রেজিস্ট্রেশস্ট্রেে যাচাই-তাজিকা বা রচকজিস্ট

আপজে স্কুস্ট্রিে িেয রেজিস্টাে কোে সময় জেস্ট্রচ উজিজিত জিজেসগুস্ট্রিা প্রদাে কেস্ট্রত ভুিস্ট্রবে ো।
❑
❑
❑
❑

আপোে সন্তাস্ট্রেে বয়স্ট্রসে প্রমাণ (জশক্ষার্থীে িস্ট্রেে সাজটথজিস্ট্রকট, পাসস্ট্রপাটথ, অর্বা বযাজিিস্ট্রমে রেকর্থ),
আপোে সন্তাস্ট্রেে জটকা বা ইজমউোইস্ট্রিশস্ট্রেে রেকর্থ (যজদ র্াস্ট্রক),
আপোে সন্তাস্ট্রেে সবথস্ট্রশষ জেস্ট্রপাটথ কার্থ/ট্র্যান্সজিি (যজদ র্াস্ট্রক), এবং
জেস্ট্রচে উজিজিতগুস্ট্রিা রর্স্ট্রক দু ইজট (2) র্কুযস্ট্রমন্ট, যা জিকাোে প্রমাণ যাচাই কেস্ট্রব:
❑ জিি এজিস্ট্রমন্ট, দজিি, অর্বা বাজিে মটথস্ট্রেস্ট্রিে রস্টটস্ট্রমন্ট;
❑ বাজিস্ট্রত বসবাসকােীে োস্ট্রম রকাে ইউজটজিজট রকাম্পাজে কততক
থ (স্ট্রযমে েযাশোি জির্ অর্বা কে এজর্সে) ইসু যকতত বাজিে ইউজটজিজট
জবি (েযাস অর্বা ইস্ট্রিজিক জবি) - যা অবশযই জবেত 60 জদস্ট্রেে মস্ট্রযয ইসু যকতত হস্ট্রত হস্ট্রব;
❑ রকবি রটজিজভশে প্রদত্ত বাসভবস্ট্রে পজেস্ট্রষবাে জবি; এে উপে অবশযই জপতামাতাে োম ও বাসস্থাস্ট্রেে জিকাো ছাপা র্াকস্ট্রত হস্ট্রব এবং
তা জবেত 60 জদস্ট্রেে মস্ট্রযযে তাজেিযু ক্ত হস্ট্রত হস্ট্রব;
❑ IRS, জসজট হাউজিং অর্জেজট, রির্াস্ট্রেি অজিস অভ রেিুযজি জেস্ট্রসস্ট্রটিস্ট্রমন্ট বা শেণার্থী পুেবথাসে, জহউমযাে জেস্ট্রসাস্ট্রসস
থ
অযার্জমজেস্ট্রেশে, অর্বা অযার্জমজেস্ট্রেশে িে জচিস্ট্রেন্স সাজভথস্ট্রসস (ACS), অর্বা ACS সাবকন্ট্রাক্টেসহ রির্াস্ট্রেি, রস্টট অর্বা
রিাকাি েভেথস্ট্রমন্ট এস্ট্রিজন্সে রিটােস্ট্রহস্ট্রর্ জচজি রযিাস্ট্রে বসবাসকােীে োম এবং জিকাো উস্ট্রিি র্াকস্ট্রব - তা জবেত 60 জদস্ট্রেে মাস্ট্রেে
তাজেিযু ক্ত হস্ট্রত হস্ট্রব;
❑ রয বাজিস্ট্রত বসবাস কেস্ট্রছ রসটাে বতথমাে প্রপাজটথ টযাক্স জবি;
❑ রয বাজিস্ট্রত বসবাস কেস্ট্রছ রসটাে পাজেে জবি - তা অবশযই জবেত 90 জদস্ট্রেে মস্ট্রযযে তাজেিযু ক্ত হস্ট্রত হস্ট্রব;
❑ বাজিে জিকাো সহ বাজি ভািাে েজসদ - তা অবশযই জবেত 60 জদস্ট্রেে মস্ট্রযয তাজেিযু ক্ত হস্ট্রত হস্ট্রব;
❑ রস্টট, জসজট, অর্বা েভেথস্ট্রমন্ট ইসু যকতত অেয পজেচয়পত্র (IDNYC কার্থ সহ), রযটাে রময়াদ উত্তীণথ হয়জে এবং রয বাজিস্ট্রত বসবাস
কেস্ট্রছ রসটাে জিকাো উস্ট্রিি কো আস্ট্রছ;
❑ েত কযাস্ট্রিন্ডাে বছস্ট্রেে ইেকাম টযাক্স িমথ;
❑ রময়াদ উত্তীণথ হয়জে এমে অজিজশয়াি NYS োইভাে িাইস্ট্রসন্স অর্বা িােথাে পােজমট;
❑ জেস্ট্রয়ােদাতাে কাছ রর্স্ট্রক জবেত 60 জদস্ট্রেে মস্ট্রযয ইসু যকতত রবতস্ট্রেে অজিজশয়াি কােিপত্র, রযমে বাজিে জিকাোযু ক্ত একজট রপ স্টাব,
টযাক্স কাটাে উস্ট্রেস্ট্রশয িমা রদয়া িমথ, অর্বা রবতস্ট্রেে জেজসট (চাকুজেদাতাে রিটােস্ট্রহস্ট্রর্ রিিা জচজি িহণস্ট্রযােয হস্ট্রব ো) - তা অবশযই
বাজিে জিকাো উজিজিত এবং জবেত 60 জদস্ট্রেে মস্ট্রযযে তাজেিযু ক্ত হস্ট্রত হস্ট্রব;
❑ রভাটাে রেজিস্ট্রেশস্ট্রেে কােিপত্র বা র্কুযস্ট্রমন্ট, রযটায় জপতামাতাে োম ও বাজিে জিকাো অন্তভুক্ত
থ েস্ট্রয়স্ট্রছ;
❑ বসবাস্ট্রসে জভজত্তস্ট্রত রময়াদ উত্তীণথ হয়জে এমে সদসযপদ বা রমম্বােজশপ (স্ট্রযমে, এিাকায় বা রেইবােহুস্ট্রর্ বসবাসকােীস্ট্রদে
অযাস্ট্রসাজসস্ট্রয়শে), রযটায় জপতামাতাে োম ও বাজিে জিকাো র্াকস্ট্রব;
❑ রছস্ট্রিস্ট্রমস্ট্রয়জটে কাস্ট্রস্টাজর্ে প্রমাণ, যাস্ট্রত অন্তভুক্ত
থ আস্ট্রছ তস্ট্রব এস্ট্রতই সীমাবদ্ধ েয়, জবচাে জবভােীয় আস্ট্রদশ অর্বা অজভভাবকস্ট্রেে
কােিপত্র, এসব কােিপত্র অবশযই জবেত 60 জদস্ট্রেে মস্ট্রযয ইসু যকতত হস্ট্রত হস্ট্রব এবং জশক্ষার্থীে োম ও বাসস্থাস্ট্রেে জিকাো র্াকস্ট্রত
হস্ট্রব।

অস্থায়ী আবাসস্ট্রে বা রটস্ট্রম্পাোজে হাউজিংস্ট্রয় বসবাসকােী জশক্ষার্থীস্ট্রদে িেয দ্রষ্টবয
মযাজকজে-স্ট্রভস্ট্রন্টা অস্থায়ী আবাসেস্ট্রক রযভাস্ট্রব সংজ্ঞাজয়ত কস্ট্রেস্ট্রছে রসই অেু যায়ী, রযসব জশক্ষার্থী এযেস্ট্রণে আবাসস্ট্রে বাস কস্ট্রে, তাস্ট্রদে
তাজিকাভুক্ত বা এেস্ট্রোি কোে িেয রকাস্ট্রো েজর্পত্র (এস্ট্রত অন্তভুক্ত
থ জিকাো, িে তাজেস্ট্রিে প্রমাণ এবং জটকা বা ইজমউোইস্ট্রিশে) িমা রদয়া
বাযযতামূ িক েয়। স্কুিগুস্ট্রিা অবশযই অস্থায়ী আবাসস্ট্রেে জশক্ষার্থীস্ট্রক সামজয়কভাস্ট্রব জপ্র-স্ট্রেজিস্টাে কেস্ট্রব এবং এেপে তাস্ট্রদে সাস্ট্রর্ কাি কস্ট্রে
র্কুযস্ট্রমস্ট্রন্টশে সংিস্ট্রহে িেয DOE-এে সাস্ট্রর্ রযােস্ট্রযাে কেস্ট্রব।
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