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আধিকাধিক সংস্াি ম�াহি

বতৃ্তিমলূক/ত্িক্ষাগত প্রত্িক্ণের প্রত্ষায়ন
তাধিখ:                             

সংধলিষ্টেি প্রধত:  
ধিষ্ে উষ্লেধখত ব্যধতি আপিাি সংস্াি একজি ধিক্ার্থী এবং ভত্তু ধকয্তি ধিশুপধিেযতুা পধিষ্েবাি জি্য আষ্বদি কষ্িষ্ে। এিক� পধিষ্েবাি জি্য মযাগ্যতা 
ধিিতুািণ কিাি উষ্দেষ্ি্য আ�াষ্দি আপিাি ক�তুসূধেষ্ত এই ধিক্ার্থীি উপধস্ধত িধর্ভ্তি কিষ্ত হষ্ব। ধিষ্েি স�স্ত তর্্য সমূ্ণতু করুি এবং ধিক্ার্থীষ্ক এই 
ফ�তুটি মফিত ধদি। আপিাি পক্ মর্ষ্ক এই তর্্য �ধ্তিি অিষ্্�াদষ্িি জি্য ধিক্ার্থীি স্াক্ি আবি্যক।

ত্িক্ষার্থীণক সম্েূ্ণ করণত হণব
িা�:  
িাস্তাি ঠিকািা:   অ্যাপারতু ষ্�ন্ট:    িহি:   মটের:  
ধজপ:  
ইষ্�ইল:  

যধদ আপধি একটি অ্যাষ্সাধসষ্ের ধিধরিি জি্য পডাশুিা কষ্িি, তাহষ্ল আপিাি বধৃতি�লূক লক্্য ধেধনিত করুি:  
আ�াি স্াক্ি প্রত্যধেত কিষ্ে ময এই ফ�তু সমূ্ণতু কিাি উষ্দেষ্ি্য অিষ্্িািকৃত তষ্র্্যি �ধ্তিি জি্য আধ� অিষ্্�াদি কিধে। 

ত্িক্ষার্থীর স্ষাক্র:  তষাত্রখ:                                          

সংস্ষা দ্ষারষা সম্েূ্ণ করণত হণব

সংস্াি িা�:  

িাস্তাি ঠিকািা:    িহি:  মটের:  ধজপ:  

পষাঠ্ক্রম/প্রত্িক্ে তর্্

ধিক্ার্থী ধক মকািও ধিধরিি জি্য পডাশুিা কিষ্ে?  � হ্যাাঁ       � িা
যধদ “হ্যাাঁ” হে তাহষ্ল মকাি িিষ্িি ধিধরি?               � অ্যাষ্সাধসষ্ের        � ব্যাষ্েলাি   (মকবল�াত্র অ্যাষ্সাধসষ্ের ও ব্যাষ্েলািিা মযাগ্য) 

িধর্ভ্তিকিণ আিষ্ভেি তাধিখ:                                        আি�্াধিক েূডান্ত স�াধতিি তাধিখ:                               
ধিক্ার্থী ধক সমূ্ণতু স�ষ্েি জি্য িধর্ভ্তি হষ্েষ্ে?   � হ্যাাঁ       � িা
যধদ ধিক্ার্থী মকািও ধিধরিি জি্য পডাশুিা িা কষ্িি, তাহষ্ল ধিম্নধলধখত বাষ্সেি �ষ্ি্য ময মকািও একটিষ্ত টিক ধেনি ধদি মযটি ক�তুসূধেষ্ক বণতুিা কিষ্ে:
�  স্ষানীয় স্কুল ত্িত্্রিক্ট অর্বষা GED দ্ষারষা প্রস্ষাত্বত/অনকুণমষাত্িত হষাই স্কুল 

পষাঠ্ক্রম

� সংণিষাধনমলূক ত্িক্ষা

�  NYSED দ্ষারষা লষাইণসন্সপ্রষাপ্ত/অনকুণমষাত্িত সংস্ষা দ্ষারষা আণয়ষাত্িত প্রত্িক্ে (কণলি 
অর্বষা ত্বশ্বত্বি্ষালয় বষাণি)
পপিষাগত লক্্ (প্রধিক্ণ ক�তুসূধেি জি্য উপষ্িাতি বষ্সে টিক ধেনি মদওো হষ্ল অবি্যই 
ধিষ্দতু ধিত কিষ্ত হষ্ব):
 

� প্রষাক-বৃত্তিমলূক িক্তষা প্রত্িক্ে � ESL

�  DoL দ্ষারষা অনকুণমষাত্িত উপস্ষাপনষা পত্রকল্পনষা
ত্িগ্ী ছষাড়ষা কম্ণসতূ্ির নত্র্ভকু ক্তকরে আরম্ভ হওয়ষার তষাত্রখ:      
ত্িগ্ী ছষাড়ষা কম্ণসতূ্ির িূড়ষান্ত সম্ন্ন হওয়ষার তষাত্রখ:          

� সষাক্রতষা প্রত্িক্ে

ত্িক্ষার্থীর দিত্নক উপত্স্ত্তর সময়সিূী
রত্ববষার পসষামবষার মঙ্গলবষার বকুধবষার বহৃস্পত্তবষার শুক্রবষার িত্নবষার

পমষাট ঘন্ষামর্ষ্ক পযতুন্ত মর্ষ্ক পযতুন্ত মর্ষ্ক পযতুন্ত মর্ষ্ক পযতুন্ত মর্ষ্ক পযতুন্ত মর্ষ্ক পযতুন্ত মর্ষ্ক পযতুন্ত

ধিশুপধিেযতুা পধিষ্েবাি জি্য মযাগ্যতা সম্ধকতু ত অি্যাি্য পধিধস্ধত ব্যতীত ময মকাষ্িা স�েসূধে পধিবততু ষ্িি জি্য ধিক্ার্থীষ্ক অবি্যই ACS-মক জািাষ্ত হষ্ব।

প্রস্তুতকািীি িা�:   উপাধি:    

মফাি:   ইষ্�ইল:  

প্রস্তুতকািীি স্াক্ি:   তাধিখ:  
উপষ্ি আপিাি িা� রাইপ কিষ্ল এটি আপিাি স্াক্ি ধহসাষ্ব কাজ কিষ্ব।

https://www1.nyc.gov/site/acs/index.page
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