
২০২২ সালের জাম্প স্টার্ট  সামার প্রাগ্রাম 
প্গ্রড প্ে – ১২  
প্রাগ্রালমর তাররখ : 

১১ই জেুাই – ১২ই অগাস্ট , ২০২২ 

 ইংলররজ স্বাক্ষরতা  বহুসংসৃ্করত রিল্প  রবজ্ঞান, সামারজে রিক্ষা, গরিত

 প্রাগ্রাম: জাম্প স্টার্ট  গ্রীষ্মোেীন প্রাগ্রাম ইংলররজ প্িখার প্ক্ষলে আপনার সন্তালনর জনয অরতররক্ত সহায়তা রদান েরলব। এই প্রাগ্রালমর ছােরা স্বতন্ত্রভালব এবং প্ছার্ দলে রনলদটিনা পালব এবং 
রবলিষ রেল্পগরুেলত সহল ারগতামূেেভালব োজ েরলব। এই রিয়ােোপগরুে তালদর প্িখার গরত ত্বরারিত েরলত এবং পরবতী সু্কে বছলরর জনয রস্তুত হলত সাহা য েরলব। 

প্রাগ্রালমর তাররখ : 

প্সামবার , ১১ই জেুাই – িিুবার,১২ ই অগাস্ট  ২০০২ 

 প্রাগ্রালমর সময়গলুো : 

সোে ৯র্া – রবোে ৩:৫৫ 

গুরুত্বপূর্ ন তারিখগুল াোঃ 

পররবার & েরমউরনটি উদ াপন   

বহৃস্পরতবার, ১১ই অগাস্ট , ২০২২ 

প্োলেিন: 

ইন্টারনযািনাে সু্কে #৪৫ 
১৪১ হয়র্ রির্  

বাল ালো , এন ওয়াই  ১৪২১৩ 

৭১৬-৮১৬ -৩৩০০  

Contact: 

প্রলবো  খু  
৭১৬-৮১৬-৩১৯৮ (অর স) 
rgzuch@buffaloschools.org 

আপনি যনি সু্কল #৪৫  থেকে ০.৭ মাইকলর থেনি িকূর োকেি তকে োস 

থিওযা হকে 

অনিিােেরা থমইকলর মাধ্যকম োকসর জিয  তেয পাকেি। 
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প্ররজলিিন  

 রিক্ষার্থীর প্িষ নামঃ 
 
 

রিক্ষার্থীর রর্থম নামঃ  

সু্কে: ২০২১-২০২২ প্গ্রড: 

 

ঠিোনা: 
 
 

প্ ান:  
 
 
ইমালজট রি প্ ান: আইলডরন্টর লেিন #: 

__ __ __    __ __ __   __ __ __  
 
 

 আরম আমার প্ছলে/প্মলয়র জাম্প স্টার্ট  সামার প্রাগ্রালম অংিগ্রহলির অনমুরত রদরি।  

 আরম আমার প্ছলে/প্মলয়লে সমস্ত পররেরল্পত র ল্ড রিপ এবং অনযানয রবলেলের রিয়ােোপ প্ মন আলিপালির হাাঁর্ার মলতা অংি প্নয়াড় অনমুরত রদই।    

 আরম বাল ালো পাবরেে সু্কলের েমটচারীলদর এই  মটটিলত ছােটিলে  লর্াগ্রা  এবং রভরডওলত অন্ত্ররভুক্ত েরার অনমুরত রদই, রনলদটশ্মেুে উলেিয বযবহার েরার জনয।  

 

রপতামাতা/অরভভাবলের নাম  _________________________রসগলনচার  ___________________ 

 

 
অরতরিক্ত কন্টাক্ট : 

র্াঘাম আি -িাঊই , আরনে  ৭১৬ -৮১৮ -৪৯১৫  

সাইদ ইব্রারিম  সসামার  / মাই মাই ৭১৬ -783-৫৯৭৭  

এি সকর্ইয়াও   কালির্  ৭১৬-৮১৬ -৩৯৮৬  

উই বার্ন  িামস   স্প্যানিি  ৭১৬-৮১৬ -৩৯৭৭  

 ারমর্ তামাাং  সর্পার   ৭১৬ -৮১৬ -৪৭১২  

**অনগু্রহ েলর NRamirez@buffaloschools.org ইলমে দ্বারা প্নারেয়া রারমলরজ-প্ে প্ রত রদন বা   ান বা ২৪  প্ম, ২০২২ -এর মলযয সু্কে ৪ , ৪২৫  

সাউর্থ পােট  এরভরনউ  বাল ালো ১৪২০৪ -এ পরন  মটগরুে জমা রদন **  
বা  

অনোইলন প্ররজলিিন  েরলত রনলচর রেউআর  প্োডটি বযবহার েরনু! 
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