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পাবলিক চার্ার সু্ি 
= ছাত্র-ছাত্রীদের সাফে্য



চার্ার স্কুেগুবে হে 
সব রকম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
জাননন লক চার্ার সু্িগুলি হি লবনামিূ্য সরকারী সু্ি, যা সমস্ত লনউ ইয়ক্  
লসটি-র ছাত্রছাত্রীনের জন্য খখািা? বর্মানন, 260 টি এই প্রকার সু্ি পলরনসবা লেনয় 
থানক 126,000 ছাত্র-ছাত্রীনের, যারা আনস লবলিন্ন ব্যাকগ্াউন্ড খথনক, যানর অন্তি্ুক্ত 
হয় ইংনরজী িাষার লিক্াথথীরা এবং লবনিষ চালহোসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা। চার্ার 
সু্িগুলি ছাত্র-ছাত্রীনের লিক্াগর ব্যাকগ্াউনন্ডর উপর লিলতি কনর বাছাই কনর না।  
বাবা-মানয়রা একটি আনবেনপত্র পূরণ কনরন এবং ছাত্র/ছাত্রীনের একটি এনিাপারাল়ি 
িরালরর মাধ্যনম িলর্ খনওয়া হয়। চার্ার সু্িগুলি প্রাক-K খথনক হাইসু্ি পয্ন্ত 
পলরনসবা খেওয়া হয় এবং রারা NYC-এর পাঁচটি খবানরা-খর অবলথির আনছ।  

চার্ারগুবে ছাত্র-ছাত্রীদের তৈবর কদর  
কদেজ ও যকবরোদরর জন্য
সমীক্ায় খেখা খগনছ খয লনউ ইয়ক্ লসটি হি খেনির সবনচনয় উচ্চ কৃলরত্ব  
অজ্নকারী চার্ার সু্ি খসক্টর। চার্ার সু্নির ছাত্র-ছাত্রীরা ধারাবালহকিানব রাজ্য 
লিক্াগর পরীক্া পাি কনর উচ্চ হানর, খজিার সু্িগুলির রুিনায়, লবনিষ কনর 
আলরিকান-আনমলরকান এবং লহসপ্যালনক ছাত্র-ছাত্রীরা। 2019-20 লিক্া-বনষ্, 
অননকগুলি চার্ার সু্নির সবনচনয় িানিা খরস্ট খস্ার লছি সারা রাজ্য জনু়ি!

চার্ারগুবে উদ্াবন কদর!
চার্ার সু্িগুলি NYC লিপার্নমন্ট অফ এিুনকিন খথকা স্াধীনিানব কাজ কনর।  
এটি রানের আরও নমনীয়িানব রানের সু্ি চািানর, লিক্াগর কায্ক্রম তরলর করনর 
এবং কমথী লননয়াগ করনর সাহায্য কনর। অননক চার্ারগুলি খয শুধু প্রধান লবষয় 
ইংনরলজ ও অনকের উপর খজার খেয় রাইই নয়, রারা এছা়িাও লিল্পকিা, লবজ্ান এবং 
িাষা খপ্রাগ্ানমর উপনরও কাজ কনর থানক। অননক চার্ার লিক্ায় উদ্াবনী েলৃটিিঙ্ী 
ব্যবহার কনর থানক, খযমন েীর্ সু্ি লেন এবং েীর্ সু্ি বছর, যা ছাত্র-ছাত্রীনের 
লিক্া ও কনিজ এবং খকলরয়ানরর প্রস্তুলরনর সাফি্য লনলচির কনর।
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কীভাদব আদবেন করদবন –  
যেষ ৈাবরখ হারাদবন না!
চার্ার সু্নি আনবেন করনর 3টি সহজ পন্া:

1.  আপলন একটি আনবেন জমা লেনর পারনবন কমন অনিাইন চার্ার সু্ি অ্যাললিনকিন 
-এর মাধ্যনম, খযখানন আপলন একালধক সু্নি একসানথ আনবেন করনর পারনবন।   
খেখুন nyccharterschools.schoolmint.net আজই!

2.  আপলন আপনার পছনদের সু্নি লগনয় লননজ লগনয় আনবেন করনর পারনবন।  
খেখুন nyccharterschools.org/school-search আপনার অঞ্চনি  
খকান খকান চার্ার সু্িগুলি আনছ।

3.  অথবা আপলন খয খকাননা সু্নির ওনয়বসাইনর যান এবং অ্যাললিনকিন িাউননিাি করুন। 
প্রলর অনক্টাবর আনবেননর সময় শুরু হয় এবং খিষ হয় 1িা এলপ্রি, রাই সময়মনরা 
আপনার আনবেন জমা লেনর িুিনবন না!
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54চার্ার স্কুেগুবে 
5টি বদরাদৈ

“চার্ার সু্নির লবষনয় আমার খযরা িানিা িানগ রা হি, আমার 6 বছর 
বয়সী খমনয়র লিক্ক-লিলক্কানের সানথ আলম সব সমনয় খযাগানযাগ 
করনর পালর। আমার সন্তাননর লিক্ায় লননজনক একজন সহকারী বনি মনন 
হয় – আমানক সবসমনয়ই ক্াসরুম পয্নবক্ণ করনর এবং ছাত্র-ছাত্রীনের 
কায্কিানপ অংিগ্হণ করনর খেওয়া হয়, যানর আলম সব্ক্ণ রানের সানথ 
খযাগানযানগ থাকনর পালর।” 

- ি্যানিলর ব্যাব, হারনিম লিকে চার্ার সু্ি অলিিাবক


