বিদ্যালয় ভবতি র
িছররর আরিদ্ন পত্র
এই আবেদন পত্রটি শুধু মাত্র North Tyneside এর োসিন্দারা পূ রণ করবেন যখন সেদযালবে একটি জােগার জনয সিবেম্ববর শরত কাবলর শুরুবত অনুবরাধ করা
হবে এেং সেদযালে শুরুর প্রথম সেণী ছাড়া অনযানয সেণীর জনয।

দ্য়াকরর এক একটি িাচ্চার জনয আলাদ্া আলাদ্া আরিদ্ন পত্র পূ রণ করুন।
দ্য়াকরর বনরের Section A এর সম্পূ ণিটি পূ রণ করুন এিং শেষ পৃ ষ্টার শ াষানায় স্বাক্ষর কররিন।
Section B অিেযই িাচ্চার িতি মান প্রধান বেক্ষক দ্বারা পূ রণ কররত হরি।

SECTION A – বেশুর বপতা মাতা / যত্নকারী পূ রণ কররিন
আবম আমার িাচ্চারক প্রথম, প্রাথবমক, মাধযবমক, িা উচ্চ বিদ্যালরয় ভবতি র আরিদ্রনর জনয ইচ্চা প্রকাে করবছ।

১। পছরের বিদ্যালয়ঃ
•
•
•
•

সনবের খাসল জােগাে দো কবর সলখু ন (পছন্দ অনু ক্রবম) িেবচ্চ ৩টি সেদযালবের নাম সযখাবন আপসন সেবেেনা করবত োন।
আপসন North Tyneside এর োসহবরর সেদযালেও উবেখ করবত পারবেন। যসদ তাে হে দো কবর উবেখ করুন সেদযালেটি সকান স্থানীে িংস্থার আওতাে পবড়বছ।
এটি িু পাসরশ করা হবে সয আপসন একটির সেসশ সেদযালবের নাম সলখু ন এেং সনবে আপনার সেবেেনার কারণটিও সলখবেন।
যসদ আপনার পছবন্দর সেদযালেটি একটি সেোবিেী স্কুল ো একাবেমী হে তাহবল আপনার কাবছ হেবতা তার প্রমাণ োওো হবত পাবর।

১। প্রথম পছন্দ
সেদযালবের নাম

স্থানীে িংস্থার নাম

২। সিতীে পছন্দ
সেদযালবের নাম

স্থানীে িংস্থার নাম

৩। তৃ তীে পছন্দ
সেদযালবের নাম

স্থানীে িংস্থার নাম

২। দ্য়া করর আপনার িাচ্চারক করি শথরক শুরু কররি শসই তাবরখটি বলখু ন
৩। দ্য়া করর আপনার আরিদ্রনর কারণটি িণিনা করুন

North Tyneside এ নতু ন এবিসছ
North Tyneside এলাকার মবধয োড়ী পসরেতব ন কবরসছ
অনযানয কারণ – দো কবর েণবনা করুন ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

৪। ছাত্র-ছাত্রীর বিিরণ
োচ্চার নাবমর সশষ অংশঃ
োচ্চার নাবমর প্রথম অংশঃ

োচ্চার জন্ম তাসরখঃ
সলঙ্গ
সপতামাতার োিার ঠিকানাঃ

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................ সপাস্টবকাে ……………………...

সদোভাবগর সযাগাবযাবগর সেসলঃ নাম্বারঃ .........................................................................................................................................
ইবমইল ঠিকানাঃ

.......................................................................................................................................

দো কবর নীবে টিক সদবে ইসঙ্গত করুন োচ্চার িাবথ আপনার সক িম্পকব

মা

োো

িৎ সপতামাতা

যত্নকারী

িমাজ কমী

অনযানয

োচ্চার েতব মান ো আবগর সেদযালবের নামঃ ……………………………………………………………………………
আমার োচ্চার মাতৃ ভাষা সক .......................................................................
োচ্চাটি সক স্থানীে িংস্থার যবত্ন আবছ?

হযাাঁ

না

যসদ হযাাঁ হে, দো কবর েণবনা করুন সকান স্থানীে িংস্থাঃ ..........................................................................................................................
দো কবর িমাজ কমীর নাম সদনঃ ........................................................................................................................
োচ্চাটি সক আবগ সকোবর সছল সকন্তু সকোবর যাওোর পবর অসেলবম্ব দত্তক, সশশু সেনযাি আবদশ ো সেবশষ সকান অসভভােবের অধীবন সনোর প্রবোজন হবেসছল?
হযাাঁ
না
যসদ আপসন টিক সদন আপনার দরখাবের িাবথ অেশযই িহােতাকারী প্রমাণ পত্র সদবত হবে সযমন দত্তবকর িনদপত্র
োচ্চাটির সক সেবশষ সশক্ষার উসে আবছ ো একটি সশক্ষা োস্থয এেং সকোর পসরকল্পনা?
হযাাঁ
না
োচ্চাটি সক সেদযালবে অসতসরে িহােতা সপবে থাবক; যসদ পাে তাহবল দো কবর নীবে সেেরণ সদন সক ধরবনর িহােতা সপবে থাবক (এটি এমন হবত পাবর তাবদর সশক্ষা িহােতা, তাবদর আেরণ ো
তাবদর োবস্থযর প্রসত িহােতার প্রবোজন)
হযাাঁ
না

আপসন ো আপনার োচ্চা সকান িহােতা সপবে থাবকন সযমন একজন িমাজ কমীর কাছ সথবক; একটি পসরোর িহােতা কমী ো োবস্থযর সথবক সকউ; দো কবর নীবে তার সেেরণ সদনঃ

আপনার োচ্চাবক সেদযালে সথবক স্থােীভাবে ছাোই করা হবেবছ?

হযাাঁ

োচ্চাটির সকান ভাইবোন সেদযালবে পড়ার উপযু ে েেবির আবছ সকনা (ভাইবোবনর িংজ্ঞার জনয টিকা সদখু ন)

না

হযাাঁ

যসদ হযাাঁ হে, দো কবর নীবে তার সেেরণ সদনঃ

না

যসদ হযাাঁ হে, তাহবল দো কবর ভাইবোনবদর নাম সলখু ন ....................................................................................................................................
ভাইবোবনর জন্ম তাসরখঃ ...................................................................................................................................................................
ভাইবোন সয সেদযালবে পবড় তার নামঃ ...............................................................................................................................

৫। আপনার িাচ্চা আরে শয সকল বিদ্যালরয় বেরয়রছ দ্য়া করর তার নাম, ঠিকানা এিং তাবররখর একটি তাবলকা উরেখ করুন (সাম্প্রবতকটি প্রথরম
বলখরিন)

বিদ্যালয়/নাসি াবরর নাম

ঠিকানা/স্থানীয় সংস্থা

শযােদ্ারনর তাবরখ

৬। দ্য়া করর িাচ্চাটি শয সি ঠিকানায় িসিাস করররছ তাবরখ সহ তার একটি তাবলকা উরেখ করুন

ঠিকানা

তাবরখ শথরক এিং প্রবত

এই ফ্রমটি শয পূ রণ কররছ তার নাম (দ্য়া করর মু দ্রণ করুন)
পূ রণ করার তাবরখ

স্থানীয় সংস্থা

বিিৃ বত – বপতামাতা/যত্নকারী দ্বারা পূ রণ কররত হরি

বিিৃ বতঃ
এই দরখােটি জমা সদবে আসম অসভগমন দলবক অনু মসত সদসে সয, সেদযালবে একটি জােগা প্রসক্রো করার জনয তারা আমার েযাপাবর তথয িংগ্রহ করবত পারবে এেং তা িংরক্ষণ
করবত পারবে। আসম েু ঝবত পাসর সয অসভগমন দল এেং সেদযালবের সনজে ভসতব পসরষদ হেবতা North Tyneside Council এ রাখা তথয পরীক্ষা কবর সদখবত পাবর সযন
তারা েু ঝবত পাবর সয আসম সয তথয তাবদর সক সদবেসছ তা িঠিক এেং সনভুবল। আসম আবরা েু বঝসছ সয যসদ আসম সমথযা ও ভুল তথয সদবে থাসক, তাহবল যসদ সেদযালবে ভসতব করাবনা হে
তাহবল তা প্রতযাহার কবর সনো হবে। তথযশালা িু রক্ষা আবদশ ১৯৯৮ তথয সনোমক হল North Tyneside।

বপতা মাতার পু ররা নামঃ (দ্য়া করর মু দ্রন করুন) .............................................................
স্বাক্ষরঃ ..........................................................
তাবরখঃ …………………………………………………...

আরিদ্ন পত্র শেরত পাঠারিন
দ্য়া করর আরিদ্নটি শেরত পাঠারিনঃ
North Tyneside Council,
Access Team,
3rd Floor left,
Quadrant East,
Silverlink North,
Cobalt Business Park,
North Tyneside,
NE27 0BY
িা ইরমইল কররিনঃ school.admissions@northtyneside.gov.uk

