
স্কু লে রেজিল্রেশলেে  
জিষলে প্রল�োি্য েতকু ে জেেমগকুজে  
রিোঝোে এক সহোজেকো
 

যিযি দেখাশ�ািা কশেি
স্কু লে েোম রেখোলত:
আপেোলক (িোিো মো, অজিিোিক িো রকেোেজগিোে) রেখোলত হলি র� িোচ্ো 
আপেোে সলগেই থোলক এিং তোলক জেলিে রহফোিলত েোখোে অজিকোে এিং 
জেেন্ত্রণ আপেোে কোলে সম্পূণ্ণ এিং স্োেী িোলি আলে। জিষেটি প্রমোণ কেলত 
আপজে স্কুে জিজ্রেক্টলক এইগকুজে রেখোলত পোলেে:

• রহফোিলতে িো অজিিোিকলবেে প্রমোণ 

 অথিো

•  একটি এজফলিজিট িো হেফেোমো (শপথ জেলে স্োক্ষে কেো জেজখত জিিজৃত) 
র�খোলে িেো আলে র� িোচ্োলক "রহফোিলত েোখোে এিং তোে উপলে জেেন্ত্রণ 
েোখোে অজিকোে সম্পূণ্ণ িোলি এিং স্োেী িোলি" আপেোে আলে

 অথিো

•  অে্যোে্য প্রমোণপত্র র�মে এমে কোগিপত্র র�খোলে িেো আলে র� িোচ্োলক 
একটি রফলিেোে সংস্োে পক্ষ রথলক একিে স্পেসে িো উলে্যোক্োে কোলে 
েোখো হলেলে। 

িাম দেখাশিাে আব�্যকতা:
NYS Education Department Office of Student 
Support Services
(েোত্র সহোেতো পজেলষিোে NYC জশক্ষো েপ্তলেে অজফস)
(518) 486-6090

অযিবাসী বাচ্া এবং িবুক িবুতীশেে িযততি  কো:
NYS Education Department Office of Bilingual 
Education & World Languages
(জবিিোজষক জশক্ষো এিং জিশ্ব িোষোে NYS জশক্ষো েপ্তলেে অজফস)
(718) 722-2445

অস্ায়ী আবাসশি বাচ্া এবং িবুক িবুতীে থাকাে 
ব্যবস্া:
NYS Technical and Education Assistance 
Center for Homeless Students  
(NYS-TEACHS) গহৃহীে েোত্রলেে িে্য NYS প্র�কুজক্গত এিং জশক্ষো 
সহোেতো রকন্দ্র
(800) 388-2014

NYS Education Department State Coordinator 
for Homeless Education
গহৃহীেলেে জশক্ষোে িে্য NYS জশক্ষো েপ্তলেে রটেট রকোঅজি্ণ লেটে
(518) 473-0295

এই হোতিইলত প্রল�োি্য জেেমকোেকুে অেকুসোলে জিে্যমোে ি্যিস্োে কথো উললেখ কেো হলেলে এিং শকুিকুমোত্র 
তথ্য িোেলতই তো ি্যিহোে কেো উজিত। প্রল�োি্য জেেমকোেকুে অেকুসোলে পপূেণীে আিশ্যকতোে জিষলে আলেো 
জিস্োজেত িোলি িোেলত, অেকুগ্রহ কলে রকোলেো আইেিীিী সলগে কথো িলে জেে িো সংলশোজিত ও 1েো িকুেোই 
2015 রথলক িোেকু হওেো 8 NYCRR জিিোগ 100.2(x) এিং 100.2 (y) রেখকুে।

অগোটে 2015 

কী হলি �জে…
িোচ্ো, িোিো মোলেে সলগে েো থোলক?

িোিো মো আেোেো থোলকে িো তোলেে জিিোহ জিলছেে হে? আলেো তলথ্যে িে্য:

➡
অস্োেী িোসস্োলেে রক্ষলত্র �কুিক-�কুিতীে পজেজস্জত িকুলঝ তোলেে রক্ষলত্র প্রল�োি্য 
আিশ্যকতো আেোেো হে (উেোহেণস্েপূপ, পোজেলে �োওেো িো িোজি রথলক রিে 
কলে রেওেো �কুিক-�কুিতী)।

অস্োেী িোসস্োে এিং িজত্ণ  কেোে জিষলে আলেো িোেলত,  
800-388-2014 েম্বলে NYS-TEACHS রক কে কেকুে।



আপজে জক িোলেে:
•  আপেোে অেকুলেোি িোেোলেোে একজেলেে জিতলেই আপেোে িোচ্োলক িজত্ণ  

হলত হলি।
•  িোচ্ো এিং �কুিক-�কুিতী জিেোমপূলে্য সি্ণিেীে জশক্ষো রপলত পোেলি, এমেজক 

তোেো েজথিকুক্ েো হলেও িো েোগজেক েো হলেও।
•   িজত্ণ ে সমলে িো িজত্ণ ে শত্ণ  জহসোলি স্কুে আপেোলক আপেোে সোমোজিক 

জেেোপত্ো কোি্ণ  িো সোমোজিক জেেোপত্ো েম্বে িোেলত িোইলত পোলে েো।
•   িজত্ণ ে সমলে িো িজত্ণ ে শত্ণ  জহসোলি স্কুে অজিিোসে জস্জত িোেলত িোইলত 

পোলে েো (তলি িজত্ণ  হলে �োওেোে পলে আপেোে িোচ্োে িন্ম রকোে রেলশ 
হলেলে তো তোেো িোেলত িোইলত পোলে)।

•  আপেোে িোসস্োলেে প্রমোণপত্র রেখোলেোে জিজিন্ন উপোে েলেলে। স্কুেলক 
আপেোলক অিশ্যই একোজিক জিকল্প জেলত হলি এিং তো েো জেলে শকুিকুমোত্র 
জেি িো িকু জক্পত্র িোইলত পোেলি েো।

•   আপেোে িোচ্োে িলন্মে প্রমোণপত্র আপেোে কোলে েো থোকলেও রস স্কু লে 
িজত্ণ  হলত পোেলি।

•  �কুিক-�কুিতী তোলেে-িোিো মোলেে সলগে েো থোকলেও জকেকু পজেজস্জতলত স্কু লে 
িজত্ণ  হলত পোেলি।

িোসস্োলেে প্রমোণপত্র রেখোলেোে উপোে: 

•  জেি িো িকু জক্পত্র
•  আপজে �োলক িোজিিোিো রেে তোে কোে রথলক হেফেোমো (শপথ জেলে স্োক্ষে 

কেো একটি জেজখত জিিজৃত) র�খোলে িেো আলে র� আপজে ওখোলে িসিোস কলেে
•   আপজে �োলক িোজিিোিো রেে তোে কোে রথলক একটি জিঠি র�খোলে রেখো 

আলে র� আপজে ওখোলে িসিোস কলেে 
•   অে্য ি্যজক্ে কোে রথলক একটি জিঠি র�খোলে রেখো আলে র� আপজে আপেোে 

রেওেো ঠিকোেোে িসিোস কলেে 
•  অে্যোে্য কোগিপত্র, র�মে:
  আপেোে ঠিকোেোে উললেখ থোকো রপ টেোি
   আপেোে ঠিকোেোে উললেখ থোকো আেকলেে ফম্ণ
   আপেোে েোলম থোকো ইউটিজেটি জিে িো অে্যোে্য জিে
   িোসস্োলেে উপে জিজত্ কলে থোকো সেস্যতোে কোগিপত্র, র�মে স্োেীে 

েোইলরেজে কোি্ণ
  রিোটোে রেজিল্রেশে কোি্ণ
   ড্োইিোে েোইলসন্স িো পোেজমট িো েে-ড্োইিোে আইজি

   েোলি্যে িো সেকোলেে িোজে কেো অে্যোে্য আইজি

   সেকোজে সংস্োে তেফ রথলক কোগিপত্র র�মে রকোলেো সোমোজিক 
পজেলষিো প্রেোেকোেী সংস্ো িো অজিিোসীলেে পকুেি্ণোসলেে রফলিেোে 
অজফস

  রহফোিত িো অজিিোিকলবেে কোগিপত্র

�জে স্কুে জিজ্রেক্ট এমে জসদ্োন্ত রেে র� আপেোে িোচ্ো রিেোে স্কু লে র�লত পোেলি 
েো কোেণ রস একিে িোজসন্ো েে, তোহলে রিেোলক অিশ্যই েকুইটি কম্ণজেিলসে 
জিতলে তোলেে জসদ্োন্ত জিস্োজেত িোলি িোজেলে এিং কীিোলি জসদ্োলন্তে জিেকুলদ্ 
আলিেে িোেোলত পোেলিে তো িোজেলে আপেোলক অিশ্যই একটি জিঠি জেলত 
হলি।

িোচ্োে িেলসে প্রমোণ রেখোলেোে উপোে: 

•  শংসোপত্র রেওেো িলন্মে প্রমোণপত্র (র�লকোলেো রেলশে)
• িলম্ণ েীজক্ষত হওেোে রেকি্ণ  (র�লকোলেো রেলশে)
•  পোসলপোট্ণ  (র�লকোলেো রেলশে)

আপেোে কোলে িলন্মে প্রমোণপত্র, িলম্ণ েীজক্ষত হওেোে রেকি্ণ  িো পোসলপোট্ণ  
েো থোকলে, আপেোে কোলে �জে অে্যোে্য কোগিপত্র অন্ততপলক্ষ েকুই িেে 
িলে থোলক তোহলে আপজে তোলেে ি্যিহোেও কেলত পোেলিে, র�মে িেকুে:

• ড্োইিোে েোইলসন্স
• েোলি্যে িো সেকোলেে িোজে কেো আইজি

• িন্মতোজেখ থোকো স্কু লেে রফোলটো আইজি

• কেসকু্যলেলটে আইজি কোি্ণ
• হোসপোতোলেে িো স্োলস্্যে রেকি্ণ
• রসেো জিিোলগে আইজি কোি্ণ
•  রফলিেোে/েোি্য/স্োেীে সংস্োে তেফ রথলক অে্যোে্য কোগিপত্র (উেোহেণ: 

সোমোজিক পজেলষিো েপ্তে, অজিিোসী পকুেি্ণোসে অজফস)
• আেোেলতে অি্ণ োে
• রেটিি আলমজেকোে ট্োইিোে িকুলমন্ট
•  আন্তি্ণ োজতক সহোেতো সংস্ো িো রস্ছেোলসিক সংস্ো রথলক রেকি্ণ

আপজে জক িোলেে  
আপজে আপেোে িোচ্োলক র� রিেোলত েজথিকু ক্ কেলেে 
আপজে র� রসই রিেোলতই িসিোস কলেে তোে প্রমোণ 
কীিোলি রেখোলিে? 

আপজে জক িোলেে  
আপজে কীিোলি আপেোে িোচ্োে িেলসে প্রমোণ 
জেলত পোেলিে? ➡

স্কু লে িজত্ণ  কেলত, আপেোলক রেখোলত হলি:
•  র� আপজে স্কু লেে রিেোে িসিোস কলেে এিং রসখোলেই থোকোে অজিপ্রোে েোলখে। 
আপজে র� একিে "িোজসন্ো" রসটোই আপেোলক রেখোলত হে।

এিং

• আপেোে িোচ্োে িেস।

➡

অস্োেী িোসস্োলে থোকো িোচ্ো এিং �কুিক-�কুিতী সোিোেণ িোলি স্কু লে িজত্ণ  
হলত র� সমস্ কোগিপত্র েোলগ তোলেে েোিোই িজত্ণ  হলত পোলে। িোচ্ো এিং 
�কুিক-�কুিতীলেে অস্োেী িোলি িোসস্োলেে ি্যিস্ো রেওেো হে �খে তোলেে 
েোলত থোকোে জেজে্ণষ্ট, জেেজমত এিং প�্ণোপ্ত িোসস্োে েো থোলক। উেোহেণস্েপূপ:
– রকোলেো আশ্রলে থোকো িো 
–  রকোলেো আত্ীে িো িন্কু ে িোজিলত থোকো কোেণ তোলেে িোজি েষ্ট হলে রগলে 

িো িোজি রথলক উৎখোত কেো হলেলে।


