চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-101
সংযুবি নং 6
পৃষ্ঠা 1 এর 1
বাসস্থান-সম্পর্কিত প্রশ্নমালা
র্িতামাতা/অর্িিাবক/র্িক্ষার্থী:
এই ফরমটির উদ্দেিয মযাকর্কর্ন-র্িদ্দটা অযাক্ট ৪২ ইউ .এস .র্স. ১ ১ ৪ ৩ ৫ -এর িতি িূরণ করা এবং তা অবিযই প্রর্তটি র্িক্ষার্থীর জনয িূরণ করদ্দত হদ্দব।
আিনার দেওয়া তর্থয দ ািন র্থাকদ্দব। আিনার দেওয়া তদ্দর্থযর উপর র্ির্ি কদ্দর আিনার সন্তাদ্দনর সাদ্দর্থ ববষময করা হদ্দব না।
র্িক্ষার্থী র্ক র্ক ির্রদ্দসবা িাওয়ার দ া য, র্সটা র্নর্ি ারদ্দণ সহায়তা করার জনয অনুগ্রহ কদ্দর র্িক্ষার্থীর বাসস্থান-সংক্রান্ত র্নম্নর্লর্িত প্রশ্নগুদ্দলার উির র্েন।
স্কু ল/দটদ্দম্পারার্র হাউর্জং র্লয়াদ্দজাোঁ-এর জনয দ্রষ্টবয: অনুগ্রহ কদ্দর র্িক্ষার্থী ও ির্রবারদ্দক এই ফরম িূরদ্দণ সহায়তা র্েন।
অযথা এই ফেম রেবিন্সেশন
পযান্সেন্সি অন্তর্ুু ি েেন্সিন না, োেণ বশক্ষাথী যবি রেন্সপাোবে হাউবিং (সামবিে িাসস্থান)-এ িাস েন্সে, তাহন্সল তাে রেবিন্সেশন পযান্সেন্সিে অংশ বহন্সসন্সি র্িক্ষার্থীদ্দক
ঠিকানার প্রমাণ এিং অনযানয প্রন্সিািনীি োগি জমা র্েদ্দত হয় না ।
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অনুগ্রহ কদ্দর র্িক্ষার্থীর বতিমান বাসস্থাদ্দনর দ বযবস্থা আদ্দে, দসটি র্ির্িত করুন। অনুগ্রহ কদ্দর একটি বক্স-এ টিক-র্িি র্েন:

টিক
(√)

বাসস্থান-সংক্রান্ত প্রশ্নমালা বাোই

এটিএস দকাে

োবল-আপ
িাসস্থান ধন্সে োখন্সত না পাোি িা আবথুে োনাোবনে িনয অনয পবেিান্সেে সান্সথ িাসস্থান র্াগার্াবগ েেন্সছ

D

আশ্রয়দ্দকন্দ্র
িরুবে ও পবেিতু নোলীন আশ্রি

S

A – ফস্ট্ার দকয়ার দেসদ্দমটর জনয অদ্দিক্ষা

A

দহাদ্দটল/দমাদ্দটল
এমন রোথাও িাস েেন্সছ যা িরুবে িা পবেিতু নোলীন আশ্রিন্সেন্দ্র নি এবং

H

এন্সত র্াড়া বিন্সত হি

অনয অস্থায়ী বাসস্থান ত অবস্থা
রেইলাে পােু, েযাপগ্রাউন্ড, গাবড়, পােু, উন্মুি স্থান, পবেতযক্ষ ভবন , োিপথ, বেংিা অনয রোন িসিান্সসে অনূপন্সযাগী স্থান

T

স্থায়ী বাসস্থান
রয বশক্ষাথী রোন স্থািী, বনিবমত, এিং িাস-উপন্সযাগী স্থান্সন িাস েেন্সছ

P
School Use
Only

র্িক্ষার্থী র্ে দকান স্থায়ী বাসস্থাদ্দন না র্থাদ্দক, তাহদ্দলও র্নদ্দির দকানটি প্র ক্ত
ু হদ্দল তা র্ির্িত করুন:

Unac Youth
Enter “Y” if
applicable

সঙ্গীহীন তরুণ
রোন তরুণ-তরুণী রয রোন বপতামাতা িা অবর্র্ািন্সেে প্রতযক্ষ তত্ত্বািধান্সন থান্সে না

________________________________
বপতামাতা/অবর্র্ািে(স্পষ্টাক্ষন্সে)

_________________________________
বপতামাতা/অবর্র্ািন্সেে স্বাক্ষে

___________________
তাবেখ

অনুগ্রহ কদ্দর র্নদ্দেি িনা অনুসাদ্দর আিনার সন্তাদ্দনর স্কু দ্দল এই ফরম জমা র্েন।
দ্রষ্টবয: মযােবেন্সনা বর্ন্সটা অযাক্ট অনুযািী আপনাে সন্তান বে বে পবেন্সসিা লান্সর্ে উপযুি হন্সত পান্সে , উপন্সে আপনাে রিওিা উত্তে তা বনধুােন্সণ সহািতা েেন্সি।
রযসি বশক্ষাথী এই অযাক্ট অনুসান্সে সুেক্ষা লার্ েন্সে, তাো সাধােণত আিশযে োগিপত্র, রযমন িাসস্থান্সনে প্রমাণ, স্কু ন্সলে রেের্ু, টিো-ইন্সেেশন্সনে রেের্ু িা িাথু
সাটিুবফন্সেে ইতযাবি ছাড়াই সান্সথ সান্সথ স্কু ন্সল র্বতু হন্সত পাোে অবধোে োন্সখ। বশক্ষাথী র্বতু হওিাে পে নতু ন স্কু লন্সে অিশযই বশক্ষাথী সিুন্সশষ রয স্কু ন্সল রস পন্সড়ন্সছ,
রস স্কু ন্সলে সান্সথ রযাগান্সযাগ েন্সে বশক্ষাথীে টিো-ইন্সেেশন্সনে রেের্ুসহ বশক্ষাগত রেের্ু পাঠািাে অনুন্সোধ িানান্সত হন্সি, এিং রেন্সপাোবে হাউবিং (এসটিএইচ্) বলিান্সিাোঁন্সে
অিশযই বশক্ষাথীন্সে অনযানয প্রন্সিািনীি নবথ সংগ্রহ েেন্সত ও প্রবতন্সষধে গ্রহণ েেন্সত সহািতা েেন্সত হন্সি। রযসি বশক্ষাথী মযােবেবন বর্ন্সটা অযাক্ট-এে অধীন্সন সুেবক্ষত, তাো
বিনা খেন্সচ্ যাতািতা ও অনযানয পবেন্সসিা লান্সর্ে রযাগয। অনুগ্রহ েন্সে সূন্সত্রে িনয চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-780 রিখুন।
এই ফরম-এর সাদ্দর্থ এক িাতার সং র্ু ক্ত আদ্দে ার র্িদ্দরানাম,
“মযাকর্কদ্দনা র্িদ্দটা দহামদ্দলস অযার্সস্ট্যান্স অযাক্ট - স্ট্ুদ্দেটস ইন দটদ্দম্পারার্র হাউর্জং াইে ফর িযাদ্দরটস অযান্ড ইয়ুর্থ।”

