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�পন আেলকজা�ার এিলেম�াির �ুল
2022-2023 িক�ারগােট� ন িনব�ন �ি�য়া

2022-2023 �ুল বছেরর জন� �পন আেলকজা�ার এিলেম�াির �ুল (PAS)-এর িক�ারগােট� ন ��ণীকে� িশ�াথ�েদর
িনব�ন করার জন� আেবদন ও িনব�াচন �ি�য়া কীভােব পিরচািলত হেব তা িনয়ি�ত হেব িন�িলিখত িনেদ� িশকা এবং
সময়সীমা অনযুায়ী। অনলাইন �রিজে�শন িসে�ম (OLR)-এর মাধ�েম সম� আেবদন জমা িদেত হেব।

�পন আেলকজা�ার িক�ারগােট� ন লটাির �ি�য়ার টাইমলাইন
িনব�েনর তািরখ ম�লবার, 18 জানয়ুাির 2022 �থেক ��বার, 4 �ফ�য়াির 2022
�ুেলর কম�গণ ইেমইেলর মাধ�েম OSEP-�ক চূড়া�
তািলকা পাঠায়।

��বার, 11 �ফ�য়াির 2022

�ুল িডি�� আেবদন �ি�য়া কায��ম স�� কের 14 �ফ�য়াির 2022 - 18 �ফ�য়াির 2022
লটাির সং�া� িচ� িশ�াথ�েদর বািড়েত পাঠায়: ��বার, 25 �ফ�য়াির 2022

সাধারণ িনেদ�শনা

● �ধুমা� PAS ক�াচেমে�র মেধ� বসবাসকারী িশ�রাই লটািরর জন� �যাগ� হেবন। িক�ারগােট� ন িনব�েনর �ময়াদ
�শষ হওয়ার পের �া� সম� আেবদন এক� অেপ�মাণ তািলকায় রাখা হেব এবং লটাির �ি�য়ায় িবেবচনা করা
হেব না। আেবদন�েলা লটািরর পর িশ�াথ�েদর �থম ন�র িদেয় �য �েম থােক �সই �মানযুায়ী অেপ�মাণ
তািলকায় সাজােনা থাকেব। আেবদন�েলা �ধুমা� �ুল �সে�টাির কতৃ� ক মাক�  করা হেল �হণেযাগ� বেল িবেবিচত
হেব।

● িনব�েনর কাগজপ�ািদ জমা �দওয়ার সময় ক�াচেমে�র মেধ� বসবাস িনি�ত করার জন� দইু� নিথর �েয়াজন
হয় যার মেধ� এক� হেলা দিলল, এক� �নাটািরকৃত িলজ, ইউ�িল� িবল বা সরকার কতৃ� ক জািরকৃত তথ�।
পািনর িবল, বাস�ােনর হলফনামা এবং িপতামাতার দায়-দািয়ে�র �িতিনিধ� �হণেযাগ� নয়। িবেবচনার জন� �কা
সহ সম� তথ� অবশ�ই জমা িদেত হেব। তথ�াবিল। বাস�ান সং�া� শত� াবিল পূরণ কের এমন সম� আেবদন
এক� লটািরেত �ান পােব।

● এই িব�ি�� বািষ�ক িভি�েত পয�ােলাচনা করা হেব এবং ��বার, 7 জানয়ুাির তািরেখ বা তার আেগ যখন �ুল
িডি�� িক�ারগােট� ন �রিজে�শেনর �ঘাষণা করেব তখন �ুল িডি�ে�র ওেয়বসাইেট রাখা হেব। সম� িব�ি�
িডি�ে�র আট� �ধান ভাষায় অনবুাদ করা হেব।

● সকল িনব�ন ফরম িনধ�ািরত সময়সীমায় বা তার আেগ PAS-এ জমা িদেত হেব। িসে�ম� 4 �ফ�য়াির 2022
তািরখ ��বার রাত 11:59 ঘ�কা �থেক আর আেবদন �হণ করেব না।

● আেবদন� স�� করেত �য ইেমইল �কানা� ব�ব�ত হেয়েছ �ধুমা� �সই ইেমইেলর মাধ�েম তািলকাভুি� িবষয়ক
সম� িস�া� িলিখতভােব �যাগােযাগ করা হেব। তািলকাভুি� িবষয়ক িস�া� �টিলেফােন জানােনা হেব না বা �পন
আেলকজা�ার �ুল বা অিফস অব �ুেড� এনেরালেম� অ�া� ��সেম� কতৃ� ক অিভভাবকেদর িচ� �দওয়া হেব
না।

● অনলাইন িনব�ন �ি�য়া স�েক�  আেরা তথ� জানেত, অন�ুহ কের www.philasd.org/studentplacement/registration
িভিজট ক�ন

�কানার �মাণ
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�কানার �মাণ (িন�িলিখত দইু� (2) িজিনস �েয়াজন)

�হণেযাগ� নিথপ� যার মেধ� নীেচ তািলকাভু� আইেটম অ�ভু� �: নিথ�েলার মেধ� অবশ�ই এক� দিলল, �নাটািরকৃত
িলজ বা ইউ�িল� িবল থাকেত হেব। িনভু� লতার জন� বসবােসর সম� তথ� যাচাই করা হেব। যাচাইকরণ �ি�য়া
চলাকালীন অিতির� তেথ�র �েয়াজন হেত পাের।

দিলল �বধ ডট (DOT) আইেডি�িফেকশন কাড�

মট� েগজ �সেটলেম� শীট বত� মান ��িডট কাড�  িবল

বত� মান ইউ�িল� িবল (গ�াস, �বদ�ুিতক) গািড়র বত� মান িনব�ন

স�ি� কেরর বত� মান িবল বত� মান �কানার �ভাটার �রিজে�শন কাড�

�বধ �াইভার লাইেস� বা আপনার বত� মান �কানা
অনযুায়ী �কানা কােড� র পিরবত� ন

বত� মান �কানাসহ সা�িতক ব�াংক ��টেম�

বত� মান �কানা স�িলত সামািজক িনরাপ�া অিফেসর
িচ�

IRS ��টেম� বা অন�ান� মজিুর এবং ট�া� ��টেম�
�যমন- W2, 1040, 1099

বত� মান �কানা স�িলত পাবিলক অ�ািস��া� অিফেসর
িচ�

বত� মান �কানার সা�িতক িনেয়াগকত� ার �প �াব

একজন িশ�াথ� যখন পালক/িশ� পিরচয�া সং�ার
ত�াবধােন থােক তখন পালক/িশ� পিরচয�া িবষয়ক
এবং DHS িচ��েলা িনব�েনর জন� �হণেযাগ� হয়

প�াের�স/আইিন অিভভাবক এবং স�ানেদর নামসহ
আসল িলজ

বে�াবে�র 45 ক�ােল�ার িদেনর মেধ� িন�ি�র
কাগজপে�র মলূ অনিুলিপ অনসুরণ কের �া�িরত
স�ি� িব�য় চুি�
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