এএস্এপি কি?
“এএস্এপি যে ধরনের সহায়তা দেয়, সেটা ছাড়া আমি
একদম হারিয়ে যাব, কারণ কলেজের জীবন খু বই কঠিন
হতে পারে এবং স্কুলের সহায়তা খু জে
ঁ পাওয়া কঠিন।”
ANGEL
এএস্এপি ছাত্র

এ্যাক্সিলারেটেড স্টাডি ইন এ্যাস�োসিয়েট প্রোগ্রাম্স

ঠিক পথে থাকুন
ঠিক সময়ে গ্র্যাজুয়েট হ�োন

আপনি কি জানেন যে এ্যাস�োসিয়েট ডিগ্রি পাওয়ার পথটা লম্বা
এবং ক�োন ক�োন সময় কঠিন হতে পারে? ইউনাইটেড স্টেট্স-এর
কমিউনিটি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুধু ৪০% ছয় বছরের মধ্যে
তাদের এ্যাস�োসিয়েট ডিগ্রি অর্জন করতে পারে। কিন্তু এটা এরকম
ভাবে যে হতেই হবে তা নয়। ২০০৭ সাল থেকে, এ্যাক্সিলারেটেড
স্টাডি ইন এ্যাস�োসিয়েট প্রোগ্রাম্স (ASAP) সিটি ইউনিভার্সিটি অভ্
নিউ ইয়র্ক -এর (CUNY-এর) ছাত্রছাত্রীদের কলেজের অভিজ্ঞতার
রূপান্তরিত করে দিয়েছে। এটা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে তিন বছর
বা তার কম সময়ে গ্র্যাজুয়েট হতে সাহায্য করছে।*

এএস্এপি
অনন্য কেন?

একজন এএস্এপি ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে, সফল হতে
আপনাকে সাহায্য করার জন্য আপনি বিভিন্ন রকমের
সহায়তা পাবেন।
	
ক�োন সীমা ছাড়া একটা মেট্রোর কার্ড
	
পাঠ্য বইয়ের জন্য একটা ভাউচার
	
একটা টিউশন গ্যাপ ছেড়ে দেওয়া*
	
শুধু এএস্এপির জন্য নির্দিষ্ট একজন উপদেষ্টা
	
তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রেশন করতে পারা এবং একত্রিত শেডিউল
	
সমকক্ষ এএস্এপি ছাত্রছাত্রীদের সাথে ক্লাস

“এএস্এপি আমাকে স্কুলে লক্ষ্য স্থির রাখতে সাহায্য করেছে।
ক্লাস বা বইয়ের খরচ দেওয়া নিয়ে অথবা র�োজ কি ভাবে
স্কুলে যাব তা নিয়ে আমি চিন্তা করি না। এএস্এপি আমার
কাঁধের থেকে একটা বড় ভার তুলে নিয়েছে।”

	
পেশা/বৃত্তির পথের উন্নতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত সহায়তার

পরিষেবা

		

FRANCESCA
এএস্এপি ছাত্র

“আমি এমন একজন ল�োক হতে চাইনি যে একটা দুই
বছরের কার্যক্রমের জন্য চার বছর কাটায়। এএস্এপি
আমাকে একটা পরিসংখ্যান হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।”
CLINTON
এএস্এপি গ্র্যাজুয়েট

এএস্এপির সাথে য�োগায�োগ করুন:
/cunyasap

/cunyasap

WWW.CUNY.EDU/ASAP

/cunyasap

/cunyasap

*যেসব ছাত্রছাত্রীরা আর্থিক সাহায্য পান

ক�োন ফা ঁদ আছে কি?
এএস্এপিকে প্রেসিডেন্ট ওবামা স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি এর
সাফল্যের প্রশংসা করেছেন এবং এটাকে একটা রাষ্ট্রীয় নমুনা
হিসাবে তুলে ধরেছেন। এবং ঠিক এই সময়ে, এটা শুধু মাত্র
সিটি ইউনিভার্সিটি অভ্ নিউ ইয়র্ক -এ পাওয়া যাচ্ছে।
এএস্এপি, ডিগ্রি অর্জন করার ব্যাপারে আর্থিক, শিক্ষাগত,
এবং ব্যক্তিগত বাধাগুলি সরিয়ে দেয়। আপনার পাঠ্য বইয়ের
খরচ দেয়, আপনার যখন যে ক্লাসটা দরকার তার ব্যবস্থা করে,
এবং যখন সব কিছু কঠিন হয়ে পড়ে তখন আপনাকে চালিয়ে
যেতে উৎসাহ দেয়। আমাদের টীমকে একটি আস্থাভাজন
নির্দেশক বলে ভেবে নিন, যারা আপনি দরখাস্ত করার সময়
থেকে আপনার সহায়তা করবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে যত
তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি আপনার ডিগ্রি অর্জন না
করা পর্যন্ত আপনি যেন ঠিক পথে থাকেন।
*যেসব ছাত্রছাত্রীরা কলেজ অভ্ স্ট্যাটেন আইল্যান্ড-এ এএস্এপিতে য�োগদান করেছেন, তারা
চার বছরের মধ্যে একটা এ্যাস�োসিয়েট ও ব্যাচেলার্স ডিগ্রি দু’ট�োই অর্জন করার সুয�োগ পাবেন।

একদম না! এই সব সঙ্গতির জন্য,
আপনাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে:

	
প্রতি সিমেস্টারে ফুল টাইমের জন্য (অন্ততঃ ১২টা ক্রেডিট)

ভর্তি হতে হবে এবং ভাল ভাবে পড়াশ�োনা করা বজায় রাখতে
হবে

	
ক�োন উন্নতি করার ক�োর্স করার দরকার থাকলে তা প্রথম

বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ করতে হবে

	
নিয়মিত ভাবে আপনার উপদেষ্টার সাথে দেখা করতে হবে

এবং সব প্রয়োজনীয় এএস্এপির ক্রিয়াকলাপে যেতে হবে

	
প্রতি বছর আর্থিক সাহায্যের জন্য আবার আবেদন

করতে হবে

এএস্এপি কি ভাবে আমার
উপকার করতে পারবে?

এএস্এপি ক�োথায়
দেওয়া হয়?

নিজের য�োগসূত্রগুলি গড়ে
তু লবেন

সফল ব্যক্তিদের প্রায় সময়েই বিশাল
য�োগায�োগের জাল থাকে, যারা চাকরী ও
সঙ্গতির ক্ষেত্রে সহায়তা করে ও য�োগায�োগ
করিয়ে দেয়। এখনই আপনার এই গুরুত্বপর
ূ ্ণ
য�োগায�োগগুলি গড়ে তুলতে সাহায্য করার
উদ্দেশ্যে এএস্এ
 পি অন্যান্য CUNY
ছাত্রছাত্রী, ফ্যাকাল্টি ও কর্মচারীদের সাথে
সম্পর্কে র লালনপালন করে।

টাকা বাঁচবে

আর্থিক সাহায্যের ঘাটতি (যারা সাহায্য
পেয়ে থাকেন) মেটান�ো, বই এবং
যাতায়াতের খরচ দেওয়ার মাধ্যমে
বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীর কলেজের খরচ
এএস্এ
 পি প্রায় শুন্যে নাময়ে আনে।

লক্ষ্য,
সঙ্কল্প,
আত্মবিশ্বাস,
আগের অবস্থায়
ফিরে যাওয়ার
ক্ষমতা

আরও ভাল ব্যক্তিতে
পরিণত হবেন

শুধু কলেজে নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও সফল
হওয়ার জন্য যেসব দক্ষতা ও মন�োভাব প্রয়োজন
হয়, সেগুলি গড়ে তুলতে এএস্এপি আপনাকে
সাহায্য করে। লক্ষ্য, সঙ্কল্প, আত্মবিশ্বাস, আগের
অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা, এগুলি হচ্ছে কিছু
বৈশিষ্ট্য যেগুলি ছাত্রছাত্রীরা এএস্এপিতে থাকার
ফলে গড়ে তুলেছে।

আরও তাড়াতাড়ি আরও এগিয়ে যাবেন
গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে, একই রকমের ছাত্রছাত্রীদের
তুলনায়এএস্এপির ছাত্রছাত্রীরা দ্বিগুণ হারে
ব্যাক্কালরিয়েট ডিগ্রি প্রোগ্রামে চলে যান অথবা
কর্মজীবন শুরু করেন। যত তাড়াতাড়ি
আপনি আপনার ডিগ্রি পাবেন, তত
তাড়াতাড়ি আপনি আপনার পেশা শুরু
করতে পারবেন এবং আপনার আয়কে
বেড়ে যেতে দেখবেন।

BOROUGH OF MANHATTAN COMMUNITY COLLEGE
www.bmcc.cuny.edu/asap
212.346.8660
BRONX COMMUNITY COLLEGE
www.bcc.cuny.edu/asap
718.289.5166

আমি কি এএস্এপি
পাওয়ার য�োগ্য?

নিচের সব প্রশ্নগুলিতে আপনি যদি ‘হ্যাঁ’ উত্তর দিতে পারেন,
তাহলে আপনি হয়ত এএস্এপি পাওয়ার য�োগ্য হতে পারেন।
 পনি কি নিউ ইয়র্ক শহরের একজন অধিবাসী এবং/অথবা ইনআ
স্টেট টিউশন পাওয়ার য�োগ্য?
 পনি কি একটা এএস্এপির অনুম�োদিত ক�োন মেজর নিয়ে
আ
একটা ফুল টাইম এ্যাস�োসিয়েট ডিগ্রি প্রোগ্রামে (প্রতি সিমেস্টারে
অন্ততঃ ১২টা করে ক্রেডিট) ভর্তি হতে রাজী আছেন? বেশীর ভাগ
মেজরগুলিই য�োগ্য হয়!
 পনার কি সম্পূর্ণ দক্ষতা আছে অথবা সিটি ইউনিভার্সিটি অভ্
আ
নিউ ইয়র্ক -এর এ্যাসেস্মেন্টের পরীক্ষার নম্বরের ওপর ভিত্তি করে পড়া,
লেখা, ও অঙ্কের বিষয়ে উন্নতি করার দু’টির বেশী ক�োর্স বাকি নেই?*
 পনি যদি ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে চালিয়ে যাচ্ছেন বা স্থানান্তরিত
আ
হচ্ছেন, তাহলে আপনার কি ১৫টার বেশী কলেজের ক্রেডিট নেই
এবং অন্ততঃ ২.০ GPA আছে?

আপনি য�োগ্য কিনা তা যাচাই করে
দেখার জন্য নিচের ঠিকানায় যাবেন
WWW.CUNY.EDU/ASAP/CHECKLIST
* দরখাস্ত করার সময় যেসব ছাত্রছাত্রীর দু”টি উন্নতি করার ক�োর্সের দরকার থাকবে, তাদের
অবশ্যই এই কার্যক্রমে ভর্তি হওয়ার আগের সামার বা উইন্টারে এই দরকারী ক�োর্সের
অন্ততঃ একটাতে ভর্তি হতে হবে। সেই কলেজের নির্দিষ্ট সব প্রয়োজন জানার জন্য আপনার
কলেজের এএস্এপি্র ওয়েবসাইট দেখবেন।

আমি কি ভাবে একজন
এএস্এপি ছাত্র বা ছাত্রী
হব?
আপনি যদি মনে করেন যে আপনি এএস্এপি পাওয়ার
প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারবেন, তাহলে শুরু করার জন্য
এই সহজ পদক্ষেপগুলি নেবেন:
1

2

 এস্এপি আছে এরকম সিটি ইউনিভার্সিটি অভ্ নিউ ইয়র্ক এ
এর একটা কলেজে, www.cuny.edu/admissions ঠিকানায়
দরখাস্ত করবেন।
 ww.fafsa.gov ঠিকানায় ফেডারাল স্টুডেন্ট এইডের জন্য
w
বিনাপয়সার দরখাস্তটা এবং www.hesc.ny.gov ঠিকানায়
নিউ ইয়ির্ক স্টেট টিউশন এ্যাসিস্টেন্স প্রোগ্রামের দরখাস্তটা সম্পূর্ণ
করবেন।

3

আপনাকে ভর্তি করার প্রস্তাবটা গ্রহণ করার স্বীকৃতি জানাবেন।

4

 র্তি হওয়ার সব প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি সম্পূর্ণ
ভ
করবেন। দরকার হলে সিটি ইউনিভার্সিটি অভ্ নিউ
ইয়র্ক -এর এ্যাসেস্মেন্টের পরীক্ষাও এর মধ্যে থাকবে।
পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যাওয়ার বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য
www.cuny.edu/academics/testing.html ঠিকানায় যাবেন।

5

কলেজের নির্দিষ্ট সব প্রয়োজন জানার জন্য আপনার কলেজের
এএস্এপি্র ওয়েবসাইট দেখবেন।

COLLEGE OF STATEN ISLAND
www.csi.cuny.edu/asap
718.982.2396
HOSTOS COMMUNITY COLLEGE
www.hostos.cuny.edu/asap
718.664.2646
KINGSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE
www.kbcc.cuny.edu/asap
718.368.5616
LAGUARDIA COMMUNITY COLLEGE
www.lagcc.cuny.edu/asap
718.482.5921
MEDGAR EVERS COLLEGE
www.mec.cuny.edu/asap
718.804.8209
NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY
www.citytech.cuny.edu/asap
718.254.8624
QUEENSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE
www.qcc.cuny.edu/asap
718.631.6680

এএস্এপির সম্বন্ধে আরও জানতে হলে,

WWW.CUNY.EDU/ASAP

