যাতায়াত সু িবধা পাওয়ার েযাগয্তা িনধর্ারেণ বয্িতকৰ্ম িবেবিচত হওয়ার অনু েরাধ
অনু গৰ্হ কের েজেন রাখুন: 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� পূ রণ করেত পাের।
এই ফমর্িট জমা িদন BusingExceptions@schools.nyc.gov ইেমইল িঠকানায় িকংবা আপনার �ুলেক �য্ান করেত ও উপের েদওয়া িঠকানায় ইেমইল করেত বলু ন।
েযসব পিরবাের পািরবািরক সিহংসতাজিনত সমসয্া আেছ: অনু গৰ্হ কের িনিদর্� PO ব� বয্বহার করুন; আপনার না থাকেল অনু গৰ্হ কের আপনার েশ�াের (আশৰ্য়েকে�)
কথা বলু ন। আপিন যিদ েকােনা েশ�াের বাস না কেরন, অনু গৰ্হ কের আপনার �ুেল কথা বলু ন।
িশক্ষাথর্ীর ID

িশক্ষাথর্ীর পৰ্থম নাম

িশক্ষাথর্ীর েশষ নাম

িশক্ষাথর্ীর জ�তািরখ (মাস/িদন/বৎসর)

িপতামাতা/অিভভাবেকর পৰ্থম নাম

িপতামাতা/অিভভাবেকর েশষ নাম

ি�ট নম্বর ও নাম (DV েশ�াের থাকা পিরবারেক

অয্াপাটর্েম� বা ইউিনট #

বেরা

িজপ েকাড

তােদর PO ব� উে�খ করেত হেব)
িপতামাতা/অিভভাবেকর েফান নং

িপতামাতা/অিভভাবেকর ইেমইল

বতর্মান �ুল েকাড (িডি�কট - বেরা - �ুল), যিদ
জানা থােক

বতর্মান �ুেলর নাম

েছেলেমেয় িক বতর্মােন বােস যাতায়াত সু িবধা লাভ
কের? □ হয্াঁ

□ না

□ আিম িনি�ত নই

েছেলেমেয়র বয়স 5 বছেরর কম হেল: েছেলেমেয়রওজন: _____ lbs

েছেলেমেয়র ভাইেবান িক বতর্মােন বােস যাতায়াত

(এিট কার িসেটর আবিশয্কতা িনধর্ারেণ বয্বহার করা হেব।)

সু িবধা লাভ কের?
□ হয্াঁ

□ না

□ আিম িনি�ত নই

বয্িতকৰ্ম িবেবিচত হওয়ার অনু েরােধর কারণ (একিটেক িচি�ত করুন)


েছেলেমেয়িট সামিয়ক আবাসেন আেছ (েশ�ার, পািরবািরক সিহংসতা আশৰ্য়েক�, আিথর্ক ৈদনয্তার জনয্ কারও সােথ থাকা [ডাবল্ আপ], অি�কা�, দু েযর্াগ,
বাস�ান েথেক উে�দ, ইতয্ািদ কারেণ কারেণ আশৰ্য়চুয্ত।)



েছেলেমেয়িট স�িত সামিয়ক আবাসন েথেক �ায়ী আবাসেন �ানা�িরত হেয়েছ



েছেলেমেয়িট বতর্মােন ফসটার েকয়াের আেছ



েছেলেমেয়িটর জনয্ েকােনা একিট িবপদ বা বাধা রেয়েছ যার কারেণ তার েহঁেট �ুেল, বতর্মান বাস �েপ যাওয়া, িকংবা গণপিরবহেন যাওয়া িনরাপদ নয়

(েসকশন 2 পূ রণ করুন)


েছেলেমেয়িট একিট অপরােধর সােথ জিড়ত িছল বা আেছ এবং/অথবা তার পৰ্িত সু রক্ষা আেদশ জাির আেছ এবং এ পিরি�িত েমাকােবলায় তার যাতায়াত
সু িবধা পৰ্েয়াজন (েসকশন 3 পূ রণ করুন)



েছেলেমেয়িট ইেতামেধয্ বােস যাতায়াত সু িবধা লাভ করেছ এবং েছেলেমেয়র িপতামাতা/অিভভাবকেদর েযৗথ েহফাজত (জেয়� কাে�ািড) চুি� রেয়েছ এবং
েস উভয় িঠকানায় যাতায়াত সু িবধা েপেত আগৰ্হী (েসকশন 4 পূ রণ করুন)



েছেলেমেয়িটর একিট শারীিরক বা স্বা�য্গত সমসয্া আেছ যার জনয্ বােস যাতায়াত সু িবধা পৰ্েয়াজন (েসকশন 5 পূ রণ করুন)

েয কারেণ আপিন যাতায়াত সু িবধা চাইেছন, উপেরর তািলকায় তা না েদখেল অনু গৰ্হ কের আমােদর কােছ ইেমইল করুন BusingExceptions@schools.nyc.gov িঠকানায়।
িপতামাতা/অিভভাবেকর স্বাক্ষর

তািরখ

শুধু েযৗথ েহফাজেতর েক্ষেতৰ্: িদ্বতীয় িপতামাতা/অিভভাবেকর স্বাক্ষর

তািরখ

আিম েহফাজতকারী চুি�েত (কাে�ািড এিগৰ্েম�) বা েকােটর্র আেদশনামায় িলিখত নােমর পৰ্াথিমক পৰ্তয্ক্ষ েহফাজতকারী
িপতামাতার দ্বারা পূ রণ করা আেবদনপেতৰ্র সবগুেলা পৃ �া পেড়িছ এবং এর অ�ভুর্� সব িকছু র সােথ একমত আিছ।
ফ�ার েকয়ােরর েক্ষেতৰ্: ফ�ার েকয়ার এেজি�র ভারপৰ্া� বয্ি� বা ফ�ার পয্াের�-এর সই

T&I 31216 Exceptions Form (Bangla/Bengali)

তািরখ

যাতায়াত সু িবধা পাওয়ার েযাগয্তা িনধর্ারেণ বয্িতকৰ্ম িবেবিচত হওয়ার অনু েরাধ
েসকশন 2: িবপদ বা বাধা
অনু গৰ্হ কের েজেন রাখুন: িন�িলিখতগুেলা িবপদ বা বাধা িহেসেব িবেবিচত নয় এবং িন�িলিখত কারণগুেলার িভি�েত েকােনা অনু েরাধ অনু েমািদত হেব না।
o

যাতায়ােতর পেথ েলাকজেনর হাঁটাচলা করা

o

হাঁটার পথ বা সাইডওয়াক বাঁধােনা নয়

o

চলার পেথ একিট রা�ায় আেছ সািরব� পিরতয্� িবি�ং

o

আেশপােশর এলাকায় অপরােধর বয্াপাের সাধারণ উেদ্বগ

o

অ�কাের চলােফরা

অনু গৰ্হ কের সংি�� সকল সড়ক-সংেযাগ িচি�ত করুন এবং িবপদ ও বা বাধাগুেলা সনা� করুন:
ি�ট বা অয্ািভিনউ:

ি�ট বা অয্ািভিনউ:

কৰ্স ি�ট বা অয্ািভিনউ:

কৰ্স ি�ট বা অয্ািভিনউ:

পৰ্েযাজয্ সবকিট েবেছ িনন:


সংকীণর্ িবৰ্জ বা আ�ারপাস



েরললাইন কৰ্িসং



সাইডওয়াক েনই



বয্� সড়ক িক� �প সাইন, টৰ্ািফক লাইট, এবং/অথবা পথচারী পারাপার েনই



পৰ্িতব�ক আেছ বেল দীঘর্ পথ পািড় িদেয় ঘুের েযেত হয়

পৰ্েযাজয্ সবকিট েবেছ িনন:


ি�ট বা অয্ািভিনউ:

কৰ্স ি�ট বা অয্ািভিনউ:

সংকীণর্ িবৰ্জ বা আ�ারপাস



েরললাইন কৰ্িসং



সাইডওয়াক েনই



বয্� সড়ক িক� �প সাইন, টৰ্ািফক লাইট, এবং/অথবা পথচারী পারাপার েনই



পৰ্িতব�ক আেছ বেল দীঘর্ পথ পািড় িদেয় ঘুের েযেত হয়

পৰ্েযাজয্ সবকিট েবেছ িনন:


সংকীণর্ িবৰ্জ বা আ�ারপাস



েরললাইন কৰ্িসং



সাইডওয়াক েনই



বয্� সড়ক িক� �প সাইন, টৰ্ািফক লাইট, এবং/অথবা পথচারী পারাপার েনই



পৰ্িতব�ক আেছ বেল দীঘর্ পথ পািড় িদেয় ঘুের েযেত হয়

েসকশন 3: একিট অপরােধর িশকার এবং/অথবা সু রক্ষা আেদশ জাির আেছ
অনু গৰ্হ কের িন�িলিখতগুেলার মেধয্ পৰ্েযাজয্গুিলেক িচি�ত করুন:


পুিলশ িরেপাটর্ সংযু � আেছ



আিম �ুেল একিট ঘটনা সংঘটইত হওয়ার িরেপাটর্ কেরিছ



িলিখত িববৃ িত সংযু � আেছ



সু রক্ষা আেদশ সংযু � আেছ
েসকশন 4: েযৗথ েহফাজত

অতয্� গুরুত্বপূ ণ:র্ অনু গৰ্হ কের িনেচ উি�িখত িবষয়গুেলা লক্ষয্ করুন:
•

যিদ না উভয় িপতামাতা এই আেবদনপেতৰ্র পৰ্থম পৃ �ায় সই কেরন, তাহেল এই আেবদনপতৰ্ গৃ হীত হেব না।

•

পৰ্িকৰ্য়াকরেণর জনয্ েহফাজতকারী চুি� (কাে�ািড এিগৰ্েম�) বা েকােটর্র আেদশনামা অবশয্ই এই আেবদনপেতৰ্র সােথ সংযু � করেত হেব।

•

েহফাজতকারী চুি� (কাে�ািড এিগৰ্েম�) বা েকােটর্র আেদশনামার সােথ এই আেবদনপেতৰ্ অনু েরাধকৃত কয্ােল�ার অবশয্ই সাম�সয্পূণর্ হেত হেব।

•

অনু েমািদত কয্ােল�াের েকােনা পিরবতর্েনর অনু েরাধ NYCDOE, �ুল িকংবা বাস ক�ািন রক্ষা করেব না। সময়সূ িচ পিরবতর্ন করেত হেল একিট নতুন
আেবদনপতৰ্ অবশয্ই জমা িদেত হেব।

T&I 31216 Exceptions Form (Bangla/Bengali)

যাতায়াত সু িবধা পাওয়ার েযাগয্তা িনধর্ারেণ বয্িতকৰ্ম িবেবিচত হওয়ার অনু েরাধ
েহফাজতকারী চুি� (কাে�ািড এিগৰ্েম�) বা েকােটর্র আেদশনামা অনু যায়ী পৰ্াথিমক পৰ্তয্ক্ষ েহফাজতকারীর সােথ িপতামাতা/অিভভাবক (িঠকানা 1)
পৰ্থম নাম

েশষ নাম

েফান #:

ি�ট নম্বর ও নাম

অয্াপাটর্েম� বা ইউিনট #

িজপ

বেরা

ইেমইল িঠকানা:
েহফাজতকারী চুি� (কাে�ািড এিগৰ্েম�) বা েকােটর্র আেদশনামা অনু যায়ী আনু ষি�ক পৰ্তয্ক্ষ েহফাজতকারীর সােথ িপতামাতা/অিভভাবক (িঠকানা 2)
পৰ্থম নাম

েশষ নাম

েফান #:

ি�ট নম্বর ও নাম

অয্াপাটর্েম� বা ইউিনট #

িজপ

বেরা

ইেমইল িঠকানা:
অনু েরাধকৃত কয্ােল�ার
িঠকানা 1 = পৰ্াথিমক িপতামাতা/অিভভাবক

িঠকানা 2 = আনু ষি�ক িপতামাতা/অিভভাবক

স�াহ 1: পৰ্িতিট িদেনর জনয্ পৰ্াসি�ক িঠকানা বৃ �াব� করুন

সকাল
িবকাল

েসামবার

ম�লবার

বু ধবার

বৃ হ�িতবার

শুকৰ্বার

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

স�াহ 2: পৰ্িতিট িদেনর জনয্ পৰ্াসি�ক িঠকানা বৃ �াব� করুন

সকাল
িবকাল

েসামবার

ম�লবার

বু ধবার

বৃ হ�িতবার

শুকৰ্বার

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 1

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

িঠকানা 2

েসকশন 5: শারীিরক বা স্বা�য্
েছেলেমেয়িটর নব�িলিখত শারীিরক/স্বা�য্ সমসয্া আেছ যার করােণ বােস যাতায়াত সু িবধা পৰ্েয়াজন (পৰ্েযাজয্ সবগুেলা িচি�ত করুন):
 র�শূ নয্তা
 অ�ে�দ, অ�হীনতা, িকংবা কৃিতৰ্ম অ� (পােয়র পাতা, পা)
 অয্াজমা বা শ্বাসপৰ্শ্বাসজিনত সমসয্া িকংবা অসু �তা
 দৃ �ীহীনতা
 িসি�ক ফাইবৰ্িসস
 হাি� ভাঙা, �ানচুয্ত বা ফাটলযু � (পােয়র পাতা, েগাড়ািলর গাঁট, পা, হাঁটু,
 ডায়ােবিটস
িপঠ, েমরুদ�)
 পৰ্িতবি�ত্ব বা এমন েকােনা সমসয্া যা েছেলেমেয়র আচরেণ আ�িনয়�ণেক পৰ্ভািবত কের
 কয্া�ার, িটউমার, টৰ্া��া�, িকংবা সাজর্াির (হাি�, জেয়�, েবৰ্ন, অ�পৰ্তয্�)
 িডস�ািসয়া
 েসেরবৰ্াল পয্ালিস
 হৃদেরাগ
 এিপেলপিস/িখঁচুনী
 েহেমািফিলয়া
 অ�পৰ্তয্� পৰ্িত�াপন
 হাইপারেটনশন
 �িলওিসস
 লু পুস
 �াইনাল বাইফাইডা
 অপু� েপিশ
 ে�াক
 �ায়িবক সমসয্া
 মি�ে� আঘাতজিনত জখম
 িসকল েসল র�শূ ণয্তা
 অনয্ানয্ (অনু গৰ্হ কের নাম িলখুন ও বণর্না িদন) ________________________________________________________
অতয্� গুরুত্বপূ ণ:র্ এই অনু েরাধ পূ রণ করা যােব না যিদ না িন�িলিখত দু িটর উভয়িট জমা েদওয়া হয়:
•

HIPAA যা স্বা�য্-সংকৰ্া� তেথয্র েগাপনীয়তা ও িনরাপ�া িনি�ত কের

•

Medical / Health Evaluation Request (শারীিরক/স্বা�য্ পরীক্ষার অনু েরাধ) – অবশয্ই স�ােনর ডা�ারেক পূ রণ করেত হেব

T&I 31216 Exceptions Form (Bangla/Bengali)

