�ুল িডি�� অব্ িফলােডলিফয়া
ভিত�র িনেদ� িশকা

সংি�� িববরণ:
যখন িশ�াথ�রা ভিত�র জন� েযেকান �ুেল ভিত� হয়, তখন যিদ িশ�াথ� �ুেলর কাছাকািছ বাস কের এমন হয় েসে�ে�
তার ভিত� ���য়া স�ূণ � করার অথবা িশ�াথ�েদর েকাথায় আেবদন করেত হেব েসই স�েক� সে� সে� িনভ�ল
� তথ�
েদওয়ার দািয়� �ুেলর।
আবািসক িশ�াথ�রা �াতেকর মাধ�েম এক�ট ে�া�াম স�ূণ � না করেল এবং ৈবধভােব বিহ�ৃত না হেল 21 বছর পয�
�
ভিত� হওয়ার আইিন অিধকার আেছ। েসই অনুযায়ী, েযসকল িশ�াথ�রা �ুেল িফের আসেত ই�� ক তােদরেক িনয়িমত
িদেনর �ােস নিথভ�� বা পুনঃ নিথভ�� করেত অনুমিত েনওয়া আবশ�ক।

প�িতসমূহ:

িন�িলিখত প�িত�েলা অিবলে� �ুল িডি�� অব্ িফলােডলিফয়ার �ুল ে�া�ােমর িশ�াথ�েদর ভিত�র সম� পুরােনা
প�িত এবং কায�ম
�
বািতল করেব।
েয িদেন িশ��ট ভিত�র জন� এেসিছল তার পেরর িদন েথেক �ুেল আসার অনুমিত েদওয়া হেব এবং এই ধরেণর সম�
ে�ে� পাঁচ (5) ব�বসািয়ক িদেন �ুল িডি�ে� �েয়াজনীয় নিথ জমা করেত হেব। 22 Pa. Code §11.11(b).

েযসব তেথ�র অনুেরাধ করা হেয়েছ:

িডি�ে�র অ� িহেসেব িশ�াথ�েদর জন� িনরাপদ পিরেবশ বজায় রাখার ে�ে� �েচ�া করেত, িন�িলিখত িবষয়
স�েক� �ুল জানেত চাইেত পাের:
•
•

ের�জে�শেনর সময় িপতামাতা/অিভভাবেকর ছিব সহ পিরচয়পে�র �িতিলিপ। এই �িতিলিপ�ট িশ�েক �ুেল
িদেয় আসা ও িনেয় আসার জন� অনুেমািদত ব���র পিরচয় যাচাইকরণ করার জন� ফাইেল রাখা হেব।
এছাড়াও িশ�াথ� যােত উপযু� সহায়তা সহ উপযু� ে�ড েলেভল/�ােস ভিত� হেত পাের তাই �ুল কতৃপ
� �
�া�� বা শারীিরক পরী�ার েরকড�, একােডিমক েরকড�, উপি�িতর হােরর েরকড�, ইনিডিভজুয়ালাইজড
এড�েকশন ে�া�াম এবং অন�ান� িবেশষ িশ�া েরকড� চাইেত পাের।

অনু�হ কের মেন রাখেবন: যিদও �ুল কতৃপ
� � এইসব তথ� চাইেত পাের, েস�িল েকােনা িশ�র ভিত�র শত� নাও হেত
পাের এবং এইসব নিথ না �দান করার কারেণ �ুল কতৃপ
� � িশ�র ভিত�র ে�ে� িবল� নাও করেত পাের। িশ� �ুেল
ভিত� হেয় যাওয়ার পর �ুল কতৃপ
� � িপতামাতা/অিভভাবেকর কােছ এইসব তথ� চাইেত পাের।

�েয়াজনীয় নিথপ�
1) িশ�র বয়েসর �মাণ (িন�িলিখত�িলর মেধ� েয েকােনা এক�ট আ বশ�ক )

�হণেযাগ� নিথ�েলা হল (িনেচর তািলকা�ট হল উদাহরণ মা�, এ�টই চূ ড়া� তািলকা নয়):
• িশ�র আসল জ�সনদ
• িশ�র জ�সনেদর েনাটাির করা �িতিলিপ
• িশ�র ৈবধ পাসেপাট� ,
• িশ�র আসল �ী�ধেমর� দী�াসং�া� শংসাপ�, েয�টেত জ�তািরখ আেছ
• �ী�ধেমর� দী�াসং�া� শংসাপে�র �িতিলিপ– েনাটাির করা এবং যথাযথভােব �ত�ািয়ত এবং জ�তািরখ
আেছ
• িপতামাতা বা অন� আ�ীেয়র ◌াকাছ েথেক েনাটাির করা িববৃিত, েযখােন জ�তািরখ েদওয়া আেছ
• জ�তািরখ েদওয়া আেছ এমন �ুেলর েরকড�

2) �টকাকরেণর েরকড� (িন�িলিখত�িলর মেধ� েয েকােনা এক�ট আ বশ�ক )

�হণেযাগ� নিথ�েলা হল:
• িশ�র �টকাকরেণর েরকড�
• আেগকার �ুল িডি�� বা �েয়াজনীয় �টকা েদয় এমন েমিডক�াল অিফেস কােছ েথেক িলিখত িববৃিত অথবা
• �েয়াজনীয় �টকার িসিরজ চালু রেয়েছ এমন ে�ে�, অনুসরণ করার মেতা েরকড� সহ আেগকার �ুল
িডি�� বা �েয়াজনীয় �টকা েদয় এমন েমিডক�াল অিফেস কােছ েথেক েমৗিখক িন�য়তা।
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�টকা েথেক অব�াহিত
(ক) েমিডক�াল অব�াহিত। িচিকৎসক বা িচিকৎসক মেনানীত েকােনা ব��� �টকা িশ�র �াে��র �িতকারক
হেত পাের বেল েকােনা িলিখত িববৃিত েদয় তাহেল িশ�েক �টকা না েদওয়া হেতও পাের। যখন িচিকৎসক
িনধারণ
�
করেবন েয �টকা িশ�র �াে��র পে� �িতকারক নয়, তখন এই উপ অধ�ায় অনুসাের িশ�েক �টকা
েদওয়া হেব।
(খ) ধম�য় অব�াহিত। যিদ িপতামাতা, অিভভাবক বা ধম�য় িভি�েত বা দৃঢ় ৈনিতক িভি�েত বা একই ধম�য়
িব�ােসর ৈনিতক দ�া�ার ব�ন হেত স�ােনর ব� মু� এমন িলিখত িববৃিত �দান করা হেল িশ�েক �টকা
েদওয়া হেব।
অনু�হ কের মেন রাখেবন: যিদ েকােনা িশ�াথ� �িত ধরেণর �টকাকরণ �� কের থােক তাহেল তােদর
নিথভ�� করা হেব। িশ�াথ�েক অবশ�ই ���য়ার মাধ�েম িসিরেজর সময়সীমা বজায় রাখা আবশ�ক (উদাঃ
িশ�াথ� েয একবার �টকা িনেয়েছ তােক িতিরশ িদেনর মেধ� ি�তীয় �টকা েদওয়া হেব)। �ুেলর জন�
িফলােডলিফয়া িডপাট� েম� অব্ েহলথ িডিভশন অব্ িড�জজ কে�াল ইিমউনাইেজশন ে�া�ােমর
(িফলােডলিফয়ার �া�� িবভােগর েরাগ িনয়�ণ �টকা ে�া�াম) িফলােদলিফয়ার �টকাকরেণর আবশ�কতার জন�
অনু�হ কের এখােন ি�ক ক�ন।

3) �ঠকানার �মাণ প� (িন�িলিখত েয েকােনা দু� ট (2) আ বশ�ক )
�হণেযাগ� নিথ�েলা হল: বস�ান যাচাই করার ে�ে� �ুল�েলােক নমনীয় হেত হেব এবং পিরবােরর অব�া
অনুযায়ী েকান তথ��ট �েয়াজন তা িবেবচনা করেত হেব।

6.

দিলল
ব�ক িন�ি�র প�ক
বত�মান ইউ�টিল�ট িবল (গ�াস, ৈবদু�ত, তার, েটিলেফান)
সা�িতক স�ি�র ট�াে�র িবল
বত�মান �ঠকানা েদওয়া ৈবধ �াইিভং লাইেস� অথবা �ঠকানা
পিরবত�েনর কাড�
বত�মান �ঠকানা েদওয়া েসাশ�াল িসিকউির�ট অিফেসর িচ�ঠ

7.

বত�মান �ঠকানা েদওয়া পাবিলক অ�ািসট�া� অিফেসর িচ�ঠ

8.

যখন েকােনা িশ�াথ� ফ�ার/চাই� েকয়ার এেজ��েত
িনব�ন কের তখন ফ�ারেকয়ার/চাই�েকয়ার এবং DHSএর িচ�ঠ �হণেযাগ�।
িপতামাতা/ আইিন অিভভাবক এবং িশ�র নাম সহ আসল
ইজারা (িলজ)

1.
2.
3.
4.
5.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

ৈবধ DOT শনা�করণ কাড�
বত�মান ে�িডট কােড�র িবল
সা�িতক গািড়র ের�জে�শন
বত�মান �ঠকানা েদওয়া েভাটার ের�জে�শন কাড�
বত�মান �ঠকানা েদওয়া ব�াে�র সা�িতক িববৃিত

15. IRS িববৃিত বা অন�ান� মজুির এবং ট�াে�র িববৃিত
e.g., W2, 1040, 1099
16. বত�মান �ঠকানা েদওয়া সা�িতক িনেয়াগক�তার েপ
ি�প
17. গৃহহীন িশ�েদর জন� আ�য় �ান বা বসবােসর
িচ�ঠ �হণেযাগ�।
18. িন�ি�র 45 িদেনর মেধ� িন�ি�র নিথর �িতিলিপ
সহ �া�িরত ভূ স�ি� িব�েয়র চ���

4) িপতামাতার িনব�েনর িববৃি ত (িশ�াথ�র EH40 ের�জ ে�শন ফ েম র� সে� �ু ল � ারা �দান করা
হয় )
মাদক, অ�ালেকাহল, অ�, �ুেলর স�ি� ন� করার কারেণ িশ�াথ� বরখা� বা বিহ�ৃত হেয় থাকেল বা হেল
েসই ে�ে� েয েকােনা �ুেল ভিত�র সময় �ুল কতৃপ
� �েক এক�ট �ত�ািয়ত শপথ িববৃিত েদওয়া আবশ�ক। 24
P.S. §13-1304-A.শৃ�লামূলক েরকড� বা শপথ �হেণর িববৃিতর উপর িভি� কের েকােনা �ুল েকােনা িশ�াথ�র
ভিত� অ�ীকার বা িবল� নাও করেত পাের। যিদ েকােনা িশ�াথ� বত�মােন অ� রাখার কারেণ বিহঃ�ৃত হয়
তাহেল বিহ�ােরর সময়কােল �ুল তােক িবক� িশ�া ব�ব�া �দান করেব। 24 P.S. § 13-1317.2(e.1) যিদ
শৃ�লামূলক েরকড� বা শপথ �হেণর িববৃিতেত েদখা যায় েয িশ�াথ� তার আেগর �ুল েথেক অ� রাখার
অপরাধ ছাড়া অন� েকােনা কারেণ বিহ�ৃত হেয়েছ, তাহেল িডি�ে� ভিত�র পর েয পিরেষবা এবং সহায়তা
েদওয়া হয় তা িনধারণ
�
করেত �ুলেক িশ�াথ�র আেগকার �ুেল পারফমম�া�
�
এবং েরকড� পযােলাচনা
�
করার
��াব
করা হয়।
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5)

মাতৃ ভ াষার জ িরপ (িশ�াথ�র EH40 ের�জ ে�শন ফ েম র� সে� �ু ল � ারা �দান
করা হয় )

েয সকল িশ�াথ�রা �থমবার �ুেল ভিত� হেব তােদর জন� ইউ.এস িডপাট� েম� অফ এড�েকশন অিফস ফর
িসিভল রাইটস অনুযায়ী মাতৃভাষার জিরপ করা হেব। মাতৃভাষার জিরপ তদারিক করার জন� িশ�াথ�েদর ভিত�
িবলি�ত নাও করা হেত পাের।
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