অকফ্স অভ আকলে িাইল্ডহুড
েেুে কিন্ডারগার্টে
ে ভকেে সম্পকিেে প্রশ্নাবলী
স্কুল স্টাফ্: অেু গ্রহ ির্র এই পসিশেকট পূ রণ িরুে / School Staff: Please Complete This Section
School
Borough
District
School
Name
Date of Birth
NYC Student
Gender
(Month/Day/Year)
Identification Number
Student Name: Last, First, Middle Initial
Pre-Reg Date
(Month/Day/Year)

Date Entered in ATS
(Month/Day/Year)

কপোমাো/অকভভাবি: অেুরহ ির এই পসিশেকট পূরণ িরুে

অেু রহ ি র (1) এবং (2)-উভে রশ্নের উত্তর কিে। উত্তর পিবার আ গ অেু রহ ি র পিু ে।

প্রশ্ন 1:

কিন্ডারগার্টের্ের আর্গর বছর্র আপোর সন্তাে িী ধরর্ের প্রযত্ন বা আকলে এডুর্িশে পপর্ের্ছ?

প্রর্যাজ্য সবগুর্লাপে  কিহ্ন কিে
A
B
C

আমার সন্তাের্ি শুধু মাত্র বাকির পকরর্বর্শ যত্ন পেো হর্ের্ছ (আকম, পকরবার্রর অেয পিাে সিসয, অথবা অোত্মীে পিউ পযমে পবকবকসটার অথবা েযাকে
োর যত্ন কের্ের্ছ)।
আমার সন্তাে এমে এিকট কপ্র- কিন্ডারগার্টেে পকরর্বর্শ কছর্লা পযখার্ে আমার্ি পবেে কির্ে হর্ের্ছ (র্যমে, িকমউকেকট পসন্টার, পড পিোর পসন্টার,
লাইর্সন্সপ্রাপ্ত ফ্যাকমকল পড পিোর পকরর্বশ, ধমেীে স্কুল ইেযাকি)
A এবং B-এর কমশ্রণ

For Office Use
Only
ATS: J
ATS: K
ATS: L

D

কিন্ডারগার্টের্ের আর্গ আকম NYC-র বাইর্র কছলাম

ATS: M

E

কি, DOE-অথোের্ের কপ্র- কিন্ডারগার্টেে

ATS: N

প্রশ্ন 2:

িী িারর্ণ কিন্ডারগার্টের্ের বছর্রর আর্গর বছর সন্তাের্ি কি কপ্র- K িমেসূকির্ে ভকেে ির্রেকে?
প্রর্যাজ্য সবগুর্লাপে  কিহ্ন কিে

For Office Use
Only

A

আকম কি কপ্র-কিন্ডারগার্টেে সম্পর্িে জ্ােোম ো।

ATS: J

B

কি কিন্ডারগার্টেে-এ ভকেের আর্বিে প্রকিো অেু সরণ িরা কছল অকে জ্কটল

ATS: K

C

আমার এলািাে পিাপো কি কপ্র-কিন্ডারগার্টের্ের বযবস্থা কছল ো।

ATS: L

D

আকম কি কপ্র-কিন্ডারগার্টের্ে আর্বিে ির্রকছলাম কিন্তু আমার সর্বোচ্চ পছর্ের িমেসূকিকটর্ে পস ভকেে হর্ে পার্রকে।

ATS: M

E

আমার সন্তার্ের জ্েয অধে কিবর্সর কি কিন্ডারগার্টেে িমেসূকি লভয কছল, কিন্তু আমার প্রর্োজ্ে কছল পূ ণে কিবর্সর িমেসূকি।

ATS: N

F

আমার সন্তার্ের জ্েয পূ ণে কিবর্সর কি কিন্ডারগার্টেে িমেসূকি লভয কছল, কিন্তু আমার প্রর্োজ্ে কছল অধে কিবর্সর িমেসূকি।

ATS: P

G

আকম আমার সন্তাের্ি বাকির্ে রাখর্ে িাইকছ।

ATS: Q

H

আকম আমার সন্তাের্ি পসই এিই কশক্ষা পকরর্বর্শ রাখর্ে িাইকছ পযখার্ে পস কপ্র-কিন্ডারগার্টেপে আর্গর বছর কছল।

ATS: R

I

উপর্রর পিােকটই প্রর্যাজ্য েে

ATS: S

J

DOE-অথোকেে লভয কপ্র-কিন্ডারগার্টেে-এর মাে সম্পর্িে আমার সর্েহ কছল।

ATS: T

K

আমার পজ্ােভুক্ত কডকিক্ট স্কুর্ল কপ্র-কিন্ডারগার্টেে পকরর্েবা লভয কছল ো।

ATS: U

কপোমাোর স্বাক্ষর: ____________________________________________________
)T&I 31550 (Bangla

োকরখ: _________________________
ATS-এ কযকে এন্টার ির্রর্ছে: __________________

