পাবলক স্কু  অ্যাথলটিক লগ
ইন্টারস্কালিক অ্যাথলটিকস্-এ অ্ংলগ্রলে লপতামাতার ম্মলতর ফরম
ললক্ষাথীর নাম: ____________________________________

জলের তালরখ: ______________________

াই স্কু : _________________________________________

অ্লফলয়া ক্লা: _____________________

স্পার্ট: __________________________________________

ওএআইএ নম্বর:____________________
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12.

13.

আলম, উপলর উলিলখত ললক্ষাথীর লপতামাতা/অ্লভভাবক, এই মলমট আমার ন্তানলক স্কু /স্কাচ কতৃট ক লনলদট লনার লভলিলত এই লচঠিলত বলেটত
টিলমর ক কমটকাণ্ড এবং স্খায় অ্ংলগ্রলের অ্নুমলত প্রদান করলি। আলম জালন তার এই কমটকালণ্ড অ্ংলগ্রে ম্পূেট স্েচ্ছামূক। তবুও,
স্ লনবটালচত ল তালক লনউ ইয়কট লটির লবলভন্ন প্রযাকটি স্খায় এবং প্রলতলযালগতায় স্য লনয়লমত অ্ংলগ্রে করলত লব স্লবলয়ও আলম
অ্বগত এবং ম্মত আলি। োক্ষর ____
আলম জালন আমার ন্তান লপএএএল-র প্রযাকটি এবং অ্ংলগ্রলের ক লতট পূরে করলব। োক্ষর ____
আলম জালন আমার ন্তান বময় তার আচরলের জনয দায়ী থাকলব, এবং তার আচরলের কারলে স্কান ক্ষলত ল আলম স্কু  অ্থবা স্কু লর
স্কান I কমীলক দায়ী করলবা না। আলম এও জালন স্য, স্কু লর লৃঙ্খা লবলির স্কান ঙ্ঘন ল টিম স্থলক বলষ্কারও করা য়। োক্ষর ____
আলম অ্বগত আলি স্য, ইন্টারস্কালিক অ্যাথলটিক কমটকালণ্ড বািাই, প্রযাকটি অ্থবা প্রলতলযালগতায় অ্ংল স্নবার আলগ স্কু লর ফাইল
তালক তার স্যাগযতা ম্পলকট ত প্রলযাজনীয় অ্নুলমালদত স্মলিলক াটিটলফলকর্ জমা লদলত লব। এই াটিটলফলকলর্ প্রদি তালরলখর পর আমার
ন্তালনর োস্থ্য অ্থবা লারীলরক অ্বস্থ্ার যলদ স্কান পলরবতট ন য়, আলম তা স্কু লক জানালত ম্মত আলি। োক্ষর ____
আলম জালন স্পার্টস্-এ অ্ংলগ্রে, লবললভালব স্যব স্পার্টস্ লারীলরক ংপললটর স্গুলালত আঘাত প্রালির ঝুঁ লক থালক। এব আঘাত বা
জখলমর মলিয আলি, লকন্তু এলতই ীমাবদ্ধ নয়, িাক্কা স্থলক আঘাত প্রালি যা াঁড়, ঘাড়, স্মরুদণ্ড অ্থবা আভযন্তরীে স্কান অ্ংলগ লত পালর।
এইব স্খািুায় আমার ন্তালনর অ্ংলগ্রে স্থলক উদ্ভূ ত ংলিষ্ট ঝুঁ লক ম্পলকট আলম অ্বগত এবং স্গুলা স্মলন লনলত আলম রালজ আলি।
োক্ষর ____
আলম "আঘাত প্রালির তলথযর লবজ্ঞলিটি" স্পলয়লি এবং পলড়লি। স্টি আলম আরও ভালাভালব পড়লত এবং আমার ন্তালনর োস্থ্য অ্বস্থ্ার
যলদ স্কান পলরবতট ন য়, তাল তা স্কু ল জানালত ম্মত আলি। োক্ষর ____
আঘাত-প্রাি অ্থবা অ্ুস্থ্তার ঘর্নায়, টিলমর দালয়লে থাকা কমী-দয আমার পক্ষ লয় বযবস্থ্া স্নলবন এবং আমার লনজে খরলচ তালক
লচলকত্া স্দলবন স্লবলয় আলম ম্মত আলি। োক্ষর ____
স্কু  স্থলক তালক স্দয়া ক রঞ্জাম আলম স্কু ল লফলরলয় স্দবার দালয়ে লনলত ম্মত আলি। োক্ষর ____
আলম জালন ক প্রযাকটি এবং প্রলতলযালগতায় অ্ংলগ্রলের জনয তালক একা একা পাবলক পলরবন বযবার অ্থবা লিওই অ্নুলমালদত
বাল টিলমর কালরা ালথ যাতায়াত করলত লত পালর, আলম তালক স্ অ্নুমলত প্রদান করলি। োক্ষর ____
লিওই-র গ্রেলযাগয ইন্টারলনর্ বযবার লনিটালরত পলল অ্নুযায়ী লপএএএ কমটকালণ্ড আলম তার কাযটম্পাদনার িলব এবং তথয তার
নাম, স্কু , এবং স্গ্রি-স্তর www.PSAL.org ওলয়বাইলর্ স্পাি করার অ্নুমলত প্রদান করলি। োক্ষর ____
আলম জালন ওলয়বাইলর্ স্পাি করা তলথযর মলিয আমার ন্তালনর অ্যাকালিলমক, গাইলিন্স, স্থ্ায়ী অ্থবা ংগ্রলত স্রকিট(স্যমন স্গ্রি স্তর
অ্থবা উপলস্থ্লতর স্রকিট)অ্ন্তভুট ক্ত নয়। আলম এও জালন স্পািকৃ ত তলথযর মলিয তালক লনাক্ত করা যায় স্যমন তার ঠিকানা, স্ফান নম্বর,
অ্থবা স্ালযা ললকউলরটি নম্বর ইতযালদও স্নই। োক্ষর ____
আলম এতদ্বারা লমলিয়া কতৃট ক লপএএএ অ্যাথলটিক প্রলতলযালগতা ম্পলকট ত তার ইন্টারলভউ গ্রে, লভলিও লচত্র িারে এবং/অ্থবা িলব
স্তাার অ্নুমলতও লদলচ্ছ। এিাড়া আলম উপলর উলিলখত লবয় ম্পলকট ত ক িরলনর দালব, চালদা, দায়-দালয়ে স্থলকও লনউ ইয়কট লটি
লিপার্টলমন্ট অ্ব এিু লকলন, তার প্রলতলনলি এবং কমীলদরলক অ্বযালতদালনর প্রলতশ্রুলত করলি। োক্ষর ____
আলম এতদ্বারা এই কমটকালণ্ড আমার ন্তালনর অ্ংলগ্রলের ালথ ংলিষ্ট ক িরলনর দালব, চালদা, অ্থবা স্কান লকিু র কারলে ঘটিত
স্যলকান দালয়ে স্থলক লনউ ইয়কট লটি লিপার্টলমন্ট অ্ব এিু লকলন, লটি অ্ব লনউ ইয়কট , লনউ ইয়কট লটি পাবলক স্কু  অ্যাথলটিক লগ,
এবং তালদর কমীলদরলক মুক্ত রাখলি এবং অ্বযালত লদলচ্ছ, এর বযলতক্রম শুিু স্ইব দালব যা লনউ ইয়কট লটি লিপার্টলমন্ট অ্ব এিু লকলন,
লটি অ্ব লনউ ইয়কট , লনউ ইয়কট লটি পাবলক স্কু  অ্যাথলটিক লগ অ্থবা তালদর কমীলদর শুিুমাত্র খাম-স্খয়াী অ্বলা অ্থবা ইচ্ছাকৃ ত
অ্দাচরলের জনয ংঘটিত। োক্ষর ____

জরুলর পলরলস্থ্লতলত, অ্নুগ্র কলর আমার ালথ এখালন প্রদি: (____) ___________________ অ্থবা
(____)________________________স্ফান নম্বলর স্যাগালযাগ করুন।
_________________________________________________________________________
পষ্টাক্ষলর লখুন- লপতামাতা/অ্লভভাবক

____/_______/______

োক্ষর

তালরখ

ললক্ষাথী এবং তার লপতামাতা কতৃট ক জমাদানকৃ ত স্মলিলক াটিটলফলকর্ গ্রেলযাগয বল আলম মলন কলর।
_________________________________________________________________________
টিচার/স্কালচর োক্ষর

Rev. 08/12
T&I 08550 (Bengali)

____/_______/______
তালরখ

