বার্ষি ক অনাবার্িক আববদবনর ফরম – িামার 2018
অনুগ্রহ করে সব তথ্য যত্নসহকারে প্রিন্ট অথ্বা টাইপ করুন

ননাট: অনুগ্রহ কবর িব অর্ি -পর্রব াধ র্মজ নেন্ডা অন্টয়র্ন, নেপুটি র্েবরক্টর বুুবরা অভ নন পাবর্িক স্কু ি নপয়ুাবিবির কাবে িরাির্র করুন।
65 Court Street, Room 1001, Brooklyn, New York 11201
718-935-4789
সসাশ্যাল প্রসপ্রকউপ্রেটি নম্বে
জন্মতাপ্রেখ
স্কু ল বছে
র্পতামাতা/অর্ভভাবক এবং র্ ক্ষার্ীর তর্ু
িামার 2018

প্রশ্ক্ষাথ্ীে সশ্ষ নাম

প্রশ্ক্ষাথ্ীে িথ্ম নাম

এম.আই

প্রশ্ক্ষাথ্ীে বাপ্রিে ঠিকানা

প্রশ্ক্ষাথ্ীে বাপ্রিে নম্বে

প্রসটি

সেট

প্রশ্ক্ষাথ্ীে সহাম স্কু ল প্রিপ্রিরেে নাম

সহাম প্রিপ্রিরেে স ান নম্বে

প্রপতামাতা/অপ্রিিাবরকে নাম

প্রপতামাতা/অপ্রিিাবরকে বাপ্রিে স ান#

ঠিকানা

প্রসটি

সেট

প্রজপ

প্রজপ

প্রপতামাতা/অপ্রিিাবরকে বাপ্রিে স ান#

স্কু বির তর্ু – অনাবািী র্পতামাতা/অর্ভভাবক নেস্কু বি ভর্তির আববদন কবরবে নিই স্কু ি কততি পক্ষ দ্বারা পূরণ
করবত হবব।
পূেণকােী (নাম স্পষ্টাক্ষরে এবং পদপ্রব)
ওপ্রসস নম্বে

NYC প্রিপ্রিে#

বরো

পূেরণে তাপ্রেখ

স ান নম্বে

স্কু ল#

প্রশ্ক্ষাথ্ীে সগ্রি

সাইরটে নাম (স্কু রলে নাম)

ক্লাস

অনুরোধকৃ ত িপ্রতিে তাপ্রেখ

স্কু রলে ঠিকানা

প্রসটি

সেট

প্রজপ

উপরে বপ্রণিত অনাবাসী প্রশ্ক্ষাথ্ীরক প্রসটি অি প্রনউ ইযরকি ে প্রিতে অবপ্রিত সকান পাবপ্রলক স্কু ল অথ্বা এপ্রলরমন্টাপ্রে স্কু রল িপ্রতি কেরত সবািি অি এিু রকশ্ন অি দযা প্রসটি
স্কু ল প্রিপ্রিে অি প্রনউ ইয়কি (“সবািি”) এবং প্রপতামাতা/অপ্রিিাবরকে মরধয চু প্রি। আপ্রম উপরে উপ্রিপ্রখত প্রশ্ক্ষাথ্ীে প্রপতামাতা/অপ্রিিাবক এবং আরবদন কেপ্রছ সযন
উপরে উপ্রিপ্রখত স্কু রল তারক িপ্রতি কো হয়। আপ্রম এই মরমি আমাে সন্তারনে অনাবাসী িপ্রতি সম্পপ্রকিত প্রববৃত সবতন সবািিরক পপ্রেরশ্ারধে সম্মপ্রত িদান কেপ্রছ। আপ্রম
অবগত আপ্রছ সয, িপ্রতিে সময় পূণি সবতন পপ্রেরশ্াধ কেরত হরব। প্রপতামাতা/অপ্রিিাবক প্রহরশ্রব, আপ্রম সম্মত আপ্রছ সয, বপ্রণিত স্কু রল আমাে সন্তারনে িপ্রতি, এবং সসখারন
পিাে অবযাহত সযাগযতা প্রববৃত সবতন পপ্রেরশ্ারধ আমাে প্রবশ্বস্ততা এবং সময়মরতা সসটি কোে শ্তি এবং আইন, প্রবধান, সবারিিে নীপ্রত এবং/অথ্বা কমুযপ্রনটি স্কু ল সবারিিে
নীপ্রত দ্বাো আবপ্রশ্যক আমাে সন্তারনে অবযাহত সরন্তাষজনক সযাগযতাে উপে প্রনিি ে কেরছ।

প্রপতামাতা/অপ্রিিাবরকে সই

নবতন পর্রব াধ িম্পর্কিত তর্ু:

তাপ্রেখ

– র্ির্িপুাি বা তার দার্য়ত্বিাপ্ত বুর্ি কততি ক পূরণকতত হবব।

গৃহীত হরল পুরো অথ্ি পপ্রেরশ্াধ কেরত হরব। মাপ্রন অিিাে অথ্বা সাটিি াইি বযংক সচরকে মাধযরম NYC প্রিপাটিরমন্ট অি এিু রকশ্রন
সপঅযারবল করে সবতন অবশ্যই পপ্রেরশ্াধ কেরত হরব।

িাধারণ র্ ক্ষার হার:

নে াি এেু বক বনর হার:

সক- 6 সগ্রি = $450.00

সক- 6 সগ্রি = $4,775.00

7-12 সগ্রি= $1,180.00

7-12 সগ্রি= $6,340.00

আপ্রম, স্কু ল প্রিপ্রিপযাল প্রহরশ্রব, এই অনাবাসী প্রশ্ক্ষাথ্ীে সযাগযতা পযিারলাচনা করেপ্রছ এবং অনুরমাদন প্রদপ্রি। প্রশ্ক্ষাথ্ীরক উপরে বপ্রণিত স্কু রল িপ্রতি কো সযরত পারে।

স্কু ল প্রিপ্রিপযাল/তাে দাপ্রয়ত্বিাপ্ত বযপ্রিে স্বাক্ষে

_____________________________________________________
স্কু ল প্রিপ্রিপযাল/তাে দাপ্রয়ত্বিাপ্ত বযপ্রিে নাম স্পষ্ট হের
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T&I 27788 (Bengali)

তাপ্রেখ

প্রিপ্রিপযাল/তাে দাপ্রয়ত্বিাপ্ত বযপ্রিে ইরমইল ঠিকানা

