OFFICE OF PUPIL TRANSPORTATION
44-36 Vernon Boulevard 6th Floor
Long Island City, N.Y. 11101 (718) 392-8855
Carmen Fariña, Chancellor

স্পেশাল এডুকেশন শশক্ষার্থীর আফটার স্কু ল ড্রপ স্থান পশরবর্তন
কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিতামাতা ও অকিিাবিত্রের জন্য ক্ষেখান্ ক্ষেত্রি তাত্রের সন্তান্ত্রি কিি-আি (গাকিত্রত ক্ষতালা) হয়,
ড্রি অফ-এর স্থান্ (কবিাত্রল সন্তান্ত্রি ক্ষফরত ক্ষেবার স্থান্) িকরবতত ন্ িরা প্রত্রয়াজন্ হত্রত িাত্রর। ক্ষেসব কিোেী
ক্ষেিাল এডু ত্রিিত্রন্র োতায়াত সুকবধা গ্রহণ িত্রর, তাত্রের কিতামাতাত্রেরত্রি কবিাল সন্তান্ত্রের তাত্রের বাকির ঠিিান্া
ছািা অন্য স্থাত্রন্ ড্রি অফ িরার অন্ুত্ররাধ জান্াত্রত স্পেঞ্জ অব আফটার স্কু ল ড্রপ অফ ফর্ত িূরণ িরত্রত হত্রব। প্রকবধান্
অন্ুোয়ী স্কু ল ছু টির ির ক্ষিান্ কিোেীত্রি কিোেীর বাকি ছািা অন্য ক্ষিান্ স্থাত্রন্ ড্রি অফ (ত্রি েত্রছ ক্ষেওয়া) িরার
বাধযবাধিতা ক্ষন্ই; অন্ুত্রমােন্ সংকিষ্ট এলািায় সাকিত ত্রসর লিযতার উির কন্িত র িরত্রব । লভ্যর্ার উপর শনভ্তর েকর এই
শবেল্প অনুকরাধ প্রশিয়ােরণ েরকর্ ১০ ের্ত শিবস লাগকব
ওকিটি এসব অন্ুত্ররাধ রো িরত্রত সবতাত্মি ক্ষেষ্টা িরত্রব, তত্রব এত্রত কন্ত্রের িতত গুত্রলা প্রত্রোজয হয়:
 কিোেীত্রি অবিযই ক্ষেিাল এডু ত্রিিত্রন্র োতায়াত সুকবধা লাত্রির ক্ষোগয ও সুকবধা ক্ষিাগিারী হত্রত হত্রব।
 কিোেীত্রি এিই সপ্তাত্রহ শুধু এিটি কবিল্প ঠিিান্ায় ড্রি িরা োত্রব।
 কিোেীর বাকি কিংবা স্কু ল ক্ষে বত্ররাত্রত, ড্রি অত্রফর স্থান্ও এিই বত্ররাত্রত হত্রত হত্রব।
আিন্ার অন্ুত্ররাধ িেতাত্রলােন্া ও প্রকিয়ািরণ িরায় আমাত্রেরত্রি সহায়তা কেত্রত, কন্কিত িরত্রবন্ ক্ষে:
o তেয েষ্ট িত্রর কলখত্রবন্।
o কিে আইকড ন্ম্বর কেত্রবন্।
o ফরম-এ সই ক্ষেত্রবন্ (কিতামাতা/অকিিাবি কিংবা সন্তাত্রন্র বযািাত্রর োয়ীত্বিীল অন্য ক্ষিান্ বযকি)।
o ফরম ক্ষন্াটাকর িরত্রত হত্রব।
o ফরম-এ ক্ষে ঠিিান্া ক্ষেওয়া আত্রছ, ক্ষস ঠিিান্ায় ডাি বা ফযাক্সত্রোত্রগ ফাঠাত্রত হত্রব।
আফটার স্কু ল ক্ষিত্রে ড্রি িরার ঠিিান্া িকরবতত ত্রন্র অন্ুত্ররাধ প্রত্রতযি স্কু ল বছর িরত্রত হত্রব। সামাত্ররর জন্য আলাো
অন্ুত্ররাধ জান্াত্রত হত্রব। ক্ষেসব কিোেীর জন্য এিটি েলমান্ অন্ুত্ররাধ ফাইত্রল আত্রছ, ওকিটি জুন্ মাত্রস সামার সাকিত ত্রসর
জন্য এবং জুলাই মাত্রস ক্ষসত্রেম্বত্ররর সাকিত ত্রসর জন্য আিত্রড/ত্রেঞ্জ ফরম (হালন্াগাে/িকরবতত ন্ ফরম) কিতামাতাত্রের িাত্রছ
ক্ষপ্ররণ িরত্রব।
সহায়তার জন্য অন্ুগ্রহ িত্রর ওশপটি োস্টর্ার সাশভ্তস-এ (718) 392–8855 ক্ষোগাত্রোগ িরুন্।

T&I-22220 (Bengali) Special Education Change of After School Drop

OFFICE OF PUPIL TRANSPORTATION
44-36 Vernon Boulevard 6th Floor
Long Island City, N.Y. 11101 (718) 392-8855
Carmen Fariña, Chancellor

স্পেশাল এডু কেশন শশক্ষার্থীর আফটার স্কু ল ড্রপ স্থান পশরবর্তন

আফটার স্কুল ড্রি স্থান্ িকরবতত ন্ হত্রলা আিন্ার সন্তান্ত্রি প্রেত্ত কডিাটতত্রমন্ট অব এডু ত্রিিত্রন্র আইকন্ বাধযবাধিতার অধীন্ ক্ষডার-টু -ক্ষডার সাকিত স বকহিূত ত এিটি সাকিত স।
এসব অনুকরাকধর অনুকর্ািন আবাশসে ঠিোনা বা স্কু ল স্পে বকরাকর্ অবশস্থর্, র্ার র্কধযই এবং সংশিষ্ট এলাোয় পশরকেবার লভ্যর্ারউপর শনভ্তরশীল।
লভ্যর্ার উপর শনভ্তর েকর এই শবেল্প অনুকরাধ প্রশিয়ােরণ েরকর্ ১০ ের্ত শিবস লাগকব।

অনুগ্রহ েকর েষ্টাক্ষকর শলখুন
কিোেীর ন্াম (প্রেম, মধযন্াত্রমর আেযাের, ক্ষিে)

৯ রাকির কিোেী আইকড ন্ং

বাকির ঠিিান্া

বাকির ক্ষফান্ ন্ম্বর

কসটি

-

অযা িাটতত্রমন্ট ন্ং

ক্ষেট

কজি ক্ষিাড

NY
স্কু ত্রলর ন্াম

৫ রাকির স্কু ল ক্ষিাড

স্কু ত্রলর ঠিিান্া

কসটি

ক্ষেট

কজি ক্ষিাড

NY
ন্তু ন্ আফটার স্কু ল ড্রি স্থাত্রন্র ন্াম (ক্ষেমন্: হযাকি ক্ষড ক্ষিয়ার ক্ষসন্টার, গ্রযান্ডমা'স হাউস)

ক্ষফান্ ন্ম্বর

ঠিিান্া

কসটি

ক্ষেট

কজি ক্ষিাড

NY
এই ঠিিান্ায় সপ্তাত্রহর ক্ষিান্ ক্ষিান্ কেন্ ড্রি িরত্রত হত্রব

□

ক্ষসামবার - শুিবার

□

□

ক্ষসামবার

□

মঙ্গলবার

বুধবার

□

□

বৃহেকতবার

শুিবার

উি ঠিিান্ায় কিোেীত্রি গ্রহত্রণর জন্য কেকন্ োয়ীত্বিীল োিত্রবন্, তার ন্াম

কবিাত্রলর ড্রি ক্ষে তাকরখ ক্ষেত্রি িােতির িরার অন্ুত্ররাধ জান্ান্ হত্রে

অযিত্রয়ন্টত্রমন্ট-এর িারণ:

(মাস-কেন্-বৎসর)

-

-

2

0

আকম প্রতযয়ন্ িরকছ ক্ষে আকম উিত্রর বকণতত বযকি/স্কু ল/ক্ষসন্টাত্ররর সাত্রে এই মত্রমত বযবস্থা িত্ররকছ োত্রত উিত্ররাি ঠিিান্ায় উকিকখত কেন্গুত্রলাত্রত বাস আমার সন্তান্ত্রি ড্রি িরত্রল তাত্রি কন্ত্রয় োওয়া হয় এবং কন্ত্রে োর সই রত্রয়ত্রছ,
সন্তান্ েখন্ উিত্ররাি ঠিিান্ায় বাস ক্ষেত্রি ন্ামত্রব, তখন্ কতকন্ তাত্রি গ্রহণ িরত্রত কতকন্ োকয়ত্ব কন্ত্রত সম্মকত কেত্রয়ত্রছন্।

কিতামাতা/অকিিাবত্রির সই

তাকরখ

উিত্ররাি ঠিিান্ায় কিোেীত্রি গ্রহণ িরার জন্য োয়ীত্বিীল বযকির সই

তাকরখ

Notary Name:

Registration Number:

Commission Expiration Date:

Sworn to before me on (MM-DD-YYYY)

-

-

Notary Public Signature/Official Stamp

স্পনাটাশরেৃর্ ফরর্ (718) 610-3404 নম্বকর ফযাক্স েরুন বা ডােকোকগ এই ফরর্-এর উপকর স্পিওয়া ঠিোনায় পাঠিকয় শিন
ATTENTION: AFTER SCHOOL DROPS
সহায়তার জন্য অন্ুগ্রহ িত্রর ওশপটি োস্টর্ার সাশভ্তস-এ (718) 392–8855 ক্ষোগাত্রোগ িরুন্।
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