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অটিজর্ স্পেকট্রার্ ডিসঅিট ার (ASD কর্টসূডি) 
ASD স্পনস্ট ও ASD হরাইজন কর্টসূডি হডে দইুটি আলাদা ডিডস্ট্রক্ট 1-32 সু্কলগুডলর দটুি আলাদা কর্টসূডি যা অটিজর্যুক্ত ডশক্ষার্থীডদর প্রদান 
করা হয়। প্রডিটি কর্টসূডি অযাকাডিডর্ক ও সার্াডজক দক্ষিা স্পজারদাডর কাজ কডর, িডব এগুডলার স্পযাগযিার শিট  আলাদা এবং ডিন্ন ধরডনর 
ক্লাডসর ডশক্ষার্থীডদর  ডরডেবা স্পদয়। ASD স্পনস্ট ও ASD হরাইজন কর্টসূডি উিডয়র জনযই অডিন্ন আডবদন প্রডিয়া প্রডযাজয হয়।  

ASD কর্মসূচির উপচরচিত্র - ASD নেস্ট ASD কর্মসূচির উপচরচিত্র - ASD হরাইজে 
ASD স্পনস্ট হডলা NYCDOE এবং ডনউ ইয়কট  ইউডনিাডসটটির 
(NYU) ASD স্পনস্ট সাড ার্ট  প্রডজক্ট এর র্ধযকার একটি 
 ার্ট নারডশ । 

ASD হরাইজন কর্টসূডিটি প্রণয়ন কডরডে NYCDOE। ডরডর্থংক এি 
প্লার্ফর্ট সলুযশন সহায়িা ও ডনডদটশনা সার্গ্রী স্পজাগায়।  

নেচিকাঠামর্া নেচিকাঠামর্া 
ASD স্পনস্ট কর্টসূডি অটিজর্যুক্ত ডশক্ষার্থীডদর সাধারণ ডশক্ষার 
ডশক্ষার্থীডদর ক্লাসরুডর্  ডরডেবা স্পদয়। এই একটি স্পোর্ ইনটিডগ্রডর্ি 
স্পকা-টিডিং ক্লাস (ICT), স্পযখাডন একজন স্পেশাল এিুডকশন ডশক্ষক 
ও একজন সাধারণ ডশক্ষার ডশক্ষক র্থাডকন। ডশক্ষার্থীডদর বয়স 
বাড়ার সডে সডে এসব ক্লাডসর আকার বৃডি  ায়। এই র্ডিডল 
স্পকানও ক্লাসরুর্  যারাপ্রডফশনাল স্পনই। 

কর্টসূডি স্পেশাল ক্লাডস (SC) অটিজর্যুক্ত সডবটাচ্চ আর্জন (8) 
ডশক্ষার্থীডক স্পসবা স্পদয়। এই ক্লাসরুডর্ একজন স্পেশাল এিুডকশ 
টিিার এবং একজন ক্লাসরুর্  যারাপ্রডফশনযাল (8:1+1)  ডরডেবা 
ডদডয় র্থাডক। সাধঅরণ ডশক্ষার ডশক্ষার্থীডদর অন্তিুট ক্ত করার 
অ শনডক উৎসাডহি করা হয়।  

পাঠক্রর্ ও চেমদম শো পাঠক্রর্ ও চেমদম শো 
ASD স্পনস্ট স্পপ্রাগ্রাডর্র ক্লাসগুডলা ডনউ ইয়কট  স্পস্টডর্র লাডনটং স্টযান্ডািট  
এবং NYC DOE সু্কলগুডলায় বযবহৃি  াঠির্ অনুসরণ কডর র্থাডক। 
ASD স্পনস্ট ডশক্ষকরা NYU প্রণীি স্পসাশাল স্পিডিল ডর্ন্ট 
ইন্টারডিনশন (SDI) নাডর্ একটি ডবডশোডয়ি সার্াডজক  াঠির্সহ 
অটিজর্যুক্ত ডশক্ষার্থীডদর জনয ডবডশয়াডয়ি ডশক্ষাদান স্পকৌশডল প্রডশক্ষণ 
লাি কডরন। SDI হডলা একটি প্রর্াণ-ডিডিক কর্টসূডি যা এসএসডি 
স্পনস্ট ডশক্ষার্থীডদর সার্াডজক/আডবগগি ডবকাডশ সহায়িা কডর। SDI 
কু্ষদ্র গ্রুড   ড়াডনা এবং সারাডদন ধডর স্পজারদার করা হয়। 

ASD হরাইজন স্পপ্রাগ্রাডর্র ক্লাসগুডলা ডনউ ইয়কট  লাডনটং স্টযান্ডািট  
এবং NYC DOE সু্কলগুডলায় বযবহৃি  াঠির্ অনুসরণ কডর 
র্থাডক। ASD হরাইজন ডশক্ষকরা অটিজর্যুক্ত ডশক্ষার্থীডদর জনয 
ডবডশয়াডয়ি ডশক্ষাদান স্পকৌশডল প্রডশক্ষণ লাি কডরন। ডরডর্থংক এি 
প্লযার্ফর্ট সলুযশন অযাপ্লাইি ডবডহডিয়র অযানালাইডস (ABA)-এর 
সূডের ডিডিএি প্রর্াণডিডিক ডনডদটশনা সর্াগ্রীসহ সহায়িা প্রদান 
কডর র্থাডক। এসব সার্গ্রী ASD হরাইজন ডশক্ষার্থীডদর অযাকাডিডর্ক 
ও সার্াডজক/আডবগগি সহায়িা কডর র্থাডক।  

সার্াচজক/আমেগজচেত অগ্রগচত সার্াচজক/আমেগজচেত অগ্রগচত 
ডরডলর্ি সাস প্রদানকারীরা ডশক্ষার্থীডদর সার্াডজক ডিয়া উন্নি 
করার জনয SDI বযবহার কডরন। এই সার্াডজক িাো  াঠির্ 
স্পোর্ স্পোর্ দডল স্পশখাডনা হয়।  

ডরডলডর্ি সাডিট স প্রদানকারীরা ASD হরাইজন ডশক্ষার্থীডদর 
স্পযাগাডযাগ ও সার্াডজকিার িযাডলজ্ঞ দরূ করডি ডরডর্থংক  াঠ 
বযবহার কডর ক্লাসরুর্ ডশক্ষডকর সডে একডযাডগ কাজ কডর র্থাডকন।  

 
  

http://steinhardt.nyu.edu/asdnest/
http://steinhardt.nyu.edu/asdnest/
https://www.rethinked.com/
https://www.rethinked.com/
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এচসইএস চশক্ষার্থীর নরাফাইল 

ASD নেস্ট 
ASD চশক্ষার্থীর নরাফাইল 

ASD হরাইজে 
এএসডি স্পনস্ট কর্টসূডিডি গৃহীি ডশক্ষার্থীডদর অবশযই ডনডির 
শিট গুডল  ূরণ করডি হডব: 

এএসডি হরাইজন কর্টসূডিডি গৃহীি ডশক্ষার্থীডদর অবশযই ডনডির 
শিট গুডল  ূরণ করডি হডব: 

েগীকরি েগীকরি 
ডশক্ষার্থীডদর অবশযই অটিজডর্র ডশক্ষা প্রডিবডিিাডর বগট লাি 
করার জনয স্পযাগয হডি হডব। 

ডশক্ষার্থীডদর অবশযই অটিজডর্র ডশক্ষা প্রডিবডিিাডর বগট লাি 
করার জনয স্পযাগয হডি হডব। 

জ্ঞাে/েুচি জ্ঞাে/েুচি 
ASD স্পনস্ট ডশক্ষার্থীডদর বুডি ধারাবাডহক উন্নডিসহ গড় রিা 
স্পর্থডক গড় রিার স্পিডয় স্পবডশ, যার অন্তগটি বাডিক, অবাডিক 
সার্র্থটয, সডিয় সৃ্মডি, িাো, এবং র্নঃসংডযাগ।  

হরাইজন ডশক্ষার্থীডদর বুডি সাধারণি গড় রিার ডনডি স্পর্থডক 
গড় রিা হডয় র্থাডক, স্পযখাডন শডক্ত ও দবুটলিার এলাকাগুডলা 
 ডরলডক্ষি হয়।  

সাফলয সাফলয 
ASD স্পনস্ট ডশক্ষার্থীডদর অযাকাডিডর্ক দক্ষিা স্পগ্রি অর্থবা স্পগ্রি 
স্তডরর ও ডর হডয় র্থাডক। অ ডরর নূযনির্ সাহাযয ডনডয় ডশক্ষার্থীরা 
স্বাধীনিাডব এবং কু্ষদ্র গ্রুড  কাজ করডি  াডর। ডশক্ষার্থীরা 
র্ানডিডিক র্ূলযায়ডন অংশগ্রহণ কডর, যার র্ডধয ডনউ ইয়কট  স্পস্টর্ 
(NYS) র্যার্থ ও ইংডলশ লযােডুয়জ আর্ট স (ELA)  রীক্ষা। 
ডশক্ষার্থীর আইইড  অনুসাডর সংস্থাডনর বযবস্থা করা হয়। 

ASD হরাইজন ডশক্ষার্থীডদর cঅযাকাডিডর্ক দক্ষিা স্পগ্রিস্তর অর্থবা 
কাোকাডে হডয় র্থাডক। ABA নীডির্ালার ডিডিডি ডশক্ষার্থীরা 
ডনডদটশনা স্পর্থডক লািবান হডি এবং সার্ানয সাহাযয ডনডয় 
এককিাডব কাজ করডি  াডর। ডশক্ষার্থীরা র্ানডিডিক র্ূলযায়ডন 
অংশগ্রহণ কডর, যার র্ডধয ডনউ ইয়কট  স্পস্টর্ (NYS) র্যার্থ ও 
ইংডলশ লযােডুয়জ আর্ট স (ELA)  রীক্ষা। ডশক্ষার্থীর আইইড  
অনুসাডর সংস্থাডনর বযবস্থা করা হয়। 

ভাষা/ম াগাম াগ ভাষা/ম াগাম াগ 
ASD স্পনস্ট ডশক্ষার্থীডদর িাো দক্ষিা বয়ডসাডিি অর্থবা বয়ডসাডিি 
স্তডরর কাোকাডে হয়, বযডিির্ সার্াডজক িাো। এসব দক্ষিার 
র্ডধয আডে ডবেডয় র্নঃসংডযাগ র্থাকা, এবং সার্াডজকিাডব উ যুক্ত 
অবাডিক ইডেি, সাড়া এবং র্ুডখর অডিবযডক্ত। স্পযর্ন, ASD স্পনস্ট 
ডশক্ষার্থীডদর সর্সযা র্থাকডি  াডর যার অন্তগটি হডি  াডর 
অস্বািাডবক জবাব এবং/অর্থবা অনযডদর বক্তবয এবং/অর্থবা 
আিরণ িুল স্পবাঝা।  

ASD হরাইজন ডশক্ষার্থীডদর র্ৃদ ুস্পর্থডক সার্ানয িাোগি সর্সযা 
র্থাকডি  াডর। িাডদর হয়ি ডনডজডদর প্রকাডশ এবং অনযরা কী 
বলডে িা স্পবাঝার সর্সযা র্থাকডি  াডর। িাডদর সার্াডজক িাো 
সর্সযাও র্থাকডি  াডর। ডকনিারগাডর্ট ডন নবাগি ডশক্ষার্থীরা 
কর্ ডক্ষ ২-৩ শব্দ, অর্থট ূণট বাকয বলডি  াডর এবং বয়স্ক 
ডশক্ষার্থীরা প্রডয়াজন, িাডহদা প্রকাডশ একাসাডর্থ শডব্দর  র শব্দ 
বলডি  াডর, িডব সার্াডজক  ডরডস্থডিডি কাযটকরিাডব র্ডনািঅব 
প্রকাশ করার জনয সাহাযয দরকার হয়। 

সার্াচজক সচক্রয়তা সার্াচজক সচক্রয়তা 
ASD স্পনস্ট ডশক্ষার্থীডদর র্ৃদ ুস্পর্থডক র্াঝাডর আড়ষ্টিা র্থাডক। ASD 
স্পনস্ট ডশক্ষার্থীরা সহ াঠী বা বড়ডদর সডে ডর্র্থডিয়া এবং/অর্থবা 
স্পখলায়, রুটিন  ডরবিট ডন এবং িাডদর ডনডজডদর আডবগ ও 
আিরডণর প্রডি লক্ষ ও ডনয়ন্ত্রণ রাখায় স্পবগ স্প ডি  াডর। 

ASD হরাইজন ডশক্ষার্থীডদর অনয ডশক্ষার্থীডদর সডে স্পখলা ও 
ডর্র্থডিয়ায় র্ৃদ ুস্পর্থডক র্াঝাডর ডবলম্ব হডি  াডর। ডশক্ষার্থীরা 
সার্াডজক কর্টকাডে অংশগ্রহণ করডি  াডর, িডব প্রায়ই ডনডজরাই 
কাজ করডি  েন্দ কডর।  

আিরি আিরি 
ASD স্পনস্ট ডশক্ষার্থীডদর র্ৃদ ুআিরণগি িযাডলঞ্জ র্থাকডি  াডর, 
িডব শারীডরকিাডব আির্ণাত্মক নয়, ডনডজর জনয ক্ষডিকর 
আিরডণ ডলপ্ত হয় না, এবং “  লায়ন র আিরণ” স্পদখায় না, 
স্পযর্ন কর্ীডদর স্পদৌডড়  ালাডনা বা ক্লাসরুর্ বা সু্কল িবন িযাগ 
করা। 

ASD হরাইজন ডশক্ষার্থীডদর র্ৃদ ুস্পর্থডক সার্ানয িাোগি সর্সযা 
র্থাকডি  াডর। িারা শারীডরকিাডব আির্ণাত্মক নয়, এবং 
ডনডজডদর ক্ষডিকর আিরডণ ডলপ্ত হয় না। ASD হরাইজন 
ডশক্ষার্থীরা “  লায়ন র আিরণ” স্পদখায় না, স্পযর্ন কর্ীডদর 
স্পদৌডড়  ালাডনা বা ক্লাসরুর্ বা সু্কল িবন িযাগ করা। 
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এএসচি কর্মসচূিমত ভচতম  রচক্রয়া 

1. আমেদেপত্র জর্া: আ ডন যডদ ASD স্পনস্ট অর্থবা ASD হরাইজন কর্টসূডির জনয আডবদন করডি িান িাহডল আ ডন স্পযডকান সর্ডয় 
আডবদন জর্া ডদডি  াডরন।  

আ নার সন্তান যডদ আগার্ী বের ডকনিারগাডর্ট ডন স্পপ্রেশ কডর, আর্রা স্পসকর্থা আর্াডদরডক যি িাড়ািাডড় সম্ভব জানাডি অনুডরাধ 
করডে। আ নার সন্তান যডদ বিট র্াডন স্পগ্রডি র্থাডক, িাহডল আডবদন  ূরণ ও জর্া স্পদওয়ার জনয আ নার সন্তাডনর IEP টিডর্র সডে 
কাজ করুন। আডবদন প্রডিয়ার জনয আবশযক সকল র্ূলযায়ন আ নার IEP টির্ সম্পূণট করডি  ারডব।  

 আডবদন ে  ূরণ করা ও জর্া স্পদওয়ার জনয সরাসডর আ নার সন্তাডনর আইইড  টিডর্র সাডর্থ কাজ করুন। 
o আ নার সন্তান যডদ ডকন্ডারগাডর্ট ডন যায় িাহডল আ নার সন্তাডনর ডপ্রসু্কল বের িলাকাডল যি িাড়ািাডড় সম্ভব ASD 
আডবদন জর্া ডদন। 

o ডকন্ডারগাডর্ট ন ডশক্ষার্থীডদর সাধারণ ডকন্ডারগাডর্ট ডন িডিট  প্রডিয়ায় অংশগ্রহণ করা উডিি।  
o 1-12 স্পগ্রডি ASD আডবদন স্পযডকান সর্ডয় জর্া ডদন।  

 আ ডন বা আ নার সন্তাডনর বিট র্ান সু্কল সম্পন্নকৃি আডবদন ে  াঠাডি  াডর: 
o ইডর্ইল: ASDPrograms@schools.nyc.gov (ডবডশেিাডব কার্য), 
o ফযাক্স: (718) 391-6887 

এএসডি কর্টসূডির আডবদন ে িাউনডলাি ও ডপ্রন্ট করার জনয DOE ওডয়বসাইডর্র স্পেশালাইজি স্পপ্রাগ্রাডর্ যান।  

2. আমেদেপত্র রাচিস্বীকার: আর্রা আ নার আডবদন ে  াওয়ার  র আ নাডক ডিঠি ডদডয় জানাডবা স্পয আর্রা এটি স্প ডয়ডে। আডবদন ে 
জর্া স্পদওয়ার  র আর্রা আডবদডন প্রদি ির্থয ডনডয় আডলািনা ও সম্ভাবয প্রাসডেক প্রশ্ন করার জনয আ নার সন্তাডনর আইাইড  টিডর্র 
সাডর্থ স্পযাগাডযাগ করব। 

 আ ডন যডদ আ নার আডবদন ে জর্া স্পদওয়ার এক সপ্তাডহর র্াডঝ স্পসন্ট্রাল ASD কর্টসূডি স্পর্থডক সাড়া না  ান, িাহডল 
ASDPrograms@schools.nyc.gov ঠিকানায় স্পযাগাডযাগ অর্থবা 718-391-6830 নম্বডর স্পফান করুন। 

3. ASD কর্মসূচির জেয রার্থচর্ক রূ্লযায়ে: স্পসন্ট্রাল ASD কর্টসূডি টির্ আ নার সন্তাডনর স্পেশাল এিুডকশন স্পরকিট   যটাডলািনা কডর। 
আর্রা স্পদখব আর্াডদর প্রডয়াজনানুসাডর  রীক্ষাগুডলা হালনাগাদ এবং আ নার সন্তাডনর স্পবৌডিক সার্র্থটয এবং সার্াডজক, িাো, আিরণ, 
অযাকাডিডর্ক, এবং অডিডযাজনডযাগয দক্ষিাগুডলার সকল ির্থয প্রদান কডর ডকনা। এোড়া, আর্রা ডনডিি কডর আ নার সন্তান িার 
আইইড -ডি অটিজডর্র ডশক্ষা সম্পডকট ি বডগটকরডণর শিট   ূরণ কডর। 

 হালনাগাদ র্ূলযায়ন যডদ আ নার সন্তান সম্পডকট  স্পসন্ট্রাল এএসডি কর্টসূডি টিডর্র আরও ির্থয দরকার হয় বা র্ূলযায়নগুডল 
হালনাগাদ না র্থাডক আর্রা আ নার সম্মডি ডনডয় আবশযক আডরকটি অডিডরক্ত র্ূলযায়ন করার জনয আ নার সন্তাডনর আইইড  
টির্ডক বলব। আ ডন আ নার অনুর্ডি স্পিডয় DOE স্পর্থডক ডিঠি  াডবন। 

 বাড়ডি ির্থয: স্পসন্ট্রাল এএসডি কর্টসূডি টির্ কিৃট ক  যটাডলািনার জনয  ডরবারবগট আরও র্ূলযায়ডনর কাগজ ে জর্া ডদডি 
 াডরন। অনযানয ির্থয সংবডলি কাগজ ে ডপ্রডক-5 এর জনয এক বেডরর স্পবডশ এবং 6-12 স্পগ্রডির আডবদনকারীডদর জনয দইু 
বেডরর স্পবডশ  ুরডনা হওয়া িলডব না 

4. এএসচি কর্মসূচিমত ভচতম  রচক্রয়া ও টাা্ইর্লাইে: যডদ প্রার্থডর্ক ইন্টারডিউর সর্ডয় প্রদি িডর্থয প্রিীয়র্ান হয় স্পয আ নার সন্তান ASD 
স্পনস্ট অর্থব হরাইজন কর্টসূডির স্পযডকান একটির জনয উ যুক্ত হডি  াডর, িাহডল স্পসন্ট্রাল ASD টিডর্র একজন সদসয একটি  যটডবক্ষণ-
সূডি তিডরর জনয আ নার এবং আ নার সন্তাডনর IEP টিডর্র সাডর্থ ঘডনষ্ঠিাডব কাজ করডবন। DOE, দরকার হডল, আরও র্ূলযায়ন 
 ডরিালনা করডি  াডর, এবং স্পসজনয আ নার সম্মডি গ্রহণ করডব। ডবডশেিাডব, DOE ASD স্পনস্ট কর্টসূডির জনয স্পযাগয হডি  াডর 
এর্ন স্পেডলডর্ডয়ডদর জনয অটিজর্ িায়গনডস্টক অবজাডিট শন স্পস্কজযুল (ADOS) বযবহার কডর র্থাডক। আর্রা এই র্ূলযায়ডনর জনয 
আ নার সম্মডি িাইব। 

প্রার্থডর্ক ইন্টারডিউর  র স্পসন্ট্রাল এএসডি কর্টসূডি টির্ আ নার সন্তাডনর এএসডি কর্টসূডিডি িডিট র প্রডিয়ায়  রবিী ধা গুডল ডনডয় 
আ নার সাডর্থ স্পযাগাডযাগ করডব। যডি্ আ নার সন্তাডনর ডিডকৎসাগি িডর্থয স্পদখা যায় স্পয স্পস: 

 একটি ASD কর্টসূডির জনয িাডলা প্রার্থী হডি  াডর: ির্থয  যটাডলািনা ও প্রডিয়ার  রবিী ধা গুডল ডনডয় আডলািনার জনয 
আ নার এবং আ নার সন্তাডনর সু্কডলর সাডর্থ স্পসন্ট্রাল এএসডি কর্টসূডি টিডর্র একজন সদসয স্পযাগাডযাগ করডবন। 

 িডিট র শিট  ূরণ কডর না: আ নার সন্তাডনর িাডহদা  ূরণ করার জনয আ নার সন্তাডনর আইইড  টির্ যর্থাাাযর্থ ডবডশে ডশক্ষা 
কর্টসূডি এবং/অর্থবা  ডরডেবার সু াডরশ ডনরূ ডণ আ নার সাডর্থ কাজ করডব। আ নার সন্তান সম্পডকট  নিুন ির্থয  াওয়া স্পগডল 
আ ডন  রবিী স্পকাডনা িাডরডখ একটি নিুন এএসডি কর্টসূডির আডবদন ে জর্া ডদডি  াডরন। 

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Elementary/kindergarten.html
mailto:ASDPrograms@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/SupportsServices/specializedprograms/default.htm
mailto:ASDPrograms@schools.nyc.gov
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5. এএসচি কর্মসূচিমত ভচতম  সংক্রান্ত প মমেক্ষি: যডদ প্রার্থডর্ক  যটাডলািনায় স্পদখা যায় স্পয আ নার সন্তান স্পযাগযিার শিট াবডলর ডকেু অন্তি 
 ূরণ করডি  াডর, িাহডল অডধকাংশ স্পক্ষডে প্রার্থডর্ক ইন্টারডিউডয়র িার সপ্তাহর র্ডধয স্পকানও ASD কর্টসূডি সু্কল অর্থবা একজন ASD 
স্পসন্ট্রাল টির্ সদসয  যটডবক্ষডণর সূডি তিডর করডবন। স্পসন্ট্রাল টির্ আ নার সন্তাডনর  যটডবক্ষণ ডরড ার্ট  এবং আ নার সন্তান িডিট র 
শিট াবডল  ূরণ কডর ডকনা  যটাডলািনা করডব এবং যডদ আসন র্থাডক িাহডল আর্রা একটি ASD স্পপ্রাগ্রার্ স্পপ্লসডর্ডন্টর প্রস্তাব স্পদডবা। 
আ ডন এবং আ নার সন্তাডনর বিট র্ান সু্কল ডলডখি  যটডবক্ষণ ডরড াডর্ট র কড   াডব এবং ফলাফল ডনডয় আডলািনার জনয স্পসন্ট্রাল এএসডি 
টির্ আ নার সাডর্থ স্পযাগাডযাগ করডব। 

6. ভচতম র চসিান্ত: আ নার সন্তাডনর র্নস্তাডিক র্ূলযায়ন, অটিজর্ িায়গনডস্টক স্পর্ডস্টং স্পর্থডক গৃহীি ির্থয ও উ াি,  যটডবক্ষণ এবং জর্া 
স্পদওয়া অনযানয িডর্থয ডিডিডি িডিট র ডসিান্ত স্পনওয়া হয়। স্পসন্ট্রাল ASD কর্টসূডি টির্ আ নার সন্তান ASD স্পনস্ট অর্থবা ASD হরাইজন 
কর্টসূডির শিট   ূরণ কডর ডকনা স্পস ডবেডয় আ নার ও আ নার সন্তাডনর IEP টিডর্র সাডর্থ আডলািনা করডবন। ASD কর্টসূডিডি একজন 
ডশক্ষার্থীডক গ্রহণ করার  র িার সু্কডলর IEP টির্ স্পসন্ট্রাল ASD কর্টসূডি টিডর্র িিাবধাডন আ নার সন্তাডনর IEP প্রণয়ন করডব। 

7. ASD কর্মসূচি রদশমে: আ নার সন্তান যডদ একটি ASD কর্টসূডিডি গৃহীি হডয় র্থাডক িাহডল আ ডন স্পয সু্কডল এই কর্টসূডি রডয়ডে স্পসটি 
 ডরদশটন করডি  াডরন। স্পযডহিু সকল সু্কডল ASD কর্টসূডি স্পনই এবং আসন সংখযা সীডর্ি, ডশক্ষার্থীডদর আডবদন একটি ডনডদটষ্ট সু্কডল 
যুক্ত করা হয়। আর্রা ডনডদটষ্ট স্পকানও সু্কডল স্থান স্পদওয়ার আডবদন গ্রহণ করডি সক্ষর্ নই। গৃহীি ডশক্ষার্থীডদর  ডরবারবগটডক সু্কল 
 ডরদশটন এবং সু্কডল িডিট  করার জনয প্রস্তাডবি সু্কলটি স্পযাগাডযাগ করডব। 

এএসচি কর্মসচূিমত গহৃীত চশক্ষার্থীমদর জেয তর্থয 
নিুন গৃহীি ডশক্ষার্থীডদর  ডরবারবগট আইইড  তবঠডকর  র একটি প্রায়র ডরডর্ন স্পনাটিস (PWN) এবং সু্কল স্পলডকাডশন স্পলর্ার (SLL) 
 াডবন। SLL আ নার সন্তান স্পকান সু্কডল যাডব স্পসর্া সুডনডদটষ্টিাডব উডেখ করডব। এসএলএল লাি করার  র গৃহীি ডশক্ষার্থীডদর  ডরবারবগটডক 
যি িাড়ািাডড় সম্ভব িাডদর সন্তানডক সু্কডল িডতট  করার জনয কাগজ ে আনডি হডব1। এএসডি কর্টসূডি সু্কডল যি িাড়ািাডড় সম্ভব স্পরডজস্টার 
করা গুরুত্ব ূণট যাডি, আইইড ডি উডেখ র্থাকডল,  ডরবহডণর বযবস্থায় স্পদডর না হয়। 

 পচরেহি: স্পেশাল এিুডকশন ট্রান্সড াডর্ট শন সু্কডল যািায়াডির জনয স্পদওয়া হয়। IEP সাডিট স ডহডশডব স্পেশাল এিুডকশন ট্রান্সড াডর্ট শন 
 াওয়ার জনয আ নার সন্তাডনর IEP টিডর্র সডে কাজ করুন। ডবডশে  ডরবহডণ সুডবধা, স্পযর্ন যািায়াডি স্বল্প সর্য় অর্থবা 
িা ডনয়ডন্ত্রি যানবাহডনর প্রডয়াজনীয়িা অবশযই িাক্তাডরর কাগজ ে দ্বারা সর্ডর্থটি হডি হডব। 

 এএসচি সার্ার কর্মসূচি: ASD স্পনস্ট ও ASD হরাইজন কর্টসূডি স্পসডেম্বর স্পর্থডক জনু অবডধ দশর্াসবযা ী ডিডস্ট্রকর্ 1-32 সু্কল 
কযাডলন্ডার অনুসরণ কডর। NYC DOE ডকন্ডারগাডর্ট ন স্পর্থডক  ঞ্চর্ স্পগ্রি, এবং যারা নবর্ স্পগ্রডি প্রডবশ করডে এর্ন ডশক্ষার্থীডদর 
জনয অবডধ ডবকল্প সার্ার কর্টসূডি প্রদান কডর। এই সার্ার কর্টসূডির লক্ষয অবযাহি সার্াডজক উন্নয়ন বৃডি করা।  

একজন স্পসন্ট্রাল এএসডি টির্ সদসয আ নার সন্তাডনর আইইড  টিডর্র সাডর্থ ঘডনষ্ঠিাডব কাজ করডবন এবং আ নার সন্তাডনর আডবদডনর 
ডবেডয় আ নার সাডর্থ স্পযাগাডযাগ বজায় রাখডবন। 

                                                      
 

http://www.optnyc.org/ServicesAndEligibility/setransportation.htm.

