
অনগুর্হ করে সকল তথয্ সপ্ষট্াকষ্রে লিখনু

২০২০-২১ স্কুল বর্ষে, প্রত্যেক শিকষ্ার্থী তার পছন্দের স্কুলে শারীরিক ভাবে অথবা অনলাইনে 

উপস্থিত থাকার সুযোগ পাবে। আপনার পছন্দ সম্পর্কে আমাদের জানানোর জন্য অনুগ্রহ করে এই ফর্মটি 

ব্যবহার করবেন। স্কুল শুরুর আগে আপনি আপনার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন এবং যে 

কোন সময় আপনার সিদধ্ান্ত হালনাগাদ করতে পারবেন। আপনার উত্তরের কোন পরিবর্তনের জন্য, 

অনুগ্রহ করে সরাসরি স্কুলে যোগাযোগ করবেন। 

আপনার সনত্ানকে আপনি "ফল"-এ কিভাবে সক্লুে ফেরত পাঠাতে চান? (একটি বেছে নিন।) 

শুধুমাত্র অনলাইন:  ভার্চুয়াল আয়োজনে শিকষ্ার্থীবৃন্দ তাদের সার্টিফাইড শিকষ্কদের সাথে 

অনলাইন কোর্সে কাজ করতে পারবে। অনলাইনে ঐচ্ছিক বিষয়গুলো মূলত সীমিত পর্যায়ে থাকবে, 

তবে ইংরেজি-ভাষা শৈলী, গণিত, বিজ্ঞান এবং সমাজ পাঠের মত মৌলিক বিষয় বস্তুর এলাকার 

উপর েজার েদওয়া হেব। ৈদিনক উপিস্থিত আবশয্ক। েগর্ড এবং বািড়র কাজ পর্দান করা হেব।  

শিক্ষার্থীর নাম: 

শিক্ষার্থীর জন্ম তারিখ: 

শিক্ষার্থীর সকুল(২০২০-২১ স্কুল বর্ষ): 

পিতামাতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর: 

সক্লু পনুরায় খোলার ফরম্ 

শুধুমাতর্ শারীিরক ভােব: শারীিরক উপিস্থিতর আেয়াজেন, আমরা একিট েশর্িণকেক্ষ িশক্ষাথরী্েদর 

শারীিরক উপিস্থিত ২০ বা তার কম সংখয্ােত সীিমত রাখেবা। ইংেরিজ-ভাষা ৈশলী এবং গিণেতর উপর 

েজার িদেয় স্কুল িদবস সংিক্ষপ্ত রাখা হেব। ইংেরিজ-ভাষা ৈশলী এবং গিণেতর উপর েছাট েছাট গর্ুেপ 

সহায়তা অবয্াহত থাকেব। িশক্ষাথরী্বৃন্দ এর মেধয্ও আটর্, িমউিজক, শারীিরক অনুশীলন এবং 

িবরিতর সুেযাগ পােব। িনরাপত্তা বয্বস্থার অন্তভুরক্্ত থাকেব কমর্চারীেদর জনয্ েকািভড পরীক্ষা, 

কমর্চারী এবং িশক্ষাথরী্েদর জনয্ ৈদিনক তাপমাতর্া এবং উপসেগরর্ পরীক্ষা, েশর্িণ কেক্ষর ৈদিনক 

বয্াপক পিরষ্কার পিরচ্ছন্নতা, এবং সকল কমর্চারী ও িশক্ষাথরী্েদর জনয্ মােস্কর বয্বহার। 

ডিপিএসসিডি নিয়োগ ও ভর্তিসহ এর শিক্ষা কর্মসূচি এবং কর্মকাণ্ডসমূহে জাতি, গাত্রবর্ণ, রাষ্ট্রীয় পরিচয়, লিংগ, লৈঙ্গিক পরিচয়, লিঙ্গান্তর 

পরিচয়, প্রতিবন্ধিত্ব, বয়স, ধর্ম, উচ্চতা, ওজন, নাগরিকত্ব, বৈবাহিক বা পারিবারিক মর্যাদা, সামরিক মর্যাদা, পূর্বপুরুষ, জেনেটিক তথ্য 

অথবা আইনগতভাবে সুরক্ষিত অন্য কোন শ্রেণিবিভাগের ভিত্তিতে কোনরূপ বৈষম্য করে না। প্রশ্ন? উদ্বেগ? যোগাযোগ করুন নাগরিক অধিকার 

সমন্বয়কের সঙ্গে, ফোন (313) 240-4377 অথবা ইমেইল dpscd.compliance@detroitk12.org অথবা ঠিকানা 3011 West Grand 

Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202. 

VERIFY THAT THE FORM HAS BEEN SIGNED BY THE PARENT / GUARDIAN AND 

KEEP ON FILE AT YOUR SCHOOL WITH ALL ENROLLMENT DOCUMENTATION. 
STUDENT’S SELECTION SHOULD BE ENTERED INTO POWERSCHOOL. 
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