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শিক্ষার্থীর নাম: ____________________________________________________ 

শিক্ষার্থীর # [আবশিিক]: _______________________________ গ্রেড: __________  

উপদেষ্টা(সমূদের) নাম:  ______________________________________________ 

ট্রিদপর তাশরখ: রশববার, 13 অদটাবর 2019 

প্রস্থাদনর সময়: ____________________ 

গ্রেরত শেন: শিক্ষার্থীদের মাদচের পর অনুষ্ঠাদনর স্থান থর্থদে ছুটি থেয়া হদে  

গন্তবিস্থান: মাচে ইউনাইদিড ফর পােশিে সু্কিস্ (মযানহািাদনর Foley Square থর্থদে, Brooklyn Bridge হদয় ে্ুেশিদনর 

Brooklyn’s Borough Hall-এ) 

পশরবেদের ধরনসমূে: NYC থমদরা শসদেম 

খাবাদরর আদয়াজন: শিক্ষার্থীদের অেিযই তাদের শনজস্ব েদদােদতা েরদত হদে। শিক্ষার্থীদের পাশন সাদর্থ েদর শনদয় আসদত 

উপদেি থেয়া হদে। 

ট্রিদপর উদেিি: মাচে ইউনাইদিড ফর পােশিে সু্কিস্-এ অংিগ্রহণ েুন 

 

ভ্রমেবৃত্তান্ত: আমরা শমশিত হে ____________________________ -এ এেং মাচে শুু হদে মযানহািাদনর Foley Square 

(Centre Street এেং Worth Street)। এই পযাদরডটির হািার সময়সীমা আনমুাশনে 60 শমশনি। মাদচের জনয থচে-ইন শুু হদে 8am 

এেং মাচে শুু হদে 9am। আমাদের সটিে শুুর এেং থিদের সময় TBD, থেদহতু হািার স্থাশয়ত্বোি অদনে শেেদয়র উপর শনর্ের 

েদর।  মাচে থিে হদে Brooklyn Borough Hall, এেং থসখাদন এেটি শিক্ষার্থীদের পশরদেিনা, োেয, এেং েম েোন্ড অনুটষ্ঠত হদে। 

অনুষ্ঠান থিে হদে 2pm, এরপর শিক্ষার্থীদের ছুটি থেয়া হদে অনুষ্ঠাদনর স্থান থর্থদে (ে্ুেশিদনর Borough Hall) 

 

গ্রপািাক: গরম আেহাওয়ার জদনয ের্থাের্থ োপড় এেং আরামোয়ে হািার জতুা পদড় থনদেন। সানস্ক্রিন উচ্চ সুপাশরিেৃত। 

 

শিক্ষার্থীর আচরণ: শডপািেদমন্ট অর্ এডুদেিদনর নীশত অনুোয়ী, এেং শিক্ষার্থীদের হযান্ডেুদে শনর্ োশরত অনুোয়ী, শিক্ষার্থীরা 

তাদের সু্কদির শনয়মোননু ও শেশর্শের্ান থমদন চিদে েদি এেং শিক্ষে ও অনযানয োফ সেসযদের শনদেেিনা থমদন চিদে েদি 

প্রতযাশিত।  

 

 

শপতামাতার সম্মশত:  

মাচে ইউনাইদিড ফর পােশিে সু্কিস্-এ অংিগ্রহণ েরদত আশম আমার সন্তানদে অনমুশত শেস্ক্রে।   

 

থেদহতু এটি এেটি পােশিে অনষু্ঠান, মাচে ইউনাইদিড ফর পােশিে সু্কিস্-এ আমার সন্তাদনর অংিগ্রহণ েরায় NYC 

শডপািেদমন্ট অর্ এডুদেিনদে থোন প্রোর োশে, োর্যোর্েতা, এেং ক্ষয়ক্ষশত থর্থদে আশম এতদ্বারা অেযাহশত এেং শনদেোে 

শহদসদে সম্মশত শেস্ক্রে।  
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আশম জাশন আমার সন্তানদে োশয়ত্বিীি আচরণ েরদত এেং সু্কদির িঙৃ্খিা শেশর্ এেং নীশত থমদন চিদত হদে এেং NYC 

শডপািেদমন্ট অে এডুদেিন ও ____________________________-এর সেি শনয়ম, প্রশের্ান, নীশত, এেং প্রস্ক্রিয়া থমদন চিদত 

হদে।  

 

আশম জাশন থে অযািদোহশিে পানীয়, অস্ত্র এেং/অর্থো থেআইনী ড্রাগ েযেহার শনশেদ্ধ এেং এ েযাপাদর আমার সন্তাদনর সাদর্থ 

ের্থা েদিশছ। আশম জাশন আমার সন্তানদে েশে এইসে দ্রেয/আইদিমসহ পাওয়া োয়, তাহদি আমার সন্তাদনর শেুদদ্ধ িঙৃ্খিা শেশর্ 

অনুোয়ী েযেস্থা থনয়া হদে এেং সম্ভােয অপরার্ েদে থস েস্ক্রন্ডতও হদত পাদর। 

 

আশম এেমত এেং েুদেশছ থে আশম আমার সন্তাদনর োে েেিাদপর জনয োয়ী।  

 

আশম সম্মত আশছ, আঘাত প্রাশি অর্থো অসুস্থতার জুশর থোন ঘিনায়, সফদর সহচর (িযাদপরন) শহদসদে র্থাো েমী সেসয(গণ) 

আমার পক্ষােিম্বন েদর এেং আমার সন্তাদনর স্বাস্থয শচশেত্সা শেদত আমার শনজস্ব খরদচ থেদোন েযেস্থা শনদত পারদে। 

 

আশম জাশন, আমার সন্তানদে উপদরর োত্রা শুু এেং থফরার উপদর উশিশখত সাইদি আনা-থনয়ার োশয়ত্ব আমার। আশম েুস্ক্রে থে 

আমার সন্তাদনর সঙ্গী শহদসদে োফ সেসয(গণ) সু্কি থর্থদে মাদচে এেং পুদরা মাদচের পদর্থ এেং মাচে থিদে থেখাদন ছুটি থেয়া হদে 

থস পে েন্ত সাদর্থ র্থােদেন।  

 

আদ াকশিত্র বা েদ ার জনি োয়মুক্তি 

 হযা াঁ, আশম DOE-থে ছশে থতািা ও তা েযেহার েরার অনুমশত শেস্ক্রে 

 না, আশম DOE-থে ছশে থতািা ও তা েযেহার েরার অনমুশত শেস্ক্রে না 

 

শপতামাতা/অশিিাবদকর স্বাক্ষর: _____________________________________ তাশরখ _______________ 

জরুশর গ্র াগাদ াদগর নাম্বার(সমূে):  _____________________________________ 

     _____________________________________ 

 

শিক্ষার্থীর শববৃশত: (শমডি সু্কি ও হাই সু্কদির শিক্ষার্থীরা স্বাক্ষর েরদে) 

আশম ফম েটি পদড়শছ এেং েুদেশছ থে সু্কদি আমার োদছ থেমন আচরণ প্রতযািা েরা হয়, এই সফদর আমাদে থতমশন োশয়ত্বিীি 

আচরণ েরদত হদে। 

 

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর: _____________________________________ তাশরখ _______________ 


	School Name: School Name


