প্রি-রেজিস্ট্রেশন রেকপ্রিস্ট
আপনি যখি স্কলের
ু
জিয নি-ররজজস্টার করলেি, নিলে উনিনখত জজনিসগুলো সলে আিলত ভেলেি
িা।
ু





আপনাে সন্তাস্ট্রনে বয়স্ট্রসে িমাণ সসাালির োথ সাটিনকলকি, পাসলপাি, অথো েযাপটিজলের ররকর্ )
সন্তাস্ট্রনে টিকা-ইস্ট্রেকশস্ট্রনে রেকর্ড (যপ্রি থাস্ট্রক),
আপনাে সন্তাস্ট্রনে সবস্ট্রড শষ প্রেস্ট্রপািড কার্/ট্র্যান্সজিপ্ট
ড
(যপ্রি থাস্ট্রক), এবং
ু
প্রনস্ট্রেে উপ্রিপ্রিতগুস্ট্রিা রথস্ট্রক িইটি (2) র্কযস্ট্র
ু মন্ট, যা টিকানাে িমাণ যাোই কেস্ট্রব:
 নেজ এনিলেন্ট, দনেে, অথো োনির েিলেলজর রস্টিলেন্ট;
ৃ
 োনিলত েসোসকারীর িালে রকাি ইউটিনেটি রকাম্পানির (রযেি িযাশিাে নির্ অথো কি এনর্সি)  ইসুযকত
োনির ইউটিনেটি নেে (েযাস অথো ইলেনিক নেে); অেশযই নেেত 60 নদলির েলযয ইসুযকত
ৃ হলত হলে;
 রকেে রিনেনভশি িদত্ত োসভেলি পনরলেোর নেে; এর উপর অেশযই নপতাোতার িাে ও োসস্থালির টিকািা
ছাপা থাকলত হলে এেং তা নেেত 60 নদলির েলযযর তানরখযুক্ত হলত হলে;
ু
 IRS, নসটি হাউজজং অথনরটি, রকর্ালরে অনকস অভ ররকযজজ
নরলসলিেলেন্ট, নহউেযাি নরলসাস
অযার্নেনিলেশি, অথো অযার্নেনিলেশি কর নেেলেন্স সানভলসস (ACS), অথো ACS সােকন্ট্রাক্টরসহ
রকর্ালরে, রস্টি অথো রোকাে েভিলেন্ট এলজজন্সর রেিারলহলর্ নেটি রযখালি েসোসকারীর িাে এেং টিকািা
 উলিখ থাকলে এেং তা অেশযই নেেত 60 নদলির েলযযর তানরখযুক্ত হলত হলে;
 রয োনিলত েসোস করলছ রসিার েতোি িপাটি িযাক্স নেে;
 রয োনিলত েসোস করলছ রসিার পানির নেে,  তা অেশযই নেেত 90 নদলির েলযযর তানরখযুক্ত হলত হলে;
 োনির টিকািা সহ োনিভািার রনসদ,  তা অেশযই নেেত 60 নদলির েলযয তানরখযুক্ত হলত হলে;
 রস্টি, নসটি, অথো অিয েভিলেন্ট ইসুযকত
ৃ আইনর্ (IDNYC কার্ সহ) যা রেয়াদ উত্তীর্ িয় এেং রয োনিলত
েসোস করলছ রসিার টিকািা উনিনখত আলছ;
 েত কযালেন্ডার েছলরর ইিকাে িযাক্স কে;
 রেয়াদ উত্তীর্ হয়নি এেি অনকনশয়াে NYS োইভার োইলসন্স অথো োিার পারনেি;
 নিলয়ােদাতার কাছ রথলক নেেত 60 নদলির েলযয ইসুযকত
ৃ রেতলির (রপলরালের) সরকানর কােজপত্র, রযেি
োনির টিকািাযুক্ত রপ স্টাে, িযাক্স কািার উলেলশয জো রদয়া কে অথো রপলরাে নরনসি (নিলয়ােদাতার
রেিারলহলর্ নেটি িহর্লযােয হলে িা)  অেশযই নেেত 60 নদলির েলযযর তানরখযুক্ত হলত হলে;
 রভািার ররজজলেশলির কােজপত্র ো র্কযলেন্ট,
ু
যালত নপতাোতার িাে ও োনির টিকািা অাভক্ত
ু রলয়লছ;
 েসোলসর নভনত্তলত রেয়াদ উত্তীর্ হয়নি এেি সদসযপদ ো রেম্বারনশপ (রযেি, এোকায় েসোসকারীলদর
অযালসানসলয়শি), যালত নপতাোতার িাে ও োনির টিকািা থাকলে;
 রছলেলেলয়টির কালস্টানর্র িোর্, যালত অাভক্ত
ু আলছ তলে এলতই সীোেদ্ধ িয়, নেোর নেভােীয় আলদশ অথো
অনভভােকলের কােজপত্র, এসে কােজপত্র অেশযই নেেত 60 নদলির েলযয ইসুযকত
ৃ হলত হলে এেং নশক্ষাথীর
িাে ও োসস্থালির টিকািা থাকলত হলে।

অস্থায়ী আবাসস্ট্রন বা রিস্ট্রপাোপ্রে হাউজিংস্ট্রয় বসবাসকােী প্রশক্ষাথীস্ট্রিে িনয দ্রষ্টবয
েযানকনি-রভলন্টা অস্থায়ী আোসিলক রযভালে সংজ্ঞানয়ত কলরলছি রসই অিুযায়ী, রযসে নশক্ষাথী এযরলর্র আোসলি োস
কলর, তালদর এিলরাে করার জিয রকালিা িনথপত্র (এলত অাভক্ত
ু টিকািা, জন্ম তানরলখর িোর্ এেং টিকাদালির ররকর্)
জোলদয়া োযযতােূেক িয়। স্কেগুলো
ু
অেশযই অস্থায়ী আোসলির নশক্ষাথীলক সােনয়কভালে নি-ররজজস্টার করলে এেং
এরপর নশক্ষাথীর সলে কাজ কলর DOE-এর সালথ রযােলযাে কলর র্কযলেলন্টশি
ু
সংিহ করলে।
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