ডিডিক্ট 25-30 ম্যাগনেট স্কু লস্ অ্যাডিিটযন্স প্রাগ্রাম্
ডম্িল স্কু নল ডিক্ষার্থীর আনেদেপত্র
2019 প্িনেম্বনর প্েিে প্গ্রি আনে:



7th



8th

দ্রষ্টব্য: এই আবব্দনপত্রটি 6 গ্রেড-এর ভর্তি র জনয ব্যাব্হার করবব্ন ো। 6 গ্রেড-এর র্িক্ষার্থীবদর গ্রেবেম্বর 2019 -এর গ্রেিবন ম্যাগবনট স্কু লগুবলাবত স্থান পাব্ার জনয
(NYCDOE Office of Student Enrollment) এনওয়াইর্ের্ডওই অর্িে অভ স্ট্যযবডন্ট এনবরালবম্ন্ট -এর গ্রকন্দ্রীয় প্রর্িয়ার ম্বযয র্দবয় আবব্দন করবত হবব্।

অ্েুগ্রহ কনর একটি প্েনে ডেে:
 ডিক্ষার্থী ডিডিক্ট 25 -এ েিোি কনর ডিক্ষার্থী ডিডিক্ট 30-এ েিোি কনর

ডিক্ষার্থী ডিডিক্ট 25 ো 30-এর োইনর েিোি কনর

ের্তম্াে স্কু নলর োম্ ও ঠিকাো (যর্দ প্রবযাজয হয়):_________________________________________________________

ডিক্ষার্থীর র্র্থয
1. গ্রিষ নাম্ঃ ___________________________________

প্রর্থম্ নাম্:_______________________________________

2. ঠিকানা:_________________________________________________________________________
র্েটি: _________________________________________

অযাপাটিবম্ন্ট #: ____________

গ্রস্ট্ট: _____________________

3. জন্মতার্রখ: _________________________________

র্জপবকাড: _______________

4.  পুরুষ  স্ত্রী (ঐর্িক)

5. জার্তগত পর্রচয়/ব্র্ি: র্হেপার্নক/লার্তবনা? হযাাঁ  না
প্রবযাজয েব্গুবলাবত টিক র্চহ্ন র্দন: আনম্ডরকাে ইেডিয়াে অ্র্থো আলাস্কার আডদোিী  এডিয়াে  কৃ ষ্ণাঙ্গ
 হাওয়াইবয়র আর্দব্ােী অর্থব্া অনয প্রিান্ত ম্হাোগরীয় দ্বীবপর অর্যব্ােী
 গ্রেতাঙ্গ
6. র্পতাম্াতা অর্থব্া অর্ভভাব্বকর নাম্: ____________________________________________________________________
7. ব্ার্ির গ্রিান: _____________________________________ র্দবনর গ্রিান: _________________________________
8. ইবম্ইল: _____________________________________________________________________________

পেন্দিম্ূহ: দয়া কবর অোর্যকার অনুোবর দুইটি ম্যাগবনট কম্িেযর্চ উবেখ করুন (1st, 2nd)
_______ I.S. 145 The Joseph Pulitzer Magnet School of Innovation and Applied Learning (দযা প্ ানিফ পুডলৎ ার
ম্যাগনেট স্কু ল অ্ভ ইনোনভিে এন্ড এপ্লাইি লাডেত িং

33-34 80th Street, Jackson Heights, NY 11372

(District 30)

www.145innovators.com

___ ___ P.S./M.S. 200 The Magnet School of Global Studies and Leadership (দযা ম্যাগনেট হাই স্কু ল অ্ভ প্লাোল স্টাডি
এন্ড ডলিারডিপ)

70-10 164th Street, Flushing, NY 11365

(District 25)

www.globalstudiesandleadership.org

ভাইনোনের র্র্থয
যর্দ র্িক্ষার্থীর ভাইবব্ান ম্যাগবনট স্কু বল ের্তম্ানে ভডর্ত র্থাবক, তাহবল পযরর্ করুন:
ভাইবব্াবনর নাম্(গুবলা):_____________________________স্কু ল(েম্যহ):_____________________ব্তি ম্ান গ্রেড(েম্যহ):_______
যর্দ র্িক্ষার্থীর ভাইবব্ান ম্যাগবনট স্কু বল আনেদে করবে তাহবল পযরর্ করুন:
ভাইবব্াবনর নাম্(গুবলা):_____________________________ স্কু ল(েম্যহ):_____________________প্িে 2019 -এ গ্রকান গ্রেবড যাবব্:_______
ভাইবব্াবনর আেন র্ক একই স্কু বল আব্িযক?

 হযাাঁ

 ো

স্বাক্ষর
ডপর্াম্ার্া/অ্ডভভােনকর স্বাক্ষর _______________________________________________

আনেদেপত্রটি িম্পূর্তভানে পূরর্ কনর 14
একটিনর্ ম্া ডদে।

র্াডরখ: ____________________

ােুয়াডর, 2019 র্াডরনখর ম্নযয অ্েুগ্রহ কনর ম্যাগনেট স্কু নলর প্েনকাে

আরও তর্থয ব্া টু যর-এর ব্যব্স্থা করবত (718) -759-4977 নম্ববর গ্রিান করুন অর্থব্া গ্রটক্স করুন info@magnetschools.nyc.
* অ্েুগ্রহ কনর প্ নে রাখুে: ম্যাগনেট কম্ত িূডিনর্ প্কাে পডরেহর্ প্ াগাে হনে ো।
পডরেহর্ ডেষয়ক র্নর্থযর েয এই ওনয়েিাইট প্দখুে www.schools.nyc.gov/transportation

T&I-28512 (Bengali)

