নতু ন সঙ্কটকালীন
অগ্রাধিকারভিভিক শ্রেধি ও
স্থানান্তর প্রধিযা
সঙ্কটকালীন অগ্রাধিকারভিভিক স্থানান্তরেে জন্য কাো আবেদন করবত পারবেন?
স্থানান্তরেে আবেদন অবশ্যই ভাড়াটিয়াকে (লিজব োল্ডোর) েরবে বে৷
আধি ভকভাবে সঙ্কটকালীন অগ্রাধিকারভিভিক স্থানান্তরেে জনয আবেদন করর া?
আপনন যের াকনো সময় টেরটা নমউননটি হাউন িং-এর যের াকনো অনিরস সঙ্কট ালীন
অগ্রানি ােনভনি স্থানান্তরেে নয আরবদন েরে পাকরন। স্থানান্তরেে অনুরোি রোর সময়
আপনাে আরবদনপত্র বা াগ পত্র মা যদয়াে প্ররয়া ন কনই। আপনাে আরবদনপত্র পূেণ েরে
এবিং সহায় াগ পত্র সিংগ্রহ েরে এ ন ইনবেে নবরশ্ষজ্ঞ আপনার সাহােয েরবন।
পেবেী পষ্ঠাে
নিত্রটি এই প্রনিয়াটি বণনা
রে।
ণ
ৃ
সঙ্কটকালীন অগ্রাধিকারভিভিক স্থানান্তরেে জনয কাো শ্র াগ্য?
যোগযো অ ণ রনে নয, আপনার বা আপনাে পনেবারেে অনয য ারনা সদসযর
ননম্মনলনিে ছয়টি যেনণে মরিয এ টিে অন্তভণু ক্ত হরে হরব:
1. আপনন কে েোলিবে েসেোস েরবেন কসখোবন গে ছয় মাকসর মবযে আপনন য ারনা
হৃদয়লেদোরে ঘটনাে নশ্ াে বয়বেন
2. গে ছয় মারসে মরিয আপনাে ইউননরট য ারনা হৃদয়লেদোরে ঘটনা ঘেবে কদবখবেন
3. আপনন কে েোলিবে েসেোস েরবেন কসখোবন গে ছয় মাকসর মবযে পলরেোবরর
আবরেজন সদসেবে হৃদয়লেদোরে ঘটনাে নশ্ াে বে কদবখবেন
4. গে নেন মারসে মরিয ভীনেপ্রদশ্ণরনর লিেোর বয়বেন
5. গে নেন মারসে মরিয ভীনেপ্রদশ্ণরনর লিেোর বে কদবখবেন
6. এ ন প্রনেবন্ধী েেলি অথবা অটানেও মানবানি াে নবনিে অিীরন সুেনিে
পনেনস্থনেে আওোিীন এ ন বযনক্ত যেিারন শুিু স্থানান্তরেে মািযরম অনভরো রনে
া টি ো োরব
টরবটা কধিউধনটি হাউধজিং ভকভাবে জানবে রে আধি শ্র াগ্য ভকন্া?
পুনলশ্, নিন ৎসো কপিোজীেী বা অনয ারো াছ যথর প্ররয়া নীয় াগ পত্র সিংগ্রহ েরে
এ ন ইনবেে নবরশ্ষজ্ঞ আপনার সাহােয েরবন।
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আিার আবেদরন্ে অেস্থা সম্পবকে আধি ভকভাবে আবরা তথ্য রেতে োভে?
েিন আপনন সঙ্কট ালীন অগ্রানি ােলিলিে স্থানান্তরের নয আরবদন েরবন েিন আপনন এ টি
মণনদবরসে মরিয আপনাে সারথ যোগারোগ
EasyTrac নম্বে পারবন। এ ন ইনবেে নবরশ্ষজ্ঞ দইু
েরবন। পেবেী িাপগুরলা সম্পর ণ ইনবেে নবরশ্ষজ্ঞ আপনাে সারথ আরলািনা েরবন এবিং োে
সারথ যোগারোরগে েথয আপনার যদরবন োরে আপনাে স্থানান্তরেে আরবদরনে অবস্থা সম্পর ণ
আপনন েোর সোবে ফবিোআপ েরে পারেন।
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সঙ্কটকালীন অগ্রাধিকােভিভিক স্থানান্তবরে জনয আবেদন করা

ভাড়াটিযা
সঙ্কটকালীন
অগ্রাধিকারভিভিক স্থা
নান্তবরে জনয
আবেদন কবরন
- OU অধিস
- ক্লাবযট শ্রকযার
শ্রসটার, ো
- 931 Yonge এর িািযবি

ভাড়াটিযা তার
আবেদবনর অেস্থা
সম্পবকে জানবত
একটি EasyTrac
নম্বর পাবেন

ইন্তেক ধেবেষজ্ঞ
সঙ্কটকালীন অগ্রাধি
কারভিভিক
স্থানান্তবরে

ইন্তেক ধেবেষজ্ঞ

আবেদনটি োত ন্

আবেদন এেিং

প্ররয়া ন হরল, স্টাি
ভাড়াটিয়ার োৎিনণ
এবিং/অথবা সামনয়
সহায়ো বা আেয়
যসবা সম্পর ণ েথয
প্রদোন েরবন

টেরটা মুযননটি হাউন িং – ন
ু 2018

পধরধস্থধত ধনবয
আবলাচনা করার
জনয ভাড়াটিযার
সাবথ্ শ্রদিা করবেন

কাগ্জপত্র শ্রপবত ও

অনুরমানদে হরল,
ইনবেে নবরশ্ষজ্ঞ
ভাড়াটিয়া পলরেোরবে
পছন্দ োে নয
সবেবোচ্চ নেনটি
ইউননট অফোর
েরবন

আবেদনপত্র সম্পন্ন
করবত ইন্তেক
ধেবেষজ্ঞ ভাড়াটিযা,
স্টাি, ও
অিংেীদারবদর (শ্র িন
ু
পধলে)
সাবথ্ কাজ

করবেন

ভাড়াটিয়াে পরি ারো
সারথ যোগারোগ োে
আরগ ইনরট নবরশ্ষজ্ঞ
ভাড়াটিয়াে াছ যথর
সম্মনে ননরবন

শ্রভাক্তা ধেবেষজ্ঞ
আবেদনটি
প ে াবলাচনা করবেন,
একটি ধসদ্ধান্ত শ্রনবেন
এেিং ভাড়াটিযাবক
শ্রিৌধিকভাবে এেিং
ধলধিতভাবে
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জানাবেন

