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প্রিয় পপ্রবারবর্গ,

আমান্ের প্বন্েষ প্েক্া সংস্ার হওয়ার পর থেন্ে আমরা েীর্গ পে এপ্রন্য়প্ি, সাফন্ল্র এেটি পে,  
যা থসন্টেম্বর 2012থে েহর জনু্ে রিোপ্েে হন্য়ন্ি। হাজার হাজার প্েক্ে, সু্ল প্লডার, এবং 
অন্ান্ থপোোররা রিপ্েক্ণ লাভ েন্রন এবং থরেপ্ণেক্ এবং সু্ন্লর পপ্রন্বে রন্ে থোলার থক্ন্রে 
সহন্যাপ্রো েন্রন। ইপ্ডিপ্ভজু্ য়ালাইজড এডুন্েেন থরিাগ্ামস (IEPs)-এর প্েক্ােথীরা যান্ে ননূ্েম 
প্নয়ন্ত্রণমলূে পপ্রন্বন্ে, যেেরূ সম্ভব এবং যোযে সহন্যাপ্রোর সান্ে োন্ের প্পয়ারন্ের সান্ে 
পোন্োনা েরন্ে পান্র ো প্নপ্চিে েরার জন্ আমরা গুরুত্বপূণ্গ অগ্রপ্ে েন্রপ্ি। আমরা আমান্ের 
হৃেয় এবং মন আমান্ের মলূ প্বশ্াস অনসুান্র পপ্রবে্গ ন েন্রপ্ি-থয প্বন্েষ প্েক্া হল এেটি পপ্রন্ষবা, 
এেটি স্ান নয়- যা আমান্ের সু্লগুপ্লন্ে প্বন্েষ স্ান অপ্িোর েন্রন্ি। 

এই রিপ্রিয়ার সবন্েন্ে গুরুত্বপূণ্গ ব্াপার হল আপনার সান্ে, আমান্ের থপন্রন্ট এবং পপ্রবারগুপ্লর 
সান্ে আমান্ের োজ েরা। আপনার প্েশুর প্েক্ার থক্ন্রে অংেগ্হণ েরার জন্ আপনার থয 
েে্গুপ্লর রিন্য়াজন, থসই েে্গুপ্লন্ে আপনার রিন্বোপ্িোর প্নপ্চিে েরার থক্ন্রে এই পপ্রবার 
সহাপ্য়োটি হল আমান্ের রিন্চষ্ার এেটি অংে। প্নন্ে্গ প্েোটি IEPs সহ সু্ল-এজ প্েক্ােথীন্ের জন্ 
উপলব্ধ সহায়ো এবং পপ্রন্ষবার প্বষয়াপ্ে বণ্গনা েন্র। এর মন্ি্ অন্ান্ এমন অন্নে েে্ োন্ে 
যা আপনান্ে আপনার সন্ান্নর প্েক্ে এবং সু্ন্লর সান্ে এেন্রে োজ েরন্ে সাহায্ েন্র। আমান্ের 
লক্্ হল অক্ম প্েক্ােথী সহ সেল প্েক্ােথীর জন্ েঠিন প্েক্ার রিন্বোপ্িোর প্নপ্চিে েরা যা 
োন্ের েন্লজ এবং থেপ্রয়ান্রর জন্ োরুনভান্ব রিস্তুে েন্র।

এই প্নন্ে্গ প্েোটি পয্গান্লাচনা এবং ব্বহার েরার সান্ে সান্ে, আপ্ম আপনান্ের োন্ি অননু্রাি 
েরব থয আপনার সন্ান্নর সু্ন্লর সান্ে যুক্ত হওয়ার থক্ন্রে DOE আপনান্ে থয সেল সুন্যারসুপ্বিা 
রিোন েন্র আপনার োর সুপ্বিাগুপ্ল গ্হণ েরুন। আপনার সন্ান্নর প্েক্া সম্বন্ীয় থোন রিশ্ন 
বা উন্বের যপ্ে আপনার মন্ন োন্ে োহন্ল আপনার সন্ান্নর প্েক্ে এবং অি্ক্ সব্গো আপনার 
সান্ে েো বলার জন্ উপলব্ধ আন্িন। আমান্ের এে বা এোপ্িে থপন্রন্ট োউপ্সেন্ল অংেগ্হণ 
েরা-আপনার েপ্মউপ্নটি এডুন্েেন োউপ্সেল, ো প্সটিওয়াইড োউপ্সেল অন থপেে্াল এডুন্েেন,  
এবং/অেবা ো প্ডপ্্রিে 75 োউপ্সেল (আপনার সন্ান যপ্ে এেটি প্ডপ্্রিে 75 সু্ন্ল পন্ে)-হল 
আপনার উন্বের রিোে েরার এেটি োরুন উপায়। DOE-এর ফ্াপ্মপ্ল অ্াডি েপ্মউপ্নটি 
এনন্রজন্মন্ট (schools.nyc.gov/offices/face) অপ্ফস থপন্রন্ট োউপ্সেল প্নব্গাচন পপ্রচলনা েন্র, 
থপন্রন্ট অ্াোন্ডপ্মর মাি্ন্ম ওয়াে্গ েপ (েম্গোলা) রিোন েন্র, এবং আপনান্ে আরও থবপ্েভান্ব 
যুক্ত েরার জন্ অন্ান্ অনষু্ানগুপ্ল পেসের েন্র। এর সান্ে সান্ে, প্বন্েষ প্েক্া েপ্তর পাপ্রবাপ্রে 
সন্মেলন (ফ্াপ্মপ্ল েনফান্রসে)-এর আন্য়াজন েন্র এবং প্বন্েষ েন্র অক্ম প্েক্ােথীন্ের পপ্রবান্রর 
জন্ প্বপ্ভন্ন রেন্মর সম্পে (প্েশুপ্বে্ালন্য় রিন্বন্োে্ে প্েশুন্ের জন্ এটির মন্ো এেটি প্নন্ে্গ প্েো 
সহ) আমান্ের ওন্য়বসাইট schools.nyc.gov/specialeducation-এ উপলব্ধ।

এেজন থপন্রন্ট প্হসান্ব, আপ্ম জাপ্ন থয আপনার সন্ান্নর সাফন্ল্র থক্ন্রে আপপ্ন েেটা গুরুত্বপূণ্গ। 
আমরা আপনার সান্ে অংেীোপ্রত্ব চাপ্লন্য় থযন্ে চাই োরণ আমরা আপনার সন্ানন্ে োরুন প্েক্া 
রিোন েরার জন্। আপনার সন্ান্নর প্েক্ারে সাফন্ল্র থক্ন্রে আপনার অপ্বরাম অঙ্ীোন্রর জন্ 
আপনান্ে িন্বাে। 

ভবেীয়,

েপ্রপ্ন থরন্লা — আনন্সলপ্ম
থডপুটি চ্ান্সেলর

স্ারেম
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পৃষ্া 8 এেটি থজলা CSE আন্লাচনাসভায় প্জঙ্াস্ রিশ্নমালা
পৃষ্া 9 CSE আন্লাচনাসভান্ে আপনার ভূপ্মো
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পৃষ্া 42 হাই সু্ল
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পৃষ্া 46 েব্দ থোষ
পৃষ্া 55 প্বন্েষ প্েক্া েফেরগুপ্লর েপ্মটির জন্ NYCDOE পপ্রপ্চপ্ের েে্

সামগ্ীর সারণী
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প্বভার 1
আিনু শুরু কবি! 
আপনলাি িন্লারনি জন্য িিমেররেষ্ঠ িম্ভি 
বিক্লা পলাওয়লা 

আপপ্ন জান্নন আপনার সন্ান 
থসরা। এই োরন্ণ, োর জন্ 
সম্ভাব্ সন্ব্গাতিম প্েক্া ম্াপ্পং 
েরার থক্ন্রে আপনার িারণা, 
মোমে এবং পরামে্গগুপ্ল 
অে্ন্ গুরুত্বপূণ্গ। সু্ন্ল সাফল্ 
লাভ েরার জন্ আপনার 
সন্ান্নর থয পপ্রন্ষবা এবং 
সমে্গন রিন্য়াজন ো যান্ে 
আপনার সন্ান লাভ েন্র ো 
প্নপ্চিে জন্ আপনার সন্ান্নর 
সু্ন্লর েমথী সেস্রা আপনার 
সান্ে োজ েরন্ে রিস্তুে।
িলাচ্লািলা পথৃক দ্রুততলায় এিং পথৃক উপলারয় দিরখ। 
বকছু বিশুি িলািীবিক এিং/অথিলা দ্ধলাগত 
অক্্তলা থলারক। বকছু জরনি শুধু্ লাত্র একটি দক্রত্র 
অক্্তলা থলারক আিলাি অন্যলান্যরেি একলাবধক 
দক্রত্র অক্্তলা থলারক। অক্্তলা থলাকলা প্বতটি 
িলাচ্লাি িিমেলাবধক িম্ভলাি্য প্িলািরীয়তলা অনিুলারি 
তলারেি অ — অক্্ বপয়লািগুবলি পলািলাপলাবি বরি 
অ্যলারপ্লাবপ্রয়ট পলািবলক এডুরকিন (FAPE) নলার্ 
পবিবচত অবধকলািটি থলারক। 

আপনলাি িন্লারনি যবে অক্্তলা থলারক, তলাহরল 
বডপলাটমে র্ন্ট অফ এডুরকিন (DOE) তলারক তলাি 
ি্যবক্তগত প্রয়লাজনগুবলি পিূর কিলাি ্রতলা করি 
বিরিষিলারি ততবি বিরিষ বিক্লা িহলায়তলা এিং 
পবিরষিলাগুবল বিনলা্রূল্য প্েলান কিরি। 

1 

আমান্ের লক্্টি 
আপনার সন্ানন্ে প্েক্া 
ও সহায়ো রিোন। 

আপনলাি যবে ্রন হয় দয আপনলাি িন্লারনি বিরিষ 
বিক্লা পবিরষিলাি প্রয়লাজন আরছ তলাহরল আপনলাি বক 
কিলা উবচৎ?
       — পৃষ্া 2 থেখুন

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_BN.indd   1 26/07/14   4:12 AM



অবিিলািকিলা এিং বিে্যলালয়গুবল একিলারথ 
কলাজ কিরছ:
প্পোমাো প্হসান্ব, আপনার প্েশুটির প্েক্া ব্বস্ায় আপনার 
অংেগ্হণ েরাটি গুরুত্বপূণ্গ। আপনার প্েশুটির প্েক্েবনৃ্দ এবং 
সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবা রিোনোরীন্ের সন্ঙ্ েন্ে্র আোন-রিোন 
োঁন্ের আপনার প্েশুটি সম্পন্ে্গ  সব্গাপ্িে সম্ভব জ্ানলাভ েরন্ে 
সাহায্ েরন্ব। উোহরণস্রূপ, আপনার প্েশুটির বোরা রিাপ্ত 
ইপ্েবাচে প্েক্াপ্ভপ্তিে অপ্ভজ্োগুপ্ল এবং আপনার প্েশুটির 
সব্গাপ্িে সাফন্ল্র সময়গুপ্লন্ে আপনার বোরা পয্গন্বক্ণগুপ্লর 
আোন- রিোন েরা গুরুত্বপূণ্গ। 

■	 আপনার প্েশুটির সন্ব্গাতেৃপ্ষ্টি েীভান্ব উদ্াপ্সে হয়? 

■	 আপনার প্েশুটির ইপ্েবাচে ব্বহার রক্ণান্বক্ন্ণর জন্ 
েী িরন্ণর সহায়োর, যপ্ে প্েিু োন্ে, রিন্য়াজন হয়? 

■	 আপনার প্েশুটি প্বে্ালন্য়র বাইন্র েী েরন্ে পিন্দ েন্র? 

অপ্েপ্রক্তভান্ব, আপপ্ন প্েক্েবনৃ্দ এবং প্বে্ালন্য়র অন্ান্ 
েমথীন্ের রিশ্ন েরন্ে পান্রন যা আপনার প্েশুটির বপৃ্ধি এবং 
অগ্রপ্ের জন্ আপপ্ন েী েরন্ে পান্রন থসগুপ্ল বঝুন্ে আপনান্ে 
সাহায্ েন্র। উোহরণস্রূপ,

■	  আমরা আমার সন্ান্নর সান্ে এেন্রে পোর সময় োর োন্ি 
েী িরন্ণর রিশ্ন েরব? 

■	 আমার প্েশুটি বাপ্ের োন্জর থক্ন্রে সমস্ার সমেুখীন হন্ল 
আপ্ম েীভান্ব োন্ে সাহায্ েরন্ে পাপ্র? 

■	  থোন রিোন্রর প্েক্ণমলূে োয্গেলাপগুপ্ল আপ্ম রৃন্হ অেবা 
রৃন্হর আেপান্ে েরন্ে পাপ্র?

■	  আমার সন্ান প্ে সু্ন্লর অন্ান্ প্েক্ােথীন্ের সান্ে ো পান্ব? 

■	 আমার সন্ান্নর যপ্ে প্নন্ে্গ প্েোগুপ্ল অনসুরন্ণ অেবা োন্ে 
আপ্ম যা েরন্ে বপ্ল ো পালন্ন প্ে থোনও অসুপ্বিা আন্ি? 
থরেপ্ণন্ে যপ্ে এটি হয় েন্ব আপপ্ন েী েরন্বন?

■	  আমার সন্ান্নর োো যপ্ে থোনও অসুপ্বিার রিপ্ে আন্লােপাে 
েরন্ে ব্বহান্রর জন্ প্ে থোনও প্নপ্ে্গষ্ হস্তন্ক্প আন্ি?

■	  েীভান্ব আমার সন্ান থেন্খ থস সম্পন্ে্গ  আপপ্ন আমান্ে েী 
বলন্ে পান্রন (আপপ্ন যা লক্্ েন্রন্িন)?

■	  এই প্বোন্ের পয্গায়টিন্ে আমার সন্ান্নর থয থেখার হারটি 
রিে্াপ্েে োন্ে প্েখন্ি?

2

শুরুরতই িঠিক প্শ্নগুবল বজজ্লািলা কিলা

আপনার যপ্ে মন্ন হয় থয আপনার সন্ান্নর প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবার রিন্য়াজন আন্ি, োহন্ল শুরু থেন্েই সঠিে রিশ্নগুপ্ল 
প্জজ্াসা েরাটা গুরুত্বপূণ্গ। আপনার সন্ান বে্গ মান্ন থয সু্ল 
পেন্ি থসখানোর সািারণ প্েক্ার মন্ি্ থোন সহায়ো আন্ি 
প্েনা ো জানার জন্ আপনার সন্ান্নর বে্গ মান প্েক্েন্ের 
সান্ে েো বলনু। এ জােীয় সমে্গনগুপ্ল আপনার সন্ান্নর 
রিন্য়াজনীয়োগুপ্লর পন্ক্ সমস্ত হন্ে পান্র। 

সু্লগুপ্ল প্নন্ে্গেে মি্স্ো, পঠন থরন্মপ্ডন্য়েন থরিাগ্ামগুপ্ল 
ও োউন্সেপ্লং সহ সমে্গন অফার েন্র। প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল িাোই আপনার প্েক্ােথীর সািারণ প্েক্া 
থরিাগ্ামটি আতিীেরণ েরা সম্ভব হন্ে পান্র। 

দিিপন্স টু ইন্টলািরিনিন 

দিিপন্স টু ইন্টলািরিনিন (RtI): এেটি প্নন্ে্গেনার 
অ্ান্রিাচ এবং রিপ্েরক্ামলূে সরঞ্াম যা সু্লগুপ্ল োন্ের 
সমস্ত প্েক্ােথীর রিন্য়াজনীয়োগুপ্লর সান্ে থমন্ল এমন উচ্চ — 
গুণমান্নর, েন্ঠার প্নন্ে্গ প্েোয় সমান অ্ান্সেস আন্ি ো 
প্নপ্চিে েরন্ে ব্বহার েরা হয়। RtI রিয়াস েরা প্েক্ােথীন্ের 
আরাম সনাক্ত েন্র এবং রিন্য়াজনীয় সহায়ো বা মি্স্াোগুপ্ল 
সরবরাহ েন্র প্েক্ােথীর পারফরম্ান্সের উন্নপ্ে েরন্ে োজ 
েন্র। RtI এে থবপ্ে েপ্ক্তোলী হন্ে পান্র থয বহু প্েক্ােথী 
শুিুমারে RtI-এর বোরা রিোন েরা সহায়ো থেন্ে লাভবান 
হন্ব এবং োন্ের অপ্েপ্রক্ত পপ্রন্ষবাগুপ্লর রিন্য়াজন হন্ব না। 
থোনও প্েক্ােথীন্ে পোর থক্ন্রে প্বন্েষ প্েক্া মলূ্ায়ন্নর থক্ন্রে 
পঠন্নর অক্মো োোর সন্ন্দন্হর পূন্ব্গ সু্লগুপ্লন্ে প্েক্ােথীন্ে 
সািারণ প্েক্া থসটিং সমে্গন েরন্ে অবে্ই পেন্ক্পগুপ্ল 
নপ্েবধি েরন্ে হন্ব এবং সরবরাপ্হে হস্তন্ক্ন্প প্েক্ােথীর 
রিপ্েপ্রিয়াগুপ্ল সম্পন্ে্গ  থডটা রক্ণান্বক্ণ েরন্ে হন্ব। 
ইপ্ডিপ্ভজয়ুাল উইে প্ডজঅ্াপ্বপ্লটিজ এডুন্েেন ইমপ্রুভন্মন্ট 
অ্াক্ট (IDEIA) এবং সমেুল প্নউ ইয়ে্গ  থটেট থরগুন্লেনস 
রিারপ্ম্ভে থরফারাল উতস সহ রিারপ্ম্ভে থরফারাল রিপ্রিয়াগুপ্লর 
সমেুন্ল োতপয্গপূণ্গ পপ্রবে্গ নগুপ্ল েন্রন্ি। থস থক্ন্রে এেটি 
প্বন্েষ প্েক্া মলূ্ায়ন সূপ্চে হন্ল এবং ফলাফলগুপ্ল পোর 
থক্ন্রে পঠন্নর অক্মো সূপ্চে েরন্ল RTI রিপ্রিয়ার মাি্ন্ম 
সংরৃহীে েে্ প্নন্ে্গেনামলূে থেৌেল প্হসান্ব অপ্েপ্রক্ত 
েে্ সরবরাহ েন্র এবং স্েন্ত্র প্েক্ােথীন্ের জন্ সব্গাপ্িে 
উপযুক্তটি সমে্গন েন্র। অনগু্হ েন্র মন্ন রাখন্বন থয থযন্োন 
সমন্য় এেটি প্বন্েষ প্েক্া মলূ্ায়ন্নর জন্ এেটি থরফান্রন্লর 
অননু্রাি েরার অপ্িোর থপন্রন্টন্ের আন্ি। 

এমনপ্ে RTI-থে অক্ম প্েক্ােথীন্ের জন্ ইন্টারন্ভনেন্নর 
এেটি বহু-স্তরীয় মন্ডল প্হসান্বও ব্বহার েরা যায় থযভান্ব 
োন্ের ননূ্েম প্নয়ন্ত্রণমলূে পপ্রন্বন্ে অন্ান্ প্েক্ােথীন্ের 
জন্ ব্বহার েরা হন্য়ন্ি। এইভান্ব, অক্ম প্েক্ােথীরা োন্ের 
ইপ্ডিপ্ভজু্ য়ালাইজড এডুন্েেন থরিাগ্ামস (IEPs) অনসুান্র 
পপ্রন্ষবা এবং অ্ান্োন্মান্ডেন লাভ েরার সান্ে সান্ে 
যোযে প্হসান্ব অপ্েপ্রক্ত সহায়োও লাভ েন্র। RTI সম্বন্ন্ 
আরও জানন্ে, অপ্েপ্রক্ত েন্ে্র জন্ আপনার সু্ন্লর োন্ি 
আন্বেন েরুন বা NYSED পপ্রেে্গন েরুন- 

থরসপসে টু ইন্টারন্ভনেন (RtI) -এর জন্ প্পোমান্ের এেটি 
সহাপ্য়ো http://www.p12.nysed.gov/specialed/
RTI/parent.htm এবং RTI-এর উপর NYC DOE-এর 
এেটি থপন্রন্ট প্রন্সাস্গ http://schools.nyc.gov/
ParentsFamilies/getmoreinfo/RTIoverview.htm

এি পরি কী? আপনলাি িন্লারনি বক অবতবিক্ত 
িহলায়তলাি প্রয়লাজন? 

যপ্ে থরসপসে টু ইন্টারন্ভনেন (RTI) থেৌেল রিন্য়ার েরা হন্য় 
োন্ে এবং আপপ্ন আপনার সন্ান্নর প্েক্ে এবং সু্ন্লর সান্ে 
েো বন্ল োন্েন, োহন্ল আপপ্ন অবে্ই এখনও মন্ন েরন্বন  
থয আপনার প্েশুর অপ্েপ্রক্ত সহায়োর রিন্য়াজন আন্ি। 
এই থক্ন্রে, আপপ্ন প্নন্জর সন্ানন্ে প্বন্েষ প্েক্ার মলূ্ায়ন্নর 
জন্ থরফার েরন্ে পান্রন, এটি আপনার সন্ান্নর অক্মো 
আন্ি প্েনা ো প্নি্গারণ েরন্ে মলূ্ায়নগুপ্লর এেটি রিম। 
আপপ্ন থযন্োন সমন্য় প্বন্েষ প্েক্া মলূ্ায়ন্নর জন্ এেটি 
থরফান্রল েরন্ে পান্রন। অনগু্হ েন্র পৃষ্া 4 থেখুন, রিারপ্ম্ভে 
থরফারাল রিপ্রিয়া। 
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অবিিলািকিলা এিং বিে্যলালয়গুবল একিলারথ 
কলাজ কিরছ:
প্পোমাো প্হসান্ব, আপনার প্েশুটির প্েক্া ব্বস্ায় আপনার 
অংেগ্হণ েরাটি গুরুত্বপূণ্গ। আপনার প্েশুটির প্েক্েবনৃ্দ এবং 
সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবা রিোনোরীন্ের সন্ঙ্ েন্ে্র আোন-রিোন 
োঁন্ের আপনার প্েশুটি সম্পন্ে্গ  সব্গাপ্িে সম্ভব জ্ানলাভ েরন্ে 
সাহায্ েরন্ব। উোহরণস্রূপ, আপনার প্েশুটির বোরা রিাপ্ত 
ইপ্েবাচে প্েক্াপ্ভপ্তিে অপ্ভজ্োগুপ্ল এবং আপনার প্েশুটির 
সব্গাপ্িে সাফন্ল্র সময়গুপ্লন্ে আপনার বোরা পয্গন্বক্ণগুপ্লর 
আোন- রিোন েরা গুরুত্বপূণ্গ। 

■	 আপনার প্েশুটির সন্ব্গাতেৃপ্ষ্টি েীভান্ব উদ্াপ্সে হয়? 

■	 আপনার প্েশুটির ইপ্েবাচে ব্বহার রক্ণান্বক্ন্ণর জন্ 
েী িরন্ণর সহায়োর, যপ্ে প্েিু োন্ে, রিন্য়াজন হয়? 

■	 আপনার প্েশুটি প্বে্ালন্য়র বাইন্র েী েরন্ে পিন্দ েন্র? 

অপ্েপ্রক্তভান্ব, আপপ্ন প্েক্েবনৃ্দ এবং প্বে্ালন্য়র অন্ান্ 
েমথীন্ের রিশ্ন েরন্ে পান্রন যা আপনার প্েশুটির বপৃ্ধি এবং 
অগ্রপ্ের জন্ আপপ্ন েী েরন্ে পান্রন থসগুপ্ল বঝুন্ে আপনান্ে 
সাহায্ েন্র। উোহরণস্রূপ,

■	  আমরা আমার সন্ান্নর সান্ে এেন্রে পোর সময় োর োন্ি 
েী িরন্ণর রিশ্ন েরব? 

■	 আমার প্েশুটি বাপ্ের োন্জর থক্ন্রে সমস্ার সমেুখীন হন্ল 
আপ্ম েীভান্ব োন্ে সাহায্ েরন্ে পাপ্র? 

■	  থোন রিোন্রর প্েক্ণমলূে োয্গেলাপগুপ্ল আপ্ম রৃন্হ অেবা 
রৃন্হর আেপান্ে েরন্ে পাপ্র?

■	  আমার সন্ান প্ে সু্ন্লর অন্ান্ প্েক্ােথীন্ের সান্ে ো পান্ব? 

■	 আমার সন্ান্নর যপ্ে প্নন্ে্গ প্েোগুপ্ল অনসুরন্ণ অেবা োন্ে 
আপ্ম যা েরন্ে বপ্ল ো পালন্ন প্ে থোনও অসুপ্বিা আন্ি? 
থরেপ্ণন্ে যপ্ে এটি হয় েন্ব আপপ্ন েী েরন্বন?

■	  আমার সন্ান্নর োো যপ্ে থোনও অসুপ্বিার রিপ্ে আন্লােপাে 
েরন্ে ব্বহান্রর জন্ প্ে থোনও প্নপ্ে্গষ্ হস্তন্ক্প আন্ি?

■	  েীভান্ব আমার সন্ান থেন্খ থস সম্পন্ে্গ  আপপ্ন আমান্ে েী 
বলন্ে পান্রন (আপপ্ন যা লক্্ েন্রন্িন)?

■	  এই প্বোন্ের পয্গায়টিন্ে আমার সন্ান্নর থয থেখার হারটি 
রিে্াপ্েে োন্ে প্েখন্ি?

3 

প্বভার 2
বিরিষ বিক্লা পবিরষিলাটি কখন শুরু হরি: 
্লূ্যলায়ন কিলা হরল একটি প্লািবম্ভক দিফলািলাল

অক্মোযুক্ত মন্ন হওয়া 
থযন্োন িারে এেটি মলূ্ায়ন্নর 
জন্ থযার্। যখনই সম্ভব, 
থসই ব্ক্তটির, প্যপ্ন আপনার 
প্েশুটিন্ে জান্নন এবং োর রিপ্ে 
পপ্রন্ষবা রিোন েরন্ে পান্রন, 
োঁর পন্ক্ মলূ্ায়ন রিপ্রিয়ায় 
অংেগ্হণটি গুরত্বপূণ্গ। 
দিফলািলাল, ্লূ্যলায়ন এিং দলেির্রন্টি জন্য 
দক েলায়িদ্ধ?

আপনলাি িলাচ্লা যবে িিকলাবি বিে্যলালরয় পর়ে, 
দিই বিে্যলালয় আপনলাি িলাচ্লাি ্লূ্যলায়রনি জন্য, 
এিং প্রয়লাজন হরল ি্যলাবক্ত প্রয়লাজনীয়তলাবিবতিক 
বিক্লাি কলাযমেক্র্ (IEP) গঠরন এিং বিরিষ বিক্লা 
ি্যিলাথিলাবিবতি পবিরষিলা প্েলারনি জন্য েলায়িদ্ধ।  
দয িকল ছলাত্র, একটি দিিিকলাবি, ি্যবক্তগত, 
অথিলা চলাটমে লাি বিে্যলালরয় অধ্যয়ন করি অথিলা 
বিে্যলালরয় উপবথিত নলা হওয়লা ছলাত্ররেি জন্য 
আপনলাি থিলাবনয় বিরিষ বিক্লা ি্যিথিলা (CSE) 
কলাযমেলালরয়ি ক্তীিলা ছলাত্ররেি ্লূ্যয়লান এিং 
IEP গঠরনি জন্য েলাবয়ত্বপ্লাপ্ত। দজললা CSE-ও 
পবিরষিলাগুবলি ি্যিথিলাপনলাি জন্য েলায়ীত্বপ্লাপ্ত।

আপনার সন্ান্নর অক্মো 
আন্ি প্েনা ও প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবাগুপ্লর রিন্য়াজন প্েনা 
ো প্নি্গারণ েরা।

আ্লাি িন্লারনি ববিিলাবষক 
্লূ্যলায়রনি প্রয়লাজন হরল কী হরি?
  — পৃষ্া 6 থেখুন
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প্লািবম্ভক দিফলািলাল প্বক্রয়লা

অক্মোসহ ি্যবক্তরেি বিক্লাগত উন্নয়ন আইন (IDEIA) 
এিং বনউ ইয়কমে  িলাজ্য অবধবনয়্ি্রূহি অধীরন, 
শুধু্ লাত্র বনবেমে ষ্ট ব্প্ক্তরণই এেটি রিােপ্মে মলূ্ায়ন্নর জন্ 
উন্লেখ েরন্ে পারন্বন, থযখান্ন অন্ান্ ব্প্ক্তরণ মলূ্ায়ন্নর 
জন্ এেটি অনরুিলাধ দপি কিরত পলারিন। নীন্চ রিপ্রিয়টির 
প্বস্তাপ্রে প্ববরণ রিোন েরা হল।

আপনার প্েশুটির থোন রিোর অক্মো আন্ি প্ে না এবং 
োর থোন রিোর প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্ার রিন্য়াজনীয়ো আন্ি 
প্ে না ো প্নি্গারন্ণর রিেম পেক্প হল এেটি মলূ্ায়ন্নর জন্ 
অননু্রাি রিোন েরা। রিােপ্মে উন্লেখটি আবপ্ে্েভান্বই 
প্লপ্খে আোন্র এবং আপনার বোরা অেবা প্বে্ালন্য়র এেটি 
পোপ্িোরী থজলা আপ্িোপ্রন্ের বোরা হন্ে হন্ব। 

আপনলাি িন্লারনি প্লািবম্ভক ্লূ্যলায়রনি জন্য অনরুিলাধ 
কিলাি আপনলাি জন্য উপলায়গুবল: 

■  যপ্ে আপনার সন্ান পাবপ্লে সু্ন্ল থযার থেয় েন্ব আপনার 
সন্ান্নর সু্ন্লর অি্ক্ন্ে এেটি পরে পাঠান;

■ এেটি মলূ্ায়ন্নর জন্ অননু্রাি েন্র স্ানীয় থজলাপ্ভপ্তিে 
CSE-এর প্নেট এেটি পরে থরিরণ েরুন (থযারান্যান্রর 
েে্সমনূ্হর জন্ পৃষ্া 55 থেখুন) আপনার প্েশুটি যপ্ে 
বে্গ মান্ন এেটি ব্প্ক্তরে, থবসরোপ্র, কু্দ্র অেবা চাট্গ ার 
প্বে্ালন্য় পাঠরে হয় অেবা বে্গ মান্ন প্বে্ালন্য় না যায় 
অেবা; 

■ আপনার সন্ান্নর সু্ন্লর থোনও থপোোর েমথী সেন্স্র 
োন্ি এেটি প্লপ্খে রিপ্েন্বেন প্েন;

■  থরফারাল েরন্ে আপনান্ে সহায়োর জন্ থোনও সু্ল 
থপোোরন্ে প্জজ্াসা েরুন।

দপরিন্ট ছলা়েলাও আি দক দকলানও প্লািবম্ভক দিফলািলাল 
কিরত পলািরি? 

■ বিে্যলালরয়ি একজন দজললাবিবতিক আবধকলাবিক, যার অে্গ 
আপনারপ্েশুটি ঐ থজলার থয সরোপ্র প্বে্ালন্য় পাঠরে থসই 
প্বে্ালন্য়র অি্ক্, আইনরেভান্ব উপপ্স্ে হন অেবা উপপ্স্ে 
হওয়ার জন্ থযার্, অেবা যপ্ে িারেটি প্বে্ালন্য় পাঠরে না হয় 
অেবা এেটি কু্দ্র, চাট্গ ার অেবা ব্প্ক্তরে প্বে্ালন্য় পাঠরে 
হয়, থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর অি্ক্; 

■ কব্িনলাি অথিলা জন প্বতবনবধ আবধকলাবিক বযবন 
আপনলাি প্েশুটির প্েক্ার জন্ োয়বধি;

■ একটি বিশু প্যত্ন্লূক িংথিলাি িরগে িংযকু্ত এেটি 
প্েক্াপ্ভপ্তিে োয্গরিন্মর CSE-এর োপ্য়ত্বরিাপ্ত এেজন 
আপ্েোপ্রে।

প্লাথব্ক উরলেরখি দক একটি অনরুিলাধ কিরত পলারিন? 

■ বিে্যলালয় দজললাি একটি দপিলােলাি ক্তী িেি্য দযটিরত 
আপনলাি প্েশুটি পাঠরে অেবা সরোপ্র অেবা ব্প্ক্তরে 
প্বে্ালয় থযটিন্ে আপনার প্েশুটি আইনরে ভান্ব উপপ্স্ে 
হয় অেবা উপপ্স্ে হওয়ার জন্ থযার্; 

■ দকলানও ললাইরিন্সপ্লাপ্ত বচবকতিক;
■ দকলানও জবুডবিয়লাল আবধকলাবিক;
■ বিশুরেি কল্যলার, স্লাথি্য, অথিলা প্েক্ার জন্ োপ্য়ত্বরিাপ্ত 
থোন এেটি সংস্ার এেটি থপোোর েমথী সেস্;

■ 18 অথিলা তলাি অবধক বির বয়প্স এেটি িারে, অেবা 
প্নয়ন্ত্রণমকু্ত এেজন অরিাপ্তবয়স্।

প্লাথব্ক উরলেরখি অনরুিলাধ দপরিি পরি: 

10টি সু্ল প্েবন্সর মন্ি্ সু্লটি েটুির মন্ি্ এেটি েরন্ব:
■ আপনার পিন্ন্দর ভাষায়, যপ্ে থসটি DOE-বোরা সংজ্াপ্য়ে 

তলাবলকলাি (48 নং. পৃষ্ায় রিপ্েেব্দন্োষ থেখুন) অন্িুমে ক্ত 
হয়, আপনান্ে এেটি উন্লেন্খর প্বজ্প্প্ত পরে থরিরন্ণর বোরা 
উন্লেন্খর রিােপ্মে রিপ্রিয়াটি শুরু েরন্বন; অেবা

■	 আপনান্ে, উন্লেন্খর অননু্রান্ির এেটি অনপু্লপ্প রিোন েরা 
হন্ব, আপনান্ে জানান্না হন্ব থয আপপ্ন প্নন্জই আপনার 
প্েশুটিন্ে উন্লেখ েরন্ে পান্রন, আপনান্ে উন্লেন্খর 
অননু্রািটি সম্পন্ে্গ  আন্লাচনার এেটি সুন্যার রিোন েরা 
হন্ব এবং আপনার প্েশুটির জন্ উপযুক্ত সািারণ প্েক্া 
ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্লর উপলব্ধো সম্পন্ে্গ  আন্লাচনা 
েরা। আপনার বনকট প্বক্রয়লাটিি বিস্লাবিত বিিির 
িম্ববলত প্লাথব্ক উন্লেন্খর অননু্রান্ির প্বজ্প্প্ত থরিরণ  
েরা হন্ব। 

এি পরি কী? যখন একটি প্লািবম্ভক দিফলািলাল কিলা হয়:

এেবার এেটি উন্লেখ েরা হন্ল, আপনার প্নেট এেটি উন্লেখ 
পত্রবিবতিক একটিবিজ্বপ্ত দপ্ির কিলা হরি, থযটি: 

■	 থপন্রন্ট প্হসান্ব আপনার অপ্িোরগুপ্ল ব্াখ্া েন্র; 
■	 আপনার যপ্ে থোনও রিশ্ন থেন্ে োন্ে েন্ব আপনার েল 
েরার জন্ ব্প্ক্তটির নাম এবং থফান নম্বর সরবরাহ েন্র; 
এবং 

■	 সামাপ্জে ইপ্েহাস সাক্াতোন্র সু্ন্লর সামাপ্জে েমথীর 
সান্ে আপনান্ে থেখা েরন্ে অননু্রাি েন্র। আন্লাচনার 
োন্ল, আপনার পিন্ন্দর ভাষায় অেবা থযারান্যান্রর মাি্ন্ম, 
অননু্রান্ির প্ভপ্তিন্ে এেজন থোভাষীর সহায়োয় আপনার 
সেল রিোর অপ্িোরগুপ্ল সম্পন্ে্গ  ব্াখ্া েরা হন্ব।

বিরিষ বিক্লা প্বক্রয়লাি পযমেলায়গুবল*

* এই রিপ্রিয়ার থযন্োন পয্গান্য়, এটি প্নি্গাপ্রে হন্ে পান্র থয আপনার সন্ান প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবার জন্ থযার্ নয় বা োর এটির রিন্য়াজন থনই।  
(আরও েন্ে্র জন্ 14 নং পৃষ্ায় থযার্ো থেখুন।)

1
  প্লািবম্ভক  

দিফলারিল িলা  
দিফলারিরলি  

জন্য অনরুিলাধ

2	

্লূ্যলায়ন
 
 

3	

CSE ব্টিং
 

4	

বিরিষ বিক্লা  
পবিরষিলাি  
ি্যিথিলা কিলা 

5	

িলাবষমেক  
পযমেলারললাচনলা/ 
পনু্ূমেল্যলায়ন
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প্লাথব্ক উরলেরখি দক একটি অনরুিলাধ কিরত পলারিন? 

■ বিে্যলালয় দজললাি একটি দপিলােলাি ক্তী িেি্য দযটিরত 
আপনলাি প্েশুটি পাঠরে অেবা সরোপ্র অেবা ব্প্ক্তরে 
প্বে্ালয় থযটিন্ে আপনার প্েশুটি আইনরে ভান্ব উপপ্স্ে 
হয় অেবা উপপ্স্ে হওয়ার জন্ থযার্; 

■ দকলানও ললাইরিন্সপ্লাপ্ত বচবকতিক;
■ দকলানও জবুডবিয়লাল আবধকলাবিক;
■ বিশুরেি কল্যলার, স্লাথি্য, অথিলা প্েক্ার জন্ োপ্য়ত্বরিাপ্ত 
থোন এেটি সংস্ার এেটি থপোোর েমথী সেস্;

■ 18 অথিলা তলাি অবধক বির বয়প্স এেটি িারে, অেবা 
প্নয়ন্ত্রণমকু্ত এেজন অরিাপ্তবয়স্।

প্লাথব্ক উরলেরখি অনরুিলাধ দপরিি পরি: 

10টি সু্ল প্েবন্সর মন্ি্ সু্লটি েটুির মন্ি্ এেটি েরন্ব:
■ আপনার পিন্ন্দর ভাষায়, যপ্ে থসটি DOE-বোরা সংজ্াপ্য়ে 

তলাবলকলাি (48 নং. পৃষ্ায় রিপ্েেব্দন্োষ থেখুন) অন্িুমে ক্ত 
হয়, আপনান্ে এেটি উন্লেন্খর প্বজ্প্প্ত পরে থরিরন্ণর বোরা 
উন্লেন্খর রিােপ্মে রিপ্রিয়াটি শুরু েরন্বন; অেবা

■	 আপনান্ে, উন্লেন্খর অননু্রান্ির এেটি অনপু্লপ্প রিোন েরা 
হন্ব, আপনান্ে জানান্না হন্ব থয আপপ্ন প্নন্জই আপনার 
প্েশুটিন্ে উন্লেখ েরন্ে পান্রন, আপনান্ে উন্লেন্খর 
অননু্রািটি সম্পন্ে্গ  আন্লাচনার এেটি সুন্যার রিোন েরা 
হন্ব এবং আপনার প্েশুটির জন্ উপযুক্ত সািারণ প্েক্া 
ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্লর উপলব্ধো সম্পন্ে্গ  আন্লাচনা 
েরা। আপনার বনকট প্বক্রয়লাটিি বিস্লাবিত বিিির 
িম্ববলত প্লাথব্ক উন্লেন্খর অননু্রান্ির প্বজ্প্প্ত থরিরণ  
েরা হন্ব। 

এি পরি কী? যখন একটি প্লািবম্ভক দিফলািলাল কিলা হয়:

এেবার এেটি উন্লেখ েরা হন্ল, আপনার প্নেট এেটি উন্লেখ 
পত্রবিবতিক একটিবিজ্বপ্ত দপ্ির কিলা হরি, থযটি: 

■	 থপন্রন্ট প্হসান্ব আপনার অপ্িোরগুপ্ল ব্াখ্া েন্র; 
■	 আপনার যপ্ে থোনও রিশ্ন থেন্ে োন্ে েন্ব আপনার েল 
েরার জন্ ব্প্ক্তটির নাম এবং থফান নম্বর সরবরাহ েন্র; 
এবং 

■	 সামাপ্জে ইপ্েহাস সাক্াতোন্র সু্ন্লর সামাপ্জে েমথীর 
সান্ে আপনান্ে থেখা েরন্ে অননু্রাি েন্র। আন্লাচনার 
োন্ল, আপনার পিন্ন্দর ভাষায় অেবা থযারান্যান্রর মাি্ন্ম, 
অননু্রান্ির প্ভপ্তিন্ে এেজন থোভাষীর সহায়োয় আপনার 
সেল রিোর অপ্িোরগুপ্ল সম্পন্ে্গ  ব্াখ্া েরা হন্ব।

আপনার প্েশুটি যপ্ে েখনও প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে 
থোন পপ্রন্ষবা গ্হণ না েন্র োন্ে, োহন্ল আপনান্ে রিােপ্মে 
্লূ্যয়রনি ফর ম্েি একটি িম্মবতপরত্র, আপনার পিন্ন্দর 
ভাষায়, যপ্ে থসটি DOE-বোরা সংজ্াপ্য়ে োপ্লোর(48 নং. 
পৃষ্ায় রিপ্েেব্দন্োষ থেখুন) অন্ভু্গ ক্ত হয়, স্াক্র েরার জন্ 
অননু্রাি েরা হন্ব। 

যপ্ে আপপ্ন প্নন্জর জন্ যপ্ে প্লপ্খে থরফারাল নাও েন্র 
োন্েন েন্ব আপনান্ে অবে্ই রিপ্রিয়াটি শুরু েরন্ে 
মলূ্ায়নগুপ্লন্ে সমেপ্ে প্েন্ে হন্ব।

আপপ্ন যপ্ে সমেপ্ে রিোন না েরন্ে ইচ্েু হন, এবং থসটি যপ্ে 
এেটি রিােপ্মে উন্লেখ হয়, আপনার প্েশুটির মলূ্ায়ন হন্ব না।* 

প্লািবম্ভক ্লূ্যলায়রন কী কী অন্িুমে ক্ত থলাকরি?

আপনার সন্ান্নর মন্ি্ অক্মো রন্য়ন্ি প্েনা ো প্নি্গারন্ণর 
রিারপ্ম্ভে মলূ্ায়ন্নর মন্ি্ এইগুপ্ল অবে্ই োেন্ব: 
■	 এেটি সামপ্গ্ে মন্নাস্াপ্্বিে রে ভান্ব প্েক্ার মলূ্ায়ন 
থযখান্ন আপনার সন্ান প্ে জান্নন এবং প্েপ্ন েীভান্ব 
থেন্খন োর উপন্র নজর থেওয়া হয়; 

■	 আপনার সন্ান্নর প্বোন্ের এেটি সামাপ্জে ইপ্েহাস এবং 
পাপ্রবাপ্রে ইপ্েহাস, অপ্িোংে থক্ন্রে জন্ম থেন্ে বে্গ মান 
সময় পয্গন্;

■	 আপনার সন্ান্নর বে্গ মান প্েক্া ব্বস্ার উপন্র 
নজর থেওয়া;

■	 আপনার সন্ান্নর থক্ন্রে উপযুক্ত হন্ে পান্র এমন অন্ান্ 
পরীক্া, থযমন পেীচ, ভাষা, অননু্রাি জানান্না হন্ল 
পপ্রপ্স্প্েরে আচরণ মলূ্ায়ন বা সহায়ো থেয় এমন 
রিযুপ্ক্ত;

■	 মলূ্ায়ন্নর মন্ি্ িরা হয় — সু্ন্লর থরেড্গ গুপ্লর 
পয্গান্লাচনা, প্েক্ন্ের েরা মলূ্ায়ন, এবং 12 এবং োর 
থবপ্ে বয়ন্সর িারেন্ের থভান্েেনাল েক্ো এবং আগ্হ 
প্নি্গারন্ণর জন্ অপ্ভভাবে এবং িান্রের সাক্াত োর। 

মলূ্ায়ন্নর মাি্ন্ম আপনার সন্ান্নর েক্ো, পারেেথীো এবং 
োর োো রিন্য়াজন্নর প্েেগুপ্লন্ে প্নি্গারণ েরা হন্ব যা োর 
সু্ন্লর পারফরন্মন্সে রিভাব থফন্ল এবং এর মন্ি্ এই প্বষয়গুপ্লও 
রন্য়ন্ি সািারণ প্েক্ার োপ্রকুলাম। আপনান্ে প্বে্ালয়প্ভপ্তিে 
অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE থে আপনার প্েশুটির এেটি 
সাম্প্রপ্েে োরীপ্রে পরীক্া রিপ্েন্বে থপে েরার জন্ও বলা 
হন্ব। যপ্ে থসটি সংগ্ন্হর থক্ন্রে আপনার থোন রিোর সমস্া 
হয়, োহন্ল প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE প্বনা 
খরন্চ এেটি সংগ্হ েরার জন্ আপনান্ে সাহায্ েরন্বন।

স্লাধীন ্লূ্যলায়ন

এে প্নরন্পক্ মলূ্ায়ন বলন্ে, থোন প্বন্েষজ্ পরীক্ন্ের েরা 
পরীক্া বা মলূ্ায়নন্ে থবাঝান্না হয় প্যপ্ন েপ্তন্রর হন্য় বা আপনার 
সু্ন্লর হন্য় োজ েন্রন না। যপ্েও প্বভারটি প্বপ্ভন্ন রিোর 
পরীক্া এবং মলূ্ায়ন্নর আন্য়াজন েরন্ব, আপনার প্নন্জর খরন্চ 
েরা ব্প্ক্তরে মলূ্ায়নগুপ্ল প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে 
CSE-এর প্নেট থপে েরার অপ্িোর আপনার আন্ি। 

আপনার সন্ানন্ে থমপ্ডন্েড'র জন্ থযার্ বন্ল প্বন্বচনা েরা 
হন্ল, এই মলূ্ায়নগুপ্ল থমপ্ডন্েড'র পক্ থেন্ে েরা হন্ে পান্র। 
আপপ্ন যপ্ে চান থয DOE স্ািীন মলূ্ায়নগুপ্লর প্বন্বচনা 
েরুন, আপনান্ে থসগুপ্ল আপনার প্েশুটির প্বে্ালন্য় থপে 
েরন্ে হন্ব, যপ্ে আপনার প্েশুটি এেটি সরোপ্র প্বে্ালন্য় 
পাঠরে হয়, অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর প্নেট যপ্ে আপনার 
প্েশুটি এেটি থবসরোপ্র, ব্প্ক্তরে, কু্দ্র অেবা চাট্গ ার প্বে্ালন্য় 
পাঠরে হয় অেবা এখনও পয্গন্ থোন প্বে্ালন্য় না যায়।

আপপ্ন যপ্ে প্বভারীয় মলূ্ায়নগুপ্লর সন্ঙ্ এেমন না হন্ে 
পান্রন এবং চান থয এেটি স্ািীন মলূ্ায়ন্নর জন্ প্বভার 
থেন্ে অে্গ রিোন েরা থহাে, োহন্ল আবপ্ে্েভান্ব আপনান্ে 
এই অননু্রািটি প্লপ্খে আোন্র প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর প্নেট থপে েরন্ে হন্ব। েপ্তর এেটি 
প্নরন্পক্ মলূ্ায়ন্নর জন্ খরচ েরন্ে সমেপ্ে জানান্ে পান্র 
অেবা োন্ের েরা মলূ্ায়ন থয যোযে ো থেখান্ে এেটি 
প্নরন্পক্ শুনাপ্ন শুরু েরন্ে পান্র। 

মলূ্ায়নগুপ্ল আপনার সন্ান্নর 
েক্োগুপ্ল, ক্মোগুপ্ল এবং 
োর সু্ন্লর পারফরম্াসেন্ে 
রিভাপ্বে েরন্ে পান্র এমন 
থক্রেগুপ্ল রিভাপ্বে েন্র ো 
প্নি্গারণ েরন্ব।

* এই রিপ্রিয়ার থযন্োন পয্গান্য়, এটি প্নি্গাপ্রে হন্ে পান্র থয আপনার সন্ান প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবার জন্ থযার্ নয় বা োর এটির রিন্য়াজন থনই।  
(আরও েন্ে্র জন্ 14 নং পৃষ্ায় থযার্ো থেখুন।)

* েয়া েন্র থজন্ন রাখুন থয এেটি রিারপ্ম্ভে মূল্ায়ন পপ্রচালনা েরার েেৃ্গ ত্ব লাভ েরার জন্ থজলা CSE বা সু্ন্লর অি্ক্ থমপ্ডন্য়েন বা এেটি 
পক্পােহীন শুনাপ্নর অনুন্রাি েরন্ে পান্রন।
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যপ্ে DOE মলূ্ায়ন্নর জন্ অে্গ রিোন েন্রন, োহন্ল আপনান্ে 
আবপ্ে্েভান্ব ফলাফলগুপ্ল প্বভান্র থপে েরন্ে হন্ব। 

যপ্ে প্নরন্পক্ শুনাপ্ন আপ্িোপ্রে থেন্খন থয DOE-এর 
বোরা পপ্রচাপ্লে মলূ্ায়নগুপ্ল উপযুক্ত, োহন্ল আপনার 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর প্নেট এেটি 
ব্প্ক্তরেভান্ব পপ্রচাপ্লে মলূ্ায়ন্নর রিপ্েন্বেনগুপ্ল থপে 
েরার অপ্িোর আন্ি, প্েন্তু প্বভার থসই রিোর মলূ্ায়নগুপ্লর 
জন্ থোন রিোর অে্গ রিোন েরন্বন না। যখন DOE এেটি 
স্ািীন মলূ্ায়ন্নর জন্ অে্গ রিোন্নর স্ীেৃে হন অেবা 
এেজন প্নরন্পক্ শুনাপ্ন আপ্িোপ্রে বোরা এেটি স্ািীন 
মলূ্ায়ন পপ্রচালন্নর জন্ প্নন্ে্গ প্েে হন, েখন স্ািীন 
মলূ্ায়নোরীন্ের আবপ্ে্েভান্ব প্বভার বোরা প্নি্গাপ্রে 
মাপোঠিগুপ্ল পূরণ েরন্ে হন্ব। প্বভার স্ািীন মলূ্ায়ন্নর 
জন্ অে্গ রিোন েরন্বন, শুিুমারে যপ্ে:
■	 প্বন্েষজ্ প্নরন্পক্ ব্প্ক্তন্ের বোরা েরা হয়; 
■	 মলূ্ায়ন্নর খরচ DOE এর পক্ থেন্ে প্নপ্ে্গষ্ েন্র থেওয়া 
সব্গাপ্িে হারন্ে না িাোয়; এবং 

■	 আপপ্ন যুপ্ক্তযুক্ত সমন্য়র মন্ি্ প্নরন্পক্ মলূ্ায়ন্নর জন্ বা 
মলূ্ায়নগুপ্লর জন্ অে্গ প্মটিন্য় থেওয়ার অননু্রাি জানান। 

আপনলাি িন্লান ইবত্রধ্য অক্্তলা থলাকলা বিক্লাথতী 
বহিলারি বচবনিত হরল কী ঘটরি? 

আপনার প্েশুটির প্বন্েষ প্েক্াব্বস্া প্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্ল 
রিাপ্তহওয়ার পন্র, আপনার প্েশুটির রিরপ্ে পয্গান্লাচনার জন্ 
এেটি বাতসপ্রে CSE আন্লাচনা অনষু্ীে হন্ব। এটিন্ে 
এেটি বাতসপ্রে পযমেলারললাচনলা িললা হয়।

অপ্েপ্রক্তভান্ব, োন্ে এেটি পুনমূ্গল্ায়ন্নর জন্ উরলেখ কিলা 
হরত পলারি। আপনার প্নন্বেগুপ্লর সাহান্য্ প্বে্ালয়প্ভপ্তিে 
অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE আপনার প্েশুটির সম্পপ্ে্গ ে 
বে্গ মান েে্সমনূ্হর পয্গান্লাচনা েরন্ব এবং নেুন মলূ্ায়ন 
পপ্রচাপ্লে েরা হন্ব প্ে না ো প্নি্গারণ েরন্বন। 

DOE এেটি পুনমূ্গল্ায়ন্নর জন্ অননু্রাি েরন্ে পান্র 
যপ্ে োর বোরা প্নি্গাপ্রে হয় থয প্েক্ারে অেবা সম্পপ্ে্গ ে 
পপ্রন্ষবাসমনূ্হর পুনমূ্গল্ায়ন্নর রিন্য়াজনীয়ো আন্ি। আপনার 
অেবা প্বে্ালন্য়র েমথীর বোরা এেটি পুনমূ্গল্ায়ন্নর অননু্রাি 
েরা থযন্ে পান্র, প্েন্তু আপনার এবং প্বভান্রর মন্ি্ অন্োয় 
প্লপ্খে ঐে্মে্ না হল বিন্র এেবান্র অপ্িে মলূ্ায়ন 
পপ্রচালনা েরা সম্ভব নয়। 

অপ্েপ্রক্তভান্ব, রিন্ে্ে প্েন বিন্র আবপ্ে্েভান্ব এেটি 
পুনমূ্গল্ায়ন সমূ্পণ্গ েরন্ে হন্ব, যপ্ে না আপপ্ন এবং প্বে্ালয় 
থজলা থসটির রিন্য়াজনীয়োর না োোর প্বষন্য় প্লপ্খেভান্ব 
এেমে হন। এটিন্ে এেটি বাি্োমলূে প্েন-বিন্রর 
পুনমূ্গল্ায়ন িললা হয় (পুন্ব্গ এটিন্ে এেটি ত্রেবাপ্ষ্গে িললা হত)। 
মলূ্ায়নটি সমূ্পণ্গ হন্ল, সেল রিোর প্লপ্খে রিপ্েন্বেনগুপ্ল 
আপনার প্নেট রিোন েরা হন্ব। রিপ্েন্বেনগুপ্লন্ে অন্ভু্গ ক্ত 
োন্ে আপনার প্েশুটির েপ্ক্ত এবং েবু্গলোসমহূ এবং প্বে্ালন্য় 
থয সহায়োগুপ্ল আপনার প্েশুটির রিন্য়াজন হন্ে পান্র থসগুপ্ল।

যপ্ে প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE প্নি্গারণ েন্রন 
থয এেটি পুনমূ্গল্ান্য়র অঙ্ প্হসান্ব এেটি নেুন মলূ্ায়ন্নর 
রিন্য়াজনীয়ো আন্ি, োহন্ল নেুন পরীক্া অেবা মলূ্ায়নগুপ্ল 
পপ্রচালনার জন্ আপনান্ে এেটি সমেপ্ে রিোন্ন্র জন্ 
অননু্রাি েরা হন্ে পান্র। মলূ্ায়ন্নর রিপ্ে সমেপ্ের অে্গ হল, 
রিচপ্লে সক্মো প্নি্গারন্নর জন্ এেটি মলূ্ায়ন্নর রিপ্ে 
অগ্সর হওয়ার জন্ আপপ্ন অননু্মােন রিোন েরন্িন। 

যপ্ে এেটি পুনমূ্গল্ায়ন সংরটিে হয় এবং DOE আপনার 
প্নেট হন্ে থোন রিোর উতির না পান, োহন্ল আপনার 
সন্ঙ্ থযারান্যান্রর নপ্েেৃে রিন্চষ্ার পন্র DOE-এর েমথীরা 
মলূ্ায়নটির প্বষন্য় অগ্সর হন্বন। 

আপপ্ন যপ্ে নেুন মলূ্ায়নটিন্ে আপনার সমেপ্ে রিোন্ন 
অস্ীোর েন্রন, োহন্ল নেুন মলূ্ায়নগুপ্ল পপ্রচালনা েরার 
উন্দেন্ে্ অননু্মাপ্েে হওয়ার জন্ থজলাপ্ভপ্তিে CSE অেবা 
প্বে্ালন্য়র অি্ক্ এেটি মি্স্ো অেবা এেটি প্নরন্পক্ 

ববিিলাবষক ্লূ্যলায়ন

প্েিু বাচ্চার এেটি প্বেভাপ্ষে মলূ্ায়ন্নর রিন্য়াজন হন্ে পান্র, এটি ইংরাপ্জ এবং আপনার সন্ান্নর থসই থপোোর বোরা যারা 
োর বাপ্ের/মােৃ ভাষা উভয় ভাষাই থবান্ঝ োন্ের সান্ে আন্য়াপ্জে হন্ে পান্র। রৃন্হর ভাষা সনাক্তেরন্ণর পয্গন্বক্ন্ণ 
উন্লেপ্খে এবং প্নউ ইয়ে্গ  রান্জ্র ইংরাজী ভাষা প্েক্ােথীন্ের জন্ সনাক্তেরন্ণর পরীক্া (NYSITELL) অেবা প্নউ ইয়ে্গ  
রান্জ্র এেটি প্বেেীয় ভাষা প্হসান্ব ইংরাজীর থক্ন্রে উন্নেীর পরীক্া(NYSESLAT) থয পরীক্াগুপ্ল আপনার প্েশুটির 
ইংরাজীন্ে েেন, পঠন, প্েক্ণ এবং প্লখন্নর মলূ্ায়ন েন্র, থসই অনসুান্র আপনার প্েশুটিন্ে, রৃন্হ আপপ্ন থয ভাষাটি ব্বহার 
েন্রন থসটির প্ভপ্তিন্ে এেটি প্বেভাষী মলূ্ায়ন রিোন েরা হন্ব। যপ্ে অপনার সন্ান্নর থোনও প্বেভাপ্ষে মলূ্ায়ন্নর রিন্য়াজন 
হয় ো প্নি্গাপ্রে হয় েন্ব প্নউ ইয়ে্গ  প্সটি প্ডপাট্গ ন্মন্ট অফ এডুন্েেন প্বেভাপ্ষে মলূ্ায়নোরী অ্াসাইন হন্বন। যপ্ে থোনও 
প্বেভাষীে মলূ্ায়নোরী লভ্ না থেন্ে োন্ে েন্ব মলূ্ায়ন োজটি সম্পন্ন েরন্ে প্বভারটি প্বভান্রটির সান্ে ঠিোর অিীন্ন 
থোনও এন্জপ্সের সান্ে োজ েন্র এমন এে প্বেভাপ্ষে মলূ্ায়নোরীন্ে, এে অ — প্বভান্রর স্ািীন প্বেভাপ্ষে মলূ্ায়নোরী 
বা থোনও এেভাপ্ষে মলূ্ায়নোরীন্ে এে প্বেভাষীর সান্ে ব্বহার েরন্ব। 

NYSITELL এবং NYSESLAT গুপ্ল আপনার প্েশুটি এেজন ইংরাজী ভাষার প্েক্ােথী(ELL) প্ে না ো প্নি্গারন্ণর জন্ 
ব্বহৃে হয়। যপ্ে আপনার প্েশুটি এেজন ELL হয়, প্েন্তু প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE সন্ন্দহ রিোে েন্রন থয 
আপনার প্েশুটির ELL পপ্রন্ষবার রিন্য়াজনীয়ো নাই (উোহরণস্রুপ, ইংরাজীন্ে এেটি প্বেেীয় ভাষা প্হসান্ব অেবা প্বেভাষীে 
পপ্রন্ষবাসমহূ), প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE ELL প্বন্েষজ্োসহ এেজন েমথী সেস্ন্ে ইংরাজী ভাষা প্েক্ন্ণর 
রিন্য়াজনীয়ো প্নি্গারণ(ELAND)রিপ্রিয়ার মাি্ন্ম আপনার প্েশুটির েে্ পয্গান্লাচনা েরার জন্ অননু্রাি জানান্ে পান্রন। 
সেল িারেই ELAND-এর জন্ থযার্ হয় না। আপনার প্েশুটি থযার্ প্ে না ো আপনার প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে 
CSE অেবা আপনার প্বে্ালন্য়র অি্ন্ক্র প্নেট প্জজ্াসা েরুন।
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শুনাপ্নর জন্ অননু্রাি েরন্ে পান্রন। এই থক্রেটিন্ে, এেজন 
প্নরন্পক্ শুনাপ্ন আপ্িোপ্রে আপনার প্েশুটির মলূ্ায়ন হন্ব 
প্ে না ো প্নি্গারণ েরন্বন। 

্লূ্যলায়রনি জন্য ি্য়রিখলা

DOE আপনার সমেপ্ে রিাপ্ত হওয়ার পর, বিিলারগি বনকট 
60টি ক্যলারলডিলাি প্েবস োেন্ব আপনার প্েশুটির মলূ্য়ন 
েরার জন্। েন্ব, যপ্ে আপপ্ন অোরণ বেে মলূ্ায়ন্নর 
রিপ্রিয়াটিন্ে প্বলপ্ম্বে েন্রন, সময়সীমাটি ব্বস্াপ্পে হন্ে 
পান্র।

মলূ্ায়নগুপ্ল 60টি ে্ান্লডিার প্েবন্সর মন্ি্ সমূ্পণ্গ েরা না হন্ল 
এবং রিপ্রিয়ায় আপনার োরন্ণ থেপ্র হন্য় না োেন্ল, আপপ্ন 
এেটি মলূ্ায়ন অনরু্লােন পত্র পলারিন। প্েক্া েপ্তন্রর বাইন্রর 
এবং যোযে ভান্ব লাইন্সসে রিাপ্ত প্নরন্পক্ মলূ্ায়নোরীন্ে 
আপপ্ন েীভান্ব প্নব্গাচন েরন্ে পান্রন ো পরেটিন্ে ব্াখ্া েরা 
হয়। যপ্ে 60টি ে্ান্লডিার প্েবন্সর মন্ি্ মলূ্য়ন সমূ্পণ্গ েরা 
না হয়, এবং আপপ্ন রিপ্রিয়াটিন্ে প্বলম্ব রটানপ্ন, োহন্ল আপপ্ন 
এেটি মলূ্ায়ন্নর অননু্মােন পরে রিাপ্ত হন্বন। 

দপরিন্টলাবল — থিলাবপত বিক্লাথতীরেি জন্য বনরেমে বিকলা

অপ্ভভাবেন্ের পক্ থেন্ে রাখা িান্রেরা হন্লন থসই সেল িারে 
যান্ের োন্ের অপ্ভভাবন্েরা এেটি নন — পাবপ্লে সু্ন্ল 
প্নন্জন্ের খরচায় থরন্খন্িন। এই সেল িান্রেরা প্নউ ইয়ে্গ  প্সটির 
বাপ্সন্দা হন্ে পান্রন বা প্নউ ইয়ে্গ  প্সটির বাইন্রর বাপ্সন্দা হন্ে 
পান্রন েন্ব প্নউ ইয়ে্গ  থটেন্টর মন্ি্, বা অন্ থোন থটেন্টর 
বাপ্সন্দা হন্ে পন্রন। অপ্ভভাবন্ের পক্ থেন্ে রাখা িান্রেরা 
যারা প্নউ ইয়ে্গ  প্সটিন্ে অবপ্স্ে এেটি নন — পাবপ্লে সু্ন্ল 
যান, থযখান্ন োরা থোোোর বাপ্সন্দা ো গুরুত্বপূণ্গ নয় োন্ের 
রিপ্ে DOE প্েিু প্নপ্ে্গষ্ োয়োপ্য়ত্ব বে্গ মান।

প্পোমাো েেৃ্গ ে থরিপ্রে এেটি িান্রের, থয প্বন্েষ প্েক্া 
ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্ল পাওয়ার জন্ থযার্ প্বন্বপ্চে 
হন্য়ন্ি, প্পোমাোন্ে আবপ্ে্েওভান্ব প্বে্ালয়টির অবস্ান্নর 
থজলা থেন্ে প্লপ্খে অননু্রাি েরন্ে হন্ব, এই থক্ন্রেটিন্ে, প্নউ 
ইয়ে্গ  েহন্রর থজলা পপ্রন্ষবা CSE। 

এই রিপ্রিয়াটিন্ে সুপ্বিাজনে েরার জন্, থজলাপ্ভপ্তিে CSE 
প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্লর জন্ অনরুিলারধি 
ফ ম্েগুবল প্রত্যক িছি, তলারঁেি েলাবয়ত্বস্রূপ, প্পোমাো 
েেৃ্গ ে থরিপ্রে অক্মোযুক্ত প্হসান্ব প্চপ্নিে িারেগুপ্লর 

প্পোমাোন্ের প্নেট থরিরণ েরন্বন। পপ্রন্ষবাগুপ্লর রিচপ্লে 
রাখার উন্দেন্ে্, প্পোমাোন্ে আবপ্ে্েভান্ব ফম্গগুপ্ল পূরণ েন্র 
উপযুক্ত থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর প্নেট থফরে পাঠান্ে হন্ব।

্লূ্যলায়নগুবল িম্পরূমে হওয়লাি পরি:  
CSE আরললাচনলা -

আপনার প্েশুটির মলূ্ায়ন সমূ্পণ্গ হন্ল, উভয় পন্ক্র সমেপ্ে 
রিাপ্ত এেটি োপ্রখ এবং সমন্য় এেটি CSE আন্লাচনায় 
উপপ্স্ে হওয়ার জন্ আপনান্ে আমন্ত্রণ জানান্না হন্ব। এটি 
এেটি গুরুত্বপূণ্গ আন্লাচনা সভা থযখান্ন আপপ্ন আপনার 
প্েশুটির প্বে্ালন্য়র েমথীন্ের সন্ঙ্, অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE, 
যপ্ে আপনার প্েশুটি থোন প্বে্ালন্য় না যায় অেবা এেটি 
থবসরোপ্র, ব্প্ক্তরে কু্দ্র অেবা চাট্গ ার প্বে্ালন্য় পাঠরে 
হয়, সন্ঙ্ সাক্াে েরন্ে পারন্বন। আপনার এবং সু্ন্লর েমথীর 
মন্ি্ েন্ে্র এবং মোমন্ের আোনরিোন হওয়া এবং এেটি 
েল প্হসান্ব োজ েরা ভীষণই গুরুত্বপূণ্গ। 

আপপ্ন, আন্লাচনা সভাটির েমপন্ক্ পাঁচ প্েন পূন্ব্গ আপনার 
পিন্ন্দর ভাষায়, যপ্ে থসটি DOE বোরা সংজ্াপ্য়ে ভাষাগুপ্লর
োপ্লোভুক্ত হয় (48 পৃষ্ায় রিপ্েেব্দন্োষ থেখুন) প্লপ্খে 
আমন্ত্রণ রিাপ্ত হন্বন। আপনার প্েশুটির প্বে্ালন্য়র েমথীবৃ্ন্দ, 
অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE, যপ্ে আপনার প্েশুটি থোন 
প্বে্ালন্য় না যায় অেবা এেটি থবসরোপ্র, ব্প্ক্তরে কু্দ্র 
অেবা চাট্গ ার প্বে্ালন্য় পাঠরে হয়, আন্লাচনা সাভাটিন্ে 
আপনার উপপ্স্ে প্নপ্চিে েরার উন্দেন্ে্ থটপ্লন্ফান্নর মাি্ন্ম 
থযারান্যান্রর রিন্চষ্া েরন্বন। 

আপপ্ন যপ্ে আন্লাচনা সভাটিন্ে উপপ্স্ে না হন্ে পান্রন, 
োহন্ল আপনান্ে আবপ্ে্েভান্ব প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর সন্ঙ্ থযারান্যার েরন্ে হন্ব এবং 
োপ্রখটি পপ্রবে্গ ন্নর জন্ অননু্রাি জানান্ে হন্ব। CSE 
আন্লাচনা সভাটিন্ে উপপ্স্ে হওয়া আপনার পন্ক্ খুবই 
গুরুত্বপূণ্গ যান্ে আপপ্ন আপনার প্েশুটির প্বন্েষ প্েক্া 
ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাসমহূ এবং োয্গরিমগুপ্ল সম্পপ্ে্গ ে 
চূোন্ প্সধিান্ গ্হন্ণর প্বষন্য় অংে প্নন্ে সক্ম হন। আপনার 
পয্গন্বক্ণ এবং মোমে মলূ্বান এবং সভায় অবে্ই প্বন্বচনা 
েরা হন্ব। CSE আন্লাচনা সভাটিন্ে, অননু্রান্ির প্ভপ্তিন্ে 
এেজন থোভাষীর ব্বস্া েরা থযন্ে পান্র। 

আপপ্ন, CSE আন্লাচনা সভার পূন্ব্গ সেল রিোর মলূ্ায়ন, 
নপ্েপরে এবং রিপ্েন্বেনসমহূ থযগুপ্ল আপনার প্েশুটির 
মলূ্ায়ন্নর থক্ন্রে ব্বহৃে হন্য়ন্ি থসগুপ্ল আপনার প্নেট 
রিোন্নর জন্ এবং আবপ্ে্েভান্ব আপনার পিন্ন্দর ভাষায় 

আপনার প্েশুটির রিরপ্ে 
পয্গান্লাচনার জন্ এেটি 
বাতসপ্রে CSE আন্লাচনা 
সভার রিন্য়াজনীয়ো আন্ি।
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অেবা থযারান্যান্রর মাি্ন্ম ব্াখ্া েরার জন্ অননু্রাে 
জানান্ে পান্রন। থোন থোন থক্ন্রে, রিপ্েন্বেনগুপ্ল থমন্লর 
মাি্ন্ম পাওয়ার থেন্ে CSE আন্লাচনা সভার পূব্গ প্েবন্স 
গ্হণ েরাটি সঠিে হন্ে পান্র যার ফন্ল প্চন্ার প্বষয়গুপ্ল 
সম্পন্ে্গ  োতক্প্ণে ব্বস্া থনওয়া থযন্ে পান্র। আপপ্ন যপ্ে 
মলূ্ায়নগুপ্ল পুন্ব্গই গ্হণ েরন্ে চান, সমাজ েমথী, মলূ্ায়নগুপ্ল 
গ্হন্ণর এবং মলূ্ায়নগুপ্ল সম্পন্ে্গ  আন্লাচনা এবং/অেবা 
পয্গান্লাচনার জ্ সময় প্নপ্ে্গষ্ েরার উন্দেন্ে্ থযারান্যান্রর 
েে্ রিোন েরন্বন। 

আপনার প্েশুটির মলূ্ায়ন এবং IEP-টি অনিুাবন্নর জন্ 
আপনার যপ্ে ভাোরে সহায়োর রিন্য়াজন হয় (থোভাষী এবং 
েজ্গ মা অন্র্গে েন্র), অনগু্হ েন্র আপনার প্বে্ালয়প্ভপ্তিে 
অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-থে অবপ্হে েরুন।

আপনার প্েশুটি যপ্ে এেটি সরোপ্র প্বে্ালন্য় পাঠরে হয়, 
োহন্ল CSE আন্লাচনা সভাটি আপনার প্েশুটির প্বে্ালন্য় 
অনষু্ীে হন্ব। যপ্ে আপনার প্েশুটি থোন প্বে্ালন্য় পাঠরে 
না হয়, অেবা এেটি থবসরোপ্র প্বে্ালয় অেবা চাট্গ ার 
প্বে্ালন্য় পাঠরে হয়, োহন্ল CSE আন্লাচনা সভাটি 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE-থে অেবা সম্ভব হন্ল, থবসরোপ্র অেবা 
চাট্গ ার প্বে্ালয়টিন্ে অনপু্ষ্ে হন্ব।  

েন্লর রিন্ে্ে সেস্ই CSE আন্লাচনা সভাটিন্ে গুরুত্বপূণ্গ 
নপ্েপরেগুপ্ল সন্ঙ্ আনন্বন। CSE আন্লাচনা সভায় সেন্স্রা 
েে্সমনূ্হর আোন-রিোন েন্রন এবং আপনার প্েশুটির এেটি 
অক্মো আন্ি প্েনা এবং উপযুক্ত প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবাগুপ্লর জন্ অননু্রাি জানান্নার উন্দেন্ে্ এেপ্রেেভান্ব 
োয্গ সম্পােন েন্রন। আপপ্ন হন্লন, প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর এেজন আইনরেভান্ব বাি্োমলূে 
সেস্, এবং আপনার প্নন্বেগুপ্ল গুরুত্বপূণ্গ।

বিে্যলালয়বিবতিক অথিলা দজললাবিবতিক CSE 
িেি্যরেি দথরক প্ত্যলািীত অিেলারনি িলািলাংি

প্েক্ে
CSE আন্লাচনা সভায় প্েক্বনৃ্দ হন্লন গুরুত্বপূণ্গ 
অংেগ্হণোরী। যপ্ে আপনার প্েশুটি এেটি সািারণ প্েক্া 
ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্বন্ে পাঠরে হয় অেবা হন্ে পান্র, োহন্ল 
আপনার প্েশুটির সািারণ প্েক্া ব্বস্ার েমপন্ক্ এেজন 
প্েক্ন্ের CSE আন্লাচনা সভায় উপপ্স্ে োো আবপ্ে্ে। 
প্েক্েটির প্নেট হন্ে আপনার প্েশুটির সািারণ প্েক্া 
ব্বস্ার থরেণীর েম্গসম্পােন সম্পপ্ে্গ ে েে্ রিোন এবং 
প্েশুটির সািারণ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে পাঠ্সূচীন্ে এবং 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অন্ান্ োয্গেলাপগুপ্লন্ে অংেগ্হণ সম্পন্ে্গ  
প্সধিান্ গ্হন্ণ প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-থে 
সাহায্ েরা রিে্াো েরা হয়। 

সািারণ প্েক্ার প্েক্ে
■	 সািারণ প্েক্া ক্াসরুন্মর সািারণ প্েক্ার পাঠরিম বণ্গনা 
েরা;

■	 উপযুক্ত সমূ্পরে সহায়ে এবং পপ্রন্ষবাগুপ্ল 
(উোহরণস্রূপ, ব্বহাররে হস্তন্ক্পসমহূ অেবা সহায়োর 
পপ্রেল্পনাসমহূ, পাঠ্সূচীপ্ভপ্তিে সঙু্লানমলূে সংস্ানসমহূ, 
পাঠ্সূচীর সংন্োিনসমহূ, ব্প্ক্ত রিন্য়াজনীয়োপ্ভপ্তিে 
সহায়োসমহূ) অেবা প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে োয্গরিন্মর 
পপ্রবে্গ নমসূ প্নি্গারণ েন্র থযগুপ্ল আপনার প্েশুটিন্ে 
প্েক্ন্ণর এবং উন্নয়ন্ন থক্ন্রে সাহায্ েরন্ব;

■	 আচরণ এেটি সমস্া হন্ল যোযে আচরণরে মি্স্ো 
প্বোে েরন্ে সহায়ো েন্র;

■	 প্েক্ােথীর জন্ সািারণ প্েক্া োপ্রকুলান্ম অংে প্নন্ে 
রিন্য়াজন এমন সু্ল েমথীন্ের জন্ সহায়োগুপ্ল প্নন্য় 
আন্লাচনা েরন্ে পান্র।

একটি CSE আরললাচনলা িিলায় বজজ্লািলা কিলাি ্ত প্শ্নি্হূ

■	 থরেপ্ণেন্ক্ আমার সন্ান্নর প্েক্া এবং আচরণরে রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল েীভান্ব অ্ান্োন্মান্ডট হন্ব?

■	 IEP লক্্গুপ্লন্ে সমে্গন েরন্ে আপ্ম েী বাপ্েন্ে প্েিু েরন্ে পাপ্র?

■	  আমার সন্ান েী জােীয় প্েক্ােথী? প্েক্ে েী আমার সন্ানন্ে প্েক্া োন্নর সময় সন্ান্নর েপ্ক্তগুপ্ল ব্বহার েরার রিয়াস েন্রন?

■	  আমার সন্ান্নর রিরপ্ে েে বারংবার মপ্নটর েরা হন্ব? আমার সন্ান্নর প্েক্েন্ের সান্ে আোন্েপ্মে বা আচরণরে রিরপ্ে সম্পন্ে্গ  
অবরে োেন্ে আমার পন্ক্ থসরা উপায়গুপ্ল েী েী?

■	 আমার সন্ান প্ে োর IEP লক্্গুপ্লর রিপ্ে রিরপ্ে েরন্ি?

■	 আমার প্েশুটির প্নন্ে্গেনার থক্ন্রে প্েক্ন্ণর আভ্ন্রীণ মলূ মানগুপ্ল েীভান্ব সমপ্বিে েরা হন্চ্?

■	 	যপ্ে থোন এেটি পপ্রন্ষবা োয্গেরী না হয়, োহন্ল েীভান্ব আপ্ম আমার প্েশুটির প্বে্লয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর সন্ঙ্ 
উন্নেের পপ্রন্ষবাগুপ্ল অনসুন্ান্নর জন্ থযারান্যার েরব?

■	 আমার সন্ানন্ে েী িরন্নর থরিাগ্াম বা অন্ান্ সমে্গন সহায়ো েরন্ে পান্র? আপ্ম েীভান্ব ো থপন্ে পাপ্র?

■	  আমার সন্ান্নর থক্ন্রে রিন্মােন্নর মাপেণ্ডগুপ্ল েী েী? থগ্ন্ডর স্তর অনসুান্র থস েীভান্ব মলূ্াপ্য়ে হন্ব?

■	 	হাই সু্ন্ল আমার সন্ান্নর স্ােন্ের রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল েী েী? আমার সন্ান্নর প্ডন্লোমা উন্দেে্গুপ্ল েী েী? এই উন্দেে্গুপ্লর রিপ্ে 
থস েী রিরপ্ে েন্রন্ি? প্নপ্ে্গষ্ভান্ব, আমার প্েশুটি েেগুপ্ল থরিপ্ডট লাভ েন্রন্ি, এবং থস েেগুপ্ল প্রন্জন্টস পরীক্ায় উতিীণ্গ হন্য়ন্ি?
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প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে প্েক্ে  
এবং/অেবা সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবা রিোনোরী

এই সেস্রা েীভান্ব অক্মো োো বাচ্চান্ের প্েক্া রিোন 
েরা হন্ব থস সম্পন্ে্গ  গুরুত্বপূণ্গ েে্ এবং অপ্ভজ্ো রিোন 
েরন্ে পান্র। প্বন্েষ প্েক্ায় োর রিপ্েক্ন্ণর োরন্ণ থস যা 
পান্র:
■	 প্েক্া পারফরম্ান্সের স্তন্র আপনার বে্গ মান স্তর েতসহ 

IEP লক্্গুপ্লর রিপ্ে রিরপ্ে, যপ্ে আপনার সন্ান বে্গ মান্ন 
প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাগুপ্ল থপন্ে োন্ে েন্ব ো প্নন্য় 
আন্লাচনা েরুন; 

■	 আপনার সন্ান্নর প্েক্ার ত্েলীটি, আচরণ এবং উপপ্স্প্ে 
বণ্গনা েরুন; 

■	 আপনার সন্ানন্ে স্ল্প সীমাবধিোযুক্ত পপ্রন্বন্ে সফল হন্ে 
অনমুপ্ে থেন্ব এমন সমে্গন এবং পপ্রন্ষবাগুপ্ল সম্পন্ে্গ  
রিস্তাব প্েন; 

■	 আপনার সন্ান্নর অগ্াপ্িোরটি োর বে্গ মান সু্ন্ল োোই 
ো প্নপ্চিে েরুন; 

■	 েীভান্ব সািারণ প্েক্া োপ্রকুলামটি আপনার সন্ান্নর 
প্েক্ায় সহায়ো েরন্ে ঈষতপপ্রবে্গ ন েরন্ে হয় ো 
ব্াখ্া েরুন।

প্জলা রিপ্েপ্নপ্ি

থজলা রিপ্েপ্নপ্ি CSE আন্লাচনা সভাটির অি্ক্ো েন্রন 
এবং সেল অংেগ্হণোরীর মন্ি্ িারেটির েক্ো এবং IEP 
রঠনসম্পন্ে্গ  আন্লাচনার সূরেপাে েন্রন। আপপ্ন এেজন 
অে্গন্বািে অংেগ্হণোরী ো প্নপ্চিে েন্র এবং আপনার 
সন্ান্নর প্েক্া সম্পন্ে্গ  আপনার থয উন্বের োেন্ে পান্র ো 
বাোন্ে উতসাপ্হে েন্র। 

প্জলা রিপ্েপ্নপ্ি এটিও েন্র:
■	 পপ্রন্ষবাগুপ্লর অপ্বপ্চ্ন্নো সম্পন্ে্গ , প্বন্েষ প্েক্া থরিাগ্াম 
এবং সহায়োর অে্গ প্বষন্য় যা আপনার সন্ান্নর সু্ন্ল এবং 
অন্ান্ সু্ল প্জলান্ে উপলভ্ থস প্বষন্য় েে্ সরবরাহ 
েন্র;

■	 সমস্ত থরিাগ্াম এবং পপ্রন্ষবার প্বেল্পগুপ্ল প্বন্বপ্চে হয় ো 
প্নপ্চিে েন্র; 

■	 অক্মো োো বাচ্চারা অবে্ই উপযুক্ত সব্গাপ্িে 
রিসারণীয়ো অনসুান্র অক্মো থনই এমন বাচ্চান্ের 
সান্ে প্েক্া পান্ব ো ব্াখ্া েন্র। অপ্েপ্রক্তভান্ব, প্েপ্ন 
আপনার প্নেট ব্াখ্া েরন্বন থয প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE, অন্ান্ োয্গরিমগুপ্লর সুপাপ্রন্ের পূন্ব্গ 
আপনার প্েশুটি সািারণ প্েক্াপ্ভপ্তিে ব্বস্াপনার অিীন্ন 
সন্ন্াষজনেভান্ব অগ্সর হন্ে পারন্ব প্েনা থস সম্পন্ে্গ  
আবপ্ে্েভান্ব প্বন্বচনা েরন্বন।

প্জলা রিপ্েপ্নপ্ি প্হসান্ব থে োজ েরন্ে পান্র থস প্বষন্য় আরও 
েন্ে্র জন্ েয়া েন্র পৃষ্া 10 — এর োপ্লোটি থরফার 
েরুন।

একটি CSE আরললাচনলা িিলায় বজজ্লািলা কিলাি ্ত প্শ্নি্হূ

■	 থরেপ্ণেন্ক্ আমার সন্ান্নর প্েক্া এবং আচরণরে রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল েীভান্ব অ্ান্োন্মান্ডট হন্ব?

■	 IEP লক্্গুপ্লন্ে সমে্গন েরন্ে আপ্ম েী বাপ্েন্ে প্েিু েরন্ে পাপ্র?

■	  আমার সন্ান েী জােীয় প্েক্ােথী? প্েক্ে েী আমার সন্ানন্ে প্েক্া োন্নর সময় সন্ান্নর েপ্ক্তগুপ্ল ব্বহার েরার রিয়াস েন্রন?

■	  আমার সন্ান্নর রিরপ্ে েে বারংবার মপ্নটর েরা হন্ব? আমার সন্ান্নর প্েক্েন্ের সান্ে আোন্েপ্মে বা আচরণরে রিরপ্ে সম্পন্ে্গ  
অবরে োেন্ে আমার পন্ক্ থসরা উপায়গুপ্ল েী েী?

■	 আমার সন্ান প্ে োর IEP লক্্গুপ্লর রিপ্ে রিরপ্ে েরন্ি?

■	 আমার প্েশুটির প্নন্ে্গেনার থক্ন্রে প্েক্ন্ণর আভ্ন্রীণ মলূ মানগুপ্ল েীভান্ব সমপ্বিে েরা হন্চ্?

■	 	যপ্ে থোন এেটি পপ্রন্ষবা োয্গেরী না হয়, োহন্ল েীভান্ব আপ্ম আমার প্েশুটির প্বে্লয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর সন্ঙ্ 
উন্নেের পপ্রন্ষবাগুপ্ল অনসুন্ান্নর জন্ থযারান্যার েরব?

■	 আমার সন্ানন্ে েী িরন্নর থরিাগ্াম বা অন্ান্ সমে্গন সহায়ো েরন্ে পান্র? আপ্ম েীভান্ব ো থপন্ে পাপ্র?

■	  আমার সন্ান্নর থক্ন্রে রিন্মােন্নর মাপেণ্ডগুপ্ল েী েী? থগ্ন্ডর স্তর অনসুান্র থস েীভান্ব মলূ্াপ্য়ে হন্ব?

■	 	হাই সু্ন্ল আমার সন্ান্নর স্ােন্ের রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল েী েী? আমার সন্ান্নর প্ডন্লোমা উন্দেে্গুপ্ল েী েী? এই উন্দেে্গুপ্লর রিপ্ে 
থস েী রিরপ্ে েন্রন্ি? প্নপ্ে্গষ্ভান্ব, আমার প্েশুটি েেগুপ্ল থরিপ্ডট লাভ েন্রন্ি, এবং থস েেগুপ্ল প্রন্জন্টস পরীক্ায় উতিীণ্গ হন্য়ন্ি?

প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE রঠিে হয়, 
প্পোমাো, প্বে্ালন্য়র েমথীবনৃ্দ 
যাঁরা আপনার প্েশুটিন্ে জান্নন 
এবং আপনার প্েশুটি সম্পন্ে্গ  
প্বন্েষ জ্ান অেবা প্বন্েষজ্ো 
সহ অপ্েপ্রক্ত ব্প্ক্তবন্র্গর 
সমবিন্য়।

CSE আরললাচনলািিলারত আপনলাি িূব্কলা

আপপ্ন হন্ল আপনা প্েশুটির প্বে্লায়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর আইনরেভান্ব বাি্োমলূে সেস্। 
আপপ্ন আপনার সন্ানন্ে সবন্চন্য় ভাল জান্নন এবং োর েপ্ক্ত এবং রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল প্নন্য় েো বলন্ে পারন্বন। এবং 
থপন্রন্ট প্হসান্ব আপপ্ন েীভান্ব আপনার সন্ানন্ে সবন্চন্য় ভাল প্েক্া প্েন্ে পান্রন থস সম্পন্ে্গ  আপনার ভাবনাগুপ্ল এবং 
িারণাগুপ্ল প্নন্য় েো বলনু। 

প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর এেজন সেস্ প্হসান্ব, আপনার উপ্চে: 

■	 	আপনার সন্ান েীভান্ব প্েখন্ি এবং োর প্েন্স আগ্হ থস প্বষন্য় অন্েৃ্গ প্ষ্ প্েন এবং আপনার সন্ান সম্পন্ে্গ  যা থেবল 
থোনও থপন্রন্টই জানন্ে পান্র থস সম্পন্ে্গ  অন্ান্ প্বষয় ভার েরুন; 

■	 	অন্ান্ েন্লর সেস্ারা আপনার সন্ান্নর সু্ন্ল েী েরা উপ্চে থস সম্পন্ে্গ  যা ভাবন্ি ো শুননু এবং আপনার মোমে 
ভার েরুন;

■	 আপনার সন্ান থয েক্োটি ব্বহৃে হন্চ্ ো বাপ্েন্ে প্েন্খন্ি প্েনা থস সম্পন্ে্গ  রিপ্েন্বেন; 

■	 	সভায় অংেগ্হণোরী সমস্ত েন্লর সেস্ এবং অংেগ্হণোরীন্ে রিশ্ন েরুন।

■	 IEP-টি রঠন্নর জন্ থরাষ্ীর বাপ্ে সেল সেস্ন্ের সন্ঙ্ এেপ্রেেভান্ব োজ েরুন।
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বিে্যলালয়বিবতিক অথিলা দজললাবিবতিক CSE-এি িেি্যিৃন্দ:

■	 আপবন, বপতলা্লাতলা (িৃন্দ)অথিলাআপনলাি প্েশুটির সন্ঙ্ প্পোমাোর মে এেটি সম্পন্ে্গ র মাি্ন্ম সম্পপ্ে্গ ে।

■	 	ছলাত্রটিি ক্পরক্ একজন িলাধলাির বিক্লা ব্বস্ার প্েক্ে যখন আপনার প্েশুটি এেটি সািারণ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্বন্ে পাঠরে অেবা পাঠরে হন্ব।

■	 	একজন বিরিষ বিক্লা বিক্ক। রিারপ্ম্ভে থরফারালগুপ্লর জন্ সু্ন্লর প্বন্েষ প্েক্ার প্েক্েন্ের এেজন টিন্মর 
প্বন্েষ প্েক্া রিপ্েপ্নপ্ি প্হসান্ব োজ েরন্বন। এেজন সন্ান যপ্ে ইপ্েমন্ি্ই প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাপ্ে পান্চ্ন, োহন্ল 
সন্ান্নর প্বন্েষ প্েক্ার প্েক্েন্ের মন্ি্ এেজন্নর অবে্ই অংেগ্হণ েরা েরোর। আপনার সন্ান যপ্ে শুিুমারে সংপ্লিষ্ 
পপ্রন্ষবাপ্ে (থযমন পেীন্চ থেরাপ্প), পান্চ্ন আপনার সন্ান্নর সংপ্লিষ্ পপ্রন্ষবা সরবরাহোরী এই ভূপ্মোয় প্বন্বপ্চে 
হন্ে পান্রন। 

■	  বিে্যলারলয়ি একজন ্নস্ত্ববিেরক আিবি্যকিলারি উপবথিত থলাকরত হন্ব যখনই এেটি নেুন মনস্তত্বপ্ভপ্তিে 
প্েক্ারে মলূ্ায়ন্নর (প্বন্েষেঃ এেটি রিােপ্মে মলূ্ায়ন্নর সমন্য়, পুনমূ্গল্ায়ন এবং এেটি বাি্োমলূে প্েন-বিন্রর 
পুনমূ্গল্ান্য়ন্নর সমন্য়) পয্গান্লাচনা েরা হন্ব অেবা প্বন্েষ প্েক্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবসমনূ্হর এেটি পপ্রবে্গ ন্নর সমন্য় 
থযটিন্ে এেটি অপ্িে েীব্রের েমথী-িারে অনপুাে প্বন্বপ্চে হয়। 

■	  বিে্যলালরয়ি একজন ি্লাজ ক্তীরক CSE আরললাচনলা িিলায় উপপ্স্ে োেন্ে হন্ব যপ্ে প্েপ্ন মলূ্য়ন রিপ্রিয়ায় 
জপ্েে োন্েন। 

■	  ্ লূ্যলায়নগত ফললাফলরক কলারজ ললাগলারনলাি বেক দথরক বনরেমে ি্লূক জটিলতলারক দয ব্প্ক্ত প্বন্লিষণ েন্রন। এই 
ব্প্ক্তটি প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর এেজন সেস্ হন্ে পান্রন প্যপ্ন অন্ এেটি ভূপ্মোও পালন 
েন্রন থযমন, সািারণ প্েক্া ব্বস্ার প্েক্ে, প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্ার প্েক্ে, প্বন্েষ প্েক্া রিোনোরী, অেবা প্বে্ালন্য়র 
মনস্তত্বপ্বে। মলূ্ায়ন্নর ফলাফল প্নন্ে্গ ন্ে থোন রিভাব থফলন্ে পান্র প্েনা থসই প্বষন্য় এই ব্প্ক্ত বক্তব্ রাখন্বন।

■	 	একজন দজললা প্বতবনবধ। প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাপ্ে সরবরাহ েরার বা উপযুক্ত ব্বস্া ত্েপ্র েরার প্েে থেন্ে এই 
ব্প্ক্তটিন্ে অবে্ই প্বন্েষজ্ হন্ে হন্ব এবং সািারণ প্েক্া পাঠরিম এবং থজলার প্রন্সাস্গন্ের উপলভ্োর প্বষন্য় োন্ে 
অবরে োেন্ে হন্ব। সরোপ্ল প্বে্ালন্য় অনপু্ষ্ে CSE আন্লাচনা সবাগুপ্লর জন্, থজলা রিপ্েপ্নপ্ি প্নি্গারণ েন্রন 
প্বে্ালন্য়র অি্ক্। এই ব্প্ক্তটি প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর এেজন সেস্ হন্ে পান্রন প্যপ্ন অন্ 
এেটি ভূপ্মোও পালন েন্রন। এই ব্প্ক্তর োপ্য়ত্ব হল IEP এর উন্নয়ন্নর সান্ে জপ্েে সমস্ত প্বষন্য় গ্রুপন্ে সহমন্ে প্নন্য় 
আসা।

■	  বিে্যলালরয়ি একজন বচবকতিক,যপ্ে আন্লাচনা সভার েমপন্ক্ 72 রন্টা পূন্ব্গ আপনার, প্পোমাোর অেবা 
প্বে্ালন্য়র এেজন সেস্ বোরা প্নপ্ে্গষ্ভান্ব প্লপ্খে আোন্র অননু্রাি েরা হয়।

■	  অবতবিক্ত একজন অবিিলািক িেি্য। সু্ন্লর থজলায় বা রিপ্েন্বপ্ে সু্ন্লর থজলায় বসবাসোরী এবং অক্মো 
োো এেজন িান্রের অপ্ভভাবে এবং োন্ে থযারোন েরন্ে হন্ে পান্র। এেজন প্পোমাো অন্ এেজন প্পোমাোর 
অংেগ্হন্ণর জন্ অননু্রাি েরন্ে পান্রন।

■	  বিে্যলালয় দজললা অথিলা বপতলা্লাতলা দয্ন বনধমেলাির কিরিন দিই মে, সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবা রিোনোরী উপযুক্ত 
ব্প্ক্তসহ আপনার প্েশুটি সম্পন্ে্গ  জ্ান, প্বন্েষ প্বন্েষজ্ো সহ অন্ান্ ব্প্ক্তবর্গ।

■	 	আপনলাি বিশুটি (ছলাত্র),যপ্ে উপযুক্ত হয়। আপনার সন্ান্নর বয়স 15 বির বা োর থবপ্ে হন্ল, োন্ে অবে্ই সভায় 
আমন্ত্রণ জানান্না হন্ব।
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মনস্তত্বপ্বে/সামাপ্জে েমথী

সু্ন্লর মনস্তত্বপ্বন্ের উপপ্স্প্ে সব্গো রিন্য়াজনীয় নয়। সু্ন্লর 
মনস্তত্বপ্বে যখনই এেটি নেুন মনস্তত্ব — প্েক্া মলূ্ায়ন 
পয্গান্লাপ্চে হয় বা আরও প্নপ্বে েমথী — প্েক্ােথী অনপুাে 
প্বন্বপ্চে সহ প্েক্ােথীর প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাগুপ্ল পপ্রবে্গ ন 
হয় েখন অবে্ই উপপ্স্ে োেন্ে হন্ব। সু্ন্লর সমাজ েমথী 
মলূ্ায়ন্নর রিপ্রিয়ায় সংপ্লিষ্ োেন্ল উপপ্স্ে োেন্ে পান্র। 
যপ্ে প্বে্ালন্য়র মনস্তাত্বপ্বে এবং/অেবা সমাজ েমথী উপপ্স্ে 
োেন্বন, োঁরা অংেগ্হণোরীন্ের সন্ঙ্ মলূ্ায়নসমহূ/
পয্গন্বক্ণ এবং পয্গান্লাচনার মাি্ন্ম রিাপ্ত জটিল েে্গুপ্লর 
আোন-রিোন েরন্বন। রিপ্রিয়াটিন্ে োঁন্ের প্বন্েষজ্াগুপ্ল 
গুরুত্বপূণ্গ, এবং োঁরা থয প্বষয়গুপ্ল সম্পন্ে্গ  পয্গান্লাচনা 
েরন্িন অেবা আন্লাচনা েরন্িন থসগুপ্ল যপ্ে আপপ্ন 
অনিুাবন না েরন্ে পান্রন োহন্ল রিশ্ন েরন্বন। 

অবতবিক্ত ি্যবক্ত এিং/অথিলা বিরিষজ্গর

প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE আপনার 
প্েশুটির সম্পন্ে্গ  জ্ান এবং প্বন্েষজ্োসহ আরও অপ্েপ্রক্ত 
ব্প্ক্তন্েরও আন্লাচন সভাটিন্ে অন্ভু্গ ক্ত েরন্ে পান্রন। 

উোহরণ স্রূপ আপপ্ন আমন্ত্রণ েরন্ে পান্রন:
■	 আপনার সন্ান সম্পন্ে্গ  ও োর অক্মোর প্বষন্য় প্বন্েষ 
অপ্ভজ্ো োো থোনও থপোোর; 

■	 যারা আপনার সন্ান্নর েপ্ক্ত এবং/অেবা রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল 
সম্পন্ে্গ  েো বলন্ে পান্র। 

প্েক্া প্বভার, প্েশুটি সম্পন্ে্গ  প্বন্েষ প্বন্েষজ্ো অেবা জ্ান 
রিোন েরন্ে পান্রন এমন ব্প্ক্ত, থযমন এেটি উপন্পোোর  
অেবা সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবা রিোনোরীর মে এে বা 
এোপ্িেব্প্ক্তবর্গন্ে আমন্ত্রণ জানান্ে পান্রন। 

বিে্যলালয়বিবতিক অথিলা দজললাবিবতিক CSE 
িেরি্যি অনপুবথিরত ছলা়ে

প্নপ্ে্গষ্ প্েিু পপ্রপ্স্প্েন্ে, এেটি প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর বাি্োমলূে সেস্ এেটি CSE 
আন্লাচনা সভায় উপপ্স্প্ে থেন্ে িাে থপন্ে পান্রন, েন্ব এটি 
যপ্ে এেটি রিােপ্মে CSE আন্লাচনা সভা না হয়।

অনগু্হ েন্র মন্ন রাখন্বন থয, এেটি প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE প্নয়মমাপ্ফেভান্বই এবং আপনার 
স্ীেৃপ্ে অেবা সমেপ্ে প্বনা এেজন প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর বাি্োমলূে সেস্ন্ে িাে প্েন্ে 
পান্রন না। আপনার এবং প্বে্ালয় অেবা থজলাপ্ভপ্তিে 
CSE বোরা প্নি্গারণ েরা রিন্য়াজন থয় এেজন প্নপ্ে্গষ্ সেন্স্র 
উপপ্স্প্ে ব্েীে এেটি CSE আন্লাচনা সভার আন্য়াজন েরা 
অে্গপূণ্গ প্ে না অেবা আন্লাচনা সভাটির োপ্রখটি পপ্রবে্গ ন 
েরাটি উপযুক্ত হন্ব যান্ে থসই ব্প্ক্ত আন্লাচনা সভাটিন্ে 
উপপ্স্ে হন্ে পান্রন এবং আন্লাচনায় থযারোন েরন্ে পান্রন।

যখন একজন বিে্যলালয়বিবতিক অথিলা দজললাবিবতিক 
CSE িেরি্যি এবক্তয়লািিুক্ত অঞ্চলগুবল অথিলা িম্পবকমে ত 
পবিরষিলাগুবল িম্পরকমে  আরললাচনলা কিলা হরি নলা।

যখন এেজন প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর 
বাি্োমলূে সেন্স্র এপ্ক্তয়ারভুক্ত অঞ্চলগুপ্ল অেবা 
সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্লর থোন রিোর পপ্রবে্গ ন েরা অেবা 
CSE আন্লাচনা সভায় আন্লাপ্চে হন্চ্ না, েখন আপপ্ন 
োন্ের িাে থেওয়ার থক্ন্রে স্ীেৃে হন্ে পান্রন। আপনার 
প্লপ্খে স্ীেৃপ্েপ্বনা এেজন সেস্ন্ে িাো থেওয়া যায় 
না। CSE আন্লাচনা সভা অনপু্ষ্ে হওয়ার েমপন্ক্ 5টি 
ে্ান্লডিার প্েবস পরূিমে িেি্যরেি ছলা়ে দেওয়লাি বিষয়টি 
িম্পরকমে  এক্ত হরত হরি। 

আপপ্ন, অি্ক্্, প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE  
আপ্িোপ্র CSE আন্লাচনা সভার বিক্বপ্ত/ছলা়ে দেওয়লাি 
অনরুিলারধি ফন্ম্গ, আপনার পিন্ন্দর ভাষায়, যপ্ে থসটি 
DOE-এর সংজ্াপ্য়ে ভাষাসমনূ্হর োপ্লোর (48 নং পৃষ্ার 
রিপ্েেব্দন্োষ থেখুন) অন্ভু্গ ক্ত হয়, এই অননু্রািটি েরন্ে 
পান্রন। যপ্ে আপপ্ন সেস্ এসেপ্েউজান্লর সান্ে সমেে হন 
েন্ব আপনান্ে অবে্ই ফম্গাটি স্াক্র েরন্ে এবং এটিন্ে 
সূপ্চে থযারান্যান্রর ব্প্ক্তন্ে প্ফপ্রন্য় প্েন্ে হন্ব। আপপ্ন 
যপ্ে স্ীেৃে না হন োহন্ল থসই সেস্টিন্ে আন্লাচনা সভায় 
উপপ্স্প্ে থেন্ে িাো থেওয়া যায় না। 

আপপ্ন হন্লন প্বে্ালয় 
অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-
এরএেজনসেস্ এবং আপনার 
প্নন্বেটি গুরুত্বপূণ্গ। 
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যখন একজন বিে্যলালয়বিবতিক অথিলা দজললাবিবতিক 
CSE-এি িেরি্যি এবক্তয়লািিুক্ত অঞ্চলগুবল অথিলা 
িম্পবকমে ত পবিরষিলাগুবল িম্পরকমে  আরললাচনলা কিলা হরি।

এেজন বাি্োমলূে প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে 
CSE সেন্স্র এপ্ক্তয়ারভুক্ত অঞ্চলগুপ্ল অেবা সম্পপ্ে্গ ে 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল ুসম্পন্ে্গ  আন্লাচনা েরা হন্লও োঁন্ে িাে 
থেওয়া থযন্ে পান্র। োঁন্ের আন্লাচনা সভাটির পুন্ব্গ আপনার 
এবং প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেভআ থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর 
প্নেট প্লপ্খে প্নন্বে রিোন েরার রিন্য়াজন হন্ব। আপনার 
সমেপ্েপ্বনা এেজন সেস্ন্ে িাে থেওয়া যান্ব না। 
িােরিাপ্ত প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-সেন্স্র 
প্নন্বেগুপ্ল CSE আন্লাচনা সভার েমপন্ক্ 5টি ে্ান্লডিার 
প্েবন্সর পূন্ব্গ প্পোমাো এবং প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
দজললাবিবতিক CSE উিরয়ি বনকট আিবি্যকিলারি 
প্েলান কিরত হরি।

আাপপ্ন, অি্ক্, আপ্িোপ্রে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE, 
CSE আন্লাচনা সভারপ্বজ্প্প্ত/সেন্স্র অনপুপ্স্প্ের 
অননু্রান্ির ফন্ম্গর উপি, আপনলাি পছরন্দি িলাষলায়, 
যবে দিটিDOE বিলািলা িংজ্লাবয়ত িলাষলাগুবলি তলাবলকলায় 
অন্ভু্গ ক্ত োন্ে (48 নং পৃষ্ায় রিপ্েেব্দন্োষ থেখুন) এই 
অননু্রািটি েরন্ে পান্রন। যপ্ে আপপ্ন সেস্ এসেপ্েউজান্লর 
সান্ে সমেে হন েন্ব আপনান্ে অবে্ই ফম্গাটি স্াক্র েরন্ে 
এবং এটিন্ে সূপ্চে থযারান্যান্রর ব্প্ক্তন্ে প্ফপ্রন্য় প্েন্ে হন্ব। 
যপ্ে আপপ্ন সমেে না হন েন্ব সেস্টি সভা থেন্ে এসেপ্েউজ 
হন্বন। 

িলাবষমেক পযমেলারললাচনলাি পরি IEP টি িংরিলাধন

এেটি আন্লাচনা সভা ব্েীেই প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE বোরা আপনার প্েশুটির IEP-থে এেটি 
পপ্রবে্গ ন রটান্না থযন্ে পান্র শুিুমারে যপ্ে আপপ্ন রিপ্েটি 
রিস্তাপ্বে পপ্রবে্গ ন্নর জন্ প্লপ্খে সমেপ্ে রিোন েন্রন।

এেটি আন্লাচনা সভা ব্ােীে এেটি IEP-এর সংন্োিন্নর 
পূন্ব্গ, প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE 
থে আবপ্ে্েভান্ব সেল রিস্তাপ্বে পপ্রবে্গ নসমনূ্হর প্বস্তাপ্রে 
প্ববরণ IEP সংন্োিন্নর জন্ CSE আন্লাচনা সভা 
বজ্গ ন্নর ফন্ম্গর উপর পপ্রষ্ারভান্ব রিোন েরন্ে হন্ব। এই 
প্বজ্প্প্তটিন্ে সমস্ত রিস্তাপ্বে পপ্রবে্গ ন্নর এেটি পেষ্ বণ্গনা 
অন্ভু্গ ক্ত োেন্ব। অপ্েপ্রক্তভান্ব, আপনার সন্ঙ্ থযন্োন এবং 
সেল সংন্োিনসমহূ সম্পন্ে্গ  আন্লাচনার উন্দেন্ে্ এেজন 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে সেস্ন্ে আবপ্ে্েভান্ব 
উপপ্স্ে োেন্ে হন্ব। আপপ্ন যপ্ে পপ্রবে্গ নগুপ্লন্ে স্ীেৃে 
হন, োহন্ল আপনান্ে আবপ্ে্ে ভান্ব IEP সংন্োিন্নর 
জন্ CSE আন্লাচনা সভা িজমে রনি ফর ম্ে স্লাক্ি করি 
দিটি প্ত্যলাপমের কিরত হরি। এেবার ফম্গটি পাওয়া থরন্ল 
পপ্রবে্গ নগুপ্ল থোনও প্মটিং িাোই েরা হন্ব। IEPটি থোনও 
সভা িাোই সংন্োিন হওয়ার পন্রর প্েন সংন্োপ্িে IEP — 
এর এেটি অনপু্লপ্প আপনান্ে অবে্ই পাঠান্না হন্ব। 
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প্বভার 3
ইবডিবিজ্ুযয়ললাইজড এডুরকিন দপ্লাগ্লা্ (IEP)

এেটি CSE আন্লাচনা সভার 
গুরুত্বপূণ্গ অংে হল আপনার 
প্েশুটির বে্গ মান েক্ো এবং 
সক্মোসমনূ্হর নপ্েেরণ, 
প্েক্াপ্ভপ্তিে লক্্প্স্র েরা 
এবং েী িরন্ণর প্বন্েষ 
প্েক্াপ্ভপ্তিে সহায়ো এবং 
পপ্রন্ষবা সমহূ োর রিপ্ে 
রিোন েরা হন্ব ো প্নি্গারণ 
েরা। 
IEP:

■ আপনার সন্ান প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাপ্ে থপন্ে পারন্বন 
প্েনা ো থেখা; এবং 

■ আপনার সন্ানন্ে প্েক্া েপ্তন্রর েরফ থেন্ে সবন্েন্ে 
েম রিপ্েবন্েোমলূে পপ্রন্বন্ে প্বনামনূ্ল্ উপযুক্ত 
পাবপ্লে প্েক্া (FAPE) থেওয়ার প্বষয়টি প্লপ্খে 
ভান্ব সংরঠিে েরা। সবন্েন্ে েম রিপ্েবন্েোমলূে 
পপ্রন্বে বলন্ে থবাঝান্না হন্চ্ থয যেেরূ সম্ভব েেেরূ 
আপনার সন্ানন্ে অক্মো থনই এমন বাচ্ান্ের সান্ে 
এেসান্ে প্েক্া পাওয়ার সুন্যার েন্র থেওয়া হন্ব এবং 
অক্ম না হন্ল আপনার সন্ান থয সু্ন্ল থযন্ে পারন্েন 
থসই সু্ন্লই পাঠান্না হন্ব।

CSE আন্লাচনা সভাটিন্ে, আপপ্ন থয আন্লাচনা সভাটিন্ে 
উপপ্স্ে প্িন্লন োর রিামাপ্ণে স্রুপ আপনান্ে IEP-থে 
স্াক্র েরন্ে বলা হন্ব। েন্ব এর অে্গ এই নয় থয আপপ্ন 
নপ্েন্ে োো প্বষয়বস্তুন্ে সমেপ্ে জানান্চ্ন। আপনান্ে 
IEP এর এেটি অনপু্লপ্প থেওয়া হন্ব। আপপ্ন সভায় 
আসন্ে না পারন্ল, সভার অল্প পন্রই IEP এর এেটি 
অনপু্লপ্প আপনার বাপ্েন্ে পাঠিন্য় থেওয়া হন্ব। 

13 

IEP হ'ল আপনার 
সন্ান্নর প্বষন্য় 
এবং এটি োর 
রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল 
েীভান্ব থমটায় থস 
প্বষয়ে।

আ্লাি িন্লারনি IEP — দত কী তথ্য 
অন্িুমে ক্ত থলারক?
  — পৃষ্া 17 থেখুন
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দযলাগ্যতলা

দযলাগ্যতলা বনধমেলাির
আপপ্ন “দযলাগ্যতলা” এর রিপ্েেব্দটিসম্পন্ে্গ  আন্লাচনা 
শুনন্েপান্বন। প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE 
প্নি্গারণ েরন্বন থয আপনার প্েশুটি প্বন্েষ প্েক্া
 ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্লর জন্ থযার্ প্ে না। এেটি 
প্বে্ালন্য় যাওয়ার বয়প্স িারে প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবাগুপ্লর জন্ থযার্ যপ্ে িারেটি:
■	 অক্মোর থরেণীপ্বভান্রর এে বা এোপ্িে মাপোঠি পূরণ 
েন্র (ডানপ্েন্ের চাট্গ টি থেখুন); এবং

■	 িান্রের অননু্মাপ্েে প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাপ্ে এবং থরিাগ্ান্মর 
রিন্য়াজন হন্ল।

িারেন্ে প্বপ্ভন্ন িরন্নর অক্মোর এেটি বা এোপ্িন্ের 
প্নপ্রন্খ প্বন্বচনা েরা না হন্ল, সু্ন্ল পোর বয়সী িারে প্বন্েষ 
প্েক্া পপ্রন্ষবাপ্ের জন্ প্বন্বপ্চে হন না। অপ্েপ্রক্তভান্ব, 
এেটি িারে থযার্ নয় যপ্েও থস োপ্লোভুক্ত থরেণীপ্বভান্রর 
এেটি মাপোঠিও পূরণ েন্র, প্েন্তু োর প্নম্নপ্লপ্খে 
প্ভপ্তিন্েপ্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবা এবং োয্গরিন্মর 
রিন্য়াজনীয়ো না োন্ে:
■ পোর প্েে থেন্ে সঠিে ভান্ব চাপ্লে হন্ে না পারা, োর 
মন্ি্ রন্য়ন্ি — েন্ব্দর উচ্চারন্ণর প্েে থেন্ে অবরে োো, 
েন্ব্দর উচ্চারণ, প্বপ্ভন্ন েন্ব্দর প্বষন্য় জ্ান জন্মান্না, পোর 
প্েে থেন্ে সাবলীলো (মনু্খ উচ্চারণ েন্র পোও এর মন্ি্ 
িরা হয়) এবং থবািরম্ হওয়ার প্বষয়; অেবা 

■ অঙ্ েরার প্েে থেন্ে সঠিে ভান্ব চাপ্লে হন্ে না পারা; বা
■ ইংরাপ্জন্ে থসভান্ব েক্ না হওয়া।

প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE, আপনার 
অংেগ্হণ সহ, প্নি্গারণ েরন্ে পান্রন থয আপনার 
প্েশুটি অক্মোযুক্ত নয় এবং োর প্বন্েষ প্েক্াপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবাগুপ্লর রিন্য়াজনীয়ো নাই। এই থক্ন্রে, IEP রঠন েরা 
হন্ব না। মলূ্ায়নগুপ্ল থেন্ে পাওযা েে্ আপনার সন্ান্নর 
সু্ন্লর রিিান অি্ন্ক্র হান্ে েুন্ল থেওয়া হন্ব এবং আপনার 
সন্ান্নর প্বোন্ের জন্ প্েপ্ন উপযুক্ত থপোোরন্ের প্নন্য় োজ 
েরন্বন। 

যপ্ে প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE, 
মলূ্ায়ন(গুপ্ল)র প্ভপ্তিন্ে প্নি্গারণ েন্রন থয আপনার প্েশুটির 
থোন রিোর অক্মো আন্ি এবং প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবাগুপ্লর রিন্য়াজনীয়ো আন্ি, োহন্ল CSE আন্লাচনা 
সভায় এেটি IEP রঠন েরা হন্ব। IEP-থে, আপনার প্েশুটি 
থয প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে োয্গরিমসমহূ এবং/অেবা 
পপ্রন্ষবাসমহূ রিাপ্ত হন্ব এবং থয লন্ক্্র রিপ্ে আপনার প্েশুটি 
অগ্সর হন্ব থসই সম্পন্ে্গ  প্বস্তাপ্রে প্ববরণ রিেতি োন্ে। 
প্বভার 4-এ প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে থয পপ্রন্ষবাসমহূ 
রিোন েরা হন্ে পান্র থসই সম্পন্ে্গ  প্বস্তাপ্রে প্ববরণ রিেতি 
আন্ি। 

অটিজম (প্েশুন্ের মানপ্সে ব্প্ি)
প্বোন্ের প্েে থেন্ে এে িরন্নর অক্মো, যা থমৌপ্খে 
প্েে থেন্ে বা থমৌপ্খে নয় এমন অন্ প্েে থেন্েও প্নন্জন্ে 
রিোন্ের থক্ন্রে এবং সামাপ্জে ভান্ব থমলান্মোর প্েে থেন্ে 
ভান্লা রেন্মর অসুপ্বিা োো, সািারণে 3 বির বয়ন্সর 
আন্রই পপ্রলপ্ক্ে হয় এবং যা সন্ানন্ে োর প্েক্ারে প্েে 
থেন্ে ক্প্েগ্স্ত েন্র। 

আত্মমগ্নোর সন্ঙ্ রিায়েই সংযুক্ত হওয়া অন্ান্ চাপ্রপ্রেে 
ত্বপ্েষ্্গুপ্ল হল থপৌনঃপুপ্নেভান্ব এেই োজ বারংবার েরা 
এবং এেন্রন্য় সঞ্চালনসমহূ, পপ্রন্বেরে অেবা রিাে্প্হে 
রুটিন োজেন্ম্গর পপ্রবে্গ ন্ন বািা সৃপ্ষ্ েরা এবং থবািপ্ভপ্তিে 
অপ্ভজ্োগুপ্লর রিপ্ে অস্াভাপ্বে রিেু্তির রিোন েরা। 

মানপ্সে প্েে থেন্ে এেজন িান্রের অসুপ্বিা োোর োরন্ণ 
যপ্ে োর প্েক্া ক্প্েগ্স্ত হয় োহন্ল এই েব্দ রিন্য়াজ্ নাও হন্ে 
পান্র।

বপ্িরো
এমন থোন িারে যান্ের রেবণেপ্ক্ত এেটাই েবু্গল থয রেবন্ণর 
মাি্ন্ম ভাষারে েে্ িরন্ে পান্রন না, অ্াপ্লেপ্ফন্েেন 
ব্বহার েন্র বা না েন্র, এবং ো িান্রের প্েক্ারে উন্নপ্েন্ে 
রিপ্েবন্েস্রূপ হন্য় ওন্ঠ।

অক্্তলাি দরেবরবিিলাগগুবল
থরেপ্ণপ্বভারন্যার্ অক্ামোর এেটি উোহরণ এখান্ন 
থেওয়া হ'ল:

■ অটিজ্ (বিশুরেি ্লানবিক ি্যবধ)

■ িবধিতলা

■ ্কূ — িবধি

■ ্লানবিক িলারি অিবুিধলায় থলাকলা

■ রেিরর অক্্তলা

■ িুবদ্ধগত বেক দথরক অক্্তলা

■ দিখলাি বেক দথরক অক্্তলা

■ একলাবধক অক্্তলা

■ অবথি — বচবকত িলা িম্পবকমে ত প্বতিন্ধকতলা

■ অন্যলান্য স্লাথি্যগত প্বতিন্ধকতলা

■ বপিচ িলা িলাষলাজবনত অক্্তলা

■ ্লাথলায় দজলা়েলারললা আঘলাত

■ েিৃ্যগত বিকলতলা 
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মেূ — বপ্ির
রেবণ এবং েে্গন উভয় রিোর অসুপ্বিাসহ এেটি িান্রের, 
থযসপ্মেলনটি থযারান্যার এবং উন্নয়নপ্ভপ্তিে এবং প্েক্াপ্ভপ্তির 
েীব্র রিন্য়াজনীয়োসমনূ্হর োরণ হয়, থযগুপ্ল শুিুমারে রেবণ 
অক্মো অেবা অন্ত্ব সহ এেটি িান্রের থক্ন্রে রিেতি প্বন্েষ 
প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে োয্গরিমগুপ্ল বোরা সংস্ান রিাপ্ত হয় না। 

মানপ্সে ভান্ব অসুপ্বিায় োো
এেজন িারে যার মন্ি্ প্নম্নপ্লপ্খে ত্বপ্েষ্্গুপ্লর এেটি বা 
এোপ্িে েীর্গ সমন্য়র প্নপ্রন্খ থেখা যায় এবং প্বন্েষ ভান্ব 
পপ্রলপ্ক্ে হয় যা োন্ে োর প্েক্ারে প্েে থেন্ে ক্প্েগ্স্ত 
েন্র:
■ থেখার থক্ন্রে এে িরন্নর অক্মো যা বপু্ধিমতিা, অনভূুপ্ে 
বা স্াস্্রে প্বষন্য়র মাি্ন্ম ব্াখ্া েরা যায় না;

■ ক্ান্সর অন্ান্ন্ের এবং প্েক্ে — প্েপ্ক্োন্ের সান্ে 
সন্ন্াষজনে পারপেপ্রে সম্পে্গ  রন্ে থোলার অক্মো;

■ স্াভাপ্বে বা সািারণ পপ্রপ্স্প্েন্ে অস্াভাপ্বে িরন্নর 
আচরণ বা অনভূুপ্ের বপ্হঃরিোে;

■ সািারণে অখুপ্ে োো বা হোোয় থভারা; বা
■ োরীপ্রে লক্ণ অেবা ব্প্ক্তরে বা সু্ল সংরিান্ সমস্ার 
সান্ে সম্বন্ীে ভয় রন্ে থোলার রিবণো।

রেবন্ণ অক্মো
এেটি রেবণরে বািা, স্ায়ী থহাে অেবা পপ্রবে্গ নেীল, থযটি 
িারেটির প্েক্ারে েম্গেক্োন্ে থনপ্েবাচেভান্ব রিভাপ্বে 
েন্র প্েন্তু এই প্বভারটিন্ে বপ্িরোর সংজ্া অন্ভু্গ ক্ত হয় না।

বপু্ধিরে প্েে থেন্ে অক্মো
এেটি িান্রের, প্বোন্ের োন্ল রিোপ্েে, রে সািারণ 
আন্বরপ্ভপ্তিে েম্গক্মোর উন্লেখন্যার্ভান্ব প্নম্নবেথী 
সক্মো এবং এেই সন্ঙ্ প্বে্মান মাপ্নন্য় থনওয়ার 
মানপ্সেোর অভাব, থযটি থসই িান্রের প্েক্ারে েম্গেক্োন্ে 
থনপ্েবাচেভান্ব রিভাপ্বে েন্র।

থেখার প্েে থেন্ে অক্মো
প্েক্া গ্হন্ণর অক্মোর অে্গ হল থবািপ্ভপ্তিে অেবা ভাষার  
ব্বহার প্ভপ্তিে, েপ্েে অেবা প্লপ্খে এে বা এোপ্িে 
মনস্তাপ্ত্বে রিপ্রিয়ার অোয্গেরীো, থযটি রেবণ, প্চন্ন, েেন, 
পঠন, প্লখন, বানান অেবা রাপ্ণপ্েে রণনার অসমূ্পণ্গ  
ক্মোর মাি্ন্ম প্নন্জর থেন্েই রিোপ্েে হয়। রিপ্েেব্দটি, 
িারণাপ্ভপ্তিে অক্মো, মপ্স্তন্স্র আরাে, মপ্স্তন্স্র প্নম্নেম 
অোয্গোরীো, প্েক্ণ অক্মাো এবং প্বোেপ্ভপ্তিে ভাষার 
অন্ে্গাপলপ্ব্ধর অক্মো ইে্াপ্ে অবস্াগুপ্লন্ে অন্ভু্গ ক্ত েন্র। 
রিপ্েেব্দটি, রিােপ্মেভান্ব থযগুপ্ল েে্গনপ্ভপ্তিে, রেবণপ্ভপ্তিে 
অেবা স্ায়প্বে অক্মোসমনূ্হর; থবািরে অক্মো; 
আন্বররে প্বঘ্ন অেবা পপ্রন্বেরে, সংসৃ্প্েরে অেবা আপ্ে্গে 
অসুপ্বিার ফলস্রুপ নয় এমন প্েক্ণ সমস্াসমহূন্ে অন্ভু্গ ক্ত 
েন্র না। 

এোপ্িে অক্মো
এেই সন্ঙ্ রটমান প্বঘ্নসমহূ (থযমন থবািপ্ভপ্তিে অক্মো - 
অন্ত্ব, থবািপ্ভপ্তিে অক্মো - অপ্স্প্ভপ্তিে প্বঘ্নসমহূ 
ইে্াপ্ে) সহ এেটি িান্রে, থযগুপ্ল সপ্মেলন থয প্েক্ারে 
রিন্য়াজনীয়োসমনূ্হর োরণ হয় থযগুপ্ল উপন্রর প্বঘ্নগুপ্লর 
মন্ি্ এেটির জন্ রিেতি প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্ার োয্গরিম বোরা 
থসগুপ্ল পূরন্ণর জন্ এেেভান্ব সংস্ান রিোন েরা সম্ভবপর 
নয়। মেূবপ্িরন্ের এর মন্ি্ িরা হয় না।

উপন্র রিেতি অক্মোর 
মাপোঠিগুপ্লর প্ভপ্তিন্ে 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলা 
CSE প্সধিান্ গ্হণ েরন্ব 
আপনার প্েশুটি প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবার জন্ উপযুক্ত প্েনা।
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অপ্স্ — প্চপ্েত সা সম্পপ্ে্গ ে রিপ্েবন্েো
অপ্স্ — প্চপ্েত সা সম্পপ্ে্গ ে এে জটিল রিপ্েবন্েো 
যা িারেন্ে োর প্েক্ার প্েে থেন্ে ক্প্েগ্স্ত েন্র। 
রিপ্েেব্দটি জন্মরে প্বেলাঙ্োজপ্নে (থযমন, ক্াবফুট, 
থোন অন্ঙ্র অনপুপ্স্প্ে ইে্াপ্ে)রিপ্েবন্েোসমহূ, 
থরারজপ্নে রিপ্েবন্েো (থযমন, থপাপ্লওমান্য়লাইটিস, 
থবান টিউবারপ্েউন্লাপ্সস ইে্াপ্ে) এবং অন্ান্ োরণ 
বেে রিপ্েবন্েোসমহূ (থযমন, থসপ্রব্রাল পাপ্্স, অঙ্েে্গ ণ, 
অপ্স্ভঙ্ অেবা থপাো থযগুপ্ল সংন্োচন্নর োরণ হন্ে পান্র) 
অন্ভু্গ ক্ত েন্র।

অন্ান্ স্াস্্রে রিপ্েবন্েো
পপ্রন্বেরে উেন্সচেগুপ্লর রিপ্ে অপ্েপ্রক্ত সেে্গ ো অন্ভু্গ ক্ত 
েন্র সীমাবধি েপ্ক্ত, রিাণেপ্ক্ত অেবা সেে্গ ো যা প্েক্ারে 
পপ্রন্বন্ে সীমাবধি সেে্গ োর োরণ হয়, থযগুপ্ল হৃেপ্পন্ডির 
অবস্া, টিউবারপ্েউন্লাপ্সস, প্রউম্াটিে প্ফভার, থনফ্াইটিস, 
অ্াজমা, প্সেল থসল অ্াপ্নপ্ময়া, এন্মাপ্ফপ্লয়া, এপ্পন্লপ্সি, 
থলডপয়জপ্নং, প্লউন্োপ্ময়া, ডায়াপ্বটিস, মনন্যান্রর 
অভাব জপ্নে প্বোর, অেবা মনন্যান্রর অভাব জপ্নে 
অপ্ে প্রিয়ামলূে প্বোর, টিউন্রটি প্সন্ড্রম অন্ভু্গ ক্ত েন্র 
প্েন্তু সীমাবধি নয় এমন েীর্গোলীন অেবা েীব্র স্াস্্রে 
সমস্াসমহূ থযগুপ্ল িারেটির প্েক্ারে েম্গক্মোর উপর 
থনপ্েবাচে রিভাব প্বস্তার েন্র ইে্াপ্ে অক্মো সহ এেটি 
িারে।

প্পেচ বা ভাষাজপ্নে অক্মো
এেজন িারে যার প্নন্জন্ে রিোে েরার প্েে থেন্ে অসুপ্বিায় 
থভান্রন, থযমন থোেলাপ্ম, ইমন্পয়াড্গ  আটি্গ প্েউন্লেন, ভাষার 
থক্ন্রে রিপ্েবন্েো বা আওয়ান্জর প্েে থেন্ে রিপ্েবন্েো যা 
থসই িারেন্ে োর প্েক্ারে প্েে থেন্ে ক্প্েগ্স্ত েন্র।

মাোয় থজাোন্লা আরাে
বপ্হরারে বস্তুপ্ভপ্তিে েপ্ক্তজপ্নে োরন্ণ রিাপ্ত আরাে, 
অেবা প্নপ্ে্গষ্ প্েিু প্চপ্েতসারে অবস্া থযমন থ্রিাে, 
এনন্সফালাইটিস, অ্াপ্নউপ্রসম, এবং অ্ানপ্সেয়া অেবা 
রিপ্েবন্েোর োরণসহ থব্রন টিউমারসহ এেটি িারে, থযগুপ্ল 
থসই িারেটির প্েক্াপ্ভপ্তিে েম্গেক্োর উপর থনপ্েবাচে 
রিভাব প্বস্তার েন্র। 

রিপ্েেব্দটি উন্মকু্ত অেবা বন্ রিোন্রর মস্তন্ে আরাে অেবা 
থোন প্চপ্েতসারে োরন্ণ মপ্স্তন্স্ আরান্ের োরন্ণ সংন্যার,  
ভাষা, সৃ্েী, মনন্যার, থযৌপ্ক্তেো, আোরপ্বহীন প্চন্ািারা, 
প্বচারবপু্ধি, সমস্ার সমািান, থবািমলূে, িারণামলূে 
এবং স্ায়প্বে সক্মোসমহূ, মনস্তাপ্ত্বে আচরণ, োরীপ্রে 
োয্গেলাপসমহূ, েে্ রিপ্রিয়েরণ এবং েেন অন্র্গে 
েন্র এেটি বা এোপ্িে থক্ন্রে অল্প, মি্বেথী অেবা েীব্র 
রিপ্েবন্েো। 

েব্দটিন্ে জন্মরে বা জন্ন্মর সময় ট্রমার োরন্ণ হওয়া 
আরােগুপ্ল অন্ভু্গ ক্ত নয়।

েেৃ্রে প্বেলো
অন্ত্বসহ এেটি েে্গনপ্ভপ্তিে রিপ্েবন্েো, সংন্োিন সন্ত্বও 
িারেটির প্েক্াপ্ভপ্তিে েম্গসম্পােন্ন থনপ্েবাচে রিভাব প্বস্তার 
েন্র। েব্দটিন্ে আংপ্েে েপৃ্ষ্ এবং অন্ত্ব অন্ভু্গ ক্ত।
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17 

IEP এি িলা্গ্ীি্ূহ

IEPথে আপনার সন্ান সম্পন্ে্গ  এবং োর অনন্ রিন্য়াজনীয়ো 
থমটান্নার জন্ নেোেৃে প্েক্ারে থরিাগ্ামটি অবে্ই েে্ 
সমপ্বিে োেন্ে হন্ব। এই েন্ে্ অন্ভু্গ ক্ত আন্ি:

ক ম্েিম্পলােরনি িতমে ্লান স্ি — IEP-থে আপনার প্েশুটি 
বে্গ মান্ন প্বে্ালয় থেমন োজ েরন্ি আবপ্ে্েভান্ব োর 
উন্লেখ োেন্ে হন্ব। এই েে্টি সািারণে থরেপ্ণেন্ক্র পরীক্া 
এবং অ্াসাইনন্মন্ন্টর মন্ো মলূ্ায়ন, পপ্রন্ষবাগুপ্লর জন্ 
থযার্ো প্স্র েরন্ে স্েন্ত্র পরীক্া বা পুনরায় মলূ্ায়ন্নর 
সময় ও থপন্রন্ট, প্েক্ে, সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবা সরবরাহোরী 
এবং অন্ান্ সু্ল েমথীর েরা পয্গন্বক্ন্ণর ফলাফল থেন্ে 
আন্স। বে্গ মান েম্গসম্পােন্নর অন্ভু্গ ক্ত হয় েীভান্ব প্েশুটির 
অক্োমসূহ সািারণ প্েক্া ব্বস্ার থক্ন্রে োর অংেগ্হণ এবং 
প্বোেন্ে রিভাপ্বে েন্র।

পবি্লাপরযলাগ্য িলাতিবিক লক্্য — এগুপ্ল হল থসই 
লক্্সমহূ থযগুপ্ল আপনার প্েশুটি যুপ্ক্তসংরেভান্ব এেটি 
প্বে্ালয় বন্ষ্গ সমূ্পণ্গ েরন্ে পান্র। লক্্গুপ্ল প্েক্াপ্ভপ্তিে হন্ে 
পান্র, সামাপ্জে অেবা আচরনরে রিন্য়াজনীয়োগুপ্লর পূরণ 
েরন্ে পান্র, স্াস্্প্ভপ্তিে রিন্য়াজনীয়ো সম্পপ্ে্গ ে হন্ে পান্র 
অেবা অন্ান্ প্েক্াপ্ভপ্তিে রিন্য়াজনীয়োসমহূ। লক্্গুপ্ল 
অবে্ই “পপ্রমাপন্যার্” হন্ে হন্ব, যার অে্গ এটি প্েক্ােথীটি 
লক্্গুপ্ল অজ্গ ন েন্রন্ি প্েনা ো পপ্রমাপ েরা অবে্ই সম্ভব 
হন্ব। প্বেল্পপ্ভপ্তিে মলূ্ায়ন্ন অংেগ্হণোরী িারেন্ের জন্, 
লক্্গুপ্ল স্ল্পোলীন উন্দেে্গুপ্লন্ে অেবা প্নপ্ে্গষ্ সীমায় 
প্বভক্ত েরা হয়।

িপুলাবিিকৃত বিরিষ বিক্লা ি্যিথিলাবিবতিক কলাযমেক্র্ এিং 
পবিরষিলাি্ূহ — IEP-থে আবপ্ে্েভান্ব আপনার প্েশুটির 
রিপ্ে অেবা আপনার প্েশুটির পন্ক্ রিেতি প্বন্েষ প্েক্া 
ব্বস্াপ্ভপ্তিে এবং সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাসমনূ্হর োপ্লো রিোন 
েরন্ে হন্ব। প্বন্েষ প্েক্া থরিাগ্ামগুপ্ল সম্পন্ে্গ  প্বস্তাপ্রে েন্ে্ 
এবং সহায়োর জন্ েয়া েন্র প্বভার 4 থেখুন।

অক্্তলাবিহীন ছলাত্ররেি িরগে অংিগ্হর — আপনার 
প্েশুটি সািারণ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে থরেণীগুপ্লন্ে এবং 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অন্ান্ োয্গেলান্প থোন পপ্রসীমা পয্গন্ 
অ-অক্মোযুক্ত প্েশুগুপ্লর সন্ঙ্ অংেগ্হণ েরন্ব IEP 
আবপ্ে্েভান্ব োর ব্াখ্া রিোন েরন্ব। যপ্ে থোন িারে 
মি্ানিন্ভাজন্ন, প্বে্ালয়প্ভপ্তিে পপ্রভ্রমন্ণ অেবা বাপ্ে 

প্বে্ালয়টির সন্ঙ্ প্বে্ালয়প্ভপ্তিে এেপ্রেেরন্ণ উপপ্স্ে হন্ে 
অননু্মাপ্েে না হয়, থসটি আবপ্ে্েভান্ব IEP থে উন্লেপ্খে 
হন্ে হন্ব।

িলাজ্য এিং দজললাবিবতিক ্লূ্যলায়রন অংিগ্হর — IEP-
থে, আপনার প্েশুটি রাজ্ এবং থজলাপ্ভপ্তিে মলূ্ায়নগুপ্লন্ে 
অংেগ্হণ েরন্ব প্ে না এবং এই পরীক্াগুপ্লর পপ্রচালন 
োন্ল আপনার প্েশুটির থোন রিোর সংস্ানসমনূ্হর, যপ্ে প্েিু 
োন্ে, রিন্য়াজন হন্ব আবপ্ে্েভান্ব প্চপ্নিে োেন্ে হন্ব। যপ্ে 
আপনার সন্ান রিন্েে এবং প্জলা প্ভপ্তিে মলূ্ায়নগুপ্লন্ে অংে 
না থনয় েন্ব েীভান্ব আপনার সন্ান্নর রিরপ্ে পপ্রমাপ েরা 
হন্ব েতসহ প্নউ ইয়ে্গ  প্বেল্প মলূ্ায়ন্নর থরিাগ্াম সহ অবে্ই 
ব্াখ্া েরন্ব।

েয়া েন্র সেে্গ  হন থয প্েক্ােথীরা প্বেল্প মলূ্ায়ন্ন অংেগ্হণ 
েরন্ি োরা স্ানীয় বা প্রন্জন্ট প্ডন্লোমা পাওয়ার থযার্ হন্ব না।

উন্নতীি ্লাপকলাঠি — থগ্ড 3 থেন্ে শুরু হন্য় 8 অবপ্ি 
যপ্ে আপনার সন্ান রিন্েে এবং েহর প্ভপ্তিে পরীক্াগুপ্লন্ে 
অংেগ্হণ েন্র েন্ব IEP আপনার সন্ান সমস্ত সন্ান্নর মন্ো 
বা আপনার সন্ান্নর ঈষতপপ্রবপ্ে্গ ে থরিান্মােন্নর মাপেণ্ড 
োেন্ব প্েনা ো এেই থরিান্মােন্নর মানন্ে পাোপাপ্ে সমস্ত 
প্েক্ােথীর জন্ হন্ব। যপ্ে ঈষতপপ্রবপ্ে্গ ে রিন্মােন্নর মাপেণ্ড 
রিস্তাপ্বে োন্ে েন্ব IEPটি অবে্ই মাপেণ্ডটি বণ্গনা েরন্ব।

বডরলেলা্লাি উরদেি্য — অক্মোযুক্ত সহ সেল িারেন্েই 
সন্ব্গাচ্চ স্তন্রর প্ডন্লোমাটি অজ্গ ন্নর জন্ উতসাপ্হে েরা হয়। 
উচ্চ প্বে্ালয় থেন্ে প্নর্গমন্নর োন্ল অক্মোযুক্ত িারেরা 
প্নম্নপ্লপ্খে প্ডন্লোমা এবং থরিন্ডনপ্েয়ালগুপ্ল অজ্গ ন েরন্ে 
পান্র। রিন্ে্ে প্ডন্লোমা এবং থরিন্ডনপ্েয়ান্লর জন্ই িারেন্ের 
প্নপ্ে্গষ্ প্েিু পাঠরিম এবং পরীক্া সমূ্পণ্গ েরন্ে হয়। 

অক্মোসহ সেল িান্রের জন্ উপলব্ধ প্ডন্লোমাসমহূ:
■ উন্নীে প্রন্জন্টস প্ডন্লোমা
■ প্রন্জন্টস প্ডন্লোমা
■ স্ানীয় প্ডন্লোমা (সুরক্া জাল)

IEPসমহূ সহ িারেন্ের জন্ উপলব্ধ েন্মসেন্মন্ট 
থরিন্ডনপ্েয়ালস:
■   থেপ্রয়ার থডন্ভলপন্মন্ট অ্াডি অকুন্পোনাল টুেন্ডন্টস 

(CDOS) েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল:
■   প্স্লস অ্াডি অ্াপ্চভন্মন্ট েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল

তলাবিখ এিং থিলানি্হূ — পপ্রন্ষবাগুপ্ল েখন শুরু হন্ব, 
েেবার থসগুপ্ল রিোন েরা হন্ব, থোোয় থসগুপ্ল রিোন 
েরা হন্ব (থরেণীেন্ক্ অেবা প্বে্ালন্য়র অন্ থোন স্ান্ন) 
এবং থসগুপ্লর স্ায়ীত্ব েে প্েন্নর এই সেল েে্ই IEP-থে 
আবপ্ে্েভান্ব উন্লেপ্খে োেন্ে হন্ব।

বপতলা্লাতলাি বনকট প্গবতি প্বতরিেন প্েলান কিলা — 
IEP-থে আবপ্ে্েভান্ব উন্লেখ োেন্ে হন্ব থয, েীভান্ব 
আপনার প্েশুটির রিরপ্ে পপ্রমাপ েরা হন্ব এবং েীভান্ব থসই 
সেল রিরপ্ে সম্পপ্ে্গ ে েে্সমহূ আপনান্ে জানান্না হন্ব।

বনরেমে রিি িলাষলা — যপ্ে আপনার প্েশুটি এেজন ইংরাজী 
ভাষার প্েক্ােথী হয় এবং োর এেটি প্বেেীয় ভাষা প্হসান্ব 
ইংরাজীর রিন্য়াজন হয় (ESL) এবং/অেবা প্বেভাষীে 
পপ্রন্ষবাসমনূ্হর রিন্য়াজন হয়, োহন্ল োর প্নন্ে্গেনার ভাষা 

IEPথে আপনার সন্ান 
সম্পন্ে্গ  প্বস্তাপ্রে েে্ োন্ে 
এবং প্েক্া থরিাগ্ামটি োর 
অনন্ রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল পূরণ 
েরন্ে নেোেৃে।
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সম্পন্ে্গ  এেটি সুপাপ্রে েরা হন্ব। প্নন্ে্গ ন্ের ভাষাটি IEP-
থে প্নপ্ে্গষ্ োেন্ব। 

থিলানলান্িররি পবিরষিলাবে

থিলানলান্িবিবতিক পবিরষিলাগুবল হল কলাযমেকললাপি্রূহি 
এেটি সমপ্বিে গুচ্ থযটি িারেটির রিচলনমলূে প্েক্া, জীপ্বো 
এবং স্ািীন জীবন যাপন্নর লন্ক্্ প্বে্ালয় থেন্ে প্বে্ালয় 
পরবেথী োয্গেলাপগুপ্লন্ে সঞ্চালন্নর থক্ন্রে সুপ্বিা রিোন 
েন্র। িারেন্ের জন্ স্ানান্রপ্ভপ্তিে পপ্রেল্পনাগুপ্ল শুরু 
হয় 12 বির বয়স থেন্ে, যখন এেটি স্তর এে বপৃ্তিমলূে 
মলূ্ায়ন্নর রিন্য়াজন হয় এবং মাি্প্মে পরবেথী রিপ্রিয়াটি 
শুরু েন্র। এই সমন্য় প্েক্ােথী এবং থপন্রন্ট সু্ন্লর সান্ে এেন্রে 
প্েক্ােথীর আগ্হ, পিন্দ এবং থেপ্রয়ান্রর আোঙ্কাগুপ্লন্ে 
সনাক্ত েরা শুরু েরন্ে শুরু েন্র। থয বিন্র প্েক্ােথীর 
বয়স 15 বির হয়, স্ানান্রন্ণর পপ্রন্ষবাগুপ্ল অবে্ই থস 
বিন্রর থেষ হওয়া রিেম IEP — এর অংে হন্ে হন্ব। IEP-
থে মাি্প্মে পরবেথী পপ্রেল্পনার উপাোনগুপ্ল অন্ভু্গ ক্ত 
োন্ে থযগুপ্ল োন্ের মাি্প্মে পরবেথী পপ্রমাপন্যার্ 
লক্্গুপ্ল এবং থসই লক্্গুপ্ল অজ্গ ন্নর জন্ রিন্য়াজনীয় 
স্ানান্রপ্ভপ্তিে রিন্য়াজনীয়োমসূহ এবং োয্গেলাপ 
এবং পপ্রন্ষবাসমনূ্হর এেটি সমপ্বিে গুচ্ প্চপ্নিে েন্র। 
স্ানান্রপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্ল সম্পন্ে্গ  আন্লাচনার জন্ 
িারেটিন্ে CSE আন্লাচনা সভান্ে আবপ্ে্েভান্ব আমন্ত্রণ 
জানান্ে হন্ব। প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর 

এেজন গুরুত্বপূণ্গ সেস্ প্হসান্ব, িারেটি োর েপ্ক্ত, পিন্দ 
এবং আগ্হগুপ্ল সম্পন্ে্গ  আন্লাচনা েরন্ে সমে্গ হন্ব। যপ্ে 
িারেটি CSE আন্লাচনা সভান্ে উপপ্স্ে হন্ে ব্ে্গ হয়, 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-থে আবপ্ে্েভান্ব 
িারেটির পিন্দ এবং আগ্হসমনূ্হর প্বন্বচনা এবং IEP-থে 
থসগুপ্লর রিপ্েফলন প্নপ্চিে েরন্ে হন্ব। স্ানান্রপ্ভপ্তিে 
পপ্রেল্পনা এবং পপ্রন্ষবগুপ্ল হল এেটি রিপ্রিয়া থযটি 
িারেটির স্ােে হওয়া অেবা 21 বির বয়স হওয়ার পরূিমে 
িবহগমে্রনি িলািলাংরি চূ়েলান্ হওয়লা িহ ছলাত্রটি ি্গ্ 
প্বে্ালয় োলটিন্ে রিচপ্লে োন্ে।

প্পোমাোর প্লপ্খে সমেপ্েসহ, থরাষ্ীর সেস্বনৃ্দ (থযমন 
সম্ভাব্ েম্গচারীবনৃ্দ অেবা থরাষ্ীপ্ভপ্তিে অন্ান্ সংস্াসমহূ), 
এবং রিপ্েপ্নপ্িত্বমলূে সংস্ার ব্প্ক্তবর্গ থযমন প্নরীক্ণপ্ভপ্তিে 
জীপ্বো এিং প্চলনবিবতিক বিক্লাি পবিরষিলা-িৃবতি্লূক 
পনুিমেলািন (ACCES-VR), উন্নয়ন্লূক অক্্তলাযকু্ত 
ি্যবক্তরেি কলাযমেলালয়(OPWDD) এিং ্লানবিক স্লারথি্যি 
কলাযমেলালয় (OMH) ইত্যলাবেরেি IEP আরললাচনলা সভায় 
আমন্ত্রণ জলানলারনলা উবচত যবে তলাঁিলা ছলাত্রটিি জন্ 
পপ্রন্ষবাসমনূ্হর রিোনোরী অেবা সম্ভাব্ রিোনোরী প্হসান্ব 
প্চপ্নিে হন্য় োন্েন। এোপ্িে সংস্ানপ্ভপ্তিে সহায়োর 
ব্বস্াপনা এবং থপোোরবনৃ্দ, িারে এবং পপ্রবান্রর মন্ি্ 
সহন্যাপ্রোমলূে রিন্চষ্ার মাি্ন্ম িারেটির সাফন্ল্র সম্ভাবনা 
উন্লেখন্যার্ভান্ব বপৃ্ধি পায়।
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প্বভার 4
কী প্ত্যলািলা কিলা হয়: সু্ল — এজ বিরিষ বিক্লা 
পবিরষিলাবে

প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলা 
CSE আপনার প্েশুটির 
রিন্য়াজনীয়োর জন্ উপযুক্ত 
সব্গপ্নম্ন সীমাবধিোর 
পপ্রন্বেপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্লর 
জন্ সুপাপ্রে েরন্ব। 

অথমেলাত আপবন দয বিে্যলালয়বিবতিক অথিলা 
দজললা CSES-এি িেি্য, তলারেি আিবি্যকিলারি 
বিরিচনলা কিরত হরি কীিলারি আপনলাি বিশুটিি 
প্বত বিরিষ বিক্লা পবিরষিগুবল প্েলান কিলা যলায় 
দযটি তলারক িিমেলাবধক উপযকু্তিলারি অক্্তলাবিহীন 
বিশুগুবলি িরগে এক িলারথই বিক্লা গ্হরর ি্থমে 
কিরি। 

রিেন্ম প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলা প্ভপ্তিে CSE প্নি্গারণ 
েরন্ব েীভান্ব এেটি প্েক্াপ্ভপ্তিে সািারণ থরেণীন্ে 
সাহায্ এবং সহায়ো রিোন্নর বোরা আপনার প্েশুটির 
রিন্য়াজনীয়োগুলী পূণ্গ েরা যায় এবং আপনারা প্েশুটির 
রিপ্ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন েরা হন্ব। 

যপ্ে এটি প্নি্গাপ্রে হয় থয আপানার প্েশুটি, উপযুক্ত 
সংন্যাজনমলূে সাহায্ ও সহায়োর পপ্রন্ষবাসমহূ সন্ত্বও 
সািারণ প্েক্ার থরেণীন্ে অংেগ্হণ েরন্ে সক্ম হন্ব না,  
প্বন্েষ প্েক্াপ্ভপ্তিে প্েক্ন্ের সহায়োর পপ্রন্ষবাসমহূ, 
সম্পপ্ে্গ ে অন্ান্ পপ্রন্ষবাসমহূ অেবা এেটি সমবিয়মলূে 
সহ-প্েক্ার থরেণীন্ে, অন্ান্ ব্বস্াসমহূ থযমন, প্বন্েষ 
থরেণী অেবা প্বন্েষ প্বে্ালয় প্বন্বচনা েরা হন্ব।

এটি থজন্ন রাখা গুরুত্বপূণ্গ থয: 
■ আপনার প্েশুটিন্ে, যপ্ে োর অক্মোগুপ্ল  
এই রিোরর োয্গরিমগুপ্লন্ে অংেগ্হন্ণর পন্ক্অনপুযুক্ত 
না হয়, অ-অক্মোপ্বহীন প্েশুগুপ্লর সন্ঙ্ পাঠ্সূচী 
বপ্হভু্গ ে এবং অ-পাঠ্প্ভপ্তিে োয্গরিমসমনূ্হ (থযমন 
োরীর প্েক্া, প্বরোম, প্বে্ালয়-পরবেথী োয্গেলাপসমহূ) 
অংেগ্হন্ণর সুন্যারসমহূ রিোন েরা হন্ব;

■ আপনার সন্ান অক্ম না হন্ল যখনই সম্ভব োরা থয 
সু্ন্ল থযার থেয় োন্ে প্েক্া গ্হণ েরা উপ্চে। 

19 

উপযুক্ত সব্গাপ্িে পপ্রপ্ি পয্গন্ 
অক্মোপ্বহীন প্েশুগুপ্লর 
সন্ঙ্ অক্মোযুক্ত প্েশুগুপ্লর 
রিপ্ে এেই সন্ঙ্ সািারণ 
প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে প্েক্া 
রিোন েরাটি গুরুত্বপূণ্গ। 
রিন্ে্ে লাভবান হন্বন।

বক ধিরনি পবিরষিলা আপনলাি 
িলাচ্লাি জন্য উপলব্ধ?
  — পৃষ্া 20 থেখুন

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_BN.indd   19 26/07/14   4:13 AM



20

বিরিষ বিক্লা পবিরষিলা

আপনার প্েশুটিন্ে োর সব্গপ্নম্ন সীমাবধিোসহ পপ্রন্বন্ে 
সহায়ো রিোন্নর জন্ পপ্রন্ষবার এেটি েঙৃ্খল উপলব্ধ। 
উপন্র চাট্গ টি এবং নীন্চ প্ববরণগুপ্ল উপলব্ধ প্েিু সুপাপ্রেেৃে 
পপ্রন্ষবা এবং োয্গরিম সংজ্াপ্য়ে েন্র। মন্ন রাখন্বন 
সািারণ প্েক্া থসটিং থেন্ে েখনও সরান্না হন্ল অবে্ই এে 
পেষ্ োরণ জানান্ে হন্ব।

ন্নীয় কলাযমেক্র্ ি্যিথিলা — নমনীয় োয্গরিম ব্বস্ার অে্গ 
হল এেটি িারে প্বন্েষ প্েক্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবা এবং োয্গরিন্মর 
থযন্োন সমাহার গ্হণ েরন্ে পান্র। এেজন িান্রের IEP 
থে পপ্রন্ষবাপ্ে এবং থরিাগ্াম পুন্রা প্েনটির জন্ এেই হন্ে 
হন্ব না। প্বপরীেভান্ব, নমনীয় োয্গরিম ব্বস্া ব্বহান্রর 
মাি্ন্ম, এেটি িারে রিন্ে্ে প্বষয়বস্তুর থক্ন্রে উপযুক্ত  
ত্রুটিপ্বহীন স্তন্রর সহায়ো রিাপ্ত হয়। নমনীয় থরিাগ্াপ্মং-এর 
মন্ি্ যুক্ত হল যোযে প্নয়ন্ত্রণমলূে পপ্রন্বন্ের মন্ি্ 
রিপ্েটি প্েক্ােথীর রিন্য়াজন পূরণ েরা। নমনীয় োয্গরিমটি 
োয্গেরীভান্ব ব্বহার েরার োন্ল, প্বে্ালয়গুপ্ল প্বন্েষ 
প্েক্া পপ্রন্ষবা রিোন্নর আোর গুপ্লর প্বোে রটায় থযগুপ্ল 
রিন্ে্ে িান্রের জন্ অনন্ এবং সািারণ প্েক্ার পাঠরিমগুপ্লর 
রিপ্ে রিমবি্গমান নারান্লর উপর মনন্যার রিোন েন্র। 
িারেন্ের থয পপ্রন্ষবা থেওয়া হন্চ্ ো থযন োন্ের রিন্য়াজনন্ে 
পূরণ েরন্ে পান্র ো মাোয় রাখা গুরুত্বপূণ্গ। প্েক্া থরিাগ্াম 
এবং পপ্রন্ষবার পপ্রসীমা প্নন্চ বণ্গনা েরা হন্য়ন্ি এবং থসগুপ্ল 
এেপ্রেে পপ্রন্ষবা রিোন েরা রিপ্রিয়ার অংে।

িম্পবকমে ত পবিরষিলাবে

বিক্লািবতিক কলাযমেক্র্ িম্পবকমে ত অক্্তলািহ একটি 
ছলারত্রি অজ্গ নগুপ্লর উন্নন্য়র জন্ সম্পে্গ যুক্ত পপ্রন্ষবাগুপ্ল 
রিোন েরা হন্য় োন্ে।

সংপ্লিষ্ পপ্রন্ষবার মলূ লক্্ হন্চ্ প্েক্ারে লক্্ অজ্গ ন্ন 
রিপ্েজন প্েক্ােথীর সন্ব্গাচ্চ সক্মো অজ্গ ন্ন সহয়ো েরা। 
সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল সব্গপ্নম্ন সীমাবধিোসহ পপ্রন্বন্ে 
রিোন েরা উপ্চে, এবং উপযুক্ত সমন্য় প্বে্লন্য়র উপ্চে 
থসগুপ্ল থরেণীেন্ক্র সন্ঙ্ সংযুক্ত েরা। সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল 
রিপ্েক্ন্ণ উন্দেন্ে্র রিপ্ে সহায়োর প্ভপ্তিন্ে, িারেটির 

প্েক্েবনৃ্দ, রিপ্েক্ণপ্ভপ্তিে অন্ান্ ব্প্ক্তবর্গ, এবং প্পোমাো/
অপ্ভভাবেরন্ণর সন্ঙ্ ওন্োরিেভান্ব সমৃ্পক্ত হন্ে হন্ব। 

আপনার প্েশুটির থোন রিোর অক্মো আন্ি প্ে না 
এবং োর থোন রিোর প্বন্েষ প্েক্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবার 
রিন্য়াজনীয়ো(সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাসমহূ সহ) আন্ি প্ে না ো 
প্নি্গারণ েরার রিেম পেন্ক্পটি হল, এেটি মলূ্ায়ন্নর জন্ 
অননু্রাি জানান্না। মলূ্ায়ন্নর অননু্রািটি আবপ্ে্েভান্ব 
আপানার বোরা অেবা প্বে্ালন্য়র এেজন রিপ্েপ্নপ্ির বোরা 
প্লপ্খে আোন্র হন্ে হন্ব। মন্ন রাখন্বন থয থপোপ্ভপ্তিে 
প্চপ্েতসা এবং োরীপ্রে প্চপ্েতসা পপ্রন্ষবার জন্ এেটি 
প্চপ্েতসন্ের সুপাপ্রন্ের রিন্য়াজন হয়, থযটি আপনান্ে 
মলূ্য়ন্নর সমন্য় সংগ্হ েরার জন্ অননু্রাি েরা হন্ে 
পান্র। থসবা, স্াস্্প্ভপ্তিে উপন্পোোর, এবং পপ্রবহণপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবাগুপ্লর জন্ এেজন প্চপ্েতসন্ের সুপাপ্রন্ের রিন্য়াজন 
হন্ে পান্র। (মলূ্ায়ন রিপ্রিয়া সম্পন্ে্গ  অপ্েপ্রক্ত েন্ে্র জন্ 
প্বভার 2 থেখুন।)

রিন্য়াজনীয় মলূ্ায়ন এবং িারেটির সম্পন্ে্গ  রিাসপ্ঙ্ে অন্ান্  
েে্সমনূ্হর প্বন্লিষণগুপ্ল সমূ্পণ্গ হওয়ার পন্র, প্বে্ালয় অেবা 
থজলা প্ভপ্তিে CSE েল প্নি্গারণ েরন্ব োর থোন রিোর 
অক্মো আন্ি প্ে না, এবং োর থোন রিোর প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবার রিন্য়াজনীয়ো আন্ি প্ে না। িারেটির IEP-এর 
পয্গান্লাচনার সন্ঙ্ সমপ্বিেভান্ব সপেপ্ে্গ ে রিন্ে্ে পপ্রষাবার 
বাতসপ্রে মলূ্ায়ন েরন্ে হন্ব।

প্নম্নপ্লপ্খেগুপ্ল হল সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্লর েন্য়েটি 
উোহরণ থযগুপ্লর জন্ সুপাপ্রে েরা হন্ে পান্র:

িহলায়তলা্ূলক প্যবুক্ত — সহায়োমলূে রিযুপ্ক্তপ্ভপ্তিে 
যন্ত্ররূপ্ল মন্ি্ অন্ভু্গ ক্ত হয় গ্াপ্ফে অর্্গ ানাইজার থেন্ে শুরু 
েন্র েমপ্পউটার এবং ট্াবন্লট এবং সহন্যারী সফ্টওয়্ারসমহূ 
থযগুপ্ল এেটি িারেন্ে থযারান্যার এবং োর োজগুপ্ল সমূ্পণ্গ 
েরন্ে সহায়ো েন্র। িারেটির রিপ্েক্ণপ্ভপ্তিে োয্গরিমগুপ্লর 
রিপ্ে নারাল পাওয়া এবং োর ব্প্ক্তরে প্েক্াপ্ভপ্তিে 
রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল পূরন্ণ সমে্গ উন্দেন্ে্ রিন্য়াজনীয়োর 
প্ভপ্তিন্ে সহায়োমলূে রিযুপ্ক্তর সুপাপ্রে েরা হন্য় োন্ে। AT 
পপ্রন্ষবাসমহূ, থযমন এেটি প্েশুর AT যন্ত্রগুপ্লর ব্বহান্রর 
থক্ন্রে সাহান্য্র উন্দেন্ে্ রিপ্েক্ণ এবং সহায়োরও সুপাপ্রে 
েরা হন্ে পান্র।
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অন্যলান্য পবিরষিলাি িলারথ িলাধলাির বিক্লা

বিরিষ বিক্র বিক্রকি িলাহলারয্য িলাধলাির বিক্লা

িংহত িহ-বিক্র (পরূমে অথিলা িীব্ত ি্য়)

বিরিষ দরেবর পবিরষিলা (পরূমে অথিলা িীব্ত ি্য়)

বেিরিি এিং আিলাবিক পযমেলারয় বনরয়লাজন

িলািথিলান/হলািপলাতলাল বনরেমে িনলা

আপনলাি িলাচ্লাি জন্য দয ধিরনি পবিরষিলা িি দচরয় উপযকু্ত দিিলারিই তলারক প্বিক্র দেওয়লা হরি
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পিলা্িমে প্েলান কিলা — পরামে্গ রিোন্নর উন্দেে্ হল, 
িান্রেটিন্ে রিপ্েক্ণ থক্ন্রে প্বঘ্ন সৃপ্ষ্োরী আচরণগুপ্ল প্চপ্নিে 
েরন্ে এবং সংন্োিন েরন্ে সাহায্ েরা। পরামে্গ রিোনটি 
সুপাপ্রে েরা হয় থসই সেল িান্রের জন্ যান্ের থক্ন্রে 
উন্লেখন্যার্ সমাজপ্ভপ্তিে আন্বররে সমস্াসমহূ প্বে্মান 
থযটি রিপ্েক্ন্ণর থক্ন্রে উন্লেখন্যার্ প্বঘ্ন সৃপ্ষ্ েন্র। এই 
সমস্াগুপ্লর মন্ি্ অন্ভু্গ ক্ত হন্ে পান্র বপ্রষ্ অেবা বান্ব 
থরেণীর ব্প্ক্তন্ের সন্ঙ্ আোন-রিোন, স্-অপসারণ অেবা 
থবপ্রন্য় আসা, প্নম্ন পয্গান্য়র আত্মমলূ্, এবং মাপ্নন্য় থনওয়ার 
েক্োসমনূ্হর থক্ন্রে অসুপ্বিাগুপ্ল।

রেিরবিবতিক বিক্র পবিরষিলাি্হূ — রেবণপ্ভপ্তিে প্েক্ণ 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল রেবণ-অক্ণ অেবা রেবন্ণ অসুপ্বিাসহ িারেগুপ্লর 
রিপ্ে সহায়ো রিোন েন্র এবং প্নন্ে্গোবলী অন্ভু্গ ক্ত েন্র, 
সমাজমলূে প্রিয়ােন্ম্গর থক্ন্রে পরামে্গ রিোন েন্র, স্ানান্রপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবা এবং োয্গপ্ভপ্তিে অি্য়ন্নর োয্গরিমগুপ্লন্ে সহায়ো 
রিোন েন্র। এেটি িান্রের জন্ রেবণপ্ভপ্তিে প্েক্ার সুপাপ্রে 
েরা হয় যখন িারেটির, োর প্েক্ারে থক্ন্রের রিপ্ে সমূ্পণ্গ নারাল 
পাওয়ার জন্, সহায়োর রিন্য়াজন হয়।

দপিলাবিবতিক বচবকতিলা ি্যিথিলা — থপোপ্ভপ্তিে প্চপ্েতসা 
ব্বস্া (OT) এেটি িান্রের প্বে্ালয়প্ভপ্তিে মাপ্নন্য় থনওয়ার 
এবং োয্গসম্পােনপ্ভপ্তি েক্ো বপৃ্ধি, থযমন: স্ায়প্বে আোন-
রিোনমলূে েক্োসমহূ; থরেণীেন্ক্র োয়বধিোগুপ্ল পালন্নর 
েক্ো এবং মেণৃ স্ানান্রণ; োয্গসম্পােনমলূে সংন্বেে 
স্ায়প্বে েক্োসমহূ; এবং রিাে্প্হে জীবনিারণ সম্পপ্ে্গ  
োয্গেলাপসমহূ হুইলন্চয়ার পপ্রচালন্নর থক্ন্রে সহায়ো 
েন্র। থপোপ্ভপ্তিে প্চপ্েতসা ব্বস্ার জন্ েখনই সুপাপ্রে 
েরা হয় যখন পপ্রন্বেটি মাপ্নন্য় থনওয়ার রিন্য়াজন হয়, 
োয্গেলাপগুপ্ল পপ্রবেথীে হন্য় যায়, ত্েনপ্ন্দন জীবন্নর এবং 
প্বে্লন্য়র োয্গেলাপগুপ্লন্ে িারেটির অপ্িেের অংেগ্হণ, 
এবং েম্গসম্পােন্নর উন্দেন্ে্ েক্োগুপ্লর উপর রিপ্েক্ণ রিোন 
েরা হয় অেবা এেটি িারে/পপ্রবারন্ে রিপ্েপ্ক্ে েরা হয়।

উপরপিলােলাবিবিবতিক পবিরষিলাি্হূ — ব্প্ক্তরে 
উপন্পোোপ্রপ্ভপ্তি পপ্রন্ষবা রিোনোরীরা িারেন্ের সেল 
অেবা আংপ্েে প্বে্ালন্য়র প্েন্নর জন্ োন্ের ব্প্ক্তরে 
রিন্য়াজনীয়োগুপ্লর থক্ন্রে এবং প্বে্ালন্য়র রিপ্েক্ণগুপ্ল 
ও সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল থেন্ে সহায়োগুপ্ল গ্হণ েরার 
জন্ সাহায্ েন্রন। এেজন ব্প্ক্তরে উপন্পোোন্রর 

সহায়ো সুপাপ্রে েরা হয় যখন এেটি িান্রের সুরপ্ক্েভান্ব 
এবং সমু্পণ্গরূন্প থরেণীগুপ্লন্ে এবং প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অন্ান্ 
োয্গেলাপগুপ্লন্ে অংেগ্হন্ণর জন্ রিপ্েক্ণ এবং সম্পপ্ে্গ ে 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল থেন্ে সুপ্বিা গ্হন্ণর থক্ন্রে রিন্য়াজন হয়।

িলািীবিক বচবকতিলা ি্যিথিলা — োরীপ্রে প্চপ্েতসা 
ব্বস্া এেটি িারেন্ে োয্গ সম্পােন্ন এবং প্বে্ালয়প্ভপ্তিে 
আোনরিোনগুপ্ল মেণৃ েরার উন্দেন্ে্ োরীপ্রে সক্মো বপৃ্ধি 
েন্র। প্চপ্েতসা ব্বস্াটিন্ে অন্ভু্গ ক্ত হন্ে পান্র সামপ্গ্ে 
স্ায়প্বে প্বোে. সঞ্চালন, ভারসাম্ এবং প্বে্ালন্য়র প্বপ্ভন্ন 
ব্বস্াপনা এবং থরেণীেক্, প্জম, বােরুম, থখলার মাঠ এবং 
প্সপঁ্ে ইে্াপ্ের থসই রিোর ব্বস্াপনাগুপ্লর মন্ি্ সামঞ্স্ 
রিপ্ে মনন্যার রিোন েরা। োরীপ্রে প্চপ্েতসা ব্বস্ার জন্ 
সুপাপ্রে েরা হন্ে পান্র েখনই যখন এেটি িান্রের, থহঁন্ট, 
হুইল থচয়ান্রর অেবা অন্ থোন রিোর চলান্ফরার মাি্ন্মর 
সাহান্য্ োর প্বে্ালন্য়র প্বপ্ভন্ন অংন্ে যাোয়াে সক্মো 
অন্ভু্গ ক্ত েন্র প্েন্থ সীমাবধি না েন্র োর প্েক্ারে পপ্রন্বন্ের 
নারাল পাওয়ার; িারেটির থরেণীেক্প্ভপ্তিে োয্গেলান্প 
অংেগ্হণ - থযমন, থরেণীন্ক্র আভ্ন্রীণ চলান্ফরা এবং 
নোচো অংেগ্হণ; এবং খাবার রন্রর নারাল পাওয়া (এবং 
অংেগ্হণ), থখলার মাঠ, বােরুম, পপ্রবহণ ব্বস্া, ইে্াপ্ের 
জন্ এই রিোর সহায়োর রিন্য়াজনীয়ো পপ্রলপ্ক্ে হয়। 

বিে্যলালরয়ি স্লাথি্য পবিরষিলাি্ূহ — এেটি সুরপ্ক্ে 
প্েক্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্বে প্নপ্চিে েরার জন্ এেজন 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে থসপ্বো অেবা উপন্পোোর থসই রিোর 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন েন্র োন্েন থযগুপ্ল এেটি প্েশুর প্নপ্ে্গষ্ 
োরীপ্রে রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল পূরন্ণর উন্দেন্ে্ নেোেৃে, োর 
প্চপ্েতসে বোরা থযভান্ব নপ্েেৃে হন্য়ন্ি।

কথন/িলাষলা বচবকতিলা ি্যিথিলা — েেন/ভাষার প্চপ্েতসা 
ব্বস্া সমগ্ প্বে্লন্য়র পপ্রন্বেটিন্ে প্েক্াপ্ভপ্তিে এবং 
সামাপ্জে পপ্রপ্স্প্েগুপ্লন্ে এেটি িান্রের রেবণ, েেন, 
পঠন এবং প্লখন্নর েক্োগুপ্লর উন্নেীন্ে সহায়ো েন্র। 
প্চপ্েতসাপ্বেরণ থযারান্যান্রর েক্োসমনূ্হর উপর, থযমন 
থবাি (প্নন্ে্গে অনসুরণ, প্লপ্খে বস্তু সম্পন্ে্গ  থবাি), ভাষা 
(েন্ব্দর অে্গ, েন্ব্দর এেপ্রেেরণ, ব্ােরণপ্ভপ্তিে সঠিে 
ব্বহার), বাে্ রঠন (েোর েব্দসমহূ), স্র (েব্দ সৃপ্ষ্ েরার 
উন্দেন্ে্ স্ন্রর ব্বহার), রিন্য়ারসমহূ (সামাপ্জে ভাষা) এবং 
সাবপ্ললো (বান্ে্র োল), মনন্যার রিোন েন্র। এেটি িান্রের 

বয়স বাোর সান্ে সান্ে 
োর উপযুক্ত পপ্রন্ষবা 
োন্ে থেওয়া হন্ব।
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জন্ েখনই েেন/ভাষা প্চপ্েতসা ব্বস্ার জন্ সুপাপ্রে েরা 
হয় যখন প্েক্াপ্ভপ্তিে এবং সামাপ্জে পপ্রন্বেগুপ্লন্ে িারেটির 
রেবণ, েেন, পঠন এবং প্লখন্নর েক্োগুপ্লর উন্নেীর উন্দেন্ে্ 
এই রিোর সহায়ো রিন্য়াজনীয় হয়।

েিমেনবিবতিক বিক্লা পবিরষিলাি্হূ — েে্গনপ্ভপ্তিে 
প্েক্া পপ্রন্ষবাগুপ্ল, েে্গন্নর থক্ন্রে বািারিাপ্ত িারেগুপ্লর 
প্েক্ারে, সামাপ্জে, থপোরে এবং জীবন িারণ, স্াক্রো 
এবং থরিৌেেলপ্ভপ্তিে, েে্গনপ্ভপ্তিে এবং প্নরীক্ণপ্ভপ্তিে 
থেৌেলগুপ্লর ব্বহান্র েন্ে্র আহরন্ণর জন্ রিন্য়াজনীয় 
েক্োগুপ্লর প্বোন্ের উন্দেন্ে্ প্নন্ে্গেমলূে সহায়োগুপ্ল 
রিোন েন্র যারা। এেটি িান্রে জন্ েে্গনপ্ভপ্তিে প্েক্া 
ব্বস্ার সুপাপ্রে েরা হন্ে পান্র যার েে্গন ইপ্্রিয় এই 
রিোর বািারিাপ্ত যার ফন্ল সহায়োমলূে উপােন্নর ব্বহার 
এবং অভ্াসপ্ভপ্তিে েপৃ্ষ্ভঙ্ী ব্েীে থরেণীেন্ক্র অন্ভু্গ ক্ত 
োয্গেলাপগুপ্লন্ে অংেগ্হণ সম্ভবপর নয়। প্েেপ্নণ্গয়ক্মো 
এবং রপ্েেীলোপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্ল আপনার প্েেটূির 
পপ্রসর সম্পপ্ে্গ ে থবাি এবং পপ্রন্বে সম্পপ্ে্গ ে িারণাসমনূ্হর 
এবং ভ্রমন্ণর অপ্ভমখু প্নি্গারণ, রক্ণ পুনঃরিাপ্প্তর জন্ 
ইপ্্রিয়গুপ্লর (উোহরণ স্রূপ েব্দ, োপমারো, েম্পন) মাি্ন্ম 
োর বোরা রিাপ্ত েরা েে্সমনূ্হর ব্বহান্রর উন্নেীর উন্দেন্ে্ 
নেোেৃে হয়।

আপনার প্েশুটির জন্ সুপাপ্রেেৃে সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল 
IEP-থে উন্লেখ েরা হন্ব। IEP-থে আপনার প্েশুটি সপ্তান্হ 
অেবা মান্স েেবার পপ্রন্ষবাটি গ্হণ েরন্ব থসই সংখ্াটির 

(এটিন্ে বলা হয় “থপৌনঃপুপ্নেো”) এবং পয্গায়গুপ্লর ত্েন্র্গ্র 
(এটিন্ে বলা হয় “সময়োল”), থরাষ্ী সব্গাপ্িে আোর (যপ্ে 
আপনার প্েশুটিন্ে এেটি থরাষ্ীর অন্ভু্গ ক্ত প্হসান্ব পপ্রন্ষবাটি 
রিোন েরা হয়), থসই ভাষাটি, আবপ্ে্েভান্ব থযটির মাি্ন্ম 
পপ্রন্ষবাটি রিোন েরা হন্ব এবং পপ্রন্ষবাটি আপনার প্েশুটির 
থরেণীেন্ক্ না থরেণীেন্ক্র বাইন্র অন্ থোন পৃেে স্ান্ন(এটিন্ে 
বলা হয় “স্ান”) রিোন েরা হন্ব োর উন্লেখ োন্ে।

যপ্ে আপনার প্েশুটির IEP-থে োর বোরা গ্হন্ণর জন্ এে 
বা এোপ্িে সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষসমনূ্হর সুপাপ্রে োন্ে এবং 
প্বভারটি যপ্ে োর প্নজস্ েমথী অেবা চুপ্ক্তপ্ভপ্তিে সংস্াগুপ্লর 
েমথীন্ের সাহান্য্, প্বে্ালন্য়র সমন্য়র মন্ি্ অেবা পন্র থসই 
রিোর পপ্রন্ষবা(গুপ্ল) রিোন্ন অক্ম হয়, োহন্ল প্পোমাোন্ে 
এেটি সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবা সমেপ্েপরে (RSA) রিোন েরা হন্ব। 
এেটি RSA প্পোমাোন্ে প্বনামনূ্ল্ এেটি উপযুক্তভান্ব 
অননু্মােন রিাপ্ত, সুপাপ্রেেৃে সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবা(গুপ্ল)
র স্ািীন পপ্রন্ষবা রিোনোরীর পপ্রন্ষবাগুপ্ল ব্বহান্র 
অননু্মাপ্েে েন্র। আপনার সন্ান্নর পাবপ্লে সু্ল এই পধিপ্ের 
সান্ে সাহায্ েরন্ে পান্র। যপ্ে আপনার প্েশুটি এেটি 
থবসরোপ্র অেবা চাট্গ ার প্বে্ালন্য় যায়, োহন্ল থজলা CSE 
এই রিপ্রিয়া প্বষন্য় আপনান্ে সাহায্ েরন্ব।

প্বভান্রর ওন্য়বসাইটটি: http://schools.nyc.gov/
Academics/SpecialEducation/programs/
relatedServices/RSinformation.htm -এ স্ািীন 
পপ্রন্ষবা রিোনোরীন্ের এেটি োপ্লো উপলব্ধ আন্ি।

প্েক্ারে োয্গেলাপগুপ্লন্ে প্েক্ােথীন্ের 
অংেগ্হণন্ে সমে্গন েরার জন্ এেটি 
ইপ্ন্টন্গ্ন্টড থরেপ্ণেন্ক্র মন্ি্ প্পেচ-
ল্াঙ্নু্য়জ থেরাপ্প রিোন েরা হয়।

অকুন্পোনাল থেরাপ্প এেটি থিাট গ্রুপ 
থসটিং-এর মন্ি্, থরেপ্ণেন্ক্র বাইন্র বা 
প্ভেন্র, রিপ্েটি প্েক্ােথীর রিন্য়াজনন্ে 
রিােৃপ্েে প্েক্া পপ্রন্বন্ের মন্ি্ রিোন 
েরা থযন্ে পান্র।

প্ফপ্জে্াল থেরাপ্প থসেনগুপ্ল প্জন্মর 
ক্ান্স, থরেপ্ণেন্ক্, লাঞ্চরুম (মি্ানিন্ভাজ 
েক্)-এ প্বরপ্ের সময় বা সু্ন্লর অন্ান্ 
স্ানগুপ্লন্ে অনপু্ষ্ে হন্ে পান্র।
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প্লাক-K বিশুবিে্যলালয় প্লাথব্ক ্ধ্য সু্ল হলাই সু্ল

প্েভান্ব পপ্রন্ষবাগুপ্ল 

রিায়েই প্েক্ােথীন্ের োন্ের 

লক্্গুপ্লন্ে থপৌঁিান্ে সাহায্ 

েন্র।

উন্নে েক্ো এবং 

আচরণন্ে থে সহায়ো 

েরার থক্ন্রে সম্পপ্ে্গ ে 

পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিরাঢ়ভান্ব 

মন্নাপ্নন্বে েন্র।

সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল 

উন্নে হন্ে োো েক্ো 

এবং আচরণগুপ্লর থক্ন্রে 

প্নরপ্বপ্চ্ন্নভান্ব মন্নাপ্নন্বে 

েরা। স্েন্ত্রো বপৃ্ধি েরন্ে, 

সু্ল সম্পপ্ে্গ ে োয্গেলাপ 

এবং প্েক্ণ পপ্রন্বন্ের 

সম্ভাব্ পপ্রবে্গ নগুপ্ল 

প্চপ্নিে েরার জন্ 

থেরাপ্পটে এবং প্েক্েরা 

এেন্রে োজ েন্রন।

ক্ান্সর োয্গেলাপগুপ্ল 

চলাোলীন এেজন 

থেরাপ্পটে প্েক্ােথীন্ের 

সান্ে োজ েরন্ল ো 

রিায়েই প্েক্ােথীন্ের রিরাঢ় 

প্েক্ারে চাপ্হোগুপ্ল পূরণ 

েরার থক্ন্রে গুরুত্বপূণ্গ হন্য় 

ওন্ঠ। রিােপ্মে বিরগুপ্লর 

শুরুন্ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল মলূ 

েক্োগুপ্ল উন্নে েরার 

রিপ্ে মন্নান্যার রিোন েরা 

বজায় রান্খ। প্েক্ােথীন্ের 

রিন্য়াজনগুপ্ল পূরণ েরন্ে 

এবং প্েক্ােথীন্ের পাঠ্রিম 

ব্বহান্রর থক্ন্রে সাহায্ 

েরন্ে োয্গেলাপ এবং 

থরেপ্ণেন্ক্র পপ্রন্বন্ের 

সান্ে মাপ্নন্য় থনওয়ার জন্ 

থেরাপ্পটেরা থরেপ্ণপ্েক্েন্ের 

সান্ে োজ েরন্ে পান্র। 

প্েিু প্েক্ােথীর থক্ন্রে, 

প্েক্ারে চাপ্হো বপৃ্ধি 

পাওয়ার সান্ে সান্ে 

অগ্রপ্ের রপ্ে স্লে হন্ে 

পান্র বা স্তর বন্ হন্ে 

পান্র; প্েক্ােথীরা রিায়েই 

োন্ের প্েক্ন্ণর পাে্গে্ 

সম্বন্ন্ আরও থবপ্ে অবরে 

হন্য় ওন্ঠ। প্েক্ােথীন্ের 

IEP লক্্গুপ্ল সফলভান্ব 

অজ্গ ন েরন্ে সাহায্ েরার 

জন্ রিন্য়াজন প্হসান্ব 

থেরাপ্পটেরা োয্গেলাপ 

এবং থরেপ্ণেন্ক্র পপ্রন্বন্ের 

সান্ে মাপ্নন্য় থনওয়ার 

জন্ থরেপ্ণপ্েক্েন্ের সান্ে 

োজ েরা বজায় রান্খন 

এবং োর সান্ে সান্ে 

থেরাপ্পটেরা প্েক্ােথীন্ের 

োয্গেরী প্েক্ণ থেৌেন্লর 

প্বোন্ের থক্ন্রে সহায়ো 

েন্রন। প্েক্ােথীরা প্বন্েষ 

েন্র প্রি-থভান্েেনাল এবং 

ADL থরিাগ্াম সম্বন্ীয় নেুন 

েক্োগুপ্ল থেখার মাি্ন্ম 

লাভবান হন্ে পান্রন। 

যখন থেরাপী চাপ্লন্য় যাওয়া 

রিন্য়াজন হয়, েখন েন্লজ 

এবং থেপ্রয়ার রিস্তুপ্ের 

উপর পুন্রােন্ম থজার থেওয়া 

হয়। পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিায়েই 

োয্গেলাপ এবং পপ্রন্বন্ের 

যোযে পপ্রবে্গ ন্নর উপর 

মন্নান্যার রিোন েন্র। 

প্েিু প্েক্ােথীর োন্ের 

লক্্ পূরণ েরার জন্ 

এবং প্রি-থভান্েেনাল, ADL 

এবং েন্লজ এবং থেপ্রয়ার 

রিস্তুপ্েমলূে থরিাগ্ান্মর জন্ 

রিন্য়াজনীয় েক্োগুপ্লর 

উন্নপ্ে েরার জন্ সহায়োর 

রিন্য়াজন হন্ে পান্র। 

থরেপ্ণেন্ক্ মন্নান্যার রিোন 

েরার রিচপ্লে থক্রেগুপ্ল।

রিাে-সু্ন্ল, প্েক্ােথীন্ের 

সামাপ্জে এবং থমাটর 

েক্োর প্বোন্ের উপর 

রিােপ্মেভান্ব মন্নান্যার 

রিোন েরা হয়।

প্েশুপ্বে্ালন্য়, সামাপ্জে 

এবং থমাটর েক্োর প্বোে 

বজায় রাখার সান্ে সান্ে 

প্েক্ারে েক্োর প্বোন্ের 

উপর মন্নান্যার স্ানান্প্রে 

হন্ে শুরু েন্র। স্েন্ত্রভান্ব 

োজ েরার ক্মো আরও 

থবপ্ে গুরুত্বপূণ্গ হন্য় উঠন্ে 

শুরু েন্র।

রিােপ্মে সু্ন্ল, মন্নান্যার 

পুন্রাপুপ্র মলূ প্েক্ারে 

েক্োগুপ্লর প্বোন্ের উপর 

স্ানান্প্রে হয়। থরেপ্ণেন্ক্র 

োয্গেলাপগুপ্ল এই 

েক্োগুপ্লর রিন্য়ান্রর উপর 

মন্নান্যার রিোন েন্র। 

মি্ সু্ন্ল, প্েক্ারে চাপ্হো 

রিরাঢ় হয় এবং প্েক্ারে 

প্বষয়বস্তুগুপ্ল আরও 

জটিল হয়। প্েক্ােথীরা 

হাই সু্ন্ল সফল হওয়ার 

জন্ রিস্তুে হন্ে শুরু 

েন্র। প্েিু প্েক্ােথী প্রি-

থভান্েেনাল, সামাপ্জে 

উন্নয়ন, এবং অ্াপ্ক্টপ্ভটি 

অফ থডইপ্ল প্লপ্ভং (ADL) 

থরিাগ্ামগুপ্লন্ে অংেগ্হণ 

েরন্ে শুরু েরন্ে পান্রন। 

হাই সু্ন্ল, প্েক্ােথীন্ের 

থসন্েডিাপ্র এডুন্েেন 

থেন্ে থপাটে থসন্েডিাপ্র 

এডুন্েেন, প্রি-থভান্েেনাল 

এবং ADL থরিাগ্ান্ম অগ্সর 

হওয়ার জন্ রিস্তুে েরার 

উপর মন্নান্যার স্ানান্প্রে 

হয়। 

পপ্রন্ষবাগুপ্লন্ে প্েভান্ব 

সংজ্াপ্য়ে েরা হয়

রিপ্েটি প্েক্ােথীর পৃেে, সু্ল-প্ভপ্তিে চাপ্হোগুপ্ল প্নি্গারণ েন্র থয প্েভান্ব সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন েরা হন্ব। প্নম্নপ্লপ্খেগুপ্ল সব্গাপ্িে সম্পপ্ে্গ ে 

পপ্রন্ষবা সুপাপ্রন্ের রিিান উপোন:

■ থিলান – রিচপ্লে স্ানগুপ্লর মন্ি্ অন্ভূ্গ ক্ত হল থরেপ্ণেক্, সু্ন্লর এেটি পৃেে েক্ বা এেটি থেরাপ্প েক্।
■  দডবলিলাবি পদ্ধবত – প্েক্ােথীন্ের এে এে েন্র অেবা এেই রেন্মর রিন্য়াজন আন্ি এমন প্েক্ােথীন্ের থিাট থরাষ্ীন্ে ডায়ন্রক্ট (রিে্ক্) 

পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন েরা হয়; প্েক্ােথীন্ে ক্ান্স অন্ান্ প্েক্ােথীন্ের সান্ে এেন্রে ইপ্ন্টন্গ্ন্টড (সংহে) পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন েরা হয়; এবং প্েক্ােথীন্ের 

সান্ে প্েক্ে এবং থপন্রন্টন্ের োজন্ে সহায়ো েরার জন্ েনসালটিভ প্ভপ্তিন্ে েনসালটিভ (অরিে্ক্) পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন েরা হয়।
■	 বরিরকলারয়বন্স (পনুিলািৃবতিি হলাি) – পপ্রন্ষবাগুপ্ল সািারণে সাপ্তাপ্হে বা মাপ্সে প্ভপ্তিন্ে প্নপ্ে্গষ্ বার রিোন েরা হয়।
■  দ্য়লাে – রিন্য়াজন্নর প্ভপ্তিন্ে, রিপ্েটি অপ্িন্বেন (থসেন)-এর থময়ান্ের ত্েন্র্্গ র োরেম্ রটন্ে পান্র; অপ্িন্বেন (থসেন)-এর ত্ের্্গ  রিায়েই প্মপ্নন্টর বোরা 

সংজ্াপ্য়ে হয়।
■  দগলাষ্ঠীি আকলাি – পপ্রন্ষবাগুপ্ল পৃেে বা থরাষ্ীর প্ভপ্তিন্ে রিোন েরা হন্ে পান্র। থযখান্ন প্েক্ােথীর এেটি থরাষ্ীর মন্ি্ অন্ান্ প্েক্ােথীন্ের 

সান্ে োজ েরাটা থবপ্ে গুরুত্বপূণ্গ (উো: োরা োজ েরন্ি এমন প্েিুর উপর েক্ো অনেুীলন বা রিন্য়ার েরা এবং/অেবা এেই েক্োর উপর 

অন্ান্ন্ের োজ থেখার মাি্ন্ম উপেৃে হওয়া,) থরাষ্ীর সব্গাপ্িে আোর সািারণে প্নি্গারণ েরা হন্ব।
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অ্যলাবিবটিি দটকরনলারললাবজ বিক্লাথতীরেি পথৃক পথৃক প্রয়লাজনগুবল পিূর কিরত িলাহলায্য করি।

বিষয় বিক্লাথতীরেি প্বতপিধমেলা িম্ভলাি্য ি্লাধলান*

রপ্ণে োরন্জ রপ্ণন্ের সমস্ার োঠিন্ রণনা 
েরা, সংরঠিে েরা, সমেলো এবং 
অনপু্লপ্প (েপ্প) েরা।

টপ্েং ে্ালকুন্লটর, অ্াডান্টেড  
গ্াফ থপপার, ম্াপ্নপুন্লটিভ,  
সফটওয়্ার।

প্লখন প্লখন বা বানান্নর প্ফপ্জে্াল 
থমোপ্নন্সের সমস্া, েন্ব্দর ব্বহার, 
অর্গানাইন্জেন ইে্াপ্ে।

ওয়াড্গ  রিন্সসর, স্ল্ান্ট থবাড্গ ,  
অ্াডন্টেড েীন্বাড্গ /থপপার,  
েপ্ম্পউটার, ট্াবন্লট, সফটওয়্ার।

পঠন প্ডন্োপ্ডং, পঠন্নর সাবলীলো 
বা থবািেপ্ক্তর সমস্া।

প্রপ্ডং থপন, হাইলাইন্টড থটসেট,  
প্ডপ্জটাল বেুস, েপ্ম্পউটার/ 
ট্াবন্লট, সফটওয়্ার।

থযারান্যার অন্মৌপ্খে বা ইন্ন্টপ্লপ্জবল 
প্পেন্চর সমস্া।

েপ্মউপ্নন্েেন বেু, প্পেচ থজনান্রটিং  
প্ডভাইস, প্পেচার েপ্মউপ্নন্েেন  
প্সন্টেম, ভন্য়স আউটপুট প্ডভাইস।

থমন্মাপ্র/অর্গানাইন্জেন পপ্রেল্পনা, সংরঠিে েরার থক্ন্রে 
সমস্া, োন্ের ে্ান্লডিার, প্েপ্ডউল, 
টাস্ প্লটে ইে্াপ্ের ট্র্াে রাখা।

গ্াপ্ফে অর্গানাইজার, সফটওয়্ার।

রেবণ রিপ্রিয়ােরন্ণর সমস্া এবং েপ্েে 
ভাষা মন্ন রাখা।

প্ডপ্জটাল থরেড্গ ার, FM ইউপ্নট।

* রিেপ্ে্গে প্ডভাইসটি উপলব্ধ সািনীগুপ্লর শুিুমারে এেটি নমনুা েুন্ল িন্র। সেল অক্ম প্েক্ােথী অবে্ই অ্াপ্সপ্টেভ থটেন্নান্লাপ্জর জন্ প্বন্বপ্চে হওয়া উপ্চৎ। 
যপ্ে এই িরন্ণর প্বন্বচনাগুপ্লর ফলাফল এেটি AT মূল্ায়ন হয়, োহন্ল সুপাপ্রেগুপ্ল সু্ল-প্ভপ্তিে CSE েন্লর বোরা পয্গান্লাচনা েরা হন্ব। 

  অ্াপ্সপ্টেভ থটেন্নান্লাপ্জ সম্বন্ন্ আরও েন্ে্র জন্, http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/programs/relatedServices/
Assistive+Technology.htm ওন্য়বসাইটটি পপ্রেে্গন েরুন।

দরেবরকরক্ি ্রধ্য ইবন্টরগ্টিং িম্পবকমে ত পবিরষিলাগুবল (“পবুিং ইন”)
িকল বিক্লাথতীরক উপকৃত কিরত পলারি:

রন্বষণা রিেে্গন েন্র থয যখন সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবা রিোনোরীরা থরেপ্ণেন্ক্ “পুস ইন” েন্র, েখন োরুন প্জপ্নস রটন্ে পান্র শুিুমারে 
এেজনন্ে রিোন েরার জন্ নয়, সমগ্ ক্াসন্ে রিোন েরার জন্।

প্েক্ােথীন্ের লাভ:
■  থরেপ্ণেন্ক্র োয্গেলাপগুপ্ল বাে পন্ে না।
■  রিােৃপ্েে পপ্রন্বন্ে েক্ো অনেুীলন েরার আরও থবপ্ে সুন্যার। 
■  থেরাপ্পটে থেৌেন্লর োয্গোপ্রো পয্গন্বক্ণ েরন্ে পান্রন।
■  ফটোন্রর সামাপ্জে স্ীেৃপ্ে, আত্মসমোন ও সামাপ্জে েক্ো। 

সমগ্ ক্ান্সর জন্ লাভ:
■  অক্ম এবং সক্ম উভয় রিোর প্েক্ােথীন্ের েৃপ্েত্ব বপৃ্ধি েন্র। 
■  মন্নান্যার।
■  অন-টাস্ প্বন্হপ্ভয়ার (আচরণ)।
■  থরেপ্ণেন্ক্ েম্গক্মো রিেে্গন।
■  রিপ্মে পরীক্ার থক্ন্রে েম্গক্মোর রিেে্গন।

সম্পে/উধৃিে বাে্গুপ্ল: McWillam & Scott 2001; Kennedy, Shuka & Fryxell 1997; Mu,.Siegal & Allinder 2000; 
Kennedy & Itkonen 1994; Hughes 2001; Oriel, George, Peckus & Semon
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দপিিলাল এডুরকিন টিচলাি িলারপলাটমে  িলাবিমে রিি 
(SETSS)

বিরিষ বিক্লাবিবতিক বিক্রকি িহলায়তলাি পবিরষিলাি্হূ 
(SETSS) হল এেজন প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্ার প্েক্ে বোরা 
রিেতি প্বন্েষভান্ব নেোেৃে এবং/অেবা সমূ্পরে প্নন্ে্গেনা 
সমহূ। এই পপ্রন্ষবাগুপ্ল আপনার সন্ানন্ে সািারণ প্েক্া 
থরেপ্ণেক্ থেন্ে এেটি প্বন্েষ প্েক্ার প্েক্ে থেন্ে পপ্রন্ষবা 
রিাপ্ত েরন্ে সাহায্ েন্র। প্বন্েষ প্েক্ার প্েক্ে এেটি 
সািারণ প্েক্া থরেপ্ণেন্ক্ থেন্ে আপনার সন্ান্নর সান্ে 
সরাসপ্র োজ েরন্ে সমে্গন েন্র এবং আপনার সন্ানন্ে 
সরাসপ্র প্বন্েষান্ব পপ্রেপ্ল্পে এবং/অেবা সমূ্পরে প্নন্ে্গেনা 
রিোন েরন্ে পান্র। এই েন্ন্টন্ট থেখান্না হন্চ্ অপ্ভন্যাপ্জে 
বা প্বপ্ভন্ন িরন্নর েপৃ্ষ্ সহায়ে প্হসান্ব প্নন্ে্গেনামলূে পধিপ্ে 
ব্বহার েন্র, অন্ভু্গ ক্ত হাইলাইন্টড োজ েীট এবং সরলীেৃে 
প্নন্ে্গে (এটি থে “সরাসপ্র” প্নন্ে্গেনা বলা হয়) প্েন্ে পান্র। 
আপনার প্েশুটির ব্প্ক্তরে রিন্য়াজনীয়ো(এটিন্ে বলা হয় 
“অরিক্” প্নন্ে্গেনা) পূরন্ণর জন্ প্েক্ন্ণর পপ্রন্বন্ের এবং/
পন্থাসমনূ্হর ব্বস্াপনার জন্ এই প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্ার 
প্েক্ে আপানার প্েশুটির সািারণ প্েক্া ব্বস্ার প্েক্ন্ের 
সন্ঙ্ও োজ েরন্ে পান্রন। 

■ SETSS সািারণ প্েক্া থরেপ্ণেক্, বা এেটি সািারণ 
প্েক্া থরেপ্ণেন্ক্র বাইন্র পৃেে অবস্ান বা সািারণ প্েক্া 
থরেপ্ণেন্ক্র থয থোন্না সমবিয় এবং এেটি পৃেে অবস্ান  
রিোন েরা থযন্ে পান্র; 

■ যখন SETSS এেটি গ্রুপ থেওয়া হয়, থসই গ্রুন্প আন্টর 
থবপ্ে প্েক্ােথী োেন্ে পারন্ব না;

■ SETSS সপ্তান্হ প্েন রন্টা এবং রিপ্েটি প্েন্নর প্হসান্ব রিায় 
50% রিোন েরা থযন্ে পান্র; 

■ আপনার সন্ান্নর IEP থে এে সপ্তান্হ েেটি প্পপ্রয়ড 
সংখ্া পপ্রন্ষবা রিোন েরা হন্য়ন্ি, আপনার সন্ান থসই 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল সরাসপ্র বা পন্রাক্ভান্ব োর প্েক্ে বা োর 
সািারণ প্েক্ার সান্ে পান্চ্ এবং থোোয় পপ্রন্ষবা রিোন 
েরা হন্চ্ থসটি আবে্েভান্ব ইপ্ঙ্ে েরন্ে হন্ব। 

িংহত িহ — বিক্র (ICT)

ি্ববিত িহ-বিক্লা (ICT)-এি থরেণীগুপ্লন্ে অক্মোযুক্ত 
িারে এবং থসই সেল িারে যারা থোন রিোর অক্মোযুক্ত নয় 
অন্ভু্গ ক্ত হয় যারা েইুজন, এেজন সািারণ প্েক্া ব্বস্ার 
প্েক্ে এবং এেজন প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্ার প্েক্ন্ের মাি্ন্ম 
প্েক্ালাভ েন্র। প্েক্েরণ এেসন্ঙ্ োজ েন্রন এবং সারা 
প্েন আপনার সন্ান্নর জন্ প্নন্ে্গে সংন্োিন েন্রন এবং 

অ্যলাবিবটিি দটকরনলারললাবজ বিক্লাথতীরেি পথৃক পথৃক প্রয়লাজনগুবল পিূর কিরত িলাহলায্য করি।

বিষয় বিক্লাথতীরেি প্বতপিধমেলা িম্ভলাি্য ি্লাধলান*

রপ্ণে োরন্জ রপ্ণন্ের সমস্ার োঠিন্ রণনা 
েরা, সংরঠিে েরা, সমেলো এবং 
অনপু্লপ্প (েপ্প) েরা।

টপ্েং ে্ালকুন্লটর, অ্াডান্টেড  
গ্াফ থপপার, ম্াপ্নপুন্লটিভ,  
সফটওয়্ার।

প্লখন প্লখন বা বানান্নর প্ফপ্জে্াল 
থমোপ্নন্সের সমস্া, েন্ব্দর ব্বহার, 
অর্গানাইন্জেন ইে্াপ্ে।

ওয়াড্গ  রিন্সসর, স্ল্ান্ট থবাড্গ ,  
অ্াডন্টেড েীন্বাড্গ /থপপার,  
েপ্ম্পউটার, ট্াবন্লট, সফটওয়্ার।

পঠন প্ডন্োপ্ডং, পঠন্নর সাবলীলো 
বা থবািেপ্ক্তর সমস্া।

প্রপ্ডং থপন, হাইলাইন্টড থটসেট,  
প্ডপ্জটাল বেুস, েপ্ম্পউটার/ 
ট্াবন্লট, সফটওয়্ার।

থযারান্যার অন্মৌপ্খে বা ইন্ন্টপ্লপ্জবল 
প্পেন্চর সমস্া।

েপ্মউপ্নন্েেন বেু, প্পেচ থজনান্রটিং  
প্ডভাইস, প্পেচার েপ্মউপ্নন্েেন  
প্সন্টেম, ভন্য়স আউটপুট প্ডভাইস।

থমন্মাপ্র/অর্গানাইন্জেন পপ্রেল্পনা, সংরঠিে েরার থক্ন্রে 
সমস্া, োন্ের ে্ান্লডিার, প্েপ্ডউল, 
টাস্ প্লটে ইে্াপ্ের ট্র্াে রাখা।

গ্াপ্ফে অর্গানাইজার, সফটওয়্ার।

রেবণ রিপ্রিয়ােরন্ণর সমস্া এবং েপ্েে 
ভাষা মন্ন রাখা।

প্ডপ্জটাল থরেড্গ ার, FM ইউপ্নট।

* রিেপ্ে্গে প্ডভাইসটি উপলব্ধ সািনীগুপ্লর শুিুমারে এেটি নমনুা েুন্ল িন্র। সেল অক্ম প্েক্ােথী অবে্ই অ্াপ্সপ্টেভ থটেন্নান্লাপ্জর জন্ প্বন্বপ্চে হওয়া উপ্চৎ। 
যপ্ে এই িরন্ণর প্বন্বচনাগুপ্লর ফলাফল এেটি AT মূল্ায়ন হয়, োহন্ল সুপাপ্রেগুপ্ল সু্ল-প্ভপ্তিে CSE েন্লর বোরা পয্গান্লাচনা েরা হন্ব। 

  অ্াপ্সপ্টেভ থটেন্নান্লাপ্জ সম্বন্ন্ আরও েন্ে্র জন্, http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/programs/relatedServices/
Assistive+Technology.htm ওন্য়বসাইটটি পপ্রেে্গন েরুন।

দরেবরকরক্ি ্রধ্য ইবন্টরগ্টিং িম্পবকমে ত পবিরষিলাগুবল (“পবুিং ইন”)
িকল বিক্লাথতীরক উপকৃত কিরত পলারি:

রন্বষণা রিেে্গন েন্র থয যখন সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবা রিোনোরীরা থরেপ্ণেন্ক্ “পুস ইন” েন্র, েখন োরুন প্জপ্নস রটন্ে পান্র শুিুমারে 
এেজনন্ে রিোন েরার জন্ নয়, সমগ্ ক্াসন্ে রিোন েরার জন্।

প্েক্ােথীন্ের লাভ:
■  থরেপ্ণেন্ক্র োয্গেলাপগুপ্ল বাে পন্ে না।
■  রিােৃপ্েে পপ্রন্বন্ে েক্ো অনেুীলন েরার আরও থবপ্ে সুন্যার। 
■  থেরাপ্পটে থেৌেন্লর োয্গোপ্রো পয্গন্বক্ণ েরন্ে পান্রন।
■  ফটোন্রর সামাপ্জে স্ীেৃপ্ে, আত্মসমোন ও সামাপ্জে েক্ো। 

সমগ্ ক্ান্সর জন্ লাভ:
■  অক্ম এবং সক্ম উভয় রিোর প্েক্ােথীন্ের েৃপ্েত্ব বপৃ্ধি েন্র। 
■  মন্নান্যার।
■  অন-টাস্ প্বন্হপ্ভয়ার (আচরণ)।
■  থরেপ্ণেন্ক্ েম্গক্মো রিেে্গন।
■  রিপ্মে পরীক্ার থক্ন্রে েম্গক্মোর রিেে্গন।

সম্পে/উধৃিে বাে্গুপ্ল: McWillam & Scott 2001; Kennedy, Shuka & Fryxell 1997; Mu,.Siegal & Allinder 2000; 
Kennedy & Itkonen 1994; Hughes 2001; Oriel, George, Peckus & Semon
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সহন্যাপ্রো েন্রন যান্ে োরা সমগ্ বর্গ সািারণ প্েক্ার 
পাঠ্রিম প্নপ্চিে ভান্ব অ্ান্সেস েরন্ে পান্র। 

ICT পুন্রা সময় বা আংপ্েে সমন্য়র প্ভপ্তিন্ে রিোন েরা থযন্ে 
পান্র। আপনার প্েশুটির IEP-থে, প্নন্ে্গেনার প্বষয়প্ভপ্তিে 
থক্ন্রেসমহূ (উোহরণস্রূপ রপ্ণে)থযগুপ্লর থক্ন্রে থস পপ্রন্ষবা 
রিাপ্ত হন্ব থসগুপ্ল সহ, ICT-এর সময়গুপ্ল আবপ্ে্েভান্ব প্নপ্ে্গষ্ 
োেন্ে হন্ব।

থমাট বন্র্গ অক্ম প্েক্ােথীন্ের সংখ্া সব্গাপ্িে 40% এর 
থবপ্ে অপ্েরিম েরা যান্ব না অেবা এেটি ICT বন্র্গ অক্ম 
প্েক্ােথীন্ের সংখ্া বান্রাটির থবপ্ে অপ্েরিম েরা যান্ব না। 

বিরিষ দরেবর পবিরষিলা

বিরিষ দরেবর পবিরষিলা এেটি স্য়ংসম্পূণ্গ থরেপ্ণেক্ থেওয়া 
সু্ল প্েন্নর থোন্না অংে জন্ অক্ম প্েশুন্ের জন্ পপ্রন্ষবা। 
োঁরা থসই সেল প্েশুগুপ্লর রিপ্ে পপ্রন্ষবা রিোন েন্রন যান্ের 
রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল সািারণ প্েক্া ব্বস্ার থরেণীেন্ক্ এবং 
প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্ার প্েক্ন্ের সহায়োর পপ্রন্ষবা, সম্পপ্ে্গ ে 
পপ্রন্ষবাসমহূ অেবা এেটি ICT থরেণীন্ে অংেগ্হন্ণর 
মাি্ন্মও পূরণ েরা সম্ভবপর নয়। প্বন্েষ ক্াস পপ্রন্ষবা 
এেটি পুন্রা সময় বা আংপ্েে সমন্য়র প্ভপ্তিন্ে রিোন েরা 
থযন্ে পান্র।

স্-সমপ্বিে প্বন্েষ থরেপ্ণগুপ্লন্ে প্েক্ােথীরা অবে্ই 
প্েক্ারে রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল বোরা অবে্ই থরাষ্ীবধি 
হন্ব। থরেপ্ণগুপ্লন্ে এেই িরন্ণর অক্মো োো বা পৃেে 
অক্মো োো প্েক্ােথী োেন্ে পান্র যেক্ণ োন্ের সমেুল 
স্তন্রর প্েক্ারে এবং প্েক্ন্ণর ত্বপ্েষ্্গুপ্ল, সামাপ্জে 
প্বোন্ের স্তরগুপ্ল, থভৌপ্েে প্বোে এবং ব্বস্াপনার 
রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল োেন্ব। (অপ্েপ্রক্ত েন্ে্র জন্ 
পৃষ্া 27 থেখুন)

তলাতপযমেপরূমে অক্্তলা থলাকলা বিক্লাথতীরেি জন্য 
বিরিষীকৃত পলািবলক সু্লি (বডব্রিক্ট 75 সু্ল)

দজললা 75 উরলেখরযলাগ্য অক্্তলাযক্ত িারেগুপ্লর জন্ 
এেটি প্বসৃ্তে পপ্রপ্ির প্নন্ে্গেনাপ্ভপ্তিে সহায়ো রিোন 
েন্র। সব্গপ্নম্ন সীমাবধিোর পপ্রন্েব (LRE)-এর রিপ্ে 
মান্ো রিোন্নর োন্ল, িারেবৃন্দ সািারণ প্েক্াব্বস্ার 
থরেণীেন্ক্, থরাষ্ীপ্ভপ্তিে প্বে্লন্য় ভবন্ন অবপ্স্ে প্বন্েষ 
থরেণীেক্গুপ্লন্ে এবং প্বন্েষাপ্য়ে প্বে্ালয়গুপ্লর প্বন্েষ 
থরেণীেক্গুপ্লন্ে িাোও রিপ্েপ্নপ্িমূলে সংস্াগুপ্ল, 
হাসপাোন্ল এবং রৃন্হ থজলা 75-এর পপ্রন্ষবাগুপ্ল গ্হণ 
েরন্ে পান্র। প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলা CSE, আপনার 
প্েশুটির জন্, োর থবািমূলে, সামাপ্জে-আন্বরমূলে এবং 
োরীপ্রে পপ্রচালনমূলে রিন্য়াজনীয়োর প্ভপ্তিন্ে উপযুক্ত 
োয্গরিমগুপ্লর এবং থরেণীর আোর প্নি্গারণ েরন্ব। প্ডপ্্রিক্ট 
75 পপ্রন্ষবা 12 — মান্সর থরিাগ্ান্ম সারাবিন্রর জন্ রিোন 
েরা যান্ব। 

প্ডপ্্রিক্ট 75 থেন্ে পপ্রন্ষবা রিাপ্প্ত প্েক্ােথী রিপ্মে মলূ্ায়ন 
এবং সমস্ত েহর এবং রাষ্ট্র পরীক্ান্ে অংেগ্হণ েরন্ে পান্র 
বা প্নউ ইয়ে্গ  থটেট প্বেল্প মলূ্ায়ন ব্বহার েন্র মলূ্ায়ন 
থপন্ে পান্র। প্ডপ্্রিক্ট 75, 12:1:1, 8:1:1, 6:1:1, অনপুান্ে 
এবং পূণ্গ অন্ভু্গ প্ক্ত প্েক্ােথীন্ের জন্ 12:1:4 এবং অন্ান্ 
অনপুাে রক্ার জন্ প্বন্েষ ক্াস রিোন েন্র।

আপনার সন্ান্নর যপ্ে উন্লেখন্যার্ শুনাপ্নর এবং েপৃ্ষ্হীনোর 
ক্প্ে োন্ে, প্ডপ্্রিক্ট 75 এর প্বন্েষ সরঞ্ান্মর সন্ঙ্ 
স্য়ংসম্পূণ্গ ক্াস আন্ি এবং সু্ল প্েন্নর জন্ পাঠ্রিন্মর 
মন্ি্ ইপ্ন্টন্গ্ন্টড পপ্রন্ষবা আন্ি। প্েক্ােথী যান্ের েপৃ্ষ্ এবং 
শুনানীন্ে ইনন্টনপ্সভ থরিাগ্াপ্মন্ঙ্র রিন্য়াজন থনই োন্ের 
সািারণ প্েক্া, সহ — প্েক্া অেবা সম্প্রোয় প্ভপ্তিে থসটিংস 
এর পপ্রন্ষবা পান্বন। 

প্ডপ্্রিক্ট 75 এিাোও এমন প্েক্ােথীন্েরও সমে্গন েন্র যারা 
এেটি সু্ল থসটিংন্য় উন্বের অপ্ভজ্ো েন্র (সু্ল থফাপ্ভে) 
এবং যান্ের প্চপ্েৎসা বা মানপ্সে সমস্া আন্ি ও যান্ের 
হাসপাোন্ল বা বাপ্ের — প্ভপ্তিে থসটিংন্য় সামপ্য়ে বা 
েীর্গন্ময়ােী ভান্ব প্নন্ে্গেনা রিন্য়াজন রন্য়ন্ি। 

থযখান্ন থযভান্ব রিন্যাজ্, প্ডপ্্রিক্ট 75 প্বেভাপ্ষে প্নন্ে্গ ে 
এবং সমে্গন, ESL পপ্রন্ষবা, ভ্রমণ রিপ্েক্ণ, ত্েনপ্ন্দন 
জীবনযাপন (ADL) েক্ো রিপ্েক্ণ ব্প্ক্তরে োয্গরিম, 
বৃপ্তিমূলে থরিাগ্াপ্মং এবং রূপান্রণ সমবিয় পপ্রন্ষবা রিোন 
েন্র। আনার IEP-থে উন্লেখরিন্ম প্বোেমূলে অেবা 
ত্বেপ্ল্পে রিযুপ্ক্ত ব্বহান্রর জন্ প্নন্ে্গ েনা রিোন েরা হন্ব। 
প্ডপ্্রিক্ট 75 বাপ্ে সু্ল অংেীোপ্রত্ব সহন্যারীো, িাোও 

থয প্েশুগুপ্ল সম্ূ্পণ্গ অেবা 
এেটি আংপ্েে প্েন এেটি 
প্বন্েষ থরেণীন্ে অপ্েবাপ্হে েন্র, 
োহন্ল প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE আপনার 
প্েশুটির জন্ উপযুক্ত োয্গরিম 
এবং থরেণীর আোরটি প্নি্গারণ 
েরন্বন। সু্ন্ল োোোলীন থোনও 
প্েক্ােথীন্ে সািারণ প্েক্ারিম 
থেন্ে অপসারণ েরা হন্ল োর 
যোযে ব্াখ্া IEP-থে প্লপ্খে 
োেন্ে হন্ব।
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পরামে্গোন এবং প্পোমাোন্ের জন্ রিপ্েক্ন্ণর রিস্তাব েন্র 
ও পপ্রবার থে বুঝন্ে এবং োন্ের প্েশুন্ের জন্ সমে্গন 
রিোন েন্র। 

প্ডপ্্রিক্ট 75 এিাোও এেটি প্েক্ােথী যারা বপ্ির/
গুরুেরভান্ব শুনাপ্নর অক্মো বা অন্/েপৃ্ষ্হীনন্ের 
জন্ 12:1:1 অনপুান্ে প্বন্েষ থরেপ্ণর পপ্রন্ষবা রিোন 
েন্র। শ্রুপ্েপ্বজ্ান, সহোরী রিযুপ্ক্ত, সাইন ভাষা, ব্াখ্া, 
অপ্ভন্যাজন এবং চলান্ফরার পপ্রন্ষবা, এবং থব্রইল অন্ভু্গ ক্ত 
পপ্রন্ষবা থেওয়া হয়। প্েক্ােথীরা প্নউ ইয়ে্গ  থটেট রিপ্মে বা 
প্বেল্প মলূ্ায়ন অংেগ্হণ েরন্ে পান্রন। 

দগলাষ্ঠীবিবতিক বিে্যলালয়গুবলি বিরিষলাবয়ত 
কলাযমেক্র্ি্হূ

আত্মমগ্নো(অটিসম থপেেট্রাম প্ডসঅড্গ ার, অেবা ASD 
নান্মও পপ্রপ্চে)-এ আরিান্ িারে, মনস্তাপ্ত্বে অক্মো 
(ID), এবং অক্মোযুক্ত ইংরাজী ভাষার প্েক্ােথী(ELLs)
সহ, অক্মোযুক্ত অপ্িোংে িারেই োন্ের থরাষ্ীপ্ভপ্তিে 
প্বে্ালয়গুপ্লন্েই সব্গাপ্িে উতেৃষ্রূন্প পপ্রন্ষবা রিাপ্ত হন্য় 
োন্ে। DOE বঝুন্ে পান্রন থয, এমন প্েিু িারে আন্ি যান্ের 
জন্ এমন এেটি থরেণী উপযুক্ত হন্ে পান্র থযগুপ্লর জন্ 
প্বন্েষাপ্য়ে আোর এবং প্বন্েষজ্োসমনূ্হর প্বোে রটান্না 
হন্য়ন্ি। থয প্বন্েষ প্েক্াপ্ভপ্তিে সহায়োর পপ্রন্ষবাগুপ্ল 
বে্গ মান্ন সেল থরাষ্ীপ্ভপ্তিে প্বে্ালয়গুপ্লন্ে উপলব্ধ নাই 
থসগুপ্লন্ে প্বন্েষাপ্য়ে োয্গরিমরূন্প প্বন্বচনা েরা হয়। এটি 
অনিুাবন েরা খুবই গুরুত্বপূণ্গ থয মনস্তাপ্ত্বে অক্মো অেবা 
আত্মমগ্নোর থরেণীপ্বভার, প্নন্জই থোন রিোর প্বন্েষাপ্য়ে 

বিরিষ দরেবর পবিরষিলা

বিরিষ ক্লাি পবিরষিলাবে এেটি স্য়ংসম্পূণ্গ থরেপ্ণেক্ থেওয়া সু্ল প্েন্নর থোন্না অংে জন্ অক্ম প্েশুন্ের জন্ পপ্রন্ষবা। 
অসমে্গ প্েক্ােথী, যারা স্সমে্গ ত্বপ্েন্ষ্ প্বন্েষভান্ব সপ্জিে প্নন্ে্গোবলী পাবার জন্ এেরে হন্য়ন্ি, োন্ের প্নন্য় রঠিে, যার 
অে্গ োরা োন্ের সমে্গ সহেমথীন্ের থেন্ে আলাো ভান্ব প্নন্ে্গে পান্চ্। োঁরা থসই সব প্েশুন্ের পপ্রন্ষবা থেন যান্ের সািারণ 
প্েক্ারিম থেন্ে চাপ্হো, এমন প্ে, সমূ্পরে সহায়ো বা পপ্রন্ষবা বোরাও পূরণ হয় না। প্বন্েষ ক্াস পপ্রন্ষবা এেটি পুন্রা সময় বা 
আংপ্েে সমন্য়র প্ভপ্তিন্ে রিোন েরা থযন্ে পান্র। স্-সমপ্বিে প্বন্েষ থরেপ্ণগুপ্লন্ে প্েক্ােথীরা অবে্ই প্েক্ারে রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল 
বোরা অবে্ই থরাষ্ীবধি হন্ব। ক্াসগুপ্লন্ে এেই রেন্মর অক্মোযুক্ত প্েক্ােথীরা োেন্ে পান্রন বা প্বপ্ভন্ন িরন্ণর অক্মোযুক্ত 
প্েক্ােথীরাও োেন্ে পান্রন যপ্ে োন্ের প্েক্ারে এবং প্েক্ণ ত্বপ্েন্ষ্র স্তর, সামাপ্জে প্বোন্ের স্তর, োরীপ্রে প্বোন্ের স্তর 
এবং ব্বস্াপনা সংরিান্ রিন্য়াজনগুপ্ল এেই রেন্মর হয়। প্বন্েষ প্েক্ণগুপ্ল প্বপ্ভন্ন পয্গান্য়র েমথী অননু্মােন েন্র যা আপনার 
বাচ্চার প্েক্ামলূে এবং/ অেবা ব্বস্াপন ক্মোর ওপর প্নভ্গ র েন্র। 

থসই সেল প্েক্ােথীর জন্ ক্ান্সর সব্গাপ্িে আোর যান্ের প্বন্েষ প্েক্া রিন্য়াজন্নর মন্ি্ অন্ভূ্গ ক্ত হল প্বন্েষ প্নন্ে্গেনার রিন্য়াজন 
যা এেটি স্য়ংসম্পূণ্গ থসটিং-এর মন্ি্ সন্ব্গাতিমভান্ব সম্পন্ন েরা থযন্ে পান্র োন্ে 15 জন্নর থবপ্ে প্েক্ােথী (15:1) োেন্ে পান্র 
না, অেবা রাজ্-পপ্রচাপ্লে বা রাজ্-সমপ্ে্গে সু্ল (12:1), ো িাো: 

■	 		প্েক্ােথীন্ের পপ্রন্ষবা থেয় এমন এেটি প্বন্েষ থরেপ্ণেক্, 
যার পপ্রচালনার জন্ প্নন্ে্গে — পধিপ্ের েেেরূ হস্তন্ক্প 
রিন্য়াজন, থযখান্ন থরেপ্ণেন্ক্ থসইসব প্েক্ােথীন্ের এই 
প্নন্ে্গোবলী পালন্ন সহায়ো েরন্ে এেজন রিাপ্তবয়স্ 
অপ্েপ্রক্ত ব্প্ক্তর রিন্য়াজন হয়, োর সব্গাপ্িে পপ্রমাপ 
েখনই 12 জন্নর থবপ্ে হন্বনা, প্নন্ে্গে প্েক্ণ চলাোলীন 
রিপ্ে েন্ক্ এে বা এোপ্িে সমূ্পরে সু্ল েমথী োেন্বন 
(12:1+1)।

■	 	থযসব প্েক্ােথীর চালনামলুে রিন্য়াজন অপ্ে েীব্র, এবং 
যান্ের স্েন্ত্র মন্নান্যার ও হস্তন্ক্প এোন্ভান্ব রিন্য়াজন, 
থসই থরেপ্ণেন্ক্র পপ্রমাপ িয়জন প্েক্ােথীর থবপ্ে হন্বনা, 
এে বা এোপ্িে সমূ্পরে সু্ল েমথী োেন্বন রিপ্ে থরেপ্ণন্ে 
প্েক্ণ চলাোলীন সহায়ো েরার জন্ (6:1+1)।

■	  থযসব প্েক্ােথীর চালনামলুে রিন্য়াজন অপ্ে েীব্র, এবং 
যান্ের অে্গপূণ্গ মন্নান্যার ও হস্তন্ক্প এোন্ভান্ব রিন্য়াজন, 
থসই থরেপ্ণেন্ক্র পপ্রমাপ আটজন প্েক্ােথীর থবপ্ে হন্বনা, 
রিপ্ে থরেপ্ণন্ে প্নন্ে্গে প্েক্ণ চলাোলীন সহায়ো েরার জন্ 
এে বা এোপ্িে সমূ্পরে সু্ল েমথী োেন্বন (8:1+1)।

■	 	েঠিন িরন্নর বহুমাপ্রেেভান্ব অসমে্গ প্েক্ােথী, যান্ের 
প্েক্ণসূচীন্ে রিােপ্মে পয্গান্য়র habilitation এবং প্চপ্েৎসা 
সংযুক্ত, োন্ের থরেপ্ণেন্ক্র পপ্রমাপ 12 জন্নর থবপ্ে 
হন্বনা। প্েক্ে সংযুপ্ক্তন্ে েমথী ও প্েক্ােথীর অনপুাে 
হন্ে হন্ব রিপ্ে প্েনজন প্েক্ােথী প্পিু এেজন েন্র েমথী। 
অপ্েপ্রক্ত েমথীটি হন্ে পান্রন থোনও প্েক্ে, সমূ্পরে সু্ল 
েম্গচাপ্র এবং/অেবা সংপ্লিষ্ পপ্রন্ষবে (12:1 + (3:1))।
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োয্গরিন্মর রিন্য়াজনীয়োর সংন্েে েন্র না। এেটি ID 
অেবা আত্মমগ্নোর থরেণীভুক্ত বহু িারেই এেটি সািারণ 
প্বে্ালয় এবং/অেবা এেটি থরাষ্ীপ্ভপ্তিে প্বে্ালন্য়র 
প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্ায় উতেৃষ্ভান্ব পপ্রন্ষবা রিেতি হয় 
এবং প্চন্ােীল প্সধিান্ গ্হণ েরাটি অে্ন্ গুরুত্বপূণ্গ যান্ে 
সেল িারেই োন্ের প্েক্ারে সম্ভাবনাগুপ্ল অজ্গ ন্নর সমান 
সুন্যার রিাপ্ত হয়। এই রিোর প্বন্েষাপ্য়ে োয্গরিমগুপ্লর 
জন্ এেটি পৃেে আন্বেন রিপ্রিয়া আন্ি, থযটির সম্পন্ে্গ  
আপপ্ন specializedprograms@schools.nyc.gov-থে 
ইন্মল েরার মাি্ন্ম অপ্েে জানন্ে পান্রন। প্বন্েষাপ্য়ে 
োয্গরিমগুপ্লর মন্ি্ অন্ভু্গ ক্ত হয়:

্নস্লাবত্বক অক্্তলাযকু্ত ছলাত্রগুবলি জন্য ACES (বিক্লা, 
জীবিকলা, এিং অপবিহলাযমে েক্তলা্িহূ)কলাযমেক্র্ – এেটি 
থরাষ্ীপ্ভপ্তিে প্বে্ালন্য় প্েিু িান্রের জন্, যারা মনস্তাপ্ত্বে 
অক্মোযুক্ত (ID) প্হসান্ব থরেণীভুক্ত এবং যারা ত্বেপ্ল্পে 
মলূ্ায়ন (NYSAA) ব্বস্ায় অংেগ্হণ েন্র, এেটি প্বন্েষ 
থরেণী অেবা োয্গরিম।

ASD Nest – এেটি থরাষ্ীপ্ভপ্তিে প্বে্ালন্য় উচ্চ ক্মোযুক্ত 
আত্মমগ্নোসহ িারেন্ের জন্ এেটি হ্াসেৃে সংখ্ে িারেসহ 
সমপ্বিে সহ-প্েক্ণ (ICT) থরেণীর ব্বস্া।

ASD Horizon – এেটি থরাষ্ীপ্ভপ্তিে প্বে্ালন্য় 
রিোরেভান্ব 8জন পয্গন্ িারে সংখ্া সহ আত্মমগ্নোযুক্ত 
িারেন্ের জন্ এেটি প্বন্েষ থরেণী যারা োন্ের থরেণীরে 
মানগুপ্ল অজ্গ ন্নর অি্য়ন েন্র প্েন্তু প্বে্ালন্য়র প্েনগুপ্লন্ে 
অপ্িে সমন্য়র জন্ ব্প্ক্তপ্ভপ্তিে সহায়োর রিন্য়াজন হয়।

উপন্রাক্ত প্বন্েষাপ্য়ে োয্গরিমগুপ্লর অপ্েপ্রক্ত, প্বেভাষী 
প্বন্েষ প্েক্া ICT এবং প্বন্েষ থরেণীগুপ্লন্েও প্বন্েষাপ্য়ে 
োয্গরিম প্হসান্ব প্বন্বচনা েরা হয় োরণ বে্গ মান্ন সেল 
প্বে্ালন্য় থসগুপ্ল প্বে্মান নাই। যপ্ে থোন িারে এেটি 
প্বেভাষী োয্গরিম চায় এবং প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্ার থযার্োর 
মাপোঠিগুপ্ল পূরণ েন্র, CSE েল এেটি প্বেভাষী প্বন্েষ 
প্েক্ার োয্গরিন্মর জন্ সুপাপ্রে েরন্ে পান্র। (প্বেভাষী 
মলূ্ায়ন এবং পপ্রন্ষবাগুপ্ল সম্পপ্ে্গ  অপ্িে েন্ে্র জন্ পৃষ্া 
6 এবং 46 থেখুন)।

বনউ ইয়কমে  প্রেি — ি্বথমেত সু্লগুবল

িলাজ্য বিলািলা িহলাবয়ত বিে্যলয়গুবল, থযসেল িারে রেবণ 
অক্ণ, অন্ অেবা েীব্রেল আন্বররে অেবা োরীপ্রে 
অক্মোযুক্ত এবং যারা এই রিোর োয্গরিন্মর জন্ 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলা CSE বোরা প্নি্গাপ্রে োন্ের 
রভীর প্বন্েষ প্েক্া ব্াবস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন েন্র। 
প্েিু প্েিু রাজ্ সমপ্ে্গে সু্ল পাঁচ প্েন্নর জন্ আবাপ্সে যত্ন 
রিোন েন্র থয প্েশুন্ের 24 রন্টা সাহান্য্র রিন্য়াজন। 
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বনউ ইয়কমে  প্রেি বিক্লা বিিলাগ অনরু্লাবেত নন — 
পলািবলক সু্লি (দড)

এই সু্ল প্েশুন্ের জন্ থরিাগ্াম রিোন েন্র যান্ের 
ইনন্টনপ্সভ প্েক্ারে চাপ্হোগুপ্ল এেটি পাবপ্লে সু্ল 
থরিাগ্ান্মর মন্ি্ প্েন্য় পূণ্গ েরা যান্ব না। িলাজ্য বিক্লা 
বিিলাগ (SED) বিলািলা অনুর্লাবেত বিে্যলালয়গুবলরত 
শুিুমারে অক্মাযুক্ত িারেরাই উপপ্স্ে হয় এবং থসই 
োরন্ণ অ-অক্মোযুক্ত িান্রেন্ের এখান্ন প্েক্ালান্ভর 
থোন সুন্যার নাই। এেটি SED অনুন্মাপ্ে থবসেরোপ্র 
প্বে্ালয় আপানার প্েশুটিন্ে গ্হণ েরন্ে পান্র শুিুমারে 
যপ্ে প্বে্ালয়টি োর IEP-থে উন্লেপ্খে পপ্রন্ষবাগুপ্ল 
রিোন েরন্ে সক্ম হয়। 

প্বন্েষ প্েক্ার পষ্গে (CSE)থে প্নউ ইয়ে্গ  রাজ্ প্েক্া 
প্বভার বোরা অনুন্মাপ্েে এেটি থবসরোপ্র প্বে্ালন্য় 
সুপাপ্রে েরার পূন্ব্গ সরোরপ্র প্বে্ালন্য় উপলব্ধ সেল 
প্বেল্পগুপ্লন্ে আবপ্ে্েভান্ব প্বন্বচনা েরন্ে হন্ব। যপ্ে 
CSE সুপাপ্রে েন্র যা আপনার প্েশুটি প্নউ ইয়ে্গ  রাজ্ 
প্েক্া প্বভার বোরা অনুন্মাপ্েে এেটি থবসরোপ্র প্বে্ালন্য় 
যান্ব, োহন্ল আপনার প্েশুটির জন্ এেটি উপযুক্ত প্বে্ালয় 
প্নপ্ে্গষ্ েরার জন্ থসই প্বষয়টি থেপ্্রিয় সহায়ো েল 
(CBST)-এর প্নেট উন্লেপ্খে হন্ব। আপপ্নও এই রিপ্রিয়াটির 
এেজন অংেগ্হণোরী হন্বন।

বনউ ইয়কমে  প্রেি বিক্লা বিিলাগ অনরু্লাবেত নন — 
পলািবলক সু্লি (আিলাবিক) 

আিলাবিক বিে্যলালয়গুবল হল দিই প্কলাি ি্যিথিলাপনলা 
দযগুবল দরেরীকরক্ সুরভীর োয্গরিমগুপ্ল প্বে্ালয় রিাঙ্ন্ন 
24 রন্টায় এেটি প্েন্নর প্ভপ্তিন্ে বাসবান্সর পপ্রন্বে রিোন 
েন্র। এই থরিাগ্ামটি এমন প্েশুন্ের জন্ যার প্েক্ারে 
চাপ্হোগুপ্ল এে প্নপ্বে থয োন্ের 24 রন্টাই মন্নান্যান্রর 
রিন্য়াজন আন্ি। যপ্ে এটি প্নি্গারণ েরা হয় থয এেটি 
আবাপ্সে থসটিং এর জন্ উপযুক্ত, োহন্ল DOE এর রান্ষ্ট্রর 
বাইন্র আবাপ্সে থসটিংন্সর জন্ প্বন্বচনা েরার আন্র 
রান্ষ্ট্রর থভেন্র আবাপ্সে থসটিংন্সর জন্ প্বন্বচনা েরার 
রিন্য়াজন।

িলাব়ে এিং হলািপলাতলারলি বনরেমে বিকলা

থসই সেল িান্রের জন্ প্েক্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাসমহূ রিোন েরা 
হয় যারা প্চপ্েতসারে অেবা োরীপ্রে অবস্ার োরন্ণ, 
অেবা এেটি েীব্রের আন্বররে অেবা মনস্তাপ্ত্বে অক্মোর 
োরন্ণ প্বে্ালন্য় উপপ্স্ে হন্ে অক্ম। িারেন্ের প্বে্ালন্য় 
উপপ্স্ে হওয়ার অক্মোর থক্ন্রে, এবং যখন থসগুপ্ল অস্ায়ী 
রিোন্রর হয় েেন োন্ের অি্য়ণ বজায় রাখায় সহায়োর 
উন্দেন্ে্ রৃহ এবং হাসপাোলপ্ভপ্তিে প্নন্ে্গেনার োয্গরিমগুপ্ল 
নেোেৃে হয়। প্পোমাোন্ের সন্চেন োো রিন্য়াজন 
থয রৃহ এবং হাসপাোলপ্ভপ্তিে প্নন্ে্গেনার োয্গরিমগুপ্ল 
সমু্পণ্গ প্েক্ারে োয্গরিমটি রিোন্নর উন্দেন্ে্ রঠিে নয়, 
এবং অপপ্রহায্গ নয় এমন রিোর পাঠরিন্মর প্বেল্পগুপ্লন্েই 
সীমাবধি হন্ে পান্র। িান্রের বে্গ মান অবস্াটি প্বন্বচনায় 
থরন্খ, প্নন্ে্গেনা এবং পপ্রন্ষবাগুপ্ল সম্ভবপর সন্ব্গাচ্চ সীমা 
পয্গন্ রিচপ্লে রাখা প্নপ্চিে েরার উন্দেন্ে্ রৃহ এবং 
হাসপাোলপ্ভপ্তিে প্নন্ে্গেনার োয্গরিন্মর েমথীরা িারেটির 
প্বে্ালয়টির সন্ঙ্ এেপ্রেেভান্ব েম্গসম্পােন েন্রন। 

হলািপলাতলারলি বনরেমে ি: প্পোমাোন্ে আবপ্ে্েভান্ব 
হাসপাোলপ্ভপ্তিে প্নন্ে্গেনার জন্ এেটি আন্বেনপরে জমা 
েরন্ে হন্ব থযটি, স্াস্্া এবং মানপ্সে স্াস্্প্বপ্ি প্বভার 
(DOHMH) বোরা পয্গান্লাচনার পন্র অননু্মাপ্েে অেবা 
অস্ীেৃে হন্ব। িারেটির প্বে্ালন্য় রিে্াবে্গ ন্নর আনমুাপ্নে 
সমন্য়র প্ভপ্তিন্ে DOHMH রৃহপ্ভপ্তিে প্নন্ে্গেনা পপ্রন্ষবার 
এেটি সমাপ্প্ত োপ্রখও প্নপ্ে্গষ্ েরন্ব। প্পোমাোরা আরও 
এেটি আন্বেনপরে জমা থেওয়ার মাি্ন্ম রৃহপ্ভপ্তির প্নন্ে্গেনা 
পপ্রন্ষবার নবীেরণও চাইন্ে পান্রন। রৃহপ্ভপ্তিে প্নন্ে্গেনার 
জন্ আন্বেন্নর রিপ্রিয়া সম্পন্ে্গ  অপ্েপ্রক্ত েন্ে্র জন্ 
অনগু্হ েন্র রৃহপ্ভপ্তিে প্নন্ে্গেনার ওন্য়বসাইট,  
(http://www.homeinstructionschools.com)। 

■  7ম থেন্ে 12ে থরেণীর িারেরা সপ্তান্হ সব্গপ্নম্ন 10 রন্টার 
রৃহপ্ভপ্তিে প্নন্ে্গেনা পান্ব।

■  K-6 থরেণীর িারেরা সপ্তান্হ সব্গপ্নম্ন 5 রন্টার রৃহপ্ভপ্তিে 
প্নন্ে্গেনা পান্ব।

হলািপলাতলারলি বনরেমে ি: িারোরা এেটি হাসপাোলপ্ভপ্তিে 
ব্বস্াপনার অিীন্ন ভপ্ে্গ  হন্ল হাসাপােলপ্ভপ্তিে প্নন্ে্গেনাগুপ্ল 
রিাপ্ত হন্ব। প্নন্ে্গোগুপ্ল থসই পপ্রপ্ি পয্গন্ রিোন েরা হয় 
থয সীমা পয্গন্ এেটি িারে প্চপ্েতসারেভান্ব থসটি গ্হন্ণ 
সক্ম হন্ব, এবং হাসপাোন্লর প্চপ্েতসেবনৃ্দ থসটি প্নি্গারণ 
েরন্বন। িারেটি হাসপাোল থেন্ে িাো পাওয়ার পর 
হাসপাোলপ্ভপ্তিে প্নন্ে্গেনার সমাপ্প্ত রন্ট। যপ্ে িারেটি 
প্বে্ালন্য় প্ফন্র যাওয়ার থক্ন্রে েখনও অপ্েপ্রক্ত অসুস্ োন্ে, 
িারেটির হাসাপাোল থেন্ে িুটি পাওয়ার পূন্ব্গই রৃহ প্ভপ্তিে 
প্নন্ে্গেনায় পপ্রবেথীে হওয়ার রিন্য়াজনীয় সময়টি সব্গপ্নম্ন 
েরার উন্দেন্ে্ প্পোমাোন্ের প্নন্জন্ের থেন্েই রৃহপ্ভপ্তিে 
প্নন্ে্গেনার জন্ এেটি আন্বেন জমা েরন্ে হন্ব। 

অ্যলারকলার্লারডিন এিং পবিপিূক িহলায়ক এিং 
পবিরষিলাবে

িলািথিলান এিং িম্পিূক িহলায়কি্ূহ এিং পবিরষিলাগুবল 
ছলাত্ররেি সমৃ্পক্ত হন্ে এবং সািারণ প্েক্াপ্ভপ্তিে পাঠ্সূচীর 
থক্ন্রে রিরেী আনয়ন্ন এবং বাতসপ্রে লক্্গুপ্ল অজ্গ ন্নর রিপ্ে 
উপযুক্তভান্ব অগ্সর হন্ে সক্ম েন্র। উোরহণস্রূপ, এেজন 
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প্নযুক্ত থনাট গ্হণোরী, উপন্পোোর েমথী, বসার প্বন্েষ 
আসন্নর ব্বস্া, প্বন্েষভান্ব রঠিে উপাোনসমহূ, এবং রিিান 
প্বষয়গুপ্ল সম্বপ্লে এেটি পাঠ্ প্নন্ে্গ প্েো। অনপূুরে সহায়ো 
ও পপ্রন্ষবার সান্ে প্বপ্ভন্ন েমথীবনৃ্দ, থযমন, সংযুক্ত সহায়েরা, 
প্বন্েষ প্েক্ণ প্েক্েবনৃ্দ এবং আিা — থপোোর েমথীবনৃ্দ — 
এঁরাও সংযুক্ত হন্ে পান্রন এবং এঁরা নানাভান্ব আপনার 
বাচ্চার প্বপ্ভন্ন রিন্য়াজন থমটান্ে সহায়ে হন্বন। 

এই রিোর পপ্রন্ষবাসমহূ এবং সহায়োগুপ্ল সেল প্েক্ামলূে 
ব্বস্াগুপ্লন্েই রিোন েরা হয়। বাসস্ান এবং সমূ্পরে 
সহায়েসমহূ এবং পপ্রন্ষবাগুপ্লর মন্ি্ অন্ভু্গ ক্ত হন্ে 
পান্র, েন্ব থসগুপ্ল প্নম্নপ্লপ্খে উপাোনসমহূ, যন্ত্রাপ্ে এবং 
অভ্াসগুপ্লর মন্ি্ই সীমাবধি নয়:

উপলব্ধ বনরেমে িনলা্লূক উপলােলানি্হূ অক্মোযুক্ত 
িারেন্ের জন্, যান্ের প্নেট সািারণভান্ব মপু্দ্রে প্বষয়বস্তুগুপ্ল 
প্েক্ন্ণর নারার পাওয়ার থক্ন্রে অসুপ্বিাের, প্লপ্খে 
প্বষয়বস্তুগুপ্লর রিপ্ে নারাল রিোন্নর উন্দেন্ে্ (AIM) গুপ্ল 
নেোেৃে হয়। এই রিোর িারেন্ের োন্ের জন্ রিেতি, 
এেটি ত্বেপ্ল্পে আোন্র রিস্তুে থযমন থব্রইল, ত্বেু্ প্েন, 
অেবা রেবণপ্ভপ্তিে, প্নন্ে্গেনামলূে রিিান এবং সমূ্পরে 
উপাোনগুপ্ল োেন্ে হন্ব। রিন্য়াজন্নর সমন্য় প্বন্েষ আোন্র 
রিস্তুে প্নন্ে্গেনার মলূ উপাোগুপ্ল রিোন েরা হয়। এগুপ্লর 
রিন্য়াজনীয়ো আন্ি প্ে না থসই প্সধিান্, এবং রিন্য়াজনীয়ো 
োেন্ল, রিোন্নর জন্ প্বন্েষাপ্য়ে আোন্রর রিোরগুপ্ল 
CSE আন্লাচানায় প্নি্গাপ্রে হয়। 

অ্যলারকলার্লারডিন রিেতি স্ানগুপ্ল হল পপ্রন্বে, প্নন্ে্গে অেবা 
উপাোনসমহূ (উোহরণস্রূপ, এেটি ত্বেপ্ল্পে আোন্র রিস্তুে 
প্নন্ে্গেনার উপাোসমহূ থযমন, বে হরন্ফর মদূ্রন, থব্রইল, এেটি 
পৃষ্ায় েম সংখ্ে উপাোন, থোন এেটি েম্গ সম্বােন্নর জন্ 
অপ্েপ্রক্ত সময় রিোন) থযগুপ্ল অক্মোযুক্ত এেটি িারেন্ে 
প্বষয়বস্তুর নারাল থপন্ে এবং োপ্য়ত্বরিেতি োজটি সমূ্পণ্গ 
েরন্ে সক্ম েন্র, থসগুপ্লর রিন্য়াজনপ্ভপ্তিে ব্বস্াপনা। 
রিন্য়াজনীয় স্ান রিোন প্েক্ামলূে উপাোনগুপ্লর থোন রিোর 
পপ্রবে্গ ন রটায় না। 

পলাঠ্যিচূীি িঙু্ললানবিবতিক িংথিলানগুবল িারেটি েীভান্ব 
েন্ে্র নারাল পান্ব এবং েে্টির মাি্ন্ম োর প্েক্ালান্ভর 
রিেে্গন েরন্ব োর পপ্রবে্গ ন রটান্ে পান্র। পাঠ্সূচীর 
সঙু্লানপ্ভপ্তিে সংস্ানগুপ্লর অন্ভু্গ ক্ত হন্ে পান্র, বইন্য়র 
পপ্রবন্ে্গ  অপ্ডও থটপ, বে হরন্ফ মপূ্দ্রে পুস্তে, থব্রইল 
উপাোনসমনূ্হর ব্বহার, রপ্ণন্ের জন্ ে্ালকুন্লটান্রর 
ব্বহার, অেবা প্লখন এবং/অেবা পঠন্নর জন্ রিযুপ্ক্তর 
ব্বহার। 

পলাঠ্যিচূীি িংরিলাধনি্হূ, পাঠ্ প্বষয়বস্তুর রিোন্নর 
পন্থায়, প্বষয়বস্তুন্ে এবং/অেবা প্নন্ে্গেনার স্তন্রর পপ্রবে্গ ন 
রটান্ে পান্র। এটি শুিুমারে থসই থক্ন্রে হওয়া উপ্চে থযখান্ন 
িান্রের জন্ প্নন্ে্গেনাগুপ্লর মাি্ন্ম প্েক্ারে সুপ্বিাসমহূ 
রিাপ্ত েরার জন্ রিন্য়াজনীয়। সংন্োিন্নর এেটি উোহরণ 
হল োপ্য়ত্ব রিেতি েন্ম্গ আোর অেবা েপৃ্ষ্প্নপ্ব্ধে প্বষয়বস্তুর 
পুনন্গেোেরণ। 

প্রয়লাজরনি দক্রত্র, ছলাত্ররেি জন্য ি্যবক্তবিবতিক 
িহলায়তলা/িঙু্ললান্লূক সংস্ানগুপ্লও উপলব্ধ হয়। 
ব্প্ক্তপ্ভপ্তিে সহায়ো এবং সঙু্লানপ্ভপ্তি সংস্ান্নর 
উোরহণগুপ্ল হল: রিশ্ন এবং প্নন্ে্গেনার বাে্গুপ্লর পুনর্গঠন; 

প্বপ্ভন্ন থরেণী মন্ি্ পপ্ররমন্নর জন্ অপ্েপ্রক্ত সময় 
রিোন; বসার জন্ প্বন্েষ আসন ব্বস্া, পরীক্ায় সঙু্লান 
প্ভপ্তিে সংস্ানসমহূ থযমন রিশ্নগুপ্ল থজান্র বারংবার পাঠ 
েন্র থোনান্না, অপ্েপ্রক্ত সমন্য়র অননু্মােন ইে্াপ্ে; এবং 
পাঠ্সূচীপ্ভপ্তিে সহায়েসমহূ, থযমন উজ্জ্বলেৃপ্ে পঠন 
উপাোনসমহূ, রিিান প্বষয়বস্তুর সারাংে রিোন, সংস্ারে 
সহায়েসমহূ, এবং পূব্গ-প্লপ্খে থনাট এবং পাঠ-প্নন্ে্গ প্েোসমহূ।

দরেবরবিিলাজন ্কু্ত পবিরষিলাবে িহ িলাধলাির বিক্লা

যপ্ে আপনার প্েশুটি থরেণীপ্বভার থেন্ে প্বচু্ে হন্য় োন্ে, 
োহন্ল আপানার প্েশুটির সািারণ প্েক্া ব্বস্ায় পপ্রবেথীে 
হওয়ার জন্ প্েশুটির রিপ্ে রিোন্নর জন্ পপ্রন্ষবাসমহূ 
প্বে্মান আন্ি (অে্গাত , থযটিন্ে বলা হয় “রিে্ক্” প্নন্ে্গেনা), 
এবং োর প্েক্ন্ের রিপ্ে রিোন্নর জন্ (থযটিন্ে বলা হয় 
“অরিে্ক্” প্নন্ে্গেনা)। 

এই পপ্রন্ষবাগুপ্লর মন্ি্ অন্ভু্গ ক্ত হন্ে পান্র প্নন্ে্গেনাপ্ভপ্তিে 
সহায়ো, সমািানমলূে এবং/অেবা সঙু্লানমলূে সংস্ানসমহূ 
অেবা সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাসমহূ। এেটি পুনমূ্গল্ায়ন্নর পন্রই 
শুিুমারে এেটি িারেন্ে থরেণীপ্বভার থেন্ে প্বচু্ে েরা থযন্ে 
পান্র।

যপ্ে আপনার প্েশুটি থরেণীপ্বভার থেন্ে প্বচু্ে হন্য় োন্ে, 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE প্নি্গারণ েরন্ব, 
আপনার প্েশুটির সমূ্পণ্গ সমন্য়র সািারণ প্েক্া ব্বস্ার 
থরেণীটিন্ে সফলভান্ব পপ্রবে্গ ন্নর উন্দেন্ে্ োর রিেম 
বিরটির জন্ থোন রিোন্রর পপ্রন্ষবাসমনূ্হর রিন্য়াজন, 
যপ্ে প্েিু োন্ে।

বিরিষীকৃত পবিিহররি অ্যলারকলার্লারডিন

যখন আপনার প্েশুটিন্ে রিােপ্মেভান্ব উন্লেখ েরা হন্ব, 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE আবপ্ে্েভান্ব 
আপনান্ে জলানলারিন দয বিরিষলাবয়ত পবিিহরবিবতিক 
িগেলুলান্লূক িংথিলারনি জন্য বচবকতিলাবিবতিক 
নবথপরত্র প্রয়লাজনীয়তলা আরছ। এই েে্ আপনান্ে 
রিােপ্মে সামাপ্জে ইপ্েহাস আন্লাচনার সময় জানান্না 
হন্ব। প্বন্েষাপ্য়ে পপ্রবহণ ব্বস্ার মন্ি্ অন্ভু্গ ক্ত হয় 
সীপ্মে সমন্য়র ভ্রমণ, ব্প্ক্তপ্ভপ্তিে পপ্রবহণ সম্পপ্ে্গ ে 
উপন্পোোররণ, থসপ্বো, এবং প্চপ্েতসা সম্পপ্ে্গ ে 
সংস্ানসমহূ।

আপনান্ে, আপনার প্চপ্েতসন্ের বোরা পূরন্ণর জন্ 
প্চপ্েতসাোরী বচবকতিরকি বিলািলা িম্পরূমে কিলাি জন্ 
প্চপ্েতসাপ্ভপ্তিে সংস্ানসমনূ্হর আন্বেন্নর ফ্মটি রিোন 
েরা হন্ব। আপপ্ন HIPPA ফন্ম্গর জন্ স্াস্্ প্বষয়ে েে্ 
উন্ন্মাচন্নর িম্মবত পত্রটিও পলারিন, দযটিরক আপনলারক 
পিূর করি প্বে্ালয়প্ভপ্তিেঅেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর 
প্নেট জমা েরন্ে হন্ব। 

বিরিষ থিলানলান্িকিররি জন্য আরিেনি্হূ।

সঙু্লানমলূে সংস্ানসমনূ্হর জন্, আপনার প্েশুটির 
সংস্ান্নর রিন্য়াজনীয়োর োরণসহ োর প্চপ্েতসাপ্ভপ্তিে 
অবস্ার উন্লেন্খ এেজন প্চপ্েতসন্ের প্নেট হন্ে 
সাম্প্রপ্েে প্চপ্েতসাপ্ভপ্তিে নপ্েপরে োপ্খন্লর রিন্য়াজন হয়। 
উোহরণস্রূপ, আপপ্ন যপ্ে প্বন্েষ থোনও বাস বা বাোনকুূল 
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বাস চান, েন্ব ো অবে্ই আপনার বাচ্চার স্ান্স্্র 
প্চপ্েৎসারে পপ্রপ্স্প্ের প্ববরন্ণর সন্ঙ্ থেন এই িরন্নর 
পপ্রন্ষবা চাই োর যোযে ব্াখ্া প্েন্ে হন্ব। সংস্ানগুপ্লর 
অননু্মােন্নর উন্দেন্ে্, আপনার প্েশুটির প্চপ্েতসেন্ে 
আিবি্যকিলারি এই নবথপত্রগুবল আপনলাি বিশুটিি 
িলাতিবিক পয্গান্লাচনা অেবা বাি্োমলূে প্েন-বিন্রর 
মলূ্ায়ন্নর োন্ল বাতসপ্রেভান্ব রিোন েরন্ে হন্ব।

সীপ্মে সমন্য়র ভ্রমণ, আংপ্েে — থপোোরন্ের স্েন্ত্র 
স্ানান্রেরণ, নাস্গ এবং প্চপ্েৎসা — সংরিান্ উপন্যাজন এই 
সবই প্চপ্েৎসে বোরা পয্গন্বক্ন হওয়া রিন্য়াজন। পয্গান্লাচনার 

প্ভপ্তিন্ে, প্চপ্েতসেটি CSE আন্লাচনা সভার পূন্ব্গই 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর প্নেট এেটি 
সুপাপ্রে রিোন েরন্বন। প্চপ্েৎসে মলূ প্চপ্েৎসা — সংরিান্ 
অননু্মােন্নর প্বেল্পও প্েন্ে পান্রন।

যপ্ে প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলা প্ভপ্তিে CSE প্নি্গারণ 
েন্রন যা আপনার প্েশুটির প্বন্েষাপ্য়ে পপ্রবহণ পপ্রন্ষবার 
রিন্য়াজনীয়ো আন্ি, োহন্ল রিন্য়াজনীয় সঙু্লানমলূে 
সংস্ান(সমহূ)-এর রিোরটি োর IEPথে আবপ্ে্েভান্ব 
সংন্যাপ্জে হন্ব।
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অবতবিক্ত বিরিষ বিক্লা পবিরষিলাবে

অ্যলাডলারটেড বফবজক্যলাল এডুরকিন — অভ্াসমলূে 
োরীর প্েক্া হল এেটি প্নপ্ে্গষ্ প্েশুর, থয প্নয়মমাপ্ফে 
োরীর প্েক্ার োয্গরিমপ্ভপ্তিে োয্গেলাপগুপ্লন্ে 
সুরপ্ক্েভান্ব অেবা সফলভান্ব অংেগ্হণ েরন্ে পারন্ব 
না, োর আগ্হ, সক্মো এবং সীমাবধিো প্বোেমলূে 
োয্গেলাপসমহূ, থখলািুলা, প্রিো এবং োলসমহূ 
এেটি প্বন্েষভান্ব নেোেৃে োয্গরিম। আপনার 
প্েশুটির অক্মোগুপ্ল, এেটি প্নয়মমাপ্ফে োরীর 
প্েক্ার োয্গরিন্মর অন্ভু্গ ক্ত োয্গেলাপগুপ্ল সম্পােন্নর 
থক্ন্রে োর সক্মোর রিপ্ে প্বঘ্ন সৃপ্ষ্ েরন্ল োর জন্ 
রিন্য়াজনীয়ো অনসুান্র রঠিে োরীর প্েক্ার সুপাপ্রে 
েরা হয়।

েীঘমেলাবয়ত বিে্যলালয় িষমে (িলারিলা ্লারিি বিে্যলালয় 
িরষমেি পবিরষিলাি্হূ) — যপ্ে আপনার প্েশুটির 
উন্লেখন্যার্ প্পপ্িন্য় পো রিপ্েন্রান্ির উন্দেন্ে্ গ্ীষ্ম 
োন্লও োর অি্য়ন রিচপ্লে রাখার রিন্য়াজন হয়, 
বান্রা-মান্সর প্বে্ালয় বন্ষ্গর পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন েরা 
হন্ে পান্র।

বপতলা্লাতলারেি জন্য পিলা্িমে এিং প্বিক্র — 
যপ্ে আপনার, প্পোমাোর, আপনার প্েশুটির প্বন্েষ 
রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল অনিুাবন্নর জন্ সাহান্য্র 
রিন্য়াজন হয়, প্পোমাোর পরামে্গ এবং রিপ্েক্ণ 
আপনান্ে আপনার প্েশুটির রিরপ্ে এবং/অেবা প্নপ্ে্গষ্ 
অক্মোগুপ্ল সম্পন্ে্গ  েে্ রিোন েরন্ে পান্র। আপনার 
প্েশুটি যপ্ে িারে সংখ্ার অনপুাে 8:1:1, 6:1:1 এবং 

12:1:4 সহ প্বন্েষ থরেণীগুপ্লন্ে োন্ে, োয্গরিন্মর 
এেটি অঙ্ প্হসান্ব প্পোমাোর পরামে্গ এবং রিপ্েক্ণটি 
রিোরেভান্ব রিোন েরা হয়। এগুপ্ল বয়স্ পরামে্গমলূে 
পপ্রন্ষবাসমহূ নয় এবং আপনার ব্প্ক্তরে অেবা 
প্েক্ারে রিন্য়াজনীয়ো পূরন্ণর উন্দেন্ে্ নয়।

িলাথরুর্ি প্বিক্র — বােরুন্মর রিপ্েক্ণটি হল, 
আপনার প্েশুটিন্ে বােরুম ব্বহান্রর থক্ন্রে স্প্নভ্গ র 
েন্র থোলার উন্দেন্ে্ এেটি স্ল্পোলীন প্নন্ে্গেনাপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবা। এটি এেজন উপন্পোোন্রর বোরা রিোন েরা 
হয় প্যপ্ন সময় প্নপ্ে্গষ্ েন্রন, প্নন্ে্গে রিোন েন্র এবং 
িারেটিন্ে সাহায্ েন্রন।

পবিিতমে নকলালীন িহলায়তলাি পবিরষিলাি্ূহ — 
পপ্রবে্গ নোলীন সহায়োর পপ্রন্ষবাসমহূ থযমন, পরামে্গ 
রিোন এবং/অেবা রিপ্েক্ণ রিোন েরা, আপনার প্েশুটির 
সন্ঙ্ োয্গোরী েমথী সেস্ন্ের রিপ্ে এেটি স্ল্পোলীন 
সমন্য়র জন্ রিেতি হন্ে পান্র োরণ োঁন্ে প্বপ্ভন্ন রিোর 
ব্বস্াপনায় পপ্ররমন েরন্ে হয়।

ভ্র্র প্বিক্র — ভ্রমণ রিপ্েক্ন্ণর পপ্রন্ষবাগুপ্ল 
হল স্ল্পোলীন, সামপ্গ্ে এবং প্নপ্ে্গষ্ভান্ব নেোেৃে 
প্নন্ে্গেসমহূ থযগুপ্ল উচ্চ প্বে্ালন্য়র, অন্ত্ব অেবা 
েপৃ্ষ্েপ্ক্তপ্ভপ্তিে অসুপ্বিাগুপ্ল ব্েীে অন্ান্ 
অক্মোযুক্ত িারেন্ের, োন্ের বাসরৃহ এবং এেটি প্নপ্ে্গষ্ 
রন্ন্ব্র(সািারণে প্বে্ালয় অেবা েম্গস্ল) মন্ি্ 
যাোয়ান্ের থক্ন্রে জনপপ্রবহণপ্ভপ্তিে যাবাহন এবং 
অন্ান্ সুপ্বিাসমনূ্হর সুরপ্ক্ে এবং স্ািীন ব্বহার 
সম্পন্ে্গ  প্েক্া রিোন েন্র।
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প্বভার 5
IEPটি বিকলাবিত হওয়লাি পরি:  
CSE আরললাচনলাি ি্যিথিলাপনলাকলািী  
পবিরষিলাটি CSE আরললাচনলাি

সমাপ্প্তর পূন্ব্গই, আপনার 
প্েশুটির প্বন্েষ প্েক্া 
ব্বস্ামলূে পপ্রন্ষবা 
সম্পপ্ে্গ ে প্বস্তাপ্রে েে্সমহূ 
আপনার প্নেট রিোন েরন্ব। 
আপনার প্েশুটির জন্ 
সুপাপ্রেেৃে পপ্রন্ষবাগুপ্লর 
ব্প্েন্রন্েই, সব্গ রিোর রিন্চষ্া 
েরা হয় যান্ে আপনার প্েশুটি 
োর প্নন্জর প্বে্ালয়টিন্েই 
োেন্ে পান্র।

অক্্তলািহ অবধকলাংি ছলাত্রই, দিই 
বিে্যলালয়টিরতই যলায় এিং তলাি যলাওয়লা উবচত 
দযখলারন তলাি অক্্তলাগুবল নলা থলাকরত দি 
দযত, দিটি গরৃহি আঞ্চবলক বিে্যলালয় দহলাক 
অথিলা তলারেি পছরন্দি দকলান বিে্যলালয় দহলাক। 
দযরহতু অবধকলাংি বিে্যলালয়গুবলই আপনলাি 
বিশুটিরক িরিমেলাতকৃষ্টিলারি িহলায়তলা প্েলারনি 
জন্য িক্র দিরহতু অক্্তলাযকু্ত ছলাত্রগুবল তিওু 
বিক্লাগতিলারি িফল হওয়লাি জন্য তলারেি 
প্রয়লাজনীয় িহলায়তলাগুবল প্লাপ্ত হরি।

IEP প্বক্রয়লায় আ্লাি অবধকলািগুবল 
কী কী?
  — পৃষ্া 40 থেখুন

সমস্ত প্েক্ােথীর উচ্চ গুণমান, 
চ্ান্লপ্ঞ্ং প্নন্ে্গ প্েোয় অ্ান্সেস 
োো উপ্চে।
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CSE আন্লাচনার সমাপ্প্তর পূন্ব্গ আপনান্ে আপনার প্েশুটির 
প্বন্েষ প্েক্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্ল সম্পন্ে্গ  প্বস্তাপ্রে েে্সমহূ 
রিোন েরা হন্ব। যপ্ে আপনার প্েশুটির থক্ন্রে সম্পপ্ে্গ ে 
পপ্রন্ষবাসমহূ, এেটি প্বন্েষ থরেণী অেবা সমপ্বিে সহ-প্েক্া 
ব্বস্াপ্ভপ্তিে থরেণীর জন্ সুপাপ্রে েরা হন্য় োন্ে, োহন্ল 
আপনার প্েশুটিন্ে োর বে্গ মান প্বে্ালয়টিন্ে রাখার 
সব্গরিোর রিন্চষ্া েরা হন্ব।

CSE আন্লাচনা োন্ল যপ্ে প্বে্ালন্য়র স্ানটি সম্পন্ে্গ  
থোন রিোর বিদ্ধলান্ গ্হর কিলা হরয় থলারক, আপবন 
তলাতক্বরকিলারিই আপনলাি পিন্ন্দর ভাষায়, যপ্ে থসটি 
DOE-এর সংজ্া অনসুান্র এেটি আচ্লাবেত িলাষলা হরয় 
থলারক (পপ্রভাষান্োষ, পৃষ্া 48 থেখুন), এেটি অগ্ীম প্লপ্খে 
প্বজ্প্প্ত (পূন্ব্গ সু সুপাপ্রন্ের চূোন্ প্বজ্প্প্ত নান্ম রিচপ্লে প্িল) 
রিাপ্ত হন্বন। এইটি আপনান্ে পপ্রন্ষবার েো বলন্ব থযটি 
আপনার প্েশু গ্হন েরন্ব। যপ্ে থসটি আপনার প্েশুটির 
বে্গ মান অবস্ানটি থেন্ে অেবা আপনার প্েশুটি থযখান্ন 
সাবপ্লল আন্ি থসখান থেন্ে পৃেে হয়, োহন্ল আপনার প্েশুটি 
থয প্বে্ালয়টিন্ে োর IEP-থে সুপাপ্রেেৃে প্বন্েষ প্েক্া 
ব্বস্ার পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিাপ্ত হন্ব থসই প্বে্ালন্য়র নাম এবং 
ঠিোনাগুপ্ল এেটি পৃেে প্বজ্প্প্তর মাি্ন্ম আপানান্ে জানান্না 
হন্ব। 

এেজন প্পোমাো প্হসান্ব, অগ্ীম প্লপ্খে প্বজ্প্প্তন্ে 
সুপাপ্রেেৃে স্ানটি পবিেিমেন কিরত পলারিন। আপপ্ন যপ্ে 
স্ানটিন্ে এেটি পপ্রেে্গন্নর ব্বস্া েরন্ে চান, োহন্ল অগ্ীম 
প্লপ্খে প্বজ্প্প্তন্ে তলাবলকলািুক্ত ি্যবক্তি িরগে আপনলারক 
দযলাগলারযলাগ কিরত হরি।

আপপ্ন যপ্ে CSE আন্লাচনায় উপপ্স্ে না থেন্ে োন্েন 
অেবা পবিরষিলা প্েলারনি থিলানটি িম্পরকমে  আরললাচনলা নলা 
হরয় থলারক, আপবন ইন্মল-এ আপনার পিন্ন্দর ভাষায়, যপ্ে 
থসটি DOE-এর সংজ্া অনসুান্র এেটি আচ্াপ্েে ভাষা হন্য় 
োন্ে (পপ্রভাষান্োষ, পৃষ্া 48 থেখুন), এেটি অগ্ীম প্লপ্খে 
প্বজ্প্প্ত (পূন্ব্গ সুপাপ্রন্ের চূোন্ প্বজ্প্প্ত নান্ম রিচপ্লে প্িল) 
রিাপ্ত হন্বন।

দয িকল ছলারত্রিলা কখনওই বিরিষ বিক্লাবিবতিক 
পবিরষিলাি্ূহ প্লাপ্ত হয়বন: প্লাথব্ক অনরু্লােন

যপ্ে আপনার প্েশুটি েখনওই প্বন্েষ প্েক্াপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবাসমহূ রিাপ্ত না হন্য় োন্ে, োহন্ল োন্ের থসগুপ্ল রিাপ্ত 
হওয়ার পূন্ব্গ আবপ্ে্েভান্ব আপনান্ে সুপাপ্রেেৃে প্বন্েষ 
প্েক্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্লর জন্ সমেপ্ে রিোন েরন্ে হন্ব। 
অগ্ীম প্লপ্খে প্বজ্প্প্তটির নীন্চর প্েন্ে আপনান্ে আপনার 
সমেপ্ে প্েলারনি জন্য এিং তলাবলকলািুক্ত থিলানটিরত

দপ্িররি জন্য অনরুিলাধ েরা হন্ব। আপপ্ন যপ্ে অনমুপ্ে না 
থেন, োহন্ল আপনার সন্ান্নর রিস্তাপ্বে থসবা িাো সািারণ 
প্েক্া গ্হন েরন্ব।

দয িকল ছলাত্রিৃন্ধ বিরিষ বিক্লাবিবতিক পবিরষিলাি্হূ 
প্লাপ্ত হরচ্ 

এেটি নেুন CSE আন্লাচনার ফলস্রূপ আপনার 
বিশুটিি িপুলাবিিকগতৃ বিরিষ বিক্লা ি্যিথিলাবিবতিক 
পবিরষিলাগুবলরত থযন্োন রিোর পপ্রবে্গ ন্নর থক্ন্রে 
আপনান্ে অগ্ীম প্লপ্খে প্বজ্প্প্তর মাি্ন্ম প্বজ্প্পে েরা 
হন্ব। থয িারে ইপ্েমন্ি্ প্বন্েষ প্েক্া গ্হণ েরন্ি োন্ের জন্, 
আবার সমেপ্ের রিন্য়াজন থনই। 

আপপ্ন যপ্ে সুপাপ্রেটির গ্হণ েন্রন োহন্ল, আপনান্ে অগ্ীম 
প্লপ্খে প্বজ্প্প্তটি স্াক্র েন্র োপ্লোভুক্ত ঠিকলানলারত 
দফিত পাঠান্ে হন্ব। োরপরপ্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল ব্বস্াপ্পে হন্ব এবং আপনান্ে একটি 
উপবথিবতি অনরু্লােন পত্র দপ্ির কিলা হরি। এই প্বজ্প্প্ত 
থে নেুন পপ্রন্ষবা আরম্ভ েরার োপ্রখ জাপ্নন্য় থেওয়া হন্ব। 

আপপ্ন যপ্ে অসমেে হন োহন্ল আপপ্ন DOE থে থযারান্যার 
েন্র এবং আপনার মোমে এর সমািান থখাজা উপ্চে। 
আপপ্ন যপ্ে DOE এর সন্ঙ্ এেমে না হন, োহন্ল আপনার 
এেটি মি্স্ো বা প্নরন্পক্ প্হয়াপ্রং অননু্রাি েরার অপ্িোর 
আন্ি। মি্স্োর সময়, প্নরন্পক্ প্হয়াপ্রং বা থোনও আপ্পল 
রিপ্রিয়াএ, আপনার সন্ান্নর এর পপ্রন্ষবাগুপ্ল পপ্রবপ্ে্গ ে না 
হওয়া পয্গন্ প্নরন্পক্ প্হয়াপ্রং অপ্ফসান্রর থোনও আপ্পল বা 
প্সধিান্ সমাপ্প্ত জাপ্র েরা সম্ভব হন্ব না। 

বিরিষ বিক্লা পবিরষিলাি জন্য অনরু্লােন প্ত্যলাহলাি

প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্লর রিপ্ে সমেপ্ে 
রিোন্নর পর থযন্োন সমন্য়ই আপনার প্েশুটির IEP-থে 
প্নি্গাপ্রে প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবার রিপ্ে 
সমেপ্েটি প্ফপ্রন্য় প্নন্ে পান্রন। অননু্রািটি প্লপ্খে থেওয়া 
আবে্ে। যখন এেটি সমেপ্ে প্ফপ্রন্য় থনওয়া হয়, থসটি 
আপনার প্েশুটির IEP-থে প্নপ্ে্গষ্ সেল রিোর প্বন্েষ প্েক্া 
ব্বস্াপ্ভপ্তিে এবং সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্লর জন্ই হয়।  
এটির মন্ি্ অন্ভূ্গ ক্ত হয়, প্বন্েষাপ্য়ে পপ্রবহণ ব্বস্া, 
সহায়োমলূে রিযুপ্ক্ত, োয্গরিন্মর সংন্োিনসমহূ, 
পরীক্াপ্ভপ্তিে সঙু্লানমলূে সংস্ানসমহূ এবং সংন্োপ্িে 
উতিরন্ণর মাপোঠির রিন্য়াজনীয়োসমহূ। থয বাচ্চান্ের থে 
প্বেল্প মলূ্ায়ন অংেগ্হণ সুপাপ্রে েরা হন্য়প্িল োরা আর 
প্বেল্প মলূ্ায়ন থরিাগ্ান্ম অংেগ্হন্ণর থযার্ োেন্ব না। 
আপপ্ন থেবল প্বন্েষ প্েক্া ও অন্ান্ সংযুক্ত পপ্রন্সবার 
এেটি অংন্ের জন্ সমেপ্ে রিে্াহার েরন্ে পারন্বন না। 
থসই পপ্রপ্স্প্েগুপ্লন্ে থযখান্ন আপপ্ন IEP সুপাপ্রেগুপ্লর 
মন্ি্ শুিুমারে েন্য়েটির জন্ স্ীেৃে নন, োহন্ল আপনার 
প্েশুটিরIEPটির পয্গান্লাচনার উন্দেন্ে্ এেটি CSE 
আন্লাচনার ব্বস্া েরা থযন্ে পান্র অেবা এই নপ্েটির 40 
নং পৃষ্ায় প্ববেৃ রিাপ্তব্ রিপ্রিয়ার পন্থাটি ব্বহার েরন্ে 
পান্রন।

আপনান্ে প্বন্েষ প্েক্ার 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল শুরু েরন্ে 
অবে্ই রিারপ্ম্ভে সমেপ্ে 
সরবরাহ েরন্ে হন্ব।
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প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্লর প্বত িম্মবতটি 
বফবিরয় দনওয়লাটি উরলেরখ আপনার থেন্ে রিাপ্ত প্লপ্খে 
প্বজ্প্প্তটির 10টি ে্ান্লডিার প্েবন্সর মন্ি্, প্বে্ালয় প্ভপ্তিে 
অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE আবপ্ে্েভান্ব আপনান্ে এেটি 
সমূ্পণ্গেৃে প্পোমাোর সমেপ্ে প্ফপ্রন্য় থনওয়ার োরন্ণ প্বন্েষ 
বিক্লা ি্যিথিলাবিবতিক পবিরষিলাি্রূহি পবিি্লাবপ্তি 
বিজ্বপ্ত দপ্ির কিরিন। এই প্বজ্প্প্ত থে উন্লেপ্খে োেন্ব 
থয IEP বাঞ্ছনীয় প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবা আপনার সন্ান রৃহণ 
েন্রন্ি এবং আর রিাপ্প্ত েরন্ব না। প্বজ্প্প্তটিন্ে আপনার 
প্েশুটির জন্ সািারণ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে অবপ্স্প্ে থযখান্ন 
আপনার প্েশুটি উপপ্স্ে হন্ব োর উন্লেখ োন্ে, এবং আপনার 
জন্ ব্াখ্া রিোন েন্র থয আপনার প্েশুটি থযন্োন রিোর 
প্নয়মানবুেথীোপ্ভপ্তিে/সামপ্য়ে বপ্হষ্ারপ্ভপ্তিে োয্গ পন্থাসহ 
সব্গ সমন্য় এেটি সািারণ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে িারে প্হসান্ব 
পপ্ররপ্ণে হন্ব, এবং আপনার প্েশুটির সম্পন্ে্গ  আর থোন 
রিোর CSE আন্লাচনা অনষু্ীে হন্ব না। প্বজ্প্প্তটিন্ে 
আপনার থোন রিোর রিশ্ন অেবা প্চন্ার প্বষয়বস্তু োোর 
থক্ন্রে থযারান্যান্রর জন্ এেজন ব্প্ক্তর নামও উন্লেপ্খে 
োন্ে।

যখন থোন প্পোমাো প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবাগুপ্লর জন্ সমেপ্েটি প্ফপ্রন্য় থনন, েখন 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর থোন রিোর 
আন্লাচনা সভার আন্য়াজন অেবা আপনার প্েশুটির জন্ 
এেটি IEP রঠন্নর থোন রিন্য়াজনীয়ো োন্ে না। সমেপ্ে 
প্ফপ্রন্য় থনওয়ার োরন্ণ প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে 
CSE-এর আপনার প্েশুটির প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে 

এবং সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাসমনূ্হর জন্ থোন উন্লেখ প্বন্লান্পর 
উন্দেন্ে্ থোন রিোর প্েক্াপ্ভপ্তিে নপ্েসমনূ্হর সংন্োিন্নর 
রিন্য়াজন হয় না। 

অনগু্হ েন্র মন্ন রাখন্বন থয আপনারা সমেপ্েপ্বনাই 
আপনার প্েশুটির রিপ্ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন্নর উন্দেন্ে্ 
এেটি আন্েেমলূে রায় রিাপ্প্তর জন্ প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE রিাপ্তব্ রিপ্রিয়ার পন্থাগুপ্ল (অে্গাত 
মি্স্োেরণ অেবা এেটি অপক্পােপ্ভপ্তিে রিাপ্তব্ রিপ্েয়ার 
শুনাপ্ন)ব্বহার নাও েরন্ে পান্রন।

যপ্ে আপনার প্েশুটির এেটি প্বন্েষভান্ব ব্বস্াপ্পে থরেণীর 
ি্যিথিলাি প্রয়লাজন হয় এিং আপবন সমেপ্ের োপ্রখ 
অেবা বিে্যলালয় িছরিি উরলেখ, দথরক60টি প্বে্ালয় 
প্েন্বন্সর মন্ি্ অেবা 15ই অরান্টের মন্ি্ আরে প্বে্ালয় 
বিরটিন্ে অবপ্স্প্ের জন্ এেটি অগ্ীম প্লপ্খে প্বজ্প্প্ত(পূন্ব্গ 
সুপাপ্রন্ের চূোন্ প্বজ্প্প্ত নান্ম পপ্রপ্চে প্িল) রিাপ্ত না হন্য় 
োন্েন তলাহরল আপবন একটি P1-R পত্র প্লাপ্ত হরিন। এইটি 
অপ্িোর থেন্ব থয আপনার সন্ান এেটি প্নউ ইয়ে্গ  থটেট 
এডুন্েেন প্ডপাট্গ ন্মন্ট অননু্মােন রিাপ্ত নন-পাবপ্লে থড সু্ন্ল 
DOE এর ব্য়এ থসই সু্ল বিন্রর জন্ থযারোন েরন্ব। প্নউ 
ইয়ে্গ  থটেট এডুন্েেন প্ডপাট্গ ন্মন্ট অননু্মাপ্েে নন-পাবপ্লে 
থড সু্ন্লর এেটি োপ্লো প্বজ্প্প্তর সন্ঙ্ সহরমন েরা হন্ব। 
থবসরোপ্র প্বে্ালয়টিন্ে স্াক্াতোন্রর জন্ আপনলারক 
আিবি্যকিলারি P1-R পত্রটি এবং আপনার প্েশুটির 
সাম্প্রপ্েেেম IEP-এর এেটি অনপু্লপ্প সন্ঙ্ আনন্ে হন্ব। 
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যপ্ে যুপ্ক্তহীনভান্ব আপপ্ন মলূ্ায়ন, থরফান্রল এবং/অেবা 
বসান্না রিপ্রিয়া প্বলম্ব েন্রন থসইভান্ব, প্নয়প্মে টাইমলাইন 
এডজটে েরা হন্ব।

আপনার প্েশুটি প্নউ ইয়ে্গ  রাজ্ প্েক্া প্বভার বোরা 
অননু্মাপ্েে এেটি থবসরোপ্র অনাবাপ্সে প্বে্ালয়টি বোরা 
রৃহীে হওয়ার পন্র, আপনান্ে এবং থবসরোপ্র প্বে্লয়টিন্ে 
এেটি P2 পত্র স্লাক্ি কিরত িললা হরি। আপনার স্াক্রটি 
সংন্েে েন্র থয থবসরোপ্র প্বে্ালয়টিন্ে অবপ্স্প্েটির রিপ্ে 
আপপ্ন সমেপ্ে রিোন েন্রন, এবং থবসরোপ্র প্বে্ালন্য়র 
রিপ্েপ্নপ্ির স্াক্রটি সংন্েে েন্র থয প্বে্ালয়টি আপনার 
প্েশুটির IEP-থে উন্লেপ্খে প্েক্াপ্ভপ্তিে এবং সম্পপ্ে্গ ে 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন্ন সমেে হন্চ্ন। অননু্মাপ্েে হওয়ার 
পন্র, আপপ্ন এেটি অগ্ীম প্লপ্খে প্বজ্প্প্ত প্লাপ্ত হরিন, 
দযটি আপনলািপ্েশুটির অবপ্স্প্ে চূোন্ েন্র। আপনার 
যপ্ে এই রিপ্রিয়াটি সম্পন্ে্গ  থোন রিশ্ন োন্ে অেবা আপনার 
থোন রিোর সহায়োর রিন্য়াজন হয়, োহন্ল আপনান্ে 
P1-R পরেটির নীন্চর োপ্লোয় প্েতি প্বতবনবধি িরগে 
দযলাগলারযলাগ কিরত হরি। 

িম্পবকমে ত পবিরষিলাগুবলি ি্যিথিলা কিলা
সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল সরবরাহ েরন্ে DOE এেজন DOE 
েমথী সেস্ন্ে অ্াসাইন েরন্ব। যপ্ে DOE েমথী অনপুলব্ধ 
হন, োহন্ল আমরা DOE-এর সন্ঙ্ চুপ্ক্তর অিীন সংস্া থেন্ে 
রিাপ্ত েমথীর সাহান্য্ পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন্নর আন্য়াজন েরব।

থসই পপ্রপ্স্প্েগুপ্লন্ে, থযখান্ন না DOE েমথী, না চুপ্ক্তর 
অিীন সংস্ার েমথী উপলব্দ, আপনার জন্ এেটি সম্পপ্ে্গ ে 
পপ্রন্ষবা অননু্মােনপরে (RSA) প্েলান কিলা হরি। 
RSAটি আপনান্ে, আপনার েরন্ফ থোন খরচ প্বনা এেটি 
উপযুক্তভান্ব অননু্মাপ্েে স্ািীন পপ্রন্ষবা রিোনোরী খুনঁ্জ 
প্নন্ে সমে্গ েরন্ব। আপনান্ে উপলব্ধ স্ািীন পপ্রন্ষবা 
রিোনোরীন্ের সম্পন্ে্গ  েে্াপ্ে, RSA ব্বহার সম্পন্ে্গ  
প্নন্ে্গেনাসমহূ এবং আপনার থোন রিন্শ্নর থক্ন্রে সহায়োর জন্ 
অেবা এেজন উপলব্ধ পপ্রন্ষবা রিোনোরী খুনঁ্জ পাওয়ায় 
অসমে্গোর থক্ন্রে DOE-থে থযারান্যার েরার জন্ উপযুক্ত 
ব্প্ক্ত সম্পন্ে্গ  েে্ রিোন েরা হন্ব। 

ESL পবিরষিলাগুবলি ি্যিথিলা কিলা
যপ্ে আপনার প্েশুটির জন্ ইংরাজীন্ে এেটি প্বেেীয় ভাষার 
পপ্রন্ষবা (ESL)রূন্প গ্হন্ণর সুপাপ্রে েরা হন্য় োন্ে, DOE,  
এই পপ্রন্ষবাটি রিোন্নর জন্ এেজন DOE ESL প্েক্েন্ে 
োপ্য়ত্ব রিোন েরন্বন। যপ্ে এেজন DOE ESL প্েক্ে 
উপলব্ধ না হন, োহন্ল ESL পপ্রন্ষবাগুপ্লর (ESL 
অনরু্লােন)জন্ এেটি অননু্মােন রিোন েরা হন্ব। এটি 
আপনান্ে এেজন উপযুক্তভান্ব অননু্মাপ্েে স্ািীন ESL 
পপ্রন্ষবা রিোনোরীন্ে আপনার থোন রিোর খরচ প্বনাই 
খুনঁ্জ প্নন্ে সমে্গ েরন্ব। ESL অনরু্লােন পরেটিন্ে 
পপ্রন্ষবার থপৌনঃপুপ্নেো এবং সময়োন্লর উন্লেখ োেন্ব। 
আপনার থোন রিন্শ্নর থক্ন্রে সহায়োর জন্ অেবা এেজন 
উপলব্ধ পপ্রন্ষবা রিোনোরী খুনঁ্জ পাওয়ায় অসমে্গোর থক্ন্রে 
DOE-থে থযারান্যার েরার জন্ উপযুক্ত ব্প্ক্ত সম্পন্ে্গ ও 
েে্ রিোন েরা হন্ব।

পবিিহররি ি্যিথিলা কিলা
আপনার প্েশুটির জন্ যপ্ে প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে 
পপ্রন্ষবাগুপ্লর সুপাপ্রে েরা হন্য় োন্ে, োহন্ল থস আপনার 
বাসস্ানটি থেন্ে প্বে্ালয় পয্গন্ যাোয়ান্ের জন্ পপ্রবহণ 
সুপ্বিাপাওয়ার জন্ও উপযুক্ত হন্ব।

যপ্ে আপনার সন্ান আপনার আন্েপান্ের সু্ন্ল প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবার জন্ রিস্তাপ্বে হয় েন্ব োন্ে থহঁন্ট সু্ল নাও থযন্ে 
হন্ে পান্র। আপনার বাসস্ান থেন্ে প্বে্ালয়টির েরূন্ত্বর 
উপর প্নভ্গ রেীলভান্ব, আপনার প্েশুটি সািারণ প্েক্াপ্ভপ্তির 
ব্বস্ার অন্র্গ হলেু বাস পপ্রন্ষবা (অে্গাত প্বপ্ভন্ন স্ান্ন থেন্ম 
থেন্ম) পাওয়ার জন্ অেবা জনপপ্রবহণ ব্বস্া ব্বহান্রর 
জন্ এেটি প্নউ ইযে্গ  প্সটি থমন্ট্রাোড্গ  পাওয়ার জন্ 
সুপাপ্রেেৃে হন্ে পান্র। যপ্ে োরা সক্ম হয় েন্ব অক্মো 
োো জপু্নয়র হাই সু্ল এবং হাইসু্ন্লর প্েক্ােথীরা যারা প্বন্েষ 
প্েক্া পপ্রন্ষবাগুপ্ল পান্চ্ োরা সািারণে সব্গজনীন পপ্রবহণ 
ব্বহার েরন্ব ো রিে্াপ্েে।

দলেির্রন্টি ি্য়রিখলা 

DOE এর প্নম্নপ্লপ্খে অনসুান্র IEPথে রিস্তাপ্বে অনসুান্র আপনার সন্ান্নর অন্ এেটি থলেসন্মন্ট সরবরাহ েরা রিন্য়াজন:
■ প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্ার রিপ্ে রিােপ্মে (রিেম বার) উন্লেন্খর জন্, আপনলাি বিশুটিি ্লূ্যলায়রনি জন্ আপনার সমেপ্ে 
রিোন্নর োপ্রখ থেন্ে 60টি প্বে্ালয় প্েবন্সর মন্ি্;

■ যপ্ে আপনার প্েশুটি ইপ্েমন্ি্ই প্বন্েষ প্েক্া ব্বস্াপ্ভপ্তিে পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিাপ্ত হয়, একটি পনু্ূমেল্যলায়রনি জন্য 
উরলেরখি তলাবিখ থেন্ে 60টি প্বে্ালয় প্েবন্সর মন্ি্। 
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সেল রিোর প্বন্েষাপ্য়ে পপ্রবহণপ্ভপ্তিে (অে্গাে েরজা-
থেন্ে-েরজা) সুপাপ্রেগুপ্ল প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE বোরা প্নি্গাপ্রে হয়। সীমাবধি রপ্েেীলো, 
োরীপ্রে/অপ্স্সংরিান্ অক্মোসমহূ এবং অন্ান্ 
স্াস্্প্ভপ্তিে অসুপ্বিাসহ প্েশুগুপ্লর সািারণে েরজা- থেন্ে-
েরজা পয্গন্ বান্সর ব্বস্ার রিন্য়াজন হয়। যপ্ে আপনার 
সন্ান্নর থডার-টু-থডার পপ্রবহন্ণর রিন্য়াজন হয় েন্ব এটি 
োর IEP থে সূপ্চে হন্ব। যো েীঘ্র সম্ভব বাস পপ্রন্ষবার 
ব্বস্া েরা হয়, প্েন্তু সািারণে পাঁচ প্েন্নর অপ্িে নয়। 
আপপ্ন অপ্ফস অফ প্পউপ্পন্লর বোরা প্লপ্খে প্বজ্াপ্পে হন্বন 
োপ্রন্খর পপ্রবহণ (OPT) থযখান্ন বান্সর পপ্রন্ষবা শুরু 
হন্ব। আপপ্ন যপ্ে OPT থেন্ে থোনও েে্ না পান েন্ব 
সহায়োর জন্ 718-392-8855-এ হটলাইন্ন েল েরুন।

যপ্ে প্বভারটি বাস পপ্রন্ষবাটি সমেপ্ের োপ্রখটি থেন্ে 
সমন্য়াপ্চে উপান্য় রিস্তাপ্বে সু্ন্লর জন্ চাল ুেন্র েন্ব 
প্বেল্প পপ্রবহন্ণর ব্বস্াটি আপনার সন্ানন্ে সু্ন্ল থেওয়া 
আনার জন্ সক্ম েরন্ে েরা হন্ে পান্র। যপ্ে এই রিোর 
থোন পপ্রপ্স্প্ের উদ্ব হয়, োহন্ল আপপ্ন এেটি পরে এবং 
পপ্রবহণপ্ভপ্তিে খরচাপ্ে রিোন্নর জন্ এেটি ফম্গ পান্বন। 

দিকডমে গুবলরত অ্যলারসেি

আপনার প্েশুটির CSE আন্লাচনার পূন্ব্গ আপপ্ন থযন্োন 
রিোর মলূ্ায়ন্নর অেবা এেটি রিপ্েন্বেন্নর এেটি অনপু্লপ্প 
পান্বন থযটিপ্বন্বপ্চে হন্ব। এটি িাোও আপনার সন্ান্নর 
ফাইন্ল প্লপ্খে এবং রাখা আন্ি এমন থোনও মলূ্ায়ন্নর 
রিপ্েন্বেন্নর অনপু্লপ্পগুপ্লর অননু্রাি েরার অপ্িোর 
আন্ি। এটি প্বে্ালন্য়র রিপ্ে অেবা, যপ্ে আপনার প্েশুটি 
এেটি থবসরোপ্র প্বে্ালন্য় অেবা চাট্গ ার প্বে্ালন্য় যায়, 
CSE-এর অি্ন্ক্র রিপ্ে এেটি অননু্রান্ির মাি্ন্ণ েরা 
থযন্ে পান্র। েখনও েখনও প্পোমাোরা োঁন্ের প্েশুটির 
রিপ্েন্বেন্ন অন্ভু্গ ক্ত বক্তব্গুপ্ল অস্ীোর েন্রন। যপ্ে এমন 
এেটি পপ্রপ্স্প্ের উন্দ্রে হয়, োহন্ল আপপ্ন প্বে্ালন্য় অেবা 
থবসরোপ্র অেবা চাট্গ ার প্বে্ালন্য়র থক্ন্রে, থজলাপ্ভপ্তিে 
CSE-এর অি্ন্ক্র সন্ঙ্ অস্ীেৃপ্ের প্বষয়গুপ্ল সম্পন্ে্গ  
আন্লাচনার জন্ প্লপ্খে আোন্র এেটি অননু্রাি জানান্ে 
পান্রন।

এই রিোর এেটি আন্লাচনার ফলস্রূপ, প্বে্ালয়প্ভপ্তিে 
অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE, রিপ্েন্বেন্নর থসই অংেগুপ্ল 
প্বন্লান্পর প্সধিান্ গ্হণ েরন্ে পান্রন। আপনার সন্ান্নর 
থরেন্ড্গ  থোনও পপ্রবে্গ ন হন্ল আপনান্ে প্বজ্াপ্পে েরা হন্ব। 
যপ্ে প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE, আপনারা 
বোরা রিন্শ্নর উন্দ্রে েরা অংেটি প্বন্লান্প এবং আপনার সন্তুপ্ষ্ 
মে আপনার আপপ্তিটির রিপ্েোন্র স্ীেৃে না হন, োহন্ল 
আপপ্ন প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর 
অি্ন্ক্র প্নেট রিপ্েন্বেন্ন আপনার অস্ীেৃে অংেটির 
উন্লেন্খ এেটি পরে প্লখন্ে পান্রন। প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE-থে এই পরেটি আপনার প্েশুটির ফাইন্ল 
রাখন্ে হন্ব। আপপ্ন চ্ানন্সলান্রর অপ্িপ্নয়মসমহূ A-820, 
“দগলাপনীয়তলা এিং ছলারত্রি প্বতরিেনি্রূহি প্কলাি; 
প্বতরিেন ধলাির”-এি অধীনথি িপুলাবিনরটরডিরন্টি 
বনকট একটি আরিেন জলানলারত পলারিন।

দিকডমে গুবলি দগলাপনীয়তলা

মলূ্ায়ন্নর জন্ সমেপ্ে রিোন্নর োন্ল, আপনান্ে রিপ্েন্বেন 
রিোন্ের এেটি ফন্ম্গ স্াক্র রিোন েরার জন্ অননু্রাি 
জানান্না হন্ব, থযটি প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে 
CSE-থে বপ্হভূ্গ ে সংস্াসমনূ্হর থেন্ে অেবা প্চপ্েতসেন্ের 
থেন্ে রিপ্েন্বেনসমহূ সংগ্ন্হ অননু্মাপ্েে েন্র থযগুপ্ল 
আপনার প্েশুটির মলূ্ায়ন্নর থক্ন্রে গুরুত্বপূণ্গ হন্ে পান্র। থয 
থক্রেগুপ্লন্ে আপনার এই রিোর থোন রিপ্েন্বেন রিোন্ের 
ফম্গ স্াক্র েরার রিন্য়াজন হয় না, থসন্ক্ন্রে DOE আপনান্ে, 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-থে বপ্হভূ্গ ে 
সংস্াসমনূ্হর থেন্ে অেবা প্চপ্েতসেন্ের থেন্ে রিপ্েন্বেনসমহূ 
সংগ্ন্হ, থযগুপ্ল প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE 
সেস্ন্ের পন্ক্ আপনার প্েশুটিন্ে আরও ভান্লাভান্ব বঝুন্ে 
সাহায্ েন্র, অননু্মাপ্েে েরার প্বষন্য় প্বন্বচনা েরার 
অননু্রাি জানান।

সেল মলূ্ায়নসমহূই প্লপ্খে আোন্রর এবং আমান্ের 
ত্বেু্ প্েন েে্ ব্বস্া (SESIS)-থে স্্ান েপ্র সংরপ্ক্ে 
হয়। ফাইন্লর েে্সমহূ থরাপনীয় এবং আপনার সমেপ্েপ্বনা 
থোন বপ্হভূ্গ ে সংস্া অেবা ব্প্ক্তপ্বন্েন্ষর প্নেট রিোে 
েরা হন্ব না অেবা যপ্ে না আপনার প্েশুটির রিপ্েন্বেনগুপ্ল 

আপনার সন্ান্নর মলূ্ায়নগুপ্ল 
এবং রিপ্েন্বেনগুপ্ল থরাপনীয়।
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রিোন্ের জন্ থোন আোলন্ের প্নন্ে্গে োন্ে। থেবল প্েক্া 
প্বভান্রর েমথী যারা আপনার সন্ান্নর হন্য় োজ েন্র োন্ের 
এই থরেড্গ গুপ্লন্ে অ্ান্সেস োেন্ব।

দ্বডক্যলাল বিবলংরয়ি জন্য িম্মবত
IEP সহ সমস্ত বাচ্চার পপ্রবারন্ে প্েক্া প্বভার প্বন্েষ 
প্েক্া পপ্রন্ষবাপ্ের ব্ন্য়র এেটি অংন্ের জন্ রিোন েরন্ে 
থমপ্ডন্েডন্ে প্বল েরার জন্ প্বভারন্ে অনমুপ্ে প্েন্ে এেটি 
সমেপ্েন্ে স্াক্র েরন্ে বলা হন্ব। থরাপনীয়ো সম্পপ্ে্গ ে 
উন্বেরগুপ্লর জন্ সমস্ত পপ্রবারন্ে এই ফম্গগুপ্ল স্াক্র 
েরন্ে বলা হন্ব, এমনপ্ে যারা থমপ্ডন্েন্ড থনই োরাও। যপ্ে 
প্বভারটি থমপ্ডন্েড প্বল ত্েপ্র েন্র েন্ব প্বপ্লংটির পপ্রবান্র 
থোনও রিভাব োন্ে না—পপ্রবারটি সু্ল ব্েীে পপ্রন্ষবার 
অস্ীোর েরা হন্ব না, োন্ের থমপ্ডন্েন্ডর জন্ আর থোনও 
অে্গ রিোন েরন্ে হন্ব না, োরা থয জােীয় পপ্রন্ষবা পায় োর 
পপ্রবে্গ ন হন্ব না, সু্ল প্সন্টেন্মর োন্ি বাচ্চাটিন্ে পপ্রন্ষবা 
রিোন েন্র এমন অপ্েপ্রক্ত অে্গরিোন ব্েীে পপ্রবান্রর 
উপর আর থোনও রেন্মরই রিভাব পেন্ব না। পপ্রবারগুপ্ল 
অবে্ই প্বভারটিন্ে থমপ্ডন্েডন্ে প্বল েরন্ে অননু্মােন প্েন্ে 
রিে্াখ্ান েরন্ে পান্র এবং পপ্রন্ষবাগুপ্ল সরবরাপ্হে হন্য় 
চলন্ব।

দপরিরন্টি বিকল্পি্হূ

আপনার প্েশুটির IEP-এর রঠন, পয্গান্লাচনা, এবং 
সংন্োিন্নর থক্ন্রে আপনার অংেগ্হণ অপপ্রহায্গ। এেজন 
প্পোমাো প্হসান্ব, আপনার প্েশুটির IEP-থে যা অন্ভু্গ ক্ত 
আন্ি ো আপনার বোরা সমূ্পণ্গরূন্প অনিুাবন প্নপ্চিে 
েরার আপনার অপ্িোর এবং োপ্য়ত্বভূক্ত। আপপ্ন যপ্ে 
প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর সুপাপ্রেগুপ্লর 
সন্ঙ্ এেমন না হুন, োহন্ল আপনার, প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা 
থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর আপনার প্েশুটির সক্মো, মলূ্ায়ন, 
পপ্রন্ষবাসমহূ এবং অবপ্স্ে সম্পপ্ে্গ ে প্সধিান্ন্ে চ্ান্লঞ্ 
জানান্নার অপ্িোর আন্ি। যপ্ে আপপ্ন প্বে্ালয়প্ভপ্তিে 
অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর োয্গেলান্পর সন্ঙ্ এবং এই 
প্বষন্য় পেন্ক্প গ্হন্ণ স্ীেৃে না হওয়ার থক্ন্রে এেমে না হন, 
োহন্ল আপনার জন্ বহু সংখ্ে প্বেল্প প্বে্ামান োন্ে:

্ধ্যথিতলাি জন্য অনরুিলাধ জলানলান — মি্স্োর সমন্য়, 
আপপ্ন এবং প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে CSE-এর 
এেজন সেস্ এেজন প্নরন্পক্ েৃেীয় পন্ক্র সন্ঙ্ আন্লাচনায় 
বসন্বন, প্যপ্ন আপনান্ে এবং প্েক্া প্বভারন্ে এেটি ঐে্মে্ 
থপৌঁিান্ে সহায়ো এবং উতসাপ্হে েন্রন। আপনার প্েশুটি 
যপ্ে এেটি থবসরোপ্র প্বে্ালন্য় পাঠ েন্র োহন্ল আপপ্ন 
এেটি মি্স্োর জন্ প্বে্ালয়প্ভপ্তিে অেবা থজলাপ্ভপ্তিে 
CSE-এর প্নেট এেটি অননু্রাি জানান্ে পান্রন।

একটি বনিরপক্ শুনলাবনি জন্য অনরুিলাধ — এেজন 
প্পোমাো প্হসান্প এেটি প্নরন্পক্ শুনাপ্নর জন্ আপনার 
অননু্রাি জানান্নার অপ্িোর আন্ি। এটি এেটি আইনী 
রিপ্রিয়া। এেটি প্নরন্পক্ শুনাপ্নর সমন্য়, আপপ্ন এেজন 
প্নরন্পক্ শুনাপ্নর আপ্িোপ্রন্ের সমেুখীন হন্বন (থোন 
এেজন DOE-এর েম্গচারীর নয়) এবং আপনার বক্তব্ থপে 
েরন্বন। শুনাপ্নর আপ্িোপ্রে আপনার এবং DOE-এর 
রিপ্েপ্নপ্ির েো শুনন্বন, সাক্ীর সাক্্-রিমাণ এবং নপ্েপরে 
গ্হণ েরন্বন এবং আপনার বোরা উত্াপ্পে প্বষয়টির প্নষ্পপ্তি 
সম্পন্ে্গ  এেটি প্লপ্খে রায় রিোন েরন্বন। 

এেবার এেটি প্নরন্পক্ শুনাপ্নর জন্অননু্রাি েরা 
হন্ল,“্লুতুবি”, (েখনও েখনও “থলাব্রয় িলাখ” বলা হয়)
রিন্যাজ্ হয়। এর অে্গ হল যেক্ণ না প্বষয়টির প্মমাংো হন্চ্ 
অেবা আপপ্ন DOE-এর সন্ঙ্ এেটি ঐে্মন্ে্ থপৌঁিান্ে 
পারন্িন থযন্োন রিাপ্তব্ রিপ্রিয়ার পন্থার োলটির জন্ 
আপনার প্েশুটি োর বে্গ মান অবপ্স্প্েটিন্েই বহাল োেন্ব। 

প্নরন্পক্ শুনাপ্নর অননু্রািগুপ্ল অবে্ই প্নরন্পক্ শুনাপ্নর 
েফেন্ে এখান্ন প্লপ্খে আোন্র জমা প্েন্ে হন্ব:

 বনিরপক্ শুনলাবনি কলাযমেলয়টি হল - 
 131 Livingston Street, Room 201 
 Brooklyn, New York 11201 
 (718) 935-3280

আপনার প্েশুটির IEP-এর 
রঠন, পয্গান্লাচনা, এবং 
সংন্োিন্নর থক্ন্রে আপনার 
অংেগ্হণ অপপ্রহায্গ। 
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প্নরন্পক্ শুনাপ্নর জন্ আপনার অননু্রািটি আবপ্ে্েভান্ব 
অবে্ই:
■ প্নরন্পক্ শুনাপ্নর োয্গালন্য়র রিপ্ে প্লপ্খে আোন্র হন্ে 
হন্ব;

■ আপনার উন্বের এবং রিস্তাপ্বে সমািান্নর সান্ে সম্পপ্ে্গ ে 
রিেৃে েে্গুপ্ল বণ্গনা েরুন;

■ আপনার সন্ান্নর নাম এবং ঠিোনা বণ্গনা েরুন; এবং 
■ আপনার সন্ান থয সু্লগুপ্লন্ে যায় োর নাম।

থজলা CSE অেবা প্নরন্পক্ শুনাপ্নর োয্গালন্য় সুপাপ্রেেৃে 
রঠন্নর পরে উপলব্ধ হয় থযটি আপপ্ন এেটি প্নরন্পক্ 
শুনাপ্নর অননু্রাি েরার জন্ ব্বহার েরন্ে পান্রন। 
আপপ্ন ডায়াপ্বটিসযুক্ত ব্প্ক্তন্ের জন্ বপৃ্তি এবং প্েক্ামলূে 
পপ্রন্ষবাসমনূ্হর প্নউ ইয়ে্গ  রাজ্ োয্গলয় থেন্েও এেটি ফম্গ 
থপন্ে পান্রন।

দিরজলাবলিরনি প্বক্রয়লা যখন একটি বনিরপক্ শুনলাবন 
ফলাইল কিলা হয়
প্নরন্পক্ শুনাপ্নর আপনার অননু্রান্ির 15 প্েন্নর মন্ি্ 
DOE আপপ্ন প্নন্জর প্নরন্পক্ শুনাপ্নর অননু্রািটি থোনও 
থরন্জাপ্লউেন সভায় বণ্গনা েরা সমস্াগুপ্ল সমািান্নর জন্ 
আপনার সান্ে োজ েরন্ব। এটি মি্স্োর মন্ো এেই নয় 
েন্ব এটি প্নরন্পক্ শুনাপ্নর রিপ্রিয়ার এেটি রিন্য়াজনীয় 
অংে।

থরন্জাপ্লউেন্নর সভাটি অনপু্ষ্ে হন্ব না এমন প্েনটি 
উোহরণ রন্য়ন্ি:
1. যপ্ে আপপ্ন এবং প্েক্া প্বভার প্লপ্খেভান্ব সমািান্নর  
আন্লাচনাটির আনষু্াপ্নেোন্ে বাে প্েন্ে চান, োহন্ল 
আবপ্ে্েভান্ব প্নরন্পক্ শুনাপ্নর োয্গালয়ন্ে প্বজ্প্পে 
েরন্ে হন্ব এবং প্নরন্পক্ শুনাপ্নটি 14টি ে্ান্লডিার 
প্েবন্সর মন্ি্ প্নপ্ে্গষ্ েরা হন্ব।

2. যপ্ে আপপ্ন প্নরন্পক্ শুনাপ্নর অননু্রািটি রিে্াহার েন্রন 
েন্ব থরন্জাপ্লেন্নর সভাটি আন্য়াজন্নর রিন্য়াজন থনই।

3. থরন্জাপ্লউেন সভার সূপ্চ প্নি্গারণ েরন্ে প্েক্া প্বভান্রর 
েরা নপ্েবধি রিয়াসগুপ্লর পন্রও যপ্ে আপপ্ন অংে না থনন 
বা আপপ্ন প্লপ্খে আোন্র থরন্জাপ্লেন প্মটিংটি বাপ্েল 
না েন্রন প্নরন্পক্ শুনাপ্নর আপ্িোপ্রে অবে্ই জ্াপ্পে 
হন্বন এবং DOE-এর আপনার অননু্রািটি বাপ্েল েরন্ে 
বলার অপ্িোর োেন্ব। 

প্নরন্পক্ শুনাপ্নর এেটি অননু্রাি পাওয়ার পন্র শুনাপ্নর 
েফেরটি আপনার ও DOE-এর সান্ে থটপ্লন্ফান্ন এেটি 
শুনাপ্নর সূপ্চ প্নি্গারণ েরন্ে থযারান্যার েরন্ব। আপপ্ন 
প্নরন্পক্ শুনাপ্ন সম্পপ্ে্গ ে এেটি সমূ্পণ্গ প্বস্তাপ্রে প্ববরণ 
পান্বন, এবং শুনাপ্নর প্নপ্ে্গষ্ োপ্রখ, সময় এবং স্ান উন্লেন্খ 
এেটি প্লপ্খে প্বজ্প্প্ত রিাপ্ত হন্বন। আপপ্ন যপ্ে শুনাপ্নর সমন্য় 
এেজন আইনজীবীন্ে সন্ঙ্ আনন্ে চান, োহন্ল শুনাপ্নর 
পূন্ব্গ, প্নরন্পক্ শুনাপ্নর োয্গলন্য়র রিপ্ে আবপ্ে্েভান্ব থসই 
আইনজীবীর প্নেট হন্ে এেটি উপপ্স্প্ের প্বজ্প্প্ত থরিরণ 
েরন্ে হন্ব। সু্ন্লর েমথী এেটি প্নরন্পক্ শুনাপ্নরও অননু্রাি 
েরন্ে পান্র। অননু্রান্ির প্ভপ্তিন্ে এেজন থোভাষীর ব্বস্াও 
েরা হন্ব। শুনাপ্নর পন্র, থয সময় আপপ্ন এবং প্েক্া 
প্বভান্রর েমথী আপনার স্ স্ অবস্ানগুপ্ল বণ্গনা েন্রন এবং 
আপনার প্সধিান্ন্র সমে্গন্ন সাক্্ জমা থেন েন্ব প্হয়াপ্রং 
আপ্িোপ্রে এেটি প্সধিান্ থলন্খন। প্সধিান্ন্র এেটি অনপু্লপ্প 
আপনান্ে থমল েরা হন্ব।

শুনাপ্ন আপ্িোপ্রন্ের প্সধিান্টি সমূ্পণ্গরূন্প শুনাপ্নর সময় 
উচ্চাপ্রে রিমান্ণর উপর সমূ্পণ্গভান্ব প্নভ্গ র। থসটিন্ে 
প্সধিান্টির োরণসমহূ এবং প্ভপ্তিগুপ্ল অন্ভু্গ ক্ত হন্ে হন্ব। 
প্সধিান্টি আপনান্ে এবং প্বভারটিন্ে আন্বেন্নর অপ্িোন্রর 
প্সধিান্ সম্পন্ে্গ  প্নউ ইয়ে্গ  থটেট পয্গান্লাচনা আপ্িোপ্রেন্ে 
জানায়। যপ্ে আপপ্ন প্সধিান্ রিাপ্প্তর োপ্রখ থেন্ে 30 প্েন্নর 
মন্ি্ আন্বেন (গুপ্ল) জমা থেন সমস্ত পক্ন্ে শুনাপ্নর 
আপ্িোপ্রন্ের প্সধিান্ থমন্ন চলার রিন্য়াজন হন্ব।

প্লারেবিক পযমেলারললাচনলা আবধকলাবিরকি কলারছ আরিেন
রিান্েপ্েে পয্গান্লাচনার আপ্িোপ্রন্ের োন্ি আন্বেন 
অসমেপ্েগুপ্ল সমািান েরার রিপ্ে আর এেটি পেন্ক্প।  
আন্বেন্নর জন্ এেটি উোহরণ এেটি আইনী রিপ্রিয়া। 
যখন এেজন আইনজীবীর রিন্য়াজন হয় না, এেটি আন্বেন 
জমা থেওয়ার পন্থাগুপ্ল প্নপ্ে্গষ্ এবং প্বলম্ব এবং খাপ্রজ হওয়া 
এোন্নার জন্ আবপ্ে্েভান্ব পুঙ্খানপুুঙ্খরূন্প অনসুরণ েরন্ে 
হন্ব। এই েে্টি “বনউ ইয়কমে  িলারজ্য 3-21 িছি িয়বি 
বিশুগুবলি জন্য বিরিষ বিক্লা ি্যিথিলা”-এই পবুস্কলাি 
“প্লাপ্তি্য প্বক্রয়লাি অবধকলাি” বিিলারগ অন্িুমে ক্ত আরছ: 
একটি দপরিরন্টি িহলাবয়কলা।

আপনার প্েশুটির IEP-এর 
রঠন, পয্গান্লাচনা, এবং 
সংন্োিন্নর থক্ন্রে আপনার 
অংেগ্হণ অপপ্রহায্গ। 
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বডরলেলা্লাি প্রয়লাজনীয়তলাগুবল 
কী কী?
  — পৃষ্া 42 থেখুন

িরকয়লা প্বক্রয়লা

বন্েয়া রিপ্রিয়া থসই পধিপ্েগুপ্লন্ে উন্লেখ েন্র যা, 
আইননসুান্র, প্ফ্ অ্ান্রিাপ্রিন্য়ট পাবপ্লে এডুন্েেন 
(FAPE)-এর থক্ন্রে আপনার সন্ান্নর অপ্িোর এবং 
যুক্ত োো এবং রিপ্রিয়াটি সমূ্পণ্গরূন্প থবাঝার থক্ন্রে 
আপনার অপ্িোরন্ে প্নপ্চিে েন্র। বন্েয়া রিপ্রিয়া 
প্নম্নপ্লপ্খেটিন্ে প্নপ্চিে েন্র:

িম্পরূমেিলারি অিগত হওয়লাি অবধকলাি – আপনান্ে 
অবে্ই আপনার পিন্ন্দর ভাষায় এবং থযারান্যান্রর 
িরন্ণর মাি্ন্ম প্েক্ারে প্সধিান্-গ্হণ রিপ্রিয়ার থক্ন্রে 
আপনার অপ্িোর সম্বন্ন্ পয্গাপ্তরূন্প অবরে েরা হন্ব।

এগুপ্ল যখন আপনার োন্ি সমেপ্ে চাওয়া হন্ব েখন এই 
থপন্রন্ট সহাপ্য়োয় এই উোহরণগুপ্ল সনাক্ত হন্ব। সমেপ্ে 
রিোন েরার অে্গ হল থয আপপ্ন থয োন্জর জন্ সমেপ্ে 
রিোন েরন্িন থসই প্বষন্য় সেল েে্ আপনান্ে আপনার 
পিন্ন্দর ভাষান্ে সমূ্পণ্গরূন্প অবরে েরা হন্য়ন্ি থয 
আপপ্ন প্লপ্খেভান্ব থসই োজ বনু্ঝন্িন এবং োন্ে সমেে 
হন্য়ন্িন এবং থসই প্বজ্প্প্তর মন্ি্ অন্ভূ্গ ক্ত হল থয থোন 
থরেড্গ  যপ্ে প্েিু োন্ে, োর োন্ি রিোপ্েে েরা হন্ব। 
সমেপ্ে োন্নর অে্গ আপপ্ন সমেপ্েটি আপনার পক্ থেন্ে 
থস্চ্ািীন ো থবান্ঝন এবং আপপ্ন থয থোনও সমন্য় 
আপনার সমেপ্েটি রিে্াহার েরন্ে পান্রন। অনগু্হ েন্র 
বঝুুন থয আপনার সমেপ্ে রিে্াহার এমন থোন োজন্ে 
অস্ীোর েন্র না যা আপনার সমেপ্ে রিোন্নর পন্র এবং 
সমেপ্ে রিে্াহান্র আন্র রন্টন্ি।

অংিগ্হর কিলাি অবধকলাি – প্মটিং-এ থযারোন েরা 
এবং অন্ান্ভান্ব যুক্ত োো যা আপনার েপৃ্ষ্ভঙ্ীন্ে 
প্বন্বচনা েরন্ে অননু্মােন েন্র োর মাি্ন্ম আপনার 
প্সধিান্-গ্হন্ণর থক্ন্রে অংেগ্হণ েরার অপ্িোর 
আন্ি।এর মন্ি্ অন্ভূ্গ ক্ত হল এমন থোন ব্প্ক্তন্ে 
প্মটিং-এ প্নন্য় আসা যার আপনার সন্ান সম্বন্ন্ জ্ান বা 
প্বন্েষ অপ্ভজ্ো আন্ি। আপনার সন্ান্নর জন্ সুপাপ্রে 

েরা পপ্রন্ষবা প্নন্য় আন্লাচনা েরার জন্ প্মটিং-এর 
সময়টি পরপেন্রর সুপ্বিাজনে সমন্য় অবে্ই আপনার 
সান্ে আন্লাচনা েন্র প্নি্গারণ েরন্ে হন্ব। আপনার যপ্ে 
এেজন থোভাষীর রিন্য়াজন হয়, োহন্ল প্েক্া প্বভার 
অবে্ই ো রিোন েরন্ব।

প্বতপিধমেলা জলানলারনলাি অবধকলাি – আপনার সন্ান 
সম্পপ্ে্গ ে সু্ন্লর প্সধিান্গুপ্লন্ে রিপ্েপেি্গা জানান্নার 
অপ্িোর আপনার আন্ি। এমন থোন প্সধিান্ যা আপনার 
সন্ান্নর প্েক্ান্ে রিভাপ্বে েরন্ি বা পাে্গে্ মনু্ি থফলার 
জন্ আপপ্ন থমপ্ডন্য়েন, পক্পােহীন শুনাপ্নর অননু্রাি 
েরন্ে পান্রন অেবা থসই প্সধিান্গুপ্লন্ে রিপ্েপেি্গা 
জানান্নার অননু্রাি েরন্ে পান্রন। যপ্ে আপনার 
থোভাষীর রিন্য়াজন হয় েন্ব প্েক্া প্বভার অবে্ই ো 
সরবরাহ েরন্ব।

আরিেন কিলাি অবধকলাি – এেজন পক্পােহীন 
শুনাপ্ন আপ্িোপ্রন্ের প্সধিান্ন্র প্বরুন্ধি আপনার প্নউ 
ইয়ে্গ  রাজ্ পয্গান্লাচনা আপ্িোপ্রন্ের োন্ি আন্বেন 
েরার বা রাজ্ পয্গান্লাচনা আপ্িোন্রর প্সধিান্ন্র 
প্বরুন্ধি আোলন্ের পয্গান্লাচনার োপ্ব েরার অপ্িোর 
আ আন্ি। আপপ্ন প্েক্া প্বভান্রর বোরা রিবপ্ে্গ ে 
আন্বেনগুপ্লর প্বন্রাপ্িোও েরন্ে পান্রন।

IEP ব্টিং-এ একজন অবতবিক্ত দপরিন্ট িেি্য 
িলাখলাি অবধকলাি – আপপ্ন IEP প্মটিং-এর প্নি্গাপ্রে 
োপ্রন্খর 72 রন্টা আন্র এেজন অপ্েপ্রক্ত থপন্রন্ট 
সেন্স্র অননু্রাি েরার মাি্ন্ম আপনার এেজন 
অপ্েপ্রক্ত থপন্রন্ট সেস্ন্ে IEP প্মটিং-এ থযারোন েরন্ে 
থেওয়ার অননু্রাি েরার অপ্িোর আন্ি।

আপনার সন্ান্নর সু্ল থরেন্ড্গ র রিপ্েপ্লপ্প আপনার 
পাওয়ার এবং/অেবা পরীক্া েরার অপ্িোর আপনার 
আন্ি। এেটি IEP টিম প্মটিং-এর আন্র সেল প্রন্পাট্গ  
এবং মলূ্ায়নগুপ্ল পাওয়ার এবং প্বন্বচনা েরার 
অপ্িোর আপনার আন্ি।

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_BN.indd   40 26/07/14   4:14 AM



41

প্বভার 6
হলাই সু্ল—করলরজি পরি দকবিয়লাি এিং 
দিরকডিলাবি পিিততী পবিকল্পনলা

এেজন েরুণ রিাপ্তবয়ন্স্র 
প্বোন্ের থক্ন্রে হাই সু্ল স্ােেো 
নম্বরগুপ্ল সমাপ্প্তর এেটি 
গুরুত্বপূণ্গ পয্গায়।
হলাই সু্রলি পরি জীিরনি জন্য প্স্তুবত বিক্লাথতীরেি 
আকলারেব্ক দপ্লাগ্লা্গুবল—পলাঠ্যক্র্ এিং পিীক্লাগুবল 
যলা তলািলা ব্ডল ও হলাইসু্রলি গ্হর কিরি—তলা তলারেি 
দিরকডিলািী পিিততী লক্্যগুবলি িলারথ িগেবতপরূমে তলা 
বিক্লাথতীিলা এিং দপরিন্টিলা কীিলারি অনধুলািন কিরি 
তলাি উপি বনিমে িিীল।

■ অ্যলাডিলান্সড বিরজন্টি বডরলেলা্লা

■ বিরজন্টি বডরলেলা্লা

■ থিলানীয় বডরলেলা্লা

■ নন-বডরলেলা্লা কর্ন্সর্ন্ট দক্ররডবন্সয়লাল

■ থেপ্রয়ার থডন্ভলপন্মন্ট অ্াডি অকুন্পোনাল টুেন্ডন্টস 
(CDOS) েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল

■ প্স্লস অ্াডি অ্াপ্চভন্মন্ট েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল।

প্মডল সু্ন্ল ও হাই সু্ন্ল পপ্রেল্পনা আপনার সন্ান্নর হাই সু্ন্লর 
পন্র সব্গাপ্িে সংখ্ে প্বেল্প োেন্ল ো প্নপ্চিে েরন্ব।

সমস্ত প্েক্ােথীর েন্লজ, থেপ্রয়ার এবং থসন্েডিাপ্র পরবেথী 
প্রিয়ােলাপগুপ্লর থক্ন্রে সব্গাপ্িে সুন্যার থেয় এমন প্েক্া 
পাওয়া উপ্চে। প্নউ ইয়ে্গ  থটেট সম্প্রপ্ে প্েক্ণ মান্নর এেটি 
(New York State) নেুন থসট গ্হণ েন্রন্িন যা েমন থোর 
লাপ্ন্গং টে্াডিাড্গ স নান্ম পপ্রপ্চে।

স্ােন্ের জন্ পপ্রেল্পনা।

বডরলেলা্লাি প্রয়লাজনীয়তলাগুবল 
কী কী?
  — পৃষ্া 42 থেখুন
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হলাই সু্ল 

প্মডল সু্ন্ল পাঠরে বাচ্চার থপন্রন্ট প্হসান্ব আপনান্ে হাই 
সু্ন্ল রিন্বপ্েোর পধিপ্ের মি্ প্েন্য় থযন্ে হন্ব। েয়া েন্র 
থনাট েরুন অক্মো োো প্েক্ােথীন্ের োন্ের অক্মো 
না োো প্পয়ারগুপ্লর মন্োই থয থোনও হাই সু্ন্ল রিন্য়ার 
েরন্ে এেই অপ্িোর ও সুন্যার োেন্ব। আপনার সন্ান 
যখন সপ্তম থগ্ন্ড োন্ে েখনই আপনার ও আপনার সন্ান্নর 
হাই সু্ল থফয়ারগুপ্লন্ে যাওয়া শুরু েরা উপ্চে। হাই সু্ল 
থফয়ারগুপ্ল ফল থসন্মটোন্র হয়। এই থমলাগুপ্লন্ে সারা 
েহন্রর হাই সু্লগুপ্ল রিপ্েপ্নপ্িত্ব েন্র: েমথী, প্েক্ােথী এবং 
থপন্রন্ট(প্পোমাো)রা রিন্শ্নর উতির থেওয়ার জন্ রিেে্গনী 
থটপ্বলগুপ্লন্ে উপলব্ধ োন্েন। হাই সু্ন্ল ভপ্ে্গ র রিপ্রিয়ার 
সম্বন্ন্ আরও েন্ে্র জন্, অনগু্হ েন্র পপ্রেে্গন েরুন; 
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/531C5296-
BC35-43E0-BD29-2D7E29BAB2C7/0/
AcpolicySWD.pdf 

রিপ্েবন্ী প্েক্ােথী সহ সেল প্েক্ােথীন্ে উপলব্ধ সন্ব্গাচ্চ 
প্ডন্লোমা লাভ েরার উন্দেন্ে্ োজ েরার জন্ উৎসাপ্হে 
েরা হয়। এেবার হাই সু্ন্ল ভপ্ে্গ  হন্য় থরন্ল, আপনার প্েশুর 
হাই সু্ল পরবেথী সুন্যারগুপ্লন্ে সবন্েন্ে ভালভান্ব োন্জ 
লারান্নার জন্ আপনার উপ্চৎ আপনার প্েশু, োর সহায়ে 
উপন্েষ্া এবং প্েক্েন্ের সান্ে এেন্রে োজ েন্র প্েক্ারে 
এবং ব্প্ক্তরে প্েক্ােীক্াগুপ্লর প্বষন্য় পপ্রেল্পনা েরা এবং 
প্নরীক্ণ েরা। প্নন্চ রিপ্েবন্ী প্েক্ােথীন্ের জন্ উপলব্ধ হাই 
সু্ল প্ডন্লোমা এবং েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়ালগুপ্লর সম্বন্ন্ 
সংপ্ক্প্ত িারণা থেওয়া েরা হল। 

স্ােেো সম্বন্ীয় রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল সম্বন্ন্ সব্গাপ্িে েে্ 
এবং আপনার প্েশুর প্মডল এবং হাই সু্ল পে সম্বন্ীয় 
পপ্রেল্পনাগুপ্লর েরার জন্ অন্ান্ মলূ্বান উৎসগুপ্ল 
সম্বন্ন্ জানার জন্ অনগু্হ েন্র পপ্রেে্গন েরুন:
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/
GraduationRequirements/default.htm

আপনার সন্ান হাই সু্ল থেন্ে অ্াডভাসেড প্রন্জন্টস, প্রন্জন্টস, বা স্ানীয় প্ডন্লোমা সহোন্র স্ােে হওয়ার আন্র 
আপপ্ন অবে্ই প্লপ্খে প্বজ্প্প্ত পান্বন যা আপনান্ে অবরে েরন্ব থয আপনার সন্ান স্ােে হওয়ার পর আর প্ফ্ 
অ্ান্রিাপ্রিন্য়ট পাবপ্লে এডুন্েেন (FAPE) পাওয়ার থযার্ নয়। আপনার সন্ান্নর যপ্ে এেমারে েংসাপরে প্হসান্ব 
থেপ্রয়ার থডন্ভলপন্মন্ট অ্াডি অকুন্পোনাল টোপ্ডজ (CDOS) েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল বা প্স্লস অ্াডি অ্াপ্চভন্মন্ট 
েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল থেন্ে োন্ে, োহন্ল প্েক্ােথী অবে্ই প্লপ্খে আশ্াস পান্ব থয থস থয বির 21 বির বয়ন্স 
পোপ্গন েরন্ব থসই সু্ল বন্ষ্গ সু্ন্ল যাওয়ার থযার্ো অজ্গ ন েরন্ব।

বডরলেলা্লাি প্রয়লাজনীয়তলাগুবল

এেটি প্ডন্লোমা অজ্গ ন েরার জন্, প্েক্ােথীন্ের অবে্ই 44টি থরিপ্ডট অজ্গ ন েরন্ে এবং এেটি প্নপ্ে্গষ্ থটেট পরীক্ায় 
উতিীণ্গ হন্ে হন্ব:

■	 8 ইংরাজীর থরিপ্ডট

■	  8টি থসাে্াল টোটিজ থরিপ্ডট (প্বশ্ ইপ্েহান্স 4টি, 
মাপ্ে্গ ন যুক্তরান্ষ্ট্রর ইপ্েহান্স 2টি, সরোন্র 1টি এবং 
অে্গনীপ্েন্ে 1টি)

■	 6টি রপ্ণে থরিপ্ডট

■	  6টি সান্য়সে থরিপ্ডট (ননূ্েম 2টি জীবনপ্বজ্ান এবং 
2টি থভৌেপ্বজ্ান থরিপ্ডট)

■	  ইংরাজী িাোও আরও 2টি ভাষা থরিপ্ডট (অ্াডভাসেড 
প্রন্জন্টস প্ডন্লোমার জন্ 6টি থরিপ্ডট)

■	 2টি আট্গ স থরিপ্ডট

■	 4টি েরীর প্েক্া থরিপ্ডট

■	 1টি স্াস্্ থরিপ্ডট

■	  7টি ঐপ্চ্ে থরিপ্ডট (অ্াডভাসেড প্রন্জন্টস প্ডন্লোমার 
জন্ 3টি থরিপ্ডট)

এেজন অক্ম প্েক্ােথী ইংরাপ্জ ব্েীে অন্ থোন 
রিন্য়াজনীয় ভাষার থেন্ে অব্াহপ্ে থপন্ে পান্র যপ্ে োর 
IEP ইপ্ঙ্ে েন্র থয োর অক্মোর জন্ রিন্য়াজনটি 
যোযে নয়।

পিীক্লা

এেটি প্রন্জন্টস প্ডন্লোমা অজ্গ ন েরার জন্ প্েক্ােথীন্ের 
অবে্ই পচঁটি প্রন্জন্টস পরীক্ায় উতিীণ্গ হন্ে হন্ব (ইংরাপ্জ, 
প্বশ্ ইপ্েহাস এবং ভূন্রাল, মাপ্ে্গ ন যুক্তরান্ষ্ট্রর ইপ্েহাস, 
এেটি রপ্ণে প্রন্জন্টস এবং এেটি প্বজ্ান প্রন্জন্টস)। 
অক্ম প্েক্ােথীরা প্বেল্প পরীক্ার রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল পূরণ 
েন্র থসফটি থনট-এর মাি্ন্ম এেটি স্ানীয় প্ডন্লোমা অজ্গ ন 
েরন্ে পান্রন। অপ্েপ্রক্ত প্রন্জন্টস পরীক্াগুপ্লন্ে উতিীণ্গ 
হওয়ার মাি্ন্ম প্েক্ােথীরা এেটি অ্াডভাসেড প্রন্জন্ট 
প্ডন্লোমা অজ্গ ন েরন্ে পান্রন। অনগু্হ েন্র পপ্রেে্গন 
েরুন http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/
GraduationRequirements/default.htm।

বডরলেলা্লাি প্রয়লাজনীয়তলা পিীক্লাি্হূ

অ্াডভাসেড প্রন্জন্টস প্ডন্লোমা, এেটি প্রন্জন্ট প্ডন্লোমা এবং 
এেটি স্ানীয় প্ডন্লোমা পাওয়ার জন্ সমস্ত প্েক্ােথী থযার্। এই 

প্ডন্লোমাগুপ্ল পাওয়ার থযার্ো অজ্গ ন েরার জন্ প্েক্ােথীন্ের 
প্নপ্ে্গষ্ প্রন্জন্টস পরীক্াগুপ্ল প্েন্ে হন্ব। সমস্ত প্েক্ােথী 
এেবান্রর থবপ্ে প্রন্জন্টস প্েন্ে পান্র।
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স্ােেো সম্বন্ীয় রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল সম্বন্ন্ সব্গাপ্িে েে্ 
এবং আপনার স্ােেো সম্বন্ীয় রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল সম্বন্ন্ 
সব্গাপ্িে েে্ এবং আপনার প্েশুর প্মডল এবং হাই সু্ল 
পে সম্বন্ীয় পপ্রেল্পনাগুপ্লর েরার জন্ অন্ান্ মলূ্বান 
উৎসগুপ্ল সম্বন্ন্ জানার জন্ অনগু্হ েন্র http://schools.
nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/
default.htm পপ্রেে্গন েরুন।

কর্ন্সর্ন্ট দক্ররডবন্সয়লাল

বপ্ণ্গে প্ডন্লোমা প্বেল্পগুপ্লর সান্ে, IEP-এর প্েক্ােথীরা 
েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল অজ্গ ন েরন্ে পান্রন। এই 
েংসাপরেগুপ্ল IEP প্ডন্লোমান্ে রিপ্েস্াপ্পে েন্র; থেষ IEP 
প্ডন্লোমাটি 2013 সান্লর জমু মান্স রিোন েরা হন্য়প্িল। 
■  থেপ্রয়ার থডন্ভলপন্মন্ট অ্াডি অকুন্পোনাল টোপ্ডজ 

(CDOS) েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল
■  প্স্লস অ্াডি অ্াপ্চভন্মন্ট েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল 

এই েংসাপরেগুপ্ল এেটি হাই সু্ল প্ডন্লোমার সমেূল্ নয় 
এবং থযখান্ন েম্গসংস্ান্নর জন্ হাই সু্ল প্ডন্লোমার রিন্য়াজন 
থসখান্ন েম্গসংস্ান্নর থযার্োর র্ান্রপ্ন্ট রিোন েন্র না। 
বরং হাই সু্ল পরবেথী সমন্য় োন্জর অপ্ভজ্োয় সফল 
হওয়ার থক্ন্রে থয েক্োগুপ্ল সাহয্ েরন্ে পান্র থসগুপ্লর 
প্বোে এবং রিেে্গন্নর জন্ োরা প্েক্ােথীন্ের সুন্যার রিোন 
েন্র। অন্ান্ প্েক্ােথীন্ের মন্ো রিপ্েবন্ী প্েক্ােথীন্েরও 
উপলব্ধ সন্ব্গাচ্চ প্ডন্লোমা পাওয়ার জন্ উৎসাপ্হে েরা উপ্চৎ। 
থয প্েক্ােথীরা এই েংসাপরেগুপ্ল লাভ েরন্বন োরা এেটি হাই 
সু্ল প্ডন্লোমা অজ্গ ন েরার পয্গন্ বা োন্ের 21েম জন্মপ্েন্নর 
সু্ল বন্ষ্গর থেষ পয্গন্ (থযটি রিেন্ম রটন্ব) সু্ন্ল যাওয়ার 
থযার্ো অজ্গ ন েরন্বন।

CDOS েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল থেপ্রয়ার থডন্ভলপন্মন্ট 
অ্াডি অকুন্পেনাল টোপ্ডজ (CDOS) লাপ্ন্গং টে্াডিান্ড্গ র 
েৃপ্েন্ত্বর মাি্ন্ম প্েক্ােথীন্ের রিন্বে-স্তরীয় োন্জর রিস্তুপ্েন্ে 
স্ীেৃপ্ে রিোন েন্র। IPEs সহ থয প্েক্ােথীরা সািারণ প্নউ 
ইয়ে্গ  থটেট (New York State) মলূ্ায়ন্ন অংেগ্হণ েন্রন 
োরা, অন্ে 54 রন্টার োজ-প্ভপ্তিে প্েক্ণ সহ এেটি 
থেপ্রয়ার পপ্রেল্পনা, প্নন্য়ারন্যার্ো থরিাফাইল এবং থেপ্রয়ার 
রিস্তুপ্ে অপ্ভজ্োর 216 রন্টা সমূ্পণ্গ েরন্ল এই েংসাপরে লাভ 
েরন্ে পান্র। CDOS েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল শুিুমারে 
এেটি প্ডন্লোমার সমূ্পরে প্হসান্ব বা প্েশুপ্বে্ালয় িাো 
অন্ে 12 বিন্রর প্েক্ার পন্র এেে প্বে্মান েংসাপরে 
প্হসান্ব থেওয়া থযন্ে পান্র।

প্স্ল অ্াডি অ্াপ্চভন্মন্ট েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল 
প্েক্ােথীন্ের েক্ো, েপ্ক্ত, এবং প্েক্ারে, থেপ্রয়ার প্বোন্ের 
স্েন্ত্রোর স্তর এবং সু্ল পরবেথী জীবন,প্েক্ণ এবং োন্জর 
জন্ রিন্য়াজনীয় প্ভপ্তিমলূে েক্োর স্ীেৃপ্ে রিোন েন্র। এই 
েংসাপরে শুিুমারে থসই সব গুরুেররূন্প রিপ্েবন্ী প্েক্ােথীন্ের 
রিোন েরা হন্ে পান্র যারা প্েশুপ্বে্ালয় িাো অন্ে 
12 বির প্েক্া গ্হন্ণর পন্র প্নউ ইয়ে্গ  থটেট অল্টারন্নট 
অ্াসন্মন্ট (NYSAA)থে অংেগ্হণ েন্রন্িন।

থিলানলান্িররি পবিরষিলাবে এিং দিরকডলাবি পিিততী 
বিকল্পি্হূ

ট্লানবজিন িলাবিমে িগুবলরক কলাযমেকললারপি এেটি সমপ্বিে 
থসট প্হসান্ব আইন্নর বোরা সংজ্াপ্য়ে েরা হয় থযগুপ্ল 
প্েক্ােথীন্ের থসই সব ফলাফলগুপ্লর জন্ রিস্তুে েরার জন্ 
ত্েপ্র হন্য়ন্ি থযগুপ্লন্ে প্েক্ােথীন্ের রিাপ্তবয়স্ জীবন্নর জন্ 
েল্পনা েরা হয়। ফলাফন্লর মন্ি্ 2 এবং 4 বিন্রর েন্লজ, 
েম্গসংস্ান, থপোমলূে রিপ্েক্ণ, রিাপ্তবয়স্ প্েক্া, রিাপ্তবয়স্ 
পপ্রন্ষবা, সেন্ত্রভান্ব বসবাস েরা এবং েপ্মউপ্নটিন্ে 
অংেগ্হণ সহ থপাটেন্সন্েডিাপ্র প্েক্া অন্ভূ্গ ক্ত হন্ে পান্র। 
রিপ্েটি প্েক্ােথীর জন্ এই োয্গেলাপ থসটটি প্েক্ােথীন্ের 
ব্প্ক্তরে রিন্য়াজন, অগ্াপ্িোর, এবং আগ্ন্হর প্ভপ্তিন্ে হওয়া 
রিন্য়াজন। প্রিয়ােলাপগুপ্লর মন্ি্ প্নন্ে্গে, েপ্মউপ্নটি সংরিান্ 
অপ্ভজ্ো এবং েম্গসংস্ান্নর প্বোে বা অন্ান্ থপাটে-সু্ল 
অ্াডাল্ট প্লপ্ভং অবন্জপ্ক্টভগুপ্ল অবে্ই অন্ভূ্গ ক্ত হন্ে হন্ব। 

প্রিয়ােলাপগুপ্ল প্েক্ােথী-প্নপ্ে্গষ্ হয় এবং প্েক্ােথীন্ের 
েপ্ক্ত, অগ্াপ্িোর এবং আগ্হগুপ্লন্ে প্বন্বচনা েন্র, এবং 
প্েক্ােথীন্ের থপাটে-থসন্েডিাপ্র লক্্, এবং ট্রানপ্জেন সংরিান্ 
রিন্য়াজন প্ভপ্তিে হয় বা থসগুপ্লন্ে সমে্গন েন্র। সু্ল 
প্ভপ্তিে বা থজলা CSEথের উপ্চৎ থসই ট্রানপ্জেন সংরিান্ 
রিন্য়াজনগুপ্লন্ে প্চপ্নিে েরা, যা প্েক্ােথীন্ের অি্য়ন্নর 
পাঠ্রিমগুপ্লর উপর মন্নান্যার প্নবধি েন্র োরণ থসগুপ্ল 
হাই সু্ল থেন্ে থপাটে থসন্েডিাপ্র সু্ন্লর োয্গেলাপগুপ্লর 
সান্ে সম্পে্গ যুক্ত। অি্য়ন্নর পাঠ্রিন্মর উোহরণগুপ্লর 
মন্ি্ সু্ন্লর পাঠ্রিন্মর থোস্গওয়াে্গ , অ্াডভাসেড থলেসন্মন্ট 
থোস্গগুপ্ল এবং/অেবা প্েক্ােথীন্ের থপাটে-থসন্েডিাপ্র 
লক্্গুপ্লর সান্ে সম্পে্গ যুক্ত থেপ্রয়ার এবং রিযুপ্ক্তরে প্েক্া 
থক্ন্রের থোন্স্গর অনরুিম অন্ভূ্গ ক্ত হন্ে পান্র। 

োয্গেলান্পর একটি ি্ববিত দিট বনম্নবলবখত থক্রেগুপ্লন্ে 
প্চপ্নিে েন্র:
■ প্নন্ে্গে এবং/অেবা প্নপ্ে্গষ্ থোস্গগুপ্ল যা  
থপাটে-থসন্েডিাপ্র সু্ল িাোর জন্ প্েক্ােথীন্ের রিস্তুে 
েরার রিন্য়াজন হন্ে পান্র। প্নন্ে্গ ন্ের মন্ি্ প্নপ্ে্গষ্ সািারন 
এবং/অেবা প্বন্েষ প্েক্া পাঠ্রিম প্নন্ে্গে, এবং/অেবা 
এেটি প্নপ্ে্গষ্ েক্োর থেখার প্নন্ে্গে (থযমন, সমস্া 
সমািান্নর েক্ো) অন্ভূ্গ ক্ত হন্ে পান্র।

■ সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল যান্ে প্েক্ােথীর লক্্যুক্ত সু্ল 
পরবেথী ফলাফলগুপ্লন্ে থযার প্েন্ে প্েক্ােথীন্ে সমে্গন 
থেওয়ার রিন্য়াজন হন্ে পান্র (থযমন োউন্সেপ্লং, োন্জর 
থোপ্চং, প্পেচ থেরাপ্প)।
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অ্যলাডলাল্ট দকবিয়লাি অ্যলাডি কবন্টবনউইং এডুরকিন িলাবিমে রিি—দিলারকিনলাল বিহ্যলাবিবলরটিন 
(ACCES-VR)

অ্াডল্ট থেপ্রয়ার অ্াডি েপ্ন্টপ্নউইং এডুন্েেন সাপ্ভ্গ ন্সস-থভান্েেনাল প্রহ্াপ্বপ্লন্টেন (ACCES-VR) অক্ম ব্প্ক্তন্ের 
েম্গসংস্ান্নর মাি্ন্ম স্েন্ত্র হন্য় ওঠার জন্ রিপ্ে বির সুন্যার রিোন েন্র। ACCES-VR হল প্নউ ইয়ে্গ  রাজ্ প্েক্া 
প্বভান্রর এেটি েপ্তর, এবং থযার্ ব্প্ক্তন্ের চােরীর-রিস্তুপ্ে এবং রিস্তুপ্ে সম্বন্ীয় পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন েন্র। ACCES-VR 
অক্মো োো থয সমস্ত ব্প্ক্ত োন্ের োজ চাপ্লন্য় যাওয়ার থক্ন্রে অসুপ্বিা থবাি েরন্ি এমন ব্প্ক্তন্ের সহায়ো েন্র।

ACCES-VR-এর এেটি থরফান্রল, সু্ল থেন্ে রিস্ান্নর েবুির আন্র, পপ্রন্ষবাগুপ্লন্ে ব্ারাে রটা রিপ্েন্রাি েন্র 
এবং প্েক্ােথীন্ের রিাপ্তবয়স্ হন্ে সাহায্ েন্র। ACCES-VR-এর অপ্ফসগুপ্ল পাঁচটিন্বান্রার রিপ্েটিন্েই অবপ্স্ে।

দিলারিলা দজললা অবফরিি দফলান নম্বি ঠিকলানলা
Bronx 718-931-3500 1215 Zerega Avenue 
  Bronx, NY 10462

Brooklyn 718-722-6700 New York State Office Building 
  55 Hanson Place, Second Floor 
  Brooklyn, NY 11217

Manhattan  212-630-2300 116 West 32nd Street, 6th Floor 
  New York, NY 10001

Harlem Satellite Office 212-961-4420 Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building 
Serving 110th St. to 155th St.  163 W. 125th Street, 7th Floor, Room 713 
  New York, NY 10027

Queens 347-510-3100 11-15 47th Avenue,  
  Long Island City,  
  NY 11101

Staten Island Satellite Office 718-816-4800 2071 Clove Road, Suite 302 
  Staten Island, NY 10304

আরও েন্ে্র জন্, এখান্ন ACCES-VR ওন্য়বসাইটটি থেখুন:  http://www.acces.nysed.gov/vr/  
www.fcny.org/train/trainhtml/geninfo.htm

■ েম্গসংস্ান্নর রিস্তুপ্ে, বা অন্ান্ থপাটে-সু্ল অ্াডাল্ট 
প্লপ্ভং অবন্জপ্ক্টভগুপ্ল (থযমন এেটি ওয়াে্গ  এসেন্পপ্রন্য়সে 
থরিাগ্ান্ম অংেগ্হণ, েন্লজ বা েম্গসংস্ান সম্বন্ীয় 
আন্বেনগুপ্ল সমূ্পণ্গ েরার থক্ন্রে সহায়ো, সাক্াৎোর 
েক্োর অনেুীলন) পূরণ েরার জন্ প্েক্ােথীন্ের 
েম্গসংস্ান, বা অন্ান্ থপাটে-সু্ল অ্াডাল্ট প্লপ্ভং 
পপ্রন্ষবা বা োয্গেলাপগুপ্লর রিস্তুপ্ে থনওয়া রিন্য়াজন।

■ অপ্ভপ্ক্প্ত থপাটে-সু্ল ফলাফল অজ্গ ন েরার জন্ 
েপ্মউপ্নটিন্ে অংেগ্হণ েরন্ে বা েপ্মউপ্নটির সম্পেগুপ্ল 
(থযমন, সু্ল পরবেথী োজ, ইন্টান্গপ্েপ, েপ্মউপ্নটির 
প্বন্নােনমলূে োয্গেলাপ) ব্বহার েরা সম্বন্ন্ জানন্ে 
এেজন প্েক্ােথীর েপ্মউপ্নটি অপ্ভজ্ো-োয্গেলাপগুপ্ল 
রিন্য়াজন।

■ অ্াপ্ক্টপ্ভটিস অফ থডইপ্ল প্লপ্ভং (ADL), যপ্ে প্েক্ােথীর 
রিন্য়াজন্নর জন্ উপযুক্ত হয় েন্ব পপ্রন্ষবা ও প্রিয়ােলাপগুপ্ল 
রিপ্েপ্েন্নর প্লপ্ভং েক্োগুপ্লন্ে সহায়ো েরন্ব।

■ ফাংোনাল থভান্েেনাল অ্ান্সসন্মন্ট (FVA) হল রিেৃে 
এবং েৃপ্রেম ওয়াে্গ  থসটিং-এ বা বাস্তব-জরে সম্বন্ীয় 
নমনুা অপ্ভজ্োর থক্ন্রে প্েক্ােথীন্ের েপ্ক্ত, ক্মো, এবং 
রিন্য়াজনগুপ্ল প্নি্গারণ েরার জন্ এেটি মলূ্ায়ন। এেটি 
ট্রানপ্জোন পপ্রন্ষবা বা োয্গেলাপ প্হসান্ব প্েক্ােথীর 
যপ্ে ফাংোনাল থভান্েোনাল অ্ান্সসন্মন্ন্টর রিন্য়াজন হয় 
োহন্ল IEP অবে্ই োর ইপ্ঙ্ে থেন্ব। আপনার সন্ান্নর 
বয়স 15 হন্ল োরা যান্ে থসন্েডিাপ্র পরবেথী প্বেল্পগুপ্ল 
সব্গাপ্িেীেরণ েরন্ে সক্ম হয় োই থস সময় আপনার 
সন্ান্নর স্ানান্রন্ণর প্রিয়ােলাপগুপ্ল প্নন্য় আন্লাচনা ও 
পপ্রেল্পনা েরা গুরুত্বপূণ্গ। 
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িব্দ দকলাষ

অ্ান্োন্মান্ডেন: সািনী এবং রিপ্রিয়াগুপ্ল যা অক্ম 
প্েক্ােথীন্ের মলূ্ায়ন এবং প্নন্ে্গেগুপ্লন্ে সমান রিন্বোপ্িোর 
রিোন েন্র। অক্ম প্েক্ােথীন্ের জন্ “থলন্ভল ো থলেপ্য়ং প্ফল্ড” 
েরার জন্ ত্েপ্র, অ্ান্োন্মান্ডেন সািারণে প্নম্নপ্লপ্খে 
থরেপ্ণগুপ্লন্ে থরাষ্ীবধি েরা হয়: 
■ উপস্াপনা (থযমন, প্নন্ে্গেগুপ্লর পুনরাবপৃ্তি, থজান্র পো, 
উতির পরেেগুপ্লন্ে আরও বে বাবল ব্বহার েরা, 
ইে্াপ্ে);

■ রিপ্েপ্রিয়া (থযমন, বইন্ে উতিরগুপ্ল প্চপ্নিে েরা, থরফান্রসে 
সহায়ে ব্বহার, পন্য়প্ন্টং, েপ্ম্পউটার ব্বহার েরা, 
ইে্াপ্ে);

■ টাইপ্মং/প্েপ্ডউপ্লং (থযমন, বাোন্না সময়, রিায়েই প্বরপ্ে, 
ইে্াপ্ে); 

■ থসটিং (থযমন, অি্য়ন্নর ে্ান্রল, প্বন্েষ আন্লাে, পৃেে 
রর, ইে্াপ্ে)।

অ্াডান্টেড প্ফপ্জে্াল এডুন্েেন (APE): অক্মো 
োো বাচ্চারা যারা প্নয়প্মে োরীর প্েক্ার থরিাগ্ান্ম প্নয়প্মে 
বা সফলভান্ব অংে প্নন্ে নাও পান্র োন্ের জন্ এেটি 
প্বন্েষীেৃে োরীর প্েক্ার থরিাগ্াম। 

অ্ান্ডাপটিভ থপন্রন্টস: আইপ্ন েতিে রিপ্রিয়া যা জন্মোো 
থপন্রন্টন্ের অপ্িোর প্নরসন বা অবসান েন্র ো্র মাি্ন্ম 
থয রিাপ্তবয়স্ন্ের এেটি প্েশুর োপ্য়ত্ব অপন্গ েরা হয়।

প্বেল্প থলেসন্মন্ট: প্বেভাপ্ষে ক্াসগুপ্লর জন্ সুপাপ্রেেৃে 
প্েক্ােথীন্ের মন্ি্ যান্ের জন্ এেটি প্বেভাপ্ষে প্েক্ে/
ক্াস উপলব্ধ থনই োন্ের জন্ এেটি অস্ায়ী থলেসন্মন্ট 
রিোন েরা হয়। এেজন এেভাষী প্েক্ে প্যপ্ন থসন্েডি 
ল্াঙ্নু্য়জ অ্ান্রিান্চস অ্াডি থমন্োন্ডালপ্জ প্হসান্ব ইংরাপ্জন্ে 
রিপ্েক্ণরিাপ্ত োর সান্ে এেজন প্বেভাষী প্ারারিন্ফেনাল প্নযুক্ত 
েরা হন্ে পান্র ক্ান্স প্েক্ােথীন্ের সান্ে োজ েরার জন্।

প্বেল্প পপ্রন্ষবাপ্ে (হস্তন্ক্প/রিপ্েন্রাি পপ্রন্ষবা
প্হসান্বও পপ্রপ্চে): থসই সেল সািারণ প্েক্ার প্েক্ােথীন্ে 
এই পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিোন েরা হয় যান্ের সু্ন্ল সমস্া আন্ি। 
থয প্েক্ােথীরা অক্ম বন্ল প্চপ্নিে নন োন্ের জন্ বা 
এেটি প্বন্েষ প্েক্া মলূ্ায়ন্নর জন্ থরফান্রন্লর পূন্ব্গ এই 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল প্বন্েষ প্েক্ার এেটি প্বেল্প। প্বন্েষ প্েক্ার 
প্বেন্ল্পর মন্ি্ অন্ভূ্গ ক্ত হন্ে পান্র পঠন এবং রপ্ণে সংন্োিন 
থরিাগ্াম, সহায়ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল এবং বাচন এবং ভাষা থেরাপ্প 
থযগুপ্ল সু্ন্লর মন্ি্ প্বন্েষ প্েক্া মলূ্ায়ন্নর পূন্ব্গ রিোন েরা 
হয়।

বাপ্ষ্গে লক্্: IEP- থে থলখা উন্দেে্গুপ্ল যা বাচ্চাটির োি 
থেন্ে এে বিন্রর সময়োন্ল অক্মো সম্পপ্ে্গ ে থক্রে গুপ্ল)
থে অজ্গ ন েরা রিে্াপ্েে ো বণ্গনা েন্র।

বাপ্ষ্গে পয্গান্লাচনা: এেজন অক্ম প্েক্ােথীর প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল এবং অগ্রপ্ের পয্গান্লাচনা যা CSE প্মটিং-এ 
প্েক্ােথীন্ের প্েক্ে(থের) বোরা অন্ে রিপ্ে সু্ল বন্ষ্গ এেবার 

সমূ্পণ্গ হয়। প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাগুপ্লন্ে পপ্রবে্গ নগুপ্ল এই 
সময় রিস্তাপ্বে োেন্ে বা নাও োেন্ে পান্র।

আটি্গ কুন্লেন: এেই থরিাগ্ান্মর মন্ি্ প্েক্ােথীন্ের রিােপ্মে 
থেন্ে প্মডল সু্ন্ল রমন অেবা প্মডল থেন্ে হাই সু্ন্ল রমনন্ে 
প্নি্গারণ েরার এেটি রিপ্রিয়া যা রিপ্ে বির বসন্োন্ল শুরু 
হয়।

মলূ্ায়ন: এেজন প্েক্ােথীর প্েক্ারে থরিাগ্ান্মর উন্নপ্ে 
রটান্নার জন্ োর েপ্ক্ত এবং েবু্গলো সম্বন্ন্ েে্ সংগ্হ 
েরার এেটি রিপ্রিয়া। পরীক্া, পয্গন্বক্ণ এবং সাক্াৎোন্রর 
মাি্ন্ম সংরৃহীে েে্গুপ্ল প্েশুন্ের োয্গেরী এবং প্েক্ারে 
রিন্য়াজনগুপ্লর স্তর প্নি্গারণোরী েলন্ে সাহায্ েরন্ব।

মলূ্ায়ন্নর অননু্মােন: প্েক্াপ্বভান্রর খরন্চ প্েক্াপ্বভান্রর 
অিীনস্ত নয় এমন এেজন স্ািীন পপ্রন্ষবা রিোনোরীর 
মাি্ন্ম োন্ের সন্ানন্ের জন্ এেটি স্েন্ত্র মলূ্ায়ন েরান্নার 
অপ্িোর সম্বন্ন্ অবরে েন্র থপন্রন্টন্ের জন্ এেটি পরে।

সহায়ে রিযুপ্ক্ত প্ডভাইস এবং পপ্রন্ষবাপ্ে: 
এেটি সহায়ে রিযুপ্ক্ত প্ডভাইস হল সরঞ্াম, থরিাডাক্ট (পণ্) 
বা প্সন্টেন্মর এেটি অংে যা এেজন অক্ম প্েশুর োয্গেরী 
ক্মো বপৃ্ধি েরন্ে, বজায় রাখন্ে এবং উন্নে েরন্ে ব্বহৃে 
হয় (থযমন এেটি থযারান্যান্রর প্ডভাইস, FM ইউপ্নট, 
েপ্ম্পউটান্রর রিন্বোপ্িোর)। এে সহায়ে রিযুপ্ক্ত পপ্রন্ষবা 
এমন এেটি পপ্রন্ষবা যা রিে্ক্ভান্ব অক্মো োো থোনও 
বাচ্চান্ে থোনও সহায়ে রিযুপ্ক্ত পপ্রন্ষবা প্নব্গাচন, অপ্িগ্হণ 
বা ব্বহার েরন্ে সহায়ো েন্র। থোন সহায়ে রিযুপ্ক্ত বা 
পপ্রন্ষবা আপনার সন্ান্নর রিন্য়াজন হন্ল ো অবে্ই োর 
IEPথে োপ্লোভুক্ত োেন্ে হন্ব। যপ্ে আপনার সন্ান্নর 
সহায়ে রিযুপ্ক্তর রিন্য়াজন আন্ি বন্ল আপপ্ন মন্ন েন্রন েন্ব 
আপপ্ন থোনও সহায়ে রিযুপ্ক্ত মলূ্ায়ন্নর অননু্রাি েরন্ে 
পান্রন।

রোব্ মলূ্ায়ন: এেটি প্বন্েষীেৃে প্হয়াপ্রং মলূ্ায়ন যা 
থোনও প্েক্ােথী থোনও োতপয্গপূণ্গ রেবণ েপ্ক্তর হাপ্রন্য়ন্ি 
প্েনা ো প্নি্গারণ েরন্ে আন্য়াপ্জে হয়।

অ্ান্টডি পন্রের অননু্মােন: প্েক্ােথীরা রিস্তাপ্বে প্বন্েষ 
প্েক্া পপ্রন্ষবাগুপ্ল গ্হণ েরন্ে শুরু েরন্ব এমন োপ্রখ 
প্নপ্ে্গষ্ েন্র প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাগুপ্লন্ে থপন্রন্টন্ের সমেপ্ে 
োন্নর পন্র োন্ের থরিপ্রে এেটি প্বজ্প্প্ত।

প্বন্হপ্ভয়ার ইন্টারন্ভনেন লে্ান (BIP): সমস্ার 
আচরন্ণর রিপ্ে ব্বস্াগ্হণ েরন্ে এেটি পপ্রেল্পনা উপযুক্ত 
প্হসান্ব যান্ে রন্য়ন্ি সেে্গে আচরণরে হস্তন্ক্প, ্রি্ান্টপ্জ 
এবং সমে্গন, থরিাগ্াম ঈষতপপ্রবে্গ ন এবং পপ্রপূরে সহায়ো 
এবং পপ্রন্ষবাপ্ে যা সমস্ার আচরন্ণর ব্বস্াগ্হণ েরন্ে 
রিন্য়াজন হন্ে পান্র।

প্বেভাপ্ষে মলূ্ায়ন: ইংরাপ্জ এবং বাচ্চার পিন্ন্দর ভাষাটিন্ে 
ে'ুটি ভাষাই থবান্ঝ এমন থপোোরন্ের বোরা আন্য়াপ্জে এেটি 
মলূ্ায়ন। মলূ্ায়নটি প্েক্া প্বভান্রর প্বেভাপ্ষে মলূ্ায়নোরী, 
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প্েক্াপ্বভান্রর সান্ে চুপ্ক্তবধি এেটি এন্জপ্সের বোরা প্নযুক্ত 
এেজন মলূ্ায়নোরী, প্েক্াপ্বভান্রর সান্ে যুক্ত নন এমন 
এেজন স্ািীন মলূ্ায়নোরী অেবা অনবুােে সহ এেজন 
এেভাষী মলূ্ায়নোরীর বোরা এই মলূ্ায়নটি পপ্রচাপ্লে হন্ে 
পান্র।

প্বেভাপ্ষে প্নন্ে্গ প্েো:
ডুয়াল ল্ান্ঙ্ান্য়জ (DL): ডুয়াল ল্ান্ঙ্ান্য়জ থরিাগ্ামগুপ্ল  
েটুি ভাষায় প্নন্ে্গেগুপ্ল রিোন েন্র। DL মন্ডন্লর লক্্ 
হল উভয় ভাষায় প্বেভাপ্ষেো রন্ে থোলা। প্েক্ােথীরা 
ইংরাপ্জ এবং থরিাগ্ান্মর টান্র্গট ভাষাটিন্ে (থযমন পে্াপ্নে, 
চাইপ্নজ) পো, থলখা, এবং বলার থক্ন্রে েক্ হন্য় ওন্ঠ। 
সু্ল বোরা ব্বহৃে DL মন্ডলটির প্ভপ্তি হল সু্ল এবং 
থজলার জনসংখ্া; েন্ব, DL থরিাগ্ামগুপ্লন্ে ELLs 
োপ্লোভুপ্ক্তর অগ্াপ্িোর লাভ েন্র। মন্ডল এবং সু্ন্লর 
উপর প্ভপ্তি েন্র রিপ্েটি ভাষার জন্ বরাদে প্নন্ে্গ ন্ের 
সমন্য়র পপ্রমান্ণর োরেম্ োেন্ে পান্র (থযমন, 60% 
ইংন্রপ্জ/40% পে্াপ্নে)। DL থরিাগ্ান্ম নপ্েভুক্ত ELLরা 
োন্ের প্েক্ারে অনসূুচীর এেটি অংে প্হসান্ব ESL 
প্নন্ে্গে লাভ েরন্ব। 

ট্রানপ্জেনাল বাইপ্লঙ্য়ুাল এডুন্েেন (TBE): 
Transitional Bilingual Education programগুপ্ল 
ইংন্রপ্জন্ে এবং প্েক্ােথীর মােৃভাষায় প্নন্ে্গে রিোন েন্র। 
প্েক্ােথীন্ের জন্ TBE মন্ডন্লর লক্্ হল িীন্র িীন্র 
োন্ের মােৃভাষায় প্নন্ে্গ ন্ের পপ্রমাণ হ্াস েরার মাি্ন্ম 
ইংরাপ্জর েক্োর প্বোে রটান্না। সু্ল প্েক্ােথীন্ের 
মােৃভাষায় এবং ইংরাপ্জন্ে ইংপ্লে ল্াঙ্নু্য়জ আট্গ স 
(ELA), থনটিভ ল্াঙ্নু্য়জ আট্গ স (NLA), এবং প্বষয় 
সংরিান্ ক্াসগুপ্ল রিোন েন্র। প্েক্ােথীন্ের ইংন্রপ্জ েক্ো 
বপৃ্ধি পাওয়ার সান্ে সান্ে, ইংন্রপ্জন্ে পোন্োনার সময় 
বপৃ্ধি থপন্ে োন্ে এবং মােৃভাষায় প্নন্ে্গে থেওয়ার পপ্রমাণ 
হ্াস থপন্ে োন্ে (থযমন বির 1: 60% পে্াপ্নে/40% 
ইংন্রপ্জ; বির 2: 50% পে্াপ্নে/50% ইংন্রপ্জ)। 

থেপ্রয়ার থডন্ভলপন্মন্ট অ্াডি অকুন্পোনাল টুেন্ডন্টস 
(CDOS) েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল: এই নন-প্ডন্লোমা 
েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়ালটি থসই সব প্েক্ােথীন্ের োন্ি 
IEPs সহ উপলব্ধ যারা 2013 সান্লর জনু মান্সর পর IEP 
প্ডন্লোমা থেন্ে বাে পন্েন্িন, সািারণ মলূ্ায়ন্ন অংেগ্হণ 
েন্রন্িন। এটি এেটি অ্াডভাসেড প্রন্জন্টস, প্রন্জন্টস, বা 
স্ানীয় প্ডন্লোমার অননু্মােন বা প্েক্ােথীন্ের এেে প্বে্মান 
েংসাপরে প্হসান্ব রিোপ্েে হন্ে পান্র। CDOS েন্মসেন্মন্ট 
থরিন্ডপ্সেয়াল থেপ্রয়ার থডন্ভলপন্মন্ট অ্াডি অকুন্পোনাল 
টোপ্ডজ (CDOS) লাপ্ন্গং টে্াডিাড্গ স এবং থেপ্রয়ার রিস্তুপ্ে 
থরিাগ্াম সমূ্পণ্গ েরার থক্ন্রে প্েক্ােথীন্ের েৃপ্েত্বন্ে স্ীেৃপ্ে 
রিোন েন্র। হাই সু্ন্লর পন্র েম্গন্ক্ন্রে সফল হওয়ার জন্ 
রিন্য়াজনীয় েক্োগুপ্লর প্বোে রটান্নার জন্ েংসাপরেটি 
প্েক্ােথীন্ের পপ্রোঠান্মাযুক্ত, েঠিন সুন্যারগুপ্ল সহ IEPs 
রিোন েন্র। 21 বিন্রর েম বয়সী প্েক্ােথী যান্ের এেমারে 
েংসাপরে প্হসান্ব CDOS আন্ি োরা থয বির 21 বির 
বয়ন্স পোপ্গন েরন্বন থসই সু্ল বিন্রর থেষ পয্গন্ োরা 
প্ডন্লোমা অজ্গ ন েরার জন্ সু্ন্ল যাওয়ার এবং োজ েরার 
থযার্ো লাভ েরন্বন ো প্নপ্চিে েন্র োন্ের অবে্ই এেটি 
প্লপ্খে প্নচিয়ো রিোন েরন্ে হন্ব।

আচান্য্গর প্বপ্িপ্নয়মগুপ্ল: প্েক্ােথী, পপ্রবার, সু্ন্লর েমথী, 
এবং সু্ন্লর োয্গেলাপ সম্পপ্ে্গ ে NYCDOE সু্লগুপ্লর জন্ 
প্লপ্খে আইনগুপ্লর এেটি থসট।

বাচ্চারা যা খুনঁ্জ পান্ব: রাজ্ এবং স্ানীয় সু্ল থজলাগুপ্লর 
বোরা অপ্িরৃহীে চলন্ে োো োয্গেলাপগুপ্ল েহন্র 
বসবাসোরী থসই সেল প্েশুন্ের প্চপ্নিে, েনাক্ত এবং মলূ্ায়ন 
েরার জন্ যান্ের অক্মো আন্ি বন্ল সন্ন্দহ েরা হন্চ্ যান্ে 
পাবপ্লে, রিাইন্ভট এবং প্ান্রাপ্েয়াল সু্ন্লর প্েশু সহ থযার্ 
সেল প্েশুর জন্ এেটি প্ফ্ অ্ান্রিাপ্রিন্য়ট পাবপ্লে এডুন্েেন 
(FAPE) রিোন েরা যায়।

থরেপ্ণর আোর: রিস্তাপ্বে পপ্রন্ষবা এবং/অেবা থরেপ্ণন্ে 
অননু্মাপ্েে সব্গাপ্িে প্েক্ােথীর সংখ্া। এটি IEPথে প্চপ্নিে।

থরেপ্ণবধিেরণ:
এই পেটি প্নউ ইয়ে্গ  থটেট আইন থেন্ে রৃহীে এবং থবে 
েন্য়েটি রিোন্রর অক্মোন্ে থরফার েন্র। 

থরেপ্ণেন্ক্র পয্গন্বক্ণ: েীভান্ব প্েক্ণ োয্গটি রন্ট এবং 
থোন আচরণগুপ্ল রিেপ্ে্গে হয় ো থেখন্ে থরেপ্ণেন্ক্ সু্ন্লর 
োয্গসময়টিন্ে পয্গন্বক্ন্ণর রিপ্রিয়াটি এবং অন্ান্ সু্ল 
থসটিংস। 

প্নোপ্নে: প্ডপাট্গ ন্মন্ট অফ এডুন্েেন মলূ্ায়ন থপোোরন্ের 
জন্ ব্বহৃে আর এেটি পে, থযমন সু্ল মনস্তত্বপ্বে বা সু্ল 
সামাপ্জে েমথী।

েপ্মেনান্রর থরগুন্লেন: থফন্ডরাল এবং রিন্েে প্েক্ার 
আইন্নর প্ভপ্তিন্ে থটেট এডুন্েেন প্বভান্রর প্নন্ে্গ প্েোগুপ্ল 
যা অন্ান্ প্বষয়গুপ্লর পাোপাপ্ে প্বন্েষ প্েক্া থরফারান্ল, 
মলূ্ায়ন্ন এবং থলেসন্মন্ন্টর রিপ্রিয়ান্ে থয পয্গায়গুপ্ল সু্ল 
প্ডপ্্রিক্টন্ে অবে্ই অনসুরণ েরন্ে হন্ব। 

প্বন্েষ প্েক্া সপ্মপ্ে (প্সএসই): পূন্ব্গ IEP টিম নান্ম 
পপ্রপ্চে, েপ্মটি অন থপেে্াল এডুন্েেন (CSE), হল 
সেস্ন্ের এেটি পূণ্গ েপ্মটি বা সাবেপ্মটি যারা আপনার 
সন্ান্নর অক্মো আন্ি প্েনা এবং োর প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবাগুপ্লর রিন্য়াজন আন্ি প্েনা এবং যপ্ে োন্ে োহন্ল 
থোন পপ্রন্ষবা যোযে হন্ব ো প্নি্গারণ েরার জন্ 
েে্ থেয়ার েন্রন এবং এেন্রে োজ েন্রন। CSE যপ্ে 
মলূ্ায়ন(গুপ্ল)-এর উপর প্ভপ্তি েন্র হয়, প্নি্গারণ েন্র 
থয আপনার সন্ান্নর অক্মো আন্ি এবং প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল রিন্য়াজনীয়, োহন্ল CSE-এর প্মটিং-এ এেটি 
IEP ত্েপ্র হন্ব। CSE-এর সেস্ন্ের মন্ি্ অন্ভূ্গ ক্ত, প্েন্তু 
সীমাবধি নয়: এেজন সািারণ প্েক্ার প্েক্ে; প্বন্েষ প্েক্ার 
প্েক্ে; সু্ন্লর মন্নাপ্বে; সমাজ েমথী; থজলার রিপ্েপ্নপ্ি; 
আপপ্ন, থপন্রন্ট; এবং আপনার সন্ান। 

সু্ল-প্ভপ্তিে CSEরা 5-21 বির বয়সী থসই সেল প্েক্ােথীর 
জন্ োয়বধি যারা এেটি পাবপ্লে সু্ন্ল পন্ে। থজলার 
CSEরা 5-21 বির বয়সী থসই সেল প্েক্ােথীর জন্ োয়বধি 
যারা থজলার থভৌরপ্লে সীমানার মন্ি্ অবপ্স্ে এেটি 
রিাইন্ভট সু্ল; প্ান্রাপ্েয়াল সু্ল; চাট্গ ার সু্ল; এবং এেটি রাজ্ 
অননু্মাপ্েে নন-পাবপ্লে সু্ন্ল পন্ে।
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থজলা CSEরাও প্েক্ােথীন্ের জন্ োয়ী যারা থসই থজলার 
থভৌরপ্লে সীমানার মন্ি্ বসবাস েন্রন থযটি েপ্মটি অন 
থপেে্াল এডুন্েেন অপ্ফন্সর থেন্ে পপ্রন্ষবা লাভ েন্র এবং 
যারা:

■  প্নউ ইয়ে্গ  েহর এবং প্নউ ইয়ে্গ  রিন্েন্ের বাইন্র নন-
পাবপ্লে সু্লগুপ্লন্ে অংে থনওয়া প্েক্ােথীরা;

■  থয প্েক্ােথীরা োন্ের IEP-থে োন্ের থলেসন্মন্ট প্হসান্ব রর 
বা হাসপাোন্লর প্নন্ে্গে পায় (েয়া েন্র থনাট েরুন এটিন্ে 
অস্ায়ী রৃন্হর প্নন্ে্গ প্েোয় োো প্েক্ােথীন্ের অন্ভু্গ ক্ত েন্র 
না োরণ এই প্েক্ােথীরা োন্ের পূব্গবেথী সু্ন্ল প্ফরন্ব বন্ল 
রিে্াো েরা হয়);

■ রন্র প্েক্া পাওয়া প্েক্ােথীরা; এবং

■ থয প্েক্ােথীরা উপপ্স্ে হন্চ্ না।

েমন থোর লাপ্ন্গং মানেগুপ্ল:
েমল থোর মানেগুপ্ল প্েক্ােথীন্ের হাই সু্ল থেন্ে রিস্তুে হন্য় 
স্ােে হন্য় েন্লন্জ এবং থেপ্রয়ান্র সফল হন্ে রিপ্ে বির েী 
প্েখন্ে হন্ব োর এেটি পেষ্ িপ্ব সরবরাহ েন্র। েমন থোর 
লাপ্ন্গং টে্াডিাড্গ  সম্বন্ন্ আরও থবপ্ে জানার জন্, http://
schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/
About/default.htm পপ্রেে্গন েরুন

থরাপনীয়ো: প্েক্া প্বভান্রর োপ্য়ত্ব হল প্েক্ােথীন্ের প্বন্েষ 
প্েক্া এমনভান্ব নপ্েবধি েরা যা প্নপ্চিে েরন্ব থয শুিুমারে 
উপযুক্ত েমথীরাই প্েক্ােথীন্ের IEP এবং থরেন্ড্গ  রিন্বে েরন্ে 
পারন্ব। 

সমেপ্ে: “অবরে েপ্রন্য়” সমেপ্ে প্নন্ে হন্ব এবং ো শুিু 
অপ্ভভাবন্ের স্াক্র আোয় েরার মি্ প্েন্য়ই হন্য় যান্ব না। 
অবরে েপ্রন্য় সমেপ্ে আোন্য়র থক্ন্রে প্নম্নপ্লপ্খে প্বষয়গুপ্ল 
প্বন্বচনা েরা হয়:
■ আপপ্ন আপনার প্নন্জর ভাষায় বা থযারন্যান্রর অন্ থোন 
মাি্ন্ম আপনার োি থেন্ে থযসব প্বষন্য়র উপন্র সমেপ্ে 
থনওয়া হন্চ্ োন্ের ব্াপান্র সমস্ত রিাসপ্ঙ্ে েে্ আপনান্ে 
জানান্না হন্ব। োিাো, আপনার বাচ্ার থয সমস্ত থরেড্গ  
রিোে েরা হন্ব এবং োন্ের োন্ি ো রিোে েরা হন্ব থসই 
প্বষন্য় আপনান্ে অবে্ই জানান্না হন্ব। এর মন্ি্ রন্য়ন্ি, 
োেন্ে পান্র এমন থোন পরীক্া সমূ্পণ্গ েরা হন্ব, এবং 
থোোয় পরীক্া থনওয়া হন্ব থসই প্বষন্য় েে্ আপনান্ে 
থেওয়া;

■ থয সমস্ত প্বষন্য় আপনার সমেপ্ে চাওয়া হন্চ্ থসই সমস্ত 
প্বষয় আপনান্ে অবে্ই বঝুন্ে হন্ব এবং প্লপ্খে ভান্ব 
সমেপ্ে জানান্ে হন্ব; এবং

■ আপনান্ে অবে্ই অবরে োেন্বন থয আপপ্ন সমেপ্ে 
থেন্বন প্ে থেন্বন না ো আপনার থস্চ্ািীন প্বষন্য় এবং 
থযন্োন সমন্য় আপপ্ন আপনার সমেপ্ে েুন্ল প্নন্ে পান্রন। 
েন্ব, আপপ্ন যপ্ে সমেপ্ে রিে্াহার েন্র থনন, োহন্ল 
জানন্বন থয রিে্াহান্রর রিভাব অেীে থেন্ে পেন্ব না, 
যার অে্গ হল থয আপপ্ন সমেপ্ে রিোন েরার পর এবং 
সমেপ্ে রিে্াহার েরার আন্র থয রটনা রন্টন্ি এটি োন্ে 
অস্ীোর েন্র না।

প্বষয়াপ্ে: প্েক্া প্বভান্রর প্েক্া পপ্রন্ষবার পপ্রসীমার 
উন্দেে্ হল রিপ্েবন্ী প্েশুন্ের ননূ্েম প্নয়ন্ত্রণমলূে পপ্রন্বন্ে 
প্েপ্ক্ে হন্ে সাহায্ েরা। 

এই সমস্ত ভাষান্ে উপলভ্: ইংরাপ্জ িাো অন্ থয অপ্ে 
পপ্রপ্চপ্ে ভাষাগুপ্ল DOE িান্রেরা এবং োন্ের অপ্ভভাবন্েরা 
ব্বহার েন্র োন্েন োন্েরই উপলভ্ ভাষার োপ্লোয় রাখা 
হন্য়ন্ি। বে্গ মান্ন, DOE এই িরন্নর নয়টি ভাষান্ে প্চপ্নিে 
েন্রন্ি থযগুপ্ল ইংরাপ্জ সন্মে রিােপ্মে ভাষা যা 95% থবপ্ে 
DOE িান্রেরা এবং োন্ের অপ্ভভাবন্েরা ব্বহার েন্র 
োন্েন। এই সমস্ত ভাষা হল: আরবী, বাংলা, প্চনা, ফরাপ্স, 
হাইপ্েয়ান থরিন্য়ান্ল, থোপ্রও, রুে, থপেনীয় এবং উেু্গ ।

থজলা CSE থরেড্গ  বা থজলা CSE ফাইল: বন্েয়া 
রিপ্রিয়া প্বজ্প্প্তগুপ্ল, IEPs এবং সু্ল প্রন্পাট্গ  সহ সেল 
প্েক্ােথীর থরফান্রল, মলূ্ায়ন এবং থলেসন্মন্ট উপেরণগুপ্ল।

মেূ-বপ্ির: রেবণ এবং েে্গন উভয় রিোন্রর রিপ্েবন্েো সহ 
এেজন প্েক্ােথী, যার সমবিয় গুরুের থযারান্যার এবং অন্ান্  
প্বোেমলূে এবং প্েক্ারে রিন্য়াজনগুপ্ল োরণ ো শুিুমারে 
বপ্িরো এবং অন্ন্ত্ব আরিান্ প্েক্ােথীন্ের জন্ ত্েপ্র প্বন্েষ 
প্েক্ারে থরিাগ্ান্ম উপন্যারী েরা যান্ব না।

বপ্িরো: এমন থোন িারে যান্ের রেবণেপ্ক্ত এেটাই 
েবু্গল থয রেবন্ণর মাি্ন্ম ভাষারে েে্ িরন্ে পান্রন না, 
অ্াপ্লেপ্ফন্েেন ব্বহার েন্র বা না েন্র, এবং ো িান্রের 
প্েক্ারে উন্নপ্েন্ে রিপ্েবন্েস্রূপ হন্য় ওন্ঠ।

আলাো বন্ল না থেখা: এেজন সু্ল প্ভপ্তিে বা থজলা 
CSE-এর প্স্র সংেল্প হল থয এেজন প্েক্ােথীর প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবার থোন রিন্য়াজন থনই।

আলাো েন্র না থেখার থক্ন্রে সহায়ো পপ্রন্ষবাপ্ে: 
এেজন প্ডসাটি্গ ফান্য়ড প্েক্ােথীন্ে থোন প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবা িাোই সািারণ প্েক্া ক্ান্স স্ানান্প্রে েরার 
থক্ন্রে সাহায্ েরার জন্ পপ্রন্ষবাগুপ্ল। প্ডসাটি্গ প্ফন্েেন্নর 
োপ্রখ থেন্ে এে বির পয্গন্ প্ডক্াপ্সপ্ফন্েেন পপ্রন্ষবাগুপ্ল 
রিোন েরা হন্ে পান্র এবং োর মন্ি্ অন্ভূ্গ ক্ত হন্ে পান্র 
প্নন্ে্গ প্েোমলূে সহায়ো এবং পপ্রবে্গ ন, বাচন এবং ভাষা 
পপ্রন্ষবা, োউন্সেপ্লং পপ্রন্ষবা ইে্াপ্ে।

মলুেুপ্ব রাখা থলেসন্মন্ট: সুপাপ্রেেৃে প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবা োৎক্প্ণেভান্ব শুরু েরা উপ্চৎ না উপ্চৎ নয় থসই 
প্সধিান্টি CSE প্মটিং চলাোলীন, আন্লাচনার মন্ি্ অন্ভূ্গ ক্ত 
হন্ব। সুপাপ্রেেৃে প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাগুপ্ল োৎক্প্নেভান্ব 
রিন্য়ার েরাটা প্েক্ােথীন্ের সবন্েন্ে থবপ্ে আগ্ন্হর প্বষয় নাও 
হন্ে পান্র। এই প্বষয়টিন্েই “মলুেুপ্ব রাখা” থলেসন্মন্ট প্হসান্ব 
থবাঝান্না হয় এবং অপ্ভভাবন্ের োি থেন্ে সমেপ্ের রিন্য়াজন 
হয়।

বন্েয়া রিপ্রিয়া: আইন্নর প্বিান যা থরফান্রল, মলূ্ায়ন এবং 
থলেসন্মন্ট রিপ্রিয়া চলাোলীন থপন্রন্ট, প্েক্ােথী এবং প্বভান্রর 
অপ্িোরগুপ্লর র্ান্রপ্ন্ট রিোন েন্র এবং অপ্িোর সুরপ্ক্ে 
েন্র।
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বাপ্ে োো রিপ্রিয়ার অপ্ভন্যার: এেজন রিপ্েবন্ী 
প্েক্ােথীর প্চপ্নিেেরণ, মলূ্ায়ন, প্েক্ারে থলেসন্মন্ট বা 
প্বনামনূ্ল্, যোযে এবং সাব্গজনীন প্েক্ার ব্বস্া সম্বন্ীয় 
থোন রটনান্ে জপ্েন্য় এেটি পক্পােহীন শুনাপ্নর অননু্রাি 
েন্র, এেজন থপন্রন্ট বা এেজন সু্ল প্ডপ্্রিে এেটি প্লপ্খে 
অপ্ভন্যার জমা েন্রন্িন। এটি এেটি পক্পােহীন শুনাপ্নর 
রূপ প্নন্ে পান্র।

বাপ্ে োো রিপ্রিয়ার শুনাপ্ন (পক্পােহীন শুনাপ্ন): 
প্নউ ইয়ে্গ  প্সটির প্েক্া প্বভান্রর েমথী নন এমন এেজন 
পক্পােহীন শুনাপ্ন আপ্িোপ্রন্ের সামন্ন এেটি আইপ্ন 
রিপ্রিয়া। থপন্রন্ট এবং সু্ল প্ডপ্্রিে প্বেে্গ , সাক্ী, যপ্ে োন্ে, 
এবং রিমাণ উপস্াপন েন্রন্িন।

মানপ্সে ভান্ব অসুপ্বিায় োো: এেজন প্েক্ােথী থয 
েীর্গোল যাবৎ এে বা এোপ্িে প্নম্নপ্লপ্খে ত্বপ্েষ্্গুপ্ল 
রিেে্গন েন্রন্িন এবং এেটি প্চপ্নিে প্ডগ্ী যা প্েক্ােথীন্ের 
প্েক্ারে েম্গক্মোর উপর প্বরূপ রিভাব প্বস্তার েন্রন্ি:
■ থেখার থক্ন্রে এে িরন্নর অক্মো যা বপু্ধিমতিা, অনভূুপ্ে 
বা স্াস্্রে প্বষন্য়র মাি্ন্ম ব্াখ্া েরা যায় না; 

■ ক্ান্সর অন্ান্ন্ের এবং প্েক্ে — প্েপ্ক্োন্ের সান্ে 
সন্ন্াষজনে পারপেপ্রে সম্পে্গ  রন্ে থোলার অক্মো;

■ স্াভাপ্বে বা সািারণ পপ্রপ্স্প্েন্ে অস্াভাপ্বে িরন্নর 
আচরণ বা অনভূুপ্ের বপ্হঃরিোে;

■ সািারণে অখুপ্ে োো বা হোোয় থভারা; বা
■ োরীপ্রে লক্ণ অেবা ব্প্ক্তরে বা সু্ল সংরিান্ সমস্ার 
সান্ে সম্বন্ীে ভয় রন্ে থোলার রিবণো।

ইংপ্লে ল্াঙ্নু্য়জ লান্গার (ELL): এেজন প্েক্ােথী প্যপ্ন 
বােীন্ে ইংরাপ্জ ব্েীে অন্ থোন ভাষায় েো বন্লন এবং 
NYSITELL এবং/অেবা NYSESLAT-থে ইংন্রপ্জন্ে রাষ্ট্র-
সংজ্াপ্য়ে েক্ো স্তন্রর অন্নে েম নম্বর থপন্য়ন্িন।

প্বেেীয় বা অরিিান ভাষা প্হসান্ব ইংরাপ্জ (ESL): 
ELLথের ইংরাপ্জ প্েখন্ে এবং ল্াঙ্নু্য়জ আট্গ স, রপ্ণে এবং 
প্বজ্ান্নর মন্ো সেল প্বষন্য় সফল হন্ে সহায়ো েরার জন্ 
ইংপ্লে অ্াজ এ থসন্েডি ল্াঙ্নু্য়জ (ESL) রিোন েরা হয়। 
আপনার সন্ান্নর রিন্য়াজনগুপ্লর প্ভপ্তিন্ে, ESL এেটি পৃেে 
ক্াস রিোন েরন্ব অেবা আপনার সন্ানন্ে সাহায্ েরার 
জন্ এেটি প্বষন্য়র চলন্ে োো ESL প্েক্ণ রিোন েরা হন্ে 
পান্র। 

প্বষয়গুপ্ল অনিুাবন েরা দ্রুেের েরন্ে প্েক্ােথীন্ের সাহায্ 
েরার জন্ মােৃভাষা সহায়ো উপলব্ধ আন্ি। প্েক্ােথীন্ের 
প্পয়ারন্ের সান্ে প্বষয়বস্তুগুপ্ল মােৃভাষায় আন্লাচনা েরন্ে 
উৎসাপ্হে েরা, োরা যা অনিুাবন েন্রন্িন োর ব্াখা 
মােৃভাষা প্লখন্ে অননু্মােন েরা, মােৃভাষায় পাঠ্পুস্তে, 
লাইন্ব্ররী, অপ্ভিান, থরফান্রসে উপেরণ এবং প্েক্ােথীন্ের জন্ 
থরেপ্ণেন্ক্ ব্বহার েরার জন্ রিযুপ্ক্তরে সম্পেগুপ্ল রিোন 
েরা মন্ো োয্গেলান্পর বোরা মােৃভাষার সহায়ো সমপ্ে্গে।

রিস্ান্নর সংপ্ক্প্ত সার: এেটি সািারণ প্ডন্লোমা সহ 
থসন্েডিাপ্র সু্ল থেন্ে স্ােেো লাভ েরার জন্ বা 21 বির 
বয়স হওয়ার োরন্ণ থয প্েক্ােথীন্ের প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবা 
থযার্ো খাপ্রজ হন্য়ন্ি োন্ের সু্ল থেন্ে থবপ্রন্য় যাওয়ার 

আন্র সু্লন্ে অবে্ই এেটি সংপ্ক্প্তসার রিোন েরন্ে হন্ব। থয 
প্েক্ােথীরা এেটি থেপ্রয়ার থডন্ভলপন্মন্ট অ্াডি অকুন্পেনাল 
টোপ্ডজ (CDOS) েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল, অেবা এেটি 
প্স্লস অ্াডি অ্াপ্চভন্মন্ট েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল অজ্গ ন 
েন্রন্িন োন্ের অবে্ই আন্র থেন্ে এেটি প্লপ্খে প্নচিয়ো 
থপন্ে হন্ব থয প্েপ্ন থয বির 21 বির বয়ন্স পোপ্গন েরন্বন 
বা যেক্ণ না পয্গন্ এেটি প্রন্জন্টস অেবা স্ানীয় হাই সু্ন্লর 
প্লপ্খে প্ডন্লোমা লাভ েরন্বন েেক্ণ প্েপ্ন সু্ন্ল যাওয়ার 
থযার্ো লাভ েরন্বন।

সাবলীল থরিাগ্াপ্মং: নমনীয় থরিাগ্াপ্মং-এর অে্গ হল এেজন 
প্েক্ােথী রিোন থযার্ সমূ্পণ্গ প্বষয়াপ্েন্ে উপলব্ধ থযন্োন 
সমবিন্য়র প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবা এবং থরিাগ্াম গ্হণ এবং 
ব্বহার েরন্ে পান্র। এেজন িান্রের IEP থে পপ্রন্ষবাপ্ে 
এবং থরিাগ্াম পুন্রা প্েনটির জন্ এেই হন্ে হন্ব না। নমনীয় 
থরিাগ্াপ্মং ব্বহার েরার পপ্রবন্ে্গ  এেজন প্েক্ােথী প্নপ্ে্গষ্ 
স্তন্রর সমে্গন লাভ েন্র যা রিপ্েটি প্বষয়বস্তু থক্ন্রের জন্ 
যোযে। নমনীয় থরিাগ্াপ্মং-এর মন্ি্ যুক্ত হল যোযে 
প্নয়ন্ত্রণমলূে পপ্রন্বন্ের মন্ি্ রিপ্েটি প্েক্ােথীর রিন্য়াজন পূরণ 
েরা। নমনীয় থরিাগ্াপ্মং োয্গেরীভান্ব ব্বহার েরার সময়, 
সু্ল সামাপ্জে প্েক্া রিোনোরী মন্ডল রন্ে থোন্ল যা রিপ্েটি 
প্েক্ােথীর থক্ন্রে অন্ন্ এবং সািারণ প্েক্া পাঠ্রিন্মর 
বপ্ি্গে ব্বহান্রর উপর মন্নান্যার রিোন েন্র। এটা মন্ন 
রাখা গুরুত্বপূণ্গ থয রিোন েরা পপ্রন্ষবার সান্ে প্েক্ােথীন্ের 
রিন্য়াজন্নর প্মল হওয়া আবে্ে। প্বন্েষ প্েক্া থরিাগ্াম এবং 
পপ্রন্ষবার পপ্রসীমা প্নন্চ বণ্গনা েরা হন্য়ন্ি এবং থসগুপ্ল 
এেপ্রেে পপ্রন্ষবা রিোন েরা রিপ্রিয়ার অংে।

প্বনামনূ্ল্ যোযে সব্গজনীন প্েক্া (FAPE): প্বন্েষ 
প্েক্া এবং থসই সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্ল যা সাব্গজনীন খরন্চ, 
সরোরী ে্বিাবিান এবং প্নন্ে্গ ন্ের অিীন্ন রিোন েরা হয় এবং 
যার জন্ থপন্রন্টন্ের থেন্ে থোন অে্গ গ্হণ েরা হয় না।

ত্বপ্েষ্রে আচরণ মলূ্ায়ন (FBA): প্েক্ােথীন্ের 
সমস্াপূণ্গ আচরণ সমািান েরার জন্ এেটি সমস্া-
সমািানোরী রিপ্রিয়া। এেটি প্নপ্ে্গষ্ আচরণন্ে প্চপ্নিে েরার 
জন্ এবং সু্ল প্ভপ্তিে বা থজলা CSEথের প্নব্গাপ্চে হস্তন্ক্প 
যা সরাসপ্র সমসাপূণ্গ আচরণন্ে সমািান েন্র োন্ে সাহায্ 
েরার জন্ FBA প্বপ্ভন্ন রেন্মর রিযুপ্ক্ত ও থেৌেন্লর উপর 
প্নভ্গ র েন্র।

সািারণ প্েক্ারে প্বষয়াপ্ে: জ্ান এবং েক্োর পপ্রসীমা 
যান্ে রিপ্েবন্ী প্েক্ােথী সহ সেল প্েক্ােথী েেৃ্গ ত্ব েরন্ব বন্ল 
রিে্াো েরা হয়।

রিপ্েবন্োমলূে রেবণেপ্ক্ত: স্ায়ী বা অস্ায়ী খারাপ 
রেবণেপ্ক্ত, যা প্েক্ােথীন্ের প্েক্ারে েম্গক্মোর উপর প্বরূপ 
রিভাব প্বস্তার েন্র, প্েন্তু ো বপ্িরোর সংজ্ার মন্ি্ অন্ভূ্গ ক্ত 
নয়।

স্াস্্রে পপ্রন্ষবাপ্ে: এে িরন্ণর সম্পে্গ যুক্ত পপ্রন্ষবা 
থসইসব প্েক্ােথীন্ের রিোন েরা হয় যান্ের এমন থোন 
প্চপ্েৎসারে বা স্াস্্রে রিন্য়াজন আন্ি বন্ল প্চপ্নিে েরা 
হন্য়ন্ি যার জন্ োন্ের সু্ল চলাোলীন এেজন নাস্গ বা থহলে 
প্ারারিন্ফেনান্লর সহায়োর রিন্য়াজন। খাবার খাওয়ান্না, 
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অসুস্ হন্ল প্নন্য় যাওয়ার ব্বস্া প্বপ্েষ্ প্বন্েষ যান, সােেপ্নং 
বা ে্ান্েন্টরাইন্জেন ইে্াপ্ে িরন্নর পপ্রন্ষবা।

উচ্চ প্বে্ালয় প্ডন্লোমা: হাই সু্ল থেন্ে স্ােে হওয়ার 
জন্ রিন্য়াজনীয় পরীক্া ও থোস্গগুপ্ল এেজন প্েক্ােথী থয 
সফলভান্ব সম্পন্ন েন্রন্ি ো রিেে্গন েরার জন্ এেটি 
েংসাপরে রিোন েরা হন্য়ন্ি। 

রন্রায়া প্নন্ে্গেঃ
রন্রায়া প্নন্ে্গেগুপ্ল রিাসপ্ঙ্ে সু্ল প্ভপ্তিে CSE অেবা থসই 
রিপ্েবন্ী প্েক্ােথীন্ের থজলা CSEথের বোরা সুপাপ্রে েরা 
হন্ে পান্র যান্ের প্চপ্েৎসারে বা মানপ্সে অসুস্ো রন্য়ন্ি 
যা প্েক্ােথীন্ের বপ্ি্গে সময় (থযমন এে বির বা োরও থবপ্ে 
সময়)-এর জন্ পাবপ্লে এবং রিাইন্ভট সুপ্বিাগুপ্ল গ্হণ েরার 
থক্ন্রে রিপ্েবন্েো সৃপ্ষ্ েন্র।

বাপ্ের ভাষা প্চপ্নিেেরণ সমীক্া (HLIS): িান্রের 
বাপ্েন্ে ইংরাপ্জ িাো অন্ থোন ভাষায় েো বলা হয় 
প্েনা ো প্নি্গারণ েরার এে অপ্ভভাবেীয় রিশ্নাবলী। 
ইংরাজীসহ আরও পন্নন্রাটি ভাষা http://schools.
nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/
Parent+Information.htm এখান্ন উপলব্ধ আন্ি।

হাসপাোন্লর প্নন্ে্গে: প্চপ্েতসার জন্ হাসপাোন্ল 
ভপ্ে্গ  োোর ফন্ল প্েক্ােথীরা সু্ন্ল থযন্ে পান্র না, থসইসব 
প্েক্ােথীন্ের অস্ায়ীপ্ভপ্তিে থয প্েক্ামলূে পপ্রন্ষবা রিোন েরা 
হয়। 

প্নরন্পক্ মলূ্ায়ন: প্েক্া প্বভার বোরা প্নন্য়াপ্জে নন এমন 
এেজন ব্প্ক্ত বোরা আন্য়াপ্জে মলূ্ায়ন। যপ্ে প্েক্া প্বভান্রর 
মলূ্ায়ন থোন্না প্নরন্পক্ প্হয়াপ্রং অপ্ফসার অনপুযুক্ত বন্ল 
প্নি্গারণ েন্র অেবা DOE প্নরন্পক্ মলূ্ায়ন্নর জন্ সমেে 
হয় থেবলমারে েখন প্েক্া প্বভার এই মলূ্ায়ন্নর জন্ 
অে্গরিোন েরন্ব। প্পোমাো োর প্নন্জর বা প্বমার মাি্ন্ম 
অে্গরিোন েন্র এমন মলূ্ায়ন্নর অনরুুপ নয় (“ব্প্ক্তরে 
মলূ্ায়ন”)।

অক্মো রন্য়ন্ি এমন প্নরন্পক্ ব্প্ক্তর প্েক্ার 
প্বোন্ের আইন (IDEIA): এেটি থফন্ডরাল আইন 
যার মাি্ন্ম অক্মো রন্য়ন্ি এমন িারেন্ের সবন্েন্ে েম 
রিপ্েবন্োমলূে পপ্রন্বন্ে এেটি প্বনামনূ্ল্ যোযে সব্গজনীন 
প্েক্া (FAPE) 3 বির বয়স থেন্ে িান্রের 21 বির বয়স 
হওয়া পয্গন্ বা উচ্চ প্বে্ালয় প্ডন্লোমা সন্মে স্ােে হওয়া 
পয্গন্ থেওয়া হয়। 

মি্বেথী ত্বেপ্ল্পে প্েক্ারে ব্বস্া (IAES): িান্রের 
বে্গ মান থলেসন্মন্ট প্ভন্ন এেটি ব্বস্া থযখান্ন িারেটি প্বন্েষ 
প্েক্ারে পপ্রন্ষবাপ্ে থপন্ে োন্েন। 

থোভাষী/অনবুােে: এমন এেজন ব্প্ক্ত প্যপ্ন 
অপ্ভভাবন্ের রিােপ্মে ভাষায় বা থযারান্যান্রর ভাষায় 
েো বন্লন বা বাচ্াটির বলা ভাষায় েো বন্লন এবং 
অপ্ভভাবেন্ের জন্ প্মটিং এ থোভাষীর োজ োন্রন এবং/
অেবা িারেন্ের মলূ্ায়ন্নর থক্ন্রে থোভাষীর োজ েন্রন।

সবন্েন্ে েম রিপ্েবন্োমলূে পপ্রন্বে (LRE): 
“সবন্েন্ে েম রিপ্েবন্েো প্বপ্েষ্ পপ্রন্বে” বলন্ে থবাঝায় 
অক্মো রন্য়ন্ি এমন িারেন্ের থোন প্বন্েষ ক্ান্স, আলাো 
সু্ন্ল থলেসন্মন্ট থেওয়া এবং প্নয়প্মে প্েক্ারে পপ্রন্বে থেন্ে 
আলাো ভান্ব থেখা হয় যপ্ে রিেৃপ্েরে বা মারোরে প্েে থেন্ে 
অক্মো এমন হয় থয পপ্রপূরে সহায়ো এবং পপ্রন্ষবাপ্ের 
সাহান্য্ও প্েক্া সন্ন্াষজনে ভান্ব পাওয়া সম্ভব নয়। রিপ্েটি 
িারেন্ে যান্ে সবন্েন্ে েম রিপ্েবন্েোমলূে পপ্রন্বে থেওয়া 
যায় োর জন্ িান্রেরা সাবলীল থরিাগ্াম থপন্ে পান্রন যান্ে 
পপ্রন্ষবা এবং িান্রের রিন্য়াজনীয়ো এন্ে অপন্রর পপ্রপূরে 
হন্ে পান্র। এমনটা েন্র েুলন্ে, প্েিু পপ্রন্ষবাপ্ে এবং থরিাগ্াম 
আংপ্েে সমন্য়র জন্ রিস্তাব েরা হন্ে পান্র।

সীমাবধি চলান্ফরা: থয সমস্ত িারেন্ের চলান্ফরার থক্ন্রে 
প্বন্েষ িরন্নর রিপ্েবন্েো রন্য়ন্ি, ো োরীপ্রে বা স্ায়ুরে 
হন্ে পান্র, এবং োন্ের থক্ন্রে প্বপ্ল্ডং থযভান্ব রন্ে থোলা 
হন্য়ন্ি ো রিপ্েবন্েোর সৃপ্ষ্ েরন্ে পান্র এবং োই োন্ের 
আইন অনসুান্র থেওয়া থযন্ে পান্র এমন সব থরিাগ্ান্মর সুপ্বিা 
প্েন্ে হন্ব।

পপ্রচালনা েেৃ্গ পন্ক্র রিন্য়াজন: রিাপ্তবয়স্র পয্গন্বক্ন্ণর 
পপ্রমাণ এবং থোনও প্েক্ােথীর রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল থমটান্ে 
রিন্য়াজনীয় পপ্রন্বেরে ঈষতপপ্রবে্গ ন। এটি অবে্ই IEP — 
এ প্চপ্নিে হন্ে হন্ব। 

সুপেষ্ সংেন্ল্পর পয্গান্লাচনা অে্গ্াে ম্াপ্নন্ফন্টেেন 
প্ডটারপ্মন্নসন প্রপ্ভউ (MDR): যখন থোন্না রিপ্েবন্ী 
প্েক্ােথীন্ে (অেবা সাসন্পডি বা প্েক্ে যপ্ে থবর েন্র 
থেন) (i) পরপর 10 প্েন সু্ল না আসার জন্ অেবা (ii) 
বিন্র বিন্র থমাট অপসারণ সংখ্া 10টি হন্ল োন্ে োর 
প্েক্ামলূে থলেসন্মন্ট থেন্ে সপ্রন্য় থেওয়া হয় এবং োর প্েক্া 
ম্াপ্নন্ফন্টেেন প্ডটারপ্মন্নসন প্রপ্ভউ (MDR) অিীন্ন থেওয়া 
হন্ব ঠিে েরা হয়। MDR টিম, প্েক্ােথীর ফাইন্লর সমস্ত 
রিাসপ্ঙ্ে েে্ এবং প্বচারািীন (i) এর মাি্ন্ম হন্য়ন্ি প্েনা 
ো সম্পন্ে্গ  প্সধিান্ প্নন্ে অেবা প্েক্ােথীর রিপ্েবন্েোর 
এেটি সরাসপ্র এবং উন্লেখন্যার্ সম্পে্গ  প্িল অেবা (ii) 
সু্ন্ল না যাওয়ার োরন্ণ ইনপ্ডপ্ভজয়ুালাইজড এডুন্েেন 
থরিাগ্ান্মর (IEP) বাস্তবায়ন প্বন্বচনা েন্র। MDR টিম 
প্নি্গারণ উপন্রাক্ত সম্ভাব্ ফলাফল থযন্োন এেটি রিন্যাজ্ 
োহন্ল প্েক্ােথীন্ে োর থলেসন্মন্ট (এবং যপ্ে ইপ্েমন্ি্ই 
অপসারণ েরা হন্য় োন্ে, োহন্ল োর থলেসন্মন্ন্ট প্ফপ্রন্য় 
আনা আবে্ে) থেন্ে সাসন্পডি বা অপসারণ নাও েরা 
থযন্ে পান্র। ম্াপ্নন্ফন্টেেন প্ডটারপ্মনান্সন প্রপ্ভউ(MDR) 
রিপ্রিয়া সম্পন্ে্গ  http://schools.nyc.gov/Academics/
SpecialEducation/Classroom/behavior/disciplinary-
action.htm এ আন্রা েে্ রন্য়ন্ি এবং New York থটেন্টর 
প্েক্া প্বভান্রর েঙৃ্খলার সান্পন্ক্ রিপ্েবন্ী প্েক্ান্ে্গর জন্ 
রিোরে সুরক্ার 202 পৃষ্ায় http://www.p12.nysed.
gov/specialed/lawsregs/Part201-Dec2010.pdf।
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ম্াটরন: বান্স সু্ল যাোয়ান্ের সময় প্বন্েষ প্েক্ার উপর 
থয ব্প্ক্ত প্েক্ােথীন্ের সহায়ো েন্রন। 

মি্স্ো: এেটি থরাপনীয়, থস্চ্ািীন রিপ্রিয়া, এটি 
পক্গুপ্লন্ে থোনও প্নয়মমাপ্ফে বন্েয়া রিপ্রিয়ার প্হয়াপ্রং 
িাোই প্ববােগুপ্ল থমটান্ে অনমুপ্ে থেয়। এেটি প্নরন্পক্ 
মি্স্োোরী পক্গুপ্লন্ে োন্ের মোমেগুপ্ল এবং 
অবস্ানগুপ্ল রিোে েরন্ে এবং অন্ন্র মোমে এবং 
অবস্ানগুপ্ল অনিুাবন েরন্ে সহায়ো েন্র। মি্স্োোরীর 
ভূপ্মো হল থোন্না পক্ অবলম্বন না েন্র অেবা থোন্না 
সমািান্নর রিস্তাব না েন্র আন্লাচনায় সাহায্ েরা এবং 
পক্ন্েরন্ে এেটি চুপ্ক্ত প্নন্য় আসা। যপ্ে পক্গুপ্ল সমেপ্েন্ে 
থপৌিঁায় েন্ব সমেপ্েটি বাি্োমলূে এবং এটির জন্ আর 
আন্বেন েরন্ে নাও পারা থযন্ে পান্র।

থমপ্ডে্াল পরীক্া: CSE প্মটিংয় চলাোলীন প্েক্ােথীর 
োরীপ্রে এবং থমপ্ডে্াল অবস্ার ডাক্তান্রর প্রন্পাট্গ  প্বন্বচনা 
েরা হয়।

ঈষতপপ্রবে্গ নগুপ্ল: োপ্রকুলান্ম এেটি পপ্রবে্গ ন্নর বণ্গনা 
েন্র। অ্ান্োন্মান্ডেনগুপ্ল ফম্্গ াটগুপ্লর বা পধিপ্েগুপ্লর 
পপ্রবে্গ ন যা প্েক্ােথীন্ের অক্মো বোরা সীমাবধি েরার 
পপ্রবন্ে্গ  রিস্তুপ্ের সান্ে অংেগ্হণ েরন্ে সক্ম েন্র, 
ঈষতপপ্রবে্গ নগুপ্ল েঠিনোর স্তর এবং/অেবা সামগ্ীর 
গুণমান উভয়ই আরও অপ্িে প্নপ্বে পপ্রবে্গ ন হয়। 
অক্মো োো প্েক্ােথীরা যারা থোনও প্নন্ে্গেে প্েক্াোন 
েরন্ি এমন থোনও সামগ্ীন্ে অনিুাবন েরন্ে অক্ম হয় 
োন্ের জন্ ঈষতপপ্রবে্গ নগুপ্ল েরা হয়। উোহরণস্রূপ, 
অ্াসাইনন্মন্টগুপ্ল সংখ্ায় হ্াস পায় এবং েরপ্নটিভ 
প্বেৃপ্েগুপ্ল োো থোনও রিােপ্মে সু্ন্লর প্েক্ােথীন্ে যান্ে 
োরা অন্ভু্গ ক্ত থসই সািারণ প্েক্ার থরেপ্ণটির সামগ্ীন্ে 
অনিুাবন্নর ক্মোন্ে সীমাবধি েন্র। 

মাপ্ল্টপ্ডপ্সপ্লেনাপ্র মলূ্ায়ন: প্েক্ােথী অক্ম প্েনা এবং 
প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাপ্ের রিন্য়াজন প্েনা ো প্নি্গারণ েরন্ে 
মলূ্ায়ন েলটি েেৃ্গ ে প্েক্ােথীন্ের সমূ্পণ্গ মলূ্ায়ন। এটিন্ে 
মাপ্ল্টপ্ডপ্সপ্লেনাপ্র মলূ্ায়নও বলা হয়।

স্ায়প্বে মলূ্ায়ন: প্েক্ােথীটির প্েক্ণন্ে রিভাপ্বে 
েরন্ে পান্র এমন মপ্স্তন্ষ্র থোনও প্বেলোর লক্ণ রিোে 
পান্চ্ প্েনা ো প্নি্গারণ েরন্ে স্ায়ুপ্বন্েষজ্ েেৃ্গ ে এেটি 
প্বন্েষীেৃে মলূ্ায়ন।

প্নউ ইয়ে্গ  থটেট ইংপ্লে অ্াজ এ থসন্েডি ল্ান্ঙ্ান্য়জ 
অ্াপ্চভন্মন্ট থটটে (NYSESLAT):
প্েডিাররান্ট্গ ন থেন্ে থগ্ড 12 পয্গন্ ইংন্রজী প্েক্ােথীন্ের 
(ELLs) NYSESLAT। NYSESLAT-এ প্েক্ােথীরা 
ইংন্রজীন্ে সাবলীলোর পয্গাপ্ত থস্ার, যার অে্গ হল োন্ের 
আর অপ্েপ্রক্ত সহায়োর েরোর না হয়, না থপন্ল োন্েরন্ে 
েখনও ESL ও বাইপ্লঙ্নু্য়ল সাপ্ভ্গ ন্সস থেওয়া হন্ব। 

প্নউইয়ে্গ  থটেট আইন্ডপ্ন্টপ্ফন্েেন থটটে ফর ইংপ্লে 
লান্গাস্গ (NYSITELL):
এেটি পরীক্া থযখান্ন এেজন িান্রের ইংরাপ্জন্ে েক্ো 
এবং থোভাষী ESL প্নন্ে্গে পপ্রন্ষবাপ্ের রিন্য়াজনীয়ো 
প্নি্গারণ েরা হয়। সামগ্ী অড্গ ার েরা সহ NYSITELL 
আন্রা েন্ে্র জন্ www.p12.nysed.gov/assessment/
nysitellএ প্ক্ে েরুন। থপেপ্সপ্ফন্েেন পরীক্া, রিন্শ্নর 
িরণ, ভাষা েক্ো, প্বপ্ি থলখার এবং পো সহ পপ্রপ্চপ্ের 
জন্ এখান্ন প্ক্ে েরুন। রিন্শ্নর জন্, আপনার থনটওয়াে্গ  
অ্ান্সসন্মন্ট লায়াজন। রিপ্েক্ণ সংরিান্ রিন্শ্নর জন্ 
আপনার প্সপ্নয়র ELL CPS-এর সন্ঙ্ েো বলনু http://
schools.nyc.gov/NR/rdonyres/3E8548AB-
3824-4328-91CE-18F2399599BA/0/
SeniorELLComplianceandPerformanceSpecialist 
April2014.pdf

প্নউ ইয়ে্গ  থটেট অননু্মাপ্েে নন্ — পাবপ্লে সু্ল:  
সব্গজনীনভান্ব অে্গরিাপ্ত প্বন্েষ প্েক্া থরিাগ্াম সরবরাহ েন্র 
এমন এেটি সু্ল এবং ো প্নউ ইয়ে্গ  প্সটি প্ডপাট্গ ন্মন্ট অফ 
এডুন্েেন্নর অংে। 

অ — অক্ম: থরেপ্ণবধি না হওয়া থোনও প্েক্ােথী যার 
অক্মো আন্ি এবং থোনও প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবা পায় না।

নন — পাবপ্লে সু্ল এপ্লপ্জপ্বপ্লটি থনাটিস (P1 — R): 
রিােপ্মে থরফান্রন্লর 60 েম সু্ল প্েন্নর আন্র বা থসই 
থেন্ে অেবা আন্রর েনাক্ত হওয়া প্েক্ােথীন্ের থেন্ে 60 েম 
সু্ল প্েন্নর প্রপ্সটে পাওয়ার পর থোন প্েক্ােথীন্ে প্লপ্খে 
প্বজ্প্প্তর আন্র প্বন্েষ ক্াস অফার েরা হয়প্ন, 60 েম সু্ল 
প্েন্ন প্ডপাট্গ ন্মন্ট থপন্রন্ট প্চঠি (P1-R)রিোন েরন্ে বাি্ যা 
পাবপ্লন্েরখরচায় থোন্না থটেট অননু্মাপ্েে নন-পাবপ্লে সু্ন্ল 
ভপ্ে্গ  হন্ে অননু্মােন থেন্ব।

যপ্েও, নপ্েবধি অপ্ভভাবেীয় প্বলম্ব (উোঃ  
(e.g., অপ্ভভাবে রিােপ্মে মলূ্ায়ন্নর সমেপ্ে প্েন্ে অস্ীোর 
েরন্ল, প্েক্ােথী New York City এ চন্ল যান্ব, প্রিপ্সেপাল  
এবং অপ্ভভাবে থরফাপ্রং পক্ বা এেটি স্েন্ত্র মলূ্ায়ন, যা 
সমেপ্ের সমন্য়র পপ্রপ্ির বাইন্র সমূ্পণ্গ হয় অপ্ভভাবেীয় 
থরফান্রল েুন্ল প্নন্ে সমেে হয়) প্ডপাট্গ ন্মন্ট উন্লেখন্যার্ 
অপ্ভভাবেীয় প্বলম্ব সময়োন্লর প্নন্ে্গেন্যার্ সমন্য়র 
সন্ঙ্ সমান আসল 60 েম সু্ল প্েন্নর বাইন্রর সময় পয্গন্ 
অপ্ভভাবেন্ে P1-R নাও প্েন্ে পান্র। 

থরফারান্লর প্বজ্প্প্ত: থপন্রন্টন্ের পিন্ন্দর ভাষায় পাঠান্না 
পর্ের, যপ্ে এটি DOE বোরা সংজ্াপ্য়ে েভার েরা ভাষাগুপ্লর 
থয থোনও এেটি হন্য় োন্ে, থরফারাল রিাপ্প্তর পাঁচ প্েন্নর 
থবপ্ে নয়।
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অপ্ফস অফ টুেন্ডন্ট এনন্রালন্মন্ট (OSE): থসন্টাল 
অপ্ফস অফ টুেন্ডন্ট এনন্রালন্মন্ট প্েক্ােথীন্ের প্নন্য়ার, 
এনন্রালন্মন্ট, অঞ্চল প্স্রীেরণ এবং চন্য়স থরিাগ্ামগুপ্ল সমস্ত 
থগ্ন্ডর স্তরগুপ্লন্ে এেটি েহর প্ভপ্তিে থবপ্সন্স সুপ্বিা রিোন 
েন্র। 

অন্ান্ সহায়ো পপ্রন্ষবাপ্ে: বে্গ মান প্েক্ামলূে 
থরিাগ্ান্ম রক্ণ েরন্ে হওয়া প্বোেমলূে বা সংন্োিনমলূে 
সহায়োর রিন্য়াজন এমন প্েক্ােথীন্ের সরবরাপ্হে সম্পপ্ে্গ ে 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল।

আিান্পোোর: থয ব্প্ক্ত সহায়ো সরবরাহ েন্র (থযমন 
আচরন্ণর পপ্রচালনা, স্াস্্ পপ্রন্ষবা, পপ্রবহণ বা থেৌচ 
থসবা, রিেীক্ারে থলেসন্মন্ন্টর পপ্রন্ষবাপ্ে, প্বেল্প থলেসন্মন্ন্টর 
পপ্রন্ষবাপ্ে বা রিেীে ভাষার ব্াখ্া) হয় সমগ্ ক্ান্স বা 
থোনও স্েন্ত্র বা প্েক্ােথীর থরাষ্ী।

থপন্রন্ট সেস্: প্ডপ্্রিক্ট সু্ন্লর রিপ্েবন্ী প্েশুর অপ্ভভাবে 
প্যপ্ন CSE প্মটিংন্য় অংেগ্হণ েন্র এবং জানা বা সন্ন্দহজনে 
রিপ্েবন্েোয় আরিান্ প্েশুর অপ্ভভাবেন্ে োর সন্ান্নর 
জন্ প্েক্ামলূে প্সধিান্ প্নন্ে সহায়ো েন্র। CSE প্মটিংন্য় 
অপ্ভভাবে সেন্স্র অংেগ্হণ েরার জন্ অননু্রাি েরার 
অপ্িোর অপ্ভভাবেন্ের আন্ি। 

মলুেুপ্ব োোর প্স্প্ে: যখন থোন্না পক্ প্নরন্পক্ শুনাপ্নর 
অননু্রাি েন্র অেবা মি্স্ো, প্নণ্গয় োয্গোল, এেটি  
“থটে-পুট” প্বিান্ন অংেগ্হণ েন্র, েখন প্নরন্পক্ শুনাপ্ন রিপ্রিয়া 
সমূ্পণ্গ না হওয়া পয্গন্ এবং অপ্ভভাবে ও সু্ল বা প্ডপ্্রিক্ট CSE 
প্লপ্খেভান্ব প্বেন্ল্প রাপ্জ না হওয়া পয্গন্ ো প্েক্ােথীন্ে োর 
“সব্গন্েষ সমেে থলেসন্মন্ন্ট” োোর অনমুপ্ে থেয়।

থপন্রন্টাল সম্পন্ে্গ র সান্ে সংপ্লিষ্ ব্প্ক্তরণ: প্নউ ইয়ে্গ  
প্েক্া আইন অনসুান্র সংজ্াপ্য়ে সন্ান্নর সান্ে থপন্রন্টাল 
সম্পন্ে্গ  োো েতসহ থোনও বাবা বা মা (জন্মোো বা েতিে), 
সে বাবা, সে মা, আইনে প্নযুক্ত অপ্ভভাবে বা থহফাজন্ে 
রাখা থোনও ব্প্ক্ত। থহফাজন্ে োো থোনও ব্প্ক্ত হ'ল থস থয 
থপন্রন্ট বা অপ্ভভাবে মেৃ, োরারুধি বা মানপ্সেভান্ব অসুস্ 
োোর, থোনও রিপ্েষ্ান্নর োন্ি রিপ্েশ্রুপ্েবধি বা বাচ্চাটি 
পপ্রে্ক্ত বা েেু্গোগ্স্ বা থটেন্টর বাইন্র বসবাসরে বা োন্ের 
রপ্েপ্বপ্ি অজানা হওয়ার োরন্ণ থোনও বাচ্চার োপ্য়ত্ব এবং 
যত্ন প্নন্ে সমেে। 

সািারণ োয়বধিোর আইন্নর প্েন্রানাম 15 — A অনসুারী 
থযটি থপন্রন্টন্ের থস্চ্ােৃেভান্ব োউন্ে োন্ের বাচ্চার 
প্েক্ারে প্সধিান্গুপ্ল েরন্ে অন্ োউন্ে োয় রিোন েরন্ে 
অনমুপ্ে থেয়, থোনও ব্প্ক্ত থপন্রন্টাল সম্পন্ে্গ  যুক্ত প্হসান্ব 
প্নি্গাপ্রে হন্ে পান্র। োয় রিোনটি অবে্ই প্লপ্খে আোন্র 
হন্ে হন্ব এবং এেটানা িয় মান্সর থবপ্ে চলন্ে পারন্ব না। 
যপ্ে োয় রিোনটি 30 প্েন্নর থবপ্ে হয় েন্ব এটি অবে্ই 
থনাটাপ্রেৃে হন্ে হন্ব ও োয় রিোনোরী পাোপাপ্ে থপন্রন্ট 
বোরা স্াক্প্রে হন্ে হন্ব। 

ভাররিাপ্ত অপ্ভভাবেন্ে সু্ল প্ভপ্তিে বা প্ডপ্্রিক্ট CSE এ 
প্বন্েষ প্েক্া রিপ্রিয়া চলাোন্ল সংপ্লিষ্ো ও পরামন্ে্গর জন্ 
ডাো হয়। যপ্ে জন্মোো অপ্ভভাবে েখনও প্েক্ােথীর 

জীবন্ন প্ফন্র আন্স এবং অপ্ভভাবন্ের োপ্য়ত্ব থনয়, োহন্ল 
সু্ল প্ভপ্তিে বা প্ডপ্্রিক্ট CSE োন্েরন্ে প্সধিান্ থনওয়ার 
রিপ্রিয়ান্ে অন্ভু্গ ক্ত েরন্ব এবং প্পোমাো প্ফন্র আসার আন্র 
প্বে্মান অন্ অপ্ভভাবেীয় সম্পে্গ  আর স্ীেৃে েরা হন্ব 
না।

পিন্ন্দর ভাষা: থপন্রন্ট বলার জন্ সব্গাপ্িে স্চ্ন্দ থবাি 
েন্র এমন ভাষা। এটি বাপ্েন্ে প্নয়প্মে বলন্ে পারা বা না 
বলন্ে পারা ভাষা নাও হন্ে পান্র।

প্লপ্খে প্বজ্প্প্তর আন্র: সু্ল প্জলা থেন্ে প্লপ্খে 
রিপ্েন্বেনগুপ্ল যা থপন্রন্টন্ের সনাক্তেরণ, মলূ্ায়ন, প্েক্ােথীর 
প্েক্ারে থলেসন্মন্ট সূচনা বা পপ্রবে্গ ন বা প্েক্ােথীর জন্ 
এেটি প্ফ্ অ্ান্রিাপ্রিন্য়ট পাবপ্লে এডুন্েেন (FAPE) এর 
সংস্ান সূচনা বা পপ্রবে্গ নন্ে সম্পপ্ে্গ ে েন্র রিস্তাবনা(গুপ্ল) 
সম্পন্ে্গ  থপন্রন্টন্ের জ্াে েন্র।

মন্নাপ্বে বোরা মলূ্ায়ন: প্েক্ােথীর পপ্রন্বেটির সান্ে 
সম্পপ্ে্গ ে েরার ক্মোটি প্নি্গারণ েরন্ে ও থয স্তন্র 
সংন্বেনারে সমস্াগুপ্ল প্েক্ণন্ে রিভাপ্বে েন্র এমন স্তন্র 
মন্নাপ্বে বোরা আন্য়াপ্জে এেটি প্বন্েষীেৃে মলূ্ায়ন।

মনস্তত্বরে মলূ্ায়ন: লাইন্সসে রিাপ্ত মনস্তত্বপ্বে বোরা 
আন্য়াপ্জে প্েক্ােথীর সামপ্গ্ে প্েক্ার ক্মোগুপ্লর েপ্ক্ত এবং 
েবু্গলো এবং েীভান্ব থস অন্ান্ বাচ্চা এবং রিাপ্তবয়স্ন্ের 
সান্ে সম্পপ্ে্গ ে েন্র ো পপ্রমাপ েরন্ে এেটি মলূ্ায়ন।

রিস্তাবনা: থোনও CSE প্মটিংন্য় েরা প্বন্েষ প্েক্া 
পপ্রন্ষবাগুপ্লর সংস্ান্নর এেটি প্নি্গারণ।

পুনরায় মলূ্ায়ন: অক্মো োো থোনও প্েক্ােথীর জন্ 
এেটি আপন্ডট োো মলূ্ায়ন(গুপ্ল)। এটির জন্ এেটি 
অননু্রাি প্েক্ােথীর প্েক্ে, থপন্রন্ট বা সু্ল প্জলা বোরা েরন্ে 
পারা থযন্ে পান্র। এটি িাোও, অক্মো োো প্েক্ােথীন্ের 
অবে্ই রিপ্ে প্েন বিন্র এেবার পুনরায় মলূ্ায়ন েরন্ে হন্ব, 
যখন পুনরায় মলূ্ায়নটি আবপ্ে্ে নয় প্লপ্খে আোন্র প্জলা 
এবং থপন্রন্ট না জানায় েখন ব্প্েরিম হয়।েখন: পুনরায় 
মলূ্ায়নটি সু্লটি এবং থপন্রন্টটি অন্োয় সমেে না হন্ল 
বিন্র এেবান্রর থবপ্ে নাও আন্য়াপ্জে হন্ে পান্র।

থরফারাল: থরফারালটি প্েক্ােথীর অক্মো আন্ি প্েনা এবং 
প্বন্েষ প্েক্া পপ্রন্ষবাপ্ের রিন্য়াজন প্েনা ো প্নি্গারণ েরন্ে 
মলূ্ায়ন এবং থলেসন্মন্ন্টর রিপ্রিয়াটি শুরু হয়।

প্নয়প্মে প্েক্া: সািারণ প্েক্ার োপ্রকুলাম থেখুন।

সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাপ্ে: প্বন্েষ প্েক্ার প্েক্ােথীন্ের সু্ন্লর 
থরিাগ্ান্ম োন্ের অংেগ্হণ েরন্ে সমে্গন এবং সহায়ো 
েরন্ে পান্র এমন পপ্রন্ষবাসমহূ। এই পপ্রন্ষবাগুপ্ল অবে্ই 
IEPথে রিস্তাপ্বে এবং হয় স্েন্ত্রভান্ব বা পাঁচজন্নর থবপ্ে 
নয় এমন থরাষ্ীন্ের সরবরাপ্হে হয়। পপ্রন্ষবাগুপ্লন্ে 
অন্ভু্গ ক্ত: োউন্সেপ্লং, প্েক্া স্াস্্ পপ্রন্ষবাপ্ে, প্হয়াপ্রং 
প্েক্া পপ্রন্ষবাপ্ে, থপোরে থেরাপ্প, প্ফপ্জে্াল থেরাপ্প, 
প্পেচ/ল্ান্ঙ্ান্য়জ থেরাপ্প, প্ভেন এডুন্েেন পপ্রন্ষবাপ্ে, 
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সজিারীপ্ে এবং মপ্বপ্লটি পপ্রন্ষবাপ্ে এবং “অন্ান্ সহায়ে” 
পপ্রন্ষবাপ্ে।

প্রন্লন্টড সাপ্ভ্গ ন্সস অন্োরাইন্জেন (RSA):
যখন প্েক্া প্বভারটি রিন্য়াজনীয় সময়ন্রখার মন্ি্ প্েক্ােথীর 
জন্ এই পপ্রন্ষবাগুপ্ল সরবরান্হ অক্ম োন্ে েখন প্েক্া 
প্বভান্রর ব্ন্য় প্নপ্ে্গষ্ সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাগুপ্লর স্ািীন 
সরবরাহোরীর এেটি প্েক্া প্বভান্রর সান্ে সম্পপ্ে্গ ে নয় 
োর পপ্রন্ষবাগুপ্ল থপন্ে থপন্রন্টন্ের রিোন েরা এেটি 
অননু্মােন্নর পরেই হ'ল RSA।

অননু্রাি েরা পয্গান্লাচনা: প্েশুটি IEP-এর মান পূরণ 
েরন্ি প্েনার োর পয্গান্লাচনার জন্ এেটি CSE প্মটিং। 
থোনও থপন্রন্ট, থোনও প্েক্ে বা অন্ান্ সু্ল েমথী সেন্স্র 
বোরা থয থোনও সময় পয্গান্লাচনার অননু্রাি েরা থযন্ে 
পান্র।

থরসপসে টু ইন্টারন্ভনেন (RtI): এেটি প্নন্ে্গেনার 
অ্ান্রিাচ এবং রিপ্েরক্ামলূে সরঞ্াম যা সু্লগুপ্ল োন্ের 
সমস্ত প্েক্ােথীর রিন্য়াজনীয়োগুপ্লর সান্ে থমন্ল এমন উচ্চ — 
গুণমান্নর, েন্ঠার প্নন্ে্গ প্েোয় সমান অ্ান্সেস আন্ি ো 
প্নপ্চিে েরন্ে ব্বহার েরা হয়।

থরন্জাপ্লউন্েন থসেন: এেটি বাি্োমলূে প্মটিং যা সু্ল 
প্জলাটি অবে্ই থপন্রন্টন্ের বন্েয়া রিপ্রিয়ার অপ্ভন্যান্রর 
রিাপ্প্তর 15 প্েন্নর মন্ি্ অবে্ই শুরু েরন্ে হন্ব। সমািান 
থসেন্নর মন্ি্ রন্য়ন্ি অপ্ভভাবে, অপ্ভন্যান্রর রিাসপ্ঙ্েো 
সু্ল প্ভপ্তি বা প্ডপ্্রিক্ট CSE-এর সেস্ এবং সু্ল প্ডপ্্রিন্ক্টর 
প্সধিান্ গ্হণ েরার ক্মো আন্ি এমন রিপ্েপ্নপ্ি।

থসফটি থনট: এই প্বেন্ল্পর মাি্ন্ম রিপ্েবন্ী প্েক্ােথীরা 
প্বেল্প পরীক্ার রিন্য়াজনীয়ো পূরণ েরার মাি্ন্ম স্ানীয় 
প্ডন্লোমা অজ্গ ন েরন্ে পান্র। IEP সহ প্েক্ােথীরা এবং 8-12 
থগ্ন্ড প্ডক্াপ্সফাই হন্লও সব্গন্েষ IEP থসফটি থনট প্নপ্ে্গষ্ 
এমন রিপ্েবন্ীরা এই প্বেন্ল্পর জন্ থযার্। এখান্ন থযমন 
বণ্গনা েরা আন্ি থসই প্হন্সন্ব এইসব প্েক্ােথীরা প্রন্জন্ট 
পরীক্ায় েম থস্ার বা প্বেল্প পরীক্ায় পাস েন্র স্ােে 
হন্ে পান্র: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/
GraduationRequirements/default.htm।

স্ল্প থময়ােী উন্দেে্গুপ্ল: প্েক্ােথীটি যান্ে োর বাপ্ষ্গে 
লক্্গুপ্ল পূরণ েরন্ে পান্র থস উন্দেন্ে্ প্নপ্ে্গষ্ পয্গায়গুপ্ল 
রৃহীে হন্ব। োরা প্েক্েন্ের বা সরবরাহোরীন্ের েীভান্ব 
বাপ্ষ্গে উন্দেে্টি পূরণ েরন্ে এবং েীভান্ব লক্্ পূরন্ণ 
প্েক্ােথীর রিরপ্ে পপ্রমাপ েরন্ব োর এেটি প্নন্ে্গ প্েো 
সরবরাহ েন্র। সু্লপ্ভপ্তিে বা প্ডপ্্রিক্ট CSE বোরা স্ল্পন্ময়াপ্ে 
লক্্সমহূ থলখা হয় এবং যখন প্েক্ােথীরা অল্টারন্নট 
অ্ান্সসন্মন্ন্ট প্েক্ােথীর IEP-থে অংেগ্হণ েন্র েখন সূপ্চে 
েরা হয়।

প্স্লস অ্াডি অ্াপ্চভন্মন্ট েন্মসেন্মন্ট থরিন্ডপ্সেয়াল: 
এই নন-প্ডন্লোন্মটিে রিবে্গ ন্নর রিমাণপরোপ্ে IEP যারা 
অল্টারন্নটিভ অ্ান্সসন্মন্ট (NYSAA) এবং প্েডিাররান্ট্গ ন 
িাো েমপন্ক্ 12 বির সু্ন্ল থরন্ি োন্ের োন্ি উপলব্ধ। 
প্েক্ােথীর েক্ো, ক্মো এবং এোন্ডপ্মন্ে প্নরপন্ক্োর 
থলন্ভল, থপোরে উন্নয়ন এবং ফাউন্ডিেন েক্ো সু্ল পরবেথী 
জীবন, থেখা এবং েম্গজীবন্ন োন্জ লান্র এমন সব প্বষয়গুপ্ল 
নপ্েবধি েরা আবে্ে। 21 বিন্রর েম বয়সী প্েক্ােথীন্ের, 
োরা থয বিন্র 21 এ পা থেয় থসই বিন্র সু্ল এবং োজ সহ 
সু্ল থেষ না হওয়া পয্গন্ প্ডন্লোমার পাওয়ার জন্ সু্ল বা 
োন্জ যাওয়ার জন্ থয থযার্ োর জন্ প্লপ্খে প্নপ্চিেপরে 
সহ রিমাণাপ্ে থেওয়া আবে্ে।

সামাপ্জে ইপ্েহাস: প্েক্ােথীর সামাপ্জে সম্পে্গ  সহ স্াস্্, 
পপ্রবার ও সু্ল ব্ােগ্াউন্ডির প্বষন্য় অপ্ভভাবন্ের সন্ঙ্ 
ইন্টারপ্ভউ, যা হল প্েক্ােথীর মলূ্ায়ন্নর এেটি অংে।

প্বন্েষ থরেপ্ণ: প্বন্েষ প্েক্া হল থসই িরন্ণর সাপ্ভ্গ ন্সস যা 
রিপ্েবন্ী প্েশুন্েরন্েস্য়ংসম্পূণ্গ প্বন্েষ ক্ান্স থেওয়া হয়। 
থয বাচ্চান্ের রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল সািারণ প্েক্ার থরেপ্ণেন্ক্ 
প্মটন্ে পান্র না এমনপ্ে পপ্রপূরে সহায়ো ও পপ্রন্ষবাগুপ্ল 
প্েন্য়ও না োন্ের পপ্রন্ষবা রিোন েন্র। স্য়ংসম্পূণ্গ প্বন্েষ 
ক্ান্স, প্েক্ারে চাপ্হো এবং সােেৃ্ অনযুায়ী প্েক্ােথীন্ের গ্রুপ 
েরা আবে্ে। থরেপ্ণগুপ্লন্ে এেই িরন্ণর অক্মো োো বা 
পৃেে অক্মো োো প্েক্ােথী োেন্ে পান্র যেক্ণ োন্ের 
সমেুল স্তন্রর প্েক্ারে এবং প্েক্ন্ণর ত্বপ্েষ্্গুপ্ল, সামাপ্জে 
প্বোন্ের স্তরগুপ্ল, থভৌপ্েে প্বোে এবং ব্বস্াপনার 
রিন্য়াজনীয়োগুপ্ল োেন্ব।

প্বন্েষ ক্াসগুপ্ল প্েক্ােথীর আোন্েপ্মে এবং/অেবা 
ব্বস্াপনার রিন্য়াজনীয়োগুপ্লর উপর প্নভ্গ র েন্র প্বপ্ভন্ন 
স্তন্রর েমথী প্নপ্বেো অফার েন্র।

প্বন্েষভান্ব নেোেৃে প্নন্ে্গ প্েো: প্বন্েষ প্েক্া 
থপোোররা সামগ্ী, পধিপ্ে অপ্িগ্হণ েন্র (প্নপ্ে্গষ্ 
থগ্ড — স্তন্রর সামগ্ীপ্েক্াোন্ন অ্ান্রিাচ েন্র) এমন 
উপায়গুপ্ল বা প্েক্ােথীর অক্মোর ফলাফল থেন্ে অনন্ 
রিন্য়াজনীয়োগুপ্লর রিপ্ে আন্লােপাে েরন্ে প্নন্ে্গ প্েোর 
প্বেরণ। প্বন্েষভান্ব নেোেৃে প্নন্ে্গেটির থযার্ বাচ্চা যান্ে 
সমস্ত বাচ্চার থক্ন্রে রিন্যাজ্ হয় এমন সু্ল প্ডপ্্রিন্ক্টর প্েক্ারে 
মানেগুপ্লন্ে থস পূরণ েরন্ে পান্র থস উন্দেন্ে্ সািারণ 
োপ্রকুলান্ম োর অ্ান্সেস আন্ি ো প্নপ্চিে েরন্ব।

প্পেচ বা ভাষা রিোন্ে অক্মো:
এেজন িারে যার প্নন্জন্ে রিোে েরার প্েে থেন্ে অসুপ্বিায় 
থভান্রন, থযমন থোেলাপ্ম, ইমন্পয়াড্গ  আটি্গ প্েউন্লেন, ভাষার 
থক্ন্রে রিপ্েবন্েো বা আওয়ান্জর প্েে থেন্ে রিপ্েবন্েো যা 
থসই িারেন্ে োর প্েক্ারে প্েে থেন্ে ক্প্েগ্স্ত েন্র।
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সান্রান্রট থপন্রন্টস: প্েক্ােথীন্ের অপ্িোরগুপ্ল সুরপ্ক্ে 
আন্ি ো প্নপ্চিে েরন্ে প্নম্নপ্লপ্খেপপ্রপ্স্প্েগুপ্লন্ে থোনও 
ব্প্ক্ত থপন্রন্ট বা অপ্ভভাবেন্ের পপ্রবন্ে্গ  োজ েরন্ে প্বভার 
েেৃ্গ ে “সান্রান্রট থপন্রন্ট” প্হসান্ব প্নযুক্ত হন্ে পান্র:
■ থোনও থপন্রন্টই প্চপ্নিে েরন্ে পারা যান্চ্ না;
■ যন্োপযুক্ত রিয়ান্সর পন্র প্বভারটি থপন্রন্ন্টর সন্ান েন্র 
খুনঁ্জ পান্চ্ না;

■ প্েক্ােথী ম্ােপ্েন্ন — থভন্ন্টান্হামন্লস আইন অনসুান্র 
অপ্ভভাবেহীন রৃহহীন যুবা;

■ প্েক্ােথী এেটি ওয়াড্গ  অফ ে্ থটেট এবং োর থপন্রন্ন্টর 
সংজ্া পূরণ েন্র এমন থোনও থপন্রন্ট থনই। ওয়াড্গ  অফ ে্ 
থটেট হ'ল এমন এেটি প্েশু বা যুবা যার বয়স 21 বিন্রর 
েম, জনু্ভপ্নয়াল থডপ্লন্োন্য়প্সের মাি্ন্ম রাখা হন্য়ন্ি 
বা প্রমান্ডি থনওয়া হন্য়ন্ি, PINS বা বাচ্চার সুরক্ামলূে 
ব্বস্াগ্হণ হন্য়ন্ি; সামাপ্জে পপ্রন্ষবার েপ্মেনান্রর 
থহফাজন্ে আন্ি বা বাচ্চা এবং পাপ্রবাপ্রে পপ্রন্ষবাপ্ের 
েফেন্র আন্ি; েেু্গোগ্স্ বাচ্চা যার বাপ্েন্ে থেখভান্লর 
থেউ থনই।

সান্রান্রট থপন্রন্ট প্েক্া প্বভান্রর বা রিন্েে প্েক্া প্বভান্রর 
থোনও আপ্িোপ্রে, েমথী বা এন্জন্ট নয় বা প্েক্া বা 
প্েক্ােথীর যন্ত্নর সান্ে সংপ্লিষ্ থোনও অন্ এন্জপ্সে নয়।

স্ানান্রন্ণর পপ্রন্ষবাপ্ে: প্রিয়ােলান্পর এেটি থো — 
অপ্ড্গ ন্নন্টড থসট যা: 
■ প্েক্ােথীর সু্ল থেন্ে সু্ল পরবেথী প্রিয়ােলাপ থযমন 
থসন্েডিাপ্র পরবেথী প্েক্া, থভান্েেনাল প্েক্া, সংহে 
প্নন্য়ার (েতসহ সমপ্ে্গে প্নন্য়ার), চলমান এবং রিাপ্তবয়স্ 
প্েক্া, রিাপ্তবয়ন্স্র পপ্রন্ষবাপ্ে, স্ািীন বাস বা েপ্মউপ্নটি 
অংেগ্হন্ণ সুপ্বিা প্েন্ে আোন্েপ্মে এবং োরে্গ াপ্রোর 
েক্োগুপ্লর উন্নপ্ে েন্র; 

■ স্েন্ত্র প্েক্ােথীর রিন্য়াজনীয়োর প্ভপ্তিন্ে োর ক্মোগুপ্ল, 
অগ্াপ্িোরগুপ্ল ও আগ্হগুপ্ল প্বন্বচনা েন্র এবং প্নন্ে্গ প্েো, 
সম্পপ্ে্গ ে পপ্রন্ষবাপ্ে, েপ্মউপ্নটি অপ্ভজ্োগুপ্ল, 
প্নন্য়ান্রর প্বোে এবং অন্ান্ সু্ল পরবেথী রিাপ্তবয়স্ 
োন্ল উন্দেে্গুপ্লন্ে অন্ভু্গ ক্ত েন্র এবং যখন রিন্য়াজন 
হয় রিাে্প্হে জীবনযারোর েক্োগুপ্ল এবং োয্গের 
থভান্েেনাল মলূ্ায়ন অপ্িগ্হন্ণর প্ভপ্তি।

স্ানান্রন্ণর সমে্গন্নর পপ্রন্ষবাপ্ে: োরা েম 
সীমাবধিোযুক্ত থসটিংন্স রিন্বন্ের সান্ে সান্ে স্ানান্রন্ণর 

সমে্গন্নর পপ্রন্ষবাপ্ে থযমন পরামে্গ োন এবং/অেবা রিপ্েক্ণ, 
অক্মো োো বাচ্চান্ের সান্ে োজ েন্র এমন েমথীন্ের 
(সািারণে 30 প্েন্নর) থেওয়া হয়। যপ্েও স্ানান্রন্ণর 
পপ্রন্ষবাগুপ্ল প্েক্েন্ের থেওয়া সমে্গন্নর পপ্রন্ষবা এর 
সুপ্বিাটি অক্মো োো বাচ্চান্ের োন্িও থপৌঁিায়।

ভ্রমন্ণর রিপ্েক্ণ: হাই সু্ন্লর বয়সী প্েক্ােথীন্ের প্নরাপন্ে 
এবং স্ািীনভান্ব সু্ন্ল যাওয়া এবং আসা এবং ওয়াে্গ  টোপ্ড 
সাইন্ট যাওয়া এবং আসার থক্ন্রে প্েক্াোন েন্র এমন এেটি 
পপ্রন্ষবা।

বান্রা — মান্সর সু্ল বিন্রর পপ্রন্ষবাপ্ে 
(রিসাপ্রে সু্ল বষ্গ পপ্রন্ষবাপ্ে প্হসান্বও পপ্রপ্চে):
 বান্রা — মান্সর সু্ল বিন্রর পপ্রন্ষবাপ্ে গুরুের অক্মো 
োো প্েক্ােথীন্ের যান্ের জলুাই এবং অরাটে মান্স প্েক্ােথীন্ের 
প্বোন্ের স্তরগুপ্লর পপ্রমাণমলূে ব্ে্গো রিপ্েন্রাি েরন্ে 
প্েক্া থক্ন্রে অপ্বপ্চ্ন্নো চাই এমন প্েক্ােথীন্ের থেওয়া হয়। 
প্ডপ্্রিক্ট CSEs এবং প্চপ্নিে IEP-এ সু্ল োোর উপর 
প্ভপ্তি েন্র এটির রিস্তাব েরা আবে্ে। থপন্রন্টন্ের অবে্ই 
রিসাপ্রে সু্ল বিন্রর পপ্রন্ষবাপ্েন্ে সমেপ্ে োন েরন্ে হন্ব। 

ক্াস পপ্রেে্গন: প্েক্ােথীন্ের জন্ থযখান্ন প্বন্েষ প্েক্া 
ব্বস্ার আন্য়াজন েরা হন্য়ন্ি থসই জায়রা অপ্ভভাবেরা 
রুন্র থেখন্ে পান্রন। থপন্রন্টন্ে প্েক্ােথী থয থরিাগ্ামটি পাওয়ার 
রিস্তাপ্বে োর এেটি উোহরণ থেপ্খন্য় এেটি থরেপ্ণন্ে রিেে্গন 
েরা হন্ে পান্র।

থভান্েেনাল মলূ্ায়ন: 12-বির বয়ন্সর থযসব প্েক্ােথীন্ে 
প্বন্েষ প্েক্ার জন্ রিেমবার থরফার েরা হয় এবং থলন্ভল-1 
বপৃ্তিমলূে মলূ্ায়ন েরা হয় থযটিন্ে রন্য়ন্ি সু্ন্লর থরেড্গ , 
প্েক্ন্ের মলূ্ায়ন এবং থভান্েেনাল েক্োর রিবণো ও আগ্হ 
প্নণ্গয় েরার জন্ অপ্ভভাবে ও প্েক্ােথীর ইন্টারপ্ভউ থনওয়া 
হয়। রিপ্েটি বাপ্ষ্গে IEP প্মটিংন্য় থলন্ভল-1-এ বপৃ্তিমলূে 
প্েক্ার মলূ্ায়ন্নর আপন্ডট েরা হয়। টিম প্েক্ােথীন্ের 
প্েক্ামলূে থরিাগ্াম উপর থজার থেয় এবং থেপ্রয়ার অন্বিষণ, 
েন্লজ রিস্তুপ্ে, োো এবং প্েক্ােথীন্েরন্ে থসন্েডিাপ্র পরবেথী 
প্েক্ার রিন্য়াজনীয় সহায়োর মাি্ন্ম এটিন্ে সম্ভাব্ 
থসন্েডিাপ্র পরবেথী ফলাফন্লর সন্ঙ্ এেপ্রেে েন্র।

ওয়াে্গ  — টোপ্ড: অ্াডাল্ট জরন্ে প্েক্ামলূে, বপৃ্তিমলূে 
এবং োজ- সম্প্গপ্েে অপ্ভজ্োর জন্ থসন্েডিাপ্র 
প্েক্ােথীন্েরঅংেগ্হন্ণর সুন্যার।
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বিরিষ বিক্লা েফতিগুবলি জন্য কব্টিি বনউ ইয়কমে
বিটি বিক্লা বিিলারগি দযলাগলারযলারগি তথ্য

বডব্রিক্ট CSE বডব্রিরক্টি ঠিকলানলা দফলান নম্বি 

 1 7 One Fordham Plaza, 7th Floor (718) 329-8001 
  9 Bronx, New York 10458  
  10

 2 8 3450 East Tremont Avenue (718) 794-7490 or 
   11 2nd Floor (718) 794-7429
  12 Bronx, New York 10465  

 3 25 30-48 Linden Place (718) 281-3461 
  26 Flushing, New York 11354 

 3 28 90-27 Sutphin Boulevard (718) 557-2553 
  29 Jamaica, New York 11435  

 4 24 28-11 Queens Plaza North (718) 391-8405 
  30 5th Floor 
   Long Island City, New York 11101

 4 27 Satellite Office (718) 642-5715 
   82-01 Rockaway Boulevard 
   2nd Floor  
   Ozone Park, New York 11416

 5 19 1665 St. Marks Avenue (718) 240-3558 or 
  23 Brooklyn, New York 11233 (718) 240-3557 
  32

 6 17 5619 Flatlands Avenue (718) 968-6200 
  18 Brooklyn, New York 11234 
  22

 7 20  415 89th Street  (718) 759-4900 
  21 Brooklyn, New York 11209   

 7 31 715 Ocean Terrace (718) 420-5700 
   Building A  
   Staten Island, New York 10301  

 8 13 131 Livingston Street (718) 935-4900  
  14 4th Floor  
  15 Brooklyn, New York 11201 
  16

 9 1 333 7th Avenue (917) 339-1600  
  2 4th Floor  
  4 New York, New York 10001 

 10 3 388 West 125th Street (212) 342-8300  
  5 New York, New York 10027 
  6

55 

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_BN.indd   55 26/07/14   4:15 AM



56
T&I-21250 (Bengali)

Parent_Guide_for_Students_with_Disabilites_BN.indd   56 26/07/14   4:15 AM


