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শিক্ষার্থীর তর্থয

শেষ নাম

প্রথম নাম

মধ্য নাম

বাশির শ ান নম্বর
(
)

বাশির ঠিকানা (বাশির নম্বর, রাস্তার নাম, অ্যাপ্ট#, শিটি, শেট, শিপ)
বয়ি

িন্মতাশরখ(মাি/শিন/বৎির)

শিঙ্গ (ঐশিক)
 পু

শেষ স্কু লির নাম, শিটি, শেট (অ্থবা বতত মান স্কু ি)

 স্ত্রী

শেিথ ইনিুযলরলের তথয: শেক্ষাথীর শক শেিথ ইনিুলরে আলে?
েযাাঁ  যশি েযাাঁ েয়,
শেিথ প্লাি শব

তােলি কী ধ্রলনর ইনিুযলরে?

 না যশি না েয় তােলি আপশন
r েযাাঁ  না

শেক্ষাথীর আইশি #

প্রাইলেট শেিথ ইনিুযলরে শমশিলকইি চাইল্ড

স্বাস্থ্য-িংক্রান্ত িতকততা: এমন শকান স্বাস্থ্য
অ্বস্থ্া আলে যা োরীশরক কমতকালে অ্ংেগ্রেলের
িনয ক্ষশতকারক?
েযাাঁ

শক চান কোলরলির বযাপালর আপনার িলঙ্গ শযাগালযাগ করা শোক?

না

শবলেষ শেক্ষার তথয: শেক্ষাথী শক শবলেষ শেক্ষা শিবা িাে কলর?
েযাাঁ  যশি েযাাঁ েয়, তােলি আপনার কালে শক ইনশিশেিুয়ািাইি এিুলকেনাি প্লযালনর(IEP) কপি আলে?  েযাাঁ

 না

 না
ইংশিে িযাঙ্গুলয়ি িানতার (ইএিএি) তথয
বাশির প্রাথশমক োষা কী, শেক্ষাথী শয োষায়ই কথা বিুক না শকন?
শেক্ষাথী অ্শধ্কাংে িময় কী োষািমূলে কথা বলি?____________________________________________________________
প্রলযািয েলি, শেক্ষাথী শকান্ শকাো্ন্ োষায় পিলত অ্থবা শিখলত পালর?_________________________________________________________

শিতামাতা/অশিিাববকর তর্থয
শেষ নাম

প্রথম নাম

শেক্ষাথীর িালথ িম্পকত

বাশির ঠিকানা(বাশির নম্বর, রাস্তার নাম, অ্যাপ্ট#, শিটি, শেট, শিপ)

শপতামাতা/অ্শেোবলকর অ্গ্রাশধ্কালরর োষা
শিখা:

বাশির শ ান নম্বর

কালির শ ান/লিি শ ান নম্বর

(

(

)

কথাবিা:
শপতামাতা/অ্শেোবলকর ইলমইি

)

এিবরালবমন্ট স্টাফ িূরণ করবব:
ররশিবেিি (একটি রববে শিি):
নতু ন
 এনওয়াইশি শিওই-লত পুনেত শতত (১ বেলরর কম)
 এনওয়াইশি শিওই-লত পুনেত শতত (১ বেলরর শবশে)
 শকাি 10-এ শ রা (যশি শকাি 10-এ শ রা েয়):
শেক্ষাথীর বতত মান ট্র্যােশক্রপ্ট রলয়লে
 ট্র্যােশক্রলপ্টর িনয শনউ ইয়কত শিটির বাইলরর স্কু লি আলবিন করা েলয়লে

বযবস্থাগ্রহণ:
_________________________________________________________
েশতত র স্কু লির নাম/শিশবএন

ররফারকৃত:
স্কু লির নাম/শিশবএন

বদশলর আববদি(একটি রববে শিি):

1)____________________________________________________

 োই-লবান(শুধ্ু ইএি) শনরাপত্তািশনত  শেশু প্রযত্ন(শুধ্ু ইএি)
 স্বাস্থ্যিশনত
 ি র(শুধ্ু এইচএি)
 অ্নয(অ্নুগ্রে কলর উলেখ করুন):__________________________

2)_________________________________________

দ্রষ্টবয:

আপশন একিন কাউলেিলরর িলঙ্গ আলিাচনা কলরশে এবং স্কুলি আিন পাওয়ার বযাপালর আমার শবকল্প এবং এর প্রশক্রয়া বুলেশে।
তথয বুলেশে এবং অ্গ্রির েওয়ার িনয িরকাশর তথয িাে কলরশে।

িাম/শিতামাতা/অশিিাববকর স্বাক্ষর:
কাউবেলবরর িাম/স্বাক্ষর:
বাড়শত মতামত:
T&I – 22886 (Bengali)

তাশরখ:

আশম প্রিত্ত

শিক্ষার্থীর িাম: রিষ _____________________________________ প্রর্থম ___________________________ তাশরখ: ________

শিতামাতা/অশিিাবক িূরণ করববি:

এিবরালবমন্ট স্টাফ িূরণ করবব:
ররশিবেিি িূরণকৃত কমীর িাম:

ঠিকানার প্রমাে শিলত েলব শনলচ উশেশখত শযলকান িুটি িক্যলমন্ট দ্বারা:



বািস্থ্ালনর প্রমাে শিলত শনলচ উশেশখত শযলকান িুটি িক্যযলমন্ট অ্বেযই শিখালত েলব, প্রলতযকটিলত অ্বেযই বাশির ঠিকানার উলেখ থাকলত েলব
বাশির মূি শিি এশগ্রলমন্ট, িশিি অ্থবা মটতলগলির শেটলমন্ট।
বাশিলত বিবািকারীর নালম শকান ইউটিশিটি শকাম্পাশন কততত ক(লযমন নযােনাি শগ্রি অ্থবা কন এশিিন) ইিুযকতত বাশির ইউটিশিটি শবি(গযাি
অ্থবা ইলিশিক শবি)
আইআরএি, শিটি োউশিং অ্থশরটি, শেউমযান শরলিালিতি অ্যািশমশনলেেন, অ্যািশমশনলেেন র শচিলেে িাশেত লিি (এশিএি), অ্থবা এশিএি
িাবকন্ট্রাক্টরিে শ িালরি, শেট অ্থবা শিাকাি গেনতলমন্ট এলিশের শিটারলেলি শবগত ৬০ শিলনর মলধ্য ইিুযকতত িক্যযলমন্ট অ্থবা শচঠি শযখালন
বিবািকারীর নাম এবং ঠিকানা উলেখ থাকলব
বাশিন্দার নলম ইিুযকতত বাশির বতত মান প্রপাটিত টযাক্স শবি
বাশির পাশনর শবি অ্বেযই শবগত ৯০ শিলনর মলধ্য ইিুযর তাশরখযুক্ত
বাশির ঠিকানার উলেখিে োিার শরশিট
শেট, শিটি, অ্থবা অ্নয গেনতলমন্ট ইিুযকতত আইশি যা শময়াি উত্তীেত নয় এবং শযখালন বাশির ঠিকানার উলেখ রলয়লে
গত কযালিন্ডার বেলরর ইনকাম টযাক্স রম
শময়াি উত্তীেত নয় এমন অ্শ শিয়াি এনওয়াইশি োইোর িাইলিে অ্থবা িানতার পারশমট।
শনলয়াগিাতার কাে শথলক প্রাপ্ত শবতলনর িরকাশর কাগিপত্র শযমন টযাক্স স্থ্শগত রাখার উলেলেয িমা শিয়া রম বা শবতলনর শরশিট (শনলয়াগিাতার
শিটারলেলি শিওয়া শচঠি গ্রেেলযাগয েলব না) শযখালন অ্বেযই বাশির ঠিকানার উলেখ থাকলব।
বাশিলত বিবািকারীর নাম এবং ঠিকানার উলেখিে গত ৬০ শিলনর মলধ্য ইিুযকতত িন্তালনর কালোশির প্রমােযুক্ত যালত অ্ন্তেুত ক্ত আলে, শকন্তু এলতই
িীমাবদ্ধ নয়, শবচারশবোগীয় আলিে অ্থবা অ্শেোবকলের কাগিপলত্রর িক্যযলমন্ট।
 CR A-101 অ্নুযায়ী, প্রলযািয েলি, পযালরন্ট এশ লিশেট অ্ব শরশিলিশে
 অ্নয, উলেখ করুন___________________________________________________________________________________

িলন্মর প্রমাে:

 িলন্মর িাটিতশ লকট

 পািলপাটত

 িন্ম তাশরখিে বযাশপ্টিলমর শরকিত

 অ্নয, উলেখ করুন

 ট্র্যােশক্রপ্ট/শরলপাটত কািত

 িাক্তালরর শচঠি

ইমুযনাইলিেলনর শরকিত

 ঘটনার শরলপাটত

আইইশপ(বযশক্তক শেক্ষা কমতিূশচ)

 শি টি ট্র্াে ার িামাশর অ্ব ইনলেশেলগেন

শপতামাতার েি নামা

 শি টি ট্র্াে ার ইনলটক

 শপতামাতা-নন এমন তত্ত্বাবধ্ায়লকর েি নামা

 পুশিে শরলপাটত/িলকট #

 অ্নয(উলেখ করুন): ____________________)

 বন্ধনমুশক্তর েি নামা

 শকাটত িক্যযলমন্ট

 অ্নয(উলেখ করুন): ____________________)

ট্র্যাে ার

 চাইল্ড শকয়ার প্রিানকারীর কাে শথলক শনাটাশরকত ত
শচঠি

 অ্নয(উলেখ করুন): ____________________)

রম(“টি- রম”)

 এলিশে শিটার
 শনলয়াগিাতার কাে শথলক শনাটাশরকত ত শচঠি
রম

রম

 504 িুশবধ্া পশরকল্পনা
 অ্নয(উলেখ করুন): ____________________)

*ঠিকািার প্রমাণ এবং/অর্থবা িবের প্রমাবণর িিয রেসব ডক্যযবমন্ট িমা রদয়া রেবত িাবর তার একটি িূণণ তাশলকার িিয অিুগ্রহ কবর চ্যাবেলবরর
প্রশবধাি A 101 রদখুি।
ইন্টারশিউবয়র িাদটিকা(প্রলযািয িকি তথয অ্নুগ্রে কলর উলেখ করুন):
স্কু ল ইশতহাস: শগ্রি স্তর, শক্রশিট, শটে শস্কার, বাোই প্রশক্রয়ায় অ্ংেগ্রেে, শরলিন্টস্/আরাশিটি, শিিচািত ইনল া, এইচএিএশপ ইনল া
রেসব িশরবসবার অশধকার আবে: শবলেষ শেক্ষা পশরলিবা, আইইশপ পশরলিবা, ইএিএি পশরলিবা, ইতযাশি(ট্র্যােশক্রপ্ট এবং শরলপাটত কািত পযতালিাচনার
শেশত্তলত)
শববিষ িশরশস্থশত: এলিশে িংশিষ্টতা/িংলযাগ, অ্স্থ্ায়ী োউশিং, োর শকয়ার ইতযাশি
স্কু ল সংক্রান্ত আগ্রহ: শপতামাতার অ্গ্রাশধ্কার, অ্যাকালিাশমক আগ্রে, অ্নুলরাধ্, িম্ভাবয ইএিএিলির কমতিূশচর আগ্রে

প্রলযািয েলি এনলরািলমন্ট কাউলেির কততত ক পূরেকত ত েলব:
 শেক্ষাথীর শরকিত শিখা বা িানার শবষলয় শপতামাতালক শবরত রালক এমন শকান আিািত শনলিত ে থাকলি তা উলেখ করুন:
নাম (প্রথম এবং শেষ):

T&I – 22886 (Bengali)

_______________ উপস্থ্াশপত িক্যযলমন্ট(লকালটতর শনলিত ে ইতযাশি): _______________________________

শিক্ষার্থীর িাম: রিষ _____________________________________ প্রর্থম ___________________________ তাশরখ: ________

উিস্থাশিত কাগিিত্র(প্রবোিয সবকটিবত রচ্ক মাকণ শদি)

শসদ্ধাবন্তর অবস্থা(একটিলত শচক মাকত শিন):  শরশিোিত

 শর ারকত ত  শকান বযবস্থ্া শনয়া েয়শন

 তথয শিয়া েলয়লে  স্থশগত আলে

 অন্য(উল্লেখ করুন্): _____________________________________________________________________________________
মন্তবয:

T&I – 22886 (Bengali)

