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�কমি�জ পাবিলক �লস (Cambridge Public 
Schools) 
2022-23 বািষক �েড� ফম 
অন�হ কের �েলর �থম িদেন ফম জমা িদন 

এই ফম� ুবই ���পণ। অন�হ কের পযােলাচনা ক�ন, �া�র ক�ন এবং আপনার স�ানেক �ু েলর �থম িদেন �িল খ ূ � ু � 
সম� ফম� �ফরত িদেত বলনু ! 

এছাড়াও আপিন আমােদর ফ�ািমিল �পাট� াল (Family Portal) �থেক অনলাইেন এই ফম� পূরণ করেত এবং জমা িদেত 

পােরন। 

https://secure1.cpsd.us/family_portal/-এ যান বা QR �কাড ��ান ক�ন। ➜ 

��ব�: এই ড�েমে�র অনু ু লেক িজ�াসা ক�ন। বাদ www.cpsd.us-এ পাওয়া �যেত পাের – অথবা সাহােয�র জন� আপনার স�ােনর � 

�যাগােযােগর তথ� �পজ 1 

পছে�র ভাষা �পজ 2 

িমিলটাির ফ�ািমিল ��াটাস �পজ 2 

িডের�িরর তথ� তু েল �নওয়া �পজ 2 

াচন িমিডয়া িরিলজ িনব� �পজ 3 

আসার এবং বািতল করার সমী�া �পজ 5 

পছে�র নাম (�াস �ধু �পজ 6মা� 6-8) 

লাইে�ির কাড� ু েল �নওয়া (�কিজর জন� �ধু �পজ 6ত মা�) 

তথ� িরিলজ করা অ�-আউট (হাই �ু েলর জন�) �পজ 7 

পিলিস �ীকৃ িত �পজ 8 

কিমউিন� পাট� নােরর জন� �ু েড� �ডটা িরিলজ �পজ 9 

বািড়র �টকেনালিজ অ�াে�স করা �পজ 10 

COVID-19 ল�ণ থাকেল �ু েল পরী�া �পজ 10 

�হলথ িহি� ফম� �পজ 11 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল 
135 Berkshire Street, Cambridge, MA 02141 | www.cpsd.us 

আগ� 2022 আপেডট করা হেয়েছ 

www.cpsd.us
www.cpsd.us-�
https://secure1.cpsd.us/family_portal/-�


�ু েডে�র নাম: ______________________________________ �ু ল: ___________________________ ��ড: ____ 

পিরিচিতর তথ� 

          

 

                 

   

           

   

   

            

 

       

       

        

        

          

           

   

   

            

 

      

       

 

               
      

         

         

                                    
                                        

                                        
                �                         

                              

                                                                                         

আপনার �ু েডে�র আমােদর ফাইেল থাকা পিরিচিতর তথ� আপেডট ক�ন। আপনার িরিভউ করা হেয় �গেল এখােন সাইন ক�ন। 

➜ িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভােরর �া�র: _____________________________________ তািরখ: _______________ 

একই �কানায় বসবাসকারী িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার উভয়েকই �াথিমক পিরিচিত িহসােব একসােথ তািলকাভু � করা �াইমাির পিরিচিত 
হেব। 

িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভােরর নাম (�দর): _________________________________________________________________ 

িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভােরর নাম (�দর): _________________________________________________________________ 

িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �ক হন: _______________________________ �ু েডে�র সােথ স�ক� : _______________ 

�কানা: ___________________________________________________________________________________________________ 

�ফান 1 এবং বণ�না (�যমন �হাম, মা): ____________________________________________________________________________ 

�ফান 2 এবং বণ�না (�যমন �হাম, মা): ____________________________________________________________________________ 

�মাবাইল �ফান 1 এবং বণ�না (�যমন �হাম, মা): ____________________________________________________________________ 

�মাবাইল �ফান 2 এবং বণ�না (�যমন. �হাম, মা): ____________________________________________________________________ 

ইেমল 1: _____________________________________________ ইেমল 2: ____________________________________________ 

�সেক�াির পিরিচিত অিভভাবক/অিভভাবক/�কয়ারিগভাররা অন� �কানায় বসবাস না করেল �সেক�াির পিরিচিত খািল থাকেত পাের। 

�সেক�াির পিরিচিতর নাম: ____________________________________________________________________________________ 

�সেক�াির পিরিচিতর পদিব: ___________________________________________________________________________________ 

িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �ক হন: ________________________________ �ু েডে�র সােথ স�ক� : _______________ 

�কানা: ____________________________________________________________________________________________________ 

�ফান এবং বণ�না (�যমন �হাম, মা): ______________________________________________________________________________ 

�মাবাইল �ফান & বণ�না (�যমন �হাম, মা): _________________________________________________________________________ 

ইেমল: _____________________________________________________________________________________________________ 

অনু ু�হ কের দজন জ�ির পিরিচিতর নাম এবং �ফান ন�র িদন। এই ব�ি�েদর জানােনা হেব জ�ির সমেয়র পিরিচিত 
যিদ িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভারেদর সােথ �যাগােযাগ না করা যায়। 

নাম: ___________________________________________ স�ক� : _______________ �ফান: _____________________ 

নাম: ___________________________________________ স�ক� : _______________ �ফান: _____________________ 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল (CPS) উপের তািলকাভ� তথ� ব�বহার করেব অেটােম�ক �ফান কল, �ট�ট �মেসজ এবং/অথবা ইেমল �মেসজ পাঠােনার জন� অিভভাবক/অিভভাবকেদরেক কারণ ছাড়াই অনপি�িত, �দিরেত আসা, � ুু ু ু েল না যাওয়া এবং অন�ান� ধরেনর �েলর জ�রী অব�া সহ জ�রী পিরি�িতেত 
জানােনার জন� �ু ল ইেভ� স�েক� আউটিরচ �দান করেত পাের। এই ফেম� �া�র করার মাধ�েম আপিন ল�া� লাইন এবং/অথবা ইেমেলর মাধ�েম এই ধরেনর �মেসজ পাওয়ার পাশাপািশ �মাবাইল �ফান ন�র(�িল) এবং/অথবা উপের �দ� �ট�ট �মেসেজর মাধ�েম জ�রী নয় এমন �ু ল �যাগােযাগ সহ সম� 
�ু েলর �যাগােযাগ �পেত স�িত িদে�ন। এই ফেম� �া�র কের আপিন এটাও স�িত িদে�ন �য আপিন বু � ু ল কিম� এবং এর কম� �ঝেত �পেরেছন �য আপিন িনেজর �যাগােযােগর তথ�েত �কােনা পিরবতন করেল তা CPS�ক জানােত বাধ� এবং আপিন �কমি�জ িস�, CPS, �কমি�জ � কতা, পিরচালক, 
সদস�েদর �িতপূ � � েনর CPS চালু করেত আপনার অ�মতারকারেণ উ ূ � ত �য �কানও ��ম বা কারেণর জন� ব�ব�া িনেত পারেবন। এই ফেম� �া�র করার কের আপিন স�িত িদে�ন �য আপিন বুরণ িদেত স�ত হে�ন। কমচারী এবং আপনার �যাগােযােগর তেথ� পিরবত ত বা স�িক ঝেত �পেরেছন �য 
আপিন িনেজর স�ােনর �ু েলর সােথ �যাগােযাগ কের এবং আউটিরচ কল তািলকা �থেক সরােনার জন� বেল জ�রী নয় এমন �মাবাইল �ফান কল এবং/অথবা �ট�ট �মেসজ �হণ করা �থেক অ� আউট করেত পােরন৷ 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল • 2022-23 বািষ� ু েড� ফম� • �পজ 1ক � 



�ু েডে�র নাম: ______________________________________ �ু ল: ___________________________ ��ড: ____ 

পছে�র ভাষা 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল সম� পিরবােরর কােছ এর �যাগােযাগ সহজলভ� করেত �িত�িতব�। অন�হ কের আপনার পছে�র ভাষা আমােদর জানানু 
যােত আমরা �েয়াজেন অনবুাদ করা ড�েম� বা �দাভাষী �দান করেত পাির। 

�ু ল বা িডসি�� �থেক িলিখত �যাগােযােগর জন� আপনার পিরবােরর পছে�র ভাষা কী? 

◻ আমহািরক ◻ ইংেরিজ ◻ �সামািল 

◻ আরিব ◻ হাইিতয়ান � ওল ◻ ��নীয় 

◻ বাংলা ◻ �কািরয়ান ◻ অন�ান�: ____________ 

◻ চাইিনজ ◻ পতু� গীজ 

◻ �ু ল বা িডসি��-এর িশ�ক/কমচারীেদর সােথ কেথাপকথেনর জন� আপনার পিরবােরর পছে�র ভাষা কী� ? 

◻ আমহািরক ◻ ইংেরিজ ◻ �সামািল 

◻ আরিব ◻ হাইিতয়ান � ওল ◻ ��নীয় 

◻ বাংলা ◻ �কািরয়ান ◻ অন�ান�: ____________ 

◻ চাইিনজ ◻ পতু� গীজ 

িমিলটাির ফ�ািমিল ��াটাস 

�ু � �ল িডি�ে�র মেধ� ঘন ঘন পিরবতেনর �নিতবাচক �ভাব কম করার লে�� সামিরক �সনার পিরবােরর িশ�রা িবেশষভােব িশ�া �হেণর অিধকারী। এই ফম�র উ�র 

�দওয়া ঐি�ক িক� আমােদর কতজন ছা� এক� সামিরক �সনার পিরবােরর সদস� তা িনধ�ারণ করেত CPS �ক সাহায� করেব। 

িশ�াথ� িক সামিরক পিরবােরর সদস�? (অন�ুহ কের আপনার উ�র িদন) 
____ না, ছা�� সামিরক পিরবােরর সদস� নয় (00) 
____ হ�াঁ, একজন িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার সামিরক বািহনীর একজন সি�য় দািয়�শীল সদস� (01) 
____ হ�াঁ, একজন িপতা-মাতা/অিভভাবক/ �কয়ারিগভার একজন অিভ� বা অবসর িনেয়েছন বা 1 বছেরর জন� িচিকৎসা �থেক িডসচাজ� হেয়েছন (02) 
____ হ�াঁ, একজন িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার সামিরক বািহনীেত সি�য় দািয়� পালেনর সময় মারা �গেছন (03) 

িডের�ির তথ� অ�-আউট 
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ঐি�ক - আপিন যিদ চান �য আমরা িশ�াথ�েদর কৃ িতে�র �চার কির তাহেল অন�ুহ কের খািল রাখুন। 

"ছা�েদর িডের�িরর তথ�" (নাম, উপি�িতর তািরখ, �াস বা ��ড, সরকারীভােব �ীকৃ ত ি�য়াকলাপ এবং �খলাধলায় অংশ�হণু , ফেটা�াফ/িভিডও, অ�াথেল�ক দেলর 

সদস�পদ, িডি�, স�ান এবং পু ুর�ার, অধ�য়েনর �ধান ��� এবং উ� িবদ�ালেয়র পরবত� পিরক�না) �কমি�জ পাবিলক �ল�িল ছাে�র 

িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার স�িত ছাড়াই ছু� িদেত পাের। যিদও, িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার এই তথ� বাইের �কাশ কের িদেত পােরন। এই ফেম� 
�া�র করার মাধ�েম, আিম স�িত িদি� �য আিম আমার স�ােনর নাম, ��ণী বা ��ড বা অন�ান� তথ� চাই না যা আমার পবূ � িলিখত স�িত ছাড়াই �কািশত ছা� �রকড� 
িবভােগ পৃ�া 5-এ �কমি�জ পাবিলক �ু ল গাইড টু পিলিস-�ত উে�খ করা আেছ। 

➜ িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: ________________________________________ তািরখ: ______________ 

➜ �ু েড� �া�র: ________________________________________________________ তািরখ: ______________ 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল • 2022-23 বািষ� ু েড� ফম� • �পজ 2ক � 



�ু েডে�র নাম: ______________________________________ �ু ল: ___________________________ ��ড: ____ 

িমিডয়া িরিলজ অ�-ইন 
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�কমি�জ পাবিলক �ু ল (CPS) িবিভ� স�চার, অনলাইন, ি�� এবং অিডও িমিডয়ার মাধ�েম ছা�, িশ�ক এবং কম�েদর কৃ িত� উদযাপন কের। CPS 
�ু ু ু �েড�েদর �গাপনীয়তা র�া করেত �িত�িতব�। �েড� �ডটােত একজন ছাে�র নাম, উপমা, কথ� শ�, �েড�েদর কাজ, কম�মতা বা চলােফরা, 
�রকড� করা, ছিব, িফ�, �রকিড� ং, ফেটা�াফ, অিডও �রকিড� ং সহ, িক� সীমাব� নয় , িভিডও �রকিড� ং বা িলিখত ড�েম� (এর পের সমি�গতভােব 
"কাজ" িহসােব উে�খ করা হয়)। িপতামাতা/অিভভাবকেদর এই ধরেনর কাজ �কাশ করার অনু ুেমাদন আেছ, অনেমাদন না করার এবং/অথবা সীমাব� 
করার অিধকার রেয়েছ৷ 

অনু ��হ কের A, B, বা C িবক�� �বেছ িনন এবং িনেচর ফম�েত �া�র ক�ন এবং তািরখ িদন। 

A. �কমি�জ পাবিলক �ু ল এবং সংবাদ িমিডয়া িরিলজ 
আিম �কমি�জ পাবিলক �ু ল, স�দােয়র পাট� নার সং�া এবং সংবাদ িমিডয়া আউটেলট�িলেক (স�চার, িডিজটাল, এবং/অথবা ি��) আমার 
স�ােনর নাম, ছিব, উপমা, কথ� শ�, ছাে�র কাজ, কম� � ু�মতা �রকড, িফ�, ফেটা�াফ, অিডওেটপ বা িভিডও �টপ করার অনমিত িদই। 
এছাড়াও চলােফরা এবং �শখার অিভ�তা �যেকান আকাের (এখন �থেক সি�িলতভােব "কাজ" িহসােব উে�খ করা হেয়েছ), �কমি�জ পাবিলক 
�ু ল, �ু েলর কম�, ছা� বা সংবাদ মাধ�ম (�যমন, সংবাদপ�, �টিলিভশন, �রিডও, ইত�ািদ) �ারা গৃহীত �হাক না �কন �কমি�জ পাবিলক �ু ল। 
আিম আরও �কমি�জ পাবিলক �ু ল এবং বাইেরর সংবাদ মাধ�মেক এই কাজ বা এর �য �কানও অংশ ব�বহার, �দখােনার, �কাশ, িডি�িবউশন 
বা �দখােনার জন� অনেুমাদন কির, �য �কানও এবং সম� প�িতেত, যার মেধ� �কমি�জ পাবিলক �ারা �তির করা হেত পাের এমন �কানও 
উপাদােনর সােথ সীমাব�তা ছাড়াই �ু ল এবং/অথবা বাইেরর সংবাদ মাধ�ম, এর ওেয়বসাইট এবং �সাশ�াল িমিডয়া সহ, �যমন Facebook, 
Instagram, LinkedIn এবং Twitter, �যেকান ওেয়বসাইট যা �কমি�জ পাবিলক �ু েলর তথ�, �যাগােযাগ, এবং �যি� পিরেষবা িবভাগু 
এবং/অথবা স�চােরর জন� অনু ু েকশনাল অ�াে�স (Cambridge Educational Access, CEA) েমািদত হেয়েছ �টিলিভশন, �কমি�জ এড 
এবং/অথবা কিমউিন� বা �ু ল-িভি�ক ইেভে� এই ধরেনর তথ� �দখােনা, �কাশ, িডি�িবউশন বা �দখােনা, এবং অন�ান� �কাশনা �যমন �ু ল 
িনউজেলটার, �ুল ওেপন হাউেস বা ছা�েদর কােজর �কাশ� �দখােনা বা ��ণীকে�র িনেদ� েশর অংশ িহসােব একজন িশ�াথ�র বি�ৃ , পুর�ার, 
স�ান এবং/অথবা উ� িবদ�ালেয়র পরবত� পিরক�নার �ঘাষণা। 

এই অবিহত স�িতেত স�িত �দওয়ার মাধ�েম আিম �কমি�জ পাবিলক �ু ল এবং আমার স�ােনর �ু ল এবং তােদর সংি�� কম�কত� া, পিরচালক, 
এেজ� এবং/অথবা কম� ূচারীেদর �য �কানও এবং সম� দায়, �িত, �িত, খরচ, দািব এবং/অথবা উ ত পদে�েপর �থেক এবং তার িব�ে� 
িরিলজ করার স�িত িদি�। এই কাজেক আমার স�ােনর �চহারা বা অংশ�হেণর বাইের বা এর সােথ স�িক� ত। আিম এটাও জািন �য আমার 
স�ােনর উপি�িত এবং/অথবা এই কােজ অংশ�হণ করা আমােক বা আমার স�ােনর জন� �িতপূরণ ছাড়াই। 

B. �কমি�জ পাবিলক �ু ল িমিডয়া িরিলজ 
আিম �কমি�জ পাবিলক �ু ল এবং/অথবা আমার স�ােনর �ু লেক আমার স�ােনর নাম, ছিব, উপমা, উ�ািরত শ�, ছাে�র কাজ, কম��মতা 
এবং চলােফরা এবং �শখার অিভ�তা �যেকান আকাের �রকড� , িফ�, ফেটা�াফ, অিডওেটপ বা িভিডও �টপ করার জন� অনেমাদন কির (এর ু 
পের সি�িলতভােব উে�খ করা হেয়েছ) "ওয়াক� স" িহসােব), এবং �কমি�জ পাবিলক �ু ল এবং/অথবা �ারা �তির করা হেত পাের এমন �কানও 
উপাদােনর উে�েশ� এবং তার সােথ সংেযােগর জন� এই কাজ�িল বা এর �য �কানও অংশ ব�বহার, �দখােনা, �কাশ, িডি�িবউশন বা �দখােনা 
করা �ু েলর ওেয়বসাইট এবং �সাশ�াল িমিডয়া, �যমন Facebook, Instagram, LinkedIn এবং Twitter, �য �কানও ওেয়বসাইট যা �কমি�জ 
পাবিলক �ু েলর তথ�, �যাগােযাগ, এবং �যুি� পিরেষবা িবভাগ এবং/অথবা �কমি�জ িশ�াগত অ�াে�স (CEA) সহ �টিলিভশেন স�চােরর 
জন� অনু ুেমািদত হেয়েছ। এবং/অথবা কিমউিন� বা �ল-িভি�ক ইেভে� এই ধরেনর তথ� �দখােনা, �কাশ, িডি�িবউশন বা �দখােনা করা এবং 
অন�ান� �কাশনা �যমন �ু ল িনউজেলটার, �ুল ওেপন হাউেস বা এক� ��ণীকে�র িনেদ� েশর অংশ িহসােব ছা�েদর কােজর �কাশ� �দখােনা বা 
ছাে�র বৃ ুি�, পর�ার, স�ান এবং/অথবা উ� িবদ�ালেয়র পরবত� পিরক�নার �ঘাষণা। 

এই অবিহত স�িতেত �েবশ করার মাধ�েম আিম �কমি�জ পাবিলক �ু ল এবং আমার স�ােনর �ু ল এবং তােদর সংি�� কম�কত� া, পিরচালক, 
এেজ� এবং/অথবা কম� ূচারীেদর �য �কানও এবং সম� দায়, �িত, �িত, খরচ, দািব এবং/অথবা উ ত পদে�েপর কারণ �থেক এবং তার 
িব�ে� মু � ুি� িদি�। এই কােজ আমার স�ােনর �চহারা বা অংশ�হেণর বাইের বা এর সােথ স�িকত। আিম এটাও বিঝ �য আমার স�ােনর 
উপি�িত এবং/অথবা এই কােজ অংশ�হণ করা আমােক বা আমার স�ােনর জন� �িতপূরণ ছাড়াই। 

C. �ু ল িভি�ক িমিডয়া িরিলজ 
আিম CPS এবং/অথবা আমার স�ােনর �ু লেক আমার স�ােনর নাম, ছিব, উপমা, কথ� শ�, ছাে�র কাজ, কম�মতা এবং চলােফরা এবং� 
�শখার অিভ�তা �রকড� , িফ�, ফেটা�াফ, অিডওেটপ বা িভিডও �টপ করার অনমিত িদইু (এখন �থেক সি�িলতভােব "কাজ" িহসােব উে�খ ") 
এবং এই কাজ�িল বা এর �য �কানও অংশ ব�বহার, �দখােনা, �কাশ, িডি�িবউশন বা �দখােনা করা, আমার স�ােনর ছিব িভতের �পা� করা 
সহ �যেকান �ু ল-িভি�ক উে�েশ�র উে�েশ� এবং এর সােথ স�িক� ত, সম� প�িতেত, িক� সীমাব� নয় এক� ��ণীক� বা �ু ল িবি�ং বা �ু ল 
হলওেয়, আমার স�ানেক �রকড� ু ল �কে� অংশ�হণ করার অনু � শমূকরা � মিত �দয়, িনেদ লক ব�বহার বা পিরেষবার ব�ব�ার জন� ফেটা, িফ� 
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�ু েডে�র নাম: ______________________________________ �ু ল: ___________________________ ��ড: ____ 

বা �রকিড� ং ব�বহার কের, ছা�েদর এবং তােদর পিরবােরর জন� ��ণীকে�র ফেটা "�মমির বই" �তির করেত, ��ণীক� �তির করার জন� 
িনউজেলটার বা অন�ান� এই জাতীয় �কাশনা�িল ছা�েদর এবং তােদর পিরবােরর জন� এবং/অথবা স�দায় বা �ু ল-িভি�ক ইেভ��িলেত এই 
জাতীয় তথ� �দখােনা, �কাশ, িডি�িবউশন বা �দখােনা করা (�যমন �ু েলর অপােরশন �ম বা ছা�েদর কােজর �কাশ� �দখােনা বা ��ণীকে�র 
িনেদ� েশর অংশ িহসােব) অথবা আমার স�ানেক �ু ল-ব�াপী ���াপেট অ�ভ�ু � করার জন� �যমন �ােসর ছিব বা �ু ল �াইড-�শা িশ�াথ�েদর 
কাজ এবং পারফরম�া� �দখােনার জন�। 

এই ফেম� �া�র করার মাধ�েম, আিম এখােন বিণ� ু ু ল এবং/অথবা �ু লেক স�ণূ � বা ত অনমিত �দান কির এবং �কমি�জ পাবিলক � 
আংিশকভােব আমার স�ােনর নাম, উপমা, িচ�, কথ� শ�, ছাে�র কাজ, �শখার অিভ�তা, কম��মতা এবং িশ�াগত উে�েশ� চলােফরা 
�দখােনা ব�বহার করার জন� ��ভােব অনেুমাদন কির। 

আমার �বেছ �নওয়া পছ�: ________ ( A, B, বা C �বেছ িনন) 

�ু েডে�র নাম: __________________________________________________________ 

িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: __________________________________________ 

�ু ল:______________________ ��ড:_____ 

(CRLS) লািন� িশ�ক/�হাম�ম: ___________________ ং কিমউিন�: _____ 

➜ িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: ______________________________________ তািরখ:_____________ 

যিদ �ু েডে�র বয়স 18 বছর বা তার �বিশ হয়: 

➜ �ু েডে�র �া�র:_____________________________________ তািরখ:_____________ 
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�ু েডে�র নাম: ______________________________________ �ু ল: ___________________________ ��ড: ____ 

আসার এবং বািতল করার সমী�া 

          

    

            
                        

 

  

   

  

   

  

       

     

  

 

                    

         

                          

                          

                         

                          
 

                           
 

 
  

                           
 

 
  

                           

  
                            

            
   

                                                                                         

পাট� A – সব ��ড: অনু ু েল/�থেক ঘু�হ কের কীভােব পিরবার সাধারণত � রেত �যেত আমােদর জানেত সাহায� ক�ন 

এক� সাধারণ িদেন, ভাল আবহাওয়া �কমন থাকেব অনু ু ু ুমান কের, আপনার �েড�রা কীভােব সকােল �েল যােব এবং িবেকেল বািড় িফরেব? AM বা PM-এর মেধ� অন�হ কের এক� িবক� 

�বেছ িনন। 

�ুল বাস AM বা PM 

িপতামাতা/�কয়ারিগভােরর সােথ সাইেকেল AM বা PM 

একা সাইেকেল AM বা PM 

�হঁেট/�ুটার/��টেবাড� িপতামাতা/�কয়ারিগভােরর সােথ AM বা PM 

�হঁেট/�ুটার/��টেবাড� -এ একা AM বা PM 

�ধুমা� পিরবােরর সােথ িপতামাতা �াইভ কের আসেব AM বা PM 

অন� পিরবােরর সােথ কার পুেল AM বা PM 

পাবিলক যানবাহেন (MBTA বাস/সাবওেয়, EZRide AM বা PM 

ট�াি�/Uber/িলফট AM বা PM 

পাট� ু ু ূB – ��ড K-8 �ধমা�: বািতেলর সমেয় আমােদর সাহায� করার জন� অন�হ কের আপনার স�ােনর িনয়িমত সময়সচীর িব�ািরত িববরণ িদন 

স�ােহর িদন (সােক� ল) বািতলকরণ ��ান (আপনার স�ানেক �য বা যারা িনেত আসেত পারেব) 

�সা ম বু ি� � িপক আপ – আমার �ু েড�েক িপক করা করেবন: _________________________________________________ 

�সা ম বু ি� � িপক আপ – আমার �ু েড�েক িপক করা করেবন: _________________________________________________ 

�সা ম বু ি� � �হঁেট/বাইক – আমার �ু েড� (��ড 3-5) িনেজ �থেকই বািড় যােব 

�সা ম বু ি� � বািড়র বাস – আমার �ু েড�রা বািড় যােব __________________ (বােসর নাম) 
বাস �প: _____________________________ 

�সা ম বু ি� � অন� বাস – আমার �ু েড� বােস বািড় যােব __________________ (বােসর নাম) 
বােসর �েপজ: __________________________________________________ 
পদ/��া�ােমর নাম: _______________________________________________ 
�ীট #: _______ �ীেটর নাম: _______________________________________ িপন �কাড: __________ 

�সা ম বু ি� � অন� বাস – আমার �ু েড� বােস বািড় যােব __________________ (বােসর নাম) 
বােসর �প: __________________________________________________ 
পদ/��া�ােমর নাম: ________________________________________________ 
�ীট #: ________ �ীেটর নাম: _______________________________________ িপন �কাড: __________ 

�সা ম বু ি� � আমার �ু েড� SPএবংR িমিন বাস এবং ভ�ান �নেব 

বাস �ট খুজঁ নু : www.cpsd.us/departments/transportation 

বােসর যা�ীেদর জন� ��ব�: আপনার �ু েডে�র যিদ আলাদা AM বােসর �েয়াজন হয়, বা তােদর সময়সচী এখােন ক�াপচার করা না যায়ূ , তাহেল আপনােক অবশ�ই এক� পিরবহন পিরবত� ন ফম� পূরণ করেত হেব, যা 
আপনার পিরবহন �যাগ�তা পে�র সােথ �মল করা হেব। এই ফম� �ুেল পাওয়া যােব 

বা অনলাইেন www.cpsd.us/departments/transportation-এ যান। 
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�ু েডে�র নাম: ______________________________________ �ু ল: ___________________________ ��ড: ____ 

পছে�র নাম 
(��ড �ধমা� 6-8) 

�কবলমা� 6 – 8 ��েডর �ু েড�: �কমি�জ পাবিলক �ু ল 6 �থেক 8 ��েডর �ু েড�েদর �ু েলর িদেন এবং অনলাইন িশ�াগত �যুি� টু ল ব�বহার করার 

সময় তারা �য নাম� ব�বহার করেত চায় তার অনু ু ু � ূ ুেরাধ করার অনমিত �দয়৷ অন�হ কের এই ফম� পরণ ক�ন এবং এ� আপনার স�ােনর �েল জমা 
িদন। 

_____ আিম আমার স�ানেক �ু েলর িদন এবং অনলাইন িশ�াগত �যুি� টু ল ব�বহার করার সময় �য নাম� ব�বহার করেত চায় �স� 

পিরবত� ন করার অনেরােধর জন� আমার স�িত িদি�।ু 

_____ আিম আমার স�ানেক �ু েলর িদন এবং অনলাইন িশ�াগত �যু ু ল ব�বহার করার সময় �য নাম� ব�বহার করেত চায় �স�ি� ট 

পিরবত� ন করার অনেরােধর জন� আমার স�িত িদি� না।ু 

➜ িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: ______________________________________ তািরখ: ______________ 

িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভােরর নাম:_________________________________________ 

�কমি�জ পাবিলক লাইে�ির কাড অ�-আউট 
( �ধমা� িক�ারগােটন) 
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িবক� – আপিন যিদ িনেজর �ু েডে�র জন� লাইে�ির করেত চান তাহেল এ� ফাঁকা রাখন।ু 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল এবং �কমি�জ পাবিলক লাইে�ির চায় সব িক�ারগােট� ন ছা�েদর কােছ লাইে�ির কাড� ব�বহার ক�ক। �কমি�জ পাবিলক �ু ল 

আপনার স�ােনর নাম এবং জ�তািরখ, বািড়র �কানা(�িল) এবং �টিলেফান ন�র(�িল) সহ �কমি�জ পাবিলক লাইে�ির �দান করেব যােত লাইে�ির 

আপনার স�ানেক এক� লাইে�ির কাড� �তির কের িদেত পাের। 

যিদ আপিন চান আপনার স�ােনর লাইে�ির কাড� �পাওয়ার, এই ফম� এিড়েয় যান – তাহেল এেত �া�র করেবন না৷ 

যিদ আপিন না করেত চান তাহেল �কমি�জ পাবিলক �ু ল লাইে�িরেত এই তথ� িদেত, অন�ুহ কের এই অ�-আউট ফম�� পূরণ ক�ন এবং এ� আপনার 

স�ােনর �ু েল জমা িদন৷ 

_____ আিম চাই না আমার স�ােনর তথ� �কমি�জ পাবিলক লাইে�িরেত িরিলজ করা �হাক। 

➜ িপতামাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: ______________________________________ তািরখ: __________ 
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�ু েডে�র নাম: ______________________________________ �ু ল: ___________________________ ��ড: ____ 

তথ� িরিলজ অ�-আউট 
(�ধমা� উ� িবদ�ালয় এর জন�) 
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�ধুমা� উ� িবদ�ালয় - আপিন িক চান আপনার ছাে�র সােথ �যাগােযাগ করা �হাক? যিদ না হয় তাহেল িনেচ �া�র ক�ন 

2001 সােলর �না চাই� �ল� িবহাই� অ�াে�র এক� িনয়ম অনু ুযায়ী, এক� �ফডােরল আইন, মাধ�িমক িবদ�ালয় অনেরাধ �াি�র পের, উ� িবদ�ালেয় 

পড়া ছা�েদর নাম, �কানা, ইেমল �কানা এবং �টিলেফান ন�র মািক� ন য�রাে�র সামিরক িনেয়াগকারীেদর কােছ �কাশ করেত হেব৷ু , কেলজ, 
িব�িবদ�ালয় এবং অন�ান� িশ�া �িত�ান এবং স�াব� িনেয়াগকত� া। িনেচর ফম�� পূরণ কের আপনার কােছ এই তথ� �কাশ না করার িবক� রেয়েছ। 

�াথিমক �যাগােযােগর তথ� �কােশর অ� আউট করেত, িনেচ সাইন ইন ক�ন৷ 

আিম �ীকার কির এবং জািন �য আিম আমার স�ােনর �যাগােযােগর তথ� মািক� ন য�রাে�র সামিরক িনেয়াগকারীু , কেলজ, িব�িবদ�ালয় এবং অন�ান� 
িশ�া �িত�ান এবং স�াব� িনেয়াগকত� ােদর কােছ �কাশ করা �থেক অ� আউট করেত পাির। একইরকমভােব, আিম এত�ারা অনেরাধ করিছ �যু 
�কমি�জ ির� এবং ল�া�ন �ু ল আমার পূব�ানমিত ছাড়াই আমার স�ােনর �াথিমক �যাগােযােগর তথ� (নাম, �কানা, ইেমল �কানা এবং �টিলেফান ু 
ন�র) বত� মান �ুল বছের নীেচ িনেদ� িশত স�ার কােছ �কাশ করেব না: 

ইউনাইেটড ��টস িমিলটাির ির ু টার 

➜ িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: _________________________________________ তািরখ: ____________ 

➜ �ু েডে�র �া�র: ______________________________________________________________ তািরখ: ____________ 

স�াব� িনেয়াগকত� া 

➜ িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: _________________________________________ তািরখ: ____________ 

➜ �ু েডে�র �া�র: ______________________________________________________________ তািরখ: ____________ 

কেলজ, িব�িবদ�ালয় এবং অন�ান� িশ�া �িত�ান 

➜ িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: _________________________________________ তািরখ: ____________ 

➜ �ু েডে�র �া�র: _____________________________________________________________ তািরখ: ____________ 

যিদ এই ফম� ু� 1 অে�াবেরর মেধ� না পাওয়া যায়, তাহেল 2001 সােলর �না চাই� �লফট িবহাই� অ�াে�র �েযাজ� আইন অনসাের ছাে�র �াথিমক 

�যাগােযােগর তথ� �কাশ করা হেব। 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল • 2022-23 বািষ� ু েড� ফম� • �পজ 7ক � 



�ু েডে�র নাম: ______________________________________ �ু ল: ___________________________ ��ড: ____ 

�ীকার করার পিলিস 
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অনু ু�হ কের �াথিমকভােব �য আপিন বঝেত �পেরেছন এবং �েত�েকর সােথ স�ত হেয়েছন, তারপর িনেচ �া�র ক�ন। 

এই ��টেম�� �ীকার কের �য আমার পিরবার ছা� এবং পিরবােরর জন� নীিতমালার গাইেডর এক� কিপ �পেয়েছ। আমরা জািন �য এেত আচরণিবিধ, নাগিরক 

অিধকার এবং অন�ান� �ফডােরল এবং রাজ� আইন এবং আপনার স�ােনর িশ�ার সােথ সােথ �ু ল কিম�র নীিত এবং �ু েলর িনয়ম স�িক� ত ���পূণ� তথ� রেয়েছ। 

আমরা, িন��া�িরত িপতামাতা/অিভভাবক/পিরচয� ু ুাকারী(রা), �েলর কম�েদর সােথ কাজ করেত স�ত হই তা িনি�ত করার জন� �য উপের িচি�ত ছা�� �িতিদন �েল 

যায়, অজু ু � স�ূ � কের এবং অিধকার এবং দািয়ে�র হ�া�বু ু ল-িভি�ক িনয়মাবলীেত থাকা আচরণিবিধ অনুহাত অনপি�িত ছাড়া; �হামওয়াক ণ ক এবং � সরণ কের। আমরা, 
িন��া�রকারী, আমােদর িশ�/স�ানেদর সােথ িন�িলিখত িনিদ�� নীিত�িল পয�ােলাচনা কেরিছ এবং তােদর শত� াবলী �মেন চলেত স�ত: 

______ �ু েডে�েদর উপি�িত (প�াৃ  8) 
আমরা, িন��া�রকারী, উপি�িত নীিত পয� ু ুােলাচনা কেরিছ এবং �াস কা�ং এবং জািনেয়/না জািনেয় অনপি�িতর পিরণিত বঝেত �পেরিছ। 

______ অ� (পৃ�া 18) 
আমরা �ীকার কির �য আমরা �কমি�জ পাবিলক �ু েলর অ� নীিত এবং মাদক, অ� এবং �ু ল কম�েদর উপর হামলার িব�ে� সংিবিধব� িনেষধা�া �পেয়িছ 

এবং পেড়িছ। িনেচর �া�র িনেদ�শ কের �য আমরা �কমি�জ পাবিলক �ুেলর অ� নীিত এবং মাদক, অ� এবং �ু েলর কম�েদর ওপর আ মেণর িব�ে� 

সংিবিধব� িনেষধা�া জািন 

এবং িলিখত িহসােব আেদশ �মেন চলেত স�ত হি�। 

______ �হণেযাগ� ব�বহার এবং সফটওয়�ার �কাড অফ এিথ� (প�াৃ  39-42) 
িনেচর আমােদর �া�র িনেদ�শ কের �য আমরা �হণেযাগ� ব�বহােরর নীিত এবং স�ওয়�ার �কাড অফ এিথ� বঝেত পাির এবং িলিখত িহসােব এর ম�াে�টু 
�মেন চলেত স�ত হি�। 

______ �রকড� ন� করা (প�াৃ  5) 
আমরা, িন��া�রকারী, �রকড� ন� নীিত পয� ু ুােলাচনা কেরিছ এবং বঝেত �পেরিছ �য �কমি�জ পাবিলক �ল �থেক �াতক, �া�ফার বা �ত�াহােরর সাত (7) 
বছেরর মেধ� িশ�াথ�েদর �রকড� ন� করা হেব না; এবং কিপ ষাট (60) বছর পের ন� হেয় যায়। 

______ ( (�ধু �া 19)মা� ��ড 6-12) অ�াি�-হািজং আইন (পৃ 

আমরা এত�ারা �ীকার করিছ �য আমরা M.G.L এর এক� কিপ �পেয়িছ এবং পেড়িছ। অধ�ায় 269, ধারা 17-19, হ�ািজংেয়র অনশুীলন িনিষ� করার এক� 

আইন। আমরা জািন �য এই আইেনর এক� কিপ আমার �ু েলর �িত� ছা� �প, �ম এবং/অথবা ছা� সংগঠেনর সদস�েদর সদস�, �ীব, অ�ীকার এবং 
আেবদনকারীেদর মেধ� িডি�িবউট করা আবশ�ক। 

আমরাও জািন এবং এই আইন �মেন চলেত স�ত। 

➜ িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: _________________________________________ তািরখ: ____________ 

➜ �ু েডে�র �া�র: _____________________________________________________________ তািরখ: ____________ 
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�ু েডে�র নাম: ______________________________________ �ু ল: ___________________________ ��ড: ____ 

কিমউিন� পাটনারেদর কােছ �েডে�র �ডটা িরিলজ 
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আিম �কমি�জ পাবিলক �ু ল (CPS) �ক আমার স�ােনর স�েক � � ু� িন�িলিখত ছা� �রকড �ডটা CPS কিমউিন� পাটনার ��া�াম�িলেত �কাশ করার জন� অনেমাদন 

কির �যখােন আমার স�ান বত� মান �ু ল বছেরর জন� অংশ�হণ করেছ: 

● নাম 

● �ু ল 

● ��ড 

● �ু েডে�র ইেমল 

● বত� মান এবং আেগর অংশ�হণ: 
○ CPS অ�াথেল��; CPS কায� ম; অন�ান� কিমউিন�র পাট� নার; মানব পিরেষবা অ�াি�িভ� িবভাগ 

○ অংশ�হেণর �িত� �রকেড� িকছু বা সম� অ�ভ�ু � থাকেব: ��া�ােমর নাম, সংগঠন এবং/অথবা �খলাধুলা; তািরখ�িল যখন ছা� �� হেয়িছল এবং �শষ 

কেরিছল; ি�েকােয়ি� (িম�ং/স�াহ) 

CPS কিমউিন� পাট� নার ��া�াম �য�িলেত আমার স�ান বত� মান �ু ল বছেরর জন� অংশ�হণ করেত পাের �স�িল অ�ভ�ু � িক� এেত সীিমত নয়: 
আগািসজ বা�উইন কিমউিন� িস��াউটস (CitySprouts) MIT/ওেয়েলসিল আপওয়াড� বাউ� 
��ক� ��টার �বা�ন কিমউিন� আট� �স�ার �মেয়েদর জন� িব�ান �াব 
�কমি�জ অ�ােজ�া ফর িচে�ন মানব পিরেষবা অ�াি�িভ� িবভাগ �স� িপটার এিপে�াপাল চাচ� 
�কমি�জ কিমউিন� �স�ার �াগন�াই আফটার�ুল ��া�াম দ� ইয়াং িপপলস �েজ� 
�কমি�জ হাউিজং অথির� ই� এ� হাউস �উটিরং �াস 
�কমি�জ �ুল ভেলি�য়াস� ইন দ� িবগ মািড �কমি�েজর YMCA 
�কমি�জ ইয়ুথ কাউি�ল উেদেশ� �তির করা �কমি�েজর YMCA 
�কমি�জ শহর মাগ� ু লার �নবার�ড হাউসােরট ফ 

আিম CPS কিমউিন� পাট� নার ��া�ামেকও অনেমাদন কির �যখােন আমার স�ান বতমান �ল বছের অংশ�হণ কের আমার স�ােনর সােথ স�িকত এই ছা� �রকড ু � ু � � 
�ডটা পাওয়ার জন�। 

আিম CPS এবং CPS কিমউিন� পাট� নার ��া�াম উভেয়র কম�েদর অনেমাদন কির �য আমার স�ান বতু � মান �ু ল বছের আমার স�ান, উপের িচি�ত ছা� �রকড� �ডটা 
এবং আমার স�ােনর অংশ�হণ স�েক� এেক অপেরর সােথ কথা বলার জন� অংশ�হণ কের 

এই CPS কিমউিন� পাট� নার ��া�ােম। 

CPS কিমউিন� পাট� নার ��া�ােম ছা� �ডটা �কাশ করার জন� এই অনেুমাদেনর মেধ� �েবশ কের এবং এখােন বিণ�ত অনমিত �দান কের, আিম িস� অফ �কমি�জ এবং ু 
�কমি�জ পাবিলক �ু ল এবং তােদর সংি�� কম� � া, পিরচালক, এেজ�, সদস� এবং/অথবা কম� � করিছ। CPS কিমউিন� পাট� নারকত চারীেদর �থেক এবং এর িব�ে� মু 
��া�ােম আমার স�ােনর ছা� �রকড� �ডটা �কােশর ফেল বা তার সােথ স�িক� ত �য �কােনা এবং সম� দািব আমার স�ান বত� মান �ু ল বছের অংশ�হণ কেরিছল এবং 
মেনানীত �াপক এবং তােদর সংি�� কম� � �কতােদর �ারা এই তেথ�র পরবত� ব�বহার, পিরচালক, এেজ�, সদস� এবং/অথবা কমচারী। 

�ু েডে�র নাম: _______________________________________________________________________________ 

�ু ল: ______________________________________________________________________________ ��ড: ______ 

িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: _________________________________________________________ 

➜ িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: ______________________________________ তািরখ: __________ 

➜ �ু েডে�র �া�র: ____________________________________________________________ তািরখ: _________ 
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�ু েডে�র নাম: ______________________________________ �ু ল: ___________________________ ��ড: ____ 

বািড়েত �টকেনালিজর অ�াে�স 

িনধ�ািরত অনলাইন �ু েলর কাজ স�াদন করার জন� আপনার স�ােনর িক বািড়েত এক� ব�ি�গত িডভাইেস (কি�উটার, ল�াপটপ, Chromebook) 
পয�া� অ�াে�স আেছ? 

▢ হ�াঁ ▢ না 

িনধ�ািরত অনলাইন �ু েলর কাজ স�াদন করার জন� আপনার স�ােনর িক বািড়েত যথাথ� ই�ারেনট কােনকশন আেছ? 

▢ হ�াঁ ▢ না 

�েল COVID-19-এর উপসগ পরী�া 
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যখন একজন িশ�াথ� �ু ল চলাকালীন COVID-এর মেতা উপসগ� �দখায়, তখন তােদর �ত অ�াি�েজন �ট� িদেয় পরী�া করা হেত পাের। যিদ �কােনা 
উপসগ� ু ু � ুয� িশ�াথ� �নিতবাচক ফলাফল পায়, তাহেল তারা �েল থাকেত পাের। যিদ �কােনা উপসগয� িশ�াথ� ইিতবাচক ফলাফল পায়, তাহেল তােদর 

বািড়েত �ফরত পাঠােনা হেব। যিদ উপসগ� অনু ুযায়ী িশ�াথ�র �ট� �েল না হয় তাহেল বািড় পাঠােনা হেব 

�ু েডে�র’ তথ�: 

�ু েডে�র নাম: _______________________________________ �ু েডে�র আইিড#: __________________ 

�ু ল: ____________________________________________________________________ ��ড: ___________ 

িপতামাতা /অিভভাবেকর তথ�: 

িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: ______________________________________________________________ 

িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র:______________________________________________________________ 

িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: _____________________________________________________________ 

স�িত: 

____হ�াঁ ু ু, �েল অ�ািস�েটাম�া�ক �টি�ংেয় আমার িশ�াথ�র অংশ�হেণ আিম অনমিত িদি�। আিম জািন এর মােন হল: 
● �কমি�জ পাবিলক �হলথ িডপাট� েমে�র �াফ �ু ল �থেক এক� নমনা সং�হ করেবনু 
● CPS এবং �কমি�জ পাবিলক �হলথ িডপাট� েমে�র প� �থেক ম�াসাচুেসটস িডপাট� েম� অব পাবিলক �হলথেক �ডেমা�ািফক তথ� এবং পিজ�ভ �ট� �রজাে�র 

ব�াপাের িরেপাট� করেব 

___না, আিম আমার উপসগ� ু ু ু��দখা যাে� এমন �েল �ত অ�াি�েজন পরী�া করার অনমিত িদই না। আিম জািন �য যিদ আমার ল�ণয 

িশ�েক �ু েল পরী�া করা না যায়, তাহেল তােদর অবশ�ই বািড় িফের �যেত হেব। 

➜ িপতা-মাতা/অিভভাবক/�কয়ারিগভার �া�র: ________________________________________ তািরখ: ____________ 
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