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ভর্তি র ফর্ি

কেবলর্াত্র অর্ফস স্টাফদের জন্য যর্ে ফল োউন্ট কে'র পদর ভর্তি  হয়: 

আর্কেি তারিখ: রিক্ষার্থীি শুরু/ভরতজ ি তারিখ: ☐ স্বাক্ষিেৃত ও তারিখ প্রদত্ত ভরতজ ি ফমজ 
সু্ককেি নাম: যে যেরিকত ঢুেকে: বাকেি রুট: ☐ বেবাকেি প্রমািপত্র েংেুক্ত
রিক্ষার্থী নম্বি: রিক্ষে / োউকেেি: মেূেক্ষ: ☐ েম্পূিজ েময়েূরি 

UIC: বেবাকেি প্রমািপত্র পাওয়া যেকে: ☐হ্াাঁ     ☐না ☐ উপরিরত োিাইেৃত
DPS -এ নবােত: ☐হ্াাঁ     ☐না     হ্াাঁ হকে:   প্ররতকেধে প্রদান:  ☐ ট্রােরিপ্ট: ☐  রিকপাটজ  োর্জ : ☐ ☐ A.S. -এি মাধ্কম PPM -এ প্রাপ্ত নরর্থি 

েরপ
েরদ বতজ মাকন Detroit Public School -এি েীমানাি মকধ্ বেবাে না েকি র্থাকে: 

বেবাকেি িহি যোনটি? _______________________________________

ভরতজ ি রভরত্ত: _________ 

O, X -এি র্ন্ ইউকডা, সু্কে শুরুি 1ম েপ্তাকহি শুিবাি বন্ধ হয়। 

আকেি সু্ককেি তর্থ্

☐হযাাঁ    ☐ন্া      হযাাঁ হদল, সু্কদলর ন্ার্ _____________________________________________________

আদেোর DPS-ন্য় এর্ন্ সু্কল:  ______________________________________________       _____________________________________________________________________

ন্ার্                                                                                                  র্িট ঠিোন্া                         শহর                                         র্িট              র্জপ

পরিবাকিি অন্ রিশুকদি তারেোভুক্ত েরুন

ন্ার্ জন্মতার্রখ র্শক্ষার্থীর সাদর্থ সম্পেি সু্কদল উপর্ির্ত কেে

1. ______________________________/___/______________________________________________________________________________

2. ______________________________/___/______________________________________________________________________________

3. ______________________________/___/______________________________________________________________________________

র্রুিী যোোকোকেি তর্থ্

পারিবারিে তর্থ্
র্শক্ষার্থীর ন্াদর্র কশষ অংশ র্শক্ষার্থী ন্াদর্র প্রর্থর্ অংশ র্শক্ষার্থী ন্াদর্র র্াদের অংশ সার্ফক্স  (Jr., III, প্রভৃরত) 

জন্মতার্রখ
/ /

র্লঙ্গ:

☐পরুুষ  ☐ন্ারী
বাসার কফান্ কসলদফান্ ইদর্ইল ঠিোন্া 

বসবাদসর ঠিোন্া (কযখাদন্ র্শক্ষার্থী বসবাস েদর)

র্িট                                               শহর MI  র্জপ

র্িঠি কলখার ঠিোন্া (বসবাদসর ঠিোন্া হদত র্ভন্ন হদল) 

র্িট                                               শহর কস্টট,  র্জপ
বসবাদসর প্রর্াণপত্র কেদের র্াত্রা র্শক্ষার্থী র্ে এেই সাদর্থ জন্মাদন্া এোর্িে র্শশুর এেজন্?   ☐হযাাঁ    ☐ন্া

 তা হদল, জর্জ, র্িপদলট প্রভৃর্ত র্েন্া উদেখ েরুন্  _________________ 
যকু্তরাদের ন্াের্রে:

☐হযাাঁ    ☐ন্া
র্শক্ষার্থীর জন্ম শহর ও কস্টট সার্টি ফাদয়ে জন্মসন্দের ন্র্র্থ ন্ম্বর: র্াদয়র জন্ম ন্ার্

রপতামাতা/অরভভাবকেি তর্থ্
র্পতার্াতা/অর্ভভাবদের ও র্শক্ষার্থীর ঠিোন্া র্ে এেই:  ☐হযাাঁ    ☐ন্া

ন্া হদল, অন্েুহ েদর র্লখুন্:   র্িট _____________________________________ শহর  ______________________________     কস্টট  ________      র্জপ   _____________________

 (র্টেবাক্স)    ☐র্া        ☐বাবা      ☐োো/ন্ান্া/োেী/ন্ান্ী       ☐পালে র্পতার্াতা         ☐সৎ র্পতার্াতা        ☐আইন্ত অর্ভভাবে        ☐অন্যান্য 
______________________________  

ে. ন্াদর্র প্রর্থর্ বা কশষাংশ র্ন্দয়ােোরী  ের্িসর্দয়র কফান্ কসল/বাসার কফান্ ইদর্ইল ঠিোন্া

(র্টেবাক্স)      ☐র্া        ☐বাবা  ☐োো/োেী/ন্ান্া/ন্ান্ী       ☐পালে র্পতার্াতা ☐সৎ র্পতার্াতা  ☐আইন্ী অর্ভভাবে ☐অন্যান্য
______________________________ 

খ. ন্াদর্র প্রর্থর্ বা কশষাংশ র্ন্দয়ােোরী  ের্িসর্দয়র কফান্ কসল/বাসার কফান্  ইদর্ইল ঠিোন্া 
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র্ন্দির বযর্ক্তদের োদে আর্ার সন্তান্দে কেয়া যাদব: 

ন্াদর্র প্রর্থর্ ও কশষাংশ 

 

র্শক্ষার্থীর সাদর্থ সম্পেি  
 

র্েদন্র কবলার কফান্ 

 

ন্াদর্র প্রর্থর্ ও কশষাংশ 

 

র্শক্ষার্থীর সাদর্থ সম্পেি  
 

র্েদন্র কবলার কফান্ 

রিক্ষার্থীি ন-ৃতারিে র্াতীয়তা ও ভাো 
 

আর্রা র্শক্ষার্থীর নৃ্-তার্িে জাতীয়তা ও ভাষার জন্য এের্ট উত্তর বাোই েরদত আপন্াদে উৎসার্হত ের্র। আপর্ন্ উত্তর র্েদত ন্া িাইদল, আপন্ার পদক্ষ 

যকু্তরাদের র্েপাটি দর্ন্ট অভ এেুদেশন্ -এর সু্কল র্ের্িক্ট েতৃি ে উত্তর প্রোদন্র প্রদয়াজন্ পড়দব। 

র্শক্ষার্থীর ন্-ৃতার্িে জাতীয়তা: 
          র্শক্ষার্থী র্ে র্হস্পার্ন্ে/লার্তদন্া?  ☐ন্া, র্হসপার্ন্ে ন্য়     ☐হযাাঁ, র্হসপার্ন্ে/লার্তদন্া   (যেবেমাত্র এেটি পেন্দ েরুন) 
 

          র্শক্ষার্থীর জার্ত েী?  ☐অযাদর্র্রোন্ ইর্িয়ান্ বা আলাস্কার কন্র্টভ     ☐এর্শয়ান্     ☐োদলা বা আর্িোন্ অযাদর্র্রোন্    ☐সাো      ☐কন্র্টভ হাওয়াইয়ান্/অন্যান্য প্রশান্ত 

র্হাসােরীয় দ্বীপপঞু্জবাসী    ☐অন্যান্য __________________________________________   কয কেশ কর্থদে আেত __________________________________________         

র্শক্ষার্থীর ভাষা: 
           আপন্ার র্শশুর র্াতৃভাষা র্ে ইংদরর্জ র্ভন্ন অন্য কোদন্া ভাষা? ☐হযাাঁ   ☐ন্া   হযাাঁ হদল, কোন্ ভাষা?  __________________________________         

          আপন্ার সন্তান্ র্ে ইংদরর্জ োড়া অন্য কোদন্া ভাষা র্শক্ষান্র্বশ র্াত্রায় বুেদত, বলদত, পড়দত ও র্লখদত সক্ষর্? ☐হযাাঁ ☐ন্া  হযাাঁ হদল, কোন্ ভাষা?__________________ 

          র্শশুর বাসার প্রিান্ ভাষা র্ে ইংদরর্জ কর্থদে র্ভন্ন? ☐হযাাঁ   ☐ন্া  হযাাঁ হদল, কোন্ ভাষা?  _________________________________         

          র্শক্ষার্থী র্ে েখন্ র্দ্ব-ভাষী বা ইংদরর্জ কশখার কোদন্া কপ্রাোদর্ ভর্তি  হদয়র্েদলা?  ☐হযাাঁ   ☐ন্া   

        আপন্ার সন্তান্ র্ে অন্য কোদন্া কেদশ সফলভাদব অন্তত এে কসর্র্স্টাদরর (4-6 র্াস) জন্য সু্কল সম্পন্ন েদরদে?  ☐হযাাঁ   ☐ন্া        
                   হযাাঁ হদল, আপন্ার োদে র্ে সফল ও িলর্ান্ সু্কদলর অর্ফর্সয়াল িান্সর্িপ্ট (সু্কল র্রদপাটি ) আদে?  ☐হযাাঁ   ☐ন্া   

          আপন্ার সন্তাদন্র জন্ম র্ে যকু্তরাদে ☐হযাাঁ   ☐ন্া         যকু্তরাদে প্রদবদশর তার্রখ: ____/____/____             জন্মদেশ: __________________ 
                                                                                                                                                                                                              মাে         রদন          বেি   

র্পতার্াতা/অর্ভভাবের তর্থয: 
           র্পতার্াতা/অর্ভভাবদের র্ে ইংদরর্জ োড়া অন্য কোদন্া ভাষায় সু্কল কর্থদে কর্ৌর্খে বা র্লর্খত কযাোদযাে প্রদয়াজন্? ☐হযাাঁ  ☐ন্া   

         হযাাঁ হদল, কোন্ ভাষা? _________________________    ☐র্লর্খত    ☐কর্ৌর্খে   কোন্ ভাষায় আপর্ন্ কবর্শরভাে সর্য় ের্থা বদলন্? _________________________  

  র্শক্ষার্থীর সাদর্থ সম্পেি   _________________________          র্শক্ষা   ☐এর্লদর্ন্টার্র         ☐হাইসু্কল     ☐েদলজ     ☐র্াস্টাসি/র্পএইির্ে    ☐অন্যান্য 
 

 

রবকিে অবিােমূহ / ব্রক্তেত র্রুিী অবিােমূহ 
 

এর্ন্ র্ে কোদন্া বযর্ক্তেত জরুরী অবিা আদে যা আপর্ন্ িান্ কয র্ের্িক্ট জান্ুে?   ☐হযাাঁ    ☐ন্া 
 

হযাাঁ হদল, অন্ুেহ েদর বণিন্া েরুন্: 

রিরেৎোি তর্থ্ রবকিে রিক্ষাি যপ্রাগ্রামেমূহ 
 

আপন্ার র্শক্ষার্থীর র্ে এর্ন্ কোদন্া র্ির্েৎসা সংিান্ত অবিা আদে যা আপর্ন্ িান্ কয সু্কল জান্ুে?   

☐হযাাঁ    ☐ন্া 

আপন্ার র্শক্ষার্থীর র্ে কপ্রসর্িপশন্ েরা ঔষি প্রদয়াজন্ হয়?  ☐হযাাঁ    ☐ন্া 

হযাাঁ হদল হদল কসগুদলা তার্লোভুক্ত েরুন্:  

 

আপন্ার র্শক্ষার্থী যর্ে েখন্ও র্ন্দির কোদন্া র্বদশষ কপ্রাোদর্ অংশেহণ েদর 

র্থােদল অন্ুেহ েদর েদর র্ন্দির যর্থাযর্থ বাদক্স র্টের্িহ্ন র্েন্, কযর্ন্: 
 

☐ IEP     ☐ 504 প্ল্যান্  ☐ অন্যান্য ___________________________ 

 

োমরিে পরিবাি অরভবােী রিক্ষার্থীেি 
 

র্পতার্াতা বা আইন্ী অর্ভভাবে র্ে বতি র্াদন্ কসন্াবার্হন্ী, কন্ৌবার্হন্ী, র্বর্ান্বার্হন্ী, কর্র্রন্ বা কোস্ট 

োদেি র কোদন্া অংশ িাের্র েরদেন্?  এর অন্তভুি ক্ত রদয়দে র্র্র্শোন্ ন্যাশন্াল োেি  িাকুরীরত, যকু্তরাে -এর 

সংরর্ক্ষত সার্র্রে শর্ক্ত বা কোদন্া সর্িয় োর্য়ত্বপ্রাপ্ত -এর ইউর্ন্ফর্িিারী বযর্ক্তর সন্তান্।    ☐হযাাঁ    ☐ন্া 

 

র্পতার্াতা বা আইন্ী অর্ভভাবে র্ে েত র্তন্ বেদর েৃর্ষ ও র্ৎসয 
আহরণ সম্পর্েি ত োদজ সার্র্য়ে বা কর্ৌসুর্ী িাের্রর জন্য িান্ান্তর্রত 

হদয়দেন্?   ☐হযাাঁ    ☐ন্া 

রনয়মানুবরতজ তা 
আপন্ার র্শক্ষার্থী র্ে েখন্ও পদূবিোর সু্কল বা কোদন্া সু্কল র্ের্িক্ট কর্থদে বরখাস্ত হদয়র্েদলা?   ☐হযাাঁ    ☐ন্া 
 

হযাাঁ হদল, উদেখ েরুন্:  ☐ 1 – 9 র্েন্    ☐ 10 র্েন্ তার কবর্শ           কোষর্ট বযাখযা েরুন্: 
র্শক্ষার্থীদে র্ে েখন্ও আদেোর কোদন্া সু্কল কর্থদে র্ন্য়র্ান্ুবর্তি তা সংিান্ত অর্ন্ষ্পন্ন অর্ভদযাদের োরদণ অর্থবা সু্কল পর্লর্স বা  ের্র্র্টর োদে র্ন্য়র্ান্ুবর্তি তার কোদষ অর্ভযকু্ত েদর 

প্রতযাহার েরা হদয়দে?   ☐হযাাঁ    ☐ন্া 
 

হযাাঁ হদল, অন্ুেহ েদর বযাখযা েরুন্:   
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স্বীেৃর্ত ও স্বাক্ষর 

আরম প্রত্য়ন েিরে যে এই তর্থ্ েত্ ও েঠিে।  প্রকয়ার্নকবাকধ এই উপাত্ত োিাই েিকত আরম উপরিরত রর্পাটজ কমন্ট দ্বািা আমাকে ইন্টািরভউ যনবাি অনকুমাদন যদকবা। 
আরম বঝুকত পািরে যে ভুে তকর্থ্ি োিকি ভরতজ  বারতে হকয় যেকত পাকি।  আরম বঝুকত পািরে যে এই ফকমজ র্থাো যেকোকনা তর্থ্ পরিবতজ ন হকে, তা  ের্থাের্থ সু্কে অরফেকে র্ানাকনা আমাি 

দারয়ত্ব। 
এই ভরতজ ি ফকমজ স্বাক্ষি েিাি মাধ্কম, আরম স্বীোি ও গ্রহি েিরে যে এই ভরতজ ি ফকমজ যোকনা তর্থ্ রনখুাঁত বা েত্ না হকে, আরম ব্রক্তেতভাকব সু্কে রর্রিক্টকে রিক্ষার্থীি র্ন্ সু্কে রর্রিক্ট 

-এ অ-রনবােী রহোকব র্থাোি পুকিা েমকয়ি টিউিকনি অর্থজ পরিকিাধ েিকত (আইন অনেুায়ী েকবজাচ্চ হাকি) দায়বদ্ধ র্থােকবা -এি মকধ্ িকয়কে সু্কে েতৃজ ে টিউিন আহিকিি োিকি উদু্ভত 

অ্াটরনজি মাশুে। 
______________________________________________________________                      ______________________________________________ 

রপতামাতা বা অরভভাবকেি স্বাক্ষি      তারিখ                              


