DETROIT
SCHOOLS
COMMUNI
DETROIT
PUBLIC PUBLIC
SCHOOLS
COMMUNITY
DISTRICT
স্বেচ্ছাসেবক / অংশীদারিত্ব েংক্রান্ত রিরিজ ও দায়মুরি
স্বেচ্ছাসেবসের নাম:

স্কু ল:

আমম অবগত আমি স্বে, স্বেচ্ছাসেবে মিসেসব আমম উপসর উসেমিত েংস্থার প্রমতমনমিত্ব েরমি। আমম এই পদমেযাদার েেল দায়দাময়ত্ব গ্রিণ েরমি এবং
স্বপশাদামরসত্বর োসে মনসেসে পমরচামলত েরসবা। DPSCD-এর প্রমতমনমি মিসেসব বযবোয়়ীসদর োসে োক্ষাসতর েময় আমম পমরষ্কার-পমরচ্ছন্ন োেসবা এবং েংেত
আচরণ েরসবা। আমম অবাসি, স্বেচ্ছায় ও ভসয়র বশবতী না িসয়, এই অবযািমত োেযের েরমি এবং মনম্নমলমিত শতয াবল়ী স্বমসন মনমচ্ছ:
1.

দায়মুরি ও অবযাহরি। আমম এতদ্বারা আইমন বা েমতার মভমিসত DPS স্বে স্বদওয়া আমার পমরসেবা স্বেসে উদ্ভূ ত বা উদ্ভূ ত িসত পাসর এমন স্বেসোসনা
এবং েেল িরসনর দায়, দাব়ী-দাওয়া স্বেসে DPSCD, এর উিরামিোর়ী এবং মনসয়াগেৃ ত বযমি, অমিোর, েমযেতয া এবং প্রমতমনমিগণসে অবযািমত, পমরতযাগ,
মচরতসর মুমি মদমচ্ছ এবং েম্মমত জ্ঞাপন েরমি স্বে আমম তাসদর মবরুসে স্বোসনা মামলা েরসবা না। আমম অবগত আমি এবং ে়ীোর েরমি স্বে, এই
অবযািমত DPSCD স্বে স্বেসোসনা দায় বা DPSCD-স্বে স্বদওয়া আমার পমরসেবা স্বেসে উদ্ভূ ত বা স্বেচ্ছাসেবা প্রদানোসল েংঘটিত শার়ীমরে আঘাত, বযামিগত
আঘাত, অেুস্থতা, মৃতুয, বা েম্পসদর ক্ষয়ক্ষমত েংক্রান্ত DPSCD-এর োসি আমার স্বেসোসনা দাব়ী স্বেসে মুমি প্রদান েরসব। আমম এতদ্বারা, এেেন স্বেচ্ছাসেবে
মিসেসব আমার োেযক্রম এর োসে েম্পমেয ত স্বে স্বোন ঘটনায় স্বেসোসনাভাসব উদ্ভূ ত স্বোসনা বযমি বা েত্ত্বার েেল স্বলােোন, আঘাত, মৃতুয বা ক্ষয়ক্ষমতর
েনয, স্বেসোন এবং েমস্ত দাব়ী-দাওয়া স্বেসে মনর়ীি, DPSCD, এর েমযেতয া, েমযচার়ী এবং প্রমতমনমিসে ক্ষমতপূরণ এবং েুরক্ষা মদসত অঙ্গ়ীোর এবং েম্মমত
জ্ঞাপন েরমি।

2.

স্বমরিসকি রিরকৎো আমম এতদ্দ্বারা, DPSCD-এর েসঙ্গ স্বেচ্ছাসেবে মিসেসব োোোল়ীন েমসয় েরুর়ী পমরমস্থমতসত প্রদি স্বোন প্রােমমে মচমেৎো বা অনযানয
মচমেৎো স্বেবা স্বেসে উদ্ভূ ত বা ভমবেযসত উদ্ভূ ত িসত পাসর এমন স্বেসোসনা িরসনর ক্ষমতপূরসণর দামব স্বেসে DPSCD-স্বে অবযািমত এবং মচরতসর দায়মুমি
মদমচ্ছ। আমম অবগত আমি স্বে, আমম শ্রমমে মিসেসব ক্ষমতপূরণ নাও স্বপসত পামর।

3.

রবমা আমম অবগত আমি স্বে, DPSCD আমাসে আমার আঘাত, অেুস্থতা, মৃতুয বা েম্পমির ক্ষয়ক্ষমত স্বমমিসেল, োস্থয, বা পঙ্গুত্ব ভাতা বা স্বেসোসনা প্রোর
মবমা েি আমেযে বা অনযানয েিায়তা প্রদাসনর দায়দাময়ত্ব স্বনসব না বা মদসত বািয োেসব না। আমম স্পষ্টভাসব আমার োরসণ েৃষ্ট এ িরসনর ক্ষমতর বা
মচমেৎোর িরচ ো DPSCD প্রদি মবনামূসলযর স্বেবার বাইসর DPSCD এর পক্ষ স্বেসে অনয স্বোসনা িরসনর ক্ষমতপূরণ বা দায়বেতার দাব়ী পমরতযাগ
েরমি।

4.

ঝুঁ ু রকি দায়দারয়ত্ব। আমম অবগত আমি স্বে, আমম DPSCD স্বে স্বেই পমরসেবা প্রদান েমর তার মসিয ঝুুঁ মেপূণয োেযক্রম োেসত পাসর। আমম স্বেেব োেযক্রসম
অংশগ্রিণ েরসবা স্বেেব স্বক্ষসে আঘাত বা ক্ষয়ক্ষমতর ঝুুঁ মের দায়দাময়ত্ব আমার এবং DPS এর োে েরসত মগসয় প্রাপ্ত েেল আঘাত, অেুস্থতা, মৃতুয, বা
েম্পসদর ক্ষয়ক্ষমতর দায়দাময়ত্ব স্বেসে DPSCD-স্বে অবযািমত মদমচ্ছ।

5.

ছরবি মাধ্যসম প্রকাশ। আমম DPSCD স্বে DPSCD-এ স্বেচ্ছাসেবে মিসেসব আমার স্বেবা প্রদাসনর োসে েংমিষ্ট েমযোসে আমার িসটাগ্রাি, িমব, আমার
মভমিও বা অমিও স্বরেমিযং বা DPSCD-এর ততমর েরা আমার প্রমতমূমতয মবনাশসতয বযবিাসরর অনুমমত প্রদান েরমি।

6.

ববষময েম্পরকিি আইনেমূহ। আমম এেেন বযমির িময, োমত, বণয, োত়ীয় উৎপমি, বয়ে, মলঙ্গ, তববামিে অবস্থা, উচ্চতা, ওেন, বা মবেলাঙ্গতার উপর মভমি
েসর মনসয়াগ, মশক্ষা, আবােন, গণ আবােন (public accommodation), আইন প্রসয়াগোর়ী েংস্থা বা পাবমলে োমভয সে তবেময ও িয়রামন মনমেে েরা DPSCDএর ন়ীমতমালার পাশাপামশ স্বেট ও স্বিিাসরল আইনেমূি অনুেরণ েরসত েম্মমত োনামচ্ছ।

7.

অনযানয। আমম েম্মমত জ্ঞাপন েরমি স্বে, এই অবযািমতর উস্সশয মমমশগান আইন দ্বারা অনুসমামদত ে়ীমার মসিয েতটা েভব ব মবস্তৃ ত ও বযাপে িসব এবং
এই অবযািমত মমমশগান আইন দ্বারা মনয়মিত িসব ও বযািযা েরা িসব। আমম অবগত আমি স্বে, এই অবযািমতর স্বোসনা এেটি অংশ েমদ আদালত েতৃয ে
অববি স্বঘােণা েরা িয় তসব অবমশষ্ট অনযানয অংশ তবি বসল মবসবমচত িসব এবং োেযের োেসব।

িথ্য প্রাপ্যিা েংক্রান্ত রববৃরি: আমম এতদ্দ্বারা স্বেচ্ছাসেবে োসের েনয আমার উপেুিতা মনিযারসণ, েোেে প্রসয়ােন়ীয়তা োসপসক্ষ আমার পূবয ইমতিাে তদন্ত
েসর স্বদিার েনয Detroit Public Schools Community District, তার এসেন্ট ও েমযচার়ীসদরসে পূণয অনুসমাদন এবং েম্মমত প্রদান েরমি। আমম বুঝসত পারমিএ অনুেন্ধান়ী োসে েমম্পউটার িাটাসবে বযবিার, মবমভন্ন েূসে আমার পমরমচতসদর মেংবা মনসয়াগোর়ী েতৃয পসক্ষর োক্ষাত্োর এবং আঙ্গুসলর িাপ গ্রিণ অন্তভুয ি
িসত পাসর। আমম োমন স্বে- আইনগতভাসব এ েেল তেয মবমিবে উপাসয় স্বগাপন রািা িসলও এেটি েরোমর প্রমতষ্ঠান মিসেসব Detroit Public Schools
Community District স্বেট তেয অমিোর আইন (FOIA), 1996 মপএ 553 েংসশািন়ীর অি়ীসন তা স্বেসে অবযািমত স্বপসত পাসর। আমম আমার েম্পসেয স্বেসোসনা
তেয প্রামপ্ত মেংবা স্বে তেয প্রদাসনর দায় স্বেসে Detroit Public Schools Community District, তার এসেন্ট ও েমযচার়ীসদর এবং অনযানয েেল তেযেূেসে
অবযািমত প্রদান েরমি। আমম এ মসময পূণয েম্মমত জ্ঞাপন েরমি স্বে- েমদ Detroit Public Schools Community District এর োসি আমম এস্থসল উপেুি
য
প্রশ্নেমূসির উিসর স্বোসনা অেতয মেংবা অেম্পূণয তেয প্রদান েসরমি বসল তার মনেে মবসবচনায় স্বেটা প্রত়ীয়মান িয়, অেবা েমদ Detroit Public Schools
Community District স্বোন োরণ দশযাসনা বযমতসরসে আমাসে স্বেচ্ছাসেবে পসদ অনুসমাদন না স্বদওয়ার মেোন্ত গ্রিণ েসর, স্বেসক্ষসে Detroit Public Schools
Community District স্বোন স্বনাটিশ প্রদান অেবা এ োত়ীয় স্বোন োেযিারা অনুেরণ বযত়ীত স্বেচ্ছাসেবে পসদ আমার অংশগ্রিসণর আসবদন প্রতযািযান েরসত
পাসর।
মনসচ োক্ষর েরার মািযসম, আমম স্বেচ্ছায় ও েজ্ঞাসন এই অবযািমত এবং দায়মুমি স্বদওয়ার স্বক্ষসে আমার স্ববািগমযতা এবং অমভপ্রায় প্রোশ েরমি।
োক্ষর

গ্রুপ/েংগঠন/অমিভু ি েংস্থা

তামরি

