শিক্ষার্থীদের উন্নশি। আমাদের সবার উন্নশি।

আজই

একটি অ্যাশিদকিন স্কুদে

আদবেন
করুন!

কিন্ডারগার্টে ন থের্ি থেড ১২ পর্ন্ত
ে
কিশুর্ের জনয থডট্রর্েট পাবকিি স্কুিস
িকিউকনটট কডকির্ে রর্ের্ে চিৎিার কিেু
অ্যাকির্িিন স্কুি থর্খার্ন একির্েিন,
আকিিান-থিন্দ্রিি কিক্ষা, চারু ও
িারুিিা, কগফর্টড অ্যান্ড অ্যান্ড
টযার্ির্েড, থিকডকসন, ির্েসকর, ফর্রন
িযাঙ্গু র্েজ, কসিংগি-থজন্ডার, এবিং আরও
অ্নযানয কবষর্ে উন্নত আনুষ্ঠাকনি কিক্ষা
প্রোন িরা হর্ে োর্ি।

আদবেন জমা ননয়া শুরু হদে ১ এশিে, ২০২০
অ্নোইদন আদবেন, িদয়াজনীয় নশর্থপত্র ও শরদসাস সম্পদকস
স
জানদি:

• detroitk12.org/applicationschools
• detroitk12.org/Montessori
• detroitk12.org/DSApathways

সহায়িার জনয অ্নুগ্রহ কদর ভশিস অ্শিদস কে করুন:

(313) 240-4377

নগ্রড নক – ৮
–
–
–
–
–
–

অ্যািার্ডকি অ্ব কে আর্িকরিাস
বযাটস অ্যািার্ডকি
বাটে ন ইোরনযািনাি অ্যািার্ডকি
চািসে রাইট অ্যািার্ডকি অ্ব আটে স অ্যান্ড সার্েন্স
(কিন্ডারগার্টে ন – থেড ৬)
ক্রাইসিার একির্িোকর স্কুি (কিন্ডারগার্টে ন – থেড ৫)

–

িারিাস গাকিে অ্যািার্ডকি

–

নডট্রদয়ি পাবশেক মদেসশর: এশডসন একির্িোকর স্কুি,
এিারসন একির্িোকর-কিডি স্কুি, পািার পািে থপ্রপার্রটকর
অ্যািার্ডকি

কিপাটে িাকিিািচারাি িযাগর্নট অ্নাস অ্যািার্ডকি
ে
(থেড ৬ – থেড ৮)

–
–

–
–
–

থডট্রর্েট ইোরনযািনাি অ্যািার্ডকি ফর ইোিং উইর্িন
ফর্রন িযাঙ্গু র্েজ ইিারিন অ্যান্ড িািচারাি স্টাকডজ

পি রবসন িযািিি এক্স অ্যািার্ডকি
DSA পার্থওদয় শমডে স্কুে আিস স কনজাদভসিশর: থেন্ডা
স্কট অ্যািার্ডকি, কডউি একিিংটন িনজারর্িটকর অ্ব
কিউন্দ্রজি অ্যান্ড আটে এট থবিহাি অ্যািার্ডকি, জন আর
কিিং অ্যািার্ডকিি অ্যান্ড পারফকিিংে আটে স অ্যািার্ডকি,
থেন একির্িোকর-কিডি স্কুি

স্কুি (FLICS)
থগািাইটকি এডুর্িিন থসোর

নগ্রড ৯ – নগ্রড
১২
–
–

অ্যািার্ডকি অ্ব েয আর্িকরিাস
থবঞ্জাকিন িাসনে হাই স্কুি অ্ব সার্েন্স অ্যান্ড
থিকডকসন

–
–
–
–

থডকিস অ্যার্রার্েস থটিকনিযাি হাই স্কুি
থডট্রর্েট ইোরনযািনাি অ্যািার্ডকি ফর ইোিং উইর্িন
DSA পার্থওদয়: নডট্রদয়ি স্কুে অ্ব আিস স

–

িকিউকনর্িিন অ্যান্ড কিকডো আটে স হাই স্কুি

•
•

িকতের জনয অ্নিাইর্ন আর্বেন েহণ শুরু হর্ব ১ এশিে, ২০২০ িাশরখ নর্থদক।

•

স্কুির্ির্ে িকতের িতে কবকিন্ন রিি হে এবিং নযযনতি গড় থেড পর্েে (GPA), নযযনতি থটস্ট থস্কার, থিধ্া ও/বা
েক্ষতা প্রেিন,
ে এবিং/অ্েবা অ্কডিন, ইতযাকে িতে োির্ত পার্র।

থিডকরি ডগিাস অ্যািার্ডকি ফর ইোিং থিন

অ্যাপর্েের্িে থনোর িাধ্যর্ি আর্বেন সিংক্রান্ত সহােতা পাওো র্ার্ব। আরও তর্েযর জনয কিন্দ্রজট িরুন
detroitk12.org/applicationschools।

আদবেন করদি অ্র্থবা অ্শিশরক্ত ির্থয জানদি:

•
•

কিন্দ্রজট িরুন detroitk12.org/applicationschools
িি িরুন (313) 240-4377 নম্বর্র
কিক্ষােীর্ের উন্নকত। আিার্ের সবার উন্নকত।

DPSCD কনর্োগ ও িকতেসহ এর কিক্ষা িিসযে কচ এবিং িিিার্ের
ে
থক্ষর্ে জাকত, গােবণ,ে রাষ্ট্রীে পকরচে, লিকঙ্গি পকরচে, থর্ৌন চাকহো, কিঙ্গান্তর, প্রকতবকিত্ব, বেস, ধ্ি, ে উচ্চতা, ওজন, নাগকরিত্ব,
লববাকহি বা পাকরবাকরি ির্ােো, সািকরি ির্ােো, পযবপুে রুষ, থজর্নটটি তেয অ্েবা আইনগতিার্ব সুরকক্ষত অ্নয থিান থেকণকবিার্গর কিকির্ত থিানরূপ লবষিয ির্র না। প্রশ্ন? উর্েগ? (313)
240-4377 নম্বর্র থটকির্ফার্ন অ্েবা mailto:dpscd.compliance@detroitk12.org টিিানাে ইর্িইর্ি অ্েবা 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 টিিানাে সরাসকর নাগকরি
অ্কধ্িার সিন্বের্ির সর্ঙ্গ থর্াগার্র্াগ িরুন।

