কিন্ডারগার্টেন অব্যাহতি

২০২০-২০২১ বর্ষে র জন্য অনুর�োধ
মিশিগানের আইন (MCL 380.1147) অনুযায়ী, সিটি অব ডেট্রয়েটে বসবাসকারী ক�োন শিশুর বয়স যদি সেপটেম্বরের ১
তারিখে পাঁচ বছর না হয়, তবে ডিসেম্বরের ১ তারিখের মধ্যে তার বয়স পাঁচ হবে, সেক্ষেত্রে সেই শিশুর পিতামাতা বা 
আইনি অভিভাবক শিশুটিকে বর্ত মান স্কুল বর্র
ষে জন্য কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করাতে পারবে, যদি শিশুটির পিতামাতা বা 
আইনি অভিভাবক স্কুল ডিস্ট্রিক্টকে লিখিতভাবে অবহিত করে্ন যে, তিনি শিশুকে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করাতে চান।
আমার সন্তানের বয়স সেপটেম্বর ১, ২০২০ তারিখের আগে ৫ বছর হবে না, তবে ডিসেম্বর ১, ২০২০ তারিখের মধ্যে তার
বয়স ৫ বছর হবে। এই ডকুমেন্ট ডিপিএস কমিউনিটি ডিস্ট্রিক্টের জন্য আমার সন্তানকে 
				
স্কুলে ২০২০-২১ স্কুল-বর্ষে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি
(স্কুলের নাম স্পষ্টাক্ষরে)

করান�োর ইচ্ছার লিখিত বিজ্ঞপ্তি হিসাবে কাজ করবে। কোন স্কুল ডিস্ট্রিক্ট এই লিখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর পিতামাতা 
বা আইনি অভিভাবকের কাছে সুপারিশ করতে পারে যে, সন্তানের বয়স বা অন্য ক�োন কারণে সন্তান কিন্ডারগার্টেনে
ভর্তি র জন্য প্রস্তুত কি না। ডিস্ট্রিক্টের সুপারিশ যা-ই হ�োক না কেন, শিক্ষার্থীর বয়স যদি ডিসেম্বর ১, ২০২০ তারিখের
আগে পাঁচ বছর হয়, পিতামাতা বা অভিভাবক সিদ্ধান্তের একচ্ছত্র অধিকার রাখেন যে সন্তানকে তারা কিন্ডারগার্টেন 
ভর্তি করাবেন কি-না।
শিক্ষার্থীর নাম: 				জন্ম তারিখ:     /     /
বয়সের প্রমাণ:

(একটিতে চিহ্ন দিন)

জন্ম সনদপত্র

সরকারি রেকর্ড

ক�োড রেকর্ড
নাগরিকত্বের কাগজ
				
স্কুলের প্রস্তুতির জন্য প্রমাণ (পিতামাতা দেবেন):

হা্সপাতালের রেকর্ড
অন্যান্য:

(বিবরণ দিন)

1) 						
2) 						
3) 						
		
পিতামাতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর

পিতামাতা/অভিভাবকের স্পষ্টাক্ষরে নাম

তারিখ

ডেট্রয়েট পাবলিক স্কু লস কমিউনিটি ডিস্ট্রিক্টের সুপারিশ
কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করার জন্য পিতামাতার সুপারিশে আমি সম্মত।
আমি নিম্নোক্ত কারণে পরবর্তী বর্ষের সেপটেম্বরে কিন্ডারগার্টেন শুরু করার সুপারিশ করছি:
		1) 						
		2) 						
		3) 						
		
প্রিন্সিপ্যালের স্বাক্ষর

স্পষ্টাক্ষরে প্রিন্সিপ্যালের নাম

তারিখ

ডিপিএসসিডি চাকরি এবং ভর্তি সহ তার ক�োন শিক্ষা কর্মসূচি এবং ভর্তি র ক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ, জাতীয়তা, লিংগ, প্রতিবন্ধিত্ব, বয়স, ধর্ম, উচ্চতা, ওজন, নাগরিকত্ব, বৈবাহিক বা পারিবারিক মর্যাদা,
সামরিক মর্যাদা, পূর্বপুরষ, জেনেটিক তথ্য বা অন্য যে ক�োন আইনগতভাবে সুরক্ষিত শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে বৈষম্য করে না। উদ্বেগ? সিভিল রাইটস ক�োঅর্ডিনেটরের সঙ্গে (313) 240-4377
নম্বরে টেলিফ�োনে বা dpscd.compliance@detroitk12.org ঠিকানায় ইমেইলে অথবা 3011 West Grand Boulevard,14th Floor, Detroit MI 48202 ঠিকানায় সরাসরি য�োগায�োগ করুন।

