
নতুন সা�ািহক অ�াট-�হাম �টি�ং ��া�াম

স�ােনর নাম: __________________________________

Student ID#: _____________________

School: _________________________________

CRLS Learning Community:

____ C     ____ R     ____ L     ____ S

CPS এক� রা�ীয় ��া�ােম অংশ�হণ করেছ যা অ�-ইন করা সম� ছা� এবং কম�েদর জন� সা�ািহক অ�াট-�হাম �টি�ং িকট
�দান কের। �কা �া� এবং �কাহীন উভয় ব�ি�েকই অ�-ইন করার জন� দঢ়ৃভােব উ�সািহত করা হয়।

এই ফম�� পূরণ এবং জমা �দওয়ার মাধ�েম, আিম িনি�ত করিছ �য আিম অ�াট-�হাম অ�াি�েজন �টি�ং ��া�াম �বেছ িনেত
স�ম উপযু� িপতা-মাতা, অিভভাবক, বা আইনত অনেুমািদত ব�ি�:

● অ�-ইন: আিম বিুঝ �য আমার �ুল িডি�� �ধুমা� �সই সম� ছা� এবং কম�েদর, যারা �কা�া� বা
�কািবহীন, যারা অ�-ইন কের তােদর অ�াট-�হাম অ�াি�েজন পরী�া �দান করেব।

● �িশ�ণ: আিম বিুঝ �য আমার �ুল িডি�� আমােক পূব�শত�  অ�াট-�হাম অ�াি�েজন �ট� অ�াডিমিনে�শন
�িশ�ণ সাম�ী �দান করেব, পরী�া�িল কখন �নওয়া উিচত �সই িনেদ�শাবলী সহ। আিম আমার স�ােনর
পরী�া পিরচালনা করার আেগ এই �িশ�ণ িনেত স�ত।

● পরী�া িবতরণ: আিম বিুঝ �য �িত দইু স�ােহ অ�াট-�হাম �ট�, যা বািড়েত িনেয় �যেত হেব, আমার ছা�েক
�দওয়া হেব। আিম বিুঝ �য �িত� পরী�ার িকেট দ�ু পৃথক পরী�া রেয়েছ এবং আিম �িত� [স�ােহর িদেন]
আমার ছাে�র পরী�া পিরচালনা করব।

● পরী�ার ফলাফল �কাশ করা: আিম বিুঝ �য আমার ছাে�র পরী�া পিজ�ভ হেল, আিম আমার ছাে�র �ুল
এবং আমার �া��েসবা �পশাদারেক ইিতবাচক পরী�ার ফলাফল িরেপাট�  করব। আিম বিুঝ �য �ুল িরেপাট�
করা পরী�ার ফলাফল �গাপন রাখেব এবং পৃথক ফলাফল �কাশ করা হেব না।

● ���ায় অংশ�হণ: আিম বিুঝ �য অ�াট-�হাম অ�াি�েজন পরী�া ��া�ােম িনব�াচন করা ঐি�ক এবং আিম �য
�কােনা সমেয় অংশ�হণ না করা �বেছ িনেত পাির। অ�াট-�হাম অ�াি�েজন �টি�ং ��া�ােমর জন� এই
অ�-ইন� বািতল করেত, আমােক পািরবািরক �পাট� ােল পুনরায় �যেত হেব এবং পছে�র এই পিরবত� ন�
নিথভু� করেত হেব।

মািতাপতা / িঅবভাবক �বড়া: _____________________________________________

আপনার �া�র আঁ�ন: _____________________________________________
িতারখ: __________________________
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