অনিিাবক ও কম্যুনিটির েংনিষ্টতার অনিে
DPS বিশ্বাস করে যে বিক্ষার্থীরেে অর্জন িৃবিরে সবিয়ভারি
র্বিে অবভভািক র্থাকা গুরুত্বপূর্জ। আমারেে DPS-যক
অবভভািরকে সংবিষ্টোে গবে িৃবিরে সহায়োে র্নয গৃহীে
অবভভািক ও কমযযবনটিে সংবিষ্টোে উরেযাগসমূরহে অন্তভযজ ক্ত
প্রবিক্ষরর্ে কযাম্পসমূহ; ো অবভভািকত্ব, বিরনােন এিং
বিত্তাকর্জক কমজিালা, যেচ্ছারসিক সমন্বয় এিং আরো অরনক
বকছয রে য াকাস করে।

________________________

অন্তিজেীকালীন েত্ত্বািধায়ক
Alycia Meriweather

উপ-বনিজাহী পবেিালক
Monica Johnson

স্বেচ্ছাসেবকসের নিসেে নিকা

অনিিাবক ও কম্যুনিটির েংনিষ্টতার অনিে
DC Prep @ Northwestern
Professional Development Bld.
2200 W. Grand Boulevard
Detroit, MI 48208
Tel:

যেট্ররয়ট পািবলক স্কয ল (DPSCD) েীকাে করে যে

স্বেচ্ছাসেবক স্ক্রীনিং

অপরাধ্ীর বুাকগ্রাউন্ড -এর প্রাথ্নম্ক যাোই

কমযযবনটিে যেচ্ছারসিকরেে যসিাসমূহ স্কয ল বেবিক্ট ও

বিক্ষার্থীরেে বনোপত্তা বেবিরক্টে িীর্জ অগ্রাবধকােগুরলাে
মরধয একটি এিং বিক্ষার্থী ও স্কয ল যে বনোপে ো বনবিে

েকল আসবেিকারীসক প্রাথ্নম্ক বুাকগ্রাউন্ড যাোই

কমযযবনটিে

মধযকাে

সম্পকজ

আেও

ভারলা

কোে

পািাপাবি বিক্ষাগে অবভজ্ঞোরক সমৃি কেরে এিং স্কয ল

কেরে প্রবেটি আগাম সেকজ ো গ্রহর্ কেরে হরি। সযেোং,

কমযযবনটিরক

সকল যেচ্ছারসিীরকই বস্কবনংরয়ে মধয বেরয় যেরে হরি।

সহায়ো

কেরে

পারে, ো

যির্

পেজন্ত

বনরনাক্ত বনরেজ বিকাসমূহ স্কয ল যেচ্ছারসিকরেে যসিাগুরলারক
পবেিাবলে কেরি:


যেচ্ছারসিকো যকিলমাত্র স্কয ল প্রিাসক এিং/অর্থিা









কেজ িযসমূহ িযঝরে হরি।

হরি।




যেচ্ছারসিকরেে কমযযবনটিে বনর্েো, মেজাো. এিং



যেচ্ছারসিকরেে স্কয রলে বিক্ষার্থীরেে যেকেজসমূরহ

েংনিষ্টতার অনিসে র্ ম া বেরে হরি। অব স একটি
িযাকগ্রাউন্ড স্ক্রীবনং (বিনামূরলয) কেরি এিং

অিিযই স্কয রলে প্রিাসরকে সারর্থ পোমিজ কেরে হরি।



বেবিরক্টে সকল যেচ্ছারসিকরেে একটি যেকেজ োখরি।


যেচ্ছারসিকরেে কাছ যর্থরক আিা কো হরি োরে
োো োরেে সময়রক ট্রযাক করে ও প্রোনকৃ ে

ও নিরাপে োখ রে হরি। আমারেে এই
আরিেনগুরলারকও DPSCD-এে অনয সকল যগাপনীয়

কমজকাণ্ডগুরলারক সংবক্ষপ্ত করে।


যেচ্ছারসিকো DPSCD যর্থরক যকারনাপ্রকাে আবর্থজক
প্রবেোন গ্রহর্ কেরি না।

।

সকল েকুরমন্ট আে েকুরমরন্টে প্রবেবলবপরক অিিযই
তথ্ু আইসির স্বগাপিীয়তাসক স্বম্সি েলাসত স্বগাপিীয়

েকুরমরন্টে মে মরন কেরে হরি।


মজ” সম্পন্ন কেরে হরি। এই

অিিযই

মজটিরক

অিিযই যেচ্ছারসিক আরিেরনে সরে োখরে হরি।

DPSCD

অংিীোবেত্ব

বনরে হরি। $65.00 মূলযমারনে মাশুল যকরট যনয়া হরি।
যেসি আরিেনকােী যেচ্ছারসিাে র্নয বিরিবিে নন,
োরেেরক বলবখেভারি র্ানারনা হরি।

আরিেনকােীরেে একটি বিবিেকের্

মজ োবখল কেরে

হরি।
যেরকারনা

যেচ্ছারসিাে

আরিেনপত্র

প্রেযাখযান

কোে

অবধকাে DPSCD সংেক্ষর্ করে।
আসরা তসথ্ুর জিু, েয়া কসর স্বযাগাসযাগ করুি:
Office of Parent and Community Engagement
DC Prep @ Northwestern
Professional Development Bld.
2200 W. Grand Blvd.
Detroit, MI 48208
যটবলর ান: 313-873-7490 ~~

সকল আরিেনকােীরক একটি “যেচ্ছারসিক বেবলর্ ও
োয় মওকু

আরিেনকােীরেে

বনরেজ বিকা যমরন িলরে হরি এিং োরেে আেযরলে ছাপ

·

আরিেনটিরক েরকারপ্রেত্ত পনরেয়পত্রেসহর একটি
কনপেহ সো সবে অনিিাবক ও কম্যুনিটির

যেচ্ছারসিকরেে োরেে দ্বাবয়ত্ব ও কেজ িয সম্পরকজ

আগ্রহী

অিযস্মারক: অধ্ুক্ষসক অবিুই আসবেিটি োক্ষর

গুরুত্বরক সম্মান কেরে হরি।
প্ররিরিে অনযমবে যনই।

ো DPSCD বিনামূরলয করে র্থারক।

·

করসত হসব।


(OTIS) ও যসক্স অর ন্ডাে যেবর্বি িযাকগ্রাউন্ড পেীক্ষা

নিক্ষাথ্ীসের োসথ্ েরােনর কা রর্ যেচ্ছ ারসিা বেরে

একমে হরে হরি।

কেরি।


সকল যেচ্ছারসিকরেে স্থানীয় স্কয রলে অধযক্ষ/মরনানীে
িযবক্তে সারর্থ যেখা কেরে হরি এিং একটি কমজকারণ্ড

যসচ্ছারসিকরেে স্পষ্টভারি োরেে োবয়ত্ব ও
যসচ্ছারসিকো যকিলমাত্র সহায়ো বহসারি যসিাোন

যেচ্ছারসিা বেরে ইচ্ছযক আরিেনকােীরেে একটি অপোধ
র্থাকরে পারে: অর ন্ডাে ট্রাব ক ইনর ােরমিন বসরেম

অনিিাবক স্বেচ্ছাসেবক হবার প্রনিয়া

যেচ্ছারসিক(রেে) অিিযই অনিিাবক স্বেচ্ছাসেবক
হবার আগ্রহ আসবেি, েত্বতুাগ, এবং অনিিাবক
স্বেচ্ছাসেবক বুাকগ্রাউন্ড স্বেক িম্ে সম্প ন্ন কেরে

কমজকেজ ারেে বনরেজ িনা ও েত্ত্বািধারন যসিাোন কেরি।

নিক্ষাথ্ীর োসথ্ অেম্পনকেত কােজ িরম যকারনা স্কয রল
ইবেহাস পেজারলািনাে মরধয বেরয় যেরে হরি, োে মরধয

বিক্ষার্থীে অর্জন ও পাে েমযান্সরক ভাল কেরি।
স্বেচ্ছাসেবকসের ম্ািেণ্ড ও নিসেে নিকা

কাযে িসম্র ম্সধ্ু নেসয় স্বযসত হসব।

যাক্স: 313-873-7446

ইরমইল: parent.engagement@detroitk12.org

