
 

ডিডিশন অি স্পেশালাইজড্ ইনস্ট্রাকশন অযান্ড সু্টডিন্ট সাড ার্ট 
অডর্জম স্পেকট্রাম ডিসঅিটার (ASD) স্পরাগ্রামস 

আডেদন 
 

শেষ হালনাগদকরণ: 26 ডিসেম্বর, 2018 পৃষ্ঠা 3 এর 1 
T&I-29348 ASD Program Application 12-26-18 (Bengali/Bengla) 

ASD স্পনস্ট কমটসূডি ও ASD হরাইজন কমটসূডি হডে ডিডস্ট্রক্ট 1-32 সু্কলগুডলর দুডর্ আলাদা কমটসূডি যা ইনডিডিজুয়ালাইজি এিুডকশন স্পরাগ্রাম (IEP) আডে 
এমন অডর্জমযুক্ত ডশক্ষার্টীডদর রদান করা হয়। রডযযক কমটসূডি অযাকাডিডমক ও সামাডজক দক্ষযা স্পজারদার করার জনয ASD-যুক্ত ডশক্ষার্টীডদর িাডহদা 
 ূরডের লডক্ষয  ডরকডিয হডয়ডে, যডে  ডরডেো রদাডনর মডিল ও স্পযাগ্যযার শযটােডল আলাদা। ASD স্পনস্ট ও ASD হরাইজন কমটসূডি উিডয়র জনযই অডিন্ন 
আডেদন রডিয়া রডযাজয হয়। িডযটর মা কাডিসহ, ডিডস্ট্রক্ট 1-32 সু্কলসমূডহর ASD কমটসূডি সম্পডকট আরও যডর্যর জনয, NYC DOE Specialized 
Programs website1 সাইর্ স্পদখুন। 
 

এই ASD কমটসূডিডয আডেদন ত্র জমাদাডনর আডগ্, সু্কল কমটী এেং ডশক্ষার্টী  ডরোরেডগ্টর NYC DOE Specialized Programs website1 রদত্ত ASD 
কমটসূডিসমূহ সম্পডকট যর্য  যটাডলািনা এেং স্পোঝা গুরুত্ব ূেট। এই যর্য ASD স্পনস্ট কমটসূডি ও ASD হরাইজন কমটসূডির উ ডরডিত্র রদান কডর, এোড়াও 
িডযটর মা কাডির যর্যও রদান কডর। যডদ সু্কল কমটীগ্ে এেং  ডরোর স্পযৌডক্তকিাডে ডেশ্বাস কডর স্পয ASD কমটসূডিডর্ ডশক্ষার্টীর জনয যর্াযর্, যাহডল এই 
আডেদন ত্রডর্ অেশযই সমূ্পেটরূড   ূরে কডর ASDPrograms@schools.nyc.gov ডিকানায় জমা ডদডয হডে। 
 

অনুগ্রহ কডর স্পজডন রাখুন: অসমূ্পেট ফমট স্পযাগ্যযা ডনর্টারডের রডিয়াডক ডেলডিয করডয  াডর। 
 

আডেদডনর যাডরখ: 
 

স্পয সু্কল েেডরর জনয আডেদন করা হডয়ডে: 
 

স্পরফারাল সূত্র 
নাম: 
 
 দডে: 
 
স্পফান নির: 
 

ইডমইল: 
 

ডশক্ষার্টীর সাডর্ সম্পকট: 
ড যামাযা/অডিিােক ডশক্ষক IEP দডলর সদসয অনযানয:   

 

ড যামাযা/অডিিােক ডক ASD কমটসূডিসমূডহ আডেদন ত্র জমা ডদডয সম্ময হডয়ডে?     হযাাঁ     না* 
*ড যামাযা/অডিিােডকর সাডর্ অেশযই স্পযাগ্াডযাগ্ করডয হডে এেং ASD কমটসূডিসমূডহর একডর্ডয আডেদন ত্র জমাদাডনর ডসদ্ধাডের সাডর্ অেশযই সম্ময হডেন। উ ডর উডিডখয “না” স্পলখা 
আডেদন ত্র গৃ্হীয হডে না। 
 

ডশক্ষার্টীর যর্য 
রর্ম নাম: 
 

স্পশে নামঃ 
 

ডশক্ষার্টীর আইডি#: 
 

জন্মযাডরখ: 
 

ডশক্ষার্টীর ডিকানা: 
 

ডশক্ষার্টীর ডসডর্/ডস্টর্/ডজ : 
 

েযটমান সু্কল (ডিডেএন অর্ো ডরসু্কডলর নাম): 
 
সু্কডলর ডিকানা: 
 

েযটমান স্পগ্রি: 
 

ড যামাযা/অডিিােডকর নাম: 
 
ড যামাযা/অডিিােডকর ইডমইল: 
 

ড যামাযা/অডিিােডকর স্পফান#: 
 

https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs
https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs
https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs
mailto:ASDPrograms@schools.nyc.gov
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অযাকাসিডিক, কযাডরয়ার, অযান্ড এসেনডেয়াল ডিলস্ (ACES) শরাগ্রাসি 

আসেদন 
 

শেষ হালনাগদকরণ: 26 ডিসেম্বর, 2018 পৃষ্ঠা 3 এর 2 
T&I-29348 ASD Program Application 12-26-18 (Bengali/Bengla) 

 

ডশক্ষার্টীর নাম:   ডশক্ষার্টীর আইডি#   
 

এই ডশক্ষার্টীর েযটমাডন েযডক্তক ডশক্ষা কমটসূডি (আইইড ) রডয়ডে (একডর্ ডিডিয করুন):     হযাাঁ     না* 
 
*যডদ ডশক্ষার্টীর েযটমাডন IEP স্পর্ডক অর্ো স্পস যডদ ডেডশে ডশক্ষার মূলযায়ন রডিয়ায় র্াডক, অনুগ্রহ কডর এই আডেদডনর  রেযটী স্পসকশন  ূরে করুন। স্পযসে  ডরোর এই আডেদন ত্র জমা স্পদডে 
যাডদর অনুডরার্কৃয যর্য রদাডনর জনয সোডনর IEP ডর্ডমর সাডর্ কাজ করডয হডে। 
 

েযডক্তক ডশক্ষা কমটসূডির যর্য 
সেট-সাম্প্রডযক IEP-র যাডরখ:  

েযটমান IEP-র অেস্থা (একডর্ ডিডিয করুন): খসড়া  িূড়াে 

ডেকি মূলযায়ডন অংশগ্রহে: হযাাঁ না 

েযটমান অেস্থা (একডর্ডয ডিি ডদন): অডর্জম 

রডযেডিযাযুক্ত ডরসু্কল ডশক্ষার্টী 

অনযানয:   

েযটমান স্পেশাল এিুডকশন কমটসূডির সু াডরশ: (ডরসু্কল অর্ো সু্কল-েয়সী স্পর্ডক ররডযাজয সেকডর্ স্পেডে ডনন) 
 

ডরসু্কল  স্পেশাল ক্লাস 

সমডিয  ডরডেডশ ডেডশে ক্লাস (SCIS) 

স্পেশাল এিুডকশন আইডর্নাডরন্ট ডর্িার (SEIT) 
 

অর্ো 
 

সু্কল-েয়সী সোন (K-12) 

নন-স্পেশালাইজড্ (ডিডস্ট্রক্ট 1-32)  ইডন্টডগ্রডর্ি স্পকা-ডর্ডিং (ICT) 

স্পেশালাইজড্ (ডিডস্ট্রক্ট 75)  স্পেশাল ক্লাস 

নন- ােডলক সু্কল (NPS)  স্পেশালাইজড্ এিুডকশন ডর্িার সাড ার্ট সাডিটস (SETSS) 

েযটমান স্পেশাল এিুডকশন সু াডরশকৃয সম্পডকটয  ডরডেো: (রডযাজয সেকডর্ ডিডিয করুন): 

স্পেশাল স্পর্রাড   কাউডেডলং 

অকুড শনযাল স্পর্রাড    যারাডরাডফশনাল 

ডফডজকযাল স্পর্রাড   অনযানয:   
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ডশক্ষার্টীর নাম:   ডশক্ষার্টীর আইডি#   
 
সাইডকাএিুডকশনাল অযাডসসডমডন্টর যর্য 
 

নূযনযমিাডে, ASD কমটসূডির জনয সম্ভেনাময় ডশক্ষার্টীডদর অেশযই, স্পেৌডদ্ধক, অযাকাডিডমক/অজটন, এেং মানানসইকৃয আিরে ডেেডয় গ্য ডযন েেডরর মডর্য 
মূলযায়ন স্পশে করডয হডে। োড়ডয মূলযায়ন িযার্া জমা স্পদয়াও হডয  াডর (ডযমন ডেি, আিরেগ্য মূলযায়ন), যা ডশক্ষার্টীর স্পরকডিটর অংশ হডে। 

• ডকন্ডারগ্াডর্টডন উত্তরেশীল ডশক্ষার্টীডদর জনয, মূলযায়ন স্পশে হোর আডগ্ই আডেদন ত্র জমা স্পদয়া স্পযডয  াডর। 

• K-5 স্পগ্রডির ডশক্ষার্টীডদর জনয, আডেদডনর যাডরডখর একেেডরর মডর্য অেশযই সাইডকাএিুডকশনাল মূলযায়ন হডয হডে। 

• 6-12 স্পগ্রডির ডশক্ষার্টীডদর জনয, আডেদডনর যাডরডখর ডযন েেডরর মডর্য অেশযই সাইডকাএিুডকশনাল মূলযায়ন করাডয হডে। 
 

এই আডেদডনর জনয মূলযায়ডনর শযট  ূরে অেশযই সু্কল অর্ো কডমডর্ অন স্পেশাল এিুডকশন (CSE) IEP ডর্ম ডনডিয করডে। রডয়াজনীয় মূলযায়ন 
সম্পডকটয রডের জনয অনুগ্রহ কডর ASDprograms@schools.nyc.gov সাইর্ স্পদখুন। অসমূ্পেট যর্য স্পযাগ্যযা ডনর্টারডের রডিয়াডক ডেলডিয করডয 
 াডর। 
 

মূলযায়ডনর র্রন মূলযায়ডনর নাম 
 ডরিালনার যাডরখ 
(মাস/ডদন/েৎসর) 

স্টযান্ডািট স্পস্কার/ াডসটন্টাইল 

কগ্ডনডর্ি/IQ 
(ডযমন WPPSI, WISC, DAS, SB ) 

   
 
 
 

অযাকাডিডমক/অজটন    
 
 
 

অডর্জম্ িায়াগ্নডস্টক CARS 
 

ADOS 
 

  

GARS 
 

অনয 
 

অনযানয:      
 
 
 

 
োড়ডয যর্য – অনুগ্রহ কডর স্পযডকান োড়ডয, রসডিক যর্য অেিুটক্ত করুন 
 
 
 
 
 
 
1  NYC DOE ওডয়েসাইর্, স্পেশাল এিুডকশন, ডিডস্ট্রডক্টর স্পেশালাইজড্ স্পরাগ্রাম:  
https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs 
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