সাফেলয্র জনয্ পিরকlনা: হাi sু ল েথেক কেলজ o কয্ািরয়াের েযেত সহায়তা
িনu iয়কর্ িসিটর িপতামাতা/aিভভাবকেদর জনয্ সহায়ক পরামশর্

সাফেলয্র জনয্ পিরকlনা: হাi sু ল েথেক কেলজ o কয্ািরয়াের েযেত সহায়তা
িনu iয়কর্ িসিটর িপতামাতা/aিভভাবকেদর জনয্ সহায়ক পরামশর্

চয্ােnলেরর িচিঠ
িpয় পিরবারবগর্:
আমােদর িশkাথ েদর কেলজ o কয্ািরয়ােরর জনয্ psিত পূেবর্র েযেকান সমেয়র তু লনায় eখন aেনক েবিশ গুরtু পূণ।র্ e েদেশর সবেচেয় dত বধর্মান েপশার
pায় 90 শতাংশ েkেt মাধয্িমক পরবত pিশkেণর pেয়াজন। িশkার aজর্ েনর সুফল েয েকবল সরাসির aথর্পূণর্ কয্ািরয়াের রূপাnিরত হেc তা নয়, তা
িশkাথ েদর জনয্ ভিবষয্ uc আেয়রo বয্বsা করেছ।
eসব কারেণ চয্ােnলর িহেসেব আমার সবেচেয় বড় agািধকার হল িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু েলর সব িশkাথ যােত কেলজ eবং 21শতেকর মবাজােরর
জনয্ psত হেয় িশkা সmn কের তা িনি ত করা। pিতবnী eবং iংেরিজ ভাষা িশkাথ সহ আমােদর সব িশkাথ েদর হাi sু ল পরবত জীবেনর জনয্
psত করেত িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন sু ল, িশkাথ , পিরবারবগর্ eবং কমুয্িনিটর সদসয্েদর সােথ িশkাথ র কাজ eবং িশkেকর aনুশীলনেক েজারদার
করেত eকসােথ কাজ কের যােc।
সাmpিতক বছরগুেলােত e েkেt আমরা uেlখেযাগয্ agগিত aজর্ ন কেরিছ। েময়র bমবাগর্ িনবর্ািচত হবার আগ পযর্n িনu iয়কর্ িসিটর utীেণর্র হার pায়
eক দশক পযর্n eকi পযর্ােয় িছল। utীেণর্র হার eখন 65 শতাংশ, যা েযেকান সমেয়র তু লনায় সবেচেয় েবিশ। েকবল িনu iয়কর্ িসিট iuিনভািসর্িট কয্াmােস
ে শময্ান িহেসেব pথমবার ভিতর্ হoয়া িশkাথ র সংখয্া 9,000 েবিশ বৃিd েপেয়েছ। 2002 সােলর 16,000 েথেক 2009 সােল েবেড় দাঁিড়েয়েছ 25,5000-e।
িকn আমরা সকেলi জািন সামেন রেয়েছ আেরা aেনক কাজ। িp-িকnারগােটর্ ন েথেক হাi sু ল পযর্n িশkাথ র িশkার pিতিট পযর্ােয় utীেণর্র পরবত
জীবেনর জনয্ িশkাথ েক psত করার pেচ ায় িপতামাতা eবং কমুয্িনিটর পূণার্ ভােব সmৃk হoয়া pেয়াজন।
িনu iয়কর্ িসিটর aনয্ানয্ িপতামাতারা িবেশষভােব আপনার জনয্ ei িনেদর্ িশকািট িলেখেছন। আপিন আজ েয পযর্ােয় রেয়েছন, তারাo িঠক e পযর্ােয় িছেলন।
িবকl বাছাi eবং আপনার সnােনর pিত বছর েয সহেযািগতার pেয়াজন েস সmেকর্ eখােন বাsব পরামশর্ েদoয়া হেয়েছ। আমােদর িশkাথ েদর কেলজ
eবং কয্ািরয়ােরর জনয্ psিত gহেণর পুেরা যাtায় িপতামাতা o পিরবারবগর্ িকভােব সmৃk হেব তা জানেত eিট eকিট চম কার uপকরণ। আিম আপনােক
u সািহত করব eখােন েদoয়া পরামশর্ eবং েকৗশলগুেলা পুেরাপুিরভােব কােজ লাগােত eবং কমুয্িনিটর aনয্ানয্েদর সােথ e uপকরণ ভাগাভািগ কের িনেত।
আিম আপনােক পরামশর্ েদব আপনার সnােনর ভিবষয্ সাফলয্ িনি ত করেত িকভােব আপিন eকেযােগ কাজ করেত পােরন েস িবষেয় আপনার সnােনর
গাiেডn কাuিnলর eবং িশkকেদর সােথ কথা বলেত।
e চয্ােল েমাকােবলায় আিম আপনার সােথ কাজ করার aেপkায় আিছ eবং আপনার সnােনর ভিবষয্ কেমর্র সাফলয্ কামনা করিছ।
আপনার িব s,

েডিনস eম oয়ালকট

চয্ােnলর

আট বছর আেগ আিম যখন িনu iয়কর্ িসিট িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর িশkাথ ভিতর্ দpেরর pধান িনবর্াহী িছলাম তখন bকিলেনর িকছু হাi sু েলর
িশkাথ র সংখয্ািধেকয্র িবষেয় eকদল িপতামাতা, iueফিট সদসয্ eবং sু ল িলডার আমােদর eকদল কম র সােথ আেলাচনা করেত eেসিছল। দেলর pেতয্েক
তােদর sু ল eবং eলাকার পেk কথা বলেত eতটাi a ীকারাবd িছল েয, eিট িছল আমােদর হাi sু লগুেলার িশkাথ সংখয্ার pিতিনিধtকারী eকিট
চম কার দল। ভিতর্ র িবষেয় আমরা eকসােথ কাজ করলাম eবং িপতামাতারা ৈবঠক aবয্াহত রাখেলন eবং আমরা (যােদর eকজন আমােদর eকিট
হাi sু েলর গাiেডn কাuিnলর িছেলন) হাi sু েলর িপতামাতােদর কােছ গুরtু পূণর্ িহেসেব দলিট কতৃর্ ক িচিhত aনয্ানয্ িবষয়o সামাল িদেত শুরু করলাম।
আমােদর মধয্কার সহেযািগতার pথম গুরtু পূণর্ ফলাফলিট হল িপতামাতােদর জনয্ “হাi sু ল সmেকর্ জানা-িপতামাতােদর জনয্ uপকারী পরামশর্” নামক
eকিট পুিsকা েবর করা। সারা বছর ধের আমােদর কাজ aবয্াহত থােক eবং হাi sু েল ভিতর্ েক েকnd কের িপতামাতােদর দৃি ভি েথেক utািপত িবষয়গুেলা
আমােদর aিফসেক জানেত সাহাযয্ করার জনয্ আমরা দলিটর সােথ eকেt কাজ করেত থািক। সবর্েশেষ 2010 সােলর pথম িদেক িপতামাতােদর মধয্
েথেক eকিট uপদল েযিট আমােদর aয্াডভাiজির কাuিnেল পিরণত হেয়িছল িশkাথ ভিতর্ দpরেক eকিট হাi sু ল aয্াডিমশন aয্াmােসডর (হাi sু ল
ভিতর্ দূত) কমর্সূিচ চালু করেত u সািহত কের। িতন মােসরo েবিশ সময় ধের pেতয্ক সাpািহক ছু িটর িদন e কমর্সূিচ পিরচািলত হয় eবং 53 জন
িপতামাতার eকিট দলেক হাi sু ল ভিতর্ pিkয়ার খুিট
ঁ নািট িবষয় েশখােনা হয়। হাi sু ল ভিতর্ কমর্শালা eবং হাi sু ল েমলাগুেলােত ei িপতামাতারা েসবাদান কেরন eবং
eেদর মেধয্ েকu েকu eমনিক তােদর িনজ িডিsেk ei pিkয়া সmেকর্ িপতামাতােদর পরামশর্ িদেত শুরু কেরেছন।
aয্াmােসডর কমর্সূিচ aবয্াহত রেয়েছ। পাশাপািশ িপতামাতােদর ei uপদলিট eবং আিম কেলেজর তথয্ িনেয় eকিট পুিsকা েলখার িবষেয় আলাপ-আেলাচনা কির। িশkাথ
ভিতর্ দpেরর কেয়কজন কম তথয্ সংgহ পযর্ােয় িপতামাতােদর সােথ কাজ করেত শুরু কের।
2010 সােলর নেভmের আিম যখন aবসর gহণ কির েস সমেয়র মেধয্ িপতামাতারা eবং আিম পুিsকা েলখার িবষেয় িচnা-ভাবনা কের aেনক সময় eবং ম বয্য় কের
েফেলিছলাম। িকn েযেহতু িবষয়িটর সােথ কেলজ জিড়ত eবং আিম aিফস েছেড় চেল যািc তাi আমরা িচnা করলাম িবষয়িট আপাতত sিগত থাkক। িকn িপতামাতারা
কাজ চািলেয় যাবার বয্াপাের আgহী িছল eবং আিম িনেজo e বয্াপাের আgহী িছলাম।
আমােদর িচnােক বাsবরূপ িদেত আমরা pিত সpােহ িমিলত হেত শুরু করলাম। আমরা কেলজ psিতর oপর eবং িপতামাতােদরেক তােদর সnােনরা িমডল sু ল েথেক হাi
sু ল gয্াজুেয়শেনর পেথ agসর হoয়ায় েয kািnকালিট সmেকর্ িচnা করেত হেব তার oপর আমরা আেলাকপাত করলাম। আমরা মাধয্িমক পরবত psিত িবষয়ক দpেরর
সহায়তা পাi।
eিট িছল aতয্n চম কার aিভjতা। pেতয্ক িপতামাতা e ‘গেlর’ িভn িভn aংশ বেল থােকন eবং আিম িদকিনেদর্ শনা eবং সmাদনার েkেt তােদরেক সাহাযয্ কির যােত
তারা পুিsকািট রচনা করেত, তােদর িচnাগুেলােক চয্ােল করেত eবং eমন eক পুিsকা ৈতির করেত পােরন যা তােদর সবাiেক গিবর্ত করেব।
িশkা েkেt আমরা েয কাজi কের থািক না েকন িপতামাতােদর aংশীদািরt aপিরহাযর্। চয্ােnলর oয়ালকট e কাজ aবয্াহত রাখেত সাহাযয্ করায় আমরা সবাi তার কােছ
কৃ তj। মাধয্িমক পরবত psিত িবষয়ক দpরেক eর সহেযািগতার জনয্ জানাi িবেশষ ধনয্বাদ; বৃহtর িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর সােথ ei কাজেক যাচাi করা eবং
েশষ পযর্n ei গুরtু পূণর্ কাজিটর pকাশনার েkেt aিফস aপিরহাযর্ ভূ িমকা পালন কের।
আমার জনয্ িপতামাতােদর ei েগা ীিটর সােথ কাজ করা িছল eক চম কার aিভjতা। িবেশষ কের গত দু'বছেরর aিভjতা িছল েরামা কর। েকননা e কাজ আমার আেগর
পেদর সােথ সংি িছল না। eিট আমােক িপতামাতােদর সােথ িশখেত eবং িবকিশত হেত সাহাযয্ কেরেছ। আমরা তথয্ সংgহ কেরিছ, আমােদর aিভjতাগুেলােক eকিtত
করেত িনেজেদর মেধয্ সহেযািগতা কেরিছ eবং িপতামাতােদর জনয্ িপতামাতােদর েলখা eকিট রচনা psত কেরিছ।
েবভারিল, kেদেত,মুরা, েমi, মিনক, মিটর্, নয্ািn eবং েরাজ সবাiেক আিম আnিরক ধনয্বাদ জানাi যারা e পুিsকা রচনায় কেঠার পির ম কেরেছন। আমরা aয্ািন, rােমানা
eবং ে ভােরর কাছ েথেক িকছু সাহাযয্ িনেয়িছ। aবশয্i শত শত িপতামাতা যােদরেক আমরা িচিন eবং যােদর সােথ বছেরর পর বছর আমরা মতামত িবিনময় করিছ তারাi
আমােদর েpরণার আসল u স।
eিট িছল ভােলাবাসার পির ম।
eিলজােবথ e িসয়ােবরা

িপতামাতােদর মেধয্ pধান pদায়ক
kেদেত আগাডর্
আিম েকবল আমার সnানেদর সাফলয্ লােভ সাহাযয্ করেত নয়, বরং তােদর sু েলর সব িশkাথ েদর সাহাযয্ করেত পয্ােরn
িলডার হেয়িছ। আিম িসdাn gহণ কির েয e লkয্ aজর্ েন আমার জনয্ সবেচেয় ভােলা পnা হল িপতামাতােদরেক েসi
তথয্, jান eবং uপলিd pদান করা যা তােদর সnানেদর সাহাযয্ করার েkেt তােদর সিkয় ভূ িমকা পালেনর জনয্ pেয়াজন।
আিম িমডল sু ল eবং হাi sু ল পযর্ােয় পয্ােরn aয্ােসািসেয়শেনর েpিসেডn িহেসেব দািয়t পালন কেরিছ, বেরা aব ময্ানহাটান
হাi sু ল েpিসেডnস কাuিnেলর েpিসেডn িহেসেব eবং চয্ােnলেরর পয্ােরn aয্াডভাiজির কাuিnেলর যুg সভাপিত িহেসেব
শহরিভিtক পযর্ােয় দািয়t পালন কেরিছ। আিম িনu iয়কর্ েsট eডু েকশন িডপাটর্ েমেnর পয্ােরn aয্াডভাiজির কাuিnেলর
িপতামাতা সদসয্ িহেসেবo দািয়t পালন কেরিছ, যা আমােক িনবnন পযর্ােলাচনা (eসiuআরআর) দেলর aধীন anত
পাঁচিট sু েল দািয়t পালেনর সুেযাগ pদান কের। বতর্ মােন আিম bকিলেন িডিsk 17-eর জনয্ কমুয্িনিট eডু েকশন
কাuিnেলর েpিসেডn িহেসেব দািয়t পালন করিছ।
eস েমi চয্ান
আিম eকজন aিভবাসী েয িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু েল িশkা লাভ কেরেছ। আমার সnােনর aিভjতা েথেক আিম
e কথা িব াস কির েয আমােদর সnানেদর জনয্ সেবর্াc সুফল লাভ করেত আমােদরেক sু েলর সােথ সিkয় aংশীদার
িহেসেব কাজ করেত হেব। bকিলন েটকিনকয্াল হাi sু েল পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর িহেসেব আমার ভূ িমকা পালনকােল আিম
িশkাথ েদর সফল তরুণ িহেসেব গেড় েতালার েkেt েযসব চয্ােল রেয়েছ েসগুেলা সmেকর্ o anদৃর্ি লাভ কির। ei িপতামাতা
েগা ীেত আমার েযাগদােনর কারণ হল পাবিলক sু েলর িপতামাতা িহেসেব আমােদর aিভjতাগুেলােক eকিtত করা, িপতামাতা
িহেসেব আমরা যা িশেখিছ তা ছিড়েয় েদoয়া eবং eকi পিরিsিতেত আেছ eমন aনয্ িপতামাতােদর kমতািয়ত করা।
আমােদর েমnর িলজ িsয়াবারাসহ ei দেলর aনয্ানয্ িপতামাতােদর সােথ কাজ করেত েপের আিম িনেজেক ধনয্ মেন করিছ।
েরাজ ডয্াশ
আিম আমার কয্ািরয়ােরর pথমিদেক আমার সnােনর িশkার সােথ সmৃk থাকার গুরtু বুঝেত েপেরিছলাম যােত আিম
তােদরেক সিঠক পেথ পিরচািলত করেত পাির। আিম আমার সnােনর pাথিমক, মাধয্িমক eবং হাi sু েলর পয্ােরn
aয্ােসািসেয়শেনর ে জারার eবং তারপর েpিসেডn িহেসেব দািয়t পালন কির। আিম িডিsk 22 িলডারিশপ িটেম eবং
চয্ােnলেরর পয্ােরn aয্াডভাiজির কাuিnেল েpিসেডnস কাuিnল েথেক িপতা/মাতা pিতিনিধ িহেসেব িনবর্ািচত হেয়িছলাম।
আিম বতর্ মােন aয্াডoয়াডর্ আর মুেরা হাi sু েলর পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর িহেসেব দািয়t পালন করিছ eবং িবগত নয় বছর
ধের আিম ei পেদ বহাল আিছ। িপতামাতােদর তােদর সnােনর িশkা aজর্ েনর পেথ সাহাযয্ করার জনয্ jাত িসdাn
pেণতা হেত গুরtু পূণর্ তথয্ লােভর জনয্ সাহাযয্ pেয়াজন। ei পুিsকা কেলেজর psিতর িবষেয় eবং িমডল o হাi sু ল
েgেড িক িক pতয্াশা করা হয় েস সmেকর্ আমােদর েসরা পরামশর্গেু লা aনয্ানয্ িপতামাতােদর সােথ িবিনময় কের।

মিনক িলnেস
আিম eকজন eকক মাতা। আমার দুিট েছেল সnান রেয়েছ। তােদর eকজন bকিলেন পাবিলক হাi sু েল পেড়। eখন যা করা pেয়াজন
তা করার মাধয্েম আমার সnান হাi sু ল সmn করার পর িকভােব কেলজ eবং কয্ািরয়ােরর জনয্ psত হেয় েবর হেত পারেব তা
আমার েছেলেক েবাঝােনার জনয্ আিম কেঠার পির ম করিছ। আিম 2008 সাল েথেক eকজন পয্ােরn িলডার eবং আিম িপতামাতা
সংি তার সকল পযর্ােয় aংশgহণ কেরিছ। আিম পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন/পয্ােরn িটচার aয্ােসািসেয়শন, sু ল িলডারিশপ িটম, টাiেটল
oয়ান পয্ােরn aয্াডভাiজির কাuিnল, িডিsk eবং বেরা aয্াডভাiজির কাuিnল, িডিsk িলডারিশপ িটম eবং চয্ােnেরর পয্ােরn
aয্াডভাiজির কাuিnেল দািয়t পালন কির। আিম িমডল eবং হাi sু েল eকজন লািনর্ং িলডার, হাi sু ল aয্াডিমশন aয্াmােসডর eবং
আমার িগজর্ ায় eডু েকশন িমিনিsর eকজন সিkয় সদসয্। আিম iuনাiেটড েফডােরশন aব িটচারস পয্ােরn আuটিরচ কিমিট eবং
হাi sু েলর পয্ােরn aয্াডভাiজির কাuিnেলর eকজন সদসয্। সফল sু ল aিভjতা লােভর জনয্ আমােদর িশkাথ েদর সেবর্াtম পেথ
ধািবত করেত ei পুিsকা pেয়াজনীয় সকল তথয্ dারা পূণ।র্
েবভারিল মারশয্াক
আিম আমার সnানেদর িশkার সােথ 1989 সাল েথেক জিড়ত যখন আমার pথম সnান িp-িকnারগােটর্ েন েযেত শুরু কের। pথমিদেক
আিম kাসরুেমর েপছেন কাজ কির বা িফl ি েপ যাi। িসিটিভিtক ভূ িমকা পালেনর জনয্ আমার pথম কােজর সুেযাগ যখন আেস তখন
আিম টাiেটল oয়ান ৈবঠেক আমার িডিskেক pিতিনিধt কির। তারপর আিম হাi sু ল িবষয়ক িসিটিভিtক কাuিnেল িনবর্ািচত হi
eবং েসখােন বহু বছর দািয়t পালন কির। 2004 সােল আিম iueফিট পয্ােরn আuটিরচ কিমিটর হাi sু ল সাব কিমিটেত eকজন
সিkয় সদসয্ িহেসেব দািয়t পালন কির যা িডoi কম , িপতামাতা, িশkক eবং গাiেডn কাuিnলরেদর eকেt েফাকাস gপগুেলােত
িনেয় আেস। 2005 সােল eিট িডoi-eর িশkাথ ভিতর্ দpেরর সােথ ‘হাi sু লেক জানা-িপতামাতােদর জনয্ uপকারী পরামশর্’ pণয়ন
কের। 2010 সােল িশkাথ ভিতর্ দpর হাi sু ল ভিতর্ pিkয়ার জনয্ “পয্ােরn aয্ােmেসডর”েদর eকিট দলেক pিশkণ pদান কের।
িপতামাতারা তােদর সnােনর িশkার িবিভn িদক িনেয় েযভােব eেক aপেরর সােথ আলাপ কের আিম ei পুিsকােক েদখিছ িঠক েসভােবi।
মিটর্ মারশয্াক
আিম bংk eবং kiেnর পাবিলক sু েলর eকজন গিবর্ত gয্াজুেয়ট eবং আিম সরকাির িশkায় িব াসী। সাuথ bংেkর pাথিমক sু েল
িতন বছর িশkকতা করার পর আিম আiনজীবী িহেসেব নতু ন কয্ািরয়ার শুরু কির। আিম কৃ তj েয িনu iয়কর্ পাবিলক sু লগুেলােত
আমার েছেলরা unত িশkা লাভ করেত পারেব। তােদর pািত ািনক agগিত aনুধাবেনর জনয্ আিম েহমn eবং বসেnর pিতিট
িপতামাতা-িশkক ৈবঠেক eবং সকল পিরিচিতমূলক সভা o oেপন sু েল aংশ িনেয় থািক। যার ফেল আিম আমার েছেলেদর সােথ তােদর
ে িণর কােজর িবষেয় কথা বলেত eবং সমসয্া েদখা িদেল তােদরেক পরামশর্ িদেত psত িছলাম। আিম ভিতর্ pিkয়ায় eকজন u সাহী
aংশgহণকারী িছলাম, sু ল o sু ল েমলা পিরদশর্ন কির eবং আমার েছেলেদর কেলেজর আেবদন pিkয়া সাজােত সাহাযয্ কির। আমার
সnােনরা যােত কেলজ o কয্ািরয়ােরর পেথ সফল হয় তা িনি ত করেত আিম যা কেরিছ তার aিধকাংশi e পুিsকােত রেয়েছ।

মরা ময্াক গভানর্
আমার দুi সnান সরকাির pাথিমক o হাi sু েল aধয্য়েনর আেগ েথেকi আিম িপতামাতােদর সােথ সিkয় িছলাম। আিম তােদর সবাiেক
তােদর সnানেদর সাফলয্ লােভ সাহাযয্ করার জনয্ তথয্ পাবার িবষেয় uদgীব েদেখিছ। eকজন িশkক o গাiেডn কাuিnলর িহেসেব
আিম তােদরেক সাহাযয্ করেত সkম িছলাম। মােঝমােঝ আিম িবিভn sু েলর িশkাথ েদর িপতামাতােদর কাছ েথেক আসা pে র জবাব েদi।
pিতিট sু েল েয বয্াপক পিরমাণ তথয্ চাiেলi পাoয়া েযত তা িছল aিব াসয্। আমােদর িশkাথ েদর পিরবারগুেলা িবিভn ধরেনর পটভূ িম
েথেক আসার কারেণ তােদর চািহদা পূরণ িছল aতয্n চয্ােলি ং বয্াপার। তােদর aেনেকi িনu iয়কর্ sু ল বয্বsার সােথ পিরিচত নয়।
তারা eেসেছ িসিট, েsট বা েদেশর বাiের েথেক। তােদর েকu েকu pযুিk সmেকর্ aনিভj আবার েকu েকu iংেরিজেত কথা বলেত
পাের না। সাফলয্ লােভ তােদর সnানেদরেক pেয়াজনীয় সহায়তা pদােনর জনয্ তােদর সবারi তথয্ pেয়াজন। আমার সময় o ম িদেয়,
সব িপতামাতা o aিভভাবকেদর জনয্ িনেদর্ শনা সাজােত, বয্াখয্া o pকাশ করেত সাহাযয্ করার মাধয্েম িপতামাতারা যােত তােদর সnানেদর
সmেকর্ pেয়াজনীয় তথয্ েপেত পাের তা িনি ত করার ei pেচ ার aংশ হেত েপের আিম আনিnত।
নয্ািn েশর
আিম eক েমেয় যমজ সnােনর eকক মাতা। আমার সnােনরা বতর্ মােন িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু ল বয্বsায় হাi sু েল সেফামর িহেসেব
aধয্য়ন করেছ। আমার কােছ হাi sু ল আেবদন pিkয়ােক জিটল eবং আtিব াস কিমেয় েদয়ার মত বেল মেন হয়। ei পুিsকা আমার
মত aিভভাবকরা িলখেছ যারা তােদর সnানেদর চম কার িশkা pদান করেত চায় eবং তােদর সnােনরা কেলজ বা iuিনভর্ ািসিটেত পড়েব
বেল sp েদেখ েযিট তােদরেক ভিবষয্ কমর্েkেtর জনয্ ৈতির o psত করেব। সnানেদর িশkা o কয্ািরয়ােরর আকাkা পূরেণ সহায়তা
করার জনয্ সব িপতামাতােদর েয jান eবং চািহদা থাকা pেয়াজন ei পুিsকা তার pিতফলন ঘিটেয়েছ। আিম আশা করিছ ei পুিsকায়
uপsািপত আমােদর সমি গত aিভjতা আপনার সnােনর জনয্ আপনার pেচ ায় সুফল বেয় আনেব।

pথম িদককার pদায়ক: িপতামাতা ে ভর বাuজ, rােমানা েয়ড, aয্ািন িলuংজ

ভূ িমকা
আমরা কেয়কজন িপতামাতা ei পুিsকািট িলেখিছ আপনােদর জনয্- aনয্ানয্ িপতামাতা, aিভভাবক o পিরচযর্াকারীেদর জনয্ যারা েgড 6 েথেক 12 পযর্n তােদর সnানেদর
িশkাযাtায় সহায়তা কেরন, েযমনিট করেত আমরা িশেখিছ।sু ল কয্ািরয়ােরর pিতিট মাiলফলেকর জনয্ আপনার সnানেক psত করেত uপেদশ o তথয্ িদেত eিট pণীত
হেয়েছ। আমােদর aিভjতা বয্বহার কের আমরা েচ া কেরিছ েদখােত িকভােব আপিন আপনার সnানেক eক মাiলফলক েথেক পরবত মাiলফলেক, িমডল sু ল েথেক
হাi sু েল েযেত eবং পরবত েত কেলজ o কয্ািরয়ােরর সুেযাগ কােজ লাগােত সাহাযয্ করেত পােরন। আমরা েজেনিছ েয, সব িশkাথ েক বুঝেত হেব িকভােব কেলজ
o চাkিরর চয্ােল েমাকােবলায় psিত gহণ করেত হেব। আমরা আেরা িশেখিছ েয ei psিত শুরু হয় হাi sু েলর আেগi; যত আেগ হয় ততi ভােলা। আমরা িসdাn
িনেয়িছ িমডল sু ল বছরগুেলা েথেক হাi sু েলর uপর মনেযাগ িনবd করেত। eসব বছের িp-িটন o িটন-eজারেদর সােথ কাজ করা আমােদর সকেলর জনয্i সাবর্kিণক
িশkণ aিভjতা।
আমরা েজেনিছ েয, িমডল o হাi sু েল িশkাথ েদর psত করেল েসটা কেলজ o কয্ািরয়ার সmেকর্ jাত িসdাn িনেত সাহাযয্ কের। ভােলা pািত ািনক psিত o ucতর
পিরকlনার মাধয্েম আমরা আমােদর িশশুেদর জনয্ হাi sু েলর পর সেবর্াc সংখয্ক িবকেlর বয্বsা রাখেত পাির- যােত আেছ দুi বা চার বছেরর কেলজ (সািটর্িফেকট,
লাiেসn o aয্ােসািসেয়ট বা sাতক িডিg েপেত), কািরগির o বৃিtমূলক কমর্সিূ চ, িশkানিবিশ, বা কােজর মেধয্ pিশkণ। আমােদর সnানরা যখন িমডল sু ল েথেক
হাi sু েল o পের কেলেজ যােব, তখন আমরা জািন েয, তারা েযসব েকাসর্ পেড় েসসব o েয পdিতর েভতর িদেয় sু েলর কাজ কের েস পdিত তােদরেক গভীরভােব
pভািবত কের।

কেলজ o কয্ািরয়াের psিত:
eটা িক আর েকন েসটা সব িশkাথ র জনয্ গুরtু পূণর্
কেলেজর psিত েকবল হাi sু ল িডেpামা aজর্ েনর মেধয্i সীিমত নয়। আমরা "কেলেজর জনয্ psত" শbিট বয্বহার করিছ eটা েবাঝােত েয সংি
েকাসর্ সফলভােব সmn করার জনয্ jান, দkতা, o আচরণ আেছ। িকছু েমৗিলক দkতা o আচরণ ei পুিsকায় িনেদর্ শ করা আেছ।

িশkাথ র কেলজ

িমডল sু েলর শুরু েথেকi আপনার সnােনর uিচত pািত ািনক পথ aনুসরণ করা যােত েস pিতকারমূলক kােস aংশ না িনেয়i কেলেজ পা রাখেত পাের। pিতকারমূলক
kাস হেলা েযসব িশkাথ কেলজ পযর্ােয়র েকােসর্র জনয্ যেথ psত নয় েসসব িশkাথ র জনয্ েমৗিলক দkতার েকাসর্। েযসব িশkাথ কেলেজ ভিতর্ পরীkার জনয্ যেথ
েsার করেত না পাের তােদর জনয্ pিতকারমূলক kাস আবশয্ক। eসব েকােসর্ েকােনা েkিডট েনi, িকn eেত আপনার টাকা খরচ হেব। uপরn, কেলজ psিতর জনয্
pেয়াজন েকাসর্ ছাড়াo আেরা েবিশ িকছু । eছাড়াo, আপনার সnানেক গেড় তু লেত হেব কেঠার কমর্াভয্াস, পড়ােশানার দkতা eবং আnঃবয্িkক o সামািজক দkতা,
যােক আমরা বিল pািত ািনক আচরণ। eসব আচরণ হাi sু ল েশেষ আকষর্ণীয় সুেযাগ ৈতিরেত আবশয্ক ucপযর্ােয়র ৈনপুণয্ েদখােত তােক সাহাযয্ কের।

আজেকর িদেন কয্ািরয়ােরর সুেযাগ খুবi িভn। আমােদর দুিনয়া udাবন o pযুিk
dারা চািলত। চাকির, েপশা o কয্ািরয়ােরর জনয্ নূয্নতম pেয়াজন হাi sু েলর বাiের
সুিনিদর্ িবেশষািয়ত pিশkণ, আর ভােলা েবতেনর চাকিরর জনয্ pেয়াজন কেলজ
বা কেলজ-utর িডিg। aনয্ কথায়, েকবল হাi sু ল পাশ করা eকজন িশkাথ র
সুেযাগ খুব কম। েবিশ িশkা gহণ করেল িনেচর সুেযাগগুেলা বাড়েব:

ucতর িশkার sর আেয়র সুেযাগ বৃিd কের
dত-বধর্মান 21শ শতািbর aিধকাংশ চাকিরেতi হাi sু েলর uপেরর িশkা
pেয়াজন

• েবিশ o ভােলা চাকিরর সুেযাগ o পছn
িশkার sেরর uপর িভিt কের গড় আয়:

• েবিশ আেয়র সmাবনা

হাi sু ল েথেক ঝেড় পড়া

$23,088

• আেরা েবিশ সুিবধা েযমন, sাsয্বীমা

হাi sু ল িডেpামা

$32,552

• চাকিরর বাজাের আেরা েবিশ pিতেযািগতামূলক িবকl

2 বছেরর কেলজ িডিg

$39,884

4 বছেরর কেলজ িডিg

$53,976

েপশাদার িডিg

$83,720

• েবিশ কমর্সংsােনর সুেযাগ o কােজর িsিতশীলতা

সূt: iu.eস. িডপাটর্ েমn aব েলবার,
iu.eস. বুয্েরা aব েলবার sয্ািটিsকস, 2011

িপতামাতা/aিভভাবক সংি তা
িপতামাতা িহেসেব আমােদর সnানেদর িশkাযাtায় আমােদর রেয়েছ গুরtু পূণর্ pভাব। আমােদর শিk রেয়েছ িশkার মূলয্ o গুরtু সmেকর্ আমােদর সnানেদর মেনাভাব
o িব াস গেড় েতালার। আমােদর সnানেদর েবেড় oঠা o েশখার সময় তারা েযন তােদর িনেজেদর িশkায় আেরা েবিশ ভূ িমকা িনেত পাের eবং eটাi uিচত।

pািত ািনক o বয্িkগত আচরণ
sু েল সাফলয্ লােভর জনয্ িশkাথ েদর েযসব pেয়াজনীয় কাজ o আচরণ জানা pেয়াজন েসসেবর সােথ আমােদর পিরিচত হoয়াটা খুব গুরtু পূণ।র্ eসব কাজেক আমরা
বিল "pািত ািনক o বয্িkগত আচরণ"।

িশkাথ র pেয়াজনীয় আচরণ/দkতা

িশkাথ েদর জনয্ আদশর্ আচরণ

িপতামাতােদর েকৗশল

(েলখাপড়া o কয্ািরয়াের সাফেলয্র সােথ
সংযুk)

("সফল িশkাথ েদর" েদখােনা aভয্াস িক
আপনার সnান aনুসরণ কের?)

(িবিভn সংsা েথেক eবং eকi েgড aথবা eক
বা দুi বছর আেগর িশkাথ েদর িপতামাতােদর
কােছ েথেক সহায়তা o পরামশর্ চাoয়া ছাড়াo)

pকৃ ত aসুsতা ছাড়া, ঝগড়া না কের েস িক sু েল যায়?

িডoi oেয়বসাiট, পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর বা গাiেডn
aিফস েথেক sু ল কয্ােলnার সংgহ করুন। ছু িট,
পরীkা, aধর্িদবস o িপতামাতা-িশkক ৈবঠেকর
তািরখ িচিhত কের রাখুন।

িনয়িমত uপিsিত

েস কখেনা sু ল েখালা থাকা aবsায় eকিদন "ছু িট"
দািব কের না।
সময়ানুবিতর্ তা

সব aনু ােনর জনয্ েস িক সময়মত psত থােক?
পিথমেধয্ েদির হoয়ার আশ ায় েস িক কমপেk 15
িমিনট েবিশ সময় হােত িনেয় বািড় েথেক েবর হয়?

sু েলর েপাশাক o জয্ােকট সহেজ পাoয়ার জনয্ দরজার
কােছ eকিট sান িনিদর্ কের রাখুন। সnয্ায় েদেখ
রাখুন েপাশাক, sু ল বয্াগ o aনয্ কাগজপt পরবত
িদেনর জনয্ psত আেছ িকনা।

সহেযািগতা/সিmিলতভােব কাজ করা

েস িক বািড়র কাজ o pকেl aনয্েদর সােথ কাজ কের?

বািড়েত aনয্েদর সােথ করার জনয্ বয়স uপেযাগী কাজ
িদন।

দলগতভােব কােজর সময় েস িক িনেজর aংেশর কাজ
নয্াযয্ভােব কের?

সহপা েদর েফানবুক ৈতিরেত সাহাযয্ করুন।
pকেl eকসােথ কাজ করার জনয্ আপনার সnােনর
বnু েদর আপনার বাসায় আমntণ জানান।

কাযর্কর েযাগােযাগ

েস িক pে র utর েদয় বা aিতিরk তথয্ চায়?
েস িক s ভােব কথা বেল eবং সহেজ েবাধগময্ শb
বয্বহার কের?

aনয্ কােরা সােথ, eমনিক আপনার সnােনর সােথ কথা
বলার সময় েচােখ েচাখ েরেখ কথা বলুন।
িনেদর্ শনা েদoয়ার সময় যতটা সmব পির ার কের িদন।
শbভাnার ৈতির করেত পড়ায় u সািহত করুন।

(পূববর্ ত পৃ ার পর েথেক)

িশkাথ র pেয়াজনীয় আচরণ/দkতা

িশkাথ েদর জনয্ আদশর্ আচরণ

িপতামাতােদর েকৗশল

(েলখাপড়া o কয্ািরয়াের সাফেলয্র সােথ
সংযুk)

("সফল িশkাথ েদর" েদখােনা aভয্াস িক
আপনার সnান aনুসরণ কের?)

(িবিভn সংsা েথেক eবং eকi েgড aথবা eক
বা দুi বছর আেগর িশkাথ েদর িপতামাতােদর
কােছ েথেক সহায়তা o পরামশর্ চাoয়া ছাড়াo)

বাধা সৃি না কের েস িক aনয্েদর কথা েশােন?

আপনার সnানেক েদখান আপিন মানুেষর কথা েশােনন;
আপিন যা চান তাi তাড়াহুেড়া কের বলেবন না।

িনেজর o aনয্েদর pিত সmান

েস িক বাসায়, েখলায় eবং sু েল িনয়মকানুন েমেন চেল?

আপনার সnােনর সােথ সমসয্া িনেয় আেলাচনা করুন;
ঘটনার দুi িদকi বণর্না করুন।
িনভর্ রেযাগয্তা: a ীকার পূরণ কের o দািয়t পালন
কের

পড়ার দkতা: pািত ািনক পড়া েবাঝার unিত করেত
কাজ করা, aিপর্ত কােজ মেনােযাগ িদেত eবং পড়া o
েলখার কােজ ভােলা করার সামথর্য্

sরণ কিরেয় েদoয়া ছাড়া েস িক কাজ কের?
pিত িত aনুযায়ী িক েস কাজ সmn কের?

আপনার সnােনর সােথ িনিদর্ aয্াসাiনেমn বা কােজর
সব ধােপর eকিট তািলকা িলখুন। pিতিট ধাপ েশষ
করার পর তােক িদেয় েস ধাপিট েকেট িদন।

িজjাসা করা ছাড়া িক েস আপনােক sু েলর েনািটস
েদয়?

সব sু ল েনািটেসর জনয্ eকিট জায়গা িনধর্ারণ করুন
যােত আপনার সnান জােন েকাথায় রাখেত হেব।
(pিতিদন আপিন aবশয্i েসগুেলা েদখেবন)

েস িক pিতিদন kােসর েনাট পযর্ােলাচনা কের?

রােত বািড়র কাজ করার জনয্ আপনার সnােনর জনয্
eকিট sান িনিদর্ কের িদন।

েস িক বাসায় পাঠয্বi (িশkেকর েদoয়া aনয্ানয্
িজিনস) বয্বহার কের?
েস িক েসল েফান, িটিভ বা কিmuটার ছাড়া (যিদ
না aয্াসাiনেমn সmn করেত লােগ) aয্াসাiনেমেnর
কাজ কের?

েগাছােনার জনয্ েনাটবi েচক করুন। িবষয়গুেলা আলাদা
েসকশেন থাকেব eবং তািরখ aনুযায়ী কাজ ভাগ করা
থাকেব।
আপনার সnানেক বলুন িদেনর পড়া আপনােক বয্াখয্া
কের েবাঝােত।
sু ল/বািড়র কােজর pানার কয্ােলnার ৈতির করেত
আপনার সnানেক সাহাযয্ করুন।
েখয়াল রাখুন আপনার সnান েযন pািত ািনক সব
িবষয় পেড় eবং েকােনা kােসর বািড়র কােজর
aয্াসাiনেমেn aবেহলা না কের। সবেচেয় কিঠন বািড়র
কাজ pথেম করেত u সািহত করুন, েশেষ নয়।

(পূববর্ ত পৃ ার পর েথেক)

িশkাথ র pেয়াজনীয় আচরণ/দkতা

িশkাথ েদর জনয্ আদশর্ আচরণ

িপতামাতােদর েকৗশল

(েলখাপড়া o কয্ািরয়াের সাফেলয্র সােথ
সংযুk)

("সফল িশkাথ েদর" েদখােনা aভয্াস িক
আপনার সnান aনুসরণ কের?)

(িবিভn সংsা েথেক eবং eকi েgড aথবা eক
বা দুi বছর আেগর িশkাথ েদর িপতামাতােদর
কােছ েথেক সহায়তা o পরামশর্ চাoয়া ছাড়াo)

কােজর ৈনিতকতা: কাজ কিঠন বা িনরানnময় হেলo
সmূণর্ o সময়মত কাজ সmn করার icা

েস িক মেন কিরেয় েদoয়া ছাড়া কাজ কের?
েস িক pিতিদন aয্াসাiনেমn সmn কের?

aয্াসাiনেমn েদoয়ার পর যত dত সmব আপনার
সnানেক aয্াসাiনেমn শুরু করার জনয্ u সািহত
করুন।

েস িক িনধর্ািরত সমেয়র আেগi দীঘর্ েময়ািদ pকেl
agগিত কের?

pিতবারi িনেজর েসরা কাজ করার pেয়াজনীয়তা বেল
িদন।
বািড়র পড়ার জনয্ pিতিদন সময় িদন।

আt-uপলিb: িনেজর সবল o দুবলর্ জায়গা eবং
িবিভn পিরিsিতেত িক ভােলা কাজ কের েসটা িচিhত
করার সামথর্য্; দkতা বৃিdেত েচ া করার জনয্ ৈতির
থাকা

আপনার সnান যিদ কয্ািরয়ােরর লkয্ সূচনা কের
থােক, তাহেল তার দkতার সােথ িক eর িমল আেছ?
(েযমন, িচিক সা েপশায় আgহী eকজন িশkাথ েক
aবশয্i িবjান o গিণেত ভােলা হেত হেব।)

sু ল o কমুয্িনিটেত েযাগদান কের আপনার সnানেক
আgেহর চািহদা েমটােত সাহাযয্ করুন।
gnাগার, যাদুঘর, ঐিতহািসক sান পিরদশর্েনর বয্বsা
করুন।

েস িক কিঠন বািড়র কাজ pথেম কের তারপর
'সহজগুেলা' কের? আপনার সnােনর uিচত হেব িবনয্াস
পিরবতর্ ন করা যতkণ না েস িনেজর জনয্ সেবর্াtম,
সবর্ািধক সময়-সা য়ী বা সহজসাধয্ পdিত েবর করেত
পাের।
udীপনা: aিতিরk িশkা সমৃdকরণ চায়

পাঠয্kম বিহভূর্ ত কমর্কাে েস িক aংশgহণ কের?
েস িক শহেরর িবিভn সাংsৃ িতক pিত ান পিরদশর্ন
কের?

sু ল o কমুয্িনিটেত েযাগদান কের আপনার সnানেক
আgেহর চািহদা েমটােত সাহাযয্ করুন।
gnাগার, যাদুঘর, ঐিতহািসক sান পিরদশর্েনর বয্বsা
করুন।

(পূববর্ ত পৃ ার পর েথেক)

িশkাথ র pেয়াজনীয় আচরণ/দkতা

িশkাথ েদর জনয্ আদশর্ আচরণ

িপতামাতােদর েকৗশল

(েলখাপড়া o কয্ািরয়াের সাফেলয্র সােথ
সংযুk)

("সফল িশkাথ েদর" েদখােনা aভয্াস িক
আপনার সnান aনুসরণ কের?)

(িবিভn সংsা েথেক eবং eকi েgড aথবা eক
বা দুi বছর আেগর িশkাথ েদর িপতামাতােদর
কােছ েথেক সহায়তা o পরামশর্ চাoয়া ছাড়াo)

েলখা: িচnা সংগিঠত করা, িবশাল শbভাnার বয্বহার
করা, সmাদনা করা eবং মতামত anভুর্ k করেত
পুনরায় েলখা; সিঠক বয্াকরণ, বানান o pেয়াগ বয্বহার
কের s ভােব ধারণা uপsাপন করা

েস িক দীঘর্ aয্াসাiনেমেnর জনয্ eকিট রূপেরখা েলেখ,
তারপর সংেশাধন কের, খসড়া েলেখ eবং আবার
সংেশাধন কের? িশkেকর জনয্ েলখা বা টাiপ করার
আেগ চূ ড়াn খসড়ািটর বানান o বয্াকরণ যাচাi কের
েদখা uিচত।

আপনার সnানেক pিতিদন পড়েত িদন। eেত তার
শbভা ার বৃিd পায়।
আপনার সnােনর সােথ aয্াসাiনেমেnর pথম খসড়া
েদখুন; eিট আেরা ভােলা করার জনয্ পরামশর্ িদন;
িবষয়িট সmেকর্ জােন eমন কাuেক খসড়ািট েদখান।
েখয়াল রাখুন আপনার সnান েযন বnু বা oেয়বসাiট
েথেক েলখা নকল না কের।

িবে ষণ: ডাটা o aনয্ানয্ তথয্ বয্বহার, বkবয্ তু লনা
করা, ছক o তথয্ বয্াখয্া করা eবং সারাংশ ৈতির
করার সামথর্য্

েস িক বাsব তথয্, ধারণা o মতামেতর মেধয্ পাথর্কয্
জােন?

সংবাদপt o ময্াগািজেনর েটিবল, ছক o িচt িনেদর্ শ
করুন।

দুi বা তেতািধক তেথয্র মেধয্ েস িক pিতিট আলাদা
'বাsব তথয্েক' িচিhত করেত পাের eবং বলেত পাের
pিতিট aনয্িট েথেক িকভােব আলাদা বা িভn?

আপনার সnানেক বলুন ছক বা েটিবল আপনার কােছ
বয্াখয্া করেত।

বয্াখয্া করা: বাsব-িভিtক utের যুিk/কাযর্কারেণর
বয্বহার; সাম সয্ o ৈবপিরতয্ জানা

িনিদর্ কােজর ফলাফল িক েস িচিhত করেত পাের?
(তু ষারপাত হেল কাuেক েসগুেলা সরােত হেব!)

আপনার সnানেক eমন p করুন যােত বাsব তথয্
বা িবsািরত utর িদেত হয়, েকবল হয্াঁ বা না নয়।
কাজ েদখার সময় আপনার সnানেক িজেjস করুন
utরিট সmn করেত আেরা িকছু েযাগ করা যায়
িকনা।

(পূববর্ ত পৃ ার পর েথেক)

িশkাথ র pেয়াজনীয় আচরণ/দkতা

িশkাথ েদর জনয্ আদশর্ আচরণ

িপতামাতােদর েকৗশল

(েলখাপড়া o কয্ািরয়াের সাফেলয্র সােথ
সংযুk)

("সফল িশkাথ েদর" েদখােনা aভয্াস িক
আপনার সnান aনুসরণ কের?)

(িবিভn সংsা েথেক eবং eকi েgড aথবা eক
বা দুi বছর আেগর িশkাথ েদর িপতামাতােদর
কােছ েথেক সহায়তা o পরামশর্ চাoয়া ছাড়াo)

সূkতা o িনভুর্ লতা: তথয্ বারবার পযর্ােলাচনার পর
সুিনিদর্ বাsব-িভিtক utর েদoয়া

pে র utের েস িক সুিদিন িবষয় বা বাsব তেথয্র
তািলকা েদয়? পড়া বা গেবষণার পর েস িক তািলকায়
আেরা আiেটম েযাগ করেত পাের?

আপনার সnানেক eমন p করুন যােত বাsব তথয্
বা িবsািরত utর িদেত হয়, েকবল হয্াঁ বা না নয়।

কাজ েদoয়া হেল েস িক তথয্ আহরেণর জনয্ িবিভn
পnা, েযমন, পাঠয্বi, িব েকাষ, কিmuটাের
aনুসnান, সংবাদপt, সংবাদ ময্াগািজন বা aনয্ানয্
pকাশনা বয্বহার কের? aয্াসাiনেমn সmn করেত
সবেচেয় ভােলা তথয্ যােত আেছ তার uিচত েসটা
িনবর্াচন করা।

ৈদনিnন কাজ করেত িগেয় েকানিট আেগ করেবন েস
িসdাn িনন aথয্া আপিন িকভােব agািধকার িনধর্ারণ
করেবন েসটা আপনার সnানেক বলুন।

সমসয্া সমাধান: সমসয্া সমাধােন eবং সবেচেয়
uপযুkিট বাছাi করেত িবিভn েকৗশল বয্বহার করা;
সৃজনশীলভােব িচnা করা eবং েকৗশল সমnয় o নতু ন
েকৗশল ৈতির করা

কাজ েদখার সময় আপনার সnানেক িজেjস করুন
utরিট সmn করেত আেরা িকছু েযাগ করা যায়
িকনা।

কাজ aনয্ িকভােব সmn করা যায় েসটা িনেদর্ শ করুন।
বয্াখয্া করুন আপিন িকভােব 'সেবর্াtম পথ'িট েবেছ
িনেলন।

pািত ািনক আচরণ েজারদার হয় যখন িপতামাতারা sু েলর সােথ aংশীদািরেtর িভিtেত কাজ কের। িপতামাতা িহেসেব আমােদর uিচত sু েলর কােছ আমােদর uেdগ
pকাশ, আমােদর সnানেদর সাফেলয্র জনয্ িক িক pেয়াজন েসসব বুঝেত sু লেক বলা, eবং আমােদর সnানেদর সmাবয্ সেবর্াtম িশkা লােভ সহায়তা করেত eকেযােগ
কাজ করার পdিত েবর করা। আমরা েদেখিছ েয, িপতামাতা িশkক ৈবঠেক েযাগদান খুবi গুরtু পূণ,র্ িp-িকnারগােটর্ ন েথেক 12তম েgড পযর্n। eিট আমােদর সnানেদর
eকিট শিkশালী বাতর্ া পাঠায় েয, আমরা তােদর বয্াপাের যtশীল eবং sু লেক শিkশালী বাতর্ া পাঠায় েয, আমরা আমােদর সnানেদর জনয্ সেবর্াtমটাi চাi।

সাধারণ মূল িশkণমান
িনu iয়কর্ েsট সmpিত eকগুc নতু ন িশkণমান gহণ কেরেছ যা 'সাধারণ মূল িশkণমান' নােম পিরিচত। eসব মান kমাnেয় 2015 সােলর মেধয্ চালু করা হেব।
সাধারণ মূল িশkণমান s ভােব বেল েদয় pিতিট েgড sের িশkাথ েদর িক িক জানা uিচত eবং িক িক করেত সkম হেব যােত তারা হাi sু ল পাশ করার পর
কেলজ o কয্ািরয়ােরর জনয্ psত হয়। িনu iয়কর্ িসিটর জনয্ eর aথর্ হেলা sু লগুেলা আগামী িতন বছের kাসরুেমর িশkায় eসব নতু ন মান anভুর্ k করেব। সাধারণ
মূল িশkণমান সmেকর্ আেরা জানেত েদখুন: schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary।
সাধারণ মূল িশkণমােনর সােথ থাকেব সংেশািধত িনu iয়কর্ েsট (eনoয়াieস) মূলয্ায়ন পরীkা। eসব নতু ন পরীkা আমােদর িশkাথ রা কেলজ o কয্ািরয়ােরর
জনয্ psত িকনা তা আমােদরেক- িশkাথ o িশkকেদরেক- pিতিট েgড পযর্ােয় বুঝেত সাহাযয্ করেব।

পরীkা
পরীkা েদoয়ার বয্াপাের iিতবাচক মেনাভাব গেড় তু লেত eবং আতংক o uেdগ কমােত আমােদর িশkাথ েদর সাহাযয্ করা আমােদর জনয্ গুরtু পূণ।র্ আমােদর িশkাথ েদর
জনয্ পড়ােশানার জনয্ ভােলা জায়গার pেয়াজন। আমরা আমােদর িশkাথ েদর sরণ কিরেয় িদেত পাির েয, pিতিদন বািড়র কাজ কের, পড়ােশানা কের eবং kােস
aংশgহণ করেল তারা পরীkার জনয্ psত হেব। আমােদর িশkাথ রা িনেচর সাiেট িগেয় aিতিরk সাহাযয্ o তথয্ েপেত পাের:
www.homeinstructionschools.com/shack/3‐8examreview.html
www.homeinstructionschools.com/regents.htm
www.regentsreviewlive.net
www.regentsprep.org
কেলজ o কয্ািরয়ােরর লেkয্ েযেত আমােদর সnানরা যখন িমডল sু ল েথেক হাi sু েল পদাপর্ণ কের, তখন িনu iয়কর্ েsট পরীkা o িরেজnস পরীkা িবিভn িবষেয়
তারা িক িশখেছ তা পিরমাপ কের। িমডল sু ল o হাi sু েল িশkাথ েদর aিভjতার পুেরা সমেয় তােদরেক পযর্াবৃt মূলয্ায়নo করা হয়। sু ল eসব বয্বহার কের েমৗিলক
িবষয়গুেলােত pািত ািনক দkতায় সবল o দবর্ল িদকগুেলা িনধর্ারণ করার জনয্। eসব পরীkা বয্ব ত িশkাথ o িশkকেদর সাহাযয্ করার জনয্ eবং যােত আপনােদর
মত িপতামাতারা কেলজ o কয্ািরয়ােরর জনয্ psিতেত আপনােদর সnানেক সহায়তায় নতু ন নতু ন পnা িনেয় আেস।

utম িশkণ aভয্াস গেড় তু লেত আমােদর
দরকার আমােদর সnানেদর সাহাযয্ করা,
যা তােদর পরীkার psিতেত eবং পরীkা
িদেত সহায়তা করেব।

utম িশkণ aভয্াস গেড় তু লেত আমােদর দরকার আমােদর সnানেদর সাহাযয্ করা, যা তােদর
পরীkার psিতেত eবং পরীkা িদেত সহায়তা করেব। আমােদর uিচত িমডল sু ল o হাi sু ল
বছরগুেলােত ucমানসmn েকাসর্ িনেত eবং সব পরীkায় ভােলা করার জনয্ কেঠার পির ম করেত
তােদরেক u সািহত করা।
িবেশষ d বয্: eটা মেন রাখা জরুির েয, আপনার সnােনর যিদ েসকশন 504 সুিবধাসহ বয্িkক
িশkা পিরকlনা (আiiিপ) থােক, তাহেল আপনার সnান কেলজ ভিতর্ পরীkাসহ িবিভn পরীkায়
aিতিরk সময় বা aনয্ানয্ িবেশষ সুিবধা পােব। যিদ আপনার সnােনর 'iংেরিজেত সীিমত দkতা'
থােক বা েস 'iংেরিজ ভাষা িশkাথ ' হয়, তাহেল েস মাতৃ ভাষায় পরীkা িদেত পাের বা aিতিরk
সময় বা aনয্ানয্ িবেশষ সুিবধা পােব।

িমডল o হাi sু েলর িশkাথ েদর জনয্ িনu iয়কর্ েsট পরীkা
িমডল sু ল
িমডল sু েল িশkাথ রা িনেচর eনoয়াieস মধয্বত পরীkা েদেব:


6 েgড- iংেরিজ ভাষা কলা (ieলe) পরীkা; গিণত পরীkা



7ম েgড- ieলe পরীkা; গিণত পরীkা



8ম েgড- ieলe পরীkা; গিণত পরীkা; eবং িবjান পরীkা*

*িকছু িকছু িমডল sু েল 8তম েgেড tরািয়ত েকাসর্ আেছ; eসব েকাসর্ sু ল বছেরর েশেষ িরেজnস পরীkাসহ েশষ হয়। eসব হাi sু ল পযর্ােয়র েকাসর্। যিদ েকােনা
িশkাথ েকাসর্ o িরেজnস পরীkা পাস কের, তাহেল েস হাi sু ল েকাসর্ েkিডট লাভ কের। আপিন যাচাi কের িনি ত করুন েয tরািয়ত েকাসর্গেু লা আপনার সnােনর
pািত ািনক েরকেডর্ িনেদর্ শ করা আেছ যােত হাi sু ল আপনার সnানেক uপযুk kােস sান িদেত পাের।

হাi sু ল
হাi sু েল িশkাথ রা eনoয়াieস িরেজnস o eনoয়াiিস eলoিটi পরীkা েদয়:


iংেরিজ ভাষা কলা (ieলi) িরেজnস



গিণত িরেজnস: সমিnত বীজগিণত 1, জয্ািমিত, বীজগিণত 2/িtেকাণিমিত



িবjান িরেজnস: জীবn পিরেবশ, ধিরিt িবদয্া, রসায়ন, পদাথর্িবjান



iিতহাস িরেজnস: িব iিতহাস o ভূ েগাল, যুkরাে র iিতহাস o সরকার



eলoিটi (iংেরিজ বয্তীত aনয্ানয্ ভাষা) পরীkা: aেনক িবেদিশ ভাষার জনয্ িরেজেnর মত সবর্াtক পরীkা

িরেজnস িডেpামা েপেত হেল িশkাথ েদর aবশয্i কমপেk পাঁচিট সুিনিদর্ িরেজnস পরীkায় কমপেk 65% েgডসহ (iংেরিজ, গিণত, িবjান, িব iিতহাস o ভূ েগাল,
যুkরাে র iিতহাস o সরকার) পাশ করেত হেব।

ucতর িরেজnস িডেpামা েপেত হেল 2008 সােলর পর শুরু করা সব িশkাথ েক aবশয্i
কমপেk আটিট িরেজnস পরীkায় (iংেরিজ, িতনিট সুিনিদর্ গিণত িরেজnস, জীবন িবjান
িরেজnস, বs িবjান িরেজnস, িব iিতহাস o ভূ েগাল eবং যুkরাে র iিতহাস o সরকার)
eবং eলoিটi পরীkায় কমপেk 65% েgড েপেয় পাস করেত হেব। মেন রাখুন েয, ucতর
িরেজnস িডেpামার জনয্ িতন বছেরর িবেদিশ ভাষার িশkার pেয়াজন; তাi আপনার সnানেক
10ম েgেডর মেধয্i িবেদিশ ভাষা েশখার জনয্ u সািহত করুন । eসব শতর্ েযসব িশkাথ
কলায় বা 'েপশাগত o কািরগির িশkায় (িসিটi)' aনুেমািদত পরmরা সmn কের েসসব
েভেদ িবিভn হয় eবং eকজন িশkাথ কখন 9েgড শুরু করল তার uপর িনভর্ র কের। িসিটi
কমর্সিূ চেত aংশgহণকারী সকল িশkাথ িসিটi কমর্সিূ চেত বুয্ পিtর pমাণsরূপ কমর্সিূ চ
সমাপণী কািরগির মূলয্ায়ন পরীkা েদoয়ার জনয্ psত হয়। eসব পরীkার aেনকগুেলাi
inািs সািটর্িফেকশেন ধািবত হয়।

িকছু িকছু কেলজ হয়ত eিসিট েsার েথেক সয্াট
েsারেক pাধানয্ েদয়। aেনেকi uভয়টাi gহণ
কের। আপনার সnানেক জানেত হেব তার
পছেnর কেলেজর জনয্ তােক েকানিট িদেত হেব।

pিতবnী িশkাথ eবং িসিটi কমর্সিূ চর িশkাথ সহ utীণর্ হoয়ার জনয্ আবশয্ক েkিডট o
পরীkা সmিকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্ েদখুন
schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/defa
ult.htm। eসব শতর্ াবিল আেলাচনা করেত eবং কখন আপনার সnানেক িরেজnস o
eলoিটi পরীkা িদেত হেব তার সময়সূিচ জানেত আমরা আপনােক পরামশর্ েদব আপনার
সnােনর গাiেডn কাuিnলেরর সােথ েদখা করার জনয্।

কেলেজর জনয্ psিত gহণকারী িশkাথ েদর জনয্ পরীkা
কেলেজর ভিতর্ পরীkা
eগুেলা হল pিমতমান, জাতীয় পরীkা যা আপনার সnানেক কেলেজর ভিতর্ র জনয্ িদেত হেব। িকছু িকছু কেলজ হয়ত eিসিট েsার েথেক সয্াট েsারেক pাধানয্ েদয়।
aেনেকi uভয়টাi gহণ কের। আপনার সnানেক জানেত হেব তার পছেnর কেলেজর জনয্ তােক েকানিট িদেত হেব। যিদ কেলজ uভয়টাi gহণ কের তাহেল আপনার
সnােনর নমুনা পরীkা েদয়া uিচত eবং েয পরীkািট িদেত েস সবেচেয় sাcnয্েবাধ করেব েসিট েদয়া uিচত। www.collegeboard.org eবং www.act.org
পরীkার নমুনা p পাoয়া যােব।


িপসয্াট- িpিলিমনারী sলাসিটক aয্ােসসেমn েটs- কেলজ েবােডর্ র মাধয্েম e পরীkা েনয়া হয়। eিট গুরুtপূণর্ পঠন দkতা, গিণেতর সমসয্া সমাধােনর দkতা
eবং েলখার দkতা পিরমাপ কের। আপনার সnান সয্ােট কতটা ভােলা করেব তা েবাঝার জনয্ e পরীkােক বয্বহার করা হয় eবং সmাবয্ বৃিtর িবষেয় আপনার
সnােনর সােথ েযাগােযাগ করেত eিট কেলজেক সুেযাগ pদান কের। সেফােমার eবং জুিনয়ররা eেত aংশ gহণ করেত পাের। সব eনoয়াiিস পাবিলক sু ল িশkাথ েদর
জনয্ sু ল িদবস চলাকােল িবনামূেলয্ e পরীkা pদােনর বয্বsা রেয়েছ eবং দুবার e পরীkা েদয়া যােব। জুিরয়র িহেসেব আপনার সnান েয নmর পােব েকবল
তাi তােক নয্াশনাল েমিরট eবং নয্াশনাল aয্ািচভেমn sলারিশেপর জনয্ িবেবিচত হoয়ার েযাগয্ করেব। e পরীkা সmিকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্
www.collegeboard.com/student/testing/psat/about.html িভিজট করুন।



সয্াট 1- sলাসিটক aয্ােসসেমn েটs 1 িরজিনং েটs- কেলজ েবােডর্ র মাধয্েম e পরীkা েনয়া হয়। eিট eকিট বহু-িনবর্াচনী পরীkা eবং eেত eকিট রচনা
িলখেত হয়। গুরtু পূণর্ পঠন, গািণিতক eবং িলখন দkতা পিরমােপর জনয্ e পরীkা েনয়া হয়। সাধারণত 11তম eবং/বা 12তম েgেড e পরীkা েনয়া হয়।
eেত সেবর্াc েsার হল 2400। েযেহতু e পরীkা eকািধকবার েদয়া যায় তাi আপনার সnােনর জনয্ গুরtু পূণর্ হল 11তম েgেড e পরীkা েদয়ার কথা িবেবচনা
করা। কেলজগুেলা তােদর িসdাn েনয়ার সময় আপনার সnােনর সেবর্াc েsারগুেলাi িবেবচনা করেব। যিদ pেয়াজন হয় িফ মokফ eবং pিতবnীেদর পরীkাদােনর
বয্বsার িবষেয় আপনার সnানেক sু ল কাuিnলরেক িজjাসা করার কথা মেন কিরেয় িদন। uভেয়র বয্বsাi রেয়েছ। e পরীkা সmিকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্
sat.collegeboard.org/home িভিজট করুন।



সয্াট 2 সাবেজk েটs-sলাসিটক aয্ােসসেমn েটs 2 সাবেজk েটs- েকান িনিদর্ িবষয় সmেকর্ jান eবং েকান বয্িkর েসi jান pেয়ােগর সkমতা পিরমােপর
জনয্ eiসব পরীkা েনয়া হয়। েযসব কেলজ েবিশ যাচাi-বাছাi কের তােদর জনয্ সয্াট 2 পরীkা েদয়া pেয়াজন। হাi sু েল আপনার সnান সংি েকাসর্ েনয়া
েশষ করার পর পরi uk িবষেয়র পরীkা িনেয় েনয়া uিচত। pেয়াজন হেল িফ মokফ eবং pিতবnীেদর পরীkাদােনর বয্বsার িবষেয় িজjাসা করুন।e পরীkা
সmিকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্ sat.collegeboard.org/home িভিজট করুন।



eিসিট- আেমিরকান কেলজ েটিsং aয্ােসসেমn- আেমিরকান কেলজ েটিsং কতৃর্ ক e পরীkা পিরচািলত হয়। eিট সয্াট 1 িরজিনং পরীkার eকিট িবকl পরীkা।
eিট িলিখতভােব বা িলিখত ছাড়াo েদয়া যায়। e পরীkার িবষয়গুেলা হল iংেরিজ, গিণত, পঠন, িবjান eবং িলখন। সেবর্াc নmর হল 36। pেয়াজন হেল
িফ মokফ eবং pিতবnীেদর পরীkাদােনর বয্বsার িবষেয় িজjাসা করুন। e পরীkা সmিকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্ www.act.org িভিজট করুন।

আপনার সnান কেলেজ েকমন করেত পাের তা িবেবচনার জনয্ কেলজগুেলা eসব পরীkার েsারেক বয্বহার কের। তেব েকান কেলজ eকবার আপনার সnানেক gহণ
করার পর তােক কেলেজর ভিতর্ পরীkাo িদেত হেব।
ucতর পাঠ(eিপ)পরীkা
ucতর পাঠ নামক কেলজ েবােডর্ র pািত ািনক েকাসর্ সmn হoয়ার পর eসব পরীkা েনয়া হেয় থােক। কেলেজর psিত পিরমােপর জনয্ কেলজগুেলা েsার 3,4 বা
5 aনুসnান কের eবং েয িশkাথ 4 বা 5 েsার aজর্ ন কের তােক aেনকসময় কেলজ েkিডট ম রু কের থােক। হাi sু েলর াnিkপশেন ucতর পােঠর েকাসর্ থাকেল
তা কেলেজর ভিতর্ কমর্কতর্ ার কােছ িনেদর্ শ কের েয িশkাথ মসাধয্ পাঠkম িনেয়েছ। eসব পরীkা সmিকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্
www.collegeboard.com/student/testing/ap/about.html িভিজট করুন।

েখাঁজ-খবর রাখা
আপনার সnােনর agগিত aনুসরণ করার জনয্ আপনােক শুধু েস পরীkায় েকমন করেছ তা জানেল হেব না, বরং তার বািড়র কােজর aয্াসাiনেমn eবং দীঘর্েময়ািদ
pকlগুেলা সেnাষজনকভােব সmn হেয়েছ িকনা তাo েদখেত হেব। আপিন যিদ pকৃ ত আgহ েদিখেয় থােকন তাহেল আপনার সnান সাড়া েদেব। আপনার সnােনর agগিতর
সােথ সােথ আপনার pতয্াশা ৈতির eবং পুরsার pদান করেত হেব। আপনার সnান কখেনা খারাপ করেল সােথ সােথ বয্বsা িনেত হেব eবং িশkক, গাiেডn কাuিnলর,
aয্ািসsয্াn িpিnপয্াল eবং pেয়াজন হেল িpিnপয্ােলর সােথ কথা বলার জনয্ pকৃ ত uেদয্াগ gহণ করেত হেব।

আপিন pকৃ ত আgহ েদখােল আপনার সnান সাড়া
েদেব। আপনার সnােনর agগিতর সােথ সােথ
আপনােক pতয্াশা ৈতির eবং পুরsার pদান করেত
হেব।

আপনার সnােনর agগিতর িবষেয় বয্িkক, হালনাগাদকৃ ত তেথয্র জনয্ eিরস
পয্ােরn িল িকভােব বয্বহার করেবন তা িশখুন
(arisparentlink.org/parentlink লগ aন করুন)। eিট দশিট
ভাষায় রেয়েছ। আপনার সnােনর eকাuেn লগ aন করেত আপনার pেয়াজন
হেব eকিট i-েমiল িঠকানা, আপনার সnােনর আiিড (oeসআieস) নmর
eবং আপনার পাসoয়াডর্ । pথমবার লগ iন করার পূেবর্ eকিট সামিয়ক
পাসoয়ােডর্ র জনয্ আপনার সnােনর sু েলর পয্ােরn েকাaিডর্ েনটেরর সােথ
েযাগােযাগ করুন। আপনার যিদ eকিট inারেনেটর সােথ সংযুk কিmuটােরর
pেয়াজন হয়, আপিন েযেকান িনu iয়কর্ পাবিলক লাiেbিরেত েযেত পােরন।
আপনার সnােনর sু েল েকান িবষয়/kাসগুেলা আেছ তা জানুন। আপিন গাiেডn
কাuিnলর বা uপেদ ার সােথ কথা বেল তা করেত পােরন। আপনার সnান
সিঠক kাসগুেলা িনেয়েছ িক না তা যাচাi কের েদখুন। সmব হেল আপনার
সnানেক আেরা েকােসর্র জনয্ সাiন আপ করেত বলুন যার জনয্ িমডল eবং
হাi sু েল তােক কেঠার পির ম করেত হেব।

pেতয্ক নmর pদান পেবর্ আপনার সnােনর pিতেবদনপt যাচাi করুন। িমডল sু েল আপনার সnােনর sায়ী নিথেত যােত সিঠক েgড eবং সিঠক uপিsিত o িবলেm
আসা সংkাn তেথয্র pিতফলন থােক তা িনি ত করুন। হাi sু েল pেতয্ক sু ল বেষর্র শুরেু ত আপনার সnােনর াnিkপশন েচক কের েদখুন। েকােসর্র কাজ eবং পরীkা
uভয় েkেti সিঠক েgড pেবশ করল িক না তা িনি ত করুন। আপনার সnান যখন হাi sু েল থােক তখন pেতয্ক েসিমsাের েস কত েkিডট aজর্ ন করল তা েচক
করাটা সিতয্i জরুির যােত আপনার সnান েকান েgেড রেয়েছ eবং gয্াজুেয়শেনর কতটা কাছাকািছ রেয়েছ তা s ভােব েবাঝা যায়। gয্াজুেয়শেনর বা utীেণর্র শতর্ াবিল
জানেত schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm িভিজট করুন।
আপিন যখন আপনার সnােনর sু েলর িশkকেদর সােথ েদখা করেবন তখন আপিন আপনার িশkাথ েদর কােজর নমুনা েদখেত চাiেত পােরন যােত আপিন আপনার সnােনর
কাজেক তার kােসর aনয্ানয্েদর কােজর সােথ তু লনা কের েদখেত পােরন। আপনার সnান যিদ িমডল sু েলর িশkাথ হেয় থােক, তাহেল আপনার জানা pেয়াজন েস

pেতয্ক kােস কতটা agগিত aজর্ ন করেছ, েস েgড পযর্ােয় পাঠ করেছ িক না, kােস িকভােব েgডগুেলা িনধর্ারণ করা হয় eবং pেতয্ক রােত বািড়র কােজর জনয্ কতটা
সময় বয্য় করা uিচত eবং eমন েকান িবষয় রেয়েছ িক না েয েkেt unিত করা pেয়াজন। হাi sু ল িশkাথ র েkেt আপিন eকi ধরেনর p িজjাসা করেত পােরন।
পাশাপািশ েস েkিডট aজর্ ন করেছ িক না eবং েকান িবষেয়র িরেজnস পরীkার জনয্ েস িকভােব psিত gহণ করেব আপিন েস িবষেয় p করেত পােরন। কেলজ
কাuিnিলং, িপসয্াট o সয্ােটর psিত eবং কয্ািরয়ার aনুসnােনর জনয্ েস িক ধরেনর েসবা eবং সহায়তা েপেত পাের েস সmেকর্ িজjাসা করুন। িমডল eবং হাi
uভয় sু েলর িশkাথ েদর েkেt েgড পযর্ােয়র pতয্াশা পূরেণ আপনার সnানেক সাহাযয্ করার জনয্ বািড়েত আপনার সnােনর সােথ করার জনয্ আপিন aনুশীলনীর জনয্
aনুেরাধ জানােত পােরন।
িপতামাতােদর জনয্ পিরিচিতমূলক সভায় aংশ িনন। িপিটe ৈবঠেক েযাগ িদন। িপতামাতা িশkক ৈবঠেকর পাশাপািশ িশkেকর সােথ aয্ােপােয়nেমn করার কথা িবেবচনা
করুন। িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন, iuনাiেটড েফডােরশন aব িটচারসর্ eবং আপনার সnােনর sু ল কতৃর্ ক আেয়ািজত েযেকান িপতামাতা কমর্শালার সুেযাগ gহণ করুন।
সাmpিতক aনু ানমালার কয্ােলnার eবং নতু ন সুেযাগ-সুিবধা সmেকর্ জানেত schools.nyc.gov িঠকানায় িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর oেয়বসাiট িভিজট করুন।

হাi sু ল পছn
িমডল sু েলর a ম েgেডর িশkাথ র িপতা/মাতা িহেসেব আপনােক আপনার সnােনর সােথ হাi sু ল ভিতর্ pিkয়ার মধয্ িদেয় েযেত হেব। হাi sু ল ভিতর্ pিkয়ার জনয্
a ম েgেডর িশkাথ েদর তােদর পছn aনুসাের কমর্সিূ চগুেলােক তািলকাবd করেত হেব। ভিতর্ র পdিত, ভিতর্ র agািধকার, আসন pাপয্তা eবং sু ল তােক িকভােব
rাংক pদান কের তার িভিtেত আপনার সnানেক তার সmাবয্ েসরা পছnিট pদান করা হেব। েযেহতু বাছাi করার মত aেনক হাi sু ল কমর্সিূ চ রেয়েছ, তাi িপতামাতােদর
মেধয্ আমরা যারা iিতমেধয্i আমােদর সnানেদরেক িনেয় e pিkয়ার মধয্ িদেয় েগিছ তারা আপনােক পরামশর্ েদব আপনার সnান ষ েgেড থাকেত হাi sু ল সmেকর্
জানেত শুরু করুন।
িমডল sু ল গাiেডn কাuিnলেরর সােথ eকিট দৃঢ় eবং চলমান সmকর্ pিত া করা আপনার জনয্ খুবi uপকারী হেব। কাuিnলেরর মাধয্েমi ভিতর্ সংkাn তথয্ pদান
করা হয়। আেরা গুরtু পূণর্ হল আপনােক eবং আপনার সnানেক সিঠক িবকlিট েবেছ িনেত সাহাযয্ করার জনয্ গাiেডn কাuিnলরেক aবশয্i আপনার সnান সmেকর্
জানেত হেব।
িশkাথ েদর িবিভn ধরেনর হাi sু ল কমর্সিূ চ eবং িবেশষািয়ত হাi sু েলর সােথ পিরচয় করােত িশkাথ ভিতর্ দpর সারা বছর ধের তথয্ aিধেবশেনর আেয়াজন কের।
আপনার সnােনর িমডল sু েল aধয্য়েনর বছরগুেলােত eসব aিধেবশেন েযাগদান করাটা ভােলা যােত আপিন সব িকছু a ম েgেডর জনয্ েফেল না রােখন।
হাi sু ল ভিতর্ pিkয়ার সময় হাi sু লগুেলা সpম েgেডর চূ ড়াn pিতেবদনপt েদেখ।
তাi েকবল pিতিট kােস নয় বরং সpম েgেডর pিমতমান পরীkাগুেলােত আপনার
সnােনর জনয্ সবেচেয় ভােলা করাটা গুরtু পূণ।র্ আপনার সnান যিদ তার পূণার্ সmাবনা
aনুসাের ফলাফল কের তাহেল েস সেবর্াc সংখয্ক কমর্সিূ চর জনয্ িবেবিচত হেব।
আপিন যখন বয্াপক সংখয্ক sু ল eবং কমর্সিূ চর কথা িবেবচনা করেছন, তখন sু েলর
আয়তন eবং aবsােনর কথািট মেন রাখেবন। aেনকগুেলা পছেnর মেধয্
িনmিলিখতগুেলা anভুর্ k আেছ:

হাi sু ল ভিতর্ pিkয়ার সময়
হাi sু লগুেলা সpম েgেডর
চূ ড়াn pিতেবদনপt েদেখ।



িবেশষািয়ত হাi sু ল যার জনয্ িবেশষািয়ত হাi sু ল ভিতর্ পরীkা েদয়া pেয়াজন।



aনয্ানয্ pািত ািনকভােব বাছাiকৃ ত sু ল eবং কমর্সিূ চ যার জনয্ িশkাথ েদরেক
িবিভn pািত ািনক মানদ পূরণ করেত হয়



uপsাপণ িশl বা পারফরিমং আটর্ েসর sু ল eবং কমর্সিূ চ যার জনয্ aিডশন বা পtেকাষ uপsাপণার pেয়াজন হয়।



েপশাগত o কািরগির িশkার sু ল (িসিটi sু ল)eবং কমর্সিূ চ যােত িবিভn ধরেনর েপশার েkেt pািত ািনক পােঠর সােথ কমর্দkতার সমnয় ঘটােনা হেয়েছ।



েযসব sু েলর জনয্ তথয্ aিধেবশেন uপিsত থাকা pেয়াজন



চাটর্ ার sু ল যােদর িনজs আেবদন pিkয়া eবং আেবদেনর সময়সীমা
রেয়েছ।( schools.nyc.gov/community/planning/charters/Directory.htm িঠকানায় চাটর্ ার sু েলর িডেরkির েদখুন )

sু লবেষর্র েশেষ সব পাবিলক sু েল সpম েgেডর িশkাথ েদর মেধয্ হাi sু ল িডেরkির eবং িবেশষািয়ত হাi sু ল িশkাথ পুিsকা িবতরণ করা হয়। a ম েgড শুরু
হবার পূেবর্ পুেরা gী কােল যােত আপিন eবং আপনার সnান তথয্গেু লা পযর্ােলাচনা করেত পােরন েসজনয্ eিট করা হয়।
যিদo aনলাiেন aনুসnানেযাগয্ হাi sু েলর eকিট িডেরkিরসহ হাi sু েলর ভিতর্ সংkাn সব pকাশনা
schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Publications িঠকানায় পাoয়া যায়। e েপiেজ eসব pকাশনার aনুিদত সংsরণo পাoয়া যায়।

েহমেnর েসিমsার চলাকােল েবশ িকছু েমলা হয়। হাi sু ল সmেকর্ আেরা তথয্ েপেত
আপনার েসগুেলােত েযাগদান করা uিচত। eসব েমলায় পুেরা শহেরর হাi sু লগুেলা
pিতিনিধt কের। কম , িশkাথ eবং িপতামাতারা pদশর্নীর েটিবেল uপিsত থােকন
eবং pে র utর েদন।
আপনার সnান সpম েgেড থাকেত আপনার eবং আপনার সnােনর eসব েমলায় aংশgহণ
শুরু করা uিচত। eর ফেল হাi sু ল কমর্সিূ চ সmেকর্ জানেত আপিন eবং আপনার সnান
eক বছেররo েবিশ সময় পােবন। আপিন তেথয্র সােথ পিরিচত হবার সােথ সােথ আপনার
সnােনর লkয্ িনধর্ারেণ তার সােথ কাজ করেত পারেবন।
schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/videos.htm
িঠকানায় িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর oেয়বসাiেট 2011 সােলর gী কােলর হাi sু ল
ভিতর্ কমর্শালার িভিডo েপাs করা আেছ।

আপনার সnান সpম েgেড থাকেত আপনার
eবং আপনার সnােনর eসব েমলায় aংশgহণ
শুরু করা uিচত।eর ফেল হাi sু ল কমর্সিূ চ
সmেকর্ জানেত আপিন eবং আপনার সnান
দু’বছেররo েবিশ সময় পােবন।

aেনক িমডল sু ল তােদর িনজs হাi sু ল রািtর আেয়াজন কের থােক eবং sানীয়
হাi sু েলর pিতিনিধেদর আমntণ জািনেয় থােক। আপনার sু ল যিদ হাi sু ল রািtর
আেয়াজন কের তাহেল pিতিট sু েলর িবষেয় তথয্ জানেত eেত েযাগ িদন eবং sু েলর
pিতিনিধেদর সােথ কথা বলুন।
aেনক হাi sু ল পিরদশর্েনর বয্বsা কের। পিরদশর্ন সংkাn তথয্ জানেত হাi sু ল
িডেরkির েদখুন। যিদ তা িডেরkিরেত না থােক, তাহেল sু েলর সােথ সরাসির েযাগােযাগ
করেত sু েলর পৃ ায় েয েযাগােযােগর তথয্ েদয়া হেয়েছ তা বয্বহার করুন। িকছু িকছু
েkেt যখন আপনার সnান সpম েgেড থােক তখন েথেক আপিন e পিরদশর্নগুেলা শুরু
করেত পােরন । sু ল যিদ আপনােক ei িবকl pদান কের থােক তাহেল sু ল িদবস
চলাকােল sু ল পিরদশর্ন করাটা ভােলা। তাহেল sু লিট আসেল েকমন েস সmেকর্ আপিন eকিট ধারণা পােবন।
যতিদেন আপনার সnান a ম েgেড oঠেব ততিদেন আপনার eবং আপনার সnােনর uিচত বােস বা ে েন চেড় আপনারা েয sু েলর িবষেয় আgহী েসi sু েল চেল যাoয়া।
eিট যাtাটা কত দীঘর্ হয় তা আপনােক জানেত সাহাযয্ করেব। আপিন েযেহতু sু লিটর িবষেয় িবেবচনা করেছন তাi eিট গুরtু পূণ।র্ www.hopstop.com েথেক
যাতায়ােতর পথ সmিকর্ ত তথয্ পাoয়া যােব।
schools.nyc.gov/Subscribe –e আপিন হাi sু ল ভিতর্ র বয্াপাের i-েমiল আপেডেটর জনয্ সাiন আপ করেত পােরন।
িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর মেধয্ pাp সকল তথয্ ছাড়াo, আপিন insideschools.org েথেক aনয্ানয্ তথয্ েপেত পােরন। eিট েসnার ফর িনu iয়কর্ িসিট aয্ােফয়ােসর্র
eকিট pকl। হাi sু ল িশkাথ েদর aনয্ানয্ িপতামাতারাo আপনােক সাহাযয্ করেত পাের। আপনার িমডল sু েলর পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন uপsাপনা বা তথয্ pদােনর
কাজ করেত পাের। আপনার সnােনর সহপা েদর িপতামাতােদর সােথ কথা বলেল িমডল sু ল েথেক হাi sু েল যাtার পথিট সহজতর হেত পাের।

েযসব িশkাথ iিতমেধয্i হাi sু েল রেয়েছ তােদর জনয্ aনয্ানয্ িবকl
হাi sু েল যিদ আপনার সnােনর সময়টা কিঠন যায় eবং pেতয্ক েসিমsাের েস যিদ সিঠক সংখয্ক েkিডট aজর্ ন করেত না পাের তাহেল েস িপিছেয় পরেত পাের eবং
চার বছেরর মেধয্ gয্াজুেয়শন সmn করার জনয্ psত নাo থাকেত পাের। আপনার eবং আপনার সnােনর utীেণর্র জনয্ aনয্ানয্ পথগুেলা aনুসnান করা uিচত।
বদিল sু লগুেলা হল েছাট হাi sু ল যা িশkাথ েদর সােথ বয্িkক পdিতেত সংযুk হoয়ার েচ া কের eবং কয্ািরয়ার o কেলেজর সুেযাগ-সুিবধা pদান কের। বদিল sু ল
eবং iয়াং eডাl বেরা েসnারগুেলা (oয়াieিবিস) লািনং টু oয়াকর্ (eলিটডািbu) কমর্সিূ চর মাধয্েম চাkিরর জনয্ গভীর psিত eবং কয্ািরয়ার aনুসnানমূলক কাযর্kেমর
বয্বsা কের।e েসnারগুেলা বয়s িশkাথ েদর জনয্ সাnয্কালীন pািত ািনক কমর্সিূ চর বয্বsা কের। আপিন gয্াজুেয়ট হবার aনয্ aিতিরk uপায় সংkাn িডেরkিরেত
বদিল sু ল, oয়াieিবিস eবং িজiিড কমর্সিূ চগুেলার পূণার্ তািলকা পােবন। schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/AlternativesHS/default.htm
েথেক ডাuনেলােডর জনয্ কিপ পাoয়া যােব।

িনu iয়কর্ িসিট জবাবিদিহতার pিতেবদন
সnােনর সােথ সিঠক হাi sু লিট খুজঁ েছন eমন eকজন িপতা/মাতা িহেসেব আমরা মেন কির আপনার িনu iয়কর্ িসিট জবাবিদিহতার pিতেবদন সmেকর্ জানা pেয়াজন।
িতন ধরেনর pিতেবদন রেয়েছ: agগিত pিতেবদন, মান িনরীkণ eবং sু ল জিরপ।


agগিত pিতেবদন-pেতয্ক েহমেn aিধকাংশ sু ল eকিট pিতেবদন eবং eকিট বণর্িভিtক (e,িব,িস,িড বা eফ) েgড পায় যা িবগত বছের িশkাথ র িশkার
েkেt তােদর সাফলয্েক পিরমাপ কের। gয্াজুেয়শন বা মাধয্িমক-utর psিতর পেথ েয জায়গা েথেকi pিতিট িশkাথ তার যাtা শুরু করুক না েকন agগিত
pিতেবদন িশkাথ র pািত ািনক agগিতর েkেt িশkাথ র aবদানেক পিরমাপ কের।



মান িনরীkণ- sু ল বষর্ চলাকােল aেনক sু েল aিভj িশkািবেদরা দুiিদন বা আড়াiিদন sু ল পিরদশর্ন কের। eসময় তারা sু ল িলডারিশপ, িশkক, িশkাথ
eবং িপতামাতােদর সােথ ৈবঠক কেরন eবং ে িণকk পিরদশর্ন কেরন। pিতিট sু ল িশkাথ র aজর্ নেক কতটা ভােলাভােব সহায়তা কের তার িববরণ সংবিলত
িবsািরত pিতেবদেনর মাধয্েম aনলাiেন eiসব পিরদশর্েনর ফলাফল pকািশত হয়।



sু ল জিরপ- pিত বছর িপতামাতা, িশkক eবং 6 েথেক 12 েgেডর িশkাথ রা eনoয়াiিস sু ল জিরেপ aংশ েনয়। জিরেপর p গুেলা pািত ািনক pতয্াশা, েযাগােযাগ,
সmৃkতা, িনরাপtা eবং dার িবষেয় কমুয্িনিটর মতামত সংgহ কের। sু ল েনতারা তােদর িনেজেদর sু েলর শিk eবং েকান েকান েkেt unিত করা pেয়াজন
েসগুেলা ভােলাভােব বুঝেত জিরেপর ফলাফলেক বয্বহার করেত পাের।

পরবত সীমাn: হাi sু েলর পর
েসরা িবকlগুেলা িনধর্ারেণর জনয্ আপনার eবং আপনার
সnােনর গেবষণা করা pেয়াজন। আপনার সnােনর হাi
sু েলর গাiেডn কাuিnলর বা কেলজ o কয্ািরয়ােরর
িবষেয় িদকিনেদর্ শনা pদােনর জনয্ দায়ী কম র সােথ কাজ
করুন।

হাi sু ল েথেক utীণর্ হবার পর আপনার সnােনর সামেন েবশ িকছু সংখয্ক িবকl
থাকেব। েসরা িবকlগুেলা িনধর্ারেণর জনয্ আপনার eবং আপনার সnােনর গেবষণা
করা pেয়াজন। আপনার সnােনর হাi sু েলর গাiেডn কাuিnলর বা কেলজ o
কয্ািরয়ােরর িবষেয় িদকিনেদর্ শনা pদােনর জনয্ দায়ী কম র সােথ কাজ করুন।
আপিন o আপনার সnান েকান পেথ েযেত চান তা িনধর্ারেণ েস আপনােক সাহাযয্
করেব।
িবকlগুেলার মেধয্ রেয়েছ iuিনভািসর্িট eবং চার বছেরর কেলজ।
iuিনভািসর্িটগুেলা হয় সাধারণত বড় sু ল েযখােন িবিভn ধরেনর িডিg কমর্সিূ চ,
গেবষণার সুেযাগ-সুিবধা eবং gয্াজুেয়ট sু ল আেছ। িলবােরল আটর্ কেলজগুেলা
সাধারণত হয় েছাট আকােরর, kােসর আয়তন aেনকসময় হয় েছাট আকােরর
eবং তারা sাতক িডিg pদান কের। কমুয্িনিট eবং জুিনয়র কেলজগুেলা দুবছেরর
িশkািনেদর্ শনা pদান কের যা aয্ােসািসেয়ট িডিg eবং aেনকসময় কয্ািরয়ার বা
েপশামুখী িবষেয় নন-িডিg সািটর্িফেকট pদান কের। িকছু িশkাথ aয্ােসািসেয়ট
িডিg aজর্ ন কের eবং তারপর sাতক িডিg লােভর জনয্ চার-বছেরর কেলেজ
বদিল হেয় যায়।

িবsািরত সময়সীমা o পরখতািলকার জনয্ eবং কেলজ পিরকlনা eবং ভিতর্ র েkেt আেরা িনেদর্ শনার জনয্ িনu iয়কর্ আরবান িলেগর “পয্ােরnস গাiড টু কেলজ
(কেলেজর জনয্ িপতামাতােদর িনেদর্ িশকা)” েদখুন যা aনলাiেন www.nyul.org/pages/Parent_Guide_Order_Form িঠকানায় পাoয়া যােব।
িনu িভশন ফর পাবিলক sু েলর “িদ েরাড টু কেলজ” রেয়েছ যা http://www.newvisions.org/the‐road‐to‐college/overview িঠকানায় পাoয়া
যােব eবং িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর “টু লস টু েহl sু েডnস িpেপয়ার ফর কেলজ” আেরকিট ভােলা সmদ যা aনলাiেন
schools.nyc.gov/StudentSupport/GuidanceandCounseling/CollegeCareerSupport/default.htm িঠকানায় পাoয়া যােব।
কািরগির, বািণজয্ o বয্বসা sু লগুেলা সাধারণত দু’বছর বা তার কম সমেয়র মেধয্ িশkাথ েদর িনিদর্ কয্ািরয়ােরর জনয্ psত করার oপর েজার েদয়। ei sু লগুেলা
আপনার সnানেক লাiেসn, সািটর্িফেকট o িবেশষ সািটর্িফেকট eবং aেনকসময় aয্ােসািসেয়ট বা sাতক িডিg লাভ করেত সাহাযয্ কের। eiসব কমর্সিূ চর েkিডট pািত ািনক
িডিg কমর্সিূ চেত sানাnরেযাগয্ নাo হেত পাের।
পাবিলক কেলজ eবং iuিনভািসর্িটগুেলা েsট eবং িসিটর সহায়তা পায় eবং েবসরকাির pিত ােনর তু লনায় eসব sু েল সাধারণত পড়ার খরচ কম। পাবিলক sু েলর
েবতন সাধারণত aনাবািসকেদর তু লনায় আবািসকেদর জনয্ aেনক কম হয়।
িদ িসিট iuিনভর্ ািসিট aব িনu iয়কর্ (িসiueনoয়াi)িবশিটরo েবিশ সরকাির কেলজ eবং iuিনভািসর্িটর eকিট বৃহtর েনটoয়াকর্ । aিতিরk তেথয্র জনয্
www.cuny.edu িভিজট করুন।
িদ েsট iuিনভািসর্িট aব িনu iয়কর্ (eসiueনoয়াi) ষাটিটরo েবিশ সরকাির কেলজ eবং iuিনভািসর্িট কয্াmােসর eকিট বৃহtর েনটoয়াকর্ । aিতিরk তেথয্র জনয্
www.suny.edu িভিজট করুন।

কেলেজর জনয্ aথর্ায়ন
মাধয্িমক-পরবত েবসরকাির sু েলর পড়ার খরচ মাধয্িমক-পরবত সরকাির sু েলর তু লনায় aেনক েবিশ। তেব েবসরকাির sু লগুেলার aেনক েkেt েযাগয্ িশkাথ েদর
আিথর্ক সাহাযয্ eবং বৃিt pদােনর kমতা aেনক েবিশ থােক।
আপিন সরকাির বা েবসরকাির েয pিত ােনর কথাi িবেবচনা কেরন না েকন, আপনােক জানেত হেব eেত আপনার কত বয্য় হেব। িকn আপনার সnােনর কেলজ সংkাn
সবগুেলা িবকl িবেবচনা করা েথেক aথর্ৈনিতক কারেণ আপিন িবরত থাকেবন না। েফডােরল eবং েsেটর আিথর্ক সাহাযয্ eবং বৃিtর সহায়তায় aিধকাংশ িশkাথ i
কেলেজ েযেত সkম হয়। িনেচ েযসব িরেসাসর্ পাoয়া যায় েসগুেলার কেয়কিটর aতয্n সংিkp িববরণ pদান করা হল।





আিথর্ক সাহাযয্- আপনার সnান িক পিরমাণ আিথর্ক সাহাযয্ পাoয়ার েযাগয্ হেব তা
pধাণত িনভর্ র কের আপনার আয়, আপিন যতজন মানুেষর ভরণেপাষণ করেছন তােদর
সংখয্া eবং আপনার পিরবাের aনয্ েকu কেলেজ aধয্য়ন করেছ িকনা তার oপর।
আপনার সnােনর জনয্ pথম পদেkপিট হল কেলেজর জনয্ আেবদন করা। আপনার
eবং আপনার সnােনর জনয্ পরবত পদেkপিট হল েফডােরল িশkাথ সহায়তার
(eফeeফeসআi) জনয্ েয িবনামূেলয্ আেবদনপtিট রেয়েছ তা পূরণ কের আিথর্ক
সহায়তার জনয্ আেবদন করা।

েফডােরল eবং েsেটর আিথর্ক সাহাযয্ eবং
বৃিtর সহায়তায় aিধকাংশ িশkাথ i কেলেজ
েযেত সkম হয়।

চািহদা-িভিtক আিথর্ক সহায়তার েkেt eফeeফeসe হল সবেচেয় গুরtু পূণর্
আেবদনপt। eিট eকিট েফডােরল ফরম যা আপনার চািহদােক খিতেয় েদেখ eবং
ম িু র, িশkা ঋণ eবং কমর্-aধয্য়ন কমর্সিূ চসহ েফডােরল, েsট eবং কেলজ pদt
আিথর্ক সাহােযয্র জনয্ িশkাথ র েযাগয্তা িনধর্ারণ কের। www.fafsa.ed.gov. েদখুন।aিধকn aেনক sু ল িসeসeস/আিথর্ক সাহাযয্ েpাফাiল চায়।
www.collegeboard.com/profile েদখুন।

আপনার সnােনর কেলজ িশkার বয্য়ভার বহেন সহায়তা করার জনয্ েয িবিভn ধরেনর িবকl রেয়েছ েসগুেলা সmেকর্ আপনার জানাটা aতয্n গুরtু পূণ।র্ আপনােক বুঝেত
হেব েয আপনার আিথর্ক চািহদার oপর িনভর্ র কের আপনার সnােনর কেলজ সংkাn আিথর্ক পয্ােকজ সmn করেত আপনােক িবিভn u েসর কােছ আেবদন করেত
হেত পাের।

ঋণ
আপিন যখন েকান টাকা ধার েনন তােক বলা হয় ঋণ eবং eিট aবশয্i পিরেশাধ করেত হেব। u েসর oপর িনভর্ র কের pিতিট ঋেণর শতর্ িভn িভn হেয় থােক।

সরকাির ঋণ
েফডােরল eবং েsট uভেয়র িশkাথ ঋণ কমর্সিূ চ রেয়েছ। েফডােরল সাহাযয্ কমর্সিূ চ aথর্ৈনিতক চািহদার oপর িনভর্ রশীল eবং কেলেজর জনয্ আিথর্ক সহায়তার eকক
সেবর্াবৃহ u স। সরকার সবেচেয় সহজ সুেদ o শেতর্ ঋণ িদেয় থােক। সাধারণত সরকােরর ঋণ িদেয় কেলজ eবং কেলজ সংkাn সকল বয্য় পিরেশাধ করা যােব না।
তাi e ঋেণর সmূরক িহেসেব aনয্ানয্ u স েথেক ঋণ িনেত হেব। িনmিলিখতগুেলা হল সবেচেয় পিরিচত েফডােরল সরকাির ঋণ: েফডােরল পািকর্ ন েলান; েফডােরল
সাবিসডাiজড sয্ানেফাডর্ েলান; েফডােরল আনসাবিসডাiজড sয্ানেফাডর্ েলান; eবং েফডােরল pাস েলান। আেরা তেথয্র www.2.ed.gov/finaid জনয্ িভিজট
করুন।

েsট ঋণ
aিধকাংশ েsট চািহদা-িভিtক eবং েমধা-িভিtক আিথর্ক সহায়তার জনয্ িবিভn ধরেনর aনুদান pদান কের থােক। aিধকাংশ েsট ঋণ কমর্সিূ চর জনয্ েযাগয্তা চািহদা
িভিtক সাহােযয্র েফডােরল রূপেরখা aনুসরণ কের থােক। www.hesc.org েদখুন বা 1‐888‐NYS‐HESC নmের কল করুন।

েবসরকাির ঋণ
েবসরকাির ঋণ বয্াংেকর মত েবসরকাির pিত ান েথেক েনয়া হয় eবং eগুেলা কেলেজর বয্য় পিরেশােধর জনয্ েযেকান ঘাটিত পূরেণ তহিবেলর চম কার u স। তেব
eসব ঋেণর সুদ o শতর্ সরকাির ঋেণর মত ততটা আকষর্নীয় নয়। কেলজগুেলা নবাগত িশkাথ েদর জনয্o ঋণ কমর্সিূ চর বয্বsা করেত পাের।

ম িু র eবং বৃিt
ম িু র o বৃিt হল আিথর্ক সহায়তা যা েমধা বা েমধা o চািহদার িভিtেত pদান করা হেয় থােক। eগুেলা পিরেশােধর pেয়াজন হয় না। বৃিt eবং ম িু রর সাধারণ
u সগুেলা হল sু ল, বয্বসা, pিত ান, সংগঠন eবং েবসরকাির িশl pিত ান। aিধকাংশ sু ল েকান না েকান ধরেনর বৃিt সহায়তা pদান কের থােক eবং eিটর পিরমাণ
o লােভর েযাগয্তা চািহদা, pািত ািনক েমধা, pািত ািনক মেনােযাগ, আgহ eবং aনয্ানয্ মানদ সহ pিতিট কেলজ কতৃর্ ক িনধর্ািরত েবশ িকছু িবষেয়র oপর িনভর্ রশীল।
আপনার আেবদন করা pিতিট কেলেজ েযসব আিথর্ক সহায়তার বয্বsা রেয়েছ েস সmেকর্ িজjাসা কের েনয়াটা গুরtু পূণ।র্

কমর্-aধয্য়ন কমর্সূিচ
েফডােরল কমর্ aধয্য়ন কমর্সিূ চ হল েফডােরল সরকােরর ভতুর্ িক pাp কমর্সিূ চ যা আিথর্ক চািহদা সmn িশkাথ েদর খ কালীন কয্াmাস বা কমুয্িনিট েসবার কাজ pদান
কের থােক। pেতয্ক িশkাথ pিত সpােহ 10-12 ঘ া কাজ কের eবং anত নুয্নতম মজুির লাভ কের।

সময়সীমা: পিরকlনার গুরtু
সাধারণভােব মেন রাখেবন িনu iয়কর্ শহর aননয্ কারণ eখােন িশkাথ েদর আgহ o েপশার েkt aনুসnান, েসবা o কমর্সিূ চেত pেবেশর aিধকার eবং sু েলর বাiের
aিভj বয্িkেদর সােথ েদখা করার aেনক সুেযাগ আেছ। িশkাথ েদর কমুয্িনিটর েসবা করার aেনক সুেযাগ আেছ। িশkাথ েদর যিদ িবিভn িবষেয়র সােথ সংি তা
o eগুেলার pিত আgহ থােক তাহেল তা মাধয্িমক পরবত sু েলর আেবদনেক শিkশালী eবং pািত ািনক aজর্ নেক সমথর্ন কের। শহরেক সmদ িহেসেব বয্বহার o িবেশষ
কের gী কােল সুেযাগ খুেঁ জ েবর করার জনয্ আপনার সnানেক u সািহত করুন।
মেন রাখুন গুরtু পূণর্ তািরখ জানা, চূ ড়াn সময়সীমা মানয্ করা eবং আপনার সnােনর agগিত aনুসরণ
করার জনয্ আপনার সnােনর sু েলর সােথ আপনার কাজ করা pেয়াজন। হাi sু ল o কেলজ ভিতর্ pিkয়ায়
িবিভn ধাপ anভুর্ k েযগুেলার িনিদর্ সময়সীমা রেয়েছ । eিটর জনয্ সবেচেয় ভাল হেলা আেগi পিরকlনা
করা o psত হoয়া। িশkা সংkাn "আশার েপিটকা" রাখা eকিট কাযর্কর েকৗশল। ষ েgেডর শুরেু তi
আপনার সnােনর pিতেবদন পt, পুর ার, সনদপt eবং িচিঠ সংরkেণর জনয্ eকিট ফাiল বk ৈতির করুন।
ei "আশার েপিটকা" আপনােক o আপনার সnানেক হাi sু ল েথেক utীণর্ হoয়া পযর্n সুিবনয্s রাখেব।
সবর্েশেষ আমােদর aিভjতা েথেক আমরা মেন কির িনেচর পৃ ায় েয পরামশর্গেু লা েদয়া আেছ তা েgড 6
েথেক েgড 12 পযর্n মেণ আপনােক সাহাযয্ করেব।

িনu iয়কর্ শহর aননয্ কারণ eখােন
িশkাথ েদর aেনক সুেযাগ আেছ

পরামশর্
েgড 6
 শুd বািড়রকাজ o পড়ার aনুশীলন শুরু করা বা aবয্াহত রাখা। বািড়র কাজ সmাদেনর জনয্ আপনার সnােনর েযসব িজিনস pেয়াজন তা
রাখার িবষয়িট িনি ত করুন।
 সবেচেয় মসাধয্ েকাসর্িট যােত আপনার সnান েনয় তা িনি ত করুন।
 পয্ােরn aয্ােসািসেয়শেন েযাগদান করুন।
 pািত ািনক িশkাবেষর্র িদনপি o pতয্াশা সmেকর্ িবsািরত তেথয্র জনয্ িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর oেয়বসাiট
http://schools.nyc.gov িভিজট করুন eবং eিরস পয্ােরn িলংেক লগ iন করুন েযিট আপনার সnােনর ৈনপুণয্ সmেকর্ আপনােক গুরtু পূণর্
তথয্ েদেব।
 েহমn o বসnকালীন ৈবঠেকর সমেয় িশkকেদর সােথ েদখা করুন।
 িশkাবেষর্ সাধারণত চার বা ছয়বার আপনার সnােনর pিতেবদনপt েদখার িবষয়িট িনি ত করুন।
 আপনার যিদ েকান িজjাসা থােক তাহেল পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর eবং/বা িশkকেক েফান করুন।
 আপনার সnােনর গাiেডn কাuিnলর বা uপেদ ার সােথ পিরিচত েহান।
 আপনার সnান যিদ েকান িবষেয়র েkেt সমসয্ার সmুখীন হয় তাহেল aনুশীkণ বা aনয্ানয্ েযসব সাহাযয্ পাoয়া যােc েসগুেলা সmেকর্ জানুন।
 িনu iয়কর্ েsট iংেরিজ ভাষা ৈশলী(ieলe)o গিণত পরীkা বসnাকালীন টােমর্ কখন aনুি ত হেব েস সmেকর্ জানুন eবং ei পরীkাগুেলার
গুরtু যােত আপনার সnান বুঝেত পাের তা িনি ত করুন। ei পরীkার নmর utীণর্, gী কালীন sু ল eবং পরবত বছর ে িণেত aবsানেক
pভািবত কের। সুিনিদর্ uপায় যা আপনার সnানেক ei পরীkায় ভাল করার জনয্ psিত িনেত সাহাযয্ করেব তা সmেকর্ জানার জনয্ আপনার
সnােনর sু েলর সােথ কাজ করুন।
 শহরেক িশkণ টু ল িহেসেব বয্বহার করুন। সাpািহক ছু িট o sু ল বেnর িদন যাদুঘর, সাংsৃ িতক pিত ান o ঐিতহািসক sান পিরদশর্ন করুন
eবং পরবত েত আপনার সnানেক ei িবষেয় গেবষণা করার জনয্ বলুন।
 gী কাল বেস থাকার সময় নয়। aনলাiেন যান eবং eমন কমর্সিূ চর েখাঁজ করুন েয িবষেয় আপনার সnান আgহী হেব । aেনক িবনামূেলয্র
কমর্সিূ চ আেছ eবং aেনেক বৃিt pদান করেছ। eiসব কমর্সিূ চেত aংশgহণ আপনার সnােনর েpাফাiলেক unত করেত সাহাযয্ করেব।
 gী কালেক সpম েgড pিমতমান পরীkার psিতর জনয্ বয্বহার করুন। আপনার সnােনর মােঝ পােঠর aভয্াস গেড় তু লুন eবং sানীয় লাiেbির
শাখায় লাiেbির কােডর্ র জনয্ আেবদন করুন।

েgড 7
 সnানেদর জনয্ েসরা হাi sু লিট খুেঁ জ পাবার েkেt তােদর aিভjতার জনয্ িকছু টা বয়s িশkাথ েদর িপতামাতােদর কােছ যান।
 েহমn o বসnকালীন ৈবঠেকর সমেয় িশkকেদর সােথ েদখা করুন।
 িডoi আেয়ািজত হাi sু ল েমলায় uপিsত েহান। আgহী িপতামাতােদরেক তথয্ সরবরাহ করা eবং েকাসর্ o েযাগয্তার শতর্ াবিল সmেকর্ pে র
utর েদয়ার জনয্ হাi sু েলর pিতিনিধরা uপিsত থাকেবন।
 িশkক o aনয্ানয্ িমডল sু ল কম র সােথ েযাগােযাগ বজায় রাখুন।
 গত বছেরর ieলe eবং/বা গিণত পরীkায় আপনার সnান যিদ ভাল নmর না েপেয় থােক তাহেল ei বছর নmর বাড়ােত তােক সাহাযয্
করার জনয্ েচ া করুন। sু েলর মাধয্েম েকমন aনুশীkণ পাoয়া যােব েস সmেকর্ িজেjস করুন। িলংেকর জনয্ িডoi oেয়বসাiেট সাiন
iন করুন। আেবদেনর pিkয়ার aংশ িহেসেব ei বছেরর নmর পরবত বছের হাi sু েল পাঠােনা হেব।
 www.bls.gov/k12 o www.careerexplorer.net মাধয্েম েপশা aনুসnান করা যােব। aেনক হাi sু েল eকিট িনিদর্ েপশাগুেcর
oপর গুরtু েদয়া হয়। আেবদন করার সমেয় আপনার সnােনর আgহেক িবেবচনা করা uিচত।
 gীে র সময়িটেক িশkণ সময় িহেসেব কােজ লাগান। কিmuটার কয্াm, িবjান কমর্সিূ চ, uপsাপণ িশl iতয্ািদ সুেযােগর েখাঁজ করুন।
 আপনার সnােনর sায়ী নিথেত সব েgড েঢাকােনার িবষয়িট িনি ত করাটা িমডল sু েলর দািয়t। তথািপ আপনার সnােনর pািত ািনক নিথ
হালনাগাদ রাখার িবষয়িট িনি ত করার জনয্ আপিন তা যাচাi করুন।
 যিদ সmব হয় তাহেল হাi sু েল যান eবং sানিটেত যাবার জনয্ গণ পিরবহন বয্বহার করুন। হাi sু ল বাছাi, মণ পথ eবং আপনার সnােনর
pিতিদন sু েল েযেত কতkণ লাগেব ei িবষয় সmেকর্ আরo জানেত eিট আপনােক সাহাযয্ করেব।

েgড 8
 হাi sু ল ভিতর্ pিkয়ার সকল pেয়াজনীয় সময়সীমা সmেকর্ সতকর্ দৃি রাখুন। ei সময়সীমা সmেকর্ জানার জনয্ হাi sু ল িডেরkির, কমর্শালায়
aংশgহণ eবং আপনার সnােনর গাiেডn কাuিnলর বা uপেদ ার সােথ েযাগােযাগ রাখুন।
 িবেশষািয়ত হাi sু ল ভিতর্ পরীkার জনয্ েসেpmর মােস িনবnন করুন। আপনার সnােনর sু েল সাধারণত গাiেডn কাuিnেরর কাছ েথেক
আেবদনপt পাoয়া যােব।
 আপিন যােত যথাযথভােব পিরকlনা করেত পােরন েসজনয্ েসেpmর েথেক নেভmর পযর্n হাi sু ল েমলায় যান, পৃথক পৃথক হাi sু ল পিরদশর্েনর
জনয্ aয্ােপােয়nেমn করা aবয্াহত রাখুন eবং aংশgহেণর শতর্ াবিলসহ(সাkা কার, পtেকাষ, তথয্ aিধেবশন, aিডশন, পরীkা) কমর্সিূ চ
সmেকর্ জানার জনয্ হাi sু ল িডেরkির যাচাi করুন।
 হাi sু ল ভিতর্ কমর্শালা, sু ল oেপন হাuস eবং তথয্ aিধেবশেন aংশgহণ করুন।
 িডেসmেরর মেধয্ হাi sু েল আেবদন সmn করুন। আপনার সnােনর সােথ কাজ করুন eবং আপনার সnােনর দkতার sর o আgেহর সােথ
েমেল eবং বািড় েথেক যুিkযুk সমেয় যাoয়া যায় ei ধরেণর কমর্সিূ চ বাছাi করুন। মেন রাখুন বারিট পযর্n পছn হাi sু ল আেবদনপেt
েদয়া েযেত পাের।
 আপনার যিদ চাটর্ ার sু ল সmেকর্ আgহ থােক তাহেল চাটর্ ার sু েলর িডেরkির েথেক পরামশর্ িনন বা আেবদন করার েশষ সময় সmেকর্ pেতয্ক
sু েলর কাছ েথেক েখাঁজ-খবর িনন।
 েহমn o বসnকালীন ৈবঠেকর সমেয় িশkকেদর সােথ েদখা করুন।
 আপনার সnােনর agগিত পিরবীkণ aবয্াহত রাখার জনয্ eিরস পয্ােরn িলংক বয্বহার করুন।
 বসnকােল িনu iয়কর্ েsট পরীkায় ieলe, গিণত o িবjান পরীkা anভুর্ k থাকেব। নবম েgেডর েকােসর্ ভিতর্ র েkেt হাi sু ল ei েsার
বয্বহার করেত পাের।
 িশkাথ েদর যারা েgড 8-e হাi sু ল েকাসর্ িনেয়েছ তােদরেক হাi sু ল েkিডট aজর্ েনর জনয্ aবশয্i জুেন িরেজnস পরীkায় aংশgহণ করেত
হেব।

েgড 9
 পয্ােরn aয্ােসািসেয়শেন েযাগ িদন eবং ৈবঠেক aংশgহণ করুন।
 আপনার সnানেক কমপেk eকিট িশkাথ kােব বা কাযর্kেম েযাগদান করার জনয্ u সািহত করুন।
 pেতয্ক টােমর্র pিতেবদন পt eবং pিত বছর লাভ করা াnিkপশন সংরkণ করার জনয্ eকিট েফাlার ৈতির করুন।
 েহমn o বসnকালীন ৈবঠেক িশkকেদর সােথ েদখা করুন। িশkকরা aনলাiেন তথয্ েপাs কেরন িকনা পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর ei িবষয় সmেকর্
আপনােক বলেত পারেবন। িশkক, গাiেডn কাuিnলর eবং/বা aয্ািসsয্াn িpিnপােলর সােথ েদখা করার জনয্ সাkােতর সময়সূিচ িঠক
করেত েফান করুন। তারা আপনার সােথ কথা বলার জনয্ সময় আলাদা কের রাখেত চান।
 বািড়র কাজ o ে িণর কােজর oপর গুরtু িদন। িমডল sু েলর েচেয় হাi sু ল আরo েবিশ মসাধয্ হেব eবং pেতয্ক বছর তা আরo বাড়েব।
 মেন রাখেবন আপনার সnােনর আেবদনপt মূলয্ায়ন করার সময় কেলজগুেলা েgড 9 েথেক শুরু কের সবগুেলা েgড িবেবচনা করেব।
 কেলজ েবেছ েনয়ার সুেযাগ বৃিd করার জনয্ আপনার সnানেক সmাবয্ সেবর্াc িজিপe aজর্ ন করােক লkয্ িহেসেব িনেত বলুন।
 www.bls.gov/oco -eর akেপশনাল আuটলুক হয্াnবুক eবং www.princetonreview.com-eর িpnটন িরিভuেয়র মাধয্েম
েপশা aনুসnান aবয্াহত রাখুন।
 তথয্ সংgহ শুরু করার জনয্ আপনার সnানেক হাi sু েলর কেলজ aিফেস েযেত বলুন বা sু েল কেলজ গাiেডেnর সােথ যারা সংি তােদর
সােথ েযাগােযােগর uপেদশ িদন। কেলজ েবেছ েনয়া সmেকর্ আেলাচনা করুন eবং utীণর্ হবার পর কেলেজ ভিতর্ হoয়া িবষেয় pতয্াশা ৈতির
করুন। কেলেজ aধয্য়েনর সুেযাগ-সুিবধা সmেকর্ আেলাচনা করুন।
 আপনার সnান ভিতর্ হেত আgহী eমন িতনিট কেলেজর তািলকা করুন। িজিপe o eসeিট শতর্ াবিল যুk করুন।
 দশম েgেডর মেধয্i িবেদশী ভাষা (েযেহতু ucতর িরেজnস িডেpামা পাবার জনয্ িতন বছেরর িবেদশী ভাষা েশখা আবশয্ক) েশখা সহ শিkশালী
pািত ািনক কমর্সিূ চেক লkয্ িহেসেব েনয়ার জনয্ আপনার সnানেক u সািহত করুন।
 gীে র সময় হেলা িশkেণর সময়। আপনার সnােনর ucতর েকাসর্ েনয়া বা িশkানিবিশর জনয্ (েবতন সহ বা েবতন ছাড়া)িনবnেনর িবষয়িট
িবেবচনা করা uিচত। েকান kােস aনুtীণর্ হেল িশkাথ েদর uিচত ধারাবািহকতা বজায় রাখেত eবং সময়মত utীণর্ হেয় আরo কেলজ/েপশা
েবেছ েনয়ার সুেযাগ িনি ত করেত যতdত সmব েসi kাসিট পুনরায় কের েনয়া।
 আপনার সnানেক সােথ িনেয় আবশয্কীয় েকাসর্ o পরীkাসহ utীণর্ হবার শতর্ াবিল পযর্ােলাচনা করুন। িডoi oেয়বসাiট বা গাiেডn কাuিnলেরর
মাধয্েম তথয্ পাoয়া যােব। utীণর্ হবার শতর্ াবিল o কেলেজর psিতর শতর্ াবিল আপিন বুেঝেছন িকনা তা িনি ত করুন।
 সাধারণ িশkার িশkাথ েদর দশম েgেড utীণর্ হেত হেল কমপেk আট েkিডট pেয়াজন; 11 েkিডট সmn করােক সবেচেয় েবিশ agািধকার
েদয়া হেc।
 utীণর্ হবার তেথয্র জনয্ ei aিভভাবক গাiডিট যাচাi করুন:
schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm.
 হাi sু েল থাকাকালীন সমেয় pিত বছর কমপেk eকিট কেলজ পিরদশর্েনর িবষয়িট িবেবচনা করুন।
 sু েলর বাiের aধয্য়ন করার জনয্ আপনার সnানেক u সািহত করা aবয্াহত রাখুন।
 কেলজ o িব িবদয্ালয়, সmাবয্ gী কালীন কাজ eবং িশkানিবিশর জনয্ েযাগােযােগর কােজ বয্বহার করার জনয্ আপনার সnান যােত eকিট
যথাযথ iেমiল িঠকানা ৈতির কের তা িনি ত করুন। আমরা সহজেবাধয্ (yourname@gmail/yahoo, iতয্ািদ) iেমiল ৈতির করার
পরামশর্ েদi। আেবদনপেtর aবsা সmিকর্ ত েবিশরভাগ তথয্i iেমiেলর মাধয্েম পাঠােনা হেব।
 কেলেজ ভিতর্ র কমর্কতর্ া o সmাবয্ িনেয়াগকারীর েফসবুক বা aনয্ানয্ সামািজক েনটoয়াকর্ সাiেট pেবেশর aিধকার থাকার িবষয়িট আপনার
সnানেক মেন কিরেয় িদন। আপনার সnােনর তার তথয্ েদয়ার সময় সুিবেবচনা বয্বহার o িচnাভাবনা করা uিচত।
 সয্াট 2 িবষেয়র পরীkা েদয়ার জনয্ িকছু aথর্ স য় করুন।
 ucতর পাঠ েকাসর্গেু লা আপনার সnােনর জনয্ েকান িবকl িকনা েস সmেকর্ িজjাসা করুন। e িবষেয় িশkক, গাiেডn কাuিnলর বা aয্ািসsয্াn
িpিnপয্ােলর সােথ কথা বলুন।

েgড 10

 সকল েকােসর্র কাজ o পরীkার েgড সিঠকভােব নিথভু k করা হেয়েছ িক না তা িনি ত করার জনয্ sু ল বেষর্র শুরেু তi আপনার সnােনর
াnিkপশন পযর্ােলাচনা করুন। সেফােমার িহেসেব িবেবিচত হবার জনয্ আপনার সnােনর 8-12 েgড pেয়াজন।

 আপনার সnােনর যিদ পযর্াp েkিডট না থােক তাহেল sু েল গাiেডn কাuিnলর বা uপেদ ার পরামশর্ িনন।
 েgড 9 থাকাকালীন সমেয় আপিন o আপনার সnান eকসােথ কেলেজর েয তািলকা ৈতির কেরেছন তা হালনাগাদ করুন। শতর্ াবিল যাচাi করুন;
uদাহরণsরূপ, িকছু কেলেজ ভিতর্ হেত সয্াট 2 পরীkা েদয়া আবশয্ক।
 aেkাবর মােস aনুি তবয্ িপসয্াট পরীkা সকল eনoয়াiিস িশkাথ িবনামূেলয্ িদেত পারেব। eিট েদয়ার জনয্ িবেশষভােব u সািহত করা
হেc। সয্াট বা eিসিট পরীkার psিতর জনয্ েকান িবষেয়র েkেt unিত করেত হেব e পরীkার ফলাফল তা িনেদর্ শ করেব। eকজন িশkাথ
যখন 11তম েgেড িপসয্াট পরীkায় aংশgহণ কের তখন তার নmেরর oপর িভিt কের েস েমধা বৃিtর জনয্ েযাগয্তা aজর্ ন করেত পাের।
ei কারেণ পরীkার সােথ পিরিচত হবার জনয্ 10ম েgেড পরীkায় aংশ েনয়াটা গুরtু পূণ।র্
 েহমn o বসnকালীন ৈবঠেকর সমেয় িশkকেদর সােথ েদখা করুন।
 কেলজ েবেছ েনয়ার সুেযাগ বৃিd করার জনয্ আপনার সnানেক সmাবয্ সেবর্াc িজিপe aজর্ ন করােক লkয্ িহেসেব িনেত বলুন।
 www.collegeboard.org সাiটিটেত িবনামূেলয্ aয্াকাun েখালার জনয্ আপনার সnানেক সাiন আপ করেত বলুন।
 কেলজ েমলায় uপিsত হoয়া শুরু করুন।
 আপনার সnানেক সmাবয্ সবেচেয় চািহদাপূণর্ েকাসর্ সময়সূিচ িনেত u সািহত করুন। সব েকাসর্ সব িশkাথ িনেত পাের না, িকn pেতয্ক িশkাথীর
েদখােনা uিচত েয তার কেঠার পির ম করার icা আেছ।
 ucতর পাঠ েকাসর্গেু লা আপনার সnােনর জনয্ েকান িবকl িকনা েস সmেকর্ িজjাসা করুন। e িবষেয় িশkক, গাiেডn কাuিnলর বা aয্ািসsয্াn
িpিnপয্ােলর সােথ কথা বলুন।
 আপনার সnান যিদ েকান িনিদর্ িবষেয় বু পিt aজর্ ন কের তাহেল সয্াট 2 পরীkায় aংশgহণ করা সmব িকনা েসi িবষেয় আেলাচনা করুন।
ei পরীkায় aংশgহেণর জনয্ আপনার িনবnন করা o িফ েদয়া pেয়াজন।
 আপনার হাi sু েলর eখনi কেলজ বা কেলজ-sেরর aনয্ানয্ েকাসর্ সmেকর্ েখাঁজ করুন eবং eগুেলার জনয্ িনবnন করুন।
 gীে র সময়টা হেc িশkেণর সময়। gী কােল কমুয্িনিটর কাজ বা েscােসবক িহেসেব কাজ করার জনয্ আপনার সnানেক u সািহত করুন।
হাi sু ল িশkাথ েদর জনয্ েযমন gী কালীন pিত ান রেয়েছ েতমিন শহেরর aেনক কেলেজi eখনi কেলজ (কেলজ নাo) েকাসর্ রেয়েছ।আপিন
যিদ েকান িনিদর্ কেলেজর pিত আgহী হেয় থােকন তাহেল সmাবয্ gী কালীন কমর্সিূ চর জনয্ েসi sু েলর সােথ েযাগােযাগ করুন। ei gীে
িপসয্াট/সয্ােটর জনয্ aধয্য়ন করাটাo eকিট ভাল পিরকlনা। আপনার সnােনর sু েল psিত কমর্সিূ চ সmেকর্ আপিন েখাঁজ িনেত পােরন।

েgড 11
 সকল েকােসর্র কাজ o পরীkার েgড সিঠকভােব নিথভু k করা হেয়েছ িক না তা িনি ত করার জনয্ sু ল বেষর্র শুরেু তi আপনার সnােনর
াnিkপশন পযর্ােলাচনা করুন। জুিনয়র িহেসেব িবেবিচত হবার জনয্ iংেরিজেত 4িট eবং আবিশয্ক সমাজ িবjান েকােসর্ 4িট েgডসহ আপনার
সnােনর েমাট 20-22 েkিডট থাকা uিচত। আপনার সnােনর যিদ পযর্াp েgড না থােক তাহেল sু েল গাiেডn কাuিnলর বা uপেদ ার পরামশর্
িনন।
 আপনার সnােনর জনয্ সকল সময়সীমা পূরণ করাটা খুবi গুরtু পূণ।র্ যিদ সময়সীমা চেল যায় তাহেল বাছাi করার সুেযাগo চেল যােব।
 েহমেn আপনার সnােনর িপসয্াট পরীkায় aংশgহণ করার িবষয়িট িনি ত করুন। eিট জাতীয় েমধা o aজর্ ন বৃিtর (নয্াশনাল েমিরট o
aয্ািচভেমn sলারিশপ)েযাগয্তা লােভর পরীkা।
 সয্াট o eিসিট পরীkার সময়সূিচর জনয্ গাiেডn aিফেসর সােথ েযাগােযাগ করুন। েম বা জুন মােস pেয়াজনীয় পরীkায় আপনার সnােনর
aংশgহেণর বয্বsা করুন।
 পরীkায় psিতর কমর্সিূ চ যা পাoয়া যােc তা িবেবচনা করুন, আপনার পিরবােরর সময়সূিচ o আিথর্ক সামেথর্য্র সােথ সবেচেয় সাম সয্পূণর্
কমর্সিূ চিট েবেছ িনন। মােঝ মােঝ sু ল িনজs uেদয্ােগ psিত kােসর বয্বsা কের। আপনার sু েলর সােথ েযাগােযাগ করুন।
 sু েলর মধয্াhেভাজ ফরম পূরণ করুন; eিট আপনােক সয্াট o eিসিট পরীkার িফ-েত ছাড় েপেত সাহাযয্ করেত পাের।
 েহমn o বসnকালীন ৈবঠেকর সমেয় িশkকেদর সােথ েদখা করুন।
 কেলজ েমলায় aংশgহন করুন, কেলজ পিরদশর্ন করুন eবং ভিতর্ র মানদ , খরচ o আেবদন pিkয়া েবাঝার িবষয়িট িনি ত করুন।
 sু েলর িভতের o বাiের পাঠয্kম বিহভূর্ ত o সহপাঠ কাযর্kেম আপনার সnানেক সমথর্নদান aবয্াহত রাখুন o বৃিd করুন। আপিন যখন
চাkিরর eবং হাi sু ল পরবত িশkার জনয্ আেবদন করেবন তখন আবশয্কীয় েকােসর্র বাiেরর কাযর্kম সmদ িহেসেব িবেবিচত হেব।
 পছnসi কেলেজ ভিতর্ হবার জনয্ যিদ সয্াট 2 পরীkায় aংশgহেণর শতর্ থােক তাহেল আপনার সnােনর সয্াট 2 পরীkায় aংশgহণ করার
িবষয়িট িনি ত করুন।
 আপনার েযসব কেলেজর pিত আgহ আেছ েসiসব কয্াmাস পিরদশর্ন করুন। aেনক কেলেজর oেয়বসাiেট ভাচুর্ য়াল মেণর বয্বsা আেছ, আপনার
যিদ sু েল যাoয়া সmব না হয় তাহেল ei েkেt ভাচুর্ য়াল মেণর সুেযাগিট gহণ করুন।
 আপনার sু েল আেয়ািজত সকল কেলেজর uপsাপনায় aংশgহণ করুন। আপনার সnান যােত কেলজ েখাঁজার েkেt িপিছেয় না পেড় েসজনয্
িকছু sু ল মাস aনুযায়ী িনিদর্ কেলজ uপsাপেনর সময়সূিচ িনধর্ারণ কের থােক। ei িদনপি র কিপ পাবার জনয্ আপনার গাiেডn aিফেসর
সােথ েযাগােযাগ করা uিচত; তারপর eিটেক eমন জায়গায় রাখা uিচত যােত আপিন o আপনার সnান eিটেক aনুসরণ করেত পােরন।
 আপনার সnানেক সmাবয্ সবেচেয় চািহদাপূণর্ েকাসর্ সময়সূিচ িনেত u সািহত করুন। সব েকাসর্ সব িশkাথ িনেত পাের না, িকn pেতয্ক িশkাথীর
েদখােনা uিচত েয তার কেঠার পির ম করার icা আেছ।
 কেলজ েবেছ েনয়ার সুেযাগ বৃিd করার জনয্ আপনার সnানেক সmাবয্ সেবর্াc িজিপe aজর্ ন করােক লkয্ িহেসেব িনেত বলুন।
 আপনার সnানেক eমন gী কালীন কাযর্kম েবেছ িনেত সাহাযয্ করুন যা তার দkতা ৈতির, pািত ািনক ৈনপুেণয্র unিত সাধন eবং েপশাগত
লkয্ s করেণ সহায়তা করেব।
 আরo েবিশ কয্াmাস পিরদশর্ন করার জনয্ gীে র সময়িটেক বয্বহার করুন eবং আপনার সnানেক চাkির, িশkানিবিশ, বা সয্াট বা কেলজ
psিত কমর্সিূ চর েখাঁজ করার জনয্ u সািহত করুন।
 আপনার হাi sু েলর ucতর পােঠর েকাসর্, eখনi কেলজ বা কেলজ-sেরর aনয্ানয্ েকাসর্ সmেকর্ েখাঁজ করুন eবং eগুেলার জনয্ িনবnন করুন।
 eফeeফeসe4কাsার করুন eবং আপনার সnান িনu iয়কর্ েsেটর ucতর িশkা সুেযাগ কমর্সিূ চর (eiচioিপ) জনয্ েযাগয্ িকনা তা িনধর্ারেণর
জনয্ তােক কাuিnলেরর সােথ েযাগােযাগ করেত বলুন। আরo তেথয্র জনয্
www.highered.nysed.gov/kiap/colldev/HEOP/documents/HEOPWebBrochure2011‐12.pdf েদখুন।
 pেতয্ক ে িণেত িতনিট sু ল িনেয় আপনার সnানেক তার কেলজ তািলকার pথম খসড়া ৈতির করেত বলুন: িনরাপtা sু ল, uিd sু ল eবং
গnবয্ sু ল।

 আপনার সnানেক তার রচনার pথম খসড়া িলখেত বলুন েযিট আেবদন o বৃিtর জনয্ বয্বহার করা হেব।
 আপিন যিদ ছােড়র জনয্ েযাগয্ িবেবিচত না হন তাহেল বতর্ মােন কম ছাড় পাoয়া িসiueনoয়াiসহ দরখােsর িফর জনয্ aথর্ স য় করেত
শুরু করুন।
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 সকল েকােসর্র কাজ o পরীkার েgড সিঠকভােব নিথভু k করা হেয়েছ িক না তা িনি ত করার জনয্ sু ল বেষর্র শুরেু তi আপনার সnােনর
াnিkপশন পযর্ােলাচনা করুন। িসিনয়র িহেসেব িবেবিচত হবার জনয্ আপনার সnােনর 30 বা তার েচেয় েবিশ েkিডট pেয়াজন হেব।
 সময়মত utীণর্ হেত আপনার সnােনর pেয়াজনীয় kাস েনয়া o পরীkা েদয়ার িবষয়িট িনি ত করার জনয্ তার কাuিnলর o িশkেকর সােথ
িনয়িমত েযাগােযাগ রাখুন।
 েহমn o বসnকালীন ৈবঠেকর সমেয় িশkকেদর সােথ েদখা করুন।
 আপনার সnােনর সামািজক িনরাপtা নmর থাকার িবষয়িট িনি ত করুন কারণ আেবদন করার সময় ei নmরিট pেয়াজন হেব।
 আtজীবনী ৈতিরর কােজ আপনার সnানেক সহায়তা করুন কারণ pায়i কেলজ ভিতর্ aিফেসর eিট pেয়াজন হয়। কেলজ আেবদেনর eকিট
aংশ রচনা েলখায় সহায়তা করুন। সnােনর েলখা িনেজi িলেখ েদয়ার pেলাভন েথেক িনেজেক িবরত রাখুন। েয েলখািট জমা েদয়া হেব েসi
েলখািট েয eকজন িকেশােরর dারাi িলিখত হেয়েছ aবশয্i তার eকিট িচh থাকেত হেব।
 বৃিtর জনয্ আেবদন করুন। eর aথর্ হল আপনার সmদ o আেয়র তথয্ pকাশ করা। কেরর নিথ, ডািbu-2 ফরম pভৃ িতর কিপ সংরkণ
করুন।
 পছnসi কেলেজ ভিতর্ হবার জনয্ যিদ সয্াট 2 পরীkায় aংশgহেণর শতর্ থােক তাহেল আপনার সnােনর সয্াট 2 পরীkায় aংশgহণ করার
িবষয়িট িনি ত করুন।
 আপনার সnান েয sু েল ভিতর্ হেত আgহী েসi sু েলর আেবদন pিkয়া o eর েশষ সময় িনেয় েস গেবষণা কেরেছ েস িবষয়িট িনি ত করুন।
 কেলজ েথেক আপনার সnান েযসব িচিঠ পায় তার সবগুেলা পযর্ােলাচনা করুন। আিথর্ক সহায়তা পয্ােকজ পিরমাপ করেত eবং েকান sু েল ভিতর্
করেত হেব তা িনধর্ারণ করার জনয্ eকজন কাuিnলেরর সােথ কাজ করুন।
 আপনার সnান যােত ভিতর্ র pেয়াজনীয় সকল কাগজপt eবং aথর্ পাঠায় েসi িবষয়িট িনি ত করুন। যিদ aথর্ o কাগজপt পাঠােনা না
হেয় থােক তাহেল কেলজ েকান আসন রাখেব না।
 আবশয্কীয় সব কেলজ পিরিচিত o মূলয্ায়ন পরীkা aিধেবশেন আপনার সnােনর aংশgহেণর িবষয়িট িনি ত করুন।
 “িসিনয়িরিটস”-eর লkেণর িবষেয় সতকর্ থাkন। pায়শi চািহদাপূণর্ কেলজ আেবদন pিkয়ার পর িশkাথ েদর মেধয্ গা ছাড়া ভাব চেল আেস।
বািড়র কাজ o ে িণর কাজ সmেকর্ আপনার সnানেক িজেjস করুন। uপিsিত যাচাi করুন।(pািত ািনক aনুপিsিত o েকান িবষেয়র kােস
aনুপিsিতর বয্াপাের আপনােক জানােনার জনয্ pেতয্ক sু েল eকিট uপিsিত সংkাn aিফস আেছ।)বসn েসিমsাের আপনার সnােনর oপর
নজরদাির aবয্াহত রাখুন। আপনার সnান যিদ েকান িবষেয় aনুtীণর্ হয় তাহেল েস সময়মত utীণর্ হেত পারেব না। আপনার সnােনর সবর্েশষ
েgড যিদ পূেবর্র সাত টােমর্র মত না হয় তাহেল আেবদন gহণ বা বৃিt সহায়তা েদয়ার বয্াপাের কেলজ তার িসdাn পিরবতর্ ন করেত পাের।
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 aেkাবর, নেভmর, িডেসmর, জানুয়াির, eিpল o েম মােসর ei গুরtু পূণর্ ধাপগুেলার েখাঁজ রাখুন।
 aেkাবর-আপনার সnান যােত িসiueনoয়াi আেবদনপt দািখল কের তা িনি ত করুন। সুপািরশপt েলখার জনয্ আপনার সnান যােত
েলাকেদরেক aনুেরাধ কের েসi িবষয়িট িনি ত করুন। েয সকল িশkক, কাuিnলর o বয্িk আপনার সnােনর কাজ, েscা ম বা পাঠয্kম
বিহভূর্ ত কাযর্kম সmেকর্ জােন তােদরেক তার িবেবচনা করা uিচত।
 নেভmর-আপনার সnান যােত সয্াট নmরসহ eসiueনoয়াi আেবদনপt দািখল কের তা িনি ত করুন।
• িডেসmর- আপনার সnান যােত সmূরক আেবদনপt o সয্াট নmরসহ েবসরকাির sু ল আেবদনপt দািখল কের তা িনি ত করুন।
– আপনার সnান যােত িডেসmেরর আেগ সয্াট eবং/বা eিসিট পরীkায় aংশgহণ কের। পরীkায় যিদ েস ভাল নmর না পায় তাহেল
aেনক কেলেজ আেবদেনর েশষ তািরেখর আেগ আরo eকিট পরীkা েদয়া সmব হেত পাের।
– েফbয়াির 1 eর আেগ eফeeফeসe পূরণ করুন।
 জানুয়াির- আপনার সnান যিদ eiচioিপ-eর জনয্ েযাগয্ হয় তাহেল ফরম o রচনা জমাদােনর িবষয়িট িনি ত করুন।
 eিpল-আপিন o আপনার সnান িসdাn পtগুেলা পযর্ােলাচনা করেবন। কেলজ uপেদ ার সােথ কাজ করুন eবং আপনার সnান েকান sু েল
ভিতর্ হেব ei িবষেয় িসdাn gহণ করুন। মেন রাখেবন আপনারা uভেয় িমেল ei িসdাnিট েনেবন।
 েম-আপনার পছn করা sু েল পূরণকৃ ত িনবnন ফরমিট জমা িদন। আবাসন ফরম (যিদ pেয়াজন হয়) o িচিক সা ফরম পূরণ করুন
eবং aথর্ জমা িদন।

inারেনট িরেসাসর্
সাধারণ িশkা তথয্
eনoয়াiিস িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন

schools.nyc.gov

eনoয়াieস িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন

www.nysed.gov

iueস িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন

www.ed.gov

eনoয়াiিস িচলে ন সািভর্ স eডু েকশন িরেসাসর্

www.nyc.gov/html/acs/education

বািড়র কােজ সাহাযয্
iueস িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন

www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html

আিব ার িশkা

school.discoveryeducation.com/homeworkhelp

iনেফািpজ বািড়র কাজ

www.infoplease.com/homework

িনu iয়কর্ পাবিলক লাiেbির

www.homeworknyc.org

eনoয়াiিস ডায়াল-e-িটচার

www.uft.org/dial‐a‐teacher

পরীkার psিত
িরেজnস পযর্ােলাচনা 2.0

www.regentsreviewlive.net

বািড়েত িশkািনেদর্ শনা-িমডল sু ল পরীkা

www.homeinstructionschools.com/shack/3‐8examreview

বািড়েত িশkািনেদর্ শনা-িরেজnস পরীkা পযর্ােলাচনা

www.homeinstructionschools.com/regents

িরেজnস পরীkার psিত েকnd

www.regentsprep.org

eনoয়াieস িডপাটর্ েমn aফ eডু েকশন

www.nysedregents.org

কেলজ েবাডর্ (িপeসeিট, eসeিট,eিপ)

www.collegeboard.org

eিসিট

www.act.com

Number 2.com

www.number2.com

(inারেনট িরেসাসর্ চলেছ)

েপশাগত তথয্
akেপশনাল আuটলুক হয্াnবুক

www.bls.gov/oco

আপনার ভিবষয্ত আঁkন

www.mappingyourfuture.org

iueস বুয্েরা aব েলবার sয্ািটসিটক

www.bls.gov/k12

েপশা aনুসnান

www.careerexplorer.net

েপশা o কেলজ

www.careersandcolleges.com

কেলজ েবাডর্

myroad.collegeboard.com/myroad/snavigator.jsp

িpnটন পযর্ােলাচনা

www.princetonreview

কেলজ aনুসnান, আেবদন o আিথর্ক সহায়তার তথয্
িদ নয্াশনাল aয্ািpেকশন েসnার

www.nationalappcenter.com

পাবিলক sু েলর জনয্ নতু ন দশর্ন, কেলেজর পেথ যাtা

www.newvisions.org/the‐road‐to‐college/overview

eনoয়াiিস িডপাটর্ েমn aফ eডু েকশন, কেলজ psিতেত িশkাথ েদর
সাহাযয্ করার uপকরণ

docs.nycenet.edu/docushare/dsweb/Get/Document‐331/College%2
0guide%2007_01_08

নয্াশনাল aয্ােসািসেয়শন ফর কেলজ aয্াডিমশন কাuেnিলং

www.nacacnet.org

কেলজ সmেকর্ সবিকছু

www.allaboutcollege.com

কয্াmাস মণ

www.campustours.com

সাধারণ আেবদন

www.commonapp.org

িসিট iuিনভািসর্িট aব িনu iয়কর্ (িসiueনoয়াi)

www.cuny.edu

েsট iuিনভািসর্িট aব িনu iয়কর্ (eসiueনoয়াi)

www.suny.edu

িনu iয়কর্ েশেখ (েsট eডু েকশন িডপাটর্ েমn)

www.highered.nysed.gov/NYLearns/home.html

িশkা পিরকlনা

www.educationplanner.org

আমার রচনা

www.myessay.com

কেলজ টু লিকট

www.collegetoolkit.com

(inারেনট িরেসাসর্ চলেছ)

আিথর্ক সহায়তা o বৃিt
ফাsoেয়ব বৃিt aনুসnান

www.fastweb.com/

eফeeফeসe

www.fafsa.ed.gov

েফডােরল িশkাথ সহায়তা

www.studentaid.ed.gov

eনoয়াieস uc িশkা েসবা

www.hesc.com

iueস িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন

www2.ed.gov/finaid

Scholarships.com

www.scholarships.com

নিথপtিবহীন িশkাথ র জনয্

www.finaid.org/otheraid/undocumented.phtml and
www.getreadyforcollege.org/gpg.cfm?pageid=1586&1
534‐d83a_1933715a=d87c2125f86

বহুসংsৃ িত িরেসাসর্
পিরবাের pথম

www.firstinthefamily.org

েগটস িমেলিনয়াম sলারস ফাn

www.gmsp.org

িহসপািনক aয্ােসািসেয়শন aব কেলজ; o iuিনভািসর্িট

www.hacu.net

িহসপািনক utরািধকার বৃিtর তািলকা

www.hispanicheritage.org/youth.php

িহসপািনক বৃিt তহিবল

www.latinocollegedollars.org/directory.htm

eনeeিসিপ বৃিtর সুেযাগ

www.naacp.org/page/s/scholarship2

নয্াশনাল আরবান িলগ পয্ােরnস গাiড টু কেলজ

www.nyul.org/pages/Parent_Guide_Order_Form

iuনাiেটড িনেgা কেলজ ফাn

www.uncf.org

ঐিতহািসক কৃ া কেলজ o িব িবদয্ালয়

www.hbcuconnect.com

সংখয্ালঘুেদর জনয্ 200িট ি বৃিt

www.blackexcel.org/200‐Scholarships.html

কৃ া কেলজ ডলার

www.blackcollegedollars.org

ে িণ aনুযায়ী বৃিtর তািলকা

www.scholarships.fatomei.com/minorities.html

বৃিt o কৃ া িশkাথ র জনয্ আরo িকছু

www.blackstudents.com

eক নজের বষর্পি
েgড
সব

েসেpmর/aেkাবর
গুরtু পূণর্ তািরখগুেলার জনয্
schools.nyc.gov পয্ােরn টয্ােব
লগ aন করুন। তেথয্র জনয্ sু েল েফান
করার সময় আপনার পিরচয় িনি ত
করার জনয্ আপনার সnােনর
oeসআieস আiিড নmেরর eকিট কিপ
রাখুন। মধয্াhেভাজ ফরম পূরণ করুন।
pিতিদেনর uপিsিত, বািড়র কাজ eবং
ে িণর কােজর oপর নজরদাির করুন।

নেভmর/িডেসmর
েহমেnর িপতামাতা িশkক ৈবঠকগুেলােত
aংশ িনন।
pিতিদেনর uপিsিত, বািড়র কাজ eবং
ে িণর কােজর oপর নজরদাির করুন।

জানুয়াির/েফbয়াির
মধয্-বািষর্ক pিতেবদনপt। pেয়াজন
হেল িশkেকর সােথ aয্ােপােয়nেমেnর
জনয্ কল করুন। eিরস (pািত ািনক
eবং uপিsিত সংkাn ডাটার িডoi
ডাটা বয্বsা) eবং/বা sু ল eবং িশkক
oেয়বসাiেট িশkাথ র agগিত েচক
করুন।pিতিদেনর uপিsিত, বািড়র কাজ
eবং ে িণর কােজর oপর নজরদাির
করুন।

মাচর্ /eিpল
বসেnর িপতামাতা িশkক ৈবঠেক aংশ
িনন।
pিতিদেনর uপিsিত, বািড়র কাজ eবং
ে িণর কােজর oপর নজরদাির করুন।

েম/জুন
gী কালীন কমর্সূিচর িবষেয় পয্ােরn
েকাaিডর্েনটেরর সােথ েযাগােযাগ করুন।
আবশয্কীয় পরীkা। চূ ড়াn
pিতেবদনপt। pিতিদেনর uপিsিত,
বািড়র কাজ eবং ে িণর কােজর oপর
নজরদাির করুন।
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বািড়েত পােঠর জনয্ eকিট sান িনধর্ারণ
করুন। পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন সmেকর্
জানুন eবং eেত েযাগ িদন। িশkাথ েক
নতু ন sু েলর সােথ খাপখাoয়ােত সাহাযয্
করুন।

িশkাথ র oeসআieস আiিড নmর কিপ
করুন। আপিন যখন তেথয্র জনয্ sু েল
েফান কেরন তখন িনরাপtার জনয্
aেনক সময় eিট বয্বহার করা হয়।

মধয্-বািষর্ক pিতেবদন পt। িডoi
oেয়বসাiেটর মাধয্েম eিরস-e লগ aন
করুন। আপনার সnােনর agগিত eবং
uপিsিতর িবষেয় েখাঁজ-খবর রাখুন।

gী কালীন কমর্সূিচ সmেকর্ তথয্ জানুন।
পরবত বছেরর জনয্ িশkাথ র েকাসর্
পযর্ােলাচনা করুন। েsট পরীkার জনয্
psিত িনন।

gী কালীন কমর্সূিচর জনয্ িনবnন
করুন। ieলe িশkেকর কাছ েথেক
পঠেনর তািলকা িনন। pেতয্ক টােমর্র
pিতেবদনপt রাখার জনয্ eকিট েফাlার
িনন। eনoয়াieস ieলe eবং গিণত
পরীkা। eনoয়াieস ieলe eবং গিণত
পরীkা।

7ম

বেরা eবং িসিটিভিtক হাi sু ল
েমলাগুেলােত েযেত শুরু করুন।

হাi sু লগুেলােক পিরদশর্েনর বয্বsা
করেত েফান করুন। েসসব sু ল পিরদশর্ন
করুন েযসেবর িবষেয় আপিন আgহী।
হাi sু ল আেবদনপt পূরণ করুন।
aিতিরk তেথয্র জনয্ গাiেডn
কাuিnলেরর সােথ েদখা করুন।

হাi sু ল আেবদন pিkয়া সmেকর্ জানেত
aনয্ানয্ িপতামাতােদর সােথ আেলাচনা
করুন।মধয্-বািষর্ক pিতেবদনপt।

gী কালীন কমর্সূিচ সmেকর্ তথয্ জানুন।
পরবত বছেরর জনয্ িশkাথ র েকাসর্
পযর্ােলাচনা করুন।
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oেপন হাuজ, পিরদশর্ন, aিডশন
iতয্ািদর জনয্ হাi sু ল িডেরkির
বয্বহার করুন। হাi sু ল েমলা eবং
oেপন হাuেজ েযাগ িদন।

মধয্-বািষর্ক pিতেবদনপt। eিরস-e
িশkাথ র agগিত েচক করুন। িশkাথ র
সােথ হাi sু ল েমলােনার িবষেয় িডoi’র
কাছ েথেক িবjিpর pধান রাun।

হাi sু ল-িশkাথ েমলােনার িবষেয় িডoi
সmূরক েনািটস পাঠায়।

eনoয়াieস ieলe, গিণত eবং িবjান
পরীkা। ucতর েকােসর্র জনয্ িরেজnস।
যিদ pদান করা হয় তাহেল নতু ন sু ল
পিরিচিতেত aংশ িনন।
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নতু ন মধয্াhেভাজ ফরম পূরণ করুন।
পয্ােরn aয্ােসািসেয়শেন েযাগ িদন।
pিতিদেনর uপিsিত o কােজর oপর
নজরদাির aবয্াহত রাখুন। েহমেnর
িপতামাতা িশkক ৈবঠকগুেলােত aংশ
িনন।

sু ল oেয়বসাiট, পুিsকা বা ৈবঠক
বয্বহার করুন, pিতেবদনপt, পরীkা,
kােসর সময়সূিচ iতয্ািদর িবষেয়
sু লিভিtক িনয়ম-কানুন, কাযর্পdিত
eবং সময়সীমা সmেকর্ জানুন।

টামর্ েশেষর pিতেবদনপt চূ ড়াn েgডগুেলা
েদখায়। িশkাথ রা gয্াজুেয়ট হবার পেথ
েkিডট aজর্ ন করেত শুরু কের। টামর্
েশেষর pিতেবদনপt পাবার পর pেয়াজন
হেল িশkেকর সােথ সাkােতর জনয্
aয্ােপােয়nেমn করেত কল করুন।

গিণত eবং িবjােন সmাবয্ eনoয়াieস
িরেজnস পরীkা।
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েgড, েকােসর্র ধারাkম eবং kমপুি ত
েkিডেটর জনয্ িশkাথ র াnিkপশন
পযর্ােলাচনা করুন। িপসয্াট পরীkা।
েহমেnর িপতামাতা িশkক ৈবঠকগুেলােত
aংশ িনন।

হাi sু ল বা কেলজ আেয়ািজত কেলজ
েমলাগুেলােত aংশgহণ করেত শুরু করুন।
pেয়াজন হেল িdতীয় pিতেবদনপেtর পর
িশkেকর সােথ সাkােতর জনয্
aয্ােপােয়nেমn করুন। কেলজ
েমলাগুেলােত uপিsত থাkন। আgেহর
কেলজগুেলা পিরদশর্ন করুন। সাহােযয্র
জনয্ কেলজ aিফেসর সােথ কথা বলুন।

টামর্ েশেষর pিতেবদনপt।pেয়াজন হেল
িশkেকর সােথ সাkােতর জনয্
aয্ােপােয়nেমn করেত কল করুন।
eিরেস িশkাথ র agগিত েচক করুন।

gী কালীন কমর্সূিচ সmেকর্ জানুন।
পরবত বছেরর জনয্ kাস িনবর্াচন
পযর্ােলাচনা করুন। সmাবয্ ucতর পাঠ
বা ucতর েকােসর্র িবষেয় গাiেডn
কাuিnলর বা uপেদ ার সােথ েযাগােযাগ
করুন। বসেnর িপতামাতা িশkক ৈবঠেক
aংশ িনন।
gী কালীন কমর্সূিচ সmেকর্ জানুন।
পরবত বছেরর জনয্ kাস িনবর্াচন
পযর্ােলাচনা করুন। বসেnর িপতামাতা
িশkক ৈবঠেক aংশ িনন।

11তম

uপের uিlিখত uপােয় িশkাথ র
াnিkপশন পযর্ােলাচনা করুন। িপসয্াট
পরীkা। কেলজ পিরদশর্ন শুরু করুন।
েহমেnর িপতামাতা িশkক ৈবঠকগুেলােত
aংশ িনন।

gী কালীন কমর্সূিচ সmেকর্ জানুন।
পরবত বছেরর জনয্ kাস িনবর্াচন
পযর্ােলাচনা করুন। িশkাথ রা
সয্াট/eিসিট েনয়। কেলজ eবং আিথর্ক
সহায়তার সুেযাগ aনুসnােনর েkেt
সাহােযয্র জনয্ কেলজ aিফেসর সােথ
কথা বলুন।

গিণত, িবjান, iংেরিজ, যুkরাে র
iিতহােস eনoয়াieস িরেজnস
পরীkা। ucতর পােঠর েকাসর্ িনেয়
থাকেল ucতর পাঠ পরীkা।

12তম

িশkাথ র াnিkপশন পযর্ােলাচনা
করুন। িশkাথ েক কেলেজ আেবদেনর
জনয্ আtজীবনী o রচনা িলখেত হেব।
েহমেnর িপতামাতা িশkক ৈবঠকগুেলােত
aংশ িনন।

uপিsিত, kােসর কাজ, পরীkা eবং
বািড়র কাজ ঘিন ভােব পযর্েবkণ
করুন। কেলজ কতৃর্ ক gহেণর পt
utীেণর্র িন য়তা pদান কের না।

eিপ পরীkা। gয্াজুেয়শন বা ucতর
িরেজnস pতয্য়েনর জনয্ চূ ড়াn িরেজnস
পরীkা েদয়া pেয়াজন।

টামর্ েশেষর pিতেবদনপt।
pিতেবদনপt।pেয়াজন হেল িশkেকর
সােথ সাkােতর জনয্ aয্ােপােয়nেমn
করেত কল করুন।িসিনয়র বছেরর
আিথর্ক সহায়তার আেবদনপেtর জনয্
আয়কর ফরম 1040 সংরkণ করুন।
eিরস-e gয্াজুেয়ট হবার পেথ িশkাথ র
agগিত েচক করুন। বৃিtর জনয্ আেবদন
করুন, সmাবয্ আিথর্ক সহায়তার জনয্
eফeeফeসe পূরণ করুন।
সয্াট 1 eবং 2/eিসিট পরীkা। কেলজ
আেবদন সmn করুন। কেলজ পিরদশর্ন
করুন।

গিণত, িবjান, িব iিতহােস
eনoয়াieস িরেজnস পরীkা। সুপািরশ
করা হেল সয্াট 2। ucতর পােঠর
েকােসর্র িশkাথ েদর জনয্ ucতর পাঠ
পরীkা।
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