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চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-101 – সংযু বি নং 6
আিাসন িা হাউব ং সংক্রান্ত প্রশ্নািলী

বিতামাতা/অবিিািক/বিক্ষার্থী:

এই ফমথবিে উন্সেিয মযাকবকবন-ন্সিন্সটা অযাক্ট 42 U.S.C. 11435-এে িতথ িূ েণ কো এিং এবি অিিযই প্রবতবি বিক্ষার্থীে নয িূ েণ কেন্সত হন্সি।
আিনাে দেওয়া তর্য দ ািন র্াকন্সি। আিনাে দেওয়া তন্সর্যে উিে বিবি কন্সে আিনাে সন্তান্সনে সান্সর্ বিষময কো হন্সি না।
বিক্ষার্থী কী কী িবেন্সষিা িাওয়াে দযা য, দসিা বনধথােন্সণ সহায়তা কোে
বেন।

নয অনু গ্রহ কন্সে বিক্ষার্থীে হাউব ং িা আিাসন-সংক্রান্ত বনম্নবলবিত প্রশ্নগুন্সলাে উিে

স্কুল/অস্থায়ী আিাসন িা দিন্সপাোবে হাউব ংন্সয়ে বলয়ান্স াোঁ-ে নয দ্রষ্টিয: অনু গ্রহ কন্সে বিক্ষার্থী ও িবেিােন্সক এই ফমথ িূ েন্সণ সহায়তা করুন। অযর্া এই
ফমথ দেব ন্সেিন িযান্সকন্স অন্তিুথি কেন্সিন না, কােণ বিক্ষার্থী যবে অস্থায়ী আিাসন িা দিন্সপাোবে হাউব ংন্সয় িসিাসকােী বহন্সসন্সি দযা য হয়, তাহন্সল
দেব ন্সেিন িযান্সকন্স ে অংি বহন্সসন্সি অনযানয আিিযক কা িন্সেে িািািাবি, বিক্ষার্থীন্সক তাে িাসস্থান্সনে বিকানাে প্রমাণ মা বেন্সত হয় না । বিতামাতাে
সম্মবত ছাড়া বিবেক্ট িাসস্থান্সনে অিস্থা সপবকথত তর্য প্রকাি কেন্সত িােন্সি না।

বিক্ষার্থীে নাম এিং তর্য:
দিষ নাম

OSIS নম্বে

প্রর্ম নাম

মধয নাম

স্কুল

ন্মতাবেি (মাস/বেন/িৎসে)

অনু গ্রহ কন্সে বিক্ষার্থীে িাসস্থান্সনে িতথমান িযিস্থা বচ্বিত করুন। অনু গ্রহ কন্সে একবি িক্স-এ বিক-বচ্ি বেন:

বিক (√)

(শুধু মাে স্কুন্সলে
িযিহান্সেে ন্সনয)
ATS দকাি

আিাসন (হাউব ং) সংক্রান্ত প্রশ্নািলী িাছাই

িািলি আি - িাসস্থান না র্াকায় অর্িা আবর্থক িানান্সিাড়ন্সনে
িা ািাব কেন্সছ
দিল্টাে -

নয অনয িবেিাে অর্িা িযবিে সান্সর্ িাসস্থান

D

S

রুবে ও উিেণকালীন আশ্রয় িা দিল্টাে
রুবে িা উিেণকালীন আশ্রয়ন্সকন্দ্র িা দিল্টাে নয় এিং এন্সত

H

অনযানয অস্থায়ী আিাসন অিস্থা - দেইলাে িাকথ, কযাপগ্রাউন্ড, াবড়, িাকথ, উন্মু ি স্থান, িবেতযক্ষ িিন, ো ির্,
বকংিা অনয দযন্সকান িসিান্সসে ন্সনয যন্সর্ষ্ট নয় এমন স্থান

T

স্থায়ী আিাসন - দয বিক্ষার্থী দকান স্থায়ী, বনয়বমত, এিং িাস-উিন্সযা ী স্থান্সন িাস কেন্সছ

P

দহান্সিল/ন্সমান্সিল - এমন দকার্াও িাস কেন্সছ যা
িাড়া বেন্সত হয়

বিক্ষার্থী যবে দকান স্থায়ী িাসস্থান্সন না র্ান্সক, তাহন্সল বনম্নবলবিতবি প্রন্সযা য হন্সল তাও বচ্বিত করুন:
সঙ্গীহীন বকন্সিাে-বকন্সিােী - দয বকন্সিাে-বকন্সিােী এক ন বিতামাতা িা অবিিািন্সকে প্রতযক্ষ তত্ত্বািধান্সন
র্ান্সক না

(শুধু মাে স্কুন্সলে
িযিহান্সেে ন্সনয) যবে
প্রন্সযা য হয় তন্সি “Y”
বলিুন

_____________________________ _____________________________________ ________________________
বিতামাতা/অবিিািক (ইংন্সেব

িড় অক্ষন্সে)

বিতামাতা/অবিিািন্সকে স্বাক্ষে

অনু গ্রহ কন্সে অনু ন্সোধ অনু যায়ী আিনাে সন্তান্সনে স্কুন্সল এই ফমথ

তাবেি

মা বেন।

দ্রষ্টিয: মযাকবকন্সনা দিন্সটা অযাক্ট অনু যায়ী আিনাে সন্তান কী কী িবেন্সষিা লান্সিে উিযু ি হন্সত িান্সে, আিনাে দেয়া উিন্সেে উিে তা বনধথােন্সণ সহায়তা
কেন্সি। দযসি বিক্ষার্থী এই অযাক্ট অনু সান্সে সু েক্ষা লাি কন্সে, তাো সাধােণত আিিযক কা িে, দযমন িাসস্থান্সনে প্রমাণ, স্কুন্সলে দেকিথ, বিকাইন্সেকিন্সনে দেকিথ িা িার্থ সাবিথবফন্সকি ইতযাবে ছাড়াই সান্সর্ সান্সর্ স্কুন্সল িবতথ হন্সত িাোে অবধকাে োন্সি। বিক্ষার্থী িবতথ হওয়াে িে নতুন স্কুলন্সক অিিযই
বিক্ষার্থী সিথন্সিষ দয স্কুন্সল দস িন্সড়ন্সছ, দস স্কুন্সলে সান্সর্ দযা ান্সযা কন্সে বিক্ষার্থীে বিকা-ইন্সেকিন, এিং দিন্সপাোবে হাউব ং (STH) দেকিথসহ বিক্ষা ত
দেকিথ িািািাে অনু ন্সোধ ানান্সত হন্সি। বলয়ান্স াোঁন্সক অিিযই বিক্ষার্থীন্সক অনযানয প্রন্সয়া নীয় কা িে সংগ্রহ কেন্সত এিং বিকা গ্রহণ কেন্সত সহায়তা
কেন্সত হন্সি। দযসি বিক্ষার্থী মযাকবকবন-ন্সিন্সটা অযাক্ট-এে অধীন্সন সু েবক্ষত, তাো বিনা িেন্সচ্ যাতায়তা ও অনযানয িবেন্সষিা িািাে দযা য। অনু গ্রহ কন্সে
সূ ন্সেে নয চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-780 দেিুন।
এই ফন্সমথে সান্সর্ এক িাতাে সংযু বি আন্সছ যাে বিন্সোনাম: “মযাকবকন্সনা-ন্সিন্সটা দহামন্সলস অযাবসেযাে অযাক্ট - েুন্সিটস ইন দিন্সপাোবে হাউব ং াইি ফে
িযান্সেটস অযান্ড ইয়ু র্।”
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