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Students Rise. We al l  Rise  
 

ডিডিএসডসডি চাকডি ও ভডতি সহ তাদেি ডিক্ষা কর্িসূডচ এবং কার্িক্রদর্ জাডত, গাত্রবর্ি, জাতীয়তা, ডিঙ্গ, লিডঙ্গক িছন্দ, ট্রান্সদজন্ডাি িডিডচডত, প্রডতবডিত্ব, বয়স, ধর্ি, 
উচ্চতা, ওজন, নাগডিকত্ব, লববাডহক বা িাডিবাডিক অবস্থা, সার্ডিক র্র্িাো, িূবিসূিী, জজদনটিক তথ্য, বা অনয জকান প্রকাি আইনগত ভাদব সুিডক্ষত জেডর্ি ডভডিদত, 

লবষর্য কদি না। প্রশ্ন? উদেগ? ডসডভি িাইটস জকা-অডিি দনটিদক (313) 240-4377 নম্বদি অথ্বা dpscd.compliance@detroitkl2.org বা 3011 West Grand Boule-

vard, 14th Floor, Detroit Ml 48202 ঠিকানায় জর্াগাদর্াগ করুন। 

 

 
 

আগস্ট ২১, ২০১৯ 
 

 

 

 

ডিডিএসডসডি’ি ডপ্রয় ডিতার্াতা এবং িডিবািবনৃ্দ, 
 

জিট্রদয়ট িাবডিক সু্কিস কডর্উডনটি ডিডিক্ট ডিক্ষাথ্ী বা তাি িডিবাদিি অডভবাসদনি অবস্থা ডনডবিদিদষ সকি 
ডিক্ষাথ্ীি ডবনার্দূিয সিকাডি ডিক্ষা িাদভি অডধকাি সুিক্ষা কিদত প্রডতশ্রুডতবদ্ধ।এ ছাড়াও আর্িা ডিডিক্ট-এি 
সকি সু্কদি এবং সাইদট সকি ডিক্ষাথ্ী এবং িডিবাদিি প্রডত সহনিীিতা, অন্তভুি ডি এবং সহৃেয়তাি উন্নডত কিাি 
জনয প্রডতশ্রুডতবদ্ধ। 

আর্াদেি অডভবাসী ডিক্ষাথ্ীদেি এবং তাদেি িডিবািসর্হূদক সহায়তা কিাি জনয এবং জেিাদিি 
অডভবাসন আইন প্রদয়াগকািী সংস্থা আর্াদেি ডিক্ষাথ্ীদেি ডিক্ষদর্ি িডিদবিদক র্াদত বাধাগ্রস্ত না কিদত 
িাদি, জস িদক্ষয সম্প্রডত জবািি  অব এিুদকিন স্যাংকচুয়যরি রিরিক্ট নীরিমযলয গ্রহর্ কদিদছ। 

সু্কদিি কর্িচািীদেি এই র্দর্ি ডনদেিি জেওয়া হদয়দছ জর্, ইউএস ইডর্দগ্রিন অযান্ড কাস্টর্স এনদোসিদর্ন্ট 
(ICE), ইউএস কাস্টর্স অযান্ড বিি াি িযাদট্রাি (CBP), বা অনয জকান জেিাদিি অডভবাসন আইন 
প্রদয়াগকািী সংস্থাদক সু্কি ভবদন বা প্রাঙ্গদন এবং সু্কদিি জকান অনষু্ঠাদন জর্ন প্রদবি না কিদত না 
জেওয়া হয় বা আর্াদেি ডিক্ষাথ্ীদেি সম্পদকি  জকান তথ্য না জেওয়া হয়। ডিডিক্ট অডেস অব েয 
জজনাদিি কাউদন্সি এবং অডেস অব েয সুিাডিদন্টদন্ডন্ট এ ধিদনি জর্ জকান অনদুিাধ ির্িাদিাচনা কিদব 
এবং আর্াদেি ডিক্ষাথ্ীদেি বাধাহীন িডিদবদি ডিক্ষা িাদভি অডধকাি িক্ষা কিদব।  

এই সযাংকচুয়াডি ডিডিক্ট নীডতর্ািা আর্াদেি ডিডিএসডসডি’ি িডিবািবদৃন্দি র্ানডসক এবং িািীডিক ডনিািিা 
প্রোদনি প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহর্ কিাি র্াধযদর্ আর্াদেি ডিক্ষাথ্ীদেি ডনিািিাি সুিক্ষা ডনডিত কদি। িূর্িাঙ্গ 
নীডতর্ািাি একটি কডি এই ডচঠিি সদঙ্গ সংর্ুি কিা হি।   

 

একান্ত ডবশ্বস্ত, 
 

 

 

ি. ডনদকািাই ডভডি 
সুিাডিদন্টদন্ডন্ট অব সু্কিস 
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