Camp Burt Shurly 2018 ক্যাম্পারের আবেদনপত্র
সম্পর
ূ ্ণ ফরমটি পূরণ করুন এবং নিচের ঠিকানায় মেইল করুন: Camp Burt Shurly, 15100 Goodband Rd, Gregory, MI 48137.
ফোন: (734) 604-2959 / ফ্যাক্স: 517-548-7373। একজন পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবক অভিভাবক অবশ্যই আবেদনপত্রটি স্বাক্ষর করবেন।
আপনার আবেদনটি গৃহীত হওয়ার পর, আপনার নিকট একটি চিকি সা সংক্রান্ত ফরম এবং নিশ্চিতকরণ পত্র পাঠানো হবে, যেখানে Camp Burt
Shurly-এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা থাকবে এবং ক্যাম্পে থাকাকালীন আবশ্যক জিনিসপত্রের জন্য সুপারিশকৃত একটি তালিকা প্রদান করা হবে।
জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বয়স, জাতিগত উ পত্তি, বর্ণ, বৈবাহিক অবস্থা, বিকলাঙ্গতা, বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তির সাথে
Camp Burt Shurly বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
ক্যাম্পারের নাম: _____________________________________________বাসার ফোন: (____) __________________
পূরণ
্ ঠিকানা:___________________________________________________________________________________
নিয়মিত ব্যবহৃত ইমেইল ঠিকানা:_____________________________________________________________________________
লিঙ্গ: ___________ বয়স: ________ জন্ম তারিখ: ______________________আসন্ন স্কুল গ্রেড: ___________
জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের নাম: _________________________________________ ফোন: (____)___________________
আপনি কি বাসে করে ক্যাম্পে যাবেন: হ্যাঁ

না

কেবিন বন্ধু (1): __________________________________________

স্কুলের নাম: __________________________________ শিক্ষকের নাম________________________________

অনুগর
্ হ করে পড়ুন এবং নিচে স্বাক্ষর করুন: আমি বুঝতে পারছি যে, কিছু শারীরিক কার্যকলাপ থাকবে যেখানে আমার শিশু অংশগ্রহণ করতে পারে এবং

এর ফলে আমার শিশু সম্ভাব্য আঘাতের সম্মখ
ু ীন হতে পারে। এই ধরনের যেকোনো আঘাত থেকে ডেট্রয়েট রেসকিউ মিশন মিনিস্টর
্ িজ (DRMM),
DETROIT PUBLIC SCHOOLS COMMUNITY DISTRICT (DPSCD) এবং তাদের কর্মচারীকে যেকোনো ও সকল ধরনের দায় থেকে স্পষ্টভাবে
মুক্ত করছি। আমি আমার শিশুকে নিয়মিত ডাক্তারি চিকি সা প্রদান করার অনুমতি প্রদান করছি। জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে এবং আমার সাথে
যোগাযোগ করা সম্ভব না হলে, একজন লাইসেন্সধারী চিকি সক খুঁজে নেওয়ার জন্য এবং সেই চিকি সককে আমার সন্তানের যথাযথ চিকি সা
করার অনুমোদন দিচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি যে, ক্যাম্পে থাকাকালীন আমার শিশুর ছবি এবং/অথবা ভিডিও গ্রহণ করা হতে পারে। ক্যাম্পের
কার্যকলাপের সময় আমার নাবালক শিশুর ছবি নেওয়া এবং ভিডিও গ্রহণের জন্য আমি অনুমতি এবং সম্মতি প্রদান করছি। আমি আরও অনুমতি এবং
সম্মতি প্রদান করছি যে, সাহিত্য, ভিডিও, ওয়েবসাইট বা বাইরের কোনো বিজ্ঞাপন ও বিপণনের মাধ্যমে ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার ও
প্রচারের জন্য DPSCD, DRMM, দি অ্যামেরিকান ক্যাম্প অ্যাসোসিয়েশন এবং তার প্রতিনিধি কর্তক
ৃ এই ধরনের যেকোনো ছবি বা ভিডিও প্রকাশ
এবং ব্যবহার করা যাবে। সকল ক্যাম্পে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ই থাকে। আপনার আবেদনটি গৃহীত হওয়ার পর, আপনার নিকট একটি চিকি সা সংক্রান্ত
ফরম এবং নিশ্চিতকরণ পত্র পাঠানো হবে, যেখানে ক্যাম্পের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা থাকবে এবং Camp Burt Shurly-তে থাকাকালীন আবশ্যক
জিনিসপত্রের জন্য সুপারিশকৃত একটি তালিকা প্রদান করা হবে। আপনার যদি অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকে, তবে ( 734) 604-2959 নম্বরে ক্যাম্প অফিসে
কল করুন বা www.burtshurlycamp.com দেখুন।
পিতামাতা ছাড়া অন্য যে ব্যক্তিদের নিকট শিশুকে হস্তান্তর করা যাবে তাদের নামসমূহ:
1.______________________________________________2. _____________________________________________
যেসকল ব্যক্তির কাছে শিশুকে দেওয়া যাবে না তাদের নামসমূহ:
1. ______________________________________________2. ____________________________________________
নিচে স্বাক্ষর করুন এবং তারপর এই আবেদনপত্রের পেছনে আপনার জন্য ক্যাম্পের জন্য বিনামূলয
্ ের সপ্তাহ নির্বাচন করুন। উল্লেখ্য যে আপনি
আপনার পরিবারের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে এমন একাধিক সপ্তাহ ও যানে আরোহনের যেকোনো অবস্থান পছন্দ করতে পারেন।

পিতামাতার অনুমোদন: আমি এই আবেদনপত্রটি অনুমোদন করছি এবং এখানে বর্ণিত শর্তাবলীতে সম্মতি
জ্ঞাপন করছি:

পিতামাতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর: _______________________________________
নাম লিখুন: ___________________________________________________
শুধম
ু াত্র অফিসে ব্যবহারের জন্য
বের হয়ে যাওয়ার স্বাক্ষর: __________________________________________________

Camp Burt Shurly ডেট্রয়েট পাবলিক স্কুলের 8 থেকে 12 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে এই ক্যাম্পারশিপের জন্য বিনামূল্যে একটি আকর্ষণীয়
আবাসিক সামার ক্যাম্পের প্রদান করছে। এই অভিজ্ঞতার জন্য কোনো খরচ নেই। ক্যাম্পারশিপের মধ্যে রয়েছে পরিবহন, কার্যকলাপ, থাকা
ও খাওয়া। আমাদের লক্ষয
্ সমূহ খুব সাধারণ - শিক্ষার প্রতি শিশুদের ভালোবাসা বৃদ্ধি, প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ বৃদধ
্ ি, উচ্চ পর্যায়ের আত্মমর্যাদা অর্জন, স্বাস্থ্যকর সংঘাত নিরসন সহজতর করতে এবং জীবনব্যাপী স্বাস্থ্যকর লক্ষয
্ তৈরি করতে শিশুদেরকে সহায়তা করা!

আপনার সপ্তাহ নির্বাচন করুন...
✔

বাসে ওঠার ও নামার জায়গা

Western International High School

এই আবেদনপত্রে 1 নম্বর
পাতাটি অবশ্যই সম্পন্ন করুন
এবং স্বাক্ষর করুন।
ক্যাম্পের সপ্তাহ

খরচ

জুলাই 1-জুলাই 6

ফ্রি

জুলাই 8-জুলাই 13

ফ্রি

জুলাই 15-জুলাই 20

ফ্রি

জুলাই 22- জুলাই 27

ফ্রি

জুলাই 29- আগস্ট 03

ফ্রি

আগস্ট 05 - আগস্ট 10

ফ্রি

যেকোনো

ফ্রি

1500 Scotten Street, Detroit, MI 48209
Emerson Elementary
18240 Huntington Rd., Detroit, MI 48219
Fisher Magnet Upper
15491 Maddelein Street, Detroit, MI 48205
Hutchinson Elementary Middle School
2600 Garland Street, Detroit, MI 48214
Western International High School
1500 Scotten Street, Detroit, MI 48209
Golightly Education Center
5536 St. Antoine St., Detroit, MI 48202
আমার সন্তানের কোনো সপ্তাহে যোগ দিতে পারে
নামিয়ে দেওয়া ও তুলে নেওয়ার নির্দেশনাবলী

উপরে থাকা চার্টে চিহ্নিত জায়গাগুলোতে প্রতি রবিবার বিকাল 3:00 টায় ক্যাম্পারদের Camp Burt Shurly-তে নিয়ে যাবার জন্য তুলে নেবে। সকাল
3:00 টার আগে নিবন্ধন শুরু হবেনা। ক্যাম্পারকে রেখে যাওয়ার সময় পিতামাতার একজন বা আইনানুগ অভিভাবককে অবশ্যই উপস্থিত থেকে নিবন্ধন
প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। সকাল 3:30 টার পর বাস স্টেশনে আসলে, আপনার জায়গাটি অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া হতে পারে। অনুগর
্ হ করে যথাসময়ে
আসুন! আপনি যদি আপনার শিশুকে সরাসরি ক্যাম্পে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আপনার উচিত হবে সকাল 11:00 টার মধ্যে ক্যাম্প
অফিসে পৌঁছে যাওয়া।
বাস শুক্রবার দুপর
ু 2:00 টায় ক্যাম্পারদেরকে একই জায়গায় নিয়ে আসবে। আপনার শিশুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুগর
্ হ করে যথাসময়ে চলে আসুন!
আপনি যদি আপনার শিশুকে সরাসরি ক্যাম্প থেকে নিয়ে আসেন, তবে আপনার উচিত হবে দুপুর 1:00 টায় ক্যাম্প অফিসে পৌঁছে যাওয়া।

