প্রি-রেপ্রিরেশন চেকপ্রিস্ট
আপপ্রন যখন স্কুরিে িনয চেপ্রিস্টাে করেন, প্রনরে উপ্রিপ্রখত প্রিপ্রনসগুরিা সরে আনরত ভু িরেন না।
 আপপ্রন চয সন্তানরক চেপ্রিস্টাে কেরেন,
 আপনাে সন্তারনে েয়রসে িমাণ (প্রশক্ষার্থীে িরেে সার্টিপ্রিরকট, পাসরপাটি , অর্থো েযাপ্রিিরমে চেকর্ি),
 সন্তারনে র্টকা-ইরেকশরনে চেকর্ি (যপ্রি র্থারক),
 সন্তারনে সেিরশষ প্রেরপাটি কার্ি/ট্রান্সপ্রিি (যপ্রি র্থারক),
 প্রনরেে (2) উপ্রিপ্রখত িুর্ট র্ক্যযরমন্ট যা ঠিকানাে িমাণ যাোই করে:
 প্রিস এপ্রিরমন্ট, িপ্রিি অর্থো োপ্রিে মটি রগরিে চস্টটরমন্ট;
 োপ্রিরত েসোসকােীে নারম চকান ইউর্টপ্রির্ট চকাম্পাপ্রনে (রযমন নযাশনাি প্রির্ অর্থো কন এপ্রর্সন) ইসুযকৃ ত োপ্রিে
ইউর্টপ্রির্ট প্রেি (গযাস অর্থো ইরিপ্রিক প্রেি); অেশযই প্রেগত 60 প্রিরনে মরযয ইসুযকৃ ত হরত হরে;
 োসভেরন িিত্ত চকেি চটপ্রিপ্রভশন পপ্রেরসোে প্রেি; অেশযই প্রপতামাতাে নাম ও োসস্থারনে ঠিকানা অন্তভুি ক্ত র্থাকরত হরে এেং
তা প্রেগত 60 প্রিরনে মরযযে তাপ্রেখযুক্ত হরত হরে;
 আইআেএস, প্রসর্ট হাউপ্রিং অর্থপ্রের্ট, চির্ারেি অপ্রিস অভ প্রেিু যপ্রি প্রেরসরটিরমন্ট, প্রহউমযান প্রেরসাসি অযার্প্রমপ্রনরেশন, অর্থো
অযার্প্রমপ্রনরেশন িে প্রেিরেন্স সাপ্রভিরসস (ACS), অর্থো এপ্রসএস সােকন্ট্রাক্টেসহ চির্ারেি, চস্টট অর্থো চিাকাি গভনিরমন্ট
এরিপ্রন্সে চিটােরহরর্ প্রেঠি চযখারন েসোসকােীে নাম এেং ঠিকানা উরিখ র্থাকরে; এেং প্রেগত 60 প্রিরনে মরযযে তাপ্রেখযুক্ত
হরত হরে;
 োপ্রসন্দাে নরম ইসুযকৃ ত োপ্রিে েতি মান িপার্টি টযাক্স প্রেি;
 ঘরেে পাপ্রনে প্রেি— অেশযই প্রেগত 90 প্রিরনে মরযয ইসুযে তাপ্রেখযুক্ত;
 োপ্রিভািাে েপ্রসি চযখারন োপ্রিে ঠিকানা অন্তভুি ক্ত র্থাকরে এেং তা অেশযই প্রেগত 60 প্রিরনে মরযয ইসুযে তাপ্রেখযুক্ত;
 চস্টট, প্রসর্ট, অর্থো অনয গভনিরমন্ট ইসুযকৃ ত আইপ্রর্ (আইপ্রর্এনওয়াইপ্রস কার্িসহ) যা চময়াি উত্তীণি নয় এেং চযখারন োপ্রিে
ঠিকানাে উরিখ েরয়রে;
 গত কযারিন্ডাে েেরেে ইনকাম টযাক্স িেম;
 চময়াি উত্তীণি নয় এমন অপ্রিপ্রসয়াি NYS োইভাে িাইরসন্স অর্থো িানিাে পােপ্রমট;
 প্রনরয়াগিাতাে কাে চর্থরক প্রেগত 60 প্রিরনে মরযয ইসুযকৃ ত চেতরনে সেকাপ্রে কাগিপত্র চযমন োপ্রিে ঠিকানাযুক্ত চপ স্টাে,
টযাক্স কাটাে উরেরশয িমা চিয়া িেম ো চেতরনে প্রেপ্রসট (প্রনরয়াগিাতাে চিটােরহরর্ প্রেঠি িহণরযাগয হরে না)— অেশযই
প্রেগত 60 প্রিরনে মরযযে তাপ্রেখযুক্ত হরত হরে;
 lচভাটাে চেপ্রিরেশন র্ক্যযরমন্ট, যারত প্রপতামাতাে নাম ও োপ্রিে ঠিকানা অন্তভুি ক্ত েরয়রে;
 েসোরসে প্রভপ্রত্তরত চময়াি অনুত্তীণি সিসযপত্র (রযমন মহিাে োপ্রসন্দারিে অযারসাপ্রসরয়শন), যারত প্রপতামাতাে নাম ও োপ্রিে
ঠিকানা র্থাকরে;
 চেরিরমরয়র্টে কারস্টাপ্রর্ে িমাণ, যারত অন্তভুি ক্ত আরে, তরে প্রেোে প্রেভাগীয় আরিশ অর্থো অপ্রভভােকরেে কাগিপরত্রে মরযয
সীমােদ্ধ নয়: কাগিপত্র অেশযই প্রেগত 60 প্রিরনে মরযয ইসুযকৃ ত হরত এেং প্রশক্ষার্থীে নাম ও োসস্থারনে ঠিকানা র্থাকরত
হরে।
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প্রি-রেপ্রিরেশন চেকপ্রিস্ট, েিরে
চনাট িে স্টু রর্ন্টস ইন চটরম্পাোপ্রে হাউপ্রিং
অস্থায়ী আোসরনে প্রশক্ষার্থীরিে (রযমন মযাপ্রকপ্রন-রভরন্টা কতৃি ক সংজ্ঞাপ্রয়ত আরে) ভপ্রতিে িনয চকান র্ক্যযরমরন্টশন (এে অন্তভুি ক্ত
ঠিকানা, িে তাপ্রেরখে িমাণ, এেং ইমুযনাইরিশন)িাপ্রখি কোে োযযোযকতা চনই। স্কুিসমূহরক অেশযই প্রশক্ষার্থীরক সামপ্রয়কভারে প্রিচেপ্রিস্টাে কেরত হরে এেং তােপে অস্থায়ী আোসরনে প্রশক্ষার্থীে সরে কাি করে র্ক্যযরমরন্টশরনে িনয তাো প্রর্ওই-ে সারর্থ চযাগরযাগ
কেরে।
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