পুনর্হালের
ব
পপটিশন
তাপরখ: _____________________________
প্রাপক: হ্যামট্রামমক পাবমিক স্কুিস মিক্ষা ববার্ড
3201 Roosevelt St., Hamtramck, MI 48212
প্রপ্ররক: _____________________________
[আববদনকারীর নাম]
1. আববদনকারীর পমরচয়:
□
□

বমহ্ষ্কৃত বযক্তির মা-বাবা অথবা আইনী অমিিাবক
বমহ্ষ্কৃত বযক্তি (১৮ বছর বা তার ববমি বয়সী)

□ বমহ্ষ্কৃত বযক্তি (স্বাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক মহ্বসবব)। আদািবতর মুক্তির আবদবির
একটি কমপ অবিযই সংযুি করবত হ্বব।
2. পুনবহ্াবির
ড
জনয এই মপটিিন যার পবক্ষ করা হ্বয়বছ:
নাম: _________________________ বয়স: ___ বিমিব ান #: _______________
টিকানা: ____________________________________________________________
3. বমহ্ষ্কৃত বযক্তির মা/বাবা/অমিিাবক (উপযুি বক্ষবে মা-বাবা/আইনী অমিিাবক উিবয়র নাম,
টিকানা এবং বিমিব ান নম্বর অন্তিভি
ড করুন):
□ মা-বাবা
□ অমিিাবক(গণ)
নাম(সমূহ্): _____________________________ বিমিব ান #: _______________
টিকানা: ____________________________________________________________

□ মা-বাবা
□ অমিিাবক(গণ)
নাম(সমূহ্): ______________________________ বিমিব ান #: _______________
টিকানা: ____________________________________________________________
4. বমহ্ষ্কাবরর তামরখ: _________________________
5. বমহ্ষ্কৃত বযক্তির বের্ বিবিি: ________________
6. বমহ্ষ্কারকারী স্কুি মর্মিক্ট: _________________________________________
[বমহ্ষ্কারকারী স্কুি মর্মিবক্টর নাম]
বিমিব ান: _____________________
[যমদ উপবর আববদনকৃত স্কুি মর্মিক্ট বমহ্ষ্কারকারী স্কুি মর্মিক্ট না হ্য়, তাহ্বি টিকানা

ও বিমিব ান নম্বর মিখুন।]
7. বয ঘিনার কারবণ বমহ্ষ্কার করা হ্বয়বছ তা সংবক্ষবপ বণনা
ড করুন

8. বমহ্ষ্কৃত বযক্তি মক বকাবনা বেি বা কাউমির সামাক্তজক বসবা সংস্থার কাছ বথবক সহ্ায়তা বপবয়বছ?
□ হ্যাাঁ (যমদ হ্যাাঁ হ্য়, তাহ্বি বমহ্ষ্কাবরর তামরখ বথবক এই মপটিিবনর তামরখ পযন্তড বযক্তির
প্রাপ্ত সহ্ায়তা সম্পমকডত এবজক্তি কতৃক
ড প্রস্তুতকৃত সকি মিমখত কাগজপে সংযুি
করুন)।
□ না
□ উত্তর মদবত অস্বীকার*
□ কাগজপে সরবরাহ্ করবত অস্বীকার*
9. বমহ্ষ্কৃত বযক্তি মক বকাবনা বেি বা কাউমির মানমসক বসবা সংস্থার কাছ বথবক সহ্ায়তা বপবয়বছ?
□ হ্যাাঁ (যমদ হ্যাাঁ হ্য়, তাহ্বি বমহ্ষ্কাবরর তামরখ বথবক এই মপটিিবনর তামরখ পযন্তড বযক্তির
প্রাপ্ত সহ্ায়তা সম্পমকডত এবজক্তি কতৃক
ড প্রস্তুতকৃত সকি মিমখত কাগজপে সংযুি
করুন)।
□ না
□ উত্তর মদবত অস্বীকার*

□ কাগজপে সরবরাহ্ করবত অস্বীকার*
10. বমহ্ষ্কৃত বযক্তি মক বমহ্ষ্কাবরর তামরখ বথবক এই মপটিিবনর তামরখ পযন্ত
ড বকাবনা বযক্তিগত
মানমসক স্বাস্থয বপিাজীবীর কাছ বথবক সহ্ায়তা বপবয়বছন?
□ হ্যাাঁ (যমদ হ্যাাঁ হ্য়, তাহ্বি বমহ্ষ্কাবরর তামরখ বথবক এই মপটিিবনর তামরখ পযন্তড সম্পামদত
সকি অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার িা ি, বরাগ মনণয়ড , মসদ্ধান্ত এবং প্রদত্ত মচমকৎসার
বযবকাবনা িা িসহ্ মানমসক স্বাস্থয বপিাদার বসটিং বথবক একটি মবিদ প্রমতববদন
সংযুি করুন)।
□ না
□ উত্তর মদবত অস্বীকার*
□ কাগজপে সরবরাহ্ করবত অস্বীকার*
* উত্তর পিলত র্া কাগজপত্র সরর্রাহ করলত অস্বীকার করা র্যক্তিলক পুনর্হাে
ব
করা হলর্ পকনা
প্রসটি প্রর্ার্ব তার পসদ্ধালে পর্লর্চনা করলত পালর।
11. বমহ্ষ্কৃত বযক্তির মবরুবদ্ধ মক বকাবনা ব ৌজদামর বা মকবিার আদািবতর পদবক্ষপ বনওয়া
হ্বয়মছি, বয ঘিনার কারবণ এই বমহ্ষ্কার করা হ্বয়মছি?
□ হ্যাাঁ
□ না
তাপরখ অপিল াগ

মামো নং.

আিােত, টিকানা ও প্রিপেল

ান #

মামোর অর্স্থা

12. বমহ্ষ্কৃত বযক্তি মক একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহ্বসবব বদাষী সাবযস্ত হ্বয়মছি, বা বয ঘিনার
বমহ্ষ্কার করা হ্বয়মছি তার কারবণ মকবিার অপরাধী মহ্বসবব মবচার করা হ্বয়মছি?

বি

□ হ্যাাঁ (যমদ হ্যাাঁ হ্য়, তাহ্বি দবের রায় অথবা খািাবসর আবদবির একটি কমপ এবং

তার প্রববিন অম সার সম্পমকডত তথয সংযুি করুন)।
□ না
প্রববিন অম সার: ______________________________________________
[নাম ও পদবী]
টিকানা: _________________________________ বিমিব ান #: __________

13. বমহ্ষ্কাবরর কারণ হ্ওয়া ঘিনা বযতীত, বমহ্ষ্কৃত বযক্তিবক বমহ্ষ্কাবরর তামরখ বথবক
যুিরাবের বকাবনা আদািবত বকাবনা ব ৌজদামর অপরাবধর জনয অমিযুি বা বদাষী সাবযস্ত
করা হ্বয়মছি?
□ হ্যাাঁ
□ না
তাপরখ অপিল াগ

মামো নং.

আিােত, টিকানা ও প্রিপেল

ান #

মামোর অর্স্থা

14. বমহ্ষ্কৃত বযক্তির বয ঘিনার কারবণ বমহ্ষ্কার হ্বয়মছি বস সম্পবকড বমহ্ষ্কৃত বযক্তির মবনািাব
বণনা
ড করুন।

15.
a. বমহ্ষ্কাবরর পর বথবক বমহ্ষ্কৃত বযক্তির আচরণ বণনা
ড করুন।

b. বমহ্ষ্কৃত বযক্তির পূববতী
ড
স্কুি বরকবর্ডর এমন মদক তামিকাবদ্ধ করুন যা ববাবর্ডর
মবববচনা করা উমচত।

16. বমহ্ষ্কৃত বযক্তি যমদ স্কুি মর্মিবক্ট জনমিক্ষায় পুনবহ্াি
ড
করা হ্য়, তাহ্বি স ি হ্ওয়ার
সম্ভাবনা কতিভকু?

17. বমহ্ষ্কৃত বযক্তির সাবথ সম্পমকডত নয় এমন বযক্তিবদর কাছ বথবক বর াবরবির ১-২ টি মচটি
সংযুি করুন (উৎসামহ্ত করা হ্বে তবব আবিযক নয়)।
আমম অবগত আমছ বয এই মপটিিবন নমথিভি পমরমস্থমত বা এর সংযুক্তি বথবক পমরমস্থমতর বযবকাবনা
পমরবতডন সম্পবকড আমম হ্যামট্রামমক পাবমিক স্কুিস মিক্ষা ববার্ডবক মিমখতিাবব জানাবনা আবিযক।
আমম অবগত আমছ বয আমম যমদ মিক্ষা ববার্ডবক জানাবত বযথ ডহ্ই, তাহ্বি বসই বযথতা
ড পুনবহ্াি
ড

প্রতযাহ্ার বা অস্বীকার করার কারণ হ্বত পাবর। আমম অবগত আমছ বয পুনবহ্াবির
ড
জনয এই মপটিিবন
নমথিভি বকাবনা মমথযা, অসম্পূণ ডবা িভি তথয, বা এর সংযুক্তির বি এই মপটিিনটি অস্বীকার করা
হ্বত পাবর অথবা পাবমিক স্কুবি বযক্তির পুনবহ্াি
ড
বামতি করা হ্বত পাবর।
স্বাক্ষমরত: __________________________________
[আববদনকারীর নাম মিখুন]

[আববদনকারীর নাম মিখুন]
তামরখ: ____________________________________

