জরুরী পশরশথিশতরত শযষাগষারযষারগর কষা্্ম
20

– 20

রিক্া বছি

আপশন schoolsaccount.nyc -সষাইরে আপনষার NYC স্কুলস্ অ্যষাকষাউন্ট ে্যেহষার করর অনলষাইরন আপনষার শযষাগষারযষারগর তর্্য হষালনষাগষাি কররত পষাররন।
শকষারনষা অ্যষাকষাউন্ট শনই? schools.nyc.gov/nycsa শিখকুন।

শিক্ষার্থীর তর্্য
শিক্ষার্থীর শিষ নষাম

জন্মতারিখ (মাস/রিন/বৎসি)

M.I.

শিক্ষার্থীর প্রর্ম নষাম

(মধ্যনষারমর
আি্যক্র)

OSIS ID #

আপশন যশি তর্্য NYCSA-শত পূরণ করর র্ষারকন:
NYCSA-শত জরুরী শযষাগষারযষারগর তর্্য সশিক আরে। ফম্ম হষালনষাগষাি কররত হরে নষা।
জরুরী পশরশথিশতরত শযষাগষারযষারগর হষালনষাগষািকৃত তর্্য শনরে শিয়ষা হরলষা।
এই অশিিষােক যষা কররত পষাররন:
জরুরী পশরশথিশতরত তষার সষারর্ শযষাগষারযষাগ করষা সম্ভে হরে

শিক্ষার্থীরক শপক আপ কররত পষাররেন

শপতষামষাতষা/অশিিষােরকর শিষ নষাম (যষার সষারর্ শিক্ষার্থী েসেষাস করর)

স্কু রলর শেশিপত্র পষারেন (প্ররযষাজ্য সেগুরলষা শেশনিত করুন)।

শপতষামষাতষা/অশিিষােরকর প্রর্ম নষাম

য�াগায�াযগি জন্য রিতামাতাি িছযদেি ভাষা (রিরখত)

সম্পক্ম

য�াগায�াযগি জন্য রিতামাতাি িছযদেি ভাষায় (যমৌরখক)

হ্ ্যষা নষা
বারিি য�ান

কাযজি য�ান

যরক্সর কিা �াযব?

যসি য�ান

ইযমইি
রিকানা (বারিি নম্বি)

অ্যািার্ট যমন্ট #

রসটি

যটের

এই অশিিষােক যষা কররত পষাররন:
জরুরী পশরশথিশতরত তষার সষারর্ শযষাগষারযষাগ করষা সম্ভে হরে

রজি যকাড

শিক্ষার্থীরক শপক আপ কররত পষাররেন

শেকল্প শপতষামষাতষা/অশিিষােরকর শিষ নষাম

বযিা

স্কু রলর শেশিপত্র পষারেন (প্ররযষাজ্য সেগুরলষা শেশনিত করুন)।

শেকল্প শপতষামষাতষা/অশিিষােরকর প্রর্ম নষাম

য�াগায�াযগি জন্য রবকল্প রিতামাতা/অরভভাবযকি িছযদেি ভাষা (রিরখত)

সম্পক্ম

য�াগায�াযগি জন্য রবকল্প রিতামাতা/অরভভাবযকি িছযদেি ভাষা (যমৌরখক)

হ্ ্যষা নষা
রবকল্প বারিি য�ান

রবকল্প কাযজি য�ান

যরক্সর কিা �াযব?

রবকল্প যসি য�ান

রবকল্প ইযমইি
রবকল্প রিকানা (বারিি নম্বি)

অ্যািার্ট যমন্ট #

রসটি

যটের

রজি যকাড

বযিা

জরুরী পশরশথিশতরত শযষাগষারযষারগর ে্যশতিেগ্ম
জরুিী িরিরথিরতযত অথবা স্কু যি আিনাি সন্ান অসকুথি হযি, য�াগায�াগ কিা �াযব এমন অরতরিক্ত রতনজযনি নাম রনযে উযলেখ করুন।
শুধকুমষাত্র এই কষার্্ম তষাশলকষািকু তি ে্যশতিরির কষারেই শিক্ষার্থীরক শযরত শিওয়ষা হরে।
নষাম

ইরমইল

শফষান

সম্পক্ম

গুরুত্বপূণ্ম - অনকুগ্রহ করর পররর পৃষ্ষাটি পূরণ করুন
হািনাগাি কিা হযয়যছ: 2021 অগাটে
T&I 33065 (Bangla/Bengali)
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প্ররেিষাশধকষার শনই
�রি এমন যকানও ব্যরক্ত থাযক �াযক রিক্াথথীি কাযছ আসরত শিয়ষা যষারে নষা, অনকুগ্রহ কযি তাি নাম উযলেখ করুন:
অনকুগ্রহ কযি আিনাি স্কু যি 'অড্টাি অভ প্রযরকিন' (আিািত যথযক সকুিক্াি আযিি)-এি একটি করি জমা রিন।
নষাম

সম্পক্ম

'অ্্মষার অি প্ররেকিন' (আিষালত শর্রক
সকুরক্ষার আরিি) আরে শক?

q

হ্ ্যা

q

আিষালরতর শিওয়ষা আরিরির কষায্মকষাশরতষার তষাশরখ

না

স্ষাথি্য শেষয়ক তর্্য
ডাক্তাি/রলিরনযকি নাম:

q
q

অ্যািািরজটে/ইরমওনযিারজটে
রনউযিািরজটে

q
q

q
q

কারডডিওিরজটে
িািমযনািরজটে

য�ান

q

ডাম্টাযরািরজটে

যডযভিািযমন্ট-রবযহরভয়িাি যপেিারিটে

অন্যান্য _______________________________________________________________

স্ষাথি্য-সংক্ষান্ত সতক্ম তষা
হ্ ্যা

q

না

যকাযনাটিই নয়

q

অন্য ______________________________________

রিক্াথথীি রক এমন যকানও স্াথি্যগত রবষয় আযছ �া তাি িািীরিক কম্টকাযডে অংিগ্রহযেি জন্য ক্রতকািক?
সীমাবদ্ধতা

q

(য�মন, সসডিরি যবযয় উিা, রজম-এ অংিগ্রহে)

জষানষা শনরণণিত অসকুথিতষাসমূহ (অনকুগ্রহ কযি প্রয�াজ্য সবগুযিা রেরনিত করুন)

q

হ্ ািারন (অ্যাজমা)

q

সখডিেকুরন

q

অ্যািারজডি/অ্যানার�িারক্সস

q

ডায়াযবটিস

q

অ্যষালষারজণিসমূহ (প্রয�াজ্য সবকটি রেরনিত করুন)

q
q

q
q

িধকু
যিির�ি

রডম
সয়া

q
q

রেনা বািাম
গম

আমাি সন্াযনি উরলেরখতটি আযছ (প্রয�াজ্যটিযত X রেনি রিন):

q গাযছি বািাম (অন্য বািাম) _________________________
q অন্য __________________________________________
q

যবসিকারি স্াথি্য রবমা

q

যমরডযকইড

q

q

মাছ

যকাযনা স্াথি্য রবমা যনই

�রি "স্াথি্য রবমা না যথযক থাযক", তাহযি ইনসকুযিযসেি অিিনগুযিা সম্পযক্ট জানাি জন্য আিরন রক এই কাযড্ট যিয়া আিনাি য�াগায�াযগি তথ্য যিয়াি কিযত ইচ্কু ক?

q

হ্ ্যা

q

না

এরা যবাধগম্য য�, যকানও জরুিী িরিরথিরতযত, েূ িান্ রসদ্ধান্ গ্রহযে স্কু ি কত্ট ্ িযক্ি রবযবেনা প্রাধান্য িাযব।
উিরিরলেরখত রিতামাতাি িিামি্টসমূহ �তরা সম্ভব মানা হযব।

িষাইরেষান
িষাই েষা শেষারনর শিষ নষাম

িষাই েষা শেষারনর প্রর্ম নষাম

িষাই েষা শেষান শয স্কু রল যষায়

শপতষামষাতষা/অশিিষােরকর স্ষাক্র
এই বক্সটি যবযছ রনযয়, রবরভন্ন অনকুষ্ান, হািনাগাি সংবাি, এবং আমাি স্কু ি করমউরনটিি সাযথ সম্পক্ট �কুক্ত অন্যান্য রবষযয়, আরম রনবারেত
স্কু ি, রডর্রিক্ট, এবং/অথবা রসটিি যনত্ ত্বিীি
্ট
যস্চ্াযসবী রিতামাতাযিি আমাি সাযথ য�াগায�াগ কিাি সম্মরত রিরচ্।
এই বক্সটি যবযছ রনযয়, আরম এই মযম্ট সম্মরত রিরচ্ য�, রবরভন্ন অনকুষ্ান এবং আমাি স্কু ি করমউরনটিি সাযথ সম্পক্ট �কুক্ত অন্যান্য রবষযয় আরম য�ন অবরহত হযত িারি, যসজন্য আমাি
সাযথ য�াগায�াযগি তথ্য রনবারেত
স্কু ি, রডর্রিক্ট, এবং/অথবা রসটিি যনত্ ত্বিীি যস্চ্াযসবী রিতামাতাযিি সাযথ যিয়াি কিা �াযব।
্ট
এই কষার্্মর শকষানও তর্্য পশরেরতণিত হরল, তষা শপ্রশসিপ্যষালরক শলশখতিষারে অেশহত করষা হরে

শপতষামষাতষা/অশিিষােরকর স্ষাক্র

FOR OFFICE USE ONLY / শুধমষাত্র
কু
অশফস কতক
্মৃ ে্যেহষাররর জন্য
শুধকুমষাত্র স্কু ল কমথী দ্ষারষা পূরণ করষার জন্য। / To be completed by school staff only.
Grade ___________________ Class ________________ Room No. _______________ Teacher _____________________________________________________
List below contacts made for emergency, illness or injury.
Relevant records from Health Record
Date

Contact
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