এক্সামিনেশে হাই স্কু ল আনেদে জিা দদয়ার জেয

টি সফল

1

সংগ্রহ করক্ষে
প্রক্ষয়়োজনীয়
ক়োগজপত্র

3

সন়োক্ত কর়ো / র
্য়োঙ্ক দদয়়ো
স্কু ল
DPSCD

5

আক্ষেদক্ষনর
পয়োক্ষকট
জম়ো দদয়়ো

7

শিে়োর্থী
শদক্ষে
পরীে়ো

পরীে়োর
ক়োজগুক্ষল়ো
ত়োশরখ, অেস্থ়োন
দেক্ষছ দনয়়ো
ও সময় পছন্দ
পরীে়োর
কর়ো
দেট্রনয়ট পােমলক স্কু লস কমিউমেটি মেমিক্ট (DPSCD) এক্সামিনেশে হাই স্কু ল-এ 2018-2019 ত়োশরখ
স্কু ল েনষে ভমতে র জেয েতে িানে

2

সন়োক্ত কর়ো
শেক্ষিষ
আগ্রহ

পদক্ষেপ

4

6

সরকারী ো দেসরকারী স্কু নল 8ি দেনে অধ্যয়েরত মশক্ষার্থীনদরনক অেশযই দেসনিন্ট পরীক্ষার আনেদে জিা দদয়ার প্রমিয়া অেুসরণ
করনত হনে।েতে িানে 9 - 11 দেনে অধ্যয়েরত DPSCD এক্সামিনেশে হাই স্কু নল ভমতে চ্ছুক দেনকানো মশক্ষার্থীর জেযও এই প্রমিয়া
প্রনোজয।সকল ভমতে প্রার্থী মশক্ষার্থীনক অেশযই একটি সম্পূণে আনেদে পযানকট জিা মদনত হনে এেং ভমতে র আনে দেসনিন্ট পরীক্ষা
মদনত এেং তানত পাশ করনত মেনের কাজগুনলা করনত হনে:

1
2
3
4

- দরনেসাাঁ হাই স্কু ল
- কযাস দটকমেকযাল হাই স্কু ল
- সাউর্থ ইস্টােে হাই স্কু ল
- িারটিে লুর্থার মকং, জুমেয়র মসমেয়র হাই স্কু ল
প্রনয়াজেীয় কােজপত্র সংেহ করনে
মশক্ষার্থী পূরণকৃ ত আনেদনের পযানকট জিা মদনে
- এক্সামিনেশে হাই স্কু ল এর জেয আনেদে
- সকল প্রনয়াজেীয় তর্থয, প্রিাণামদ এেং
(আনেদনের উপলভযতার জেয অপর পৃষ্ঠা দদখুে)
একটি বেধ্ ইনিইল ঠিকাো প্রদাে করুে
- অেুমলমপ অর্থো সাম্প্রমতক প্রমতনেদে পত্র
- েতে িাে DPSCD মশক্ষার্থীেণ :জােুয়ামর 8, 2018
- দরফানরনের মেঠি
- ‐ DPSCD-মেহীে মশক্ষার্থীেণ: অেুনরাধ্কৃ ত পরীক্ষার
- মশক্ষার্থীর আেহ মেষয়ক মেঠি
তামরনখর সানর্থ মিল দরনখ
আনেদনের দশষ তামরখ (মেনে দদখুে)
মশক্ষার্থী মেনশষ আেহসিূহ শোক্ত করনে
- মেধ্োমরত তামরনখর িনধ্য, আনেদনের পযানকটটি DPSCD এর
মশক্ষার্থী স্কু লগুনলানক 1 দর্থনক 4 এর িনধ্য মেেোমেত/র
িূলযায়ে ও জোেমদমহতা সম্পমকে ত অমফস কতৃে ক অেশযই েৃহীত
্োঙ্ক করনে
হনত হনে :
ওনয়ে ফিে: http://detroitk12.org/enroll/how
মশক্ষার্থী পরীক্ষার তামরখ, স্থাে ও সিয় মেধ্োরণ
ইনিইল:
online.assessment@detroitk12.org
করনে
োর কানছ দিইল/হানত হানত প্রদাে করনত হনে:
- েতে িাে DPSCD মশক্ষার্থীেণ:
DPSCD এর িূলযায়ে ও জোেমদমহতা সম্পমকে ত অমফস
স্কু ল েলাকালীে সিনয় স্থােীয় স্কু নল পরীক্ষা অেুমষ্ঠত
1425 E. ওয়ানরে এমভমেউ ., সহায়তা পমরনষোসিূহ, ব্লে। A
হনে
দেট্রনয়ট, মিমশোে 48207
(1/17/18 - 1/31/18)
- ‐ DPSCD-মেহীে মশক্ষার্থীেণ: আনেদনের দশষ
DPSCD ইনিইনলর িাধ্যনি মশক্ষার্থীনক পরীক্ষার মেধ্োমরত তামরখ
তামরনখর িনধ্য পরীক্ষার স্থাে,
জাোনে
তামরখ ও সিয় মেেোেে করনে
মশক্ষার্থী DPSCD হাই স্কু ল দেসনিন্ট পরীক্ষায় অংশেহণ করনে
- অেস্থাে পছনের স্কু লনক দোঝায় ো মকংো
ভমতে র মেশ্চয়তা দদয় ো
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গুরুত্বপূণে দশষ তামরখগুনলা

শিে়োর্থীর ধরন
েতে িাে DPSCD মশক্ষার্থীেণ
DPSCD-মেহীে মশক্ষার্থীেণ
DPSCD-মেহীে মশক্ষার্থীেণ
DPSCD-মেহীে মশক্ষার্থীেণ
DPSCD-মেহীে মশক্ষার্থীেণ

আক্ষেদক্ষনর দিষ ত়োশরখ পরীে়োর ত়োশরখ
01/08/18
12/04/17
01/05/18
01/15/18
01/22/18

01/17/18 – 1/31/18
12/16/17
01/20/18
02/03/18
02/10/18

এক্সামিনেশে হাই স্কু নলর তর্থয: http://detroitk12.org/enroll/how

এক্সামিনেশে হাই স্কু লগুনলা

কযাস দটকমেকযাল হাই স্কু ল
2501 Second Avenue, Detroit, MI 48201 | 313.263.2000
- সকল দপ্র়োগ্র়োক্ষম আগ্রহী সকল শিে়োর্থীর জনয আক্ষেদন কর়ো ও পরীে়ো দদয়়ো আেিযক
- 1907 সানল প্রমতমষ্ঠত, কাস দটকমেকযাল হাই স্কু লটি
মিেটাউে দেট্রনয়নটর জাতীেভানে স্বীকৃ মতপ্রাপ্ত একটি স্কু ল।কযাস দটক হনলা একটি ইন্টারেযাশোল েযাকালমরনয়ট ওয়ার্ল্ে
স্কু ল ো েেি দেে দর্থনকই কনলনজর জেয প্রস্তুমত
েহনণর সুমেধ্া দদয় এেং সিানজ সফল হওয়ার জেয একটি সুরমক্ষত ও স্বাস্থযকর পমরনেনশ মেস্তৃ ত পমরসনর
প্রামতষ্ঠামেক, সািামজক ও সাংস্কৃ মতক
অমভজ্ঞতা প্রদাে কনর।
িারটিে লুর্থার মকং জুমেয়র মসমেয়র হাই স্কু ল
3200 E. Lafayette Street, Detroit, MI 48207 | 313.494.7373
- MSAT, CISC, CPLA পড়নত আেহী সকল মশক্ষার্থীর জেয আনেদে এেং পরীক্ষা োধ্যতািূলক।
- সাউর্থইস্ট দেট্রনয়নট অেমস্থত িারটিে লুর্থার মকং জুমেয়র মসমেয়র হাই স্কু ল এিে একটি পমরপূণে হাই
স্কু ল ো স্নাতক পানশর পনরও জীেেেযাপী দশখা মেমশ্চত করনত কনলনজ পড়ার জেয প্রস্তুমতর মদকমেনদে নশো দদয়।
মকং এর মশক্ষার্থীরা একটি সেোঙ্গীণ, প্রকল্পমভমিক মশক্ষা পমরনেনশ দেনড় উঠনত দশনখ ো
তানদরনক মতেটি পরীক্ষা কিেসূমের িাধ্যনি তানদর োমহদা দিটানোর উনেনশয প্রণীত হনয়নছ:MSAT (েমণত,
মেজ্ঞাে ও
ফমলত প্রেুমক্ত), CISC (দসন্টার ফর ইন্টারেযাশোল স্টামেজ অযান্ড কিাসে) এেং CPLA (কনলজ
মপ্রপানরটমর মলোনরল A).
দরনেসাাঁ হাই স্কু ল
6565 W. Outer Drive, Detroit, MI 48235 | 313.416.4600
- সকল দপ্রাোনি আেহী সকল মশক্ষার্থীর জেয আনেদে করা ও পরীক্ষা দদয়া আেশযক
- ের্থেইস্ট দেট্রনয়নট অেমস্থত এেং 1978 সানল প্রমতমষ্ঠত, দরনেসাাঁ হাই স্কু ল
স্নাতক পরেতী জীেনের জেয মশক্ষার্থীনদরনক একটি শমক্তশালী কনলজ প্রস্তুমত দকাসে প্রদাে কনর।এটি তার
েযানলমজং প্রামতষ্ঠামেক িানের জেয স্বীকৃ ত।দরনেসাাঁ প্রেুমক্ত ও প্রতযক্ষ অমভজ্ঞতার িাধ্যনি অ-প্রর্থােত
মশক্ষা প্রদানে প্রমতশ্রুমতেদ্ধ।সম্প্রদানয়র শমক্তশালী উপমস্থমত
ছাত্রনদর েযেসায়, দেতৃ ত্ব,মশল্পসহ প্রেু র সুনোে সরেরাহ কনর।

সাউর্থইস্টােে হাই স্কু ল

3030 Fairview Street, Detroit, MI 48214 | 313.866.4500
- 9ি দেনে উঠমত সকল মশক্ষার্থীর জেয আনেদে করা ও পরীক্ষা দদয়া আেশযক
- 1917 সানল স্থামপত, হাই স্কু লটি 9ি দেনে
STEM, েযেসায় ও কনলনজর প্রস্তুমতর লনক্ষয একটি দছাট লামেেং কমিউমেটির প্রস্তাে কনর।
9ি দেনের মশক্ষার্থীনদর মশক্ষােত ও সািামজক োমহদা পূরনণর জেয েযমক্তেত লামেেং কমিউমেটি
পমরনেশটি একটি দছাট আকানরর দেণীকনক্ষর
বেমশষ্ট্য প্রদাে কনর।এই দপ্রাোিটি মশক্ষার্থীনদরনক কনলনজ দোেদাে করার এেং
অতযাধ্ুমেক দেণীকক্ষ ও েনেষণাোর েযেহার কনর স্নাতক করার পর উচ্চ দেতনে কিেনক্ষনত্র প্রনেশ করার
প্রনয়াজেীয় দক্ষতা প্রদাে কনর।

আনেদে এেং সহায়তা সংিান্ত তর্থয

এক্সামিনেশে হাই স্কু ল এর আনেদে দিইনল, হানত হানত অর্থো ইনিইনল ো অেলাইনে একটি ওনয়ে ফিে এর িাধ্যনি জিা দদয়া োনে।
আনেদেপত্র এখানে পাওয়া োনে:
- DPSCD এর িূলযায়ে ও জোেমদমহতা সম্পমকেত অমফস (OAA)
1425 E. ওয়ানরে এমভমেউ , সানপাটে সামভে নসস কিনেক্স , মেমর্ল্ং A
দেট্রনয়ট , মিমশোে 48207
- দেট্রনয়ট পােমলক লাইনেমর (সে জায়োয়)
- এক্সামিনেশে হাই স্কু ল
- জিা দদওয়ার জেয আনেদেটি োউেনলাে করুে অর্থো ওনয়ে ফিে মলঙ্ক েযেহার করুে: http://detroitk12.org/enroll/how
প্রিাণীকরণ, আনেদে জিা দদওয়া এেং/অর্থো ভমতে পরীক্ষা মেষনয়

মেনশষ দকানো প্রনয়াজে র্থাকনল দয়া কনর জাোে।

এই ইনিইনলর িাধ্যনি DPSCD এর সানর্থ দোোনোে করুেonline.assessment@detroitk12.org অর্থো দফাে করুে 313.576.0100.

দেট্রনয়ট পােমলক স্কু লগুনলার কমিউমেটি মেমিক্ট
3011 W. Grand Blvd. Detroit, MI 48202 | 313.240.4377 | detroitk12.org

