশবিাচ্চ িেিাশয় উন্নীত কশর, এবং আম্াশদর 
অ্র্বরাম্ ির্রবতি নশীল তবর্েক সম্াশি িীবন, কশলি এবং
কযার্রয়াশরর িযাশলিগুর্ল প্ম্াকার্বলার িনয র্শক্ষািীশদর রস্তুত কশর।

● হাই সু্কশলর িার্হদা িভরণ-করা ছাডাও অ্ন্তভুি ি িাকশছ, বাধযতাম্ভলক 
গ্রীষ্মকালীন র্ব্রি প্রাগ্রাম্ এবং কশলি প্কাসি গ্রহণ করার সুশোগ। 



িযাটারসন P-TECH 
IBM এর সায়থ সহয় াদগো

• িযাটারসন P-TECH-এ অ্ংশগ্রহণকারী র্শক্ষািীরা তাশদর িরু্নয়র 
বছশরর প্শশষ IBM-এ প্িইি গ্রীষ্মকালীন ইন্টানির্শশির ম্াধযশম্ রাসর্িক 
কাশির অ্র্ভজ্ঞতা অ্িি ন করশত িাশর।

• প্রাগ্রাশম্র অ্ংশ র্হসাশব, র্শক্ষািীরা একটি কযার্রয়ার িি প্বশছ প্নয়
এবং একাশির্ম্ক, রেুর্িগত এবং কম্িশক্ষশত্রর দক্ষতা অ্িি ন করা োয়
এম্ন প্কাসিগুর্ল গ্রহণ কশর ো র্নশয়াগকতি াশদর কাশছ আকষিণীয়।

– অ্যাশসার্সশয়ট র্িগ্রী সম্পন্ন করার সুশোগ(4-6 বছর)
– র্শক্ষািী/ির্রবাশরর িনয র্বনা খরশি অ্যাশসার্সশয়ট র্িগ্রী
– গ্রযািশুয়শশনর ির IBM-এ কম্িসংিাশনর সুশোগ
– সেল দশক্ষাথীর সাক্ষাৎোর ন ওো হয়ব।



প্রাসা এল িাকি স সু্কল অ্ি 
িাইন অ্যাড িারির্ম্িং আটি স

িাইন অ্যাড িারির্ম্িং আটি স
• নাটক ও র্িশয়টার
• নৃতয
• ভশয়স এবং ইন্সটু্রশম্ন্টাল
• কর্ম্উর্নশকশন/িাইন অ্যাড কম্ার্শিয়াল আটি স
• সেল দশক্ষাথীয়ে অবশযই অদডশ  দিয়ে হয়ব



সেল পযাটারস  হাই
সু্কল দশক্ষাথীয়িরয়ে

েয়লে এবং
েমমেীবয় র ে য প্রস্তুে 

েয়র



দডপাটম য়মন্ট অব
গাইয়ডন্স এন্ড
োউয়ন্সদলং



দপো-মাো/অদিিাবে

সু্কল 
োউয়ন্সলর

নেস মযায় োর

দশক্ষাথী



বযদিে এবং পয়ুরা গ্রুয়পর
ে য েমমশালা

● দার্য়েশীল র্সদ্ধান্ত গ্রহণ
○ লক্ষয অ্িি শনর িনয িশয়স করা
○ কীভাশব তশিযর র্ভর্ত্তশত র্সদ্ধান্ত র্নশত হয় 
তা িানা

● আত্ম-সশিতনতা
○ র্নিস্ব শর্ি সম্পশকি িানা
○ আিনার ভর্বষযশতর র্নয়ন্ত্রণ র্নি হাশত রাখা

● স্ব-বযবিািনা
○ আির্ন ো িান তার িনয ির্রকল্পনা করা
○ আিনার লক্ষয অ্িি শনর িনয কাি করা



Paterson.k12 ইয়মইল ঠিো া এবং 
ppsstaff.org

পযাটারস  পাবদলে সু্কল ওয়েবসাইট নিখু 

Google ক্লাসরুম



র্বশশষ র্শক্ষা র্বভাগ



দডপাটম য়মন্ট অব
নসন্ট্রাল নরদেয়েশ 



লটাদর দসয়স্টম
পযাটারস STEAM হাই সু্কল
ইস্টসাইড েসয়ময়টালদে
অদডশ /সাক্ষাৎোর
নরাসা পােম স হাই সু্কল
ইন্টার যাশ াল হাই সু্কল
পযাটারস P-Tech

অদডশ /সাক্ষাৎোর
নরাসা পােম স হাই সু্কল
ইন্টার যাশ াল হাই সু্কল
পযাটারস P-Tech

িদেম র ধর 



আশবদন রর্ক্রয়া

কী কী ির্রবতি ন হশয়শছ?



আশবদন রর্ক্রয়া

● সকল সু্কশলর িনয একটি আশবদনিত্র
● আশবদন শুরু হশব শুক্রবার, 16 র্িশসম্বর 
● আশবদন প্শষ হশব শুক্রবার, 13 িানুয়ার্র 
● আির্ন ের্দ প্রািা িাকি স, ইন্টারনযাশনাল এবং/অ্িবা িযাটারসন 

P-Tech হাই সু্কশল আশবদন কশর িাশকন, তশব আিনাশক
রশয়ািনীয় অ্র্িশন এবং/অ্িবা সাক্ষাত্কাশরর সম্য়সভিী র্নধিারশণর 
িনয সু্কল প্োগাশোগ করশব।

● হাই সু্কশলর র্সদ্ধান্ত 31 প্শ ম্ািি  প্িশক শুরু হশব এবং ইশম্শলর 
ম্াধযশম্ িাঠ্াশনা হশব।

● র্শক্ষািীশদর অ্বশযই তাশদর সম্মর্ত র্নর্িত করশত এবং তাশদর
পট সংরক্ষণ করশত 13 ই এর্রশলর ম্শধয র্সদ্ধান্ত িানাশত হশব।

● ওশয়টিংর্লশস্টর র্শক্ষািীশদর 14ই এর্রল প্িশক অ্বর্হত করা শুরু 
হশব।



আশবদন করার সম্য়সভর্ি

দডয়সম্বর 15 হাই সু্কল চয়েস ফর ফযাদমদলে (িাচুম োদল)

দডয়সম্বর 16 হাই সু্কল চয়েস আয়বি হাই সু্কল চয়েস ওবয়েব নপয়ে লাইি

ো ুোদর 13 আয়বি গ্রহণ নশষ

ো ুোদর 13 - মাচম 16 লটাদর, সাক্ষাত্োর বা অদডশ  –এর সমেসদূচ দ ধমারণ

ো ুোদর 20 দশক্ষেয়ির োছ নথয়ে সপুাদরশ পত্র পাওো

মাচম 17 সু্কলগুদলর চূডান্ত দসদ্ধান্ত দডদেক্ট অদফয়স পাঠায় া 

মাচম 31 1ম রাউন্ড নেসয়মন্ট নলটার ইয়ময়লর মাধযয়ম দবেরণ

এদপ্রল 13 দশক্ষাথীয়ির উত্তর সু্কলয়ে ো ায়ে হয়ব

এদপ্রল19 ওয়েটংদলয়স্টর দশক্ষাথীয়ির অবদহে েরা হয়ব



আর্ম্ আশবদনিত্র প্কািায় িাব?

paterson.k12.nj.us





ধ যবাি!
হাই সু্কল চয়েস অযাদেয়েশ  অযায়েস

প্রশ্ন?
ইয়মইল েরু  

HighSchoolChoice@paterson.k12.nj.us

mailto:HighSchoolChoice@paterson.k12.nj.us

