ক িং সেন্টার চার্টার স্কুল
2018-2019 ভকতট র জন্যয

আবেদন্

156 কন্উোর্ট

একভকন্উ, োবেবলা,
কন্উজাকেট, 14211 কি: 716-891-7912 –
এে: 716-895-2058 www.kccs.org
আবেদবের সময়সীমা :
লটাপ্রর তাপ্ররখ ও স্থাে :

আবেদে জমা দদওয়ার জেয
প্রেবদে শােপ্রল :

প্রএিল 2, 2018 – সেলা 11:59
একিল 3, 2018 – ে াল 11:00
156 কন্উোর্ট একভকন্উ, োবেবলা, কন্উজাকেট, 14211
আবেদন্ জমা সদওয়া সেবত িাবর www.kccs.org- এ েযাক্স, সমল
অথো হাবত হাবত। েে আবেদন্ উিস্থািন্ রবত হবে স্কু বল আবেদন্
েময়েীমার আবর্। েময়েীমার ির িাপ্ত আবেদন্ লর্াকরর জন্য সোর্য
কেবেকচত হবে ন্া ডা ঘবরর ছাবি সে তাকরখই থাকু ন্া স ন্।

.

অ-বেষবমযর কেেৃকত : স াবন্া চার্টার স্কু ল বেষময

রবে ন্া অথো সেআইকন্ কভকিবত স াবন্া িডুয়ার ভকতট বত েীমা

র্ান্বে ন্া, োর অন্তর্টত সর্াষ্ঠীর্ত কভকি, জাতীয়তার উৎে, কলঙ্গ, অক্ষমতা, সেৌকি
মান্কে তা, অযাথবলটি

েক্ষমতা,

ৃ কতবের িকরমাি অথো

েক্ষমতা, জাকত, ের্ট, ধমট অথো িূেটিুরুবষর কভকি। স াবন্া স্কু বলর হয়বতা িবয়াজন্ িবড ন্া

স াবন্া িডুয়া অথো িকরোর দ্বারা কিয়া লাি (সেমন্ ভকতট িরীক্ষা, োক্ষাৎ ার, রচন্া, তথযমূল
িভৃ কত) স াবন্া আবেদন্ ারীর জন্য গ্রহর্

রবত অথো সিশ

সেশবন্ উিকস্থকত

রবত স্কু বল ভকতট র জন্য স াবন্া আবেদন্ জমা

রবত।

ভকতট র অগ্রাকধ ার : এর চার্টার অন্ুোয়ী, িডুয়ারা োরা কেটি অে োবেবলার োকেন্দা, তারা অগ্রাকধ ার িাবে ক িং
সেন্টার চার্টার স্কু বল ভকতট র িকিয়ায়।

স্মতট েয : ভকতট র জন্য িকতটি কশশুর সক্ষবে এ টি িৃথ

আবেদন্ অেশযই েম্পূর্ট

রবত হবে ও জমা কদবত হবে।
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2017-2018 কশক্ষােবষটর জন্য স কেকেএে আবেদন্
আবেদন্ ারী িডুয়ার তথয :

1.* ন্াম (িথম, সশষ):
2.* জন্মতাকরখ
(MM/DD/YYYY):
3.* কলঙ্গ (এ টিবত সর্াল

রুন্):

িুরুষ

/ মকহলা

4.* ঠি ান্া (িথ, শহর, রাজয, কজি স াড
):
5. স্কু ল সজলা, েকদ জান্া থাব

:

6.* সে সগ্রবডর জন্য আবেদন্

রা হবে :
হযাাঁ

7.

/ ন্া

আবেদন্ ারী িডুয়ার স াবন্া জ্ঞাকত(রা) আবছ
ক সে েতট মাবন্ এই চার্টার স্কু বল ভকতট ?
(এ টিবত সর্াল রুন্) েকদ থাব , অন্তত
এ জন্ জ্ঞাকতর ন্াম, েতট মান্ সগ্রড ও
জন্মতাকরখ কলখুন্।

মা-োো/অকভভাে

তথয :

1.* ন্াম (িথম, সশষ ):
2.* িডুয়ার েবঙ্গ েম্প ট :
3. ঠি ান্া (িথ, শহর, রাজয, কজি স াড) :

4. * সোন্ ন্ম্বর, েকদ লভয:
5. ইবমল :

মা-োো/অকভভােব র স্বাক্ষর:______________________________তাকরখ

*

লর্াকরবত কেবেচয ও অন্তভুট ক্ত হওয়ার জন্য এই আইবর্মগুকল অেশযই েম্পূর্ট
* * স কেকেএে
স কেকেএে-এ র্ৃহীত

মী দ্বারা িূরর্

:________________

রবত হবে।

রা হবে * *

_______________ @ ______ দ্বারা ________________________
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