অফিস অভ আফলি চাইল্ডহুড
নতু ন ফিন্ডারগার্টির্ন ভফতি ফিষয়ি প্রশ্নািলী
School Staff: Please Complete This Section
Borough

District

Name of
School

School

Data of Birth
(Month/Day/Year)

NYC Student
Identification Number

Gender

Student Name: Last, First, Middle Initial
Pre-Reg Date
(Month/Day/Year)

Date Entered in ATS
(Month/Day/Year)

ফিতাোতা/অফভভািি: অনুগ্রহ ির্র এই অংিটি িূরণ িরুন
অনুগ্রহ করর(1)এবাং(2)-উভয় প্ররের উত্তর দদন। উত্তর দদবার আরগ অনুগ্রহ করর পড়ুন।
প্রশ্ন ১:
ফিন্ডারগার্টির্নর আর্গর িছর্র আিনার সন্তান িী ধরর্নর প্রযত্ন িা আফলি এডু র্িিন পির্য়র্ছ?
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প্রর াজ্য  সবটিরে দিহ্ন দদন
আমার সন্তানরক শুধুমাত্র বাদড়র পদররবরে

ত্ন দনয়া হরয়রে(আদম, পদরবাররর অনয দকান সদসয, অথবা অনাত্মীয় দকউ দ মন দবদবদসটার



A



B

আমার সন্তান এমন একটি দপ্র-দক পদররবরে দেরলা দ খারন আমারক দবেন দদরে হরয়রে(র মন, কমুযদনটি দসন্টার, দে দকয়ার দসন্টার,
লাইরসন্সপ্রাপ্ত ফ্যাদমদল দে দকয়ার পদররবে, ধমীয় স্কু ল ইেযাদদ)

এটিএস প্রশ্ন১: K



C

দকন্ডারগারটেরনর আরগ আদম এনওয়াইদস-র বাইরর দেলাম

এটিএস প্রশ্ন১: M



D

দি, দেদওই-অথোয়রনর দপ্র-দক

এটিএস প্রশ্ন১: N

অথবা নযাদন োর

ত্ন দনরয়রে)।

এটিএস প্রশ্ন১: J

প্রশ্ন 2:

িী িারর্ণ ফিন্ডারগার্টির্নর িছর্রর আর্গর িছর সন্তানর্ি ফি ফপ্র-ফিন্ডারগার্টিন িেিসূফচর্ত ভফতি ির্রনফন?
দি দকন্ডারগারটেন-এর বযবস্থা পাবদলক স্কু ল অথবা নন-পাবদলক স্কু ল বযবস্থায়, দ মন দে দকয়ার দসন্টার, দহে-স্টাটে প্রগ্রাম, ফ্যারমদল দে দকয়ার, ইেযাদদরে লভয; দি দপ্রদকন্ডারগারটেন অধে দদবস (২.৫ ঘণ্টা) এবাং পূণে দদবস(৬ ঘণ্টা বা অদধক) হরে পারর। দ সব দেরলরমরয়র বয়স ৩১ দেরসম্বরর মরধয ৪ হরব, োরা দস বের দসরেম্বর মারস
িালূ হওয়া দি দপ্র-দকন্ডারগারটেরনর জ্নয আরবদন করার দ াগয।

অনুগ্রহ করর  দনরি একটি উত্তর দদন।













For Office Use
Only

A

আদম দি দপ্র-দকন্ডারগারটেন সম্পরকে জ্ানোম না।

এটিএস প্রশ্ন১: J

B

দি দকন্ডারগারটেন-এ ভদেে র আরবদন প্রদিয়া অনুসরণ করা দেরলা অদে জ্টিল

এটিএস প্রশ্ন১: K

C

আমার মহল্লায় দকান দি দপ্র-দক সুদবধা দনই।

এটিএস প্রশ্ন১: L

D

আদম দি দপ্র-দকন্ডারগারটেরন আরবদন কররদেলাম দকন্তু আমার সরবোচ্চ পেরের কমেসূদিটিরে দস ভদেে হরে পাররদন।

এটিএস প্রশ্ন২: M

E

আমার সন্তারনর জ্নয অধে দদবরসর দি দকন্ডারগারটেন কমেসূদি লভয দেল, দকন্তু আমার প্ররয়াজ্ন দেল পূণে দদবরসর কমেসূদি।

এটিএস প্রশ্ন২: N

F

আমার সন্তারনর জ্নয পূণে দদবরসর দি দকন্ডারগারটেন কমেসূদি লভয দেল, দকন্তু আমার প্ররয়াজ্ন দেল অধে দদবরসর কমেসূদি।

এটিএস প্রশ্ন২: P

G

আদম আমার সন্তানরক বাদড়রে রাখরে দিরয়দে।

এটিএস প্রশ্ন২: Q

H

আদম আমার সন্তানরক দসই একই দেক্ষা পদররবরে রাখরে দিরয়দে দ খারন দস দপ্র-দকন্ডারগারটেরনর আরগ দেরলা।

এটিএস প্রশ্ন২: R

I

দেওই-অথোদয়ে লভয দপ্র-দক-এর মান সম্পরকে আমার সরেহ দেরলা।

এটিএস প্রশ্ন২: T

J

আমার দজ্ানভু ক্ত দেদিক্ট স্কু রল দপ্র-দক পদররসবা লভয দেরলা না।

এটিএস প্রশ্ন২: U

K

উপররর দকানটিই প্রর াজ্য নয়

এটিএস প্রশ্ন২: S

দপোমাোর স্বাক্ষর: _________________________________________________________ োদরখ _____________________
এটিএস এন্টার করররে: _________________________
এই ডক্যুর্েন্টটি ফিক্ষার্থীর ভফতি িরর্ের সার্র্থ সংযুক্ত িরুন
K Admit Questionnaire
হালনাগাদকরণ: 20150427FB

T&I-22724 (Bengali)

বাাংলা

