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�ী�কালীন ভাপ 
একােডিম  

 

�ী�কালীন িশ�ার ে�া�াম আগত 
িক�ারগােট�ন েথেক 8ম ে�েডর 

 

27েশ জনু - 22েশ জলুাই 
েসামবার - বহৃ�িতবার, 8:30 - 11:30 

�ুল েনই, েসামবার - 4 জলুাই 
��বার - 22েশ জলুাই িফ� ��প 
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হ�াম�ামক পাবিলক �ুল  �ী�কালীন ভাপ একােডিম িনব�ন ফম � 
(অনু�হ কের �িত�ট িশ�র জন� এক�ট পথৃক ফম � পূরণ ক�ন।) 

 
েক: েয ছা�রা 2022-2023 �ুল বছের িক�ারগােট�ন েথেক 8ম ে�ণীেত �� করেব 
কখন: জনু 27-জলুাই 22, েসামবার-বহৃ�িতবার, সকাল 8:30am-11:30pm 
েকাথায়: েজলার বত�মান �ুল (িক�ারগােট�ন তােদর আেশপােশর �ুেল যােব) 
িকভােব: তারা বত�মােন নিথভ� � করা হেয়েছ এমন �ুল অিফেস িনব�ন সাম�ী জমা িদন 
খরচ: HPS ছা�েদর জন� িবনামূেল�! 
উপি�িত: েয সম� িশ�াথ�রা �ী�কালীন �ুেলর 3 বা তার েবিশ িদন িমস কের তােদর ে�া�াম 
েথেক বাদ েদওয়া হেত পাের। সময়ানবুিত �তাও ���পণূ �। 
 
িশ�াথ�র নাম:_______________________________ ে�ড (ফল 2022):  ______  
বত�মান ে�ড �র (2021-22)_________ বত�মান �ুল_________________ 
 

নীেচ �া�র করার মাধ�েম, আিম আমার স�ানেক HPS �ী�কালীন ভাপ একােডিমেত েযাগ 
েদওয়ার অনুমিত িদ��। এছাড়াও আিম আমার স�ানেক ে�া�াম িফ� ��েপ অংশ�হণ করার 
অনুমিত িদই, যার মেধ� হাটঁা এবং/অথবা বােস পিরবহন করা জিড়ত। সম� ��প এইচিপএসএস 
ি�ম একােডিমর িশ�ক এবং কম �চারীেদর �ারা ত�াবধান করা হেব। 
 
িপতা-মাতা/অিভভাবেকর নাম (ি��):___________________________________________ 
তািরখ:_____________________ িপতামাতার �া�র:__________________________ 
�ঠকানা:____________________________________________________________ 
েফান: _____________________________ ইেমইল: __________________________  
 

Photo/Media Release 
 

আিম HPS ভাপ একােডমীেক আমার স�ােনর ছিব ও/অথবা িভিডও েটপ করার অনমুিত িদই, 
এবং HPS ওেয়বসাইট এবং েসাশ�াল িমিডয়া ��াটফম � সহ ছিব বা েরকিড�ং ব�বহার করার উে�েশ� 
আমার স�ােনর নাম ব�বহার কির। আিম বু�ঝ েয েকােনা �কাশনা বা �কে� আমার স�ােনর 
ছিব এবং/অথবা ভেয়স ব�বহােরর জন� আমােক অথ � �দান করা হেব না 
 

িপতা-মাতা/অিভভাবেকর নাম (ি��):___________________________________________ 
তািরখ:_____________________ িপতামাতার �া�র:__________________________ 



Hamtramck Public Schools 
 3201 Roosevelt   Hamtramck, Michigan 48212  

(313) 591-7400 

 

 
 

CPMS �ী�কালীন ভাপ একােডিম 
জ�রী/িচিকৎসা ফম � (�েয়াজনীয়) 

 
অনু�হ কের সম� আইেটম স�ূণ � ক�ন এবং েযখােন িনেদ�িশত েসখােন সাইন এবং তািরখ িদন। 
 
িশ�াথ�র নাম: ______________________________ জ� তািরখ:____________ 
 
বাসার �ঠকানা:  ___________________________________________________ 
 

িপতা - মাতা / 
অিভভাবেকর নাম 

স�ক� েফান না�ার�েলা 

  কােজর েফান: 
 
 

েসল েফান: বাসার েফান: 

  কােজর েফান: 
 

েসল েফান: বাসার েফান: 

 
 
যখন িপতামাতা/অিভভাবকেদর সােথ েযাগােযাগ করা যায় না, তখন অ�ত একজন ব���র 
তািলকা ক�ন যার সােথ জ�ির পিরি�িতেত েযাগােযাগ করা েযেত পাের: 
 

নাম েফান ন�র/�ঠকানা 
 েফান: 

 
 

�ঠকানা: 

 েফান: 
 
 

�ঠকানা: 

 
 
 
িপতা-মাতা/অিভভাবেকর �া�র:____________________________ তািরখ:  ______________ 
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জ�রী/িচিকৎসা ফম � পূরণ ক�ন. 

 
জ�রী/িচিকৎসা ফম � (�েয়াজনীয়) 

অনু�হ কের িন�িলিখত তথ��ট স�ূণ � ক�ন (যথাযথ িহসােব):   
 
িশ�াথ�র নাম:   ______________________________________________ 
 
জ� তািরখ:  __________________ 
 
িচিকৎসার অব�া(�িল):  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
এলা�জ�/�িত��য়া  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
আপনার স�ােনর �ারা বত�মােন েয ওষুধ�িল েনওয়া হে�: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
আপনার িশ� HPS �ী�কালীন ভাপ একােডিমেত তােদর সােথ িনেয় আসেব এমন েকােনা 
ওষুেধর তািলকা ক�ন। 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
েযেকান অিতির� িচিকৎসা তথ� �দান করেত িনেচর �ান�ট ব�বহার ক�ন যা আপিন 
উপেযাগী মেন  কেরন। 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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�তু COVID-19 অ�াি�েজন পরী�ার জন� স�িত এবং িনব�ন ফম � 

 
পরী�ার সুিবধা/ �ুল: ____________________________________________  
 
পরী�ার তািরখ: _____________ 
 
ব���গত তথ� 
 
�থম নাম: _____________________________ 
 
েশষ নাম: _____________________________ 
 
মধ� নাম: _______________________________ 
 
েফান ন�র: (       ) - _____ - _______ 
 
ইেমইল �ঠকানা: _________________________________________ 
 
জ� তািরখ: (মাস / তািরখ / বছর) ____ /____ / _______ 
 
ি�ট �ঠকানা: 
___________________________________________________________________ 
 
শহর / ��াট / �জপ: 
___________________________________________________________________ 
 
আপনার িক COVID-19 স�িক�ত ল�ণ আেছ? ___ হ�া ঁ___ না ___ অজানা 
 
যিদ হ�া,ঁ েকান তািরেখ ল�ণ�িল �� হেয়িছল? ___________________________ 
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�তু COVID-19 অ�াি�েজন পরী�ার জন� স�িত এবং িনব�ন ফম � 

 

�থম নাম: __________________________ েশষ নাম: ________________________________ 
জ� তািরখ: _______________________ �ুল: _____________________________ 
 
অনু�হ কের িন�িলিখত অবিহত স�িত�ট সাবধােন পড়ুন: অনু�হ কের িন�িলিখত িব�ি��ট সাবধােন পড়ুন 
এবং COVID-19 পরী�া করার অনুেমাদেন �া�র ক�ন. 
 
1. আিম বু�ঝ েয COVID-19 পরী�া করা হেব এক�ট BinaxNOW অ�াি�েজন পরী�ার মাধ�েম, বা অন� 
অনুেমািদত িচিকৎসা �দানকারী বা জন�া�� কম �কত�ার আেদশ অনুযায়ী �হণেযাগ� পরী�া। 
2.আিম বু�ঝ েয আমার পরী�া �হেণর �মতা পরী�ার সরবরােহর উপল�তার মেধ� সীমাব�।. 
3. আিম বুঝেত পারিছ েয আিম এেত অংশ িনেয় অড�ারকারী িচিকত্সেকর সােথ েরাগীর স�ক� ৈতির করিছ না 
পরী�ামূলক. আিম বুঝেত পাির েয পরী�া�ট করেছ েস আমার িচিকৎসা �দানকারী িহেসেব কাজ করেছ না। 
পরী�া কের না আমার িচিকৎসা �দানকারী �ারা িচিকত্সা �িত�াপন ক�ন। যথাযথ ব�ব�া েনওয়ার জন� আিম 
স�ূণ � এবং স�ূণ � দািয়� �হণ করিছ আমার পরী�ার ফলাফল এবং আমার িচিকৎসা পিরচয �ার িবষেয়। আিম 
স�ত হ�� যিদ আমার েকান �� বা উে�গ থােক, যিদ আমার েকািভড-19-এর ল�ণ েদখা েদয়, বা আমার 
অব�ার অবনিত হয় তাহেল আিম আমার িচিকৎসা �দানকারী বা অন�ান� �া��েসবা সং�ার কাছ েথেক িচিকৎসা 
পরামশ �, য� এবং িচিকৎসা েনব। 
4. আিম বু�ঝ েয আমার �া��েসবা �দানকারীেক এক�ট ইিতবাচক পরী�ার ফলাফল স�েক� জানােনা আমার 
দািয়�, এবং আমার জন� আমার �া��েসবা �দানকারীর কােছ এক�ট অনুিলিপ পাঠােনা হেব না। 
5. আিম বু�ঝ েয আমার অ�াি�েজন পরী�ার ফলাফল 15-30 িমিনেটর মেধ� পাওয়া যােব। ফলাফল ইিতবাচক 
হেল, এ�ট এক�ট িপিসআর পরী�ার মাধ�েম িন��ত করেত হেব।  
6. আিম বুঝেত পাির এবং �ীকার কির েয এক�ট ইিতবাচক অ�াি�েজন পরী�ার ফলাফল এক�ট ইি�ত েয আিম 
এক�ট েনিতবাচক PCR পরী�ার ফলাফল না পাওয়া পয �� অন�েদর সং�ািমত হওয়া এড়ােত আমােক �-িব��� 
থাকেত হেব। 
 7. আমােক পরী�ার উে�শ�, প�িত এবং স�াব� ঝঁুিক ও সুিবধা স�েক� অবিহত করা হেয়েছ। আিম থাকেব 
পরী�ার সাইেট এক�ট COVID-19 ডায়াগনি�ক পরী�া িদেয় এিগেয় যাওয়ার আেগ �� �জ�াসা করার সুেযাগ। 
আিম বুেঝিছ েয আিম যিদ COVID-19 ডায়াগনি�ক পরী�া চািলেয় েযেত না চাই তেব আিম পরী�া করেত 
অ�ীকার করেত পাির। 
8. আিম বু�ঝ েয জন�া�� এবং িনরাপ�া িন��ত করেত এবং COVID-19-এর িব�ার িনয়�ণ করেত, আমার 
পরী�ার ফলাফল আমার ব���গত অনুেমাদন ছাড়াই েশয়ার করা হেত পাের। 
9. আিম বু�ঝ েয আমার পরী�ার ফলাফল আইন অনুসাের উপযু� জন�া�� কতৃ�পে�র কােছ �কাশ করা হেব।  
10. আিম বু�ঝ েয আিম েযেকােনা সময় পরী�ায় অংশ�হেণর জন� আমার স�িত �ত�াহার করেত পাির। 
 
COVID-19 পরী�া করার জন� অনুেমাদন/স�িত 
¨ আিম পরী�ার সময়কােলর জন� COVID-19 অ�াি�েজন পরী�া করেত রা�জ/আমার স�ানেক পরী�া 
করার জন� অনুেমাদন কির 

_____________________________________________    __________________________ 

েরাগী/মাতািপতা/আইনগত অিভভাবেকর �া�র                      তািরখ 


