
G&T ভর্তিত্ স্বাগ্ম!
G&T প্রোগ্রোমগুলি লিউ ইয়র্ক লিলির প�রোগ্য এলিমমন্রোলর স্কু ি লিক্রোর্কথীমেরমর ত্বররোলবিত 
লিক্রো-লিমে্কিিরো ্েরোি রমর।

  কে আতেদন েরত্ পবাতর? 
লিউ ইয়র্ক লিলির অলিবরোিথী �রোররো COVID-19 মহরোমরোরথীর িময় অস্রোয়থীভরোমব লিলি পেমে চমি লগময়লেি, তরোররো িহ িরি NYC 
পলরবরোর �রোমের 2016 িরোমি জন্মগ্হণররোরথী িন্রোি রময়মে, তরোররো এই বের G&T লরন্রোরগরোমি্কি প্রোগ্রোমগুমিরোমত আমবেি ররমত 
পরোরমব। G&T প্রোগ্রোমম ভলত্ক পরোবলির লিল্রিক্ট অরবরো চরোি্করোর স্কু ি, এবং ্রোইমভি বরো িম্কথীয় (প্যরোমররোলরয়রোি) স্কু মির লিক্রোর্কথীমের 
জি্য উন্মকুক্ত। িরি G&T প্রোগ্রোম অলভগম্যতরোর চরোলহেরোিম্পন্ন, ্লতবলধিতরো�কুক্ত, ইংমরলজ লভন্ন অি্য ভরোষরোয় রররো বিরো, এবং 
অস্রোয়থী আবরোিি বরো পিমম্পরোররোলর হরোউলজংময় বিবরোিরত পেমিমমময় িহ, িরি পেমিমমময়মের স্রোগত জরোিরোয় ও পলরমষবরো ্েরোি 
রমর। অলভবরোিি বরো ইলমগ্্যরোিি অবস্রো �রোই পহরোর িরো পরি, িরি পলরবরোর আমবেি ররমত পরোমর।

অনুগ্রহ েতর লক্ষ্য েরুন: এই বেমরর আমবেি শুিকুমরোত্র পিিব লিক্রোর্কথীমের জি্য �রোররো 2021-এর পহমমন্ (ফি-এ) 
লরন্রোরগরোমি্কমি ভলত্ক হমব। ্রম, লবিতথীয়, অরবরো তৃতথীয় পগ্মি ভলত্ক ইচ্কুর লিক্রোর্কথীমের জি্য G&T অফরোর গত বেমরর  
অমপক্রো-তরোলিররো বরো ওময়িলিস্ট পরমর পেয়রো হমব।

  মবাত চ্ে র ভবা্ুচে ষ্যয়বাল ্থষ্য অধিতেশতন আরও কেতন ধনন 
রথীভরোমব আমবেি ররমত হয় এবং G&T প্রোগ্রোমগুলি িম্পমর্ক আরও জরোিমত আমরোমের িরোমর এরলি অিকুষ্রোমি প�রোগ লেি। 
পিখরোমি আপলি ্শ্ন রররোরও িকুম�রোগ পরোমবি। লিলে্কষ্ট অিকুষ্রোমির তরোলরখ, িময়, এবং পেরোভরোষথী িম্পলর্কত তর্য  
schools.nyc.gov/GT -িরোইমি খকু ঁমজ পরোমবি।

  9 এধরিতলর মতিষ্য আতেদন েরুন! 
আপিরোর িন্রোমির আমবেিপমত্র, আপিরোর আগ্হ আমে এমি 12লি G&T প্রোগ্রোমম আপলি আমবেি ররমত পরোরমবি।  
আপিরোর ্রৃত পেমদের ্রোিরোি্য অিকু�রোয়থী পিগুমিরো িরোররোক্রমম িরোজরোমিরোর ব্যরোপরোরলি লিলচিত ররুি, আপিরোর ্রম পেদেলি  
#1 লহমিমব ররোখকুি। এরপর আপিরোর আমবেি জমরো লেি। আপলি লতিলি িম্রোব্য উপরোময় আপিরোর আমবেিপত্রলি পিষ  
তরোলরখ 9 এল্মির মমি্য জমরো লেমত পরোমরি:

•  অিিরোইমি  MySchools.nyc লিররোিরোয়,
•  আপিরোর স্রোিথীয় ফ্যরোলমলি ওময়িররোম পিন্রোমরর মরোি্যমম—রথীভরোমব ররমত হমব তরো schools.nyc.gov/FWC 

-িরোইমি পজমি লিি, অরবরো
•  718-935-2009 িম্বমর পফরোি রমর।

9 এধরিল,  
2021 -এর মতিষ্য 
আতেদন েরুন



ক�বাগবাত�বাগ েেবায় রবাখুন! 
আমাদের G&T ইদমইল তাললকার 

জন্য সাইনআপ করুন।  
আমরা সর্বসাম্প্রলতক খররাখরর 

এরং ভরততির শেষ তালরখ সহ  
G&T শ্াগ্াদম ভরততি সংক্ান্ত তথ্য 

্োন করদরা।

  আপধন আতেদন েরবার পর েী হতে 

করিবাগ্রবাম অথেবা DOE-এর মতনবানয়ন ফমচে
•  বত্কমরোি ল্-K ফর অি লিক্রোর্কথীমের জি্য। আপিরোর িন্রোমির আমবেিপত্র জমরোেরোমির পর, ল্-K স্কু ি অরবরো প্রোগ্রোমমর 

লিক্রোলবেগণ এমিরোমমমিরোভরোমব িরো�্ক িিরোলরর মরোি্যমম G&T আিমি আপিরোর িন্রোি প�রোগ্য লরিরো তরো লিি্করোরণ ররমবি, এবং 
তরোররো এরলি মমিরোিয়ি ফম্ক পূরণ ররমবি।

•  প�িব লিক্রোর্কথী ল্-K ফর অি প্রোগ্রোমম এিররোিড্ বরো তরোলিররোভকু ক্ত পিই তরোমের জি্য। আপিরোর িন্রোমির আমবেিপত্র 
জমরোেরোমির পর, ল্-K আিমির জি্য িরোইি আপ ররমত আমররো আপিরোমর উৎিরোলহত ররমবরো: �লে আপলি তরো রমরি, 
তরোহমি আপিরোর িন্রোমির িতকু ি প্রোগ্রোম এরলি িংলক্প্ত লরমমরোি ইন্রোরলভউময়র মরোি্যমম তরোর প�রোগ্যতরো লিি্করোরণ ররমব। 
আপলি �লে আপিরোর িন্রোিমর ল্-K প্রোগ্রোমম এিমররোি ররমত িরো চরোি, পিমক্মত্র DOE-র আলি্ক চরোইল্ডহুি লিম এরলি 
িংলক্প্ত ইন্রোরলভউময়র লভলতিমতই তরোর প�রোগ্যতরো লিি্করোরণ ররমব।

ক�বাগষ্য্বার ধেজ্ঞধতি েবা কনবাটিধফতেশন
বিমন্র পিমষর লেমর, প�িরি পলরবরোর আমবেিপত্র জমরো লেময়মে তরোমের িন্রোি এই বেমরর G&T প্রোগ্রোমম ভলত্কর প�রোগ্য হময়মে 
লরিরো তরো আমররো জরোিরোমবরো। িরি প�রোগ্য লিক্রোর্কথীমের তখি G&T আিমির জি্য লবমবচিরো রররো হমব। 

ফলবাফল এেং অফবার
এই গ্থীমমে বরো িরোমরোমর, প�রোগ্য লিক্রোর্কথীমের পলরবরোমরররো G&T ফিরোফমির লচলি পরোমব। অমপক্রো-তরোলিররোর তর্য িহ, এই লচলিমত  
G&T প্রোগ্রোমমর অফরোর অন্ভকু ্কক্ত ররোরমত পরোমর। স্কু িগুমিরো তরোমের লিমজমের অমপক্রো-তরোলিররো বরো ওময়িলিস্ট লিমজররোই পলরচরোিিরো  
রমর এবং আিি িভ্যতরো অিকু�রোয়থী অলতলরক্ত অফরোর ্েরোি রমর। আপলি �লে অফরোর অরবরো অমপক্রো-তরোলিররো বরো ওময়িলিস্ট 
অফরোর পরোি, তমব ্েতি পিষ তরোলরমখর মমি্য অফরোরলি গ্হণ ররমত ভকু িমবি িরো। আপলি  MySchools.nyc -এর মরোি্যমম, 
প্রোগ্রোমমর িরোমর িররোিলর প�রোগরোম�রোগ রমর, অরবরো আমরোমের িরোমর ESEnrollment@schools.nyc.gov লিররোিরোয় ইমমইি 
রমর এরলি অফরোর গ্হণ ররমত পরোমরি। 

T&I 32488 (Bengali/Bangla)


