
 

শিক্ষার্থীর  সাফল্য।  আমাদের  সবার  সাফল্য  
 

DPSCD জাশি, বর্ণ, জািীয়িার উৎস, শল্ঙ্গ, প্রশিবন্ধীত্ব, বয়স এবং/অর্থবা ধদমণর উপর শিশি কদর ককাদ া রকম ববষময কদর  া। 
আদরা িদর্থযর জ য, কমপ্লাদয়দের সাদর্থ (313) 240-4377  ম্বদর বা detroitk12.org/admin/compliance/  -এ ক াগাদ াগ করু । 

য োগোয োগ ও বিপণন অবিস 

যিোন: 313-873-3494 | communications@detroitk12.org 

 

বিক্ষোর্থীর বিবিয়ো বরবিজ 

 

অনুগ্রহ কযর সকি তর্থয বিখুন 

 

___________________________________________________-এর শপিামািা বা অশিিাবদকর প্রশি:     

(বিক্ষোর্থীর নোি) 

 

মাদে মাদে গর্শিক্ষার প্রশি আগ্রহ ছশিদয় কেওয়ার জ য কা ণক্রম, সু্কল্, শিক্ষার্থী বা শিশিদের উপর আদল্াকপাি করার উদেদিয, 
Detroit Public Schools Community District-এর অ ুদমাশেি অবাশর্শজযক শিশিও, ছশব এবং/অর্থবা অশিও প্রিাকি  কু্র 

সু্কদল্ বা Detroit Public Schools Community District-এর অ ুদমাশেি ককাদ া কা ণক্রদম উপশিি হদি পাদর, ক খাদ  আপ ার 

সন্তা  উপশিি হয়। সম্ভাবয ককাদ া শিশিও/ ফদ াগ্রাফ/ অশিও, কপ্রািাকি / সাক্ষাৎকার/ কমণকাণ্ডসমূদহ আপ ার সন্তাদ র অংিগ্রহদর্ 

আপশ  সম্মশি শেদল্ পরবিী অংি পাঠ কদর শ দে অ ুগ্রহ কদর স্বাক্ষর করু ।  
 

আশম _____________________________________________ উপদর উশিশখি শিক্ষার্থীর  

                       (বপতোিোতো/অবিিোিযকর নোি বিখুন) 

শপিামািা বা অশিিাবক। গর্শিক্ষার স্বাদর্থণ, আশম এই মদমণ Detroit Public Schools Community District, এর শিক্ষা কবািণ  
এবং অবাশর্শজযক প্রিাকি  কু্রদেরদক,  ারা িাদের অ ুদমাশেি কমণোরী বা প্রশিশ শধদের মাধযদম কাজ করদছ , শুধুমাত্র গর্শিক্ষার 

স্বাদর্থণ DPSCD-এর অ ুদমাশেি প্রকদে, শিক্ষার্থীর  াম সহ বা  াম ছািা, একাকী বা অ যদের সাদর্থ, উপদর উশিশখি শিক্ষার্থীর কণ্ঠ 

এবং/অর্থবা ছশবর অশিও এবং/অর্থবা শিজয়ুাল্ শরপ্রিাকি  বযবহা, প্রকাি এবং কশপরাই  করার অ ুমশি প্রো  করশছ।  
 

এই প্রকাি াটি ____________________________________ িাশরখ কর্থদক ___________________ 

(বিক্ষোর্থীর নোি) 

________________-এর একজ  শিক্ষার্থী হওয়ার পর কর্থদক অ ন্তকাল্বযাপী কা ণকর র্থাকদব,  িক্ষর্ প ণন্ত  া িার  

         (সু্কযির নোি) 

DPSCD বা সু্কদল্ একজ  শিক্ষার্থী শহদসদব অবিা কিষ হদয়  ায়। আশম এই মদমণ Detroit Public Schools Community 

District-কক এই ছশবগুদল্া বা করকশিণ ংগুদল্া বযবহার করার জ য উদূ্ভি ক দকাদ া ধরদর্র োয় এবং সকল্ ধরদর্র ক্ষশি, োশব, 

ক্ষশিপূরর্ বা খরে কর্থদক অবযাহশি শেশি এবং ক দকাদ া ধরদর্র পাশরদিাশষদকর অ ুদরাধ কর্থদকও অবযাহশি শেশি।  
 
______________________________________________        __________________________ 

(বপতোিোতো/অবিিোিযকর স্বোক্ষর)                     (তোবরখ)  

 
 
____________________________________________________________________________  

(ঠিকোনো, িহর, বজপ)  

 

পরূণকৃত িিমটি সু্কযি রোখুন। 

http://detroitk12.org/admin/compliance

