
The Inclusion Support Program is funded by the Australian  V.1 Released June 2021 – Page 1 of 1 
Government Department of Education, Skills and Employment © KU Children’s Services 2021 

এনএসডবিলউ/এিসিট ইনকু্লশন এেজিন্স 
বয্িক্তগত তথয্ ভাগাভািগ করার অনুমিত 

 
আমােদর পিরেষবা NSW/ACT Inclusion Agency েথেক সহায়তার অনুেরাধ কেরেছ। ইনকু্লশন এেজিন্সিট Department of 
Education, Skills and Employment এর মাধয্েম অথর্ািয়ত এবং Include Me এবং Gowrie NSW এর সেঙ্গ অংশীদািরেতব্ 
KU Children’s Services দব্ারা পিরচািলত Inclusion Support Program এর একিট অঙ্গ। Inclusion Support 
Programিট ৈশশবকালীন িশক্ষা এবং যত্ন পিরেষবাগুিলর সকল িশশুসহ িশক্ষকেদরেক সহায়তা দান কের। অন্তভরু্িক্ত েপশাদার 
(Inclusion Professional) আমােদর কাযর্কর্েম আপনার িশশুর অংশগর্হেণ সহায়তা করার েকৗশল িবকােশ আমােদরেক সাহাযয্ 
করেবন।  

পিরেষবার নাম [ইংরািজেত]: ___________________________________________________  (পিরেষবা) 
 

িশশুর নাম  [ইংরািজেত]: _________________________________  জন্ম তািরখ  [ইংরািজেত]: _______________  
 

েগাপনীয়তার িববৃিত  
আপনার কাছ েথেক পিরেষবার সংগর্হ করা আপনার িশশুর বয্িক্তগত তথয্, আপনার িশশুর অন্তভরু্িক্তর উেদ্দেশয্ েকান অন্তভরু্িক্ত েপশাদােরর 
সেঙ্গ ভাগাভািগ করা হেত পাের।  

NSW/ACT Inclusion Agency এর সংগহৃীত বয্িক্তগত তথয্ অেস্টর্লীয় েগাপনীয়তা নীিতমালা অনুযায়ী বয্বহার করা হেব।  

অনুমিত 

 আিম NSW/ACT Inclusion Agency এর একজন অ�ভ� ��� েপশাদারেক আমার িশ�র অ�ভ� ���র জন� 
আেলাচনা করার অনুমিত িদ��  

 আিম পিরেষবােক NSW/ACT Inclusion Agency এর সেঙ্গ আমার িশশু সমব্েন্ধ িলিখত তথয্, দিললপতর্ বা িরেপাটর্ 
আেলাচনা করার অনুমিত িদিচ্ছ  

 আিম NSW/ACT Inclusion Agencyেক আমার িশশু সমব্েন্ধ Department of Education, Skills and 
Employmentেক পর্েয়াজন হেল তথয্ েদয়ার অনুমিত িদিচ্ছ, েযমন, িবেশষজ্ঞ সরঞ্জােমর বয্বহার করার জনয্ বা অন্তভরু্িক্ত 
উন্নয়ন তহিবেল আেবদন করার জনয্  

 আিম অবগত েয সব তথয্ কাযর্কর্েম অন্তভরু্ক্ত আমার িশশুসহ শুধমুাতর্ িশক্ষকেদরেক সহায়তা করার উেদ্দেশয্ বয্বহার করা হেব   

 আিম জািন েয তথয্ েদয়ার এই বয্বস্থা েসব্চ্ছাকৃত এবং তা িনরাপেদ সংরিক্ষত হেব। 

মাতািপতা /অিভভাবেকর িববরণ  
িনেচ সব্াক্ষর কের, আিম সব্ীকার করিছ েয আিম িনেচর েগাপনীয়তা িববিৃতেত বিণর্ত বয্িক্তগত তেথয্র সংগর্হ, বয্বহার এবং পর্কােশর 
িবষেয় পেড়িছ এবং আিম এেত সম্মত। আিম পিরেষবােক আমার িশশুর বয্িক্তগত তথয্ NSW/ACT Inclusion Agency এর কােছ 
পর্কাশ করার কতৃর্তব্ দান করিছ।  

মাতািপতা /অিভভাবক  
পণূর্ নাম [ইংরািজেত]:  _____________________________  ক্ষর:  _____________________________  

িশশুর সেঙ্গ সম্পকর্:  ______________________  তািরখ [ইংরািজেত]:  _____________________________  

অনুগর্হ কের পরূণ করা ফরম পিরেষবােক েফরৎ িদন, যারা এর একিট কিপ NSW/ACT Inclusion Agencyেক িদেব। 


