Charter School of Inquiry (CSI)
এক#ট িক'ারগােট, ন .থেক .0ড 6 পয5
, চাট, ার 7ুল

2020-21 ভিত$র জন( আেবদন – িক.ারগােট$ ন, 23ড 1, 2, 3, 4, 5 এবং 6
'মল বা হ+া,েডিলভাির
Of your
app (CSI)
Charter School
of Inquiry
404 Edison Street, Buffalo, NY 14215
অথবা ইেমল: ceaton@csicharter.org
অথবা ফ,া- (716) 831-7947; সংযু23: ভিত7র আেবদন

িদকিনেদ, শ: CSI এক#ট K .থেক 6 পয5
, 7ুল। আমরা বত,মােন এমন বাAােদর তািলকাভCD করিছ যারা
২০২০ সােলর IJর িদেক িক'ারগােট, ন, .0ডস 1, 2, 3, 4, 5 এবং 6 .0ড এ .যাগ িদেব। িক'ারগােট, েনর
জনM আেবদেনর জনM আপনার স5ােনর অবশMই এই বছেরর 31 িডেসPর বা তার আেগ পাঁচ বছর বয়সী
হেত হেব। Uিত#ট স5ােনর জনM এক#ট পূণ আেবদন
,
পূরণ কJন। আপনার িশI#ট ২০২০ এর
শরত্কােল .য .0ড#ট Uেবশ করেব এমন .0ড#ট পূরণ করার িবষয়#ট িনZ[ত কJন। দয়া কের অনুেরাধ
করা সম] আইেটম স^ূণ কJন।
,
CSI আপনার আেবদেনর Uািb িনZ[ত করেব। আেবদনপcdিল
.কবলমাc 2020-21 7ুল বছেরর জনM eবধ। আপনােক অবশMই Uিত বছর পুনরায় আেবদন করেত হেব।
7ুল IJর আেগ যিদ #ঠকানা বা .ফান নPর পিরবত,ন হয় তেব িবদMালেয় .যাগােযাগ কJন। আরও তথM
বা ijতার জনM, এ ইেমইল #ঠকানা ceaton@csicharter.org ইেমল কJন বা এই নাPাের (716) -8333250 কল কJন।
িশ#াথ&েদর তথ+
1. িশ#াথ&র নাম: _______________________________________________________
(Uথম নাম, মধM নাম বা Uাথিমক, .শষ নাম)
2. জ/ তািরখ (মাস / িদন / বছর): ____________________

3. িল5 (বৃ#াকার কJন) .ছেল বা .মেয়

4. বাসার 6ঠকানা: __________________________________________________________________
(রা]ার #ঠকানা, শহর, রাজM, Zজপ)
5. 9হাম ;ুল 9জলা: ____________________ 6. 9=ড আেবদন করা হয়: ____________
7. এই আেবদেন তািলকাভCD িশI#টর িক এই বছেরর CSI .ত ভিত,র জনM আেবদন করা .কানও ভাইেবান
থাকেব? (বৃyাকার কJন) হMাঁ না যিদ হMাঁ, দয়া কের ভাইেবানেদর নাম, .0ড এবং জz তািরেখর
তািলকা কJন।
ভাইেবােনর পুেরা নাম ___________________________ বত,মান .0ড ______ জz তািরখ ________
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্ , িল5, অ7মতা, 9বৗ<=ক 7মতা, কৃিত? বা @বণতা, অBাথেল#টক
"বষম&হীন ব*ব& : এক#ট চাট' ার )ুল জািতগত, জাতীয় উতস
সামথB' , জািত, িভিFক 9কানও Iবধ িভিFেত 9য 9কানও িশ7াথMর ভিত'র িবNে= IবষমB বা সীমাব= করেব না, ধম, ' িল5, জাতীয়
্ , ধম বা
উতস
' বংশধর িভিFক । 9কানও িবদBালেয়র ভিত'র জনB আেবদনকারীেক আেবদন Uহণ করেত বা জমা 9দওয়ার জনB
্ ার, @বX, 9কানও তথB 9সশেন উপিYিত
9কানও িবদBালেয়র 9কানও িশ7াথM বা পিরবােরর (9যমন এক#ট ভিত' পরী7া, সা7াতক
ইতBািদ) 9কানও পদে7েপর @েয়াজন হেব না।

অিভভাবক / অিভভাবেকর তথ+ - CDভােব িFG কHন
1. িপতা - মাতা / অিভভাবেকর নাম: ___________________________________________________________
2. ছাcেদর সােথ স^ক,: ___________________________________________________________
3. বাসার #ঠকানা: __________________________________________________________________
4. .ফান নPর (যিদ থােক) বাসা: _______________ .সল / .মাবাইল: _____________________
5. ইেমইল #ঠকানা: ______________________________________________________
দয়া কের '(ভােব ি-. ক/ন

* িপতামাতা / অিভভাবক এর Kা#র: _______________________________________________
তািরখ: _____________________
Charter School of Inquiry স^েক, আপিন কীভােব Iনেলন?
__________________________________________

Iধুমাc অিফেস বMবহােরর জনM:
.য তািরখ গৃহীত: ____________ .য সময় গৃহীত: _______________
.মল / ফMাƒ / ইেমইল
কম„েদর …া†র: _____________________________________
িসে‡েম Uেবেশর তািরখ: _________________________________
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