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�� থাকেল? 
বহ�ভাষী পাঠ��ম এবং ে�া�াম অিফেসর সােথ েযাগােযাগ ক�ন 
েফান: ২১৫-৪০০-৪২৪০ ⎢ ই-েমইল: multilingual@philasd.org 

�ী�কালীন  
ে�া�াম  

 

িবনামূেল� িশ�ার 
সুেযাগ 

 

 

২০১৯  

ের�জসে�শেনর  েশষ  তািরখ: বুধবার, ৮ েম, ২০১৯ 

িনণ �ায়ক  
 

 
 
 

 
 
িন�িলিখত সব পূরণ করা আবশ�ক:  
 িফলােডলিফয়ােত এক�ট পাবিলক বা অ-

পাবিলক �ুল েথেক একজন ইংের�জ 
ভাষা েশখার িশ�াথ� হেত হেব an  

 আেমিরকান �ুল�িলেত ৩ বছেররও কম 
িশ�া েনয়া এবং আেমিরকার মুখ� 
ভূখে�র বাইের জ��হণ কেরন  

 বত�মােন ৫, ৬ বা ৭ ম ে�েডর ছা�  
 
িন� � েরর ইংের�জ ভাষা দ�তা, 
ে�া�াম সাইট িনকটবত�, এবং 
সা�িতক আগমন ছা�েদর 
অ�ািধকার েদওয়া হেব 

 
 
 
 
 
 জলুাই ১-২৬, ২০১৯  

েসামবার থেক �ক্�বার 
সকাল ৮ -দুপুর ৩টা 
(বৃহ�িতবার, জুলাই ৪ এবং 
�ক্�বার, জলুাই ৫; �ুল ব�) 

 

কখন? েকাথায়? 

 সাউথ ই� সাইটঃ েহিনরী িস লী এিলেম�াির 
৪৭০০ েলাকা� ি�ট, ১৯১৩৯ 

 
 
 
 
 
 নথ �ই� সাইটঃ স্�ুেয়� এিলেম�াির 

৬৪০১ হর� ি�ট, ১৯১৪৯ 

আেরা তেথ�র জন� এবং / অথবা ের�জসে�শন করেত, আপনার স�ােনর ESL 
িশ�ক বা �ুেলর �শাসেকর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।  

এটােত িক 
অ�ভ� �� আেছ? 

 

 

 

 
 ে�কফা� এবং লা� 
 L সা�রতা ও গিণত িনেদ�শনা 
 সম�ৃ� কায ��ম  
 এবং আেরা! 

পিরবহন : 
িকছ�  ছা� পিরবহন েপেত পাের। যিদ পায়, 
ছা�েদর বািড়র কাছাকািছ এক�ট �ুল বাছাই 
করা হেব, বা এক�ট েসপটা �া�পাস েদওয়া 
হেব। 
 

 

ছা�েদর তােদর বািড়র �ঠকানা িনকটতম 
সাইট বরা� করা হেব। 



Translation and Interpretation Center (3/2019) EL Summer Application Form 2019 (Bengali) 
 

 
 

  
 

               িফলােডলিফয়া �ুল েজলা 
অিফস অফ মাি�িলং�য়াল  ক�ারকুলাম অ�া� ে�া�ামস 

                িশ�াথ�র আেবদন ফম �

আেবদন ���য়া: 
• বাবা/মা / অিভভাবক এই ফম ��ট পূরণ এবং সাইন করেত হেব  

• এই ফম ��টেত িনেদ�িশত �ঠকানা অবশ�ই জলুাই মােস েযখােন থাকেবন তা �িতফিলত করেত হেব 

• অ�াি�েকশন বুধবার, 8 েম, ২০১৯ ESL িশ�ক বা �ুল �শাসেকর কােছ জমা িদেত হেব 

• ESL িশ�ক বা �ুল অ�াডিমিনে�টররা  পাঠ��ম এবং ে�া�াম অিফেস আেবদনপ��িল ��ান এবং / 
অথবা হ�া�িরত করেব multilingual@philasd.org 
• ��বার, ৩১ েম, ২০১৯ সােলর মেধ� আেবদনকারীেদর সােথ �হণেযাগ�তা িব�ি� জানান হেব 
 
ে�া�াম িবেবরণ: 
• এই ে�া�াম�ট িবনামেূল� 
• �ী�কালীন ে�া�াম ১ লা জলুাই, েসামবার েথেক ��বার, সকাল ৮:৩০ েথেক দুপুর ৩:০০ পয �� চলেব 

• বহৃ�িতবার, ৪ জলুাই এবং ��বার, ৫ জলুাই �ুল ব� হেব 

• ে�কফা� এবং লা� িবনামূেল� �দান করা হেব 

• িকছ�  ছা� িবনামেূল� এক�ট হলুদ �ুল বাস বা এক�ট �া�পাস মাধ�েম পিরবহন জন� েযাগ� হেত পাের 

 

 
েযাগ� হেল, আপিন িক পিরবহন চান?      হা ঁ    না 
_________________________________________ এর বাবা/মা / অিভভাবক িহসােব, আিম এইভােব 
স�ত হ�� েয আমার স�ান ইংের�জ লারনার  �ী�কালীন ে�া�াম এ অংশ�হণ করেব এবং 
অবিশ�ই েস যিদ �হণ কেরন তেব ে�া�াম�টর সময়কােলর জন� িনয়িমতভােব এবং ে�া�ােম 
উপি�ত থাকেব। 
 
বাবা/মা/অিবভাবেকর নাম   সা�র         তািরখ 

িশ�াথ�র আইিড#  �ী�  ২০১৯ 
িশ�াথ�র নাম  
বত�মান �ুল  
বত�মান ে�ড �র  
ESOL িশ�ক/ �ুল �শাসক  
েহাম ভাষা  
বািড় / রা�ার �ঠকানা  
িস�ট  ে�ট  �জপ েকাড  

িপতামাতা / অিভভাবক তথ� 
নাম  েফান নং  
পছে�র ভাষা  িবক� েফান নং  

২০১৯ ইংিলস লারনার সামার ে�া�াম 


	আরো তথ্যের জন্য এবং / অথবা রেজিসট্রেশন করতে, আপনার সন্তানের ESL শিক্ষক বা স্কুলের প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করুন।

