পাবলিক চার্টার স্কুল
= ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য

একটি অসাধারণ সরকারী স্কু লের বিষয়ে।
আমাদের সাথে য�োগায�োগ করুন
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আরও জানুন এখানে

CharterNYC.org

“চার্টার স্কুলের বিষয়ে আমার যেটা ভাল�ো লাগে তা হল, আমার 6 বছর
বয়সী মেয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে আমি সব সময়ে য�োগায�োগ
করতে পারি। আমার সন্তানের শিক্ষায় নিজেকে একজন সহকারী বলে মনে
হয় – আমাকে সবসময়েই ক্লাসরুম পর্যবেক্ষণ করতে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের
কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়, যাতে আমি সর্বক্ষণ তাদের সাথে
য�োগায�োগে থাকতে পারি।”

আরও জানুন এখানে
www.CharterNYC.org

- ভ্যালেরি ব্যাব, হারলেম লিঙ্ক চার্টার স্কুল অভিভাবক

চার্টার স্কুলগুলি হল
সব রকম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
জানেন কি চার্টার স্কুলগুলি হল বিনামূল্য সরকারী স্কুল, যা সমস্ত নিউ ইয়র্ক
সিটি-র ছাত্রছাত্রীদের জন্য খ�োলা? বর্ত মানে, 260 টি এই প্রকার স্কুল পরিসেবা দিয়ে
থাকে 126,000 ছাত্র-ছাত্রীদের, যারা আসে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, যাতে অন্তর্ভু ক্ত
হয় ইংরেজী ভাষার শিক্ষার্থীরা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা। চার্টার
স্কুলগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ভিত্তি করে বাছাই করে না।
বাবা-মায়েরা একটি আবেদনপত্র পূরণ করেন এবং ছাত্র/ছাত্রীদের একটি এল�োপাতাড়ি
লটারির মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হয়। চার্টার স্কুলগুলি প্রাক-K থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত
পরিসেবা দেওয়া হয় এবং তারা NYC-এর পাঁচটি ব�োর�ো-তে অবস্থিত আছে।
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চার্টারগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি করে
কলেজ ও কেরিয়ারের জন্য
সমীক্ষায় দেখা গেছে যে নিউ ইয়র্ক সিটি হল দেশের সবচেয়ে উচ্চ কৃ তিত্ব
অর্জ নকারী চার্টার স্কুল সেক্টর। চার্টার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ধারাবাহিকভাবে রাজ্য
শিক্ষাগত পরীক্ষা পাশ করে উচ্চ হারে, জেলার স্কুলগুলির তু লনায়, বিশেষ করে
আফ্রিকান-আমেরিকান এবং হিসপ্যানিক ছাত্র-ছাত্রীরা। 2019-20 শিক্ষা-বর্ষে,
অনেকগুলি চার্টার স্কুলের সবচেয়ে ভাল�ো টেস্ট স্কোর ছিল সারা রাজ্য জুড়ে!

চার্টারগুলি উদ্ভাবন করে!
চার্টার স্কুলগুলি NYC ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশন থেকা স্বাধীনভাবে কাজ করে।
এটি তাদের আরও নমনীয়ভাবে তাদের স্কুল চালাতে, শিক্ষাগত কার্যক্রম তৈরি করতে
এবং কর্মী নিয়�োগ করতে সাহায্য করে। অনেক চার্টারগুলি যে শুধু প্রধান বিষয়
ইংরেজি ও অঙ্কের উপর জ�োর দেয় তাইই নয়, তারা এছাড়াও শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং
ভাষা প্রোগ্রামের উপরেও কাজ করে থাকে। অনেক চার্টার শিক্ষায় উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গী
ব্যবহার করে থাকে, যেমন দীর্ঘ স্কুল দিন এবং দীর্ঘ স্কুল বছর, যা ছাত্র-ছাত্রীদের
শিক্ষা ও কলেজ এবং কেরিয়ারের প্রস্তুতিতে সাফল্য নিশ্চিত করে।

কীভাবে আবেদন করবেন –
শেষ তারিখ হারাবেন না!
চার্টার স্কুলে আবেদন করতে 3টি সহজ পন্থা:

1.	আপনি একটি আবেদন জমা দিতে পারবেন কমন অনলাইন চার্টার স্কুল অ্যাপ্লিকেশন
-এর মাধ্যমে, যেখানে আপনি একাধিক স্কুলে একসাথে আবেদন করতে পারবেন।
দেখুন nyccharterschools.schoolmint.net আজই!
2.	আপনি আপনার পছন্দের স্কুলে গিয়ে নিজে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
দেখুন nyccharterschools.org/school-search আপনার অঞ্চলে
ক�োন ক�োন চার্টার স্কুলগুলি আছে।
3.	অথবা আপনি যে ক�োন�ো স্কুলের ওয়েবসাইটে যান এবং অ্যাপ্লিকেশন ডাউনল�োড করুন।
প্রতি অক্টোবর আবেদনের সময় শুরু হয় এবং শেষ হয় 1লা এপ্রিল, তাই সময়মত�ো
আপনার আবেদন জমা দিতে ভু লবেন না!

