িক#ারগােট)ন ,-িত মূল2ায়ন 2020
"ড$েয়ট পাবিলক .ু লস কিমউিন4 িডি56 এবং ওেয়ইন িরিজওনাল এডু েকশন সািভ? স এেজি@, ইAারিমিডেয়ট .ু ল িডি56, .ু ল
বছেরর CDেত িকFারগােট?ন িশHাথJেদর সLেক? তথM সংNহ করার জনM কাজ করেছ। এই কাজ4 অনM কেয়ক4 "Rেটর সমSেয়
হেT, এবং িমিশগান িশHা িবভাগ এবং জনস হপিক@ ইউিনভািস?4 "সAার ফর "টকেনালিজ ইন এডু েকশন-এর সহেযািগতায় কাজ4
পিরচািলত হেT।
িডি#$েক িক(ারগােট-েন ভিত-রত িশ2েদর স5েক- তথ7 সং9হ করেত হেব।
অনু$হ কের আপনার স.ান স/েক0 িনে2া3 তথ6 পূরণ ক9ন এবং আপনার এনেরালেম? প6ােকেটর সেA Bফরত পাঠান।

স<ােনর পুেরা নাম: ___________________________________________________________________
নােমর 'থমাংশ

নােমর মধ,মাংশ

স<ােনর জA তািরখ ___________________

নােমর -শষাংশ

স<ােনর িশDক (জানা থাকেল) _______________________

গত বছর আপনার স6ােনর পিরচয: ার মূল ধরণ কী কী িছল) ?৩C পয: 6 'াসিDক পছেE Cক িচF িদন (।
গত বছর যিদ িশIC মূলত বািড়েত -থেক থােক" তাহেল দয়া কের ,-কান পূব: পিরচয: া -'াOাম -নই-"এ Cক িচিFত করেবন ।

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-Oট Uাট: -রিডেনস -'াOাম (GSRP)

িডিপএসিসিড’র -য -কান নন-মে\সির ি'-ক -'াOাম অ6ভু: `-

-হড Uাট: -ফেডরাল অথ: ায়েনর -'াOাম বয়স ৩ -থেক ৪
আিল: চাইcdড িবেশষ িশeার -fিণকe

আইইিপ িশeাথgেদর জন, iু ল-িভিjক ি'iু ল

ইয়াং ফাইভস -ডেভলপেম\াল িকlারগােট:ন/িশIর জন, আগামী বছর িনয়িমত িকlারগােট:ন পিরেষবা পিরকmনা
চাইc -কয়ার -হাম িভিjক-

-বসরকাির -হাম -থেক পিরচািলত

'াইেভট চাইc -কয়ার -স\ার

বািণিজ,ক ব,বসা যা হয়েতা nতo বা -কান -চইেনর অংশ

িনবিpত পিরবার/আqীেয়র চাইc -কয়ার পিরবার/আqীেয়র চাইc -কয়ার 'দােন রাrীয় সহায়তা Oহণ
Cউশন িভিjক ি'iু ল

পূণ: বা অধ: -িদবস িশeা-িনেদ: শনা এবং িশeণ

-কান পূব: পিরচয: া -'াOাম -নই
িকlারগােট:ন

পিরচয: ার জন, বািড়েত অবtান

স6ানেক িuতীয় বেষ: র জন, িকlারগােট:েন -রেখ -দওয়া হেয়েছ

পিরবােরর জন* তথ*
িকFারগােট?ন YZিত মূলMায়েনর (KRA) উে\শM কী ?
িকভােব িক(ারগােট,ন ./র সময় িশ4াথ6েদর দ4তা ও আচরণ স=েক, আরও ভালভােব তথ? সংAহ করা যায় তা বুঝেত এই KRA Hু ল

িডিJKLেলােক সাহায? করেব । KRA র-ফলাফল আপনার সPােনর পারদিশ,তা মূল?ায়েনর জন? ব?বহার করা হেব না িকS িশ4কগণ সমA Tােসর

জন? িশ4ািনেদ, শনা UVত করেত তা ব?বহার করেবন।

িকFারগােট?ন YZিতর মূলMায়ন কেব অনুি_ত হেব ?
Hু ল বেষ,র ./ Xথেক ২২েশ অেKাবেরর মেধ? এই KRA অনুি\ত হেব।

আপনার সaানেক কী করেত বলা হেব ?
আপনার সPােনর িশ4ক তােক িকছু ধারাবািহক কায,^ম এবং Uে_র মধ? িদেয় িনেয় যােবন। িশ4ক Uিতিদেনর সাধারণ /`েনর সময় আপনার
সPােনর আচরণও পয,েব4ণ করেবন। সকল কায,^ম এবং U_ .ধু িক(ারগােট,ন ভিত, মুখী িশ.েদর জন? িবেশষভােব UVত করা হেয়েছ।

িকভােব তথM সংNহ ও বMবহার করা হেব ?
আপনার সPান স=েক, Xয সমd তথ? সংAহ করা হেব তা Xগাপনীয় এবং সুরি4ত eােন রাখা হেব । আপনার সPােনর পিরচয় িচিfতকরেণর মত
Xকান তথ? Xশয়ার করা হেব না।
িক(ারগােট,েনর UVিতর মূল?ায়ন স=েক, আপনার যিদ Xকান U_ থােক, তাহেল দয়া কের info.apm@detroitk12.org yকানায় ইেমইল ক/ন অথবা
(313) 240-4377 ন€ের Xফান ক/ন।
Office use only
Data Manager Note: Y=Yes and N=No in data fields (1 Letter only)
িডিপএসিসিড িনেয়াগ ও ভিত/ সহ এর িশ3া কম/সূিচ এবং কম/কা:সমূেহ জািত, গা=বণ/, রা?ীয় পিরচয়, িলংগ, BলিCক পছE, িলCাFর পিরচয়, GিতবিHI, বয়স, ধম/, উLতা, ওজন,
নাগিরকI, Bববািহক বা পািরবািরক ময/াদা, সামিরক ময/াদা, পূব/পুPষ, RজেনSক তথU অথবা আইনগতভােব সুরি3ত অনU Rকান RYিণিবভােগর িভিZেত Rকান[প BবষমU কের না। G]?
উে_গ? Rযাগােযাগ কPন নাগিরক অিধকার সম`য়েকর সেC, Rফান (313) 240-4377 অথবা ইেমইল dpscd.compliance@detroitk12.org অথবা |কানা 3011 West Grand Boulevard,
14th Floor, Detroit MI 48202.

