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       ২০১৯-‐২০২০ 	  ভিত$	  লটারীর	  আেবদন	  
Elmwood	  Village	  Charter	  School	  –	  Days	  Park	  

40	  Days	  Park,	  Buffalo	  NY	  14201	  
েফান:	  ৭১৬-‐৮৮৬-‐৪৫৮১ 	  
ফ"া$:	  ৭১৬-‐৩৪৮-‐৩৭০৭ 	  

	  

ই 	  িভ	  িস	  এস 	  এ 	  ভিত$র	  তথ#:	   চাট$ার	  !ুলেলা	  সরকাির	  এবং	  েবতনিবহীন,	  সব 	  বা#ােদর	  জন#	  

উ"ু$,	  !িতব%ী	  ও 	  ইংিলশ	  েশখার	  িশ#াথ&ী	  অ"ভু%&।	  এই 	  আেবদন	  
পূরণ	  ভিত$র	  েকােনা	  িন#য়তা	  েদয়	  না। 	  তািলকা	  হেব	  লটািরর	  উপর 	  

িভি#	  কের।	  
!েযাজ&	  িশ#া	  বছর :	   ২০১৯-‐২০২০ 	  হে#	  ে"ড	  েক	  -‐৮ 	  
চাট$ার	  !ুল	  এর 	  নাম:	   এলমউড 	  িভেলেজ	  চাট$ার	  !ুল	  েডস	  পাক$	  

চাট$ার	  !ুল	  এ 	  েযাগােযােগর	  ত"য : 	   ৪০	  েডস	  পাক$	  	  

বাফােলা,	  এন	  ওই	  ১৪২০১	  	  

৭১৬-‐৮৮৬-‐৪৫৮১	  
lgladysz@elmwoodvillageschool.org	   	  
www.evcsbuffalo.org	  

আেবদন	  জমা	  /েশষ	  তািরখ:	   এি#ল	  ১ ,	  ২০১৯ 	  

লটািরর	  তািরখ	  এবং	  জায়গা:	  	  
৪০	  েডস	  পাক$	  বাফােলা	  	  

এন	  ওই	  ১৪২০১	  

বৃহ$িতবার,	  এি#ল	  ৪ ,	  ২০১৯ ,	  স"#া	  ৬ 	  টা.	  লটারী	  সব	  পিরবােরর	  জন#	  

উ"ু$।	  
লটািরর	  পর 	  আেবদনকারীেক	  ইেমইল	  এবং/অথবা	  খুেদ	  বাত$ার	  মাধ$েম	  

জানােনা	  হেব।.	  েফান	  এ	  েকােনা	  ফলাফল	  েদয়া	  হেব	  না।	  
আেবদন	  জমা	  েদয়ার	  িনেদ%ণনাবিল: 
 

আেবদন	  েমইল	  অথবা	  জমা	  িদন:	  
	  

এলমউড 	  িভেলেজ	  চাট $ার	  !ল	  !ডস	  পাক$	  
৪০ 	  !ডস	  পাক$	  
বাফােলা,	  এন 	  ওই 	  ১৪২০১ 	  
মেনােযাগ:	  ভিত$র	  আেবদন	  
	  

	  
	  
আেবদন	  ইেমইল	  ক"ন:	  Lea	  Gladysz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  lgladysz@elmwoodvillageschool.org	  
	  

	  
	  

	  

আেবদন	  েযখােন	  পাওয়া	  যােব:	  
• অনলাইন:www.evcsbuffalo.org/enrollment/applications-‐	  

admissions/	  
• হােত	  হােত:	  

ইিভিসএস	  েডস	  পাক$	  !ধান	  অিফস	  সকাল	  ৮	  টা	  -‐িবকাল	  ৪	  টা	  েসামবার	  -‐

"বার	  	  
• েফান	  কের:	  

(৭১৬)	  ৮৮৬-‐৪৫৮১ (েফান	  কের	  ভেয়সেমইল	  রাখেবন	  আপনার	  পুরা	  

নাম	  এবং	  িঠকানা	  তার	  মাধ$েম	  আেবদন	  চেল	  যােব)	  

সকল	  আেবদন	  ২০১৯-‐২০২০	  ই	  িভ	  িক	  লটািরর	  উপযু%	  হওয়ার	  জন# এি#ল	  

১ , ২০১৯ 	  এর	  মেধ$	  পাঠােত	  হেব। 
	   	  

িক#ারগােট)ন	  এর 	  িশ#াথ&ী অবশ$ই	  ৫ 	  বছর 	  হেত	  হেব	  িডেস%বর 	  
৩১ 	  এ 	  েয	  বছর 	  আপিন	  আেবদন	  করেছন।	  

এলমউড 	  িভেলেজ	  চাট$ার	  !ুল	  !াধান%	  েদয়	  বত#মান	  িশ#াথ&ীেদর	  ভাইেবান,	  ইিভিসএস	  কম#চারীেদর	  স"ান	  

এবং	  বাফােলা	  নগেরর	  বাসী%ােদর। 
	  

কাগেজর	  আেবদন	  এর 	  পিরবেত',	  অনলাইন	  এ 	  আেবদন	  করেত	  পােরন!	  	  

এিট	  সহজ ,	  !ত	  এবং	  আপিন	  সােথ	  সােথ	  !াি$	  পােবন।	  	  	  
ঘুের	  আসুন:	  evcsbuffalo.schoolmint.net	  অনলাইন	  এ 	  আেবদন	  করার	  জন#।	  
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ইিভিসএস	  েডস	  পাক$	  এ 	  ভিত$র	  আেবদন	  এর 	  লটাির	  ২০১৯-‐২০২০ 	  
যিদ	  উভয় 	  ক"া$াস	  এ 	  আেবদন	  কেরন:	  পৃথক	  আেবদন	  করেত	  হেব	  ইিভিসএস	  েডস	  পাক$	  এবং	  ইিভিসএস	  হােট%ল	  এর 	  জন#।	  !েত$ক	  ক"া$াস	  এর 	  লটাির	  হেব	  
পৃথকভােব	  এবং	  অেপ$ামান	  তািলকা	  পৃথক	  (েমশােনা	  হেব	  না)	  িশ#াথ&ী	  ইিভিসএস	  ক"া$াস	  পিরবত&ন	  করেত	  পাের	  না।	  
	  

	  	  	  	  অনু$হ	  কের	  িলখুন	  েমাটা	  অ"ের,	  !"ভােব।	  
ৈবষম%হীন	  এর 	   িববৃিত:	  চাট$ার	  !ুল	  কােরা	  িবপে%	  ৈবষম%	  কের	  না	  অথবা	  ভিত$র	  েকােনা	  সীমা	  েদয়	  না	  েকােনা	  কারেণ,	  কারণিলর	  মেধ$	  বণ#,	  েগা$,	  িল#,	  !িতব%ী,	  বুি$	  !মতা,	  

েকােনা	  কৃিত%,	  েখলাধুলা	  পারদিশ'তা,	  িব#াস,	  ধম#	  অথবা	  বংশ।	  !ুল	  িশ#াথ&ীেক	  অথবা	  পিরবারেক	  েকােনা	  কায$	  িদেব	  না	  (েযমন	  পরী$া,	  সা#াৎকার,	  !ব#,	  উপি$িত	  ইত#ািদ)	  !ুল	  
এ	  ভিত$র	  আেবদন	  এর	  জন"।	  

আেবদনকারী	  িশ#াথ&ীর	  তথ#:	  (পৃথক	  স"ােনর	  জন#	  পৃথক	  ভােব	  ভিত$র	  আেবদন	  করেত	  হেব।)	  *েযেলােত	  (*)	  েদয়া	  আেছ	  েসেলা	  অবশ$ই	  
পূরণ	  করেত	  হেব।	  বািকেলা	  ঐি#ক।	  
*িশ#াথীর	  !থম	  নাম,	  মেধ$	  নাম	   *িশ#াথীর	  েশষ	  নাম	  

*িশ#াথীর	  জ"	  তািরখ	  
   

*আেবদনকারীর	  েকােনা	  ভাইেবান	  ইিভিসএস	  !ুল	  এ 	  পের?	  হা	  /	  না	  
যিদ	  পের,	  িনে$পে&	  একজন 	  ভাইেবান	  এর 	  নাম,	  ে"ড	  এবং	  জ"	  তািরখ	  েদন	  	  (েগাল	  Y	  or	  N)	  

*িল#	  (েগাল	  ক"ন):	  েছেল	  	  	  	  েমেয়	     

*বাসার	  িঠকানা	   সংখ$া/	  ি"ট	  

নগর	   ে"ট	   িজপ	  েকাড	  

*আেবদনকারী	  ে"ড:	  
(েক	  -‐৮ 	  ২০১৯-‐২০২০ 	  এর 	  জন#)	  	  	   	  

!"ব$ঃ:	  	  িক#ারগােট)ন	  িশ#াথ&ীেক	  অবশ$ই	  িডেস%র	  ৩১ ,	  ২০১৯ 	  এ 	  পাঁচ	  বছর 	  হেত	  হেব	  

*আেবদনকারীর	  অন#	  ভাইেবান	  িক	  আেবদন	  করেছ?	  

যিদ	  হা	ঁ  হয় ,	  তাহেল	  !েত$ক	  ভাইেবান	  এর 	  নাম	  

এবং	  েয	  ে"ড	  এ 	  আেবদন	  করেছন	  

ভাইেবােনর	  নাম	  এবং	  জ"	  তািরখ,	  েয	  ে"ডএ	  আেবদন	  করেছন:	   বত#মান	  ে"ড	  এবং	  েয	  !ুল	  এ	  
২০১৮-‐১৯	  

ভাইেবােনর	  নাম	  এবং	  জ"	  তািরখ,	  েয	  ে"ডএ	  আেবদন	  করেছন:	   বত#মান	  ে"ড	  এবং	  েয	  !ুল	  এ	  
২০১৮-‐১৯	  

ভাইেবােনর	  নাম	  এবং	  জ"	  তািরখ,	  েয	  ে"ডএ	  আেবদন	  করেছন:	   বত#মান	  ে"ড	  এবং	  েয	  !ুল	  এ	  
২০১৮-‐১৯	  

	  

িপতামাতা	  /অিভভািবক	  এর 	  তথ#:	  
*িপতামাতা	  /অিভভািবক	  !থম	  নাম	   *িপতামাতা	  /অিভভািবক	  েশষ	  নাম	  

*িশ#াথ&ীর	  সােথ	  স"ক$	    

বাসার	  িঠকানা:	   সংখ$া	  /ি"ট	  

নগর	   ে"ট 	   িজপ	  েকাড	  

*েফান	  ন"র	  -‐অনু$হ	  কের	  

!েত$ক	  ন"র	  এ	  এিরয়া	  েকাড	  

উে#খ	  ক"ন	  

িন#স%	  েফান:	  এিরয়া	  েকাড	  !থেম	  

(	   )	  
বাসা	  

(	   )	  
অিফস	  

(	   )	  

ইেমইল	  িঠকানা:	  পির$ার	  ভােব	  বড়	  অ"ের	  
িলখুন	  

 

িপতামাতা	  /অিভভাবেকর	  সা#র:	   তািরখ:	  

	  
	  

অিফসকতৃ(ক পূরণীয় (েডস পাক$) / FOR OFFICE USE ONLY (Days Park): 
 

Student Name: Grade: Date Received: 

Sibling Applicant(s):    Y   N Grade(s): Received by: 
 

EVCS Days Park Lottery Application 
40 Days Park, Buffalo NY  14201 

Phone: 716-886-4581 || Fax: 716-348-3707 


