স্মার সলসপ
তাসরখ: [ 09/01/2019]
প্রসত:

হাই স্কুল আর্ট সিক্ষ

এর থেক :

াকরন থরাজনার (Karen Rosner)
সিজুয়াল আর্ট ি থ াসডটকনর্র, আর্ট ি ও থেিাল প্রকজক্টি অসিি

সিষয়:

স্নাতক হাই স্কুল সিসিয়র আর্ট বৃসির িুয াগ

ডেোলাি ফাউযেশি বৃসি
___________________________________________________________________________

স্নাতক াত্তর হাই স্কুল সিসনয়রকের শিসি
আমন্ত্রণ জানাকনা হকে।

উৎ ষতার
ট
জনয থডডালাি িাউকেিন িৃসত্তর জনয আকিেন

রকত

জমা থেওয়ার জনয গাইডলাইন এিিং তাসরখগুসল িিংযুক্ত রকয়কে। অনুগ্রহ কর প্রকয়াজনীয়তাগুসল
04/21/2020
মকনাকযাগ িহ াকর পডুন। মযি রাখযবি ডশষ তাসরখ হল [____________]।
আপনার থ াকনা প্রশ্ন ো কল অনুগ্রহ কর ইকমল রুন krosner@schools.nyc.gov
িা থিান রুন 917.521.3716 নম্বকর। আমরা আপনার সিক্ষােীকের অিংিগ্রহকণর প্রতযািায় রকয়সে।
ফাইি আর্ট যির জিয ফাইি আর্ট ি আযবদি িম্পসকটত সিযদটসশকাগুসলর জিয পৃষ্ঠা 2 এর গুরুত্বপূর্ ট

ডিার্টর্ ডদখুি

সি: পল স িং (Paul King)
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েডোলাি ফাউযেশি বৃসি
িথষ তাসরখ: 04/21/2020

থডডালাি িাউকেিন িৃসত্ত
কা ক্রম
ট
থডডালাি িাউকেিন িৃসত্তগুসল সনউইয় ট সিটর্র সডপার্ট কমন্ট অি এডুক িন দ্বারা পসরচাসলত হয়। িাউকেিন
উোরিাকি স্বী ৃ সতপ্রাপ্ত কলজ, সিশ্বসিেযালয় িা আর্ট স্কুকল িাইন আর্ট ি িা আর্ট সহসি সনকয় পডাকিানা আরও
এসগকয় থযকত ইেু স্নাত সিসনয়রকের প্রসতটর্ $ 2,000 এর 7 টর্ প ন্ত
ট ফাইি আর্ট ি বৃসি প্রোন রকি। িৃসত্তর
র্া া অিিযই স্কুকলর িযকয়র জনয িযিহার রকত হকি।
সিিী রিার্ট মাোরওকয়ল (Robert Motherwell) দ্বারা প্রসতটিত থডডালাি িাউকেিন এই থক্ষকে পাণ্ডিতযপূণ ট
গকিষণা, সিক্ষা, প্র ািনা, প্রেিনী
ট এিিং যােুঘর িিংগ্রহগুসল িহজ এিিং িহায়তা কর আধুসন সিি ও আধুসন তা
িম্পক ট জনিাধারকণর থিাঝাপডাক িমেনট
কর। িাউকেিকনর এ টর্ িণ্ডিয় অনুোন থপ্রাগ্রাম রকয়কে যার
মাধযকম এটর্ সিসিন্ন সিক্ষামূল এিিং যােুঘর াযিমগুসলক
ট
িমেনট
কর। এটর্ সতন ধরকণর স্বতন্ত্র িাসষ ট
থিকলাসিপ প্রোন কর: আর্ট সহসিকত ডক্টরাল গকিষণামূল থিকলাসিপ, আর্ট সহসি এিিং ণ্ডিটর্সিজম্ সিসনয়র
থিকলাসিপ এিিং থপইসন্টিং ও িাস্ককয িাইন
ট
আর্ট ি থিকলাসিপ মাস্টার।
অযািিাক্ট এক্সকপ্রিসনস্ট সিিীকের িীষস্থানীয়
ট
মুখপাে রিার্ট মাোরওকয়ল (Robert Motherwell) সিক্ষা
চারু লাকত থয িূ সম া সনকয়সেল তাকত গিীরিাকি উসদ্বগ্ন সেকলন। 1940 এর েি থেক শুরু কর, সতসন যােুঘর
এিিং স্কুলগুসলকত িযাপ িাকি ি ্ তৃতা থেন। 1944 িাকল, সতসন ড ু কমন্টি অি মডান আর্ট
ট
প্রসতিা করসেকলন,
এমন এ ধারািাসহ িই যা মহান প্রারসি আধুসন তািােীকের (এিিং িমাকলাচ কের যারা থিগুসল িমেনট
করকেন) তৎ ালীন অপসরসচত থলখাগুসল সনকয় শতসর হকয়সেল ইিংকরণ্ডজিাষী থরাতার জনয উপলব্ধ রকত। িহু
িের ধকর, মাোরওকয়ল (Motherwell) হান্টার কলকজ সিক্ষ তা করসেকলন এিিং তাাঁর িারা জীিন সিি ম ট
সিক্ষার সিসিন্ন সেক র িাকে িণ্ডিয়িাকি জসডত সেকলন।
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েডোলাি ফাউযেশি বৃসি
িথষ তাসরখ: 04/21/2020

থডডালাি িাইন আর্ট ি আকিেকনর সনকেটসি া

থডডালাি িাউকেিন িাইন আর্ট ি িৃসত্ত
আযবদি সিযদটসশকা
ডশষ তাসরখ:
থপার্ট িসলওগুসল অিিযই মঙ্গলিার, 9ইএসপ্রল সিক ল 3:30 থেক

থেখুন।)

িন্ধ্যা 5:30 এর মকধয পাঠাকত হকি (সিিকের জনয পৃিা 2

ড াগযতা:
শুধুমাে স্নাত

হওয়া,

কলজ-সিসত্ত

সনউইয় ট সিটর্র পািসল

হাই স্কুল সিসনয়র

সমসেয়া:
2-সড সমসডয়া; 3-সড ওয়া ট অিিযই িকর্াগ্রাি (নূযনতম 5” x 7”) দ্বারা উপস্থাসপত

রকত হকি

মাপ:
াজটর্ক

অিিযই এ টর্ অনসধ

40” x 32" িক্ত থপার্ট কিাসলওকত আর্ াকত হকি।

এসির িংখযা:

সিক্ষােী সপেু এ টর্ থপার্ট কিাসলও। (সিিকের জনয আকিেকনর প্রকয়াজনীয়তাগুসল থেখুন)

আযবদযির প্রযয়াজিীয়তা: আকিেন ারীকের অিিযই সনম্নসলসখতগুসল জমা সেকত হকি:
1.

মপকক্ষ েয়টর্ (6) স ন্তু েিটর্র (10) অনসধ মূল াকজর এ টর্ থপার্ট কিাসলও যার সপেকন সিক্ষােীর নাম ও স্কুকলর
নাম থলখা সেকয় সিি মটর্
ট সচসিত রা যাকি। 3-D কাযজর চারটর্ (4) পযন্ত
ট
াজ, যা িকর্াগ্রাি হকত হকত পাকর।
দ্রষ্টিয: সিক্ষােীকের তাকের থস্কচিু গুসল অন্তিুক্ত
ট
রকত আমন্ত্রণ জানাকনা হকে।

2. আ াঙ্ক্ষা এিিং সিক্ষা / যাসরয়ার পসর িনা িণনা
ট
কর প্রায় 200 িকের সিক্ষােীর এ টর্ র্াইপ রা সিিৃসত।
3. তত্ত্বািধান ারী আর্ট সিক্ষক র

াে থেক

প্রস্তাকির এ টর্ সচটঠ।

4. িম্পূণ ট রা এ টর্ আকিেন িম।ট (িিংযুণ্ডক্ত

)

6. অসিি অি আর্ট ি অযাে থেিাল প্রকজক্টি সরসলজ িম (িিংযু
ট
ণ্ডক্ত গ)

ডলযবল করা: প্রদি ডলযবলগুসল বযবহার করুি (িিংযুণ্ডক্ত খ)।
1.

প্রসতটর্ থপার্ট সিলও অবশযই এ টর্ িম্পূণ ট রা থপার্ট কিাসলও থলকিল থপার্ট কিাসলওর িাইকরর সেক উপকর
ডানসেক িক্ত কর আর্ক সেকত হকি। ডেোলাি ফাউযেশি বৃসি -র জিয বাযে টর্ক সদি।

2.

থপার্ট কিাসলওর িমস্ত সিি কমরট অবশযই এ টর্ িম্পূণ আর্ট
ট
ওয়া ট থলকিল েৃঢ়িাকি সপেকনর উপকরর
ডানসেক িিংযুক্ত ো কত হকি।

3.
মযাসনলা খাকম আকিেন িম, ট প্রিন্ধ্, িুপাসরি পে এিিং সরসলজ িমটর্
ট রাখুন এবং খামটর্ আর্ট ডপার্ট যফাসলওযত
রাখুি
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েডোলাি ফাউযেশি বৃসি
িথষ তাসরখ: 04/21/2020

থডডালাি িাইন আর্ট ি আকিেকনর সনকেটসি া

সবচাযরর মািদণ্ড:
জুসরটর্ আর্ট সিক্ষ , আর্ট িুপারিাইজার এিিং থপিাোর আর্ট স্কুল এিিং যােুঘরগুসলর প্রসতসনসধ সনকয় গটঠত। সিগত
িেরগুসলকত সিচাকর সিি ম িম্পক
ট
,ট এিিং সিি ম িৃ
ট টষ্টর মকধয েৃিযমান িণ্ডক্তগুসল িম্পক ট গতানুগসত ,
পুনঃসনমাণ
ট এিিং ধারণাগুসলর পুনরায় িযখযার চযাকলকের উপকর থজার থেওয়া হকয়কে। থ ৌিল, মাধযকমর পািাপাসি
সিষয়গুসলর গিীরতার িাকে অনুিন্ধ্াকনর সিষয়টর্ েষ্ট হকত হকি।

ডপার্ট যফাসলও সবসল:
তাসরখ: 04/21/2020
িময়:
3:30 PM - 5:30 PM
স্থাি:
Museum of Modern Art
Cullman Education Building
4 West 54th Street (between 5th and 6th Avenues)
New York, New York 10019

ডলযবল করা:

িিংযুণ্ডক্ত খ থেখুন

প্রদাি:
িাতটর্ $2000 পুরষ্কার রকয়কে যা মযানহার্কনর থডডালাি িাউকেিকন থম মাকি এ টর্ পুরষ্কার সিতরণী অনুিাকন
উপস্থাসপত হকি। অনুিাকনর আকগ সিক্ষােীকের সিিে পাঠাকনা হকি। প্রোন রা অে শুধু
ট মাে কলকজর খরচগুসলর
জনয িযিহৃত হকত পাকর। সিক্ষােীকের আকিেকন অিংি সনকত তাকের পসর িনা রা কলজ িা থপিাোর স্কুল
অিিযই পূরণ রকত হকি।

সবজয়ী সবজ্ঞসি:

গুরুত্বপূর্: ট থডডালাি থপার্ট কিাসলও সিজয়ীকের সিক্ষ কের 10 ই এসপ্রল সিক কল অিসহত রা হকি। (সনকচর িাক্সটর্

থেখুন)।

কাজ ডফরত:
অনযানয থডডালাি আকিেন ারী এিিং িমস্ত থরােক া আকিেন ারীর জনয থপার্ট কিাসলও গ্রহণ:
04/24/2020
1:00 PM – 5:00 PM
Studio in a School
410 West 59th Street (off of Columbus A
venue)
New York, New York 10019
বাসক কাযজর জিয দায়বদ্ধতা [____________] তাসরযখ 5:00PM এ অিুমাি করা াযব িা।

থডডালাি থপাটর্কিাসলও সিজয়ীেকর সিক্ষ েকর 22 ই এসপর্ল সিক কল অিসহত রা হকি। এই সিক্ষােীরা
স্কুকলর ি্র্ুসডও থেক তাকের থপার্ট কিাসলওগুসল পুনরুদ্ধার রকত পারকি না; সিজয়ী থপার্ট কিাসলওগুসল
MoMA থেক িরািসর থডডালাি িাউকেিকন থপ্ররণ রা হকি।
াজটর্ িিংরসক্ষত রা হকি এিিং থম মাকি সিিী িিংিধনা
ট অনুটিত হকি। অনুিানটর্কত সিজয়ী সিক্ষােী,
তাকের সপতা-মাতা এিিং সিক্ষ কের আমসন্ত্রত রা হকি। িমস্ত াজ সিক্ষােীকের াকে সিসরকয় থেওয়া

হকি।
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ডেোলাি ফাউযেশি বৃসি
থিষ তাসরখ: [04/21/2020]

িিংযুণ্ডক্ত

: িাইন আর্ট ি আকিেন

থডডালাি িাউকেিন িৃসত্ত 2020
ফাইি আর্ট ি আযবদি ফম ট
অনুকরাধ রা িমস্ত তেয পূরণ রুন। আপনার
থপার্ট কিাসলও িহ মযাসনলা খাকম অনযানয অনুকরাধ
িামগ্রীর িাকে এই িমটর্
ট অন্তিুক্ত
ট
রুন।

রা

_________________________________________
সশক্ষার্থীর িাম

আযবদযি অবশযই সিম্নসলসখত িবগুসল অন্তভভক্ত
ট করুি।
সশক্ষার্থীর জিয ডচকসলস্ট
অনুগ্রহ কর িকক্স টর্ সেন।
আসম সনম্নসলসখতটর্ জমা সেকয়সে:

_________________________________________
িাসড টঠ ানা



প্রসতটর্র সপেকন থর্প / আঠা সেকয় লাগাকনা উপযুক্ত থলকিলযুক্ত
মপকক্ষ 6টর্ (তকি অনসধ 10) থমৌসল সিি ম।ট

_________________________________________
িকরা / ণ্ডজপ থ াড



আমার িসিষযকতর মজীিন
ট
পসর িনা এিিং
আ াঙ্ক্ষাগুসলক িণনা
ট
কর প্রায় 200 িকের এ টর্
র্াইপ রা সিিৃসত।

_________________________________________
িাসডর থর্সলকিান



আমার আর্ট টর্চাকরর
িুপাসরকির সচটঠ।

_________________________________________
সশক্ষার্থীর হাই স্কুল



অসিি অি আর্ট ি অযাে থেিাল প্রকজক্টি সরসলজ
িম ট

_________________________________________
হাই স্কুল টঠ ানা



এই আকিেন িম, ট সিিৃসত, িুপাসরকির সচটঠ এিিং
সরসলজ িম িম্বসলত
ট
একটর্ মযাসিলা খাম
ডপার্ট যফাসলওযত ডদওয়া হযয়যে



আসম থয াজটর্ জমা সেণ্ডে তার ডমৌসলকতার প্রতযায়ন
রসে।

_________________________________________
িকরা / ণ্ডজপ থ াড
_________________________________________
স্কুল থর্সলকিান
_________________________________________
আর্ট সিক্ষ
_________________________________________
আকর্ট র িহ ারী অধযক্ষ
_________________________________________
অধযক্ষ
_________________________________________
কযলজ / ডপশাদার স্কুযলর সশক্ষার্থীরা অংশ ডিওয়ার
পসরকল্পিা কযর

এটর্ অবশযই পূর্ করযত
ট
হযব।
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স্কুল থস্টিকনসরকত

_____________________________________________
আকিেন ারীর স্বাক্ষর / তাসরখ
কতৃ ক
ট অিুযমাসদত:
_____________________________________________
অধযকক্ষর স্বাক্ষর / তাসরখ
_________________________________________
সপতামাতা/অসিিািক র সাক্ষ্ র/তাসরখ
ডপারযফাসলও
ট
ুসলযক
অবশযই [04/21/2020] তাসরযখ
3:30PM - 5:30PM এৎ মযযয এই টিকািায়পািাযত হযব:
Museum of Modern Art
Cullman Education Building
4 West 54th Street
New York, New York 10019

5

ডেোলাি ফাউযেশি বৃসি
থিষ তাসরখ: [04/21/2020]
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ডেোলাি ফাউযেশি বৃসি
থিষ তাসরখ: [04/21/2020]

িং ুক্তক্ত গ:

সরসলজ ফম ট
অসফি অভ আর্ট ি অযাে ডেশাল প্রযজক্টি ওযয়বিাইযর্ বা সেপার্ট যমন্ট অভ এেভযকশি প্রকাশিা, অর্থবা ডেোলাি

ফাউযেশি -এ অলভজিক উযেযশয সশক্ষার্থী এবং সশক্ষার্থীর আর্ট ওয়াযকট ফযর্াগ্রাফ বা সভসেওযর্প বযবহাযরর জিয
িম্মসত।
সশক্ষার্থীর িাম:

ডগ্রে:

সেসিক্ট:

স্কুল:

স্কুযলর টিকািা:

বৃসি/ইযভন্ট/ প্রদশিীর
ট
িাম:

একটর্যত টর্ক সদি:
□ আর্ট ডপার্ট যফাসলও
□ আর্ট সহসি ডপপার

বযরা:

আসম আমার িকর্াগ্রাি, সিসডওকর্প, আর্ট ওয়া ট এিিং /অেিা আর্ট সহসি থপপার অসিি অি আর্ট ি অযাে থেিাল
প্রকজক্টি ওকয়িিাইকর্ িা সডপার্ট কমন্ট অি এডুক িন থপ্রাডা িন িা প্র ািনায় িা থডডালাি িাউকেিন এর ওকয়িিাইকর্
অেিা এ টর্ থপ্রাডা িন িা প্র ািনায় িযিহাকরর জনয অনুমসত সেণ্ডে। আসম সনউইয় ট সিটর্ সডপার্ট কমন্ট অি এডুক িন
এিিং থডডালাি িাউকেিন -থ অলািজন উকেকিয এই পণযটর্ িম্পােনা, িযিহার এিিং পুনরায় িযিহাকরর অসধ ারও
সেণ্ডে। এোডাও আসম এতদ্বারা সনউ ইয় ট সিটর্র সিক্ষা সিিাগ, ও এর একজন্ট এিিং মচারীকের
ট
এিিং থডডালাি
িাউকেিনক উপকরাক্ত িাকে িম্পস ত
ট িমস্ত োসি, অসধ ার এিিং োয়িদ্ধতা থেক মুণ্ডক্ত সেণ্ডে।
_____________________________________________________________________________
সশক্ষার্থীর স্বাক্ষর
তাসরখ

সপতা -মাতা / অসভভাবযকর িম্মসত
এই অিংিটর্ অিিযই িম্পূণ ট রকত হকি যসে সিক্ষােীর িয়ি 18 িেকরর

ম হয়।

__________________________________
____________________________________________________
সপতা-মাতা/অসভভাবযকর িাম (অনুগ্রহ কর সলখুন) সপতা-মাতা/অসভভাবযকর টিকািা
আসম, এতদ্বারা িাক্ষাৎ াকর অিংি সনকত, থ ার্ি্ িযিহাকর, এিিং আর্ট ি অযাে থেিাল প্রকজক্ট অসিকির ওকয়িিাইর্ অেিা
সডপার্ট কমন্ট অি এডুক িকনর থপ্রাডা িন িা প্র ািনায়, অেিা থডডালাি িাউকেিন এর ওকয়িিাইকর্ িা থ ানও উত্পােন িা
প্র ািনায় প্রেসিতট এিিং িযিহাকর সনউ ইয় ট সিটর্ সডপার্ট কমন্ট অি এডুক িন দ্বারা উপকরাক্ত সিক্ষােীর েসি িা সিসডওকর্প এিিং
তার সিি ম ট সনকত িম্মসত সেণ্ডে। আসম সনউইয় ট সিটর্ সডপার্ট কমন্ট অি এডুক িন এিিং থডডালাি িাউকেিন -থ
অলািজন উকেকিয এই পণযটর্ িম্পােনা, িযিহার এিিং পুনরায় িযিহাকরর অসধ ারও সেণ্ডে। এোডাও আসম এতদ্বারা সনউ
ইয় ট সিটর্র সিক্ষা সিিাগ, ও এর একজন্ট এিিং মচারীকের
ট
এিিং থডডালাি িাউকেিনক উপকরাক্ত িাকে িম্পস ত
ট িমস্ত োসি,
অসধ ার এিিং োয়িদ্ধতা থেক মুণ্ডক্ত সেণ্ডে।
_________________________________________________________________________
সপতা-মাতা/অসভভাবযকর স্বাক্ষর
তাসরখ
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