Detroit Public Schools Community District সাধারণ আেবদন
DPSCD-এর 18 3 অ*াি4েকশন ,ু ল রেয়েছ যা

ড ও পরী6ার ফলাফলসমূহ িবেবচনা কের, আর 'েত*ক3 ,ু েলর িনজ9 ভিতর শতাবলী রেয়েছ। অনু হ কের Detroit Public Schools-এর

িত

অ*াি4েকশন

,ু েলর জন* ( য3েত আপনার স.ান আেবদন করেছ) িনেচর আেবদনপ 3 স;< ক ন এবং ,ু েলর িনকট আেবদনপ ও 'েয়াজনীয় পরী6ার ,ার/নিথপ জমা িদন। পিরবহন সুিবধা 'দান করা হেব নািক তা জানেত
,ু েলর সােথ যাগােযাগ ক ন। অনু হ কের মেন রাখেবন য Detroit School of Arts-এ অিডশেনর 'েয়াজন রেয়েছ, আর যসকল আেবদনকারী অিডশন দেব না তােদরেক িবেবচনায় আনা হেব না। Foreign
Language Immersion ও Cultural Studies School (FLICS), Mark Twain School for Scholars ও Ludington Honors Academy- ত Chrysler Elementary, Bates Academy, grades K-5-এর
জন* এক3 মূল*ায়েনর 'েয়াজনীয়তা রেয়েছ। FLICS-এ আেবদন করেত চাইেল, অনু হ কের আকাি?@খত ভাষা #*ােকর %ম ( BC, D*ািনশ, জাপািনজ, বা চাইিনজ) 'দান ক ন।। এক3 FLICS ভাষা 'া ােম
অংশ হণ করা Dট ও িশ6াথEর 6মতার 'াপ*তার উপর িনভর করেব। একােডমী অফ দ*া আেমিরকায় এক3 ভাষা দ6তা পরী6ার 'েয়াজনীয়তা রেয়েছ। পরী6া, সা6াৎকার ও অিডশেনর তািরেখর জন* ,ু ল থেক
আেবদনকারীেদর সােথ যাগােযাগ করা হেব। আপনার িশ র এক
(313) 748-6499 ন%ের যাগােযাগ করেত হেব।

IEP থাকেল যা িরেসাস সািভস ছাড়া

সেমে! অন" এক

া াম িনেদশ করেল

সেম! অিফেসর সােথ

'িত3 অ*াি4েকশন ,ু েলর 'েয়াজনীয়তা স;েক িবHািরত জানেত, অনু হ কের www.detroitk12.org/enroll- ত যান।

9ীকৃ িতর উপর িভিJ কের অন*ান* নিথপ /ভিতর ফেমর 'েয়াজন পড়েব।

অংশ 1:
আকাি3ত অ"াি েকশন +ু েলর নাম যটায় আপনার স6ান আেবদন করেছ
**** কবলমা/ FLICS-এ আেবদন করেল, অনু হ কের 13 শীষSানীয় পছT ও 43 শষ পছT সহকাের ভাষা 'া ােমর পছTসমূেহর %ম 'দান ক ন।
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___9"ািনশ

___চাইিনজ

___জাপািনজ

__________________________________________________________________________________________________________
িশ)াথ; আেবদনকারী নােমর থম অংশ

নােমর মােঝর অংশ

নােমর শষ অংশ

__________________________________________________________________________________________________________
ি>ট ?কানা

শহর

______________________________

@ট

____________________

িপতামাতা/অিভভাবেকর নাম

বাসার ফান ন%র

িশ)াথ; জBতািরখ ___/____/____ বতমান

ড ____

িশ)াথ; িক বতমােন একজন DPS িশ)াথ;? ___হ"াঁ ___না

িজপ

_________________________
িপতামাতার সল ফান ন%র

_______________________

িপতামাতার ইেমইল এেAস

ড েযাজ" ____ বতমান +ু ল _____________________
িশ)াথ;র আইিড#____________________

বতমােন একজন DPS িশ)াথ; না হেল, পূেব কােনা DPS +ু েল অংশ হণ কেরেছ িক? ___হ"াঁ ___না
পূববত; DPS +ু েলর নাম _________________________________
আেবদনকারীর কান ভাইেবান িক আকাি3ত অ"াি েকশন +ু েল অংশ হণ কের? ___ হ"াঁ ___ না
হ"াঁ হেল, অংশ হণকারী ভাইেবান( দর) নাম _________________________ ভাইেবােনর

ড(সমূহ) _______

অংশ 2: িমত পরী)াসমূহ। আপনার আেবদনপে র সােথ, অনু হ কের িনেK আপনার স.ােনর জেন* 'েযাজ* 'িমত পরী6ার ,ারসমূহ 'দান ক ন। আপনার স.ান িমিশগােনর এক3
পাবিলক ,ু েল অংশ হণ কের থাকেল, অনু হ কের সা

িতকতম M-STEP, NWEA-MAP ও P-SAT ,ারসমূহ ব*বহার ক ন। আপনার স.ান িমিশগােন কান ,ু েল অংশ হণ না

করেল, আপনার পূববতE Lেটর 'িমত পরী6ার ,ারসমূহ 'দান ক ন। অনু হ কের আপিন য ,ারসমূহ 'দান করেছন তােত চক মাক িদন।
____ M-STEP +ারসমূহ
____ NWEA-MAP +ারসমূহ
____ P-SAT +ারসমূহ
____ অন"ান" েযাজ" িমত পরী)ার +ারসমূহ
অংশ 3:

ড এবং িজিপএ। অনু হ কের ডান পােশর ব

েলা আেবদনকারীেদর

ক ন। আপনার আেবদনপে র সােথ অনু হ কের আপনার সা
ডসমূহ। সব েলা

15-16 Final GPA

িতকতম িরেপাট কাড ও #া$ি%&

'দান ক ন যােত িনেচর তথ* েলা আেছ: 1) 2015-16 ,ু ল বছেরর চূ ড়া.
এই ,ু ল বছেরর সকল িরেপাট কােডর

ড ারা পূণ

ড এবং 2) এখন পয.

ড যাচাই করা হেব।

অংশ 4: ব"ি,গত িববৃিত: এই ,ু ল3 কন আপনার জেন* ভাল হেব তা ব*াখ*া কের এক3 িববৃিত 'দান ক ন। এই িববৃিত3েক অবশ*ই 500 শেMর মেধ* হেত হেব। উেNখ*: কবলমা
Detroit School of Arts আেবদনকারীেদর জন*: অনু হ কের আপিন অংশ হণ কেরেছন এমন যেকােনা আটস Oােসর বণনা ক ন। আপিন কখন Oাস3েত অংশ হণ কেরেছন, কী কী

কেরেছন এবং অন*ান* কান কায%েম অংশ হণ কেরেছন িকনা তাও অ.ভু P ক ন। এছাড়াও, আমােদরেক আপনার 'াQ িবেশষ অজন ও পুর,ােরর কথা বলুন। আটস ব*িতত আপনার
,ু েলর অন* কান কাস বা িবষয়3 আপনােক সবেচেয় বিশ আ হী কের এবং কন? আপিন কন DSA- ত অংশ হণ করেত চান? আপিন ,ু েলর কমু*িন3েত িক অবদান রাখেবন? DSA থেক
আপনার 'ত*াশা কী? DSA আপনােক িক অজেন সাহায* করেব বেল আপিন আশা কেরন?
অংশ 5: সুপািরশপ//আচরেণর রকড: িকছু DPSCD ,ু েল সুপািরশপ /আচরেণর রকেডর 'েয়াজন পেড়। সুপািরশপে র ফম ও অন*ান* দরকারী িজিনস পাওয়া যােব
www.detroitk12.org/enroll- ত।

