েফডােরেলর িপতামাতা/অিভভাবক িশক্ষাথর্ীর জনজািত এবং জািত সং�া� পিরচয়
(PSE Form)
িপতামাতা অথবা অিভভাবেকর জনয্:
েফডােরল আইেনর শতর্ অনু যায়ী িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অব এডুেকশন পাবিলক �ুল িশক্ষাথর্ীেদর জনজািত এবং জািতগত পিরচয় সং�হ করেব এবং তার েরকডর্ রাখেব।
এই তথয্ অনয্ সব িবষেয়র মেতা আপনার �ুেলর অথর্ায়ন িনধর্ারেণ বয্বহৃত হয় এবং তা িনরাপদ ও �াইেভট রাখা হয়।
এই কাজিট স�� করেত আমােদর আপনার সহায়তা �েয়াজন। অনু �হ কের এই পৃ �ার িপছেন �দ� জনজািত এবং জািতগত পিরচেয়র ��গুেলার উ�র িদন। আপনার স�ান
িহ�য্ািনক, লয্ািটেনা, অথবা �য্ািনশ সূ ে�র িকনা েসিবষয়িট েশয়ার করার জনয্ �থম ��িট আপনােক একিট সু েযাগ েদয়। ি�তীয় ��িট আপনার স�ােনর জনজািত, অথবা
জািত সং�া� পিরচয় েশয়ার করার সু েযাগ �দান কের। েফডােরল গভনর্েম� ওই িবক�গুিল �দান েযখান েথেক আপিনা েবেছ িনেত পারেকন। অনু �হ আপিন উভয় �ে�র
উ�র েদন।
আমরা এই �ি�য়ার �শর্কাতর িদকিট স�েকর্ জািন। এই িবক�সমূ হ আপনার পিরবােরর িনজ� জনজািত অথবা জািতগত পিরচয় সিঠকভােব অথবা পূ ণর্ভােব �িতফিলত নাও
করেত পাের। আপনার সেবর্া� িবচার ক্ষমতা বয্বহার কের েসটা েবেছ েনবার জনয্ আমরা আপনােক উৎসািহত করিছ। আপিন যিদ উ�র িদেত অস�িত জানান, েফডােরল
িনেদর্শাবিলর শতর্ অনু যায়ী িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অব এডুেকশন �ুল কমর্ীগণ আপনার পক্ষ িনেয় উ�র েদেব।
এই পৃ �ার িনেচ �দ� েগাপনীয়তার িবধান �ারা িশক্ষাথর্ীেদর জািতগত এবং জনজািতর তথয্ সংরিক্ষত।
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আপনার সহেযািগতার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ।

িপতামাতা এবং অিভভাবেকর জনয্ িনেদর্শাবিল:
অনু �হ কের এই পৃ �ার অনয্ পােশর ফরমিট পূ রণ কের আপনার স�ােনর �ুেল েফরত িদন।

�ুল কমর্ীেদর জনয্ িনেদর্শাবিল:
পূ রণকৃত ফরমিট েগাপনীয় তথয্ িহেশেব িশক্ষাথর্ীর অনয্ সংরিক্ষত তেথয্র সােথ েফা�াের রাখুন।

1

confidentiality procedures and regulations: পিরবােরর িশক্ষা অিধকার এবং েগাপনীয়তার আইন(FERPA)এবং চয্াে�লেরর �িবধান A-820

অনু যায়ী িশক্ষাথর্ীর নাম অথবা আইেডি�িফেকশন ন�র �ারা শনা�েযাগয্ েযেকান িশক্ষাথর্ীর েরকেডর্ অননু েমািদত �েবশ এবং িশক্ষাথর্ীর সংরিক্ষত
তেথয্র অননু েমািদত �কাশ িনিষ�।
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েফডােরেলর িপতামাতা/অিভভাবক িশক্ষাথর্ীর জনজািত এবং জািত সং�া� পিরচয়
• 5 এবং 21 বছর বয়েসর মেধয্র সকল িশক্ষাথর্ীর ি�-েত এবং পাবিলক �ুল িশক্ষা লােভর অিধকার রেয়েছ।
• েফডােরল আইেনর শতর্ অনু যায়ী িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অব এডুেকশন পাবিলক �ুল িশক্ষাথর্ীেদর জনজািত এবং জািতগত পিরচয় সং�হ করেব এবং তার েরকডর্ রাখেব।
• েছেলেমেয়েদরেক জািত, বণর্, কৃি�, রাি�ক পিরচয়, িল�, িল� সনা� করা, গভর্াব�া, অিভবাসন/নাগিরকে�র অব�া, �িতবি�তা, েযৗন পক্ষপাত, ধমর্ বা জািতগত পিরচেয়র িভি�েত পাবিলক
2
�ুেল �হণ করেত অ�ীকার করা যােব না।
1

�ুল কমর্ীগণ: অনু �হ কের এই অংশিট পূ রণ করুন
িশক্ষাথর্ীর নাম: _____________________________________________

জ�তািরখ: __ __ /__ __ /__ __

(েশষ নাম, �থম নাম, মধয্নােমর অদয্াক্ষর)

(মাস/িদন/বছর)

�ুেলর নাম: ____________________________________________ িডসি�� বেরা না�ার: __ __ __ __ __ __
ে�ড �র: ______

অিফিসয়াল �াস েকাড: __ __ __

NYC িশক্ষাথর্ী আইেডি�িফেকশন ন�র: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __
িপতামাতা অথবা অিভভাবক: অনু �হ কের এই অংশিট পূ রণ করুন
অনু �হ কের 1 এবং 2-উভয় �ে�র উ�র িদন। উ�র েদবার আেগ অনু �হ কের পড়ুন।

(1)ন�র �ে�র জনয্, েয ব�িট আপনার স�ােনর িববরণ সবেচেয় ভােলা েদয় েসিটেত েচক মাকর্ িদন।
1.

িশক্ষাথর্ী িহ�য্ািনক, লয্ািটেনা, অথবা �য্ািনশ উৎেসর িকনা? িহ�য্ািনক, লয্ািটেনা অথবা �য্ািনশ উৎেসর বলেত েবাঝায় এমন বয্ি� েয, জনজািতর েহাক বা না েহাক, িকউবা, েডােমিনকান,
েমি�কান, েপাটর্া িরকান, েস�াল অথবা সাউথ আেমিরকা, অথবা অনয্ �য্ািনশ সং�ৃ িত বা উৎেসর।
হয্া,ঁ িহ�য্ািনক
না, িহ�য্ািনক নয়

(2) ন�র �ে�র জনয্, আপনার স�ােনর েবলায় �েযাজয্ সকল বে� িচ� িদন।
2.

িনেচর পাঁচিট জনজািতর �প েথেক এক বা একািধকিট েবেছ িনন।
আেমিরকান ইি�য়ান অথবা আলা�ার আিদবাসী: েকান বয্ি� যার উৎস উ�র আেমিরকা এবং দিক্ষণ আেমিরকার েযেকান জনেগাি� েথেক (এর অ�ভুর্� েস�াল আেমিরকা)। (ATS
েকাড: B)
এিশয়ান: েকান বয্ি� যার উৎস দু র �াচয্, দিক্ষণপূ বর্ এিশয়া, অথবা ভারতীয় উপমহােদশ যার অ�ভুর্� েযমন, কয্াে�ািডয়া, চীন,ভারত, জাপান, েকািরয়া, মালেয়িশয়া, পািক�ান, িফিলিপন
�ীপপু�, থাইলয্া� এবং িভেয়তনাম। (ATS েকাড: C)
হাওয়াইেয়র আিদবাসী অথবা অনয্ �শা� মহাসাগরীয় �ীেপর অিধবাসী : েকান বয্ি� যার উৎস হাওয়াই, েগায়াম, অথবা অনয্ �শা� মহাসাগরীয় �ীেপর অিধবাসীেদর মেধয্। (ATS েকাড: D)
কােলা: েকান বয্ি� যার উৎস আি�কার েকান কােলা জনজািতর �েপ (ATS েকাড: E)
সাদা: েকান বয্ি� যার উৎস ইউেরাপ, উ�র আি�কা, অথবা মধয্ �েচয্র মূ ল অিধবাসীেদর মেধয্। (ATS েকাড: F).

িপতামাতা/অিভভাবক/অনয্/�ুল কমর্ী পযর্েবক্ষেকর �াক্ষর: _______________________________________ তািরখ: ____________
Relationship to student:
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িপতামাতা

অনয্ (িনিদর্� কের উে�খ করুন):___________________________________________________

অিভভাবক

�ুল কমর্ী পযর্েবক্ষক(নাম): _______________________________________

েকান �ুেল ভিতর্র েক্ষে� জািত একিট িবেবচয্ িবষয় হেত পাের শুধু মা� েযখােন েকাটর্ কতৃ র্ক তা বাধয্তামূ লক বেল আেদশ রেয়েছ; শুধু একক-িলে�র �ুেলর েক্ষে� িল� একিট িবেবচয্ িবষয়।
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