اضالع  25-30میگنٹ اسکول امداد پروگرام
مڈل اسکول طلبا کی درخواست
ستمبر  2019میں گریڈ:

8th  7th 

توجہ :اس درخواست کو گریڈ  6کے داخلے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ستمبر 2019 ،میں میگنٹ اسکول میں داخلے کے لیے گریڈ  6درخواست دہندگان کو مرکزی مڈل
اسکول انتخاب نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم کے د فتر برائے طالبانہ اندراج کے ذریعے درخواست دینی چاہیئے۔

برا ِہ مہربانی ایک منتخب کریں:
 طالب علم ضلع  25میں رہائش پذیر ہے
ہے

 طالب علم اضالع  25یا  30کے باہر رہتا

 طالب علم ضلع  30میں رہائش پذیر ہے

موجودہ اسکول کا نام اور پتہ (اگر قاب ِل اطالق ہو)__________________________________________________ :

طالب علم کی معلومات
1۔ آخری نام___________________________________:

پہال نام_______________________________________:

 2۔ پتہ ___________________________ ________________________________________:اپارٹمنٹ ____________ :#
شہر_________________________________________ :

ریاست :زپ کوڈ_______________ :

3۔ تاریخِ پیدائش_________________________________:
5۔ قومیت  /نسل :ہسپانوی  /الطینی؟  جی ہاں  نہیں
تمام قاب ِل اطالق پر نشان لگائیں  :امریکی انڈین یا االسکا کا باشندہ  ایشیائی
 ہوائی کے باشندے یا دیگر بحرالکاہل کے باشندے

  .4لڑکا  لڑکی (اختیاری)
 سیاہ فام
 سفید فام

6۔ والدین یا سرپرست کا نام_______________________________________________________________________ :
 7۔ گھر کا فون _____________________________________ :دن کا فون_________________________________ :
8۔ ای

میل_________________________________________________________________________________________________________ :

انتخابات:

برا ِہ مہربانی دو تک میگنٹ پروگرام انتخابات بلحاظ ،ترجیح ( )1st, 2ndدرج کریں۔
____________ I.S.

145 The Joseph Pulitzer Magnet School of Innovation and Applied Learning
33-34 80th Street, Jackson Heights, NY 11372
( www.145innovators.comضلع )30

P.S./M.S. 200 The Magnet School of Global Studies and Leadership
( www.globalstudiesandleadership.orgضلع 70-10 164th Street, Flushing, NY 11365 )25
____________

بہن  /بھائیوں کی معلومات
اگر منتخب کردہ اسکول میں طالب علم کے بہن /بھائی فی الوقت مندرج ہیں تو برا ِہ مہربانی مکمل کریں:
بہن /بھائی کا نام_ ____________________________ :اسکول_____________________:موجودہ گریڈ (گریڈز)_______:
اگر طالب علم کے منتخب کردہ اسکول میں بہن /بھائی درخواست دے رہے ہیں تو برا ِہ مہربانی مکمل کریں:
بہن /بھائی کا نام_____________________________ :اسکول_____________________:ستمبر  2019گریڈ (گریڈز)_______:
کیا بہن  /بھائی کے لیے اسہی اسکول میں تقرری درکار ہے؟  جی ہاں  نہیں

دستخط
والدین  /سرپرست کے دستخط _______________________________________________ تاریخ____________________ :
برا ِہ مہربانی مکمل کردہ درخواست  14جنوری 2019 ،تک میگنٹ اسکولوں میں سے ایک کو واپس کردیں۔

مزید معلومات کے لیے برا ِہ مہربانی  718-759-4977پر فون یا ٹیکسٹ کریں info@magnetschools.nyc
* براہ کرم متوجہ ہوں :میگنٹ پروگرام کے ذریعے نقل و حمل کی خدمت فراہم نہیں کی جائے گی۔
نقل و حمل کی خدمت کی معلومات کے لیے ذیل پر جائیں www.schools.nyc.gov/transportation
)T&I-28512 (Urdu

