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পািবেক চার্্ট ার স্কু ে 
= ছাত্র-ছাত্রীলের সাফে্য



“আমার ভীষণ ভাে োলে যে, আবম আমার 6 িছলরর যমলের চার্্ট ার স্কু লের  
বিক্ষক-বিবক্ষকালের বনরন্তর যোোলোে যরলখ চেলে পাবর। আমার সবে্য-সবে্যই 
আমার িাচ্ার বিক্ষাে বনলজলক একজন প্রকৃে অংিীোর িলে মলন হে- ওর সালে 
জকুল়ে োকার জন্য আমালক সিসমলেই যরেবণকলক্ষর কাজকম্ট পে্টলিক্ষলণর জন্য ও 
বিক্ষােীথী লের কাে্টকোপগুবেলে অংি যনিার জন্য স্ােে জানালনা হে।” 

- ভ্্যাদেরর ব্যাব, হাদেলেম রেঙ্ক চার্লে ার স্কু দের একজন অরভ্ভ্ারবকা
 

চাচ্চ ার স্কু লগুলল লিক্ার্্থথী দের তাদের কদলজ 
ও পেিজ্থবদের জে্য ততলর কদর পেয়
বিবিন্ন অধ্্যয়ন থেকে থেকে থেকে থে, থেকের মকধ্্য বনউ ইয়ে্ক  েহকরই সিকেকয় িালিাকি েম্করত 
োর্্ক ার স্কু লগুবল রকয়কে। সাম্প্রবতেতম উপলি্য পরীক্ালব্ধ থের্া থেকে থেো োকছে থে, োর্্ক ার স্কু কলর 
বেক্ােীথী রা তাকের বিলা স্তকরর সরোবর স্কু লগুবলর বেক্ােীথী কের তকু লনায় ধ্ারািাবহেিাকি উচ্চ হাকর 
রাি্য স্তকরর বেক্াপ্রবতষ্ানগুবলর পরীক্ায় উত্ীর্্ক হকছে, বিকেষেকর এই সি স্কু কলর েৃষ্াঙ্গ ও ল্যাটিকনা 
বেক্ােীথী রা। বিেত 2018-19 বেক্ািকষ্ক, সারা রাি্য িকুক়েই এোবধ্ে োর্্ক ার স্কু কলর বেক্ােীথী রাই 
পরীক্াগুবলকত সিকেকয় িাল ফল েকরকে।

চার্্চ ার স্কু লগুলল উদ্াবে্থমূলক!
োর্্ক ার স্কু লগুবল NYC বেক্ােপ্তর-এর থেকে স্বতন্ত্রিাকি োি েকর। এটি স্কু লগুবলকে স্কু ল পবরোলনা 
েরা, বনকিকের বেক্াপদ্ধবত ততবর েরা এিং েমীথী  বনকয়াে েরার ি্যাপাকর অকনে থিবে স্বাধ্ীনতা প্রোন 
েকর। িহু োর্্ক ার স্কু ল শুধ্কুমাত্র ইংকরবি ও েবর্কতর মকতা মূলেত বিষয়গুবলর (core subjects) উপকরই 
থিার থেয় না, িরং তারা েলা, বিজ্ান ও িাষা োে্কক্রকমর উপকরএ সমান গুরুত্ব বেকয় োকে। োর্্ক ার 
স্কু লগুবল সিসমকয়ই বেক্কর্র থক্কত্র উদ্ািনীমূলে পদ্ধবতগুবলকে ি্যিহার েকর োকে, থেমন থিবে 
সমকয়র স্কু লবেিস এিং থিবে বেকনর বেক্ািষ্ক, ো বেক্ােীথী কের তাকের েকলি ও থপোিীিকন সাফকল্যর 
িন্য প্রস্তুত েকর বেকত সাহাে্য েকর।

চার্্চ ার স্কু ল সকল লিক্ার্্থথী দের জে্য
িাকনন বে োর্্ক ার স্কু লগুবল হল বিনামূল্য সরোরী স্কু ল, ো সমস্ত বনউ ইয়ে্ক  বসটি-র 
োত্রোত্রীকের িন্য থোলা? িত্ক মাকন, 300 টি এই প্রোর স্কু ল পবরকসিা বেকয় োকে 140,000 
োত্র-োত্রীকের, োরা আকস বিবিন্ন ি্যােগ্াউন্ড থেকে, োকত অন্তিকু ্কক্ত হয় ইংকরিী িাষার 
বেক্ােীথী রা এিং বিকেষ োবহোসম্পন্ন োত্র-োত্রীরা। োর্্ক ার স্কু লগুবল োত্র-োত্রীকের 
বেক্ােত ি্যােগ্াউকন্ডর উপর বিবত্ েকর িাোই েকর না। িািা-মাকয়রা এেটি  
আকিেনপত্র পূরর্ েকরন এিং োত্র/োত্রীকের এেটি একলাপাতাব়ে লর্াবরর মাধ্্যকম 
 ির্ততি থনওয়া হয়। োর্্ক ার স্কু লগুবল প্রাে-K থেকে হাইস্কু ল পে্কন্ত পবরকসিা থেওয়া 
 হয় এিং তারা NYC-এর পাােটি থিাকরা-থত অিবথিত আকে।  

চার্্ট ার স্কু েগুবে 5টি িলরালে
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ক্থভাদব আদবেে করদবে –  
সময়স্থমা োর কদর পেলদবে ো!
আকিেকনর সময়োল সাধ্ারর্ত প্রবত িের অক্টাির মাস থেকে শুরু েকর 1লা এবপ্রকলর মকধ্্য হয়, োর 
মাধ্্যকম পরিতীথী  েরৎোল থেকে শুরু হকত োওয়া বেক্ািকষ্কর িন্য ির্ততি থনওয়া হয়। িহু োর্্ক ার স্কু ল সারা 
িের ধ্করই বেক্ােীথী কের ির্ততি আকিেন গ্হর্ েকর োকে এিং ির্ততির িন্য বসর্ োবল োেকল থস ি্যাপাকর 
আকিেনোরী পবরিারগুবলকে অিেত েকর।  
োর্্ক ার স্কু লগুবলকত আকিেকনর িন্য 3টি সহি পদ্ধবত রকয়কে:
1.   আপনারা েমন অনলাইন োর্্ক ার স্কু ল অ্যাবলিকেেন পদ্ধবতর মাধ্্যকম আপনাকের আকিেনপত্র োবেল 

েরকত পাকরন, োর মকধ্্য বেকয় আপনার এেিাকর এোবধ্ে োর্্ক ার স্কু কলর িন্য আকিেন েরকত পাকরন। 
আিই charternyc.org/apply-online/ থেেকুন!  

2.   আপবন থে থোন োর্্ক ার স্কু কলর ওকয়িসাইকর্ বেকয় অনলাইকনও আকিেন েরকত পাকরন িা তাকের 
আকিেনপত্র োউনকলাে েকর বনকত পাকরন।

3.   আপবন আপনার পেকদের স্কু ল পবরেে্ককন থেকত পাকরন এিং বনকি বেকয় এের্া আকিেনপত্র সংগ্হ 
েকর বনকয় আসকত পাকরন। আপনার পাবরপাবশ্্কে অঞ্চকল বথিত োর্্ক ার স্কু লগুবলর সন্ান থপকত 
nyccharterschools.org/school-search থেেকুন।
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