
 

  

আমার সন্তান যে সু্কল বর্ষে কিন্ডারগার্টে র্ন ভকতে  হর্ে যস বর্ষের ১ যসর্েম্বর্রর আর্গ তার বয়স ৫ বছর হর্ব না কিন্তু  

_____________________________ সু্কল বর্ষের যের্ে তার বয়স ১ কির্সম্বর্রর মর্যে ৫ বছর হর্ব। 
এই িকুর্মন্টটি DPS িকমউকনটি কিকির্ে আমার সন্তানর্ি যে সু্কর্ল তাকলিাভুক্ত িরার অকভপ্রার্য় আমার কলকিত কবজ্ঞকি কহর্সর্ব িাজ িরর্ব। 
_________________________________________________ কিন্ডারগার্টে র্নর জনে ____________________________ সু্কল বর্ষের জনে। 

কিন্ডারগার্টে ন অব্যাহকি 

সু্কল ব্র্ে ______________________________ এর জনয আর্ব্দন 

কমকিগান আইন (MCL 380.1147) অনুোয়ী, েকি যিট্রর্য়ট কসটির্ত বসবাসিারী যিার্না কিশুর বয়স ১ যসর্েম্বর্র পাাঁ চ বছর না হয়, কিন্তু ১ 

কির্সম্বর্রর মর্যেই পাাঁ চ বছর হর্ব, যসর্ের্ে কিশুটির মা-বাবা অথবা আইকন অকভভাবি কিশুর্ি বতে মান সু্কল বর্ষে কিন্ডারগার্টে র্ন ভকতে  িরর্ত 

পার্র েকি মা-বাবা অথবা আইকন অকভভাবি সু্কল কিকিের্ি কলকিতভার্ব অবকহত ির্র যে কতকন তার সন্তানর্ি কিন্ডারগার্টে র্ন ভকতে  িরর্ত ইেুি। 

আব্শ্যি িথ্য 

 

ডেট্রর্েট পাব্কলি সু্কলস িকিউকনটি কেকিক্ট পরািশ্ে 

DPSCD কনর্য়াগ ও ভকতে সহ এর কিো িমেসূকচ ও িােেক্রর্মর যের্ে যগাে, বর্ে, জাকতগত পকরচয়, কলঙ্গ, যেৌন অকভমুিীতা, কলর্ঙ্গর পকরচয়, প্রকতবকিত্ব, বয়স, যমে, উচ্চতা, ওজন, নাগকরিত্ব, বববাকহি বা 

পাকরবাকরি মেোিা, সামকরি মেোিা, পূবেপুরুষ, যজর্নটিি তথে অথবা আইনগতভার্ব সুরকেত অনে যিার্না যেকর্কবভার্গর কভকির্ত যিানরূপ ববষমে ির্র না। যিার্না প্রশ্ন আর্ছ? যিার্না উর্েগ? নাগকরি 

অকযিার সমন্বয়র্ির সার্থ (313) 240-4377 নম্বর্র অথবা dpscd.compliance@detroitk12.org ইর্মইল ঠিিানায় অথবা 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 ঠিিানায় যোগার্োগ 

িরুন। 

যে সু্কল কিকিে এই কলকিত কবজ্ঞকিটি গ্রহর্ িরর্ছ যসটি কিশুর বয়স বা অনোনে ফ্োের্রর িারর্র্ কিশুটি কিন্ডারগার্টে র্ন ভকতে র জনে প্রস্তুত নয় কিনা যস কবষর্য় 

মা-বাবা অথবা আইকন অকভভাবির্ি পরামিে কির্ত পার্র। কিকির্ের সুপাকরি োই যহাি না যিন, মা/বাবা বা আইনী অকভভাবি কিন্ডারগার্টে র্ন কিশুর্ি ভকতে  িরা 

বা না িরার জনে এিমাে িততে ত্ব রার্িন েকি কিোথীর বয়স যস যে সু্কল বর্ষে কিন্ডারগার্টে র্ন ভকতে  হর্ব যসটির ১ কির্সম্বর্রর মর্যে তার বয়স পাাঁ চ বছর হয়। 

কিোথীর নাম: 

জন্ম তাকরি:                /                     / 

সু্কল প্রস্তুকতর প্রমার্ (মা-বাবা িততে ি সরবরাহিত ত):  

১) ___________________________________________________________________________________________________________________ 

২) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

৩)____________________________________________________________________________________________________________________ 

বয়স োচাইিরর্ঃ   জন্ম সনি 

আিালর্তর যরিিে  

সরিাকর যরিিে  

নাগকরির্ত্বর িাগজ 

হাসপাতার্লর যরিিে  

অনোনে ____________________________________ 
(এিটির্ত টিি কিন) 

(উর্েি িরুন) 

স্পষ্টাের্র মা-বাবা/অকভভাবর্ির নাম: তাকরি:            /          / মা-বাবা/অকভভাবর্ির স্বাের: 

আকম কিন্ডারগার্টে র্ন তাকলিাভুকক্তর জনে মা/বাবা(যির) সুপাকরর্ির সার্থ এিমত। 
আকম সুপাকরি িরকছ যে কিন্ডারগার্টে ন কনম্নকলকিত িারর্গুর্লার জনে আগামী বছর্রর যসর্েম্বর্র শুরু যহািঃ 

১)________________________________________________________________________________________________________ 

২) _______________________________________________________________________________________________________ 

৩)_______________________________________________________________________________________________________ 

স্পষ্টাের্র অযের্ের নাম তাকরি:        /             / অযের্ের স্বাের 

(সু্কর্লর নাম স্পষ্টাের্র কলিুন) 


