
তালিকাভুলিতত স্বাগতম

ডেট্রতেট পাবলিক সু্কিস কলমউলিটি লেলিতের প্রলত আপিার আগ্রতের জিয ধিযবাদ! 

আমাদের অসাধারণ পিতা-মাতা ও পিক্ষার্থীদের কপমউপিটিদত আিিার িপরবার য াগ যেয়ায় আমরা আিপিত। আিিাদক পিপিদে স্বাগতম 

জািাদিার িািািাপি আমরা আিিার সাদর্থ পকছু গুরুত্বিূণণতর্থয যিয়ার করদত চাই।  

যিট্রদয়ট িাবপিক সু্কিস কপমউপিটি পিপিে (DPSCD) হদিা পমপিগাদির সবণবৃহৎ িাবপিক পিক্ষা িদ্ধপত  া পিপিে (যজিা) বযািী ১০০ 

টির যবপি সু্কদি ভপতণ র সুদ াগ পেদে।  অপধকতর িপিিািী যিট্রদয়ট গদে তুিদত আমাদের পমিি হদিা প্রপতটি কপমউপিটির প্রপতটি 

পিক্ষার্থীদক প্রপতপেি পিক্ষা প্রোি করা ও ক্ষমতায়ি করা। DPSCD-যত আমরা পিদেণ িিা প্রোদির িািািাপি আমাদের পিক্ষার্থীদের সুরক্ষা 

এবং মািপসক ও িারীপরক স্বাদযযর উচ্চ মাি বজায় রাখার যচষ্টা কপর। পিপিদের(যজিা) িপরবাদরর অংি পহদসদব, আিিার পিক্ষার্থী অসাধারণ 

পকছু সংযাি এবং সুদ াগ-সুপবধার প্রদবিাপধকার িাদব: 

• পকন্ডারগাদটণ ি যর্থদক যেি ১২ ি ণন্ত সবার জিয সাধারণ মূিিীপতর সাদর্থ সামঞ্জসয যরদখ আিদিটকৃত উচ্চ-মাদির িাঠ্যক্রম।

• সব যেি স্তদর সিেপ্রাপ্ত পবপিষ্ট পিক্ষকগণ।

• প্রপতটি সু্কদি চারুকিা এবং িারীপরক পিক্ষার বযবযা।

• যািীয় কদিজ ও পবশ্বপবেযািয়গুদিাদত কমণজীবি িদর্থর কমণসূচী এবং দ্বৈত তাপিকাভূপির সুপবধা সব হাই সু্কদি যেওয়া হয়।

• প্রপতবন্ধী পিক্ষার্থীদের জিয বযপতক্রমী ছাত্র পিক্ষা কমণসূপচ এবং িপরদেবাগুপি

• পিক্ষার্থী ও িপরবারগুদিার জিয পৈভাপেক িপরদেবা।

• পিপিদের সকি পিক্ষার্থীদক পবিামূদিয সহায়তা প্রোদির জিয যহামওয়াকণ  হটিাইি।

• পিক্ষার্থীদের ও িপরবারগুদিার জিয অিিাইি িরামিণ সুপবধা পেদত মািপসক স্বাযয সহায়তা িাইি।

• পিপিদের এবং পিপিদের বাইদরর পিতা-মাতা এবং অপভভাবকদের পবিামূদিয ক্লাস, প্রপিক্ষণ এবং কমণিািা প্রোদির জিয িযাদরন্ট

একাদিপম।

এই িযাদকদট আিপি প্রদয়াজিীয় তাপিকাভুপি ফরদমর সাদর্থ তাপিকাভুপি প্রপক্রয়া সংক্রান্ত পিদেণ িিাবিী িাদবি। অিুেহ কদর প্রদতযক 

পিক্ষার্থীর জিয একটি িযাদকট সমূ্পণণ করুি। সবগুদিা ফরম িূরণ করদত হদব এবং পিদেণ পিত যাদি স্বাক্ষর করদত হদব। সব কাগজিত্র এবং 

পিদেণ িিাবিী সতকণ তার সাদর্থ ি ণাদিাচিা করুি! 

আমরা আিিার পিক্ষার্থী ও িপরবারদক DPSCD কপমউপিটিদত স্বাগত জািাদিার প্রতীক্ষায় রদয়পছ! 

DPSCD তাপিকাভুপির অপফস 

যখি লিক্ষার্থীতদর উন্নলত েে, আমাতদর সবার উন্নলত েে। 

প্রশ্ন রদয়দছ? অিুেহ কদর আদরা তদর্থযর জিয 
আিিার সু্কদির সাদর্থ য াগাদ াগ করুি অর্থবা ৩১৩.২৪০.৪৩৭৭ িম্বদর কি করুি। 



সু্কল: __________________________________________ তারিখ: 

রিক্ষার্থীি তর্থয 

    

 / / 

শিক্ষার্থীর ফ ান (প্রয াজ্য ফক্ষযে): 

( ) 

সড়ক: অ্যাপার্টযেন্ট #: 

িহর: 
রাষ্ট্র: জজ্প ফকাড: 

না হযা াঁ। শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র শিক্ষা পশরকল্পনা (IEP) আযে 

হযা াঁ। শিক্ষার্থীর 504 প্ল্যান রযেযে হযা াঁ। অ্নযানয  

আপশন  শি উপযরর ফ যকাযনা একটর্যত "হযা াঁ" উত্তর ফিন তাহযে অ্নুগ্রহ কযর আপনার তাশেকাভুজি পযাযকযর্র সাযর্থ শিযিষ শিক্ষা ডকুযেন্ট(গুযোর) 

একটর্ কশপ সরিরাহ করুন। 
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তারলকাভু ক্তি  ফিম  

প্রয়য়াজনীয়  ডকু য়মন্টসম ূহ  

নাযের প্রর্থোাংি: নাযের োযের অ্াংি: নাযের ফিষাাংি: 
Suffix/অ্নুসর্ ট 

(জ্শুনের, III, ইতযাশি) 

জ্ন্ম তাশরখ: পেন্দসই শেঙ্গ: নারী পুরুষ 

শিক্ষার্থীর ইযেইে (প্রয াজ্য ফক্ষযে): 

রিক্ষার্থীি বসবায়সি ঠিকানা: 

অ্যাপার্টযেন্ট #. 

িহর: রাষ্ট্র: জজ্প ফকাড: 

সড়ক: 

য াগায় ায়গি ঠিকানা (বসবায়সি ঠিকানাি যর্থয়ক আলাদা হয়ল) 

প্রযিযির ফগ্রড:  সু্কে িষ ট:  শিক্ষার্থীটর্ শক জ্েজ্যির সিসয?  হযা াঁ না 

শিক্ষার্থীটর্ শক  ুিরাযষ্ট্র জ্ন্মগ্রহণ কযরশেে?      হযা াঁ            না: কখন োেটর্ প্রর্থে  ুিরাযষ্ট্র একটর্ সু্কযে ভশতট হযেশেে? ________________(োস/শিন/িের) 

শিক্ষার্থী শক িযশতক্রেী শিক্ষা কে টসূশি (শিযিষ শিক্ষা)ফত অ্াংিগ্রহণ কযর? প্রয াজ্যটর্ শনি টািন করুন 

শিক্ষার্থী িা তার পশরিার শক র্ত শতন িেযর কৃশষ িা োে ধরার অ্স্থােী িা ফেৌসুেী কে টসাংস্থাযনর সন্ধাযন শর্যেযে? 

হযা াঁ    না 



রিক্ষার্থীি ভাষা  

 
শিক্ষার্থীর োতৃভাষা? ইাংযরজজ্ অ্নযানয 

  

িাশড়যত শক ইাংযরজজ্ িযতীত অ্নয ভাষা িো হে? না হযা াঁ: ফ  ভাষা িো হে    

শিক্ষার্থী শক কখযনা ফিাভাষী, ইাংযরজজ্ ভাষা শিক্ষা, িা নিার্ত কে টসূশিযত ভশতট হযেযে? হযাাঁ না 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

প ূব ববতী  সু্ক য়লি  তর্থয   

য  সু্কয়ল রিক্ষার্থী সব বয়িষ অংিগ্রহণ কয়িয়ে 

নাে:_____________________________________________  

িহর/ফের্:_______________________________________    

 

মা -বাবা  /  অরভভাবয়কি  তর্থয   

মা-বাবা / অরভভাবক ১ 

নাযের প্রর্থে ও ফিষ অ্াংি: শিক্ষার্থীর সাযর্থ সম্পকটঃ 

ফোিাইে ফ ান: ( ) িাশড়র ফ ান: ( ) 

কে টস্থযের ফ ান (প্রয াজ্য ফক্ষযে): ( ) ইযেইে: 

রিক্ষার্থীি বসবায়সি ঠিকানাি অনুরূপ ঠিকানা? হযাাঁ না, ঠিকানা রদন: 

সড়ক: অ্যাপার্টযেন্ট #: 

িহর: রাষ্ট্র: জজ্প ফকাড: 

মা-বাবা/অরভভাবয়কি রক ইংয়িক্তজ োডা অনয যকায়না ভাষায় সু্কল যর্থয়ক য াগায় াগ প্রয়য়াজন? 

না হযা াঁ, ফকান ভাষা? শেশখত ________________________________ ফেৌশখক __________________________________   

মা-বাবা/আইনী অরভভাবক রক বতবমায়ন যসনাবারহনী, যনৌবারহনী, রবমান বারহনী, যমরিন বা যকাস্ট গায়ডবি যকায়না িাখায় কম বিত আয়েন? এি ময়যয রমরিগান 

নযািনাল গাডব অর্থবা রিজাভব পায়স বায়নল অন্তভুবি। হযাাঁ না 

 

 

 

 

ইউযরাপীে 

েধয প্রািীে

আপরন যকায়না উত্তি চয়ন না কিয়ল,  ুিিাষ্ট্র রিক্ষা 

অরযদপ্তয়িি জনয রডরিক্টয়ক আপনাি পক্ষ যর্থয়ক উত্তি 

সিবিাহকিয়ত হয়ব।

রিক্ষার্থীি জারতসত্তা  

। 

রিক্ষার্থীি বাসস্থান 

হযা াঁ না 

 

আশ্রে 

শিক্ষার্থী শক েযাটর্যনা/েযাটর্না/েযাটর্যনক্স? 

শিক্ষার্থীর ফর্াে (প্রয াজ্য সিগুযো শনি টািন করুন): 

 



মা-বাবা / অরভভাবক ২ 

নাযের প্রর্থে ও ফিষ অ্াংি: শিক্ষার্থীর সাযর্থ সম্পকটঃ 

ফোিাইে ফ ান: ( ) িাশড়র ফ ান: ( ) 

কে টস্থযের ফ ান (প্রয াজ্য ফক্ষযে): ( ) ইযেইে: 

রিক্ষার্থীি বসবায়সি ঠিকানাি অনুরূপ ঠিকানা? হযাাঁ না, ঠিকানা রদন: 

সড়ক: অ্যাপার্টযেন্ট #: 

িহর: রাষ্ট্র: জজ্প ফকাড: 

মা-বাবা/অরভভাবয়কি রক ইংয়িক্তজ োডা অনয যকায়না ভাষায় সু্কল যর্থয়ক য াগায় াগ প্রয়য়াজন? 

না হযা াঁ, ফকান ভাষা? শেশখত ফেৌশখক    

মা-বাবা/আইনী অরভভাবক রক বতবমায়ন যসনাবারহনী, যনৌবারহনী, রবমান বারহনী, যমরিন বা যকাস্ট গায়ডবি যকায়না িাখায় কম বিত আয়েন? এি ময়যয রমরিগান 

নযািনাল গাডব অর্থবা রিজাভব পায়স বায়নল অন্তভুবি। হযাাঁ না 

 

মা-বাবা / অরভভাবক ৩ 

নাযের প্রর্থে ও ফিষ অ্াংি: শিক্ষার্থীর সাযর্থ সম্পকটঃ 

ফোিাইে ফ ান: ( ) িাশড়র ফ ান: ( ) 

কে টস্থযের ফ ান (প্রয াজ্য ফক্ষযে): ( ) ইযেইে: 

রিক্ষার্থীি বসবায়সি ঠিকানাি অনুরূপ ঠিকানা? হযাাঁ না, ঠিকানা রদন: 

সড়ক: অ্যাপার্টযেন্ট #: 

িহর: রাষ্ট্র: জজ্প ফকাড: 

মা-বাবা/অরভভাবয়কি রক ইংয়িক্তজ োডা অনয যকায়না ভাষায় সু্কল যর্থয়ক য াগায় াগ প্রয়য়াজন? 

না হযা াঁ, ফকান ভাষা? শেশখত ফেৌশখক    

মা-বাবা/আইনী অরভভাবক রক বতবমায়ন যসনাবারহনী, যনৌবারহনী, রবমান বারহনী, যমরিন বা যকাস্ট গায়ডবি যকায়না িাখায় কম বিত আয়েন? এি ময়যয রমরিগান 

নযািনাল গাডব অর্থবা রিজাভব পায়স বায়নল অন্তভুবি। হযাাঁ না 

 

মা-বাবা / অরভভাবক ৪ 

নাযের প্রর্থে ও ফিষ অ্াংি: শিক্ষার্থীর সাযর্থ সম্পকটঃ 

ফোিাইে ফ ান: ( ) িাশড়র ফ ান: ( ) 

কে টস্থযের ফ ান (প্রয াজ্য ফক্ষযে): ( ) ইযেইে: 

রিক্ষার্থীি বসবায়সি ঠিকানাি অনুরূপ ঠিকানা? হযাাঁ না, ঠিকানা রদন: 

সড়ক: অ্যাপার্টযেন্ট #: 

িহর: রাষ্ট্র: জজ্প ফকাড: 

মা-বাবা/অরভভাবয়কি রক ইংয়িক্তজ োডা অনয যকায়না ভাষায় সু্কল যর্থয়ক য াগায় াগ প্রয়য়াজন? 

না হযা াঁ, ফকান ভাষা? শেশখত ফেৌশখক    

মা-বাবা/আইনী অরভভাবক রক বতবমায়ন যসনাবারহনী, যনৌবারহনী, রবমান বারহনী, যমরিন বা যকাস্ট গায়ডবি যকায়না িাখায় কম বিত আয়েন? এি ময়যয রমরিগান 

নযািনাল গাডব অর্থবা রিজাভব পায়স বায়নল অন্তভুবি। হযাাঁ না 



সয়হাদি  ভাইয়বান  D P S C D  সু্ক য়ল   ায়   

নাযের প্রর্থে ও ফিষ অ্াংি: জ্ন্ম তাশরখ: / / 

শিক্ষার্থীর সাযর্থ সম্পকটঃ ফ  সু্কযে ফ ার্ শিযে: ফগ্রড: 

নাযের প্রর্থে ও ফিষ অ্াংি: জ্ন্ম তাশরখ: / / 

শিক্ষার্থীর সাযর্থ সম্পকটঃ ফ  সু্কযে ফ ার্ শিযে: ফগ্রড: 

নাযের প্রর্থে ও ফিষ অ্াংি: জ্ন্ম তাশরখ: / / 

শিক্ষার্থীর সাযর্থ সম্পকটঃ ফ  সু্কযে ফ ার্ শিযে: ফগ্রড: 

নাযের প্রর্থে ও ফিষ অ্াংি: জ্ন্ম তাশরখ: / / 

শিক্ষার্থীর সাযর্থ সম্পকটঃ ফ  সু্কযে ফ ার্ শিযে: ফগ্রড: 

নাযের প্রর্থে ও ফিষ অ্াংি: জ্ন্ম তাশরখ: / / 

শিক্ষার্থীর সাযর্থ সম্পকটঃ ফ  সু্কযে ফ ার্ শিযে: ফগ্রড: 

 
 

 
 

 
 
 

DPSCD শনযোর্ ও ভশতটসহ এর শিক্ষা কে টসূশি ও কা টক্রযের ফক্ষযে ফর্াে, িণ ট, জ্াশতর্ত পশরিে, শেঙ্গ, ফ ৌন অ্শভেুশখতা, শেযঙ্গর পশরিে, প্রশতিশন্ধত্ব, িেস, ধে ট, 

উচ্চতা, ওজ্ন, নার্শরকত্ব, বিিাশহক িা পাশরিাশরক ে টািা, সােশরক ে টািা, পূি টপুরুষ, ফজ্যনটর্ক তর্থয অ্র্থিা আইনর্তভাযি সুরশক্ষত অ্নয ফকাযনা 

ফশ্রশণশিভাযর্র শভশত্তযত ফকানরূপ বিষেয কযর না। ফকাযনা প্রশ্ন আযে? ফকাযনা উযের্? নার্শরক অ্শধকার সেন্বেযকর সাযর্থ ফ ার্ায ার্ করুন (313) 240-4377 

নম্বযর অ্র্থিা dpscd.compliance@detroitk12.org অ্র্থিা 011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 টিকানাে।

 

স্বীকায়িাক্তি  ও  স্বাক্ষি   

 

 

 

mailto:dpscd.compliance@detroitk12.org


জরুরি অবস্থায় য�থাগথায�থাযগি তথ্য

নামের প্রথোংশ: নামের শশষাংশ: শেল শ�ান: শ�াে শ�ান:
(   ) (   )

ননম়াগদাতা: কে্মস্থমলর শ�ান: ইমেইল:
(   )

নশক্াথথীর েমগে েম্পক্ম : ো বাবা গ্র্ান্ডপর্ামরন্ট পালক নপতাোতা 

 েৎ নপতাোতা আইনন অনিিাবক অনর্ানর্ 

প্থাথরিক য�থাগথায�থাগ

বানির ঠিকানা ন্রিট: নেটি: নিপ:

নশক্াথথীর শেল শ�ান নম্বর: (     ) নশক্াথথীর ইমেইল:

নশক্াথথী কার েমগে বেবাে কমর? প্রম�াির্ েবগুমলা নিননিত করুন:

 ো বাবা অনিিাবক নপতাোতাে� অনর্ আত্মী় অনর্ানর্ 

রিক্থাথথীি তথ্য
নামের প্রথোংশ: নামের শশষাংশ: 

িন্ম তানরখ      /     / 

শগ্ড: শ�ােরুে নশক্ক: শ�ােরুে শরেনিকমক্র নম্বর:

স্কুল: স্কুল বর্ষ: 

নামের প্রথোংশ: নামের শশষাংশ: শেল শ�ান: শ�াে শ�ান:
(   ) (   )

ননম়াগদাতা: কে্মস্থমলর শ�ান: ইমেইল:
(   )

নশক্াথথীর েমগে েম্পক্ম : ো বাবা গ্র্ান্ডপর্ামরন্ট পালক নপতাোতা 

 েৎ নপতাোতা আইনন অনিিাবক অনর্ানর্ 

পিবতথী স্তযিি য�থাগথায�থাগ

নামের প্রথোংশ: নামের শশষাংশ: শেল শ�ান: শ�াে শ�ান:
(   ) (   )

ননম়াগদাতা: কে্মস্থমলর শ�ান: ইমেইল:
(   )

নশক্াথথীর েমগে েম্পক্ম : ো বাবা গ্র্ান্ডপর্ামরন্ট পালক নপতাোতা 

 েৎ নপতাোতা আইনন অনিিাবক অনর্ানর্ 

আিও য�থাগথায�থাগ

রির্রিক্ট ইিথাযজ্ষ রসি কন্থাক্ট ফি্ষ 
EMERGENCY CONTACT FORMEMERGENCY CONTACT & MEDICAL AUTHORIZATION FORM



 (               )

 (               )

 (               )

 (               )

নাম:	 গ্রেড:	 জন্ম	তারিখ:						/						/

নাম:	 গ্রেড:	 জন্ম	তারিখ:						/						/

নাম:	 গ্রেড:	 জন্ম	তারিখ:						/						/

নাম:	 গ্রেড:	 জন্ম	তারিখ:						/						/

শিক্ষার্থীর বষাশির সকল সহ�ষাদহরর তষাশলকষা শদন (স্কু হল যষায় নষা এমন বয়হসর শিশুহদরহক অন্তরকুভু ক্ত করুন)

শিক্ষার্থীর বষাশিহত র্ষাকষা সহ�ষাদর

জরুশর যযষাগষাহযষাহগর তর্্য – অব্যষা�ত

নামমি	প্রথমাংশ:	 নামমি	গ্শষাংশ:	 গ্েল	গ্�ান:	 গ্�াম	গ্�ান:

	 	 (			)	 (			)

রনম়াগদাতা:	 কম্মস্থমলি	গ্�ান:	 ইমমইল:

	 (			)	

রশক্াথথীি	েমগে	েম্পক্ম :	 মা	 বাবা	 রের্ান্ডপর্ামিন্ট	 পালক	রপতামাতা	

	 েৎ	রপতামাতা	 আইরন	অরিিাবক	 অনর্ানর্		 	 	

আরও যযষাগষাহযষাগ

রডরপএেরেরড	তাি	রশক্া	কম্মেরূি	ও	কার্মক্রমম,	িাকুরি	ও	িরত্ম ে�	েকল	গ্ক্মরে	জারত,	বর্ম,	জাতীয়তা,	রলংগ,	গ্রৌন	আকষ্মর,	জন্মগত	রলংগ	গ্থমক	
রিন্নতি	রলংগ	পরিরিরত,	প্ররতবরধিত্ব,	বয়ে,	ধম্ম,	উচ্চতা,	ওজন,	নাগরিকত্ব,	বববার�ক	বা	পারিবারিক	মর্মাদা,	োমরিক	মর্মাদা,	বংশ,	রজনগত	তথর্	বা	
আইনগত	িামব	েিুরক্ত	গ্র	গ্কামনা	রবষময়ি	রিরতিমত	ববষমর্	কমি	না।	প্রশ্ন?	উমবেগ?	রেরিল	িাইটে	গ্কা-অরড্ম মনটিমক	(313)	240-4377	নম্বমি	বা	
dpscd.compliance@detroitk12.org	–এ	বা	3011	West	Grand	Boulevard,	14th	Floor,	Detroit	MI	48202	ঠিকানায়	গ্রাগামরাগ	কিনু।

 

িচিকৎসা 'সবা )দানকারীেদর সে0 / হাসপাতােলর সে0 'যাগােযােগর স7িত 
অংশ 1 - স%িত (দােন -ীকৃিত !ধু িনেচর অংশ 1 অথবা অংশ 2 অবশ/ই পূরণ কের 5া6র করেত হেব। 

জ"ির &মিডেকল অনুেমাদন আিম এই মেম( একজন িফিজিশয়ান, লাইেস3ধারী নাস(, অথবা :ুল <শাসন কতৃ( ক িনেয়াগকৃত অন@ :ুল কমAেক আমার সBােনর জীবন বা 
CােD@র জন@ EমিকCFপ Hকােনা জIির পিরিDিতেত, Hযমন Kীড়ায় অংশNহেণর ফেল সৃQ পিরিDিতেত Hমিডেকল িচিকৎসা <দান করার অনমুিত িদিV। আিম অনধুাবন কির 
Hয :ুল কমA এবং Hমিডেকল কমAরা সিদVা িনেয়, <েযাজ@ আইন Hমেন এবং আমার সBােনর সেব(াWম Cাথ( িবেবচনায় িনেয় কাজ করেবন। DPSCD কমAরাও <েযাজ@ 
নীিতমালা Hমেন চলেবন। এই স]িত <দােনর মাধ@েম, আইন অনযুায়ী অনেুমািদত সীমার মেধ@, আিম এর ^I_ স`েক(  স`ূণ( অবগত Hথেক HCVা<েণািদত হেয়, DPSCD, 
Hবাড(  অব এডুেকশন এবং এর কমA, কbাcর, এেজd, এবং HCVােসবীেদর <দানকৃত Hমিডেকল িচিকৎসা Hথেক <ত@e বা পেরাeভােব উhূত দায়বiতা Hথেক মিুj িদিV 
এবং eিতর কারণ িহেসেব দায়ী করব না। এছাড়াও আিম একজন িফিজিশয়ান, লাইেস3ধারী নাস( অথবা :ুল <শাসন কতৃ( ক িনেয়াগকৃত অন@ :ুল কমAেক Hকােনা জIির 
পিরিDিতেত আমার সBানেক িচিকৎসার জন@ িনকটD হাসপাতােল িনেয় যাওয়ার ব@াপাের অনমুিত িদিV। আিম এতmারা আমার সBানেক <দানকৃত Hযেকােনা Hমিডেকল 
িচিকৎসা ও পিরবহেণর জন@ ব@য় বহন করার দািয়_ Nহণ করিছ, যার মেধ@ এFপ খরেচর জন@ DPSCD-Hক eিতপূরণ <দান করাও অBভু( j। 
 

িপতা-মাতা/অিভভাবেকর 5া6র___________________________________________________তািরখ_______________________ 
pQব@: উপযু(j তথ@ <েয়াজন অনযুায়ী যথাযথ কমAর সেr Hশয়ার করা হেব। এেদর অন@ান@ অেনেকর মেধ@ রেয়েছন <শাসকগণ, িশeকগণ, সহায়তা কমA, বাস চালকগণ, 
খাবার Hডিলভাির কমA, কােsািডয়ান, Hকাচ এবং সাবিstউট কমAগণ। অনNুহ কের Hযেকােনা উেmগ স`েক(  :ুল নাস(েক অবিহত কIন। 

আিম আমার সBানেক জIির Hমিডেকল িচিকৎসা <দােনর িবষেয় স2িত িদি4 না। জIির িচিকৎসার <েয়াজন হয় এমন অসুDতা বা আঘােতর Heেw আিম চাই 
:ুল/িডিyc কতৃ( পe িনzিলিখত পদেeপ^েলা Nহণ কIক: 
 

িপতা-মাতা/অিভভাবেকর 5া6র____________________________________________________তািরখ_______________________ 

অংশ 2 - স%িত (দােন অ-ীকৃিত আপিন অংশ 1 পূরণ কের থাকেল অংশ 2 পূরণ করেবন না। 

ডাEােরর নাম: 

FডিGেHর নাম: 

Fমিডেকল িবেশষJ (ঐিLক): 

Mানীয় হাসপাতাল: 

Fফান: 

Fফান: 

Fফান: 

জSির কে6র Fফান: 

Tকানা: 

Tকানা: 

Tকানা: 

Tকানা: 



প্রিয় মা-বাবা/অপ্রিিাবক: এই ফর্ম ের তথ্য সু্কর্ে আপনার সন্তার্নর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরর্ের জনয ব্যব্িার করা ির্ব্। অনুগ্রি কর্র ফম েটির 

সকে হব্ভাগ পূরে করুন এব্ং স্বাক্ষর কর্র যত তাডাতাহড সম্ভব্ আপনার সন্তার্নর হিক্ষর্কর কার্ে এটি হফহরর়্ে হদন। 

প্রর্তযক হিক্ষাথ্ীর্ক অব্িযই প্রহত ব্ের একটি নতুন ফম ে পূরে করর্ত ির্ব্। 

সু্কর্ের নাম: গ্রগ্রড: আপনার সন্তান হক হডহির্ে নতুন? 

িযা াঁ না 

হিক্ষাথ্ীর নার্মর গ্রিষাংি: নার্মর প্রথ্মাংি: নার্মর মার্ের অংি: Suffix/অনুসগ ে (জহুন়ের, III, 

ইতযাহদ) 

জন্ম তাহরখ: / / 

মা-ব্াব্া/অহভভাব্র্কর নাম: হিক্ষাথ্ীর সার্থ্ সম্পকেঃ 

ব্াহডর ব্া গ্রসে নাম্বার: ( ) কম েস্থ্র্ের গ্রফান: ( ) 

আপনার সন্তার্নর কী ধরর্নর স্বাস্থ্য ব্ীমা রর়্ের্ে? যহদ আপনার সন্তার্নর Medicaid থ্ার্ক, তর্ব্ অনুগ্রি কর্র প্ল্যার্নর নামটি হচহিত করুন: 

Aetna McLaren গ্রিািাে গ্রিেথ্ 

গ্রক়োর ব্্েু ক্রস কমহপ্ল্ি Meridian United 

HAP Midwest Molina অনযানয 

Medicaid আমার সন্তার্নর ব্তেমার্ন 

গ্রব্সরকাহর স্বাস্থ্য ব্ীমা গ্রনই 

হনশ্চিত নই 

আপনার সন্তার্নর কী ধরর্নর স্বাস্থ্য ব্ীমা 

রর়্ের্ে? 

গ্রিেহদ হকডস (অনুগ্রি কর্র গ্রকান প্ল্যান গ্রসটি হনব্ োচন করুন) 

Blue Cross Blue Shield Delta 

Dental 

গ্রকান গ্রিেহদ হকডস প্ল্যান তা হনশ্চিত নই 

গ্রব্সরকাহর হনশ্চিত নই 

আপনার সন্তাননর প্রক প্রনম্নপ্রিপ্রিত ককাননা স্বাস্থ্যগত অবস্থ্া আনে? 

স্বাস্থ্যগত অবস্থ্া হযাাঁ না স্বাস্থ্যগত অবস্থ্া হযাাঁ না স্বাস্থ্যগত অবস্থ্া হযাাঁ না 

গুরুতর অযাোশ্চজে (খাব্ার, 

গ্রপাকামাকড, ওষুধ, গ্রের্িক্স) 

যহদ িযা াঁ ি়ে তাির্ে অনুগ্রি কর্র ব্েুন 

গ্রয আপনার সন্তার্নর কীর্স অযাোশ্চজে 

রর়্ের্ে (হনহদেষ্ট খাব্ার, গ্রপাকামাকড, 

গর্ের্িক্স  ইতযাহদ) 

যহদ িযাাঁ  ি়ে তাির্ে অনুিগর্ করর্ 

গর্য পর্হতশ্চ েক্রে া ঘর্ি গর্সটিতর্ 

টিক হদন: 
আমব্াত ফুর্ে 

যাও়ো 

শ্বাস কষ্ট  

অনযানয 

অযাোশ্চজে (গ্রমৌসুমী) হৃদর্রাগ 

দুশ্চিন্তা সীসা হব্ষশ্চক্র়ো 

অযাজমা ব্া শ্বাসজহনত সমসযা গভেব্তী 

মর্নার্যার্গ ঘািহত 
িাইপারঅযাকটিহভটি হডসঅডোর 

হখাঁচুহন 

হসকে গ্রসে গ্ররাগ 

আচরেগত সমসযা কথ্া ব্োর সমসযা 

মূত্রাি়ে ব্া অর্ের সমসযা গ্রচার্খর সমসযা 

দা াঁর্তর সমসযা চিমা পর্র 

হব্ষণ্ণতা অনযানয স্বাস্থ্য সমসযা, অনুগ্রি কর্র 

উর্েখ করুন: ডা়োর্ব্টিস 

মাথ্া়ে আঘাত ব্া গুরুতর ধাক্কা 

শ্রব্র্ে সমসযা 

বাপ্রষ িক স্বাস্থ্য তথ্য 



ওষ ুধ  এবং /অথ্বা  প্রবনেষ  পদ্ধপ্রত*   

* যপ্রি আপপ্রন ঔষধ এবং প্রবনেষ পদ্ধপ্রতর অধীনন উপনরর কযনকাননা িনের হযাাঁ উত্তর কিন, তাহনি অনগু্রহ কনর প্রিপ্রকৎসা সংক্রান্ত তথ্য িকানের জনয 

অনুনমািন ফরম পূরণ করুন। িনয়াজন হনি, অনগু্রহ কনর আপনার কসবািানকারীনক প্রনধ িাপ্ররত ওষুনধর ফম িটি পূরণ করনত বিুন। উিয় ফম ি 

detroitk12.org/enrollnow-এ উপিিয এবং িপ্রত বের নবায়ন করা আবেযক৷ 

 

 

আপনার সন্তার্নর হক প্রহতহদন সু্কর্ে ওষধু গ্রসব্র্নর আব্িযকতা আর্ে? িযা াঁ* না 

আপনার সন্তার্নর জনয হক গ্রকার্না জরুহর ওষুধ সু্কর্ে রাখা আব্িযক? িযা াঁ* না 

আপনার সন্তার্নর হক সু্কর্ে গ্রকান হব্র্িষ পদ্ধহত সম্পাদন করা আব্িযক? (শ্চজ-টিউর্ব্র মাধযর্ম খাও়োর্না, কযার্থ্র্িরাইর্জিন, 
ইতযাহদ) 

িযা াঁ* না 

 
 
 
 

 

 

 

 

অপ্রফস কমী  কতত িক পূরণীয়  
 

তাপ্রর

ি 

স্টাফ পাস িন 

ফরম গৃিীত ির়্ের্ে 
  

হিক্ষাথ্ী তথ্য হসর্ের্ম তথ্য প্রর্ব্ি করার্না ির়্ের্ে 
  

 

 
DPSCD হনর়্োগ ও ভহতেসি এর হিক্ষা কম েসূহচ ও কায েক্রর্মর গ্রক্ষর্ত্র গ্রগাত্র, ব্ে ে, জাহতগত পহরচ়ে, হেঙ্গ, গ্রযৌন অহভমুখীিা, হের্ঙ্গর পহরচ়ে, প্রহতব্হিত্ব, ব়্েস, ধম ে, উচ্চতা, ওজন, 

নাগহরকত্ব, বব্ব্াহিক ব্া পাহরব্াহরক ময োদা, সামহরক ময োদা, পূব্ েপুরুষ, গ্রজর্নটিক তথ্য অথ্ব্া আইনগতভার্ব্ সুরহক্ষত অনয গ্রকার্না গ্রশ্রহেহব্ভার্গর 

হভহির্ত গ্রকানরূপ বব্ষময কর্র না। গ্রকার্না প্রশ্ন আর্ে? গ্রকার্না উর্েগ? নাগহরক অহধকার সমন্ব়ের্কর সার্থ্ গ্রযাগার্যাগ করুন (313) 240-4377 নাম্বার্র অথ্ব্া 

dpscd.compliance@detroitk12.org অথ্ব্া 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 এই টিকানা 

প্রি প্রকৎসা  কসবা  িিানকারী   

ডাক্তার্রর নাম: গ্রফান: 

( ) 
টিকানা: 

টিকানা: টিকানা: 

) 
জরুহর হব্ভার্গর গ্রফান: 
( 

গ্রফান: 

( ) 

স্থ্ানী়ে িাসপাতাে: হচহকৎসা হব্র্িষজ্ঞ (ঐশ্চিক): 

হনশ্চিত 

নই 

/ / সব্ ের্িষ দা াঁত পরীক্ষার 

তাহরখঃ 

টিকানা: গ্রফান: 

( ) 
দা াঁর্তর ডাক্তার্রর নামঃ 

হনশ্চিত 

নই 

/ / সব্ ের্িষ হফশ্চজকার্ের 

তাহরখ: 

পপ্ররবানরর  িাপ্রহিা   

গত ১২ মার্স, খাব্ার্রর জনয পয োপ্ত িাকা না থ্াকার কারর্ে আপহন হক কখর্না আপনার যতিুকু খাও়ো দরকার হেে ব্র্ে মর্ন কর্রন তার গ্রথ্র্ক কম গ্রখর়্ের্েন? িযা াঁ না 

স্বীকানরাক্তি  ও  স্বাক্ষর   

আহম প্রতয়েন করহে গ্রয এই তথ্য আমার জানামর্ত সটিক এব্ং আহম অব্গত আহে গ্রয এই তর্থ্যর গ্রকার্না পহরব্তেন ির্ে সু্কের্ক জানার্না আমার দাহ়েত্ব। আহম এও 

অব্গত আহে গ্রয এই তথ্য আমার সন্তান সু্কর্ে থ্াকা অব্স্থ্া়ে হনরাপদ ও সুরহক্ষত রাখার জনয আমার সন্তার্নর সু্কর্ের জানা প্রর়্োজন এমন কমীর্দরর্ক জানার্না ির্ত 

পার্র। 

মা-ব্াব্া অথ্ব্া অহভভাব্র্কর স্বাক্ষর স্পষ্টাক্ষর্র নাম তাহরখ 

mailto:dpscd.compliance@detroitk12.org


তথ্য প্রকাশের সম্মততর এই ফশ্মে স্াক্ষর করার ্াধ্যশ্ আত্ তিশ্াক্ত তিষয়গুশ�াশত সম্মতত তিতছি:
• আত্ আ্ার সন্াশির স্কু�শক তেক্ষাথথীর তিশ্াক্ত তথ্যগুশ�া তিশের তাত�কার ি্যতক্ত/গ্রুশের কাশে প্রকাে করার অিকুশ্ািি

তিতছি: সন্াশির োতরিাতরক এিং জরুতর য�াগাশ�াশগর তথ্য, উেতথিতত ও েঙৃ্খ�া্�ূক যরকরমে , টিকার ইততহাস, োরীতরক
েরীক্ষার ফ�াফ� য�্ি শ্রুতত এিং িতৃটি, ্ািতসক ্�ূ্যায়ি, তিশেষ তেক্ষার যরকরমে , যসকেি 504 অিকু�ায়ী ি্যিথিার প্্যাি 
এিং যরাগ সম্পতকমে ত য�-যকাি তথ্য, য�্ি অ্যাজ্া, রায়াশিটিস িা তিেঁকু তি।

° আ্ার সন্াশির স্াথি্য েতরশষিা প্রিািকারী(িনৃ্দ)
° আ্ার সন্াশির স্াথি্য তি্া েতরকল্পিা
° ত্তেগাি তরোরমে শ্ন্ট অি যহ�থ অ্যান্ড তহউ্্যাি সাত ম্ে শসস এিং যরট্রশয়র যহ�থ তরোরমে শ্ন্ট (শুধক্ু াত্র টিকার যরকরমে ) 

° স্কু� ত্ততিক স্াথি্য েতরশষিা প্রিািকারী - তিশে যিিকুি
• আত্ অিকুধািি কতর য� এই তথ্য যেয়ার করশ� তরতেএসতসতর এ সক� ি্যতক্ত/গ্রুশের প্রশত্যশকর সশগে কাজ করশত স্থমে 

হশি �াশত যসিার স্ন্বয় করা �ায়, প্রশয়াজশি িাইশর তগশয় েতরশষিা যিওয়া �ায়, এিং আ্ার সন্ািশক স্কু� সকুথি এিং 
তিরােি রািা �ায়। 

• আত্ অিকুধািি কতর য�, য�-যকাি প্রকাতেত যরকশরমে র কতে োওয়ার অতধকার আ্ার আশে। (আেতি কতে যেশত ইছিকুক
হশ� অিকুগ্রহ কশর ইশ্ই� িা ত্রিশরর ঠিকািা তিি, য�িাশি এই যরকরমে গুশ�া োঠাশত হশি।)

• আত্ অিকুধািি কতর য� এ সক� ি্যতক্ত তরতেএসতসতর’র যিওয়া যরকরমে  ি্যিহার কশর েরিতথীকাশ�ও আ্ার সশগে
য�াগাশ�াগ করশত োশর এিং/অথিা তেক্ষাথথীর স্াথি্য সম্পতকমে ত উশদেশে্য তথ্য �াোই করশত োশর। 

• আত্ অিকুধািি কতর য� আ্ার এই অিকুশ্ািি আত্ যস্ছিায় জ্ােি করতে এিং আ্ার সন্াি স্কু� তরত্রিক্ট ত্যাগ 
করশ� িা গ্র্যাজকুশয়র হশ� তা িাতত� হশয় �াশি। আমি অনধুাবন কমি যে এই অনমুিাদন যে যকান সিয় সু্মেি প্রশাসন 
অমিমস যনাট পাঠিময় বা মেমিত পমরেি িাধ্যমি আমি বামতে কিমত পামি। 

স্কু�-ত্ততিক স্াথি্য েতরশষিা প্রিািকারীর ্শধ্য তিশ্র য� যকউ অন্ ক্ুমে ক্ত থাকশত োশর:
• স্কু� ত্ততিক স্াথি্য যকন্দ্র (SBHC): অশিক রক্ সাধারণ যরাগ তিণমেয় এিং তেতকৎসার সা্থমে্য য�্ি গ�া ি্যথা, ্াথা

ি্যথা, এিং কাশির সংক্র্ণ, এিং িীরমেশ্য়াতি অসকুথিতার ি্যিথিােিা। SBHC আেরণগত স্াথি্য েতরশষিাও তিশত স্থমে।
• িাশঁতর �শনের েতরশষিা: এর অন্ ক্ুমে ক্ত হশত োশর ্কুশির স্াথি্য তেক্ষা, ত্রিতিং, য্ারাইর ্াতিমেে অ্যাতপ্শকেি, প্রততশরাধ্�ূক 

�নে এিং েতরষ্ারকরণ, যরশ্াশরটি্/সংশোধ্�ূক �নে।
• িতৃটি সংক্রান্ েতরশষিা: এর অন্ ক্ুমে ক্ত হশত োশর ত্রিতিং, েরীক্ষা, তেতকৎসা এিং/অথিা সংশোধি য�্ি েে্া
• টিকািাি েতরশষিা
• আেরণগত স্াথি্য েতরষিা
আেিার সন্াি �াশত এ সক� প্র্াইরাশরর কাশে যথশক েতরশষিা োয়, যসজি্য আেিাশক প্রততটি প্র্াইরাশরর সশগে আ�ািা 
আ�ািা তাত�কা ক্ু তক্তর ফ্মে েূরণ করশত হশি।

তেতা্াতা/অত্্ািশকর িা্:  তেশুর সশগে সম্পকমে :  তাতরি:
     /      /

তথ্য প্রকামশি জন্য সম্মমত

মশক্াথথীি তথ্য
তেক্ষাথথীর িাশ্র যেষাংে: িাশ্র প্রথ্াংে: িাশ্র ্ ধ্যাংে: জন্ম তাতরি: 

 /  / 

তেতা্াতা/অত্্ািশকর িাশ্র প্রথ্াংে ও যেষাংে: িাতির যফাি িম্বর িা যস� িম্বর:
(       ) 

স্াস্্য তথ্য প্রকামশি সম্মমত
CONSENT TO RELEASE HEALTH INFORMATION



FERPA বেমত কী যবাঝায়?
োতরিাতরক তেক্ষা অতধকার এিং যগােিীয়তা আইি(FERPA) হশছি একটি যফরাশর� আইি য�টি তেক্ষাথথীর তেক্ষা যরকরমে -
এর যগােিীয়তার সকুরক্ষা যিয়। সাধারণ্াশি, তেক্ষাথথীর তেক্ষার যরকরমে  যথশক যকাি তথ্য প্রকাে করার জি্য স্কু শ�র কাশে 
তেতা্াতার, িা তেক্ষাথথীর িয়স ১৮-র অতধক হশ�, তেক্ষাথথীর অিে্যই ত�তিত অিকুশ্ািি থাকশত হশি।  

মকমসি জন্য অনিুমত?
যরট্রশয়র োিত�ক স্কু�স কত্উতিটি তরত্রিক্ট আেিার সম্মততর অিকুশরাধ জািাশছি, কারণ আ্াশির তেক্ষাথথীর যরকশরমে র 
তথ্য আেিার সন্াশির স্াথি্য যসিা প্রিািকারী, যহ�থ ইিসকুশরন্স প্্যাি, স্কু�-ত্ততিক যকাি েতরশষিা প্রিািকারীর সশগে 
অথিা আইি অিকু�ায়ী, ত্তেগাি এিং যরট্রশয়র তরোরমে শ্ন্ট অি যহ�থসহ তিত্ন্ন সংথিার সশগে আ্াশির যেয়ার করশত
হশত োশর। স্াথি্য যসিা প্রিািকারীরা হশছি তেতকৎসক(িনৃ্দ) িা িাসমে প্র্যাতক্টেিার(িনৃ্দ) �ারা আেিার সন্াশির �নে যিি, 
য�্িরা তরত্রিশক্টর যরকশরমে  উশলেি করা আশে। যহ�থ প্্যাি হশছি এ্ি একটি সংথিা য�টি আেিার সন্াশির স্াথি্য যসিার 
যিতিতফরগুশ�া েতরো�িা কশর, য�্ি য্তরকএইর িা যকাশিা স্াথি্য তি্া যকাম্পাতি।

এই মবষয়টি যকন গুরুত্বপরূ্ণ?
এই সম্মততর ফ্মে তরত্রিক্টশক তেক্ষাথথীর তেক্ষা যরকরমে  যথশক স্াথি্য তথ্য, অিকুশরাধ করা হশ� িা আইি অিকু�ায়ী প্রশয়াজি 
হশ�, এিং/অথিা যিতিতফরসহ স্াথি্য যসিার স্ন্বশয় সহায়তার জি্য, যেয়ার করশত স্থমে কশর। আেিার সম্মতত োিা, 
আেিাশক িা আেিার সন্ািশক সাহা�্য করার জি্য তরত্রিক্ট আেিার সন্াশির স্াথি্য েতরশষিা প্রিািকারী, যহ�থ ইিসকুশরন্স 
প্্যাি িা স্কু� ত্ততিক স্াথি্য েতরশষিা প্রিািকারীর সশগে সহশ�াতগতার েন্ার যক্ষশত্র যিে সীত্ত হশয় েশি।

এই িি্ণ কী কিমত পামি না
• এই ফ্মে শুধক্ু াত্র সীত্ত তকেকু উশদেশে্য, আেিার সম্মতত সাশেশক্ষ, তরত্রিক্টশক তথ্য প্রকাশের অিকুশ্ািি যিয়। 

তরত্রিশক্টর সশগে তথ্য যেয়ার করার �শক্ষ্য, আেিার কাে যথশক অিক্ু তত গ্রহশণর জি্য প্রততটি ত্ন্ন ত্ন্ন স্াথি্য 
েতরষিা প্রিািকারী, যহ�থ ইিসকুশরন্স প্্যাি, িা যকাি স্কু�-ত্ততিক স্াথি্য েতরশষিা প্রিািকারীর তিজস্ েদ্ধতত থাকশত
োশর। 

• আেিার এই স্াক্ষর আেিার েক্ষ হশয় আেিার সন্াশির তেতকৎসা �াশ্র জি্য তরত্রিক্টশক অিকুশ্ািি যিয় িা। 

পবূ্ণবতথী পাতায় স্াক্ি কমি যিিত পাঠিময় স্াস্্য পমিমষবাি 
সমগে আপনামক এবং আপনাি সন্ানমক সংেকু্ত কিমত 

অনগু্রহ কমি আিামদি সাহাে্য করুন। 

পামিবামিক মশক্া অমধকাি এবং য�াপনীয়তা আইন (FERPA)

আপনাি সন্ামনি সসু্ামস্্যি জন্য সহমোম�তাি অনিুমত 
স্াস্্য যসবা প্রদানকািী, স্াস্্য পমিকল্পনা 

এবং স্াস্্য মবভা�সিূহ

তরতেএসতসতর তার তেক্ষা ক্মেসূতে ও কা�মেক্রশ্, োকুতর ও ্ততমে সহ সক� যক্ষশত্র জাতত, িণমে, জাতীয়তা, ত�ংগ, য�ৌি আকষমেণ, জন্মগত ত�ংগ যথশক 
ত্ন্নতর ত�ংগ েতরতেতত, প্রততিতধিত্ব, িয়স, ধ্মে, উচ্চতা, ওজি, িাগতরকত্ব, বিিাতহক িা োতরিাতরক ্�মোিা, সা্তরক ্�মোিা, িংে, তজিগত তথ্য িা 
আইিগত ্াশি সকুরতক্ষত য� যকাশিা তিষশয়র ত্ততিশত বিষ্্য কশর িা। প্রশ্ন? উশবেগ? তসত্� রাইরস যকা-অতরমে শিররশক (313) 240-4377 িম্বশর িা 

dpscd.compliance@detroitk12.org –এ িা 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 ঠিকািায় য�াগাশ�াগ করুি।



বরাবর: -এর পিতামাতা/অপিিাবক
(পিক্ার্থীর নাম স্পষ্াক্রর পিখুন)

জনপিক্ার পবকারি পবপিন্ন কার্যক্ররম, সু্ি, পিক্ার্থী বা পিপ্রিক্টরক সবার কারে তুরি ধরার জন্য, কখনও কখনও 
ডিট্ররেট িাবপিক সু্িস কপমউপনটি পিপ্রিক্ট অনরুমাপিত অবাপিপজ্যক পিপিও, ফরটাগ্াপফক এবং/অর্বা অপিও 
ড্ািাকিরনর কু্র সু্রি বা আিনার সন্ান অংিগ্হি কররে এমন ডিট্ররেট িাবপিক সু্িস কপমউপনটি পিপ্রিক্ট 
অনরুমাপিত কার্যক্ররম উিপথিত র্াকরত িারর। আিপন রপি এই সকি পিপিও/ফরটাগ্াপফক/অপিও, ড্ািাকিনস/
সাক্াৎকার/কার্যক্ররম আিনার সন্ারনর অংিগ্হরি সম্মপত ডিন, তাহরি অনগু্হ করর পনরের অংিটুকু িাঠ করর 
স্াক্র পিন।

আপম, , নামক পিক্ার্থীর পিতামাতা/অপিিাবক। 
(পিতামাতা/অপিিাবরকর নাম স্পষ্াক্রর পিখুন)

জনপিক্ার স্ারর্্য, আপম এতদ্ারা ডিট্ররেট িাবপিক সু্িস কপমউপনটি পিপ্রিক্টরক, এর ডবাি্য  অব এিুরকিনরক, এবং 
অবাপিপজ্যক ড্ািাকিন কু্ররিররক, রারা তারির অনরুমাপিত কম্যোরী বা এরজরটের মাধ্যরম কাজ কররব তারিররক, 
উিরু্যক্ত পিক্ার্থীর কর্া এবং/অর্বা পেত্র, এককিারব বা অন্য ব্যপক্তর সরগে, পিক্ার্থীর নাম ্কাি করর বা নাম 
না ্কাি কররই, জনপিক্ার স্ারর্্য পিপিএসপসপি অনরুমাপিত সংপলিষ্ ্করপে ব্যবহার, ্কাি এবং অপিও এবং/
অর্বা পিজেুাি পরর্ািাকিন কপিরাইরটর অনরুমািন পিপছি।

এই অনরুমািন 
(পিক্ার্থীর নাম স্পষ্াক্রর পিখুন)

ডর-পিন ডর্রক       -এর পিক্ার্থী হরব
(সু্রির নাম স্পষ্াক্রর পিখুন)

ডসপিন ডর্রকই অপনপি্যষ্কারির জন্য কার্যকর র্াকরব, রতপিন ির্যন্ না পিপিএসপসপি-ডত বা সু্রি পিক্ার্থী পহসারব 
তার ডমোি বাপতি হরছি। আপম এতদ্ারা ডিট্ররেট িাবপিক সু্িস কপমউপনটি পিপ্রিক্টরক এই সকি পেত্র বা ডর-
ডকান ধররির ডরকপি্য ং-এর কাররি ডর ডকান িাে, এবং ডর ডকান ও সকি ্কার আঘাত, িাবী, ক্পত বা ব্যে 
বা িাপরশ্রপমরকর ডর-ডকান ্কার অনরুরাধ ডর্রক িােমপুক্ত ও অব্যাহপত পিপছি।

পিতামাতা/অপিিাবরকর স্াক্র তাপরখ      

ঠিকানা, পসটি, পজি

অনগু্রহ করে সকল তথ্য স্পষ্টাক্ষরে ললখুন 

পেূণ কেটা ফি্ম আপনটাে সু্রল েটাখুন।

অলফস অব কলিউলনরকিন্স অ্যটান্ড িটারক্ম টিং
ফফটান: 313-873-3494 | communications@detroitk12.org

পিপিএসপসপি তার পিক্া কম্যসূপে ও কার্যক্ররম, োকুপর ও িপত্য সহ সকি ডক্রত্র জাপত, বি্য, জাতীেতা, পিংগ, ডরৌন আকর্যি, জন্মগত পিংগ ডর্রক পিন্নতর পিংগ িপরপেপত, ্পতবপধিত্ব, বেস, ধম্য, 
উচ্চতা, ওজন, নাগপরকত্ব, বববাপহক বা িাপরবাপরক মর্যািা, সামপরক মর্যািা, বংি, পজনগত তর্্য বা আইনগত িারব সুরপক্ত ডর ডকারনা পবররের পিপতিরত ববরম্য করর না। ্শ্ন? উরদ্গ? পসপিি 

রাইটস ডকা-অপি্য রনটররক (313) 240-4377 নম্বরর বা dpscd.compliance@detroitk12.org –এ বা 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 ঠিকানাে ডরাগাররাগ করুন।

লিক্ষটাথথীরেে জন্য লিলিয়টা লেললজ 
STUDENT MEDIA RELEASE



পরিবারিি রিক্াগত অরিকাি এবং গগাপনীয়তা আইন, গেডারিল আইন, এবং গডট্ররয়ট পাবরলক স্কু লস 
করিউরনটি রডর্রিক্ট (“রডর্রিক্ট”) গবাড্ড  নীরতিালা গেলাগুরলারক তৃতীয় পরক্ি কারে িরনানীত “রডরিক্টরি তথ্য” 
প্রকাি কিাি অনকুিরত গেয়, যরে না গকারনা রিক্াথথীি িা-বাবা অথবা আইনী অরিিাবক অপসািণ না করিন।

রডরিক্টরিি তরথ্যি িরি্য িরয়রে রিক্াথথীি নাি, স্কু রলি নাি, আনকুষ্ারনকিারব স্ীকৃত কায্ডক্রি এবং গেলািকুলায় 
অংিগ্রহণ, উচ্চতা ও ওেন (গকারনা অ্যাথরলটিক েরলি সেস্য হরল), স্াতরকি তারিে, প্রাপ্ত পকুিষ্াি, গটরলরোন 
নম্বি এবং/অথবা বার়িি ঠিকানা (স্কুল বা PTA পরিচালকরেি অন্তিকু্ড রতিি েন্য), এবং কায্ডক্রি, ইরিন্ট বা 
গপ্রাগ্রারি অংিগ্রহণকািী রিক্াথথীরেি স্কু রলি েরব বা রিরডও। একেন রিক্াথথীি শুিকুিাত্র রডরিক্টরিি তথ্যই রলরেত 
সম্মরত ব্যতীত রিক্াথথী বা তাি িা-বাবা ো়িা অন্য গকারনা ব্যরতি বা পরক্ি কারে প্রকাি কিা হরব।

রডরিক্টরিি তথ্য সািািণত স্কু রলি প্রকািনা, বার ্্ডকবই, কায্ডক্রি এবং অ্যাথরলটিক গপ্রাগ্রাি, গটরলরিিন 
গপ্রাডাকিন, ওরয়ব সাইরটি পািাপারি করিউরনটি অংিীোি, অন্যান্য স্কুল, এবং সম্াব্য রনরয়াগকািীরেি পক্ 
গথরক রেজ্াসাবারেি গক্রত্র ব্যবহৃত হয়। এো়িাও, অনকুরিাি সারপরক্, আইন অনকুসারি, গেলায় সািরিক 
রনরয়াগকািী প্ররয়ােন রডরিক্টরি তরথ্য যারেি সম্াব্য রনরয়াগকািীরেি িরতা একই পরিিাণ অ্যারসেস থাকরব।

আিিা রিক্াথথীরেি তরথ্যি গগাপনীয়তা গুরুরবেি সারথ গেরে। িা-বাবা বা অরিিাবকরেি এই রডরিক্টরিি তথ্য 
অপসািরণি েি্ডটি সম্পূণ্ড কিরত হরব যরে তািা তৃতীয় পরক্ি সারথ রডরিক্টরিি আংরিক বা সকল তথ্য গিয়াি 
না কিরত চান। েি্ডটি https://www.detroitk12.org/Page/10805-এ অনলাইরন পপূিণ কিা যারব।

detroitk12.org/backtoschoolpackets   |   (313) 240-4377

রনরয়াগ ও িরত্ডসহ DPSCD-এি রিক্া কি্ডসপূরচ এবং কায্ডক্ররিি গক্রত্র োরত, বণ্ড, িাষ্টীয় পরিচয়, রলঙ্গ, গযৌন অরিিকুেীতা, রলঙ্গ পরিচয়, প্ররতবরধিবে, বয়স, িি্ড, উচ্চতা, ওেন, নাগরিকবে, বববারহক বা পারিবারিক 
িয্ডাো, সািরিক িয্ডাো, পপূব্ডপকুরু্, গেরনটিক তথ্য অথবা আইনগতিারব সকুিরক্ত অন্য গকারনা গরেরণরবিারগি রিরতিরত গকানরূপ বব্ি্য করি না। গকানও প্রশ্ন আরে? গকানও রব্রয় উরবিগ্ন? নাগরিক অরিকাি সিন্বয়রকি 
সারথ গযাগারযাগ করুন (৩১৩) ২৪০-৪৩৭৭ নম্বরি বা dpscd.compliance@detroitk12.org -এ অথবা 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202-এই ঠিকানায়।

ডিরেক্টডেে তথ্য অপসােণ
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