নতু ন ভর্তি পরীক্ষার অ্যাপয়েন্টয়েন্ট
শিক্ষার্থীর নাম:

জন্মতাশরখ:

স্কু ল:

গ্রেড/ক্লাস:

তাশরখ:
শিয় শিতামাতা/অশিিাবক,
সুস্বাস্থ্য শিক্ষণের জনয গুরুত্বিূেণ। অশিস অি স্কু ল গ্রেলথ্ িশরবারসমূেণক তাণের সন্তানণেরণক স্বাস্থ্যবান এবং শিক্ষণের জনয িস্তুত
রাখণত সোয়তা িোন কণর। শনউ ইযকণ শসটি িাবশলক গ্রেলথ্ গ্রকাড (অনুণেে 49.05), এবং শডিার্ণণমন্ট অি এডু ণকিণনর
চ্যাণেলণরর িশবধান (A-701)-এর িতণ এই গ্রয, গ্রকান িাবশলক স্কু ণল ির্থম বাণরর মণতা িশতণ েণত যাওয়া সকল শিক্ষার্থীণক
একটি িুেণ স্বাস্থ্য িরীক্ষা শেণত েণব। এই িরীক্ষার িলািল, যা চ্াইল্ড অযান্ড অযাণডাণলণসন্ট গ্রেলথ্ এক্সাশমণনিন িরণম
(CH205)গ্ররকডণকৃ ত েয়, গ্রসটি স্কু ণল আিনার সন্তাণনর িযণে আমাণের জনয সোয়ক। এই িরমটি অবিযই:
 একজন লাইণসেধারী ডাক্তার, কমণরত নাসণ অর্থবা শচ্শকৎসণকর অযাশসসর্যান্ট কতৃণ ক িূরেকৃ ত েণব
 স্কু ল শুরু েবার 12 মাণসর মণধয িূরেকৃ ত েণত েণব
 স্কু ল নাণসণর কাণে গ্রিরত শেণত েণব
িরীক্ষার সময় আিনার সন্তাণনর বয়স যশে 5 বেণরর শনণচ্ েয়, তার িঞ্চম জন্মশেবণসর িণর একটি নতু ন CH205 িরম অবিযই
জমা শেণত েণব।
এই িণতণ র শবষণয় আরও তণর্থযর জনয এই িৃষ্ঠার শিেণন অনুেে কণর নতু ন িশতণ িরীক্ষার বহুল শজজ্ঞাশসত িশ্নগুশল গ্রেখুন।
আজয়ের তার্রখ পর্ি ন্ত, ফাইয়ে আপনার সন্তায়নর জনয কোন পূরণেৃত CH205 ফরে আোয়ের োয়ে নাই। আিনার সন্তাণনর
স্বাস্থ্য িযেিোনকারীণক অনুেে কণর সংযুক্ত িরমটি িূরে করণত শেন। অ্নুগ্রহ েয়র পূরণেৃত ফরেটি স্কু ে নায়সি র োয়ে
____/____/____ তার্রয়খর েয়যয কফরত র্েন। আিনার যশে গ্রকান িশ্ন র্থাণক অর্থবা একজন ডাক্তার অর্থবা গ্রকান গ্রেলথ্ ইনশসওণরে
প্ল্যান খুুঁণজ শনণত সোয়তার িণয়াজন িণে, অনুেে কণর স্কু ল নাসণণক _____________________ নম্বণর 9 AM এবং 3 PM-এর
মাণে গ্রিান করুন।
আমরা আিনার সন্তাণনর স্বাস্থ্য িযে িোনকারীর সাণর্থ একটি অযািণয়ন্টণমন্ট শনণয় CH205 িরমটি িূরণে গ্রজারাণলািাণব উৎসাে
িোন করশে। িরমটি আমাণের োণত না এণল, আমাণেরণক আিনার সন্তাণনর স্বাস্থ্য িরীক্ষার জনয অশিস অি স্কু ল গ্রেলথ্
শিশজশিয়াণনর সাণর্থ একটি অযািণয়ন্টণমন্ট শনণত েণব।
আিনার সেণযাশিতার জনয আিনাণক ধনযবাে।
শবশ্বস্ত,
গ্রিশরল লণরে, এমশড,
গ্রমশডকযাল শডণরক্টণরর
অশিস অি স্কু ল গ্রেলর্থ
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নতু ন ভর্তি পরীক্ষা: বহুের্জজ্ঞার্সত প্রশ্নাবর্ে (FAQs)
নতু ন ভর্তি পরীক্ষা বেয়ত েী কবাঝাে?
নতু ন িশতণ িরীক্ষা বলণত গ্রবাোয় একটি িূেণ স্বাস্থ্য িরীক্ষা যা শনউ ইয়কণ শসটি স্কু লসমূণে িশতণ র জনয সকল শিক্ষার্থীর গ্রক্ষণে
আবশিযক। শনউ ইযকণ শসটি িাবশলক গ্রেলথ্ গ্রকাড (অনুণেে 49.05) এবং শডিার্ণণমন্ট অি এডু ণকিণনর চ্যাণেলণরর িশবধান
(A-701) অনুযায়ী এই নতু ন িশতণ িরীক্ষা বাধযতামূলক। এই পরীক্ষা আবর্যযে।
িরীক্ষায় শনণনাশিশখত শবষয়গুশল অবিযই অন্তিুণ ক্ত র্থাকণব:
 গ্রমশডকযাল শেশি
 শবকািিত মূলযায়ন
 িুশিিত মূলযায়ন
 িশতমান
 উচ্চতা







বশড মাস ইনণডক্স
রক্তচ্াি
েৃশি িরীক্ষা
শ্রুশত িরীক্ষা
গ্রডন্টাল শিশনং

চাইল্ড অ্যান্ড অ্যায় ায়েয়সন্ট কহেথ্ এক্সার্েয়নযন ফরে (CH205)?
নতু ন িশতণ িরীক্ষা গ্রয করা েণয়ণে তার িমাে েণলা চ্াইল্ড অযান্ড অযাণডাণলণসন্ট গ্রেলথ্ এক্সাশমণনিন িরম (CH205)। এই
িরমটি অবিযই:
 এেজন োইয়সন্সযারী াক্তার, েেি রত নাসি , অ্থবা র্চর্েৎসয়ের অ্যার্সসট্যান্ট েতিৃ ে পূরণেৃত হয়ব
 স্কু ে শুরু হবার আয়ে 12 োয়সর েয়যয পূরণেৃত হয়ত হয়ব
 স্কু ে নায়সি র োয়ে কফরত র্েয়ত হয়ব
িরীক্ষার সময় আিনার সন্তাণনর বয়স যশে 5 বেণরর শনণচ্ েয়, তার িঞ্চম জন্মশেবণসর িণর একটি নতু ন CH205 িরম
অবিযই জমা শেণত েণব।

আোর সন্তায়নর র্র্ে কোন স্বাস্থ্য প্রর্ত্ন প্রোনোরী না থায়ে কর্ CH205 পূরণ েরয়ত পায়র, কসয়ক্ষত্র আর্ে েী
েরয়বা?
শনউ ইয়কণ গ্রেণর্র িণতযক শিশু গ্রেলথ্ ইনশসওণরে কািাণরজ এবং স্বাস্থ্য িযে িোনকারী লাণির গ্রযািয। আিনার যশে গ্রকান
িশ্ন র্থাণক অর্থবা একজন ডাক্তার বা গ্রকান গ্রেলথ্ ইনশসওণরে প্ল্যান খুুঁণজ শনণত সোয়তার িণয়াজন িণে, অনুেে কণর স্কু ল
নাসণণক গ্রিান করুন। অ্র্ফস অ্ভ স্কু ে কহেথ্ কজারায়োভায়ব পরােযি কেে কর্, আপর্ন আপনার সন্তায়নর জনয এেজন স্বাস্থ্য
প্রর্ত্ন প্রোনোরী খুয়জ র্নন এবং তার কর্ন প্রর্তবেয়র কচে-আপ হে। আিনার সন্তাণনর িযে িোনকারীণক সবণ সাম্প্রশতক
স্বাস্থ্য িরীক্ষার িলািলসে CH205 িূরে করণত েণব।
অশিস অি স্কু ল গ্রেলথ্ যশে আিনার সন্তাণনর িূরেকৃ ত CH205 িরম না িায়, তাণক স্বাস্থ্য িরীক্ষার জনয অশিস অি স্কু ল
গ্রেলথ্ শিশজশিয়ান কতৃণ ক একটি সময়সূশচ্ গ্রেয়া েণত িাণর। অনুেে কণর গ্রজণন রাখুন গ্রয, অশিস অি স্কু ল গ্রেলথ্ একটি
িার্থশমক স্বাস্থ্য িরীক্ষা করণব; এই িরীক্ষা তার িশতবেণরর গ্রচ্ক-আি যা আিনার সন্তাণনর স্বাস্থ্য িযে িোনকারী কতৃণ ক েবার
কর্থা গ্রসটিণক স্থ্ানান্তশরত কণর না।
আিনার







সন্তানণক যশে অশিস অি স্কু ল গ্রেলথ্ শিশজশিয়ান িরীক্ষার জনয সূশচ্িু ক্ত করা েয়:
িরীক্ষাটি েণব স্কু ণল গ্রমশডণকল রুণম। িরীক্ষাটিণক অশধক গ্রিািনীয় করবার জনয একটি িেণ া বযবোর করা েণত িাণর।
স্কু ল নাসণ অর্থবা অশিস অি স্কু ল গ্রেলণর্থর অনয গ্রকান কমী িরীক্ষার সময় আিনার সন্তাণনর সাণর্থ র্থাকণব।
িরীক্ষার জনয, আিনার সন্তানণক তার গ্রিািাক খুলণত বলা েণব, এর অন্তিুণ ক্ত র্াইর্স্, িযাশন্টণোজ, গ্রমাজা, র্থামণাল
আন্ডারওয়যার, এবং আন্ডারিার্ণস্। শিক্ষার্থীরা তাণের আন্ডারওয়যার িণর র্থাকণব, গ্রযমন ব্রা এবং অন্ডারিযান্টস্, এবং
িরীক্ষার জনয একটি িাউন িরণব।
গ্রযৌনাঙ্গ অর্থবা “গ্রিািনীয় অংিগুশল” গ্রচ্ক করা েণব না, যশে না িরীক্ষার জনয শিতামাতা অর্থবা অশিিাবক উিশস্থ্ত
র্থাণকন।
শচ্শকৎসক গ্রকান রক্ত গ্রনণবন না অর্থবা ইমুযনাইণজিন টিকাও গ্রেণবন না। িরীক্ষায় আিনার সন্তাণনর আচ্রে এবং গ্রবণে
ওঠার সামশেক মূলযায়নও অন্তিুণ ক্ত নয়। ওইসব িশরণষবা গ্রিণত আিনার সন্তাণনর স্বাস্থ্য িযে িোনকারীর কাণে
িশতবের গ্রচ্ক-আি করণত যাওয়া অতযন্ত গুরুত্বিূেণ।

নতুন ভর্তি পরীক্ষা সম্পয়েি আপনার র্র্ে অ্নয কোন প্রশ্ন থায়ে, অ্নুগ্রহ েয়র আপনার স্কু ে নায়সি র সায়থ কর্াোয়র্াে েরুন।
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