
 

T&I-30145 D28 Elementary School App 2019-20 (Bengali/Bangla) 

ডিডিক্ট 28 ম্যাগনেট সু্কলস্ অ্যাডিিটযন্স প্রাগ্রাম্ 

এডলনম্ন্টাডি সু্কনল ডিক্ষার্থীি আনেদেপত্র 
2020 প্িনেম্বনি প্ে প্গ্রনি োনে:  1ST  2ND  3RD  4TH  5TH 
দ্রষ্টেয: এই আনেদেপত্রডট ডিন্ডািগানটথে অ্র্ো ডর-ডিন্ডািগানটথনেি ভডতথি জেয েযােহাি িিনেে ো। িিল ডিন্ডািগানটথে এেং ডর-ডিন্ডািগানটথে আনেদেিািীনদি অ্েিযই 
NYCDOE অ্ডিি অ্ভ সু্টনিন্ট এেনিালনম্নন্টি ডিন্ডািগানটথে ও ডর-ডিন্ডািগানটথে ভডতথ রডিয়াি ম্াধ্যনম্ আনেদে িিনত হনে। 

অ্েুগ্রহ িনি এিডট প্েনে ডেে 
 প্েিে ডিক্ষার্থী ডিডিক্ট 28-এ েিোি িনি  প্েিে ডিক্ষার্থী ডিডিক্ট 28-এি োইনি েিোি িনি 

েতথম্াে সু্কনলি োম্ ও ডিিাো (রনোজয হনল):   

ডিক্ষার্থীি তর্য 
1. প্িষ োম্:   রর্ম্ োম্:   

2. ডিিাো:   অ্যাপাটথনম্ন্ট #:   

ডিডট:   প্স্টট:   ডজপ:   

3. জন্মতাডিখ:   4. (ঐডিি)  পুরুষ  োিী 

5. জাডতগত পডিচয়/ের্থ: ডহিপাডেি/লাডতনো?  হযাাঁ  ো 
রনোজয িেগুনলানত ডটি ডচহ্ন ডদে:  আনম্ডিিাে ইেডিয়াে অ্র্ো আলাস্কাি আডদোিী  এডিয়াে  িৃষ্ণাঙ্গ 

  হাওয়াইনয়ি আডদোিী অ্র্ো অ্েয রিান্ত ম্হািাগিীয় দ্বীনপি অ্ডধ্োিী  প্েতাঙ্গ 

6. ডপতাম্াতা অ্র্ো অ্ডভভােনিি োম্:   

7. োডিি প্িাে:   ডদনেি প্িাে:   

8. ইনম্ইল:   

পেন্দিমূ্হ 
অ্েুগ্রহ িনি আপোি পেন্দ অ্েুোয়ী িনেথাচ্চ ডতেডট ম্যাগনেট সু্কল উনেখ িরুে (1st, 2nd, এেং 3rd) 
 P.S. 55 The Maure Magnet School of Communication Arts, Technology and Multimedia 

131-10 97th Avenue, Richmond Hill, NY 11419 (www.ps55q.com)  
 P.S. 140 The Edward K. Ellington Magnet School of Science, Technology and the Arts 

166-01 116th Avenue, Jamaica, NY 11434 (www.theedwardkellingtonschool.org) 
 P.S. 349 The Magnet School of Leadership and Innovation Through STEAM 

88-08 164th Street, Jamaica, NY 11432 (www.ps349.info) 

ভাইনোনেি তর্য 
েডদ ডিক্ষার্থীি ভাইনোে প্েনে প্েয়া ম্যাগনেট সু্কলডটনত েতথম্ানে ভডতথ র্ানি, তনে অ্েুগ্রহ িনি পূির্ িরুে: 
ভাইনোনেি োম্(িমূ্হ):   সু্কল(িমূ্হ):   েতথম্াে প্গ্রি(িমূ্হ):   

েডদ ডিক্ষার্থীি ভাইনোে প্েনে প্েয়া ম্যাগনেট সু্কলডটনত আনেদে িিনে, তনে অ্েুগ্রহ িনি পূির্ িরুে: 
ভাইনোনেি োম্(িমূ্হ):   সু্কল(িমূ্হ):   প্িনেম্বি '20 প্গ্রি(িমূ্হ):   

আপডে ডি ভাইনোনেি জেয এিই সু্কনল আিে চানিে?  হযাাঁ  ো 

স্বাক্ষি 
ডপতাম্াতা/অ্ডভভােনিি স্বাক্ষি:   তাডিখ:   
আনেদেপত্রডট িমূ্পর্থভানে পূির্ িনি 13 প্িব্রুয়াডি, 2020 তাডিনখি ম্নধ্য অ্েুগ্রহ িনি ম্যাগনেট সু্কলগুনলাি প্েনিাে এিডটনত জম্া ডদে। 
আনিা তনর্যি জেয অ্র্ো এিডট টুযি আনয়াজনেি জেয, অ্েুগ্রহ িনি ইনম্ইল িরুে info@magnetschools.nyc -ডিিাোয় অ্র্ো ডভডজট িরুে 
www.magnetschools.nyc -িাইনট। 

অ্েুগ্রহ িনি রনোজয িেগুনলানত ডটি ডচহ্ন ডদে। ম্যাগনেট িম্পনিথ আপডে িীভানে প্জনেনেে? 
 ওনপে হাউি পডিদিথে  ডেজ্ঞাপে  েনু্ধ  ফ্লায়াি/ ডচডিি ম্াধ্যনম্  ওনয়েিাইট 
 প্িইিেুি  ম্যাগাডজে/খেনিি িাগজ  প্পাস্ট িািথ  অ্েযােয   
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