
 নিউ ইয়র্ক  স্টেট 21 শতকর্র র্নিউনিটি লানিকিং স্টেন্টার (Century Community Learning Centers, CCLC) 

[স্টরাগ্রাকির িাি] তানলর্াভুনি ফিক [নশক্ষাবর্ক] 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

আপত্র্ালীি পনরনিনতকত স্ট াগাক াগর্ারী 
বযনিকের িাি 

োকে র্কর নিকয়  াবার 
জিয অিুকিানেত 

রােনির্ স্টফাি 
িম্বর 

অিযািয স্টফাি িম্বর/ইকিইল 

িুখ্য স্ট াগাক াগর্ারী বযনি:  
 

□ হ্যাঁ □ নয   

িুখ্য স্ট াগাক াগর্ারী বযনি:  
 

□ হ্যাঁ □ নয   

স্টগৌণ স্ট াগাক াগর্ারী বযনি: 
 

□ হ্যাঁ □ নয   

 

ছুটি হওয়ার পর নশক্ষােীকর্ স্ট কত স্টেওয়া  
আমি আিযর সন্তযনকে ছুটি হওয়যর পর এেয যযওয়যর অনুিমি মিমি: □ হ্যাঁ □ নয 
যমি নয হয়, আিযর সন্তযনকে আমি বয মনম্নমিমিি ব্মিকির িকয্ কেউ এেজন সু্কি ছুটি হওয়যর পর মনকয় যযকব:  

নযি:  
 

ক যন:  মিক্ষযর্থীর সযকর্থ সম্পেক :  

নযি:  
 

ক যন:  মিক্ষযর্থীর সযকর্থ সম্পেক :  

আিযর সন্তযনকে মনম্নমিমিি কযসব ব্মিকির সযকর্থ নযও পযঠযকনয কযকি পযকর:  
নযি: 
 

মিক্ষযর্থীর সযকর্থ সম্পেক :  

নযি: 
 

মিক্ষযর্থীর সযকর্থ সম্পেক :  

নযি: 
 

মিক্ষযর্থীর সযকর্থ সম্পেক :  

 

আপত্র্ালীি নিনর্ত্োর পনরনিনতকত নশক্ষােীকর্ স্টছক়ে স্টেওয়া 
আপত্েযিীন পমরমিমিকি যমি আমি উপিব্ধ নয র্থযমে, িযহকি আিযর সন্তযনকে মনম্নমিমিি ব্মিকির িকয্ এেজকনর েযকছ কছক়ে কিওয়য কযকি পযকর: 

নযি: 

  

ক যন:  মিক্ষযর্থীর সযকর্থ সম্পেক :  

নযি:  

 

ক যন:  মিক্ষযর্থীর সযকর্থ সম্পেক :  

 

মিক্ষযর্থীর পুকরয নযি:  

পছকের নযি:  

জন্ম িযমরি:  মিঙ্গ:  

মিক্ষযর্থীর বযম়ের ঠিেযনয:  
 

বযম়ের ক যন:  

 

বযম়েকি কয ভযষযয়(ভযষযগুমিকি) ের্থয বিয হয়:  

জযমি/জযমিগি কগযষ্ঠী: □ আকিমরেযন ভযরিীয়/আিযস্কয স্হযনীয় বযমসেয □ েৃষযঙ্গ বয আমিেযন আকিমরেযন  
□ মহস্পযমনে বয ি্যটিকনয □ এমিয়যন □ কেিযঙ্গ □ িযনীয় হযওয়যইয়যন/প্রিযন্ত িহযসযগরীয় দ্বীপবযসী  
□ িইু বয িকিযমযে জযমি □ অন্যন্ __________________ 

মিক্ষযর্থীর ID নম্বর (কপ্রযগ্রযকির িযয্কি সম্পন্ন 

েরকি হকব): □ NYSED ID □ মিমিক্ট। 

কয সু্ককি প়েযশুনয েকর:  কেণী:  

মিক্ষযর্থীর প্রযর্থমিে মিক্ষে (শুযুিযত্র 1ি-5ি কেণীর মিক্ষযর্থীকির জন্ প্রকয়যজনীয়) প্রকযযজ্ নয হকি প্রকযযজ্ নয় উকেি 

েরুন 

মিক্ষযর্থীকে িযমিেযভুিেযরী ব্মির  
ব্মির নযি:  

 

 

মিক্ষযর্থীর সযকর্থ সম্পেক :  
□ মপিযিযিয □ অমভভযবে □ িত্ত্বযবযযয়ে □ আত্মীয়  
□ অন্যন্________ 

মিক্ষযর্থীকে িযমিেযভুিেযরী ব্মির ঠিেযনয (যমি মিক্ষযর্থীর কেকয় আিযিয হয়): 

 

 

মিক্ষযর্থীর িযমিেযভুি মিক্ষযর্থীকে িযমিেযভুিেযরী ব্মির:  

ইকিইি:  

মিশুর ছমব 

(ঐমিে) 
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নশক্ষােীর স্বািয নববরণ 

সিস্ত ির্থ্ কগযপনীয় এবং মিক্ষযর্থীকির মনরযপত্তয মনমিি েরকি কপ্রযগ্রযকির েিীরয ব্বহযর েকর।  

 

আপনযর সন্তযকনর মে মনম্নমিমিি করযগগুমির িকয্ কেযনও এেটি আকছ? 

অযালানজক  □ হ্যাঁ □ নয যমি হ্যাঁ হয়, িযহকি মিশুর কেযন মবষকয় অ্যিযমজক  আকছ িয িযমিেযভুি েরুন: 
 
 
 

যমি হ্যাঁ হয়, আপনযর সন্তযকনর মে এমপকপন প্রকয়যজন হয়/ব্বহযর েকর? □ হ্যাঁ* □ নয 
হাাঁপানি □ হ্যাঁ □ নয যমি হ্যাঁ হয়, আপনযর মিশু মে িযর হযাঁপযমনর জন্ ইনকহিযর বয অন্ ওষুয ব্বহযর েকর?  

□ হ্যাঁ* □ নয 
ডায়াকবটিে □ হ্যাঁ □ নয যমি হ্যাঁ হয়, আপনযর সন্তযকনর মে ওষুয বয রকি িেক রযর পমরিযণ পযককবক্ষন েরয প্রকয়যজন?  

□ হ্যাঁ* □ নয 
যমি হ্যাঁ হয়, আপনযর সন্তযকনর মে গ্লুেযগকনর কপ্রসমিপিন আকছ? □ হ্যাঁ* □ নয 

নখ্াঁিুনি স্টরাগ □ হ্যাঁ □ নয যমি হ্যাঁ হয়, আপনযর সন্তযকনর মে মিাঁেুমন প্রমিকরযয বয মেমেত্সযর জন্ ওষুকযর প্রকয়যজন হয়? 

□ হ্যাঁ* □ নয 
েনৃিশনি হ্রাে □ হ্যাঁ □ নয যমি হ্যাঁ হয়, এবং আপনযর সন্তযকনর সু্ককি েিিয বয েন্ট্্যক্ট কিন্স পরয ছয়েয অন্যন্ সযহযকয্র 

প্রকয়যজন হয়, অনুগ্রহ েকর বণকনয েরুন:  
 
 

 

র্াকি স্টশািার নিনত □ হ্যাঁ □ নয যমি হ্যাঁ হয়, এবং আপনযর সন্তযকনর সু্ককি েবণযন্ত্র পরয ছয়েয অন্যন্ সযহযকয্র প্রকয়যজন হয়, 

অনুগ্রহ েকর বণকনয েরুন: 
 
 

 

শ্রবণশনি হ্রাে □ হ্যাঁ □ নয আপনযর সন্তযন মে কেযকনয সীিযবদ্ধিয ছয়েযই সু্ককি িযরীমরে মিক্ষয ক্লযকস অংিগ্রহণ েরকি 

পযরকব? □ হ্যাঁ □ নয 
যমি নয হয়, অনুগ্রহ েকর িযর েযযকেিযকপর সীিযবদ্ধিয িযমিেযভুি েরুন:  
 
 

 

অিযািয ওর্ুধ (গুনল) □ হ্যাঁ* □ নয যমি হ্যাঁ হয়, অনুগ্রহ েকর িযমিেয েরুন:  
 
 
 

 

আপনযর সন্তযকনর মে িযকয়কের প্রকয়যজনীয়িয, অন্যন্ স্বযি্গি প্রকয়যজনীয়িয, বয আেরণগি/আকবগজমনি প্রকয়যজনীয়িয আকছ?  

যমি হ্যাঁ হয়, অনুগ্রহ েকর বণকনয েরুন:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*অনুগ্রহ েকর িকন রযিকবন কপ্রযগ্রযকি কনওয়য বয কিওয়য ওষুকযর জন্ মপিযিযিয/অমভভযবকের মিমিি সম্মমি এবং স্বযি্কসবয প্রিযনেযরীর মনকিক কির প্রকয়যজন 

হকব। মবস্তযমরি জযনযর জন্ অনুগ্রহ েকর কপ্রযগ্রযি মিকরক্টর/সযইে কেযঅমিক কনেকরর সযকর্থ ের্থয বিুন।  
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িুনি 

 
আমি আিযর সন্তযনকে 21িি CCLC কপ্রযগ্রযকি নমর্থভুি েরযর এবং অংিগ্রহণ েরযর অনুিমি মিমি □ হ্যাঁ □ নয  

 

আমি বুকেমছ কয মনম্নমিমিি েুমি এবং সম্মমি 21িি CCLC কপ্রযগ্রযকি অংিগ্রহকণর জন্ অিুকিােকির পবূক শতক  িয়৷ □ হ্যাঁ □ নয 
আমি আিযর সন্তযকনর আপত্েযিীন মেমেত্সযয় সম্মমি মিমি □ হ্যাঁ □ নয 
 
আমি আিযর সন্তযকনর হকয় সযক্ষযত্েযকর অংিগ্রহণ, উদৃ্ধমি ব্বহযর, এবং  কেযগ্রয , মসকনিয, বয মভমিও কেপ \ [কপ্রযগ্রযকির নযি] দ্বযরয ব্বহযকরর জন্ সম্মি 

হমি। আমি িুদ্রণ, ইন্ট্যরকনকে এবং অন্যন্ সিস্ত যরকণর মিমিয়য সহ অিযভজনে উকেকি্ উমেমিি পণ্ সম্পযিনয, ব্বহযর এবং পুনঃব্বহযকরর অমযেযরও 

[কপ্রযগ্রযকির নযি] প্রিযন েরমছ। আমি এিদ্বযরয [কপ্রযগ্রযকির নযি] এবং এর একজন্ট্ এবং েিকেযরীকির উপকরযি মবষয়গুমির সযকর্থ সম্পমেক ি সিস্ত অমযেযর, িযমব 

এবং বযয্বযযেিয কর্থকে িুমি মিমি। □ হ্যাঁ □ নয 
 

আমি আিযর সন্তযকনর হকয়, কপ্রযগ্রযি সযইে কর্থকে িকূর, িত্বযবযযকনর িযয্কি ম ল্ড মিকপ অংি মনকি সম্মমি মিমি। □ হ্যাঁ □ নয 
 

আমি বুেকি পযরমছ কয কপ্রযগ্রযকি পমরবহন, ওষুয, ির্থ্ প্রেযি এবং ম ল্ড মিকপর িকিয পমরমিমিকি অমিমরি অনুিমির প্রকয়যজন হকি পযকর। □ হ্যাঁ □ নয 
 

আমি আিযর সন্তযকনর মনরযপত্তযয় সহযয়িয েরযর জন্ কপ্রযগ্রযকি আিযর সন্তযকনর মবকিষ েযমহিযর ির্থ্ মিকয়মছ। □ হ্যাঁ □ নয 
 

আমি বুেকি পযরমছ কয আিযর সন্তযকনর মিক্ষযগি সুমবযযর জন্ আিযর সন্তযকনর মবকিষ মিক্ষযর প্রকয়যজনীয়িয সম্পমেক ি ির্থ্ আিযর সন্তযকনর সু্কি নমর্থভুমির 

িযয্কি 21 িি CCLC কপ্রযগ্রযকির েিীকির সযকর্থ জযনযর প্রকয়যজকন কিয়যর েরয হকব □ হ্যাঁ □ নয 
 

আমি এই ির্থ্ পযকযকিযেনয এবং আপকিে েরকি সম্মি হকয়মছ যিনই কেযকনয পমরবিক ন হকব এবং অন্তি প্রমি বছকর এেবযর েকর। □ হ্যাঁ □ নয 
 

আমি আিযর সন্তযকনর অগ্রগমি এবং 21 িি CCLC কপ্রযগ্রযকি অংিগ্রহণ সম্পকেক  কপ্রযগ্রযি েিীকির সযকর্থ ের্থয বিকি সম্মি। □ হ্যাঁ □ নয 
 
যমি কেযকনয সিকয় আমি আিযর সন্তযকনর অংিগ্রহণ (কয কেযকনয বয সিস্ত মিে) সম্পকেক  আিযর িন পমরবিক ন েমর, আমি সযইে সিন্বয়েযরীর সযকর্থ কযযগযকযযগ 

েরব। □ হ্যাঁ □ নয 
 

নশক্ষােীর তকেযর রকয়াজিীয়তা এবিং েিীক্ষা/োক্ষাত্র্াকরর েম্মনত 
 
আমি বুেকি পযরমছ কয িযনীয় 21িিযব্দী েমিউমনটি িযমনকং কসন্ট্যর (21st CCLC) কপ্রযগ্রযকির গুণিযন ও বযস্তবযয়ন পমরিযপ ও িূি্যয়ন েরকি আিযর সন্তযকনর 

মিক্ষযগি, আেরণগি, উপমিমি, এবং ব্স্তিযর ির্থ্ মনউ ইয়েক  কেে মিক্ষয মবভযগ (New York State Education Department) এবং এর আইনযনুগ 

েুমিেযরী ব্মির সযকর্থ কিয়যর েরয হকব। পযিযপযমি মিক্ষযর্থীকির বৃমদ্ধকি সহযয়িয েরযর জন্ মনউ ইয়েক  কেকের েযযকেযমরিয, মিকরযনযি IV, পযেক  B-এর এভমর 
েুকিন্ট্ সযেকসিস অ্যক্ট (Every Student Succeeds Act, ESSA) দ্বযরয প্রকয়যজনীয় [সযযযরণি যযরয 4205 (b) এবং 4203 (14) কিিুন]। 

 

আমি বুকেমছ কয আিযর সন্তযন এবং আিযকে 21 িি CCLC কপ্রযগ্রযি এবং এর প্রভযব সম্পকেক  সিীক্ষয এবং/অর্থবয সযক্ষযত্েযকর অংিগ্রহণ েরকি বিয হকি পযকর। 

আপমন যমি কযযগিযন েরকি নয েযন েযন এবং সিীক্ষয এবং/অর্থবয সযক্ষযত্েযকর অংিগ্রহণ েরকি নয েযন িকব শুযুিযত্র মনম্নমিমিি বযকে টিে মিন৷ □ 

 

নীকে স্বযক্ষর েরযর িযয্কি, আমি প্রি্ময়ি েরমছ কয উপকর উমেমিি সিস্ত ির্থ্ আিযর জ্ঞযন অনযুযয়ী সি্ এবং সঠিে।  

 
_______________________________________ ___________________________________________     ____________ 

মপিয-িযিয/সম্পমেক ি ব্মি/অমভভযবকের নযি:  মপিয-িযিয/সম্পমেক ি ব্মি/অমভভযবকের স্বযক্ষর  স্বযক্ষকরর িযমরি  


