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DETROIT PUBLIC SCHOOLS COMMUNITY DISTRICT
OFFICE OF PARENT & COMMUNITY ENGAGEMENT
DC Prep @ Northwestern Professional Development Bldg.
2200 W. Grand Boulevard Detroit, Michigan 48202
313-873-7490 অমিস
313-873-7446 ি্াক্স
ইঝমইে টি ানা: parent.engagement@detroitk12.org

ফেিালসবীর আলবিনপত্র
2016-2017
স্কুলের নাম: _________________________________________________________________________________________________
নাম: _________________________________________________________________________________________________________
শেষ
প্রথম
মাঝের
বর্তমান ঠিকানা: __________________________________________________________________ কর্দিন ধলর? __________________
আলেকার ঠিকানা? __________________________________________________________________ কর্দিন ধলর? __________________
ফ

ান:

বাসা: (______) ____________________________________

অনযানয: (_____) ________________________________________

ইলমইে ঠিকানা: (ঐচ্ছিক) _________________________________________________________________________________________
দেঙ্গ:

□ পু □ ম

জরুরী অবস্থা

ফপশা: ___________________________________

ফ াোল াে করুন:

নাম::

দনল ােকারী: ______________________________________

________________________________________________________________________________

সম্পকত _______________________________________________________
দশক্ষাের্ ফ ােযর্ার সলবাচ্চঠিলর্
ত
বৃত্ত আঁকুন:
দিললামা
হ্াাঁ বা না চ্ছজইদি:
হ্াাঁ বা না

কলেজ:

শ াঝনা

ফ

ান: _____________________________________

ঝেঝে হ্াাঁ বা না

উপলরর দিগ্রী: 1

2

3

4

অন্ান্: ______________
Detroit Public Schools Community District (DPSCD)-এর ফেিালসবী অদিিাবক হও ার সুল ালের কথা কীিালব ফজলনলেন র্া শনাক্ত করুন:
__ মমমিয়া
__ মনঝয়াগ ারী
__ স্ব-জেজ্ঞাসা
__ বন্ধ/
ু
পমরবার
__ স্কুে
__ আোমনাই
__ DPSCD ওঝয়বসাইট
__
সামাজে মমমিয়া
__ অন্ান্
আলেকার ফেিালসবী অদিজ্ঞর্া র্াদেকািুক্ত করুন:
_________________________________________________________________________________
DPSCD এর সালথ দেলো?

___হ্াাঁ

___ না

হ্াাঁ হঝে, শ াথায়? _____________________________________________________

সকে আলবিনকারী এই অনুলিি সম্পন্ন করলবন এবং র্ালির একঠি ববধ পদরচ পত্র থাকলর্ হলব:
ড্রাইম িং োইঝসন্স বা শেট পমরচয়পত্র #: _______________________________________________ েন্মতামরখ:

মাস____ মিন____

বছর____
আপমন ম
খনও গুরুতর অপরাঝধ শিাষী সাব্স্ত হঝয়মছঝেন?
___ হ্াাঁ
___ না
হ্াাঁ হঝে, আোিা এ টট
পৃষ্ঠায় এর প্র ৃ মত বা ব্াখ্া মিন, অথবা শ ন এই গুরুতর অপরাধ শস্বচ্ছাঝসবা শিয়াঝত আপনাঝ বাধা শিঝব না তার

াগঝে বা মপছঝনর
ারণ মেখুন।

আপমন ম
খনও মেশু অবঝহো বা মনর্াতঝন
য
শিাষী সাব্স্ত হঝয়মছঝেন?
___ হ্াাঁ
___ না
হ্াাঁ হঝে, আোিা এ টট াগঝে
বা মপছঝনর পৃষ্ঠায় এর প্র ৃ মত বা ব্াখ্া মিন, অথবা শ ন এই মেশু অবঝহো বা মনর্াতন
য
শস্বচ্ছাঝসবা শিয়াঝত আপনাঝ বাধা শিঝব না তার
ারণ মেখুন।
উপঝরর গুঝো ছাড়াও, আপনার বা আপনার ব্া গ্রাউন্ড সম্পঝ য আর শ াঝনা তথ্ বা ঘটনা আপনার সম্পঝ য প্রশ্ন তু েঝত পাঝর
অল্পবঝয়সীঝির তত্ত্বাবধান, মনঝিযেনা ও শসবার শিয়া শেঝত্র
__ হ্াাঁ
___ না
হ্াাঁ হঝে, িয়া ঝর ব্াখ্া রুন:
____________________
_______________________________________________________________________________________________________________
আপমন ম মমমেগান ছাড়া অন্ শ াঝনা শেঝট বসবাস ঝরঝছন?
__ হ্াাঁ
_________________________________
ফজলন রাখা িালো: স ে আঝবিন ারীর েন্য জিমমনাে ব্া গ্রাউন্ড পরীো
ফেিালসবার ফ সব এোকা

___ না

হ্াাঁ হঝে, শ াথায়?

ঝর শিখা হঝব

আপদন ও আপনার দিচ্ছিপাে রাচ্ছজ হল লেন: ______________________________

