
T&I 34020 DYCD Summer Rising Supplemental Enrollment Form (Bangla) 

DYCD সামার রাইজ ি  সম্পূরক তাজিকাভজুির (এনররািরমন্ ) ফমম 
এই ফম র ্র  অব ্যই পরিসেবা পর ্দানকািীি কাষে স ্িীষি পর ্দান কিসে হষব, ইষর ্ইল কিসবন না। এই ফম র ্র  সসসব অং ্গর ্হণকািীি জনয যািা সকনদ্র ্ীয় োরলকাভরুিি 
(ষসন্ট্রালাইজড   এনষিালষর্ন্ট) সপার্ম াষলি র্াধ্যষর্ সার্াি িাইরজং কর্মসূরিষে গৃহীে হষয়ষে। 

জিক্ষার্থীর তর্থয 
রশ্ক্ষার্থীি প্রর্থর্ নার্:  সশ্ে নার্:   MI: 

জন্মোরিখ:    OSIS # (শুধ্ু DOE রশ্ক্ষার্থীষদি জনয): 

 রুরী পজরজিজতর ক্ষক্ষরে সম্মজত এবিং স্বাক্ষর 
 রুরী পজরজিজতরত জিজকৎসা ক্ষসবার  নয সম্মজত 

আর্াি সন্তান DYCD-অর্থমারয়ে কর্মসূরিষে অংশ্গ্রহণকািী রহষসষব োরলকাভুি বা এনষিালকৃে। রিরকৎসাগে জরুিী পরিরিরেি সক্ষষে, আরর্ এই সর্ষ াোি 
রভরিষে আর্াি সন্তাষনি জনয প্রষয়াজনানুযায়ী জরুিী পরিরিরেষে রিরকৎসা সসবাি সম্মরে রদরি সয, যে শ্ীঘ্র সম্ভব আর্াষক অবরহে কিা হষব। আরর্ বুর  সয 
রিরকৎসা সসবা প্রদাষনি আষগ, অর্থবা, আরর্ লভয না হষল, রিরকৎসা সসবা প্রদাষনি পি, আর্াি সাষর্থ জরুিী পরিরিরেষে সযাগাষযাষগি নম্বষি, সযাগাষযাগ কিাি 
সকল প্রষিষ্টা কিা হষব। 

☐ হ্যা, আজম অনুমজত প্রদান করজি ☐ না, আজম অনুমজত প্রদান করজি না

রপোর্াো/অরভভাবষকি স্বাক্ষি: রপোর্াো/অরভভাবষকি ইংষিরজ বড় অক্ষষি নার্:  োরিখ: 

সু্কি ক্ষর্থরক জনরে যাবার (জপক-আপ)/িুটির তর্থয 
আর্াি সন্তাষনি েুটিি পি একা বারড় যাবাি অনুর্রে আষে  ☐ হ্যা ☐ না

রপোর্াো/অরভভাবষকি স্বাক্ষি: রপোর্াো/অরভভাবষকি ইংষিরজ বড় অক্ষষি নার্:  োরিখ: 

অনয ক্ষকানও বযবিার উরেখ করা না হরি যারা সু্কি ক্ষর্থরক জনরে যাবার (জপক-আপ) অনুরমাজদত, তারদর  রুরী পজরজিজতরত ক্ষযাগারযারগর তর্থয 
রনম্নরলরখে বযরিিা আর্াি সন্তানষক সু্কষল সর্থষক রনষয় যাবাি বা রপক-আপ কিাি জনয অনুষর্ারদে: 

নার্ সফান সম্পকম  

রনম্নরলরখে বযরিিা আর্াি সন্তানষক সু্কষল সর্থষক রনষয় সযষে বা রপক-আপ কিষে পাররব না (অনুগ্রহ কষি সুস্পষ্টভাষব রলখুন): 

নার্: সফান: সম্পকম : 

স্বািয সিংক্রান্ত তর্থয 
অনুগ্রহ করর জনরির প্রশ্নাবিীর উত্তর জদন এবিং প্রদত্ত িূনয িারন বাড়জত তর্থয প্রদান করুন। অনুগ্রহ করর অজতজরি িান প্ররো ন হরি একটি বাড়জত পৃষ্ঠা সিংযুি 
করুন। বহু িাজহদা জকিংবা স্বািযগত িযারিঞ্জসমূরহ জবরিষ সুজবধা বযবিা ক্ষদো ক্ষযরত পারর এবিং কমমসূজিরত তাজিকাভুি হরত সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি কররব না। 
 রশ্ক্ষার্থীি সকানও অযালার্জি আষে রক? (খাদয, ঔেধ্, ইেযারদ) ☐ না   ☐ হ্যা
 রশ্ক্ষার্থীি অযাজর্া আষে রক? ☐ না   ☐ হ্যা
 রশ্ক্ষার্থীি রবষশ্ে স্বািয সসবাি প্রষয়াজন আষে রক? ☐ না   ☐ হ্যা
 রশ্ক্ষার্থী সকানও স্বািযগে কািষণ অর্থবা অসুিোি জনয ঔেধ্ গ্রহণ কষি রক? ☐ না   ☐ হ্যা
 এর্ন সকানও কাযমক্রর্ আষে রক সযগুষলাষে রশ্ক্ষার্থী অংশ্গ্রহণ কিষে পািষব না? ☐ না   ☐ হ্যা
 অনুগ্রহ কষি স্বািয সংক্রান্ত বাড়রে ের্থয র্থাকষল ো প্রদান করুন: ☐ প্র/ন
 আপনাি রনষজি/রশ্ক্ষার্থীি জনয সকানও রবষশ্ে সুরবধ্া বযবিাি অনুষিাধ্ কিষল অনুগ্রহ কষি সসর্া োরলকাভুি করুন: ☐ প্র/ন
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জিক্ষার্থীর স্বািয জবমা বা ক্ষহিথ  ইনসুযরররের অবিা? 

জিক্ষার্থীর স্বািয জবমা বা ক্ষহিথ  ইনসুযররে আরি জক? (একটি সবষে রনন): ☐ হ্যা  ☐ না  ☐ জবাবদাষন িারজ নন 

যজদ র্থারক, তরব জিক্ষার্থীর ক্ষকান   ধররের স্বািয জবমা বা ক্ষহিথ  ইনসুযররে আরি? (প্রষযাজয সবগুষলাষে টিক রিহ্ন রদন): 
☐ সর্রডষকইড    ☐ সর্রডষকয়াি   ☐ সের্ রিল্ডষিনস   সহলথ  ইনসুযষিন্স সপ্রাগ্রার্ 
☐ িাকুিী-রভরিক   ☐ সিাসরি-ক্রয়কৃে   ☐ সের্ রিল্ডষিনস   সহলথ  ইনসুযষিন্স ফি অযাডাল্টস   
☐ রর্রলর্ারি সহলথ  সকয়াি   ☐ জবাবদাষন ইিুক নই 

যজদ আপনার ক্ষকানও ক্ষহির্থ ইনসুযররে না র্থারক, তরব আপজন জক িান ক্ষয পাবজিক ক্ষহিথ  ইনসুযরররে সাইন আপ করা সিংক্রান্ত তর্থয জনরে ক্ষকউ আপনার 
সারর্থ ক্ষযাগারযাগ করুক? (একটি সবষে রনন): 

☐ হ্যা   ☐ না   ☐ জবাবদাষন ইিুক নই 

পাবজিক ক্ষহিথ  ইনসুযরররে সাইন আপ কররত যজদ আপজন িান ক্ষয ক্ষকউ আপনার সারর্থ ক্ষযাগারযাগ করুক, তরব আপনার পিন্দসই ক্ষযাগারযারগর মাধযম 
ক্ষকানটি? (একটি সবষে রনন): 

☐ ইষর্ইল  ☐ সফান ☐ US সর্ইল ☐ সসবা প্রদানকািীি র্াধ্যষর্ ☐ জবাবদাষন ইিুক নই 
রশ্ক্ষার্থী রক সকানও অপিাধ্ কষিষে/আদালে জরড়ে?   ☐ হ্যা  ☐ না  
রশ্ক্ষার্থী রক একজন গৃহেযাগী রকষশ্াি-রকষশ্ািী?   ☐ হ্যা ☐ না 
পজরবার-পজর ন সিংক্রান্ত তর্থয 
পিবেী সসষর্ি সকল প্রষেি জনয, সকানও বযরি অর্থবা একগুি বযরি (পরিবাি অর্থবা পরিবাি-বরহভূমে সদসয) যািা একটি অর্থমননরেক ইউরনষর্ একষে বসবাস 
কিষে োষদি হাউ রহাল্ড রহষসষব সংজ্ঞারয়ে কিা হষয়ষে। হাউজষহাষল্ড র্াষ  18+ বেি বয়সী পরিবাি এবং পরিবাি-বরহভূমে সকল সদষসযি বার্েিক সর্ার্ 
আয়ষক ইনকাম (আে) রহষসষব সংজ্ঞারয়ে কিা হষয়ষে। 

জিক্ষার্থী ক্ষয বাজড় বা হাউ রহারল্ড বসবাস কররি ক্ষসটার কতৃম ত্ব জদরেন (একটি সবষে রনন): 
☐ রসষেল পযাষিন্ট - র্া   ☐ দইুজন প্রাপ্তবয়স্ক – সকানও সন্তান সনই  ☐ রসষেল পযাষিন্ট - বাবা 
☐ দইুজন রপোর্াোি সংসাি  ☐ একক বযরি - সকানও সেষলষর্ষয় সনই  ☐ বহু-প্রজষন্মি সংসাি 
☐ রশ্ক্ষার্থীি সাষর্থ সকানও সম্পকম  সনই  ☐ অনয:          

জিক্ষার্থীর আবাসন বা হাউজ িংরের ধরে (একটি সবষে রনন): 
☐ রনজস্ব ☐ ভাড়া  ☐ NYCHA ☐ সশ্ল্টাি ☐ সহার্ষলস   ☐ অনয িায়ী আবাসন 
☐ অনযানয:          

জিক্ষার্থীর পজরবাররর সদসয সিংখযা (একটি সবষে রনন): 
☐ এক ☐ দইু ☐ রেন ☐ িাি ☐ প্াি ☐ েয় ☐ সাে ☐ আর্ 
☐ নয়  ☐ দশ্ ☐ এগাি ☐ বাি  ☐ সেি ☐ সিাদ্দ ☐ পষনি ☐ সোল 

☐ সষেি ☐ আঠাি ☐ উরনশ্ ☐ রবশ্ অর্থবা এিষিষয় সবরশ্ 

জবগত 12 মারস ক্ষমাট পাজরবাজরক আে (একটি সবষে রনন): 
☐ $0 ☐ $1 to $12,060  ☐ $12,061 to $16,240 ☐ $16,241 to $20,420 
☐ $20,421 to $24,600  ☐ $24,601 to $28,780 ☐ $28,781 to $32,960 ☐ $32,961 to $37,140 
☐ $37,141 to $41,320 ☐ $41,321 to $50,000 ☐ $50,001 to $60,000 ☐ $60,001 to $70,000 
☐ $70,001 to $80,000 ☐ $80,001 to $90,000 ☐ $90,001 to $100,000 ☐ $100,000+ 
☐ জবাবদাষন ইিুক নই 

জিক্ষার্থীর পাজরবাজরক আরের উৎস (প্রষযাজয সবগুষলা সবষে রনন): 
☐ অযাষফাষডম বল সকয়াি অযাক্ট ভেুম রক  ☐ অযারলষর্ারন অর্থবা স্বার্ী বা স্ত্রীি সর্থষক প্রাপ্ত সহায়ো ☐ িাইল্ড সাষপার্ম  
☐ িাইল্ড সকয়াি ভাউিাি   ☐ আনমড   ইনকার্ র্যাক্স সক্ররডর্ (EITC)  ☐ এর্প্লয়ষর্ন্ট র্যাক্স সক্ররডর্ 
☐ িাকুিী সর্থষক প্রাপ্ত সবেন   ☐ সাধ্ািণ সহায়ো    ☐ হাউরজং িষয়স   ভাউিাি 
☐ HUD-VASH    ☐ LIEHEAP    ☐ সপনশ্ন 
☐ িায়ী সহায়ক আবাসন বা হাউরজং  ☐ প্রাইষভর্ রডজযারবরলটি ইনসুযষিন্স   ☐ পাবরলক হাউরজং 
☐ সসফটি সনর্/ষহার্ রিরলফ   ☐ সসাশ্যাল রসরকউরিটি রডজযারবরলটি ইনকার্ (SSDI)  ☐ সসাশ্যাল রসরকউরিটি রির্ায়ািষর্ন্ট আয় 
☐ সারপ্লষর্ন্টাল রসরকউরিটি ইনকার্ ☐ সারপ্লষর্ন্টাল রসরকউরিটি ইনকার্ (SSI) ☐ ওয়াকম াস  ম কষম্পনষসশ্ন (ক্ষরেপূিণ দান) 
☐ সবকািত্ব রবর্া (আনএর্প্লয়ষর্ন্ট ইনসুযষিন্স) ☐ VA সার্ভিস জরনে নয় এর্ন রডজযারবরলটি সপনশ্ন ☐ VA সার্ভিস জরনে রডজযারবরলটি কষম্পনষসশ্ন (ক্ষরেপূিণ) 
☐ সারপ্লষর্ন্টাল রনউট্রিশ্ন অযারসসর্যান্স সপ্রাগ্রার্ (SNAP) ☐ সর্ষম্পািারি অযারসসর্যান্স ফি রনরড ফযারর্রলজ (TANF) 
☐ WIC ☐ অনয: ____________________________________ ☐ উিি রদষে অরনিুক 
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িজব ক্ষতািা/জভজিও ধারে এবিং ক্ষমৌজিক জিল্পকমম বযবহারর সম্মজত দান 
DYCD-অর্থমারয়ে কর্মসূরিি োরলকাভুি (এনষিালকৃে) অংশ্গ্রহণকািী রহষসষব, অনুগ্রহ কষি সজষন িাখষবন সয র্াষ  র্াষ  DYCD এবং রসটি অভ রনউ ইয়কম , এি 
সাষর্থ িুরিবদ্ধ প্রদানকািীিা, অনুষর্ারদে এষজন্টগণ, েৃেীয়-পক্ষ সংিাসর্ূহ সযগুষলাি সাষর্থ এর্া একষযাষগ কাজ কষি, অর্থবা অনযানয সিকািী প্ররেরনরধ্িা 
(সার্রগ্রকভাষব, "অনুষর্ারদে পক্ষসর্ূহ") কর্মসূরিি স্বাভারবক অবিাষন এবং অফ-সাইর্ অনুষ্ঠানগুষলাষে কর্মসূরিি কাযমক্রর্ ও কর্মসূরিি পরিষেবাি সাষর্থ সংরিষ্ট 
রবষশ্ে অনুষ্ঠানসর্ূষহ উপরিে র্থাকষে পাষিন। রকেু সক্ষষে, এই অনুষ্ঠানগুষলাষে োিা েরব েুলষে, রভরডও ধ্ািণ কিষে, সাক্ষাৎকাি রনষে অর্থবা অনযর্থায় 
অংশ্গ্রহণকািী ও োষদি পরিবাি ও বনু্ধষদি সিকডম  কিষে পাষি। সসসব ধ্ািণকৃে েরব, রভরডও, ও সাক্ষাৎকািসর্ূহ অংশ্গ্রহণকািীি নার্ সহ বা োড়া, র্ুরিে ও 
ববদযুরেন (ইষলক্ট্ররনক) রর্রডয়া, সযর্ন ব্ররশ্ওি, বই, র্ুরিে ও ইষর্ইষল সপ্ররিে রনউজষলর্াি, DVD ও রভরডও, ওষয়বসাইর্, সসাশ্যাল রর্রডয়া এবং ব্লগসর্ূষহ 
(সার্রগ্রকভাষব, "রর্রডয়া") বযবহৃে হষে পাষি। 

DYCD-অর্থমারয়ে কর্মসূরিি কর্মকাণ্ডসর্ূহ ও রবষশ্ে অনুষ্ঠানসর্ূহ িলাকাষল সকানও ক্ষরেপূিণ ও বাড়রে অনুষর্াদন োড়া অনুষর্ারদে পক্ষষদি আরর্ ও আর্াি 
সন্তাষনি েরব েুলষে এবং/অর্থবা নার্, প্ররেরূপ, ও কর্থা সিকডম  কিষে আরর্ এই র্ষর্ম অনুষর্াদন ও সম্মরে রদরি, এবং শুধ্ুর্াে অলাভজনক, অবযবসারয়ক 
উষদ্দষশ্য সযষকাষনা এবং সকল রর্রডয়ায় সকানও ক্ষরেপূিণ ও বাড়রে অনুষর্াদন োড়া অনুষর্ারদে পক্ষষদি ধ্ািণকৃে েরব, রভরডও ও সাক্ষাৎকািসর্ূহ বযবহাষিি 
সম্মরে প্রদান কিরে। 

☐ হ্যা  ☐ না 

DYCD-অর্থমারয়ে কর্মসূরিি কাযমক্রর্ ও রবষশ্ে অনুষ্ঠানসর্ূষহ, আর্াি বা আর্াি সন্তান দ্বািা সৃষ্ট সযষকাষনা সর্ৌরলক রশ্ল্পকর্ম, সযর্ন আর্ম , রর্উরজক, সকারিওগ্রারফ, 
কাবয, অর্থবা গদয (সার্রগ্রকভাষব, "ষর্ৌরলক রশ্ল্পকর্ম"), সকানও খিি এবং বাড়রে অনুষর্াদন োড়া, অনুষর্ারদে পক্ষষদি দ্বািা শুধ্ুর্াে অলাভজনক, অবযবসারয়ক 
উষদ্দষশ্য সযষকাষনা এবং সকল রর্রডয়াষে এসব সর্ৌরলক রশ্ল্পকর্মসর্ূহ বযবহাষিি জনয আরর্ এেদ্বািা সম্মরে প্রদান কিরে। 

☐ হ্যা  ☐ না 

রশ্ক্ষার্থীি পূণম নার্:          

রপোর্াো/অরভভাবষকি স্বাক্ষি:        োরিখ:       

ক্ষরফাররি প্রদান এবিং তর্থয ক্ষিোরর সম্মজত 
রনউ ইয়কম  রসটি রডপার্ম ষর্ন্ট অভ ইউর্থ অযান্ড করর্উরনটি (DYCD) আর্াষদি করর্উরনটিসর্ূষহ এবং সসখাষন সযসব র্ানুে বসবাস কষি োষদি সহায়ো কিষে 
রবরভন্ন কর্মসূরি ও পরিষেবায় রবরনষয়াগ কষি। আপরন োষদি সম্পষকম  জানুন এবং আপনাি জনয আষবদন সহজ, আর্িা ো রনরিে কিষে িাই। 

আমারদর আপনার অনুমজত ক্ষকন প্ররো ন 

এর মাধযরম, আমরা উজেজখতগুরিা কররত পাজর: 
• সযসব DYCD-অর্থমারয়ে কর্মসূরি ও পরিষেবাসর্ূষহ আপরন আষবদন কিষে পাষিন, সসগুষলা সম্পষকম  আপনাষক ের্থয সপ্রিণ, এবং 
• প্ররেবাি আপরন আষবদন কিাি পি আপনাি DYCD অংশ্গ্রহণ সংক্রান্ত আষবদন সর্থষক ের্থয সশ্য়াি। 

আমরা কী ক্ষিোর কজর 
DYCD-অর্থমারয়ে কর্মসূরিগুষলাষে আপরন সযাগয অর্থবা সসগুষলাষে োরলকাভুি বা এনষিাল কিষে সহায়ো কিষব - আর্িা শুধ্ুর্াে সসসব ের্থয 
প্রদান কিষবা। 

কারা আপনার তর্থয ক্ষদখরত পাে এবিং আমরা কীভারব ক্ষসগুরিা সুরজক্ষত রাজখ 
শুধ্ুর্াে অনুষর্ারদে DYCD এবং অর্থমারয়ে কর্মসূরিি োফ এর্া সদখষে পাষবন। শুধ্ুর্াে রনম্নরলরখে বযেীে, আর্িা এর্া অনয কািও সাষর্থ 
সশ্য়াি করি না: 

• আপরন পরিষেবাি জনয সযাগয রকনা রসদ্ধান্ত রনষে, 
• কর্মসূরি ও পরিষেবাসর্ূষহ আপনাষক োরলকাভুি বা এনষিাল কিষে, এবং 
• আপরন সয পরিষেবা পাষিন সসগুষলাি ফলাফষলি প্ররে লক্ষয িাখষে 

অনুগ্রহ করর জনরি পড়ুন, একটি বরে টিক জিহ্ন জদন, এবিং অবজিষ্ািংি পূরে করুন। 

আরর্ বুর , রনম্নরলরখষেি জনয DYCD-এি সকন আর্াি সম্মরে প্রষয়াজন: 

• সযসব কর্মসূরি ও পরিষেবাসর্ূষহ আরর্ আষবদন কিষে পারি, সসগুষলা সম্পষকম  আর্াষক ের্থয সপ্রিণ, 
• DYCD-অর্থমারয়ে কর্মসূরিসর্ূষহ আর্াষক সুপারিশ্ কিষে, এবং/অর্থবা 
• আরর্ সযসব কর্মসূরিষে আষবদক কষিরে সসগুষলাি সাষর্থ আর্াি DYCD অংশ্গ্রহণ সংক্রান্ত আষবদনপে সর্থষক ের্থয সশ্য়াি কিা 

☐ হ্যা, আজম অনুমজত প্রদান করজি   ☐ না, আজম অনুমজত প্রদান করজি না 
রশ্ক্ষার্থীি পূণম নার্ (দয়া কষি ইংষিরজ বড় অক্ষষি রলখুন):           

রশ্ক্ষার্থীি (অর্থবা 18 বেষিি কর্ হষল অংশ্গ্রহণকািীি রপোর্াো/অরভভাবষকি) স্বাক্ষি:         

োরিখ:   

 




