BENGALI
Pre-K এর জন্য প্রযয়়োজন্ীয় ন্থি
ক োভিড-19 এর োরণে, স্কুল নো ক োলো অবভি িভতি প্রক্রিয়ো বদণল অনলোইণন করক্রিণেশন প্রক্রিয়ো চোলু রো হণয়ণে। এ ন
সমস্ত নভি অন্ল়োইযন্ কনয়ো হণব। আপভন আমোণদর স্কুণলর করক্রিণেশণনর িোরপ্রোপ্ত মীণ সমস্ত নভি ইণমল রণত
পোণরন। আপনোর স্কুণলর করক্রিণেশণনর িোর োর উপর রণয়ণে, কসই ভনণয় আপভন ভনক্রিত নো হণল, অনুগ্রহ ণর
আপনোর স্থোনীয় স্কুণল ক োগোণ োগ রুন।

•

জযের প্রম়োণ (1 সেযেম্বর, 2020 ব়ো ত়োর আযে আপন়্োর ব়োচ্চ়োর বয়ে চ়োর বছর হওয়়ো আবশ্যক)
মূল প্রতযোভয়ত বোি িসোর্টি ভিণ ট, িন্ম োলীন হোসপোতোণলর কর ডি, ভগ্রন োডি, ভপঙ্ক োডি বো কিডোণরল I-94 োডি; বো
সন্তোণনর পোসণপোটি (এসব নভির ভপ গ্রহে রো হয় নো)।

•

আইথন্ অথিি়োবকযের প্রম়োণ (প্রয ়োজয হযল)
ক বল আপনোর নোম সন্তোণনর বোি সোর্টি
ি
ভিণ ণট নো িো ণল প্রণয়োিন হণব।

•

ব়োব়ো-ম়ো/অথিি়োবকযের প্রম়োণ
িক্রিয়
ি োর ড্রোইভিিং লোইণসন্স বো ববি মোভ ন
ি পোসণপোটি আইভডর মণতো কেট বো সর োর
আইভড।

•

তত ি

িোভর ত ত ববি িণটো

ব়োব়ো-ম়ো/অথিি়োবযকর জর্জিয়়ো সরথেযের্ি'র প্রম়োণ*
আপনোর নোণম বন্ধ বো ইিোরো/িোডো চুক্রি, বো ববদুযভত , গযোস, বো পোভনর ভবল, ক বল ও কিোণনর ভবল গ্রহেণ োগয
নয়।

*ক স ল ভশক্ষোিী বোবো-মো বো আইভন অভিিোবণ র সণে িোণ , ভ ন্তু অনয ক োণনো প্রোপ্তবয়ণস্কর বোসোয় বসবোস ণরন
এবিং DeKalb োউভির স্কুণল িভতি হণত চোন, তোণদরণ অবশযই বোসস্থোণনর হলিনোমোর িরম পূরে রণত হণব।
অন্ুগ্রহ কযর মযন্ র়োখযবন্: এই ক োভিড-19 এর িনয বণন্ধর সময়, পভরবোররো ভনম্নভলভ ত ভনণদিভশ ো কমণন বোসস্থোণনর
হলিনোমো পূরে ণর ও স্বোক্ষর ণর কসই িরমর্ট আপণলোড রণত পোণর:

1. বোবো-মো/অভিিোব ণ অবশযই িরণমর 2 ও 3 নিং সম্পূে ি ণর কনোটোভর রোণত হণব।
2. বোসোর মোভল ণ অবশযই িরণমর 4 নিং পোতো সম্পূে ি ণর সই রণত হণব। 4 নিং পোতোর্ট স্কুণলর আভি োভরণ র
উপভস্থভতণত স্বোক্ষর

রোর দর োর কনই।

3. এইবোর 5 নিং পোতোর্ট সম্পূে ি রোর দর োর কনই।
4. স্কুণলর িোরপ্রোপ্ত মীণ ইণমণলর মোিযণম সম্পূে ি রো িরমর্ট (এবিং বোসস্থোণনর প্রমোণের িনয অনযোনয সমস্ত
প্রণয়োিনীয় নভি) িমো ভদন। আপনোর স্কুণলর করক্রিণেশণনর িোর
হণল, অনুগ্রহ ণর স্কুণল ক োগোণ োগ রুন।

োর উপর রণয়ণে, কসই ভনণয় আপভন ভনক্রিত নো

সক়োথিে-19 এর ক়োরযণ, স্কুল ন়্ো সখ়োল়ো অবথি িথতির েমস্ত ন্থি অন্ল়োইযন্ গ্রহণ কর়ো হযব।

•
•
•
•
•

েন্ত়োযন্র মূল সে়োশ্য়োল থেথকউথরটি ক়োেি ব়ো "ছ়োড়"
েোণডর প্রণয়োিন হণল করক্রিণেশন প্রক্রিয়ো চলো োণল আপনোণ তো প্রদোন রো হণব।
ব়োচ্চ়োর থপচযকয়়োর ক়োেি, Medicaid ক়োেি, স্ব়োস্থ্য থবম়ো ক়োেি, EBT ক়োেি (ফুে স্ট্য়োম্প) এবং / অিব়ো TANF
(প্রয ়োজয হযল)
টিক়োদ়োযন্র েন্দ (3231)
দৃটি, শ্রবণ, পুটি এবং দ়োাঁত পরীক্ষ়োর েন্দ (3300)
সক়োথিে-19 এর ক়োরযণ, 3231 ন্থি জম়ো সদয়়োর জন্য ব়োব়ো-ম়ো/অথিি়োবকর়ো 30 থদন্ প়োযবন্ এবং স্কুযলর
ি়োরপ্র়োপ্ত কমীযক 3300 ন্থি ইযমল কর়োর জন্য 90 থদন্ প়োযবন্।

Pre-K আসন ভনিোরে
ি প্রণয়োিনীয় নভির ববিতোর উপর ভনিিরশীল।

