OFFICE OF PUPIL TRANSPORTATION
44-36 Vernon Boulevard
Long Island City, NY 11101
Telephone: (718) 392-8855
Fax:
(718) 482-3702
ে�শাল এডুেকশন যাতায়াত সু িবধা গৰ্হণকারী িশক্ষাথর্ীেদর �ুল ছু িটর পর ডৰ্প-অফ িঠকানা পিরবতর্েনর অনু েরাধ
.

•

অনু গৰ্হ কের েজেন রাখুন:
অনু গৰ্হ কের েজেন রাখুন েয, এসব অনু েরাধ রুট পাওয়া সােপেক্ষ গৃ হীত হেব এবং রুট পাওয়া না েগেল পৰ্তয্াখয্ান করা হেব।

•

এসব অনু েরাধ কযর্কর করেত সাধারণত 5-7 কাযর্িদবেসর পৰ্েয়াজন হয়।

•

েয িদন পৰ্েয়াজন েসিদনই জানােল পিরবতর্েনর অনু েরাধ রক্ষা করা হেব না।

•

এই ফমর্ অবশয্ই েছেলেমেয়েদর পৰ্াথিমক িপতামাতা/অিভভাবকেক পূ রণ করেত হেব, এর বয্িতকৰ্ম হেব ফ�ার েকয়ার-এ থাকা িশক্ষাথর্ী, যােদর েক্ষেতৰ্
িপতামাতা/অিভভাবক বা ফ�ার িপতামাতার পেক্ষ ফ�ার েকয়ার এেজি� জমা িদেত পাের। �ুলগুেলা েকােনা িপতামাতা/অিভভাবেকর পেক্ষ এই ফমর্
পৰ্�ত করেত পাের না - িপতামাতা/অিভভাবেক অবশয্ই অনু েরাধ ফমর্-এর সূ তৰ্পাত করেত ও সই িদেত হেব।

জমা িদেহ হেল:

•

ইেমইল করেত হেব BusingExceptions@schools.nyc.gov িঠকানায়

•

�ুেল জমা িদেত হেব যােত �ুল তা BusingExceptions@schools.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করেত পাের

•

ফয্া� করেত হেব (718) 610-3404 নম্বের

•

উপের েদওয়া িঠকানায় ডাকেযােগ পাঠােত হেব "ATTN: Afterschool Drop-Off Address" িলেখ

িশক্ষাথর্ীর ID

িশক্ষাথর্ীর পৰ্থম নাম

িশক্ষাথর্ীর েশষ নাম

িশক্ষাথর্ীর জ�তািরখ (মাস/িদন/বৎসর)

িপতামাতা/অিভভাবেকর পৰ্থম নাম

িপতামাতা/অিভভাবেকর েশষ নাম

িপতামাতা/অিভভাবেকর েফান নং

িপতামাতা/অিভভাবেকর ইেমইল

বতর্মান �ুল েকাড (িডি�� - বেরা - �ুল)

বতর্মান �ুেলর নাম

�ুল ছু িটর পর েয িঠকানায় ডৰ্প-অফ করেত হেব, তার নাম
�ুল ছু িটর পর েযখােন ডৰ্প-অফ করেত হেব, তার িঠকানা

িসিট, ে�ট, িজপ েকাড

অনু েরাধকৃত িঠকানায় স�ােহর েকান্ েকান্ িদন ডৰ্প অফ করেত হেব
□ েসামবার

□ ম�লবার

অনু েরাধকৃত শুরুর তািরখ:
/

□ বু ধবার

□ বৃ হ�িতবার

□ শুকৰ্বার

অনু েরােধর কারণ

/

এই িঠকানায় িযিন িশক্ষাথর্ীেক িনেত আসেবন, েসই বয্ি�র নাম (আবিশয্ক)

এই িঠকানায় িযিন িশক্ষাথর্ীেক িনেত আসেবন েসই বয্ি�র পদিব বা স�কর্
(আবিশয্ক)

এই েলােকশেন িযিন িশক্ষাথর্ীেক িনেত আসেবন েসই বয্ি�র েফান নম্বর (আবিশয্ক)
এই িঠকানায় িযিন িশক্ষাথর্ীেক িনেত আসেবন, েসই বয্ি�র সই (আবিশয্ক)

তািরখ (আবিশয্ক)

িপতামাতা/অিভভাবেকর সই (আবশয্ক)

তািরখ (আবিশয্ক)

T&I 31216 Drop-Off Form (Bangla/Bengali)

