তারিখ
রিয় নতু ন ভরতি হওয়া হাই স্কু ল রিক্ষার্থীদেি রিতামাতা, অরভভাবক বা তত্ত্বাবধানকািী:
স্বাস্থ্য রিক্ষা যা োরয়ত্বিীল রিদ্ধান্তগ্রহণ রিক্ষা দেয়, তা রিক্ষার্থীদেিদক স্কু দল ও জীবদন অরধক ফলিিূ হদত রিক্ষা দেয়।
এনওয়ারি রিিার্িদমন্ট অভ এিু দকিদনি এইচআইরভ/এইিি এিু দকিন দিাগ্রাদম দয রিক্ষা লাভ কদি, তাি িরিিূিক িতি
রহদিদব িাবরলক হাই স্কু দল একটি কনিম অযাদভইরলরবরলটি দিাগ্রাম (রিএরি) চালু িাখা আবরিযক যা রিক্ষার্থীদেি স্বাস্থ্য
রিক্ষাি ক্লািরুদমি দভতদি ও বাইদি রিক্ষার্থীি রিদ্ধান্ত গ্রহদণ িক্ষমতা রেদত িহায়তা কিদত িাদি। দেদর্ি আইন অনুযায়ী,
রিএরি-এি মাধযদম ৯-১২ দগ্রদিি রিক্ষার্থীিা িরিরক্ষত োফদি কাছ দর্থদক রি কনিম, িাক্তারি মদত যখাযর্থ তর্থয, এবং
রচরকৎিাগত িুিারিি লাদভি অনুদিাধ জানাদত িািদব।
রিতামাতা, অরভভাবক বা তত্ত্বাবধানকািী রহদিদব, আিনাি িন্তানদক যাদত স্কু দল কনিম না দেওয়া হয়, দি বযািাদি
অনুদিাধ জানাদত িাদিন। িারলক হদলর্থ আইন § 2504 অনুিাদি এই অনুদিাধ জানাদনাি অরধকাি আিনাি দনই যরে 1)
আিনাি িন্তান ১৮ বছি বা তাি অরধক বয়দিি হয়; 2)রববারহত হয় অর্থবা বতি মাদন রবদয় কদি র্থাদক; 3) রিতামাতা হয়,
এবং/অর্থবা 4) তাদেি রনদজি বযািাদি রিদ্ধান্ত গ্রহদণি আইনী অরধকাি র্থাদক।
আিনাি িন্তানদক যাদত রিএরি-এি মাধযদম কনিম দেওয়া না হয়, দি অনুদিাধ জানাদত আিনাদক অবিযই রনম্নরলরখত
রবষয়গুদলা অন্তভুি ক্ত কদি আমাি কাদছ একটি রচঠি রেদত হদব:






রিক্ষার্থীি িূণি নাম
রিক্ষার্থীি দগ্রি
রিক্ষার্থীি আইদিরন্টরফদকিন নম্বি (দ্রষ্টবয: আিনাি এিব তর্থয না র্থাকদল আিনাদক আমিা রেদত িািদবা)
রনম্নরলরখত রববৃরত: “________ (রিক্ষার্থীি িূণি নাম) কনিম অযাদভইরলরবরলটি দিাগ্রাম-এি মাধযদম দযদনা
কনিম লাভ না কদি"
রিতামাতা, অরভভাবক, বা তত্ত্বাবধানকািী রহদিদব আিনাি িই

আিরন যরে মত িরিবতি ন কদিন এবং রিদ্ধান্ত দনন দয আিনাি িন্তান রি-দত কনিম িাক, তাহদল স্কু ল বছদিি দয দকান
িময় আমাি কাদছ রচঠি রেদবন। CAP- িরিরক্ষত িেিযগণ রিক্ষার্থীি দগািনীয়তা রনরিত কিাি জনয িরতশ্রুরতবদ্ধ এি
অন্তভুি ক্ত ঐিব রিক্ষার্থীও যািা কমিিূরচদত অংিগ্রহণ কিদছ না।
বাড়ন্ত রকদিািদক ইরতবাচক স্বাস্থ্য িংক্রান্ত রিদ্ধান্ত রনদত িবদচদয় ভাদলা িহায়তা দেওয়াি জনয দযৌন স্বাস্থ্য এবং অনযানয
স্বাস্থ্যিংক্রান্ত রবষদয় বারড়দত আদলাচনাি জনয আিনাদক উৎিারহত কিরছ। রনউ ইয়কি রিটিি রিক্ষার্থীিা যাদত রনদজদেিদক
গুরুত্বিূণি, িুস্থ্, এবং দবদড় উঠায় িক্ষম বদল ভাবদত িাদি, দিজনয আমাদেি িাদর্থ দযৌর্থভাদব কাজ কিাি জনয আিনাদক
ধনযাবাে।
রবশ্বস্ত,
রিরিিযাল
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