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নিক্ষার্থীি তর্থয

শিক্ষার্থীর পদবী: (জন্ম িংসাপত্রে যেমন যদখাত্রনা আত্রে)

শিক্ষার্থীর প্রর্থম নাম: (জন্ম িংসাপত্রে যেমন যদখাত্রনা আত্রে)

যেণী:

শিঙ্গ:

জন্মগ্রহণ করা শসটি:

পুঃ

জন্মগ্রহণ করা যেট:

মুঃ

শিক্ষার্থীর মধ্য নাম:

জন্ম তাশরখ:

জন্মভূ শম:

জন্মগ্রহণ করা কাউশি:

বর্ড :
1.
2.
☐
☐

এই শিিটি শক শহস্পাশনক না িযাটিত্রনা? (যকবি একটি বােন)
☐ না, শহস্পাশনক বা িযাটিত্রনা নয় ☐ হযাাঁ, শহস্পাশনক বা িযাটিত্রনা
এই শিিটি শক: (একটি বা তার যবশি বােন। আপনাত্রক অন্ততুঃ একটি বােত্রত হত্রব)
আত্রমশরকান ভারতীয় বা আিাস্কা যদিীয়
☐ কৃ ষ্ণাঙ্গ বা আশিকান আত্রমশরকান
☐ যেতাঙ্গ
এশিয়ান
☐ জন্মগতভাত্রব হাওয়াই বা অনয যকান প্রিান্ত মহাসাগরীয় দ্বীত্রপর যিাক

নিতামাতা/অনিিাবককি তর্থয
িনিবাি 1 (প্রার্থনমক) যেখাকন নিক্ষার্থী বাস ককিন
বাশ়ির ঠিকানা:

শসটি

যেট

নাম (প্রার্থশমক যোগাত্রোগ):
একটিত্রত দাগ শদন:
☐ শপতা
☐ মাতা
ইত্রমি ঠিকানা:

শজপ

নাম (যগৌণ) :

☐ সৎশপতামাতা

☐ অশভভাবক

একটিত্রত দাগ শদন:
☐ শপতা
☐ মাতা
ইত্রমি ঠিকানা:

☐ অনয

প্রার্থশমক য ান (সমস্ত স্বয়ংনিয কল এই নম্বকি োকব):

☐ সৎশপতামাতা

☐ বাশি

শদ্বতীয় য ান:

☐ অশভভাবক

☐ যমাবাইি

☐ অনয

☐ কমমত্রক্ষে

শদ্বতীয় য ান:
☐ বাশ়ি

☐ যমাবাইি

☐ কমমত্রক্ষে

তৃ তীয় য ান:

☐ বাশ়ি

☐ যমাবাইি

☐ কমমত্রক্ষে

☐ বাশ়ি

☐ যমাবাইি

☐ কমমত্রক্ষে

তৃ তীয় য ান:
☐ বাশ়ি

☐ যমাবাইি

☐ কমমত্রক্ষে

শনত্রয়াগকতম া:

শনত্রয়াগকতম া:

িনিবাি 2
বাশ়ির ঠিকানা:

শসটি

নাম:
একটিত্রত দাগ শদন:
☐ শপতা ☐ মাতা ☐ সৎশপতামাতা
বাশ়ির য ান:
ইত্রমি ঠিকানা:
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যেট

শজপ

নাম:

☐ অশভভাবক

☐ অনয

একটিত্রত দাগ শদন:
☐ শপতা ☐ মাতা ☐ সৎশপতামাতা

☐ অশভভাবক

☐ অনয

ইত্রমি ঠিকানা:

পৃষ্ঠা 1 / 4

কমমত্রক্ষত্রের য ান:

কমমত্রক্ষত্রের য ান:

যমাবাইি য ান:

যমাবাইি য ান:

শনত্রয়াগকতম া:

শনত্রয়াগকতম া:

যেফাজত তর্থয
শিক্ষার্থীর বাস: ☐ প্রার্থশমক বাসস্থান ☐ যগৌণ বাসস্থান

☐ যেৌর্থ যেসত্রমি

☐ অনয(বযাখযা করন) ________________________

শিক্ষার্থীর কার আইশন যহ াজত রত্রয়ত্রে?
☐ শপতা ও মাতা

☐ িধ্মাে মাতা

☐ িধ্মাে শপতা

☐ যেৌর্থ

☐ অনয ________________________

সকোদি তর্থয
প্রর্থম নাম

যিষ নাম

শিঙ্গ

জন্ম তাশরখ

যেণী

স্কি (েশদ যোগ শদত্রয় র্থাত্রক)

যোগদান কিা যিষ স্কু ল (নকন্ডািগাকটডকন প্রকবি কিা নিক্ষার্থীকদি জনয, অনুগ্রে ককি যোগদান কিা যে
যকাকনা নপ্রস্কু ল তানলকািু ক্ত করুন)
স্কত্রির নাম:

সম্পূণম করা যেণী:

ঠিকানা:

শসটি/যেট

শজপ:

শিিটির মাশকম ন েক্তরাত্রে প়িা ির করার বৎসর:

আপনার সন্তানত্রক শক পূববম তী স্কি শিশিক্ট যর্থত্রক বশহষ্কৃত করা হত্রয়ত্রে?
☐ হযাাঁ
☐ না

য ান:

আিনাি সন্তান নক বতডমাকন ননম্ননলনখত যপ্রাগ্রানম়ং নবকল্পগুনলি মকযয যকাকনা একটিকত অ়ংিগ্রের্ কিকে?
ইংত্ররশজ শদ্বতীয় ভাষা শহসাত্রব
প্রশতভাধ্র ও প্রশতভাবান
504 আবাসন পশরকল্পনা
☐ হযাাঁ ☐ না
☐ হযাাঁ ☐ না
☐ হযাাঁ ☐ না
আপনার সন্তান শক প্রর্থত্রম ইংত্ররশজ ো়িা অনয যকান ভাষা বিত্রত শিত্রখশেি এবং/অর্থবা একটি পশরবাত্রর বসবাস কত্রর যেখাত্রন ইংত্ররশজ ো়িা অনয ভাষায় কর্থা বিা হয়?
☐ হযাাঁ
☐ না
হযাাঁ হত্রি, যকান ভাষা?
ননম্ননলনখত তর্থয বাোইকির্ প্রনিযাি অ়ংি নেসাকব বযবোি কিা েকব ো PI 11.02(2)(b) অযীকন যসই সকল নিক্ষার্থীকদি িনাক্ত কিকত প্রকযাজন
োকদি নবকিষ নিক্ষা িনিকষবা প্রকযাজন, বা সম্ভবত প্রকযাজন। আিনাি সন্তাকনি ননম্ননলনখত অবস্থাি যকাকনাটি আকে নক?
আপনার সন্তাত্রনর শক তার পূববম তী স্কত্রির সাত্রর্থ একটি ইশিশভজয়ািাইজড্ এিত্রকিন যপ্রাগ্রাম (IEP) রত্রয়ত্রে?

☐ হযাাঁ

☐ না

শবত্রিষ শিক্ষা অক্ষমতা (SLD)

হযাাঁ

না

অটিজম (A)

হযাাঁ

না

অনভূ শতমূিক আচরত্রণর অক্ষমতা (EBD)

হযাাঁ

না

যবৌশিক অক্ষমতা / অনযানয শবকািগত অক্ষমতা

হযাাঁ

না
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বাক্ ও ভাষাগত অক্ষমতা

হযাাঁ

না

অত্রর্থাম ত্রপশিক অক্ষমতা (OI)

হযাাঁ

না

ট্রমাটিক যেইন ইনজশর (TBI)

হযাাঁ

না

অনযানয স্বাস্থয অক্ষমতা (OHI)

হযাাঁ

না

দৃশিজশনত অক্ষমতা (VI)

হযাাঁ

না

উত্রেখত্রোগয শবকািগত শবিম্ব (SDD)

হযাাঁ

না

েবণ অক্ষমতা (HI)

হযাাঁ

না

অনযানয, তাশিকাভক্ত করন:

শবত্রিষ শিক্ষাগত চাশহদার জনয আপনার সন্তানত্রক কখনও যকাত্রনা যপ্রাগ্রাত্রম মূিযায়ন বা স্থাপন করা হত্রয়ত্রে?
(এর মত্রধ্য রত্রয়ত্রে শকিারগাত্রটমন ির করার আত্রগ আশিম চাইিহি সাশভম ত্রসস ) েশদ হযাাঁ হয়, অনগ্রহ কত্রর বযাখযা করন:

হযাাঁ

না

আপনার শক যকানও যোট বাচ্চা আত্রে (0-5 বের বয়স) যে শবত্রিষ বা বযশতক্রমী যপ্রাগ্রাত্রমর জনয যোগয হত্রত পাত্রর?
হযাাঁ হত্রি, অনগ্রহ কত্রর তাত্রদর তাশিকাভক্ত করন:

হযাাঁ

না

প্রর্থম নাম

যিষ নাম

জন্ম তাশরখ

জরুিী তর্থয
েখন নিতামাত/অনিিাবককি সাকর্থ যোগাকোগ কিা োকব না তখন যফান কিা যেকত িাকি এমন
বযনক্ত(যদি) নাম(গুনল)
নাম

সম্পকড

বান়ি

কমড স্থল

যমাবাইল

নিনকৎসাগত তর্থয
শচশকৎসত্রকর নাম:

শচশকৎসত্রকর য ান:

শবমা যকাম্পাশন:

দন্তশচশকৎসক:

দন্তশচশকৎসত্রকর য ান:

গ্রুপ নম্বর:

উত্রেখত্রোগয স্বাস্থয উত্রদ্বগ:

জ্ঞাত অযািাশজম (শনশদম ি করন):
আপনার সন্তাত্রনর শক স্কত্রি যপ্রসশক্রপিন/যপ্রসশক্রপিন-বশহভম ত ঔষধ্ যনওয়ার প্রত্রয়াজন হত্রব?
েনদ েযাাঁ েয, অনুগ্রে ককি সঠিক ফকমড ি জনয অনফকস যদখা করুন।

☐ হযাাঁ

☐ না

েশদ, স্কি কতৃম পত্রক্ষর শবচাত্রর, জরশর শচশকৎসার প্রত্রয়াজন হয়, আশম আমার সন্তানত্রক শচশকৎসার জনয অযাম্বত্রিত্রে কত্রর হাসপাতাত্রি শনত্রয় োবার জনয অনমশত শদশি। আশম বত্রেশে যে যোগত্রোগ করা অযাম্বত্রিে
প্রদানকারীর তার পেন্দ মত্রতা শনকটতম শনশিত পশরচেমাপ্রদানকারী হাসপাতাত্রি শনত্রয় োবার অশধ্কার রত্রয়ত্রে, েশদ তারা যসটা প্রত্রয়াজন মত্রন কত্রর।
আশম এতদ্বারা শচশকৎসক(যদর) আমার সন্তানত্রক হাসপাতাত্রি জরশর শচশকৎসা শদত্রত অনমশত শদশি। আশম এতদ্বারা স্বীকার করশে যে এখাত্রন প্রদত্ত তর্থযাশদ আমার জ্ঞানমত্রতা সঠিক ও সতয।

নিতামাতা/অনিিাবককি স্বাক্ষি: _______________________________________ তানিখ: ______________________
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বাসস্থান োিাইকির্
শতনটি নশর্থপে প্রত্রয়াজন: অন্ততপত্রক্ষ কিাম ক যর্থত্রক একটি এবং কিাম খ যর্থত্রক দটি। দ্রিবয: একটি ড্রাইভাত্ররর িাইত্রসে এবং যমাবাইি য াত্রনর শবি বাসস্থাত্রনর প্রমাণ শহসাত্রব গ্রহণত্রোগয নয়।
কিাম ক:
(কমপত্রক্ষ শনম্নশিশখতগশির মত্রধ্য একটি)
1. সম্পশত্ত কত্ররর শবজ্ঞশি
2. বাশ়ি ক্রত্রয়র সমাশি শববৃশত
3. শিশিত্রক্টর যচৌহশির মত্রধ্য সম্পশত্তর জনয শিজ বা ক্রত্রয়র চশক্ত
a. শিত্রজর মত্রধ্য অযাপাটম ত্রমি কমত্রেত্রের নাম এবং বাশ়িওিার য ান নম্বর অন্তভম ক্ত
র্থাকা আবিযক
b. যে যকাত্রনা ভা়িার সম্পশত্তত্রত শপতামাতা ও শিক্ষার্থীর দাশব করা বাসস্থাত্রনর জনয
অবিযই একটি স্বাক্ষশরত শিজ প্রদান করত্রত হত্রব যেখাত্রন উভয়ই বাশসন্দা শহসাত্রব
অন্তভম ক্ত রত্রয়ত্রেন।

কিাম খ:
(শনম্নশিশখতগশির মত্রধ্য দটি)
চিশত মাত্রসর ইউটিশিটি শবি (যকবিমাে জি/গযাস/শবদযত)
গাশ়ির যরশজত্রিিন সাটিম শ ত্রকট
অত্রটা বা স্বাস্থয বীমা শববৃশত
W-2, SSI, Medicaid, BadgerCare, বা অনযানয
কাউশি/যেট/য িারাি যবশনশ ট যেটত্রমি
5. িাইত্রসে যেট নবীকরণ শবজ্ঞশি
6. ড্রাইভাত্ররর িাইত্রসে নবীকরণ শবজ্ঞশি
7. অনযানয, বশধ্মত পশরশস্থশতগশিত্রত শিশিক্ট দ্বারা অনত্রমাশদত শহসাত্রব
1.
2.
3.
4.

উইসকনশসন যেট সংশবশধ্ 121.77 অনোয়ী শিক্ষার্থীত্রদর তাত্রদর বসবাস করা শিশিত্রক্টর মত্রধ্য স্কত্রি যেত্রত হত্রব এবং একটি স্কি শিশিক্ট অনাবাসী শিক্ষার্থীত্রদর জনয টিউিন চাজম কত্রর। শিশিক্ট বাসস্থান
অনসন্ধান ও োচাই কত্রর। েশদ এটি শনধ্মাশরত হয় যে শিক্ষার্থী(রা) শিশিত্রক্টর বাশসন্দা নয়, এই িংসাপত্রের স্বাক্ষরকারী দায়ী পক্ষত্রদর টিউিত্রনর সাত্রর্থ অশতশরক্ত শিক্ষাগত বা অনযানয খরচ প্রদাত্রনর জনয দায়বি
করা হত্রব।

একজন নিতামাতা / অনিিাবক নেসাকব, আনম এতদ্বািা নননিত কিনে আমিা বতডমাকন এই নর্নিকক্ট বসবাস কনি অর্থবা এই
নর্নিকক্টি মকযয স্কু কল যোগদান কিকত প্রকযাজনীয কাগজিত্র িূির্ ককিনে। এই ফকমড যদওযা তর্থয সঠিক।

নিতামাতা / অনিিাবককি স্বাক্ষি: _______________________________________ তানিখ: ______________________

এই শিশিক্ট শিঙ্গ, জাশত, জাতীয় উৎস, বয়স, পূবপম রষ, ধ্মম, গভম াবস্থা, বববাশহক বা শপতামাতার অবস্থা, যেৌন যোাঁক বা িারীশরক, মানশসক, ভাবাত্রবগ বা শিক্ষার অক্ষমতা বা অনয প্রশতবন্ধকতা অর্থবা যেট বা য িারা
আইন কতৃম ক শনশষি অনযানয শভশত্তগশির শভশত্তত্রত ববষময কত্রর না।

(সংস্করণ 03.09.2016)
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