
                     প্রথম স্কুল স্থানান্তর ২০২১-২০২২ 

প্রাক- স্কুল শিকষ্ার ভরত্ি রেজিস্টর্েশন সংক্রানত্ তথ্য 

শিকষ্াবরষ্ ২০২১/২০২২ এর ভর্তি রেজিসট্র্েশন 

১৩ থেকে ২৯ জানুয়ারী ২০২১ 

সাধারণ তথয্ গলুো সনধ্ান করনুঃ 

  মনট্রিয়ল  স্কুল কেন্দ্রর অধীনে থাকা  স্কুল গুলোতে ভর্তি পধতিসমহু  

 নিজ এলাকায় স্কুল সনধ্ান করুন 

ভরত্ির জনয্ পর্য়োজনীয় কাগজ পতর্গলুোর সনধ্ান করনুঃ 

 অনলাইনে ভর্তির ফর্ম  

 দুইটি ঠিকানার প্রমানপতর্সমুহঃ 

- বাসার টেলিফোন, ইলেক্ট্রিসিটি বা কেবল  লাইনের বিল বা অ্যাকাউন্ট বিবৃতি 

- কাজের রেকর্ড/বিবৃতি  

- কুইবেক এর ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বিবৃতি 

- কুইবেক এর গাড়ী চালানোর লাইসেন্স  

- রেজি দেস রেন্টস দ্যু কুইবেকের কাছ থেকে শিশু সহায়তা প্রদান এর  নোটিস  

- স্কুল বা পৌর কর অ্যাকাউু/বিবৃতি    

- মালিকের নাম সম্বলিত আবাসিক সম্পত্তি কেনার চুক্তিপত্র 

- বাড়ীর বীমার প্রমানপত্র 

- কুইবেকের কোন পেশাদার সংস্থার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার প্রমাণপত্র  

- ক্রেডিট কারডের অ্যাকাউন্ট রেকরড/বিবৃতি  

- কুইবেকের নোটিস অব এসেস্মেনট 

 কানাডায় জন্মগ্রহণকারী শিশুদের জন্ম সংকর্ান্ত যে কোন একটি প্রমানপত্রঃ 

- সন্তানের জন্ম সনদ (বাবা মায়ের নাম এবং পদবী সহ বড় ও নরমাল আকারের) 

নাম পরিবরতনের সনদ (কুইবেকের জাস্টিস মিনিস্টার করত্রিক জারিকৃত) 

দত্তক গ্রহণকারী সন্তানের রায় সংক্রান্ত সনদ ( কিশোর আদালত করত্রিক জারিকৃত) 

- দত্তক গ্রহণকারী সন্তানের নিশ্চিত রায় সংক্রান্ত সনদ (কিশোর আদালত করত্রিক 

জারিকৃত) 

- প্লেসমেনট অরডার (যদি সন্তানের জন্মস্থান এবং জন্ম তারিখ জন্ম নিবন্ধনে উল্লেখ 

না থাকে,  আপনাকে অবশ্যই এসকল  তথ্য সম্বলিত একটি অতিরিক্ত নথি সরবরাহ করতে 

হবে)  

- ইন্ডিয়ান অবস্থান সংক্রান্ত প্রশংসাপত্র 

- শিক্ষার্থীদের পরিচয় প্রমাণ করার জন্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণকারী 

চিঠি  

 কানাডার বাইরে  জন্মগর্হণকারী শিশুদের জন্ম সংক্রানত্ যে কোন একটি প্রমানপতর্ঃ. 

প্রথম ভরত্ির সময়, সনত্ানের এবং পিতামাতার যে কোন একটি পরিচয়পতর্ অবশয্ই উপসথ্াপন 

করতে হবে। 

- জন্মর সনদপত্র (বাবা মায়ের নাম এবং পদবী সহ) সরকারি ভাবে ফরাসি ভাষায় 

অনুবাদক্রিত 

- সরকারি ভাবে ফরাসি ভাষায় অনুবাদক্রিত জন্মর সনদপত্র 

- স্থায়ী বাসস্থান নিশ্চিতকরণ কাগজ বা কার্ড 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/


- দত্তক গ্রহণকারী সন্তানের রায় সংক্রান্ত সনদ  

- দত্তক গ্রহণকারী সন্তানের নিশ্চিত রায় সংক্রান্ত সনদ 

          ৪ ডিসেম্বর ২০২০ 

 

  

Bengali – Traduit par le SIARI  

 


