BENGALI
প্রাক-K লটারি প্রক্রিযাি পদক্ষেপসমূহ
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প্রাক-K আসনের জেয অেলাইনে আনেদে করনেে
প্রনয়াজেীয় দলললালদ আপনলাড করনেে
লেজ্ঞলির জেয আপোর ইনেইল অথো োো-োনয়নদর ইনলকট্রলেক ডযাশ চেক করনেে
আপোর আসে গ্রহণ ো প্রত্যাখ্যাে করনেে
গৃহীত্ হনল ভলত্ি উইনডা চে 5-19, 2020 সেয়কানল আপোর জেয লের্ালরত্
ি
স্কুনল প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র লেনয় যানেে
আপোনক অনপক্ষোে ত্াললকায় রাখ্া হনল আসে েণ্টনের সম্ভােো এেং পরেত্ী লেনদিশোর জেয লেলেড়ভানে আপোর ইনেইল
পযনেক্ষণ
ি
করনেে
োো-ো/ এেং ো অলভভােকরা লেেন্ধে প্রক্রিয়া চশষ ো করা পযন্ত
ি লশশুরা আেুষ্ঠালেকভানে প্রাক-লকডারগানটি ে কেসূি লেনত্ ভলত্ি হনে ো।
চযসে লশশু স্কুনলর প্রথে লদে সকাল 10 টার আনগ উপলিত্ হনে ো লপ্র-K ক্লাস চথনক ত্ানদর আসে োলত্ল হনয় যানে।
প্রাক-K এি জন্য প্রক্ষযাজন্ীয দরললারদ

যেসব দরলল অন্-লাইন্ আক্ষবদন্ প্রক্রিযা চলাকাকাক্ষল আপক্ষলাড কিক্ষে এবং ভরেি উইক্ষডা যম 5-19, 2020 সমযকাক্ষল রন্র্ারিে
ি
স্কুক্ষল
উপস্থাপন্ কিক্ষে হক্ষব
1. জক্ষেি প্রমাণ (1 চসনেম্বর, 2020 ো ত্ার আনগ আপোর সন্তানের অেশযই োর েছর েয়স হনত্ হনে)

•

2.

আইরন্ অরভভাবকক্ষেি প্রমাণ (প্রনযাজয হনল)

•
3.

চকেল আপোর োে সন্তানের জন্ম সেনদ ো থাকনল প্রনয়াজে হনে

বাবা-মা/অরভভাবকক্ষেি প্রমাণ

•
4.

েূল প্রত্যালয়ত্ জন্মসেদ, জন্মকালীে হাসপাত্ানলর চরকডি, লগ্রে কাডি, লপঙ্ক কাডি ো চেডানরল I-94 কাডি; ো সন্তানের পাসনপাটি (এসে
দললনলর অেুলললপ গ্রহণ করা হয় ো)

জক্রজয়
ি ার ড্রাইলভং লাইনসন্স, ো বের্ োলকিে পাসনপাটি আইলড'র েনত্া অঙ্গরাজয ো সরকার কত্ৃক
ি জালরকৃত্ বের্ েনটা আইলড

বাবা-মা/অরভভাবক্ষকি জক্রজিযা যিরসক্ষডক্রি'ি প্রমাণ*

•

আপোর োনে েন্ধক ো ইজারা/ভাড়া েু ক্রি, ো বেদুযলত্ক, গযাস, ো পালের লেল, চকেল ও চোনের লেল গ্রহণনযাগয েয়

* আপলে কারও সানথ েসোস করনল এেং আপোর োনে ইজারা, েন্ধক ো পলরনসো লেল ো থাকনল আপোনক অেশযই লেম্নলললখ্ত্ দললল জো
লদনত্ হনে: চরলসনডক্রন্স'র স্বাক্ষলরত্ ও চোটালরকৃত্ হলেোো এেং আপলে চয েযক্রির সানথ োস করনছে ত্ার োনে ইজারা / েন্ধকী লেেৃলত্ ো
পলরনসো লেল এেং হলেোোর সানথ লেল যুি দৃশযোে ঠিকাোসহ সন্তানের অলভভােনকর োনে লেঠি
আপরন্ আপন্াি সন্তাক্ষন্ি ন্াম রন্বারচে
ি
হক্ষযক্ষে মক্ষম িইক্ষলকট্ররন্ক রবজ্ঞরি যপক্ষয থাকক্ষল েক্ষব আপন্াক্ষক অবশ্যই অন্-লাইক্ষন্ আসন্
গ্রহণ কিক্ষে হক্ষব এবং ভরেি উইক্ষডা যম 5-19, 2020 সমযকাক্ষল আপন্াি রন্র্ারিে
ি
স্কুক্ষল আপক্ষলাডকৃে (1-4) এবং রন্ম্নরলরিে (5-8) মূল
দরললারদ উপস্থাপন্ কিক্ষে হক্ষব।
5.

সন্তাক্ষন্ি মূল সামাক্রজক সুিো কাডি বা "োড়"

•

ছানড়র প্রনয়াজে হনল ভলত্ি অলর্নেশে েলাকানল আপোনক ত্া সরেরাহ করা হনে

6.

সন্তাক্ষন্ি রপচক্ষকযাি কাডি, যমরডক্ষকড কাডি, স্বাস্থয রবমা কাডি, EBT কাডি (ফুড স্ট্যাম্প) এবং / অথবা TANF (প্রনযাজয হনল)

7.

টটকাদাক্ষন্ি সন্দ (3231)

8.

দৃটি, শ্রবণ, পুটি এবং দাাঁে পিীোি সন্দ (3300)

প্রাক-K আসন্ রন্র্ািণ
ি
প্রক্ষযাজন্ীয দরললারদি ববর্োি উপি রন্ভিিশ্ীল।

