সচরাচর জিজ্ঞাজসত প্রশ্নাবজি
ভজতি সংক্রান্ত FAQ:
আমি আিার সন্তানকে এেটি অ্যাকসন্ড স্কুকে েীভাকে ভমতি েরাে?
আমরা বতি মানে 2020-21 স্কু ি বনষি জিন্ডারগানটি ে থেনি থেড 12 এর িেয আনবদেপত্র
েহণ িরজি। ভজতি িরানোর পনর, এিিে জিক্ষােী হাই স্কুনির স্নাতি পর্িন্ত অ্যানসনন্ডর
সানে োিনত পারনব।ভজতি িটাজরর িেয আনবদেপত্র িমাদানের
থিষ সময় বুধবার, 1 এজপ্রি রাত 11:59 টা।
আনবদেপত্র িমা জদনত ascendlearning.org/enroll জভজিট িরুে।
সে ধরকনর মিশুই মে ভমতি হকত পারকে?
হযাাঁ। অ্যানসন্ড টিউিে-জি এবং আসে খাজি োিার জভজিনত িটাজরর মাধযনম সবার িেযই
উন্মক্তু । আমরা িাজত, বণি, ধমিজবশ্বাস, জিঙ্গ পজরচয়, েৃতাজিিতা, থর্ৌে অ্জভনর্ািে,
বয়স, বংিােুক্রম, মােজসি বা িারীজরি প্রজতবন্ধীতা, ক্রীড়া দক্ষতা, জবনিষ চাজহদা বা
ইংনরজি ভাষা বা এিটি জবনদিী ভাষায় দক্ষতা বা পূবিবতী জিক্ষাগত অ্িিনের জভজিনত
ববষময িজর ো।
প্রমতেন্ধী, মেকিষ চামহদাসম্পন্ন ো IEP থাো মিখাথীরা মে ভমতি হকত পারকে?
হযা;াঁ অ্যানসন্ড স্কুিগুনিা সব ধরনের জিক্ষােীনদর িেয উন্মক্তু এবং জবনিষ চাজহদার
জভজিনত থিানো জিক্ষােীনি এিটি আসে থেনি বজিত িরা হয় ো।
আমানদর জিক্ষােী পজরনষবার পজরচািি, জিক্ষি এবং স্কুনির থেতৃত্ব দিগুনিা সব ধরনের
জিক্ষােীর িেয এিটি অ্ন্তভিুজক্তমূিি ও সমজিত স্থাে বতজর িরনত প্রজতশ্রুজতবদ্ধ
এবং আমরা এমে জসনেম ও পদ্ধজত প্রণয়ে িনরজি র্া জিক্ষাগত, মােজসি ও আচরণগত
চযানিনের মুনখামুজখ জিক্ষােীনদর িক্ষয িনর িরা হনয়নি এবং তানদরনি সহায়তা িনর।
আমরা এিটি জিক্ষােীর স্বতন্ত্র জিক্ষা পজরিল্পো (IEP) বতজর, পজরবতিে ও সম্পণূ
িভানব বাস্তবায়নের িেয জিক্ষা জবভানগর
জবনিষ জিক্ষা জবষয়ি িজমটির সানে এিনর্ানগ িাি িজর।
ভমতি প্রমিয়ায় কোকনা ধরকনর মিশুকে মে অ্গ্রামধোর কদয়া হয়?
হযাাঁ। এিটি অ্যানসন্ড স্কুনির মনতা এিই িজমউজেটির স্কুি জডজিনে বসবাসিারী জিশু,
বতিমাে অ্যানসনন্ড অ্ধযয়েরত জিক্ষােীর ভাই/থবাে এবং অ্যানসনন্ডর িমী সদসযনদর
সন্তােনদরনি অ্োজধিার থদয়া হয়।
যমদ আিার সন্তান এেটি মরকেনিন কেোর পায় ো এেটি কগ্রড পনু রােৃমি েরার পরািিি
কদয়া হয় তাহকে আিার কোন কগ্রকড আকেদন েরকত হকে?
র্জদ আপোর সন্তাে তার বতিমাে স্কুি থেনি এিটি জরনটেিে থিটার পায়, অ্েুেহ িনর তানদর
সাধারণ থেড স্তনরর িেয আনবদে িরুে এবং অ্যানসন্ড আপোর সন্তানের িেয সবনচনয়
ভানিা থেসনমন্ট জেধিারণ িরনব।

যমদ আমি গত েছকর এেটি অ্যাকসন্ড স্কু কে আকেদন েমর এেং েতি িাকন অ্কপক্ষিান
তামেোয় থামে, তাহকে আিাকে মে পনু রায় আকেদন েরকত হকে?
হযা;াঁ আমানদর এি বিনরর অ্নপক্ষমাে তাজিিা পনরর বিনরর িেয প্রনর্ািয হয় ো।র্জদ
আপজে 2018-19 স্কুি বনষির িেয এিটি আনবদে িমা জদনয় োনিে—এমেজি আপজে
বতিমানে এই স্কুি বনষির িেয অ্নপক্ষমাে তাজিিায় োিনিও—আপোনি অ্বিযই 2019-20
স্কুি বনষির িটাজরনত অ্ন্তভিুক্ত হওয়ার িেয পুেরায় আনবদে িরনত হনব।র্জদ আপজে
বতিমানে 2018-19স্কুি বনষির িেয অ্নপক্ষমাে তাজিিায় োনিে, তাহনি 2019-20 স্কুি
বনষির িেয এিটি আনবদে িমা জদনি তা আপোনি বতিমাে অ্নপক্ষমাে তাজিিা থেনি বাদ
থদনব ো।
আমি কযসে স্কুকে আকেদন েরে কসগুকোকে মে িিানুসাকর অ্গ্রামধোর মদকত পারে?
হযাাঁ।সিি আনবদেিারীনদরনি তারা থর্সব অ্যানসন্ড স্কুনি ভজতি হনত চায় থসগুনিানি
তানদর পিন্দােুসানর অ্োজধিার জদনত বিা হয়। র্জদ আপজে আপোর আনবদেপনত্র
অ্োজধিার ো জদনত চাে, তাহনি জিশুর ঠিিাোর জেিটবতীতার জভজিনত অ্োজধিার
জেধিারণ িরা হনব।এিটি স্কুিনি িীনষি বা জেনে অ্োজধিার থদয়া উক্ত জিক্ষােীর এিটি
জবনিষ অ্যানসন্ড স্কুনি আসে পাওয়ার সুনর্াগনি প্রভাজবত িরনব ো।
যমদ আিাকে এোমধে স্কু কে ভমতি র সুকযাগ কদয়া হয়, তাহকে আমি আিার সন্তানকে
কোথায় ভমতি েরাে কস েযাপাকর মসদ্ধান্ত কনয়ার সিয় আমি মে এোমধে অ্ফার গ্রহণ
েরকত পারে?
ো। আপজে থিবি এিটি অ্ফার েহণ িরনত পারনবে, তনব আপজে অ্েযােয স্কুনির
অ্নপক্ষমাে তাজিিায় োিনত পানরে। প্রনতযি স্কুনির তানদর জেিস্ব অ্নপক্ষমাে তাজিিা
আনি এবং উপিব্ধতার জভজিনত আসে প্রদাে িরা হয়।
আিার ভমতি সম্পন্ন েরার জনয এেং আিার আসন মনমিত েরার জনয আিাকে েী েী সরেরাহ
েরকত েো হকে?
1. জিশুর িন্মসেদ, পাসনপাটি বা িন্ম তাজরখ সম্বজিত খ্রীষ্টধনমি দীক্ষােহনণর প্রমাণ
পত্র।
2. সাম্প্রজতি স্বাস্থয পরীক্ষার ফরম। আপোনি অ্বিযই সবনচনয় সাম্প্রজতি স্বাস্থয
পরীক্ষার ফরম প্রদাে িরনত হনব এবং আপোর সন্তানের বাজষিি থচি-আপ সম্পন্ন
হওয়ার পর এিটি হািোগাদিৃত ফরম প্রদাে িরনত পারনবে।দ্রষ্টবয:থর্সব জিশুনি
সম্প্রজত টিিা থদয়া হয়জে তানদরনি স্কুি আরনের 14জদনের মনধয স্কুি থেনি
জেজষদ্ধ িরা হনব।
3. ঠিিাোর দুইটি প্রমাণ (জিি, ইউটিজিটি জবি, থফডানরি, থেট বা জসটি এনিজির পত্র,
থবতেপত্র, ড্রাইজভং িাইনসি, ইতযাজদ)।
েহণনর্াগয িাগিপনত্রর এিটি পূণিাঙ্গ তাজিিা থপনত অ্েুেহ িনর আমানদর ওনয়বসাইট
জভজিট িরুে: ascendlearning.org/enroll

আমি মে এোমধে অ্যাকসন্ড স্কুকে আকেদন েরকত পারে?
হযাাঁ।

এখেই আনবদে িরুে।
ascendlearning.org/enroll

সাধারণ FAQ:

সচরাচর জিজ্ঞাজসত প্রশ্নাবজি
সাধারণ FAQ:

এেটি অ্যাকসন্ড স্কুকে এেটি আসন পাওয়ার জনয এেটি মিশুকে মে কোকনা পরীক্ষায়
উিীণি হকত হয়?

আপনার স্কুে কোথায় অ্েমিত?

ো; আমানদর থিানো স্কু নি থিানো প্রনবজিিা পরীক্ষা থেই। জিক্ষােীরা ভজতি
হওয়ার পর, আমরা জিক্ষােীনদর িজক্ত ও দবুিিতা িোক্ত িরার িেয ইংনরজি ভাষা িিা
ও গজণনত দক্ষতা জেণিয়মূিি পরীক্ষা জেনয় োজি। এই পরীক্ষাগুনিা জিক্ষি ও জিক্ষা
সংক্রান্ত থেতানদর প্রনতযি জিক্ষােীর স্বতন্ত্র জিক্ষা চাজহদা সম্পনিি বুঝনত
সাহার্য িনর। এই পরীক্ষাগুনিার ফিাফি এিিে জিক্ষােীর স্কুনি ভজতি হওয়ানত থিানো
প্রভাব রানখ ো।

অ্যানসন্ড 15 টি স্কুি পজরচািো িনর থর্গুনিা থসন্ট্রাি ব্রুিজিে, ব্রাউিজভনির
পাশ্বিবতী অ্িি, বুিউইি, িযাোজসি, ইে ফ্ল্যাটবুি, সাইপ্রাস জহিস, থিফাটি স গানডি ি
এবং ইে জেউ ইয়নিি অ্বজস্থত।
স্কুে চোর সিয় েী েী?
সাধারণ অ্যানসন্ড স্কুি জদবস সিাি 8:00 টা থেনি জবিাি 4:00 ট,থসামবার থেনি
বৃহস্পজতবার পর্িন্ত থখািা োনি। শুক্রবানর, স্কুি জদবস সিাি 8:00 টা থেনি দপুুর 1:00
টা পর্িন্ত চনি।জিক্ষিনদর থপিািীবী উন্নয়নের িেয স্কুি শুক্রবানর সিাি সিাি িুটি হনয়
র্ায়। প্রজতজদে সিাি 7:30 টায় সিানির োস্তা পজরনবিে িরা হয়।
স্কুে েষি মে েধিন েরা হয়?
ো; সাধারণত, আমানদর স্কু ি জেউ ইয়িি জসটির জিক্ষা জবভানগর স্কু িগুনিার মনতা
সমাে সংখযি জদে থখািা োনি। জিক্ষােীরা সাধারণত থসনেম্বনরর প্রেমানধি স্কুি বষি
শুরু িনর এবং িনুের জিতীয়ানধি স্কুি বষি থিষ িনর।
প্রকতযকে কেমণেকক্ষ েতজন েকর মিক্ষে আকছ?
আমানদর জিন্ডারগানটি নের থেজণিনক্ষ প্রজত রুনম দইু িে িনর জিক্ষি আনি। থেড
ওয়াে ও উচ্চতর থেনড, আমানদর সাধারণত প্রজত থেজণিনক্ষ এিিে িনর জিক্ষি আনিে,
তনব থর্সব ক্লানস সহপাঠীনদর সাধারণ জিক্ষা েহনণর পািাপাজি আমানদর অ্নেি জবনিষ
জিক্ষার জিক্ষােীনদর িেয সমজিত সহনর্াজগতামূিি জিক্ষিতা (ICT, এিটি সহ-জিক্ষিতা
মনডি) রনয়নি থসসব থেজণিনক্ষ বযতীক্রম।

হযাাঁ। অ্যানসনন্ডর সব জিক্ষােীই ইউজেফমি পজরধাে িনর। থর্সব পজরবার ইউজেফমি
জিনে থদয়ার সামেিয রানখ ো তানদর িেয প্রনতযি অ্যানসন্ড স্কুনি এিটি ইউজেফমি
ফান্ড রনয়নি।
অ্যাকসন্ড স্কুেগুকো মে অ্নযানয স্কুকের সাকথ সহােিান েকর?
ো;অ্যানসন্ড স্কুিগুনিা জিক্ষা জবভানগর অ্েযােয স্কুনির সানে বা অ্েযােয চাটিার
স্কুনির সানে সহাবস্থাে িনর ো।

আমানদর থেজণিনক্ষ 25 থেনি 30 িে জিক্ষােীনি পাঠ্দাে িরা হয়।
স্কুকে মে মেনািূকেয ও স্বল্পিূকেয দপু কু রর ও সোকের খাোর প্রদান েরা হয়?
হযা;াঁ অ্যানসন্ড স্কুিগুনিা থফডানরি জবোমূনিয ও স্বল্পমূনিযর িাি থপ্রাোনম অ্ংিেহণ
িনর এবং সবগুনিা অ্যানসন্ড স্কুি প্রজতজদে পুনরা স্কুি িজমউজেটিনি জবোমূনিয
সিানির ও দপু ুনরর খাবার প্রদাে িনর।

ascendlearning.org/enroll

অ্যাকসকন্ডর মিক্ষাথীরা মে উইমনফিি পমরধান েকর?

আমানদর প্রধাে পাঠ্যক্রনম রনয়নি গজণত, জবজ্ঞাে, সামাজিি জবজ্ঞাে, ইংনরজি ও
মােজবি। এিাড়াও স্কুিগুনিানত জিল্পিিা, সঙ্গীত, েৃতয, িারীজরি জিক্ষা এবং আনরা অ্নেি
জবষয় পড়ানো হয়।

প্রকতযে কেমণেকক্ষ েতজন মিক্ষাথীকে পড়াকনা হয়?

এখেই আনবদে িরুে।

এিিে জিক্ষােীনি এিটি অ্যানসন্ড স্কুনি আেুষ্ঠাজেিভানব ভজতি িরানোর পর, থস এিটি
মূিযায়ে পরীক্ষা জদনয় োনি। এটি এমেভানব পজরিজল্পত হনয়নি র্া আমানদরনি
জেখুাঁতভানব এিিে জিক্ষােী িী িানে এবং িী িরনত পানর তা জেধিারনণ সাহার্য িনর, এই
পরীক্ষার িেয থিানো প্রস্তুজতর দরিার হয় ো। সারা বিনর, আমানদর পাঠ্যক্রম
অ্েুসানর সজিত জবজভন্ন মূিযায়ে পরীক্ষা জেনয় োজি র্া আমানদরনি আমানদর
জিক্ষােীরা িী জবষনয় দক্ষ হনয় ওনঠ্নি এবং থিাে থক্ষনত্র তানদর অ্জতজরক্ত
জেনদিিো প্রনয়ািে থস সম্পনিি বনি। এিাড়াও আমরা আমানদর জিক্ষােীনদর থেট ও
থদিিনুড় তানদর সহপাঠীনদর সানে তুিো িরার উনেনিয জেউ ইয়িি থেট এর পরীক্ষাগুনিা
এবং িাতীয়ভানব জেধিাজরত প্রোগত পরীক্ষাগুনিা জেনয় োজি।

অ্যাকসন্ড স্কুেগুকোকত কোন কোন মেষয় পড়াকনা হয়?

আমানদর পাঠ্যক্রম সম্পনিি আনরা িােুে অ্েিাইনে ascendlearning.org

কোনো প্রশ্ন? ইমেল enroll@ascendlearning.org বা
কল করুন (347) 464-7600 ext. 1002।

অ্যাকসন্ড মিক্ষাথীরা েী েী পরীক্ষায় অ্ংি মনকয় থাকে?

অ্যানসন্ড স্কুিগুনিা আিষিণীয়, জবনিষভানব-জেজমিত বা েতুেভানব-সংস্কারিৃত ভবনে
অ্বজস্থত থর্খানে প্রনতযি েিিা এমেভানব িরা হয় র্ানত অ্যানসনন্ড জিক্ষাদাে ও
থিখায় আমানদর উচ্চ আিাঙ্ক্ষার প্রজতফিে ঘনট।এখানে অ্েয স্কুনির সানে থিয়ার িরা
এিটি স্থাে জেনয় দর-িষািজষর পজরবনতি স্কুনির জিডারজিপ টিমগুনিা সম্পণূ িভানব
জিক্ষাদানে এবং স্কুনির ববজচত্রযপূণি সংস্কৃজত গনড় থতািার প্রজত মনোজেনবি
িরনত পানর।
স্কুকে মে োস ও কিকরাোডি সুমেধা আকছ?
জিক্ষা জবভাগ (DOE) এর জিক্ষােী পজরবহে দপ্তর পজরবহে সুজবধা প্রদাে িনর
এবং স্কুনির প্রেম জদবনসর দইু সপ্তাহ আনগ বানসর মাধযনম স্কুনি আো-থেয়ার
থর্াগযতা জেধিারণ িনর।জিিু জিক্ষােী (থেড জি ও উচ্চতর থেড) িাড়িৃত থমনরািাডি
পাওয়ার উপর্ুক্ত হনব। পজরনষবা ও থর্াগযতা সম্পনিি আনরা িােনত জভজিট িরুে: bit.
ly/nycdoebus প্রনতযনি স্কু নি অ্েুনরানধর থপ্রজক্ষনত অ্জতজরক্ত পজরবহে
সুজবধা পাওয়া থর্নত পানর।

ভজতি সংক্রান্ত FAQ:

