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  রৈষোেথীমদি হালনাগাদ ্েযে রবরনিে কিা                                                                                                13

কু



  CPSE প্মটং 14

 উপরিরিত্র                                                                                                                                      14

 একটি CPSE রিটিং-এি িনযে রিস্তুর্                                                                                                    15

CPSE রিটিং-এি অংৈগ্হণকািীগণ                                                                                                     15

  একটি CPSE রিটিং-এ আপনাি ভূরিকা                                                                                                 16

  একটি CPSE রিটিং-এ রিজ্াসাি িনযে রিশ্াবলী                                                                                      16

  য্াগযে্া                                                                                                                                        16

  ইনরডরভিকুমেলাইিড্ এডকু মকৈন যরিাগ্াি (IEP)                                                                                         18

  বারষ ক ও অনকুমিা্কৃ্ CPSE রিটিংসিূহ                                                                                              20
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  সম্মর্ রি্যোহাি                                                                                                                              27

  যরেণীিকু যের্ (রডক্যোরসরফমকৈন) 27
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এে নজকর 

্ূপ্মো 

এই ফ্যামেলি গযাইমের িক্্ হমিযা আপনযামেরমে—অর্যাৎ 
পলরবযামরর সবযাইমে—লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অভ  
এেমেশন (DOE) 3 থরমে 5 বছমরর থছমিমেময়মের 
প্রলিবলধিিযা েীভযামব লনর্  য় েমর এবং DOE  েীভযামব থ্যাগ্   
বমি লবমবলিি থছমিমেময়মেরমে থপেশযাি এে  মেশন সযালভ্স 
প্রেযান েমর, থস লবষময় ির্ থেওয়যা।    

ু

ু

লনমি উপলরলিত্র অংমশ থেওয়যা বরন্ যা এবং গযাইে জুমে লবস্যালরি 
ব্যাখ্যা লেময় এই গযাইে আপনযামেরমে জযানযামি িযায় থ্: 

■	 আপলন ্লে ভযামবন আপনযার সন্যামনর থপেশযাি এেুমেশন 

সযালভ্মসর প্রময়যাজন হমি পযামর, িযাহমি আপনযামে েী 

খুঁজমি হমব; 

■	 প্রযারলেে েূি্যায়মনর জন্ েীভযামব থরফযামরি (সুপযালরশ) 

লনমি হমব; 

■	 েীভযামব েূি্যায়ন এবং ইনলেলভজুময়িযাইজড্ এেুমেশন 

(ব্লতিে লশক্যা পলরেল্পনযা, IEP) প্রলরিয়যায় অংশগ্রহর েরমি 

হমব; 

■	 আপনযার সন্যান থ্যাগ্ বমি লবমবলিি হমি েীভযামব DOE 

িযার জন্ সযালভ্মসর ব্বস্যা েরমব; এবং 

■	 প্রলিবলধিিযা্ুতি ও প্রলিবলধিিযাহীন থছমিমেময়মের জন্ থেযান 

অন্ভু্লতিেূিে লপ্রসু্ি বযাছযাইময়র সুম্যাগ রময়মছ। 

উপপ্রপ্িত্র 

প্রলিবলধিিযা্তি বযা  থিখযাপেযায় লবঘ্ন সলটিেযারী লবিলবিি বর্নশীি  
3 থরমে 5 বছর বয়মসর থছমিমেময়মের জন্ লপ্রস্ ু ি থপেশযাি   
এেমেশন সযালভ্মসর সম্যাগ আমছ। থ্যাগ্ থছমিমেময়মের এসব  
সযালভ্মসর থেযামনযা অর্ ব্য় েরমি হয়নযা। বহু থছমিমেময়মের 
জন্ এসব সযালভ্স থেয়যা থ্মি পযামর অন্ভ ্লতিেিে  3-K বযা  
লপ্র-K  থে ফর অি ক্যাসরুমে, থ্খযামন প্রলিবলধিিযা্তি ও 
প্রলিবলধিিযাহীন থছমিমেময় এেসযামর পেযামশযানযা েমর।  

ু ৃ

ু ু

ু ূ
ু

্লে আপনযার সন্যান লনম্নলিলখি থক্ত্রগুমিযামি লবিলবিি হয়, 
িযাহমি থস সযালভ্স িযামভর জন্ থ্যাগ্ হমি পযামর: 

■	 জ্যানগি (লিন্যাভযাবনযা েরযা ও থশখযা) 

■	 ভযাষযা ও থ্যাগযাম্যাগ (বুঝমি পযারযা ও ভযাষযা ব্বহযার েরযা); 

■	 অলভম্যাজনগি (িয়মিি ব্বহযার, খযাওয়যা ও থপযাশযাে পরযার 

েমিযা েযাজগুমিযা লনমজ লনমজ েরযার েক্িযা): 

■	 েমনযা-সযােযালজে (অন্মের সযামর থেিযামেশযা এবং অনুভূলি 

প্রেযামশর েমিযা আিরর); এবং/অরবযা 

■	 থপশীসঞ্যািন থশখযা (শযারীরীে বৃলধি, ্যাি্ অন্ভ্ুতি আমছ 

েৃলটি, শ্রবর এবং িিযামফরযায় লবিবি বযা ববেি্) 

আপনযার সন্যামনর ্লে অলিজে, বলররিযা, শ্রুলি-েৃলটি প্রলিবলধিত্ব, 
শ্রুলি ববেি্, অলস্জলনি ববেি্, অন্যান্ শযারীরীে ববেি্, 
েলস্মকে আঘযািজলনি ক্ি, অরবযা থেযামনযা েৃলটি ববেি্ 
(অধিত্বসহ) রযামে, িযাহমি থস হয়মিযা সযালভ্স িযামভর থ্যাগ্ 
হমি পযামর। লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশমনর থ্যাগ্িযা সম্পমে্ 
আরও িমর্র জন্ পৃষ্যা 16 থেখুন। 

সন্যামনর থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্স িযামভর থ্যাগ্িযা লনরয়েযারী ্
েূি্যায়ন পলরিযািনযার অনুমরযার জযানযামি লপিযােযািযা লহমসমব 
আপলন আপনযার েলেলি অন লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন 
(CPSE)-এর সযামর থ্যাগযাম্যাগ েরমি পযামরন। 3 থরমে 5. 
বছর বয়মসর থছমিমেময়মের থপেশযাি এেুমেশন প্রলরিয়যা 
সেন্বময়র েযালয়ত্ব হমিযা CPSE-এর। লসলির লবলভন্ন এিযােযায় 
10 লি CPSE রময়মছ থ্গুমিযা লবলভন্ন লেল্রিক্ট-এ বসবযাসরি 
পলরবযারসেূমহর সযামর েযাজ েমর। প্রলিলি CPSE এেলি 
বৃহত্তর েলেলি অন থপেশযাি এরেুমেশন (CSE) অলফমসর 
অংশলবমশষ। এেলি CSE/CPSE েযানলিত্র ও থ্যাগযাম্যামগর 
ির্ থেখুন 37 এবং 38 নবির পৃষ্যায়। 

আপনযার সন্যান লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর লবমবলিি 
হমি এেলি ইনলেলভজুময়িযাইজড্ এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে (ব্লতিে 
লশক্যা েে্সূলি, IEP) বিলরর জন্ CPSE আপনযার সযামর েযাজ 
েরমব। IEP হমিযা এেলি পলরেল্পনযা ্যা আপনযার সন্যামনর 
সক্েিযা লনময় আমিযািনযা েমর এবং আপনযার সন্যান ্যামি িযার 
লশক্যাগি িক্্ অজ্ন েরমি পযামর, থসজন্ লনউ ইয়ে্ লসলি 
লেপযাি্মেন্ট অভ এেুমেশন (DOE) লবনযােূমি্ সযালভ্স প্রেযান 
েমর। বহু থছমিমেময়মের জন্ এসব সযালভ্স থেয়যা থ্মি পযামর 
অন্ভু্লতিেূিে DOE থপ্রযাগ্রযামে। লভন্ন লভন্ন সযালভ্স সম্পমে্ 
আরও জযানমি পৃষ্যা 22 থেখুন। DOE-এর অন্ভ্ুলতিেূিে 
থপ্রযাগ্রযাে সম্পমে্ আরও জযানমি পৃষ্যা 2 থেখুন। 
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অন্ত ভ্ুকু প্তিমূলে আপ্লভু স্েয়ার এবং প্শক্াগত বাছাইকয়র সকুক্াগ 

লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অভ এেুমেশন (DOE) 3 এবং 4 
বছর বয়সীমের েময়েলি অন্ভু্লতিেূিে আলি্ িযাইল্ডহুে থেয়যার 
এবং লশক্যাগি বযাছযাইময়র সুম্যাগ থেয়। 3-K এবং লপ্র-K ফর 
অি থপ্রযাগ্রযােগুমিযা প্রলিবলধিিযা্ুতি ও প্রলিবলধিিযাহীন উভয়, 
লেংবযা লবেযাশগি লবিবি লশক্যার্ীমের অন্ভু্তি েমর। 
প্রলিবলধিিযা্ুতিসহ সেি থছমিমেময়মের পলরবযারমে 3-K এবং 
লপ্র-K ফর অি-এ আমবেমনর জন্ উৎসযালহি েরযা হমছে। 

েলেলি অন লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন (CPSE) লপ্রসু্ ি 
লশক্যার্ীমেরমে আপনযার সন্যামনর ব্লতিে প্রময়যাজন অনু্যায়ী 
উপম্যাগী স্বল্পিে লনমষরযাত্মে পলরমবশ (LRE) প্রেযান েরমি 
বযার্। LRE অর্ হমিযা প্রলিবলধিিযা্ুতি লশক্যার্ীমেরমে ্িিু েু 

সম্ভব থবলশ অপ্রলিবধিী লশক্যার্ীমের পযাশযাপযালশ লশক্যা থেওয়যা। 
অলরেযাংশ থছমিমেময়র থক্মত্র এর অর্ হমিযা এেলি 
অন্ভু্লতিেূিে েযাঠযামেযা, থ্েন এেলি 3-K বযা লপ্র-K ফর অি 
ক্যাস, ্যামি থপেশযাি এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে বযা লরমিমিে সযালভ্স 
আমছ। 

অন্ভু্লতিেূিে েযাঠযামেযা প্রলিবলধিিযা্ুতি ও প্রলিবধিীিযাহীন 
থছমিমেময়মের এে অমন্র পযাশযাপযালশ থিখযাপেযার সুম্যাগ থেয়। 

অন্ভু্লতি প্রযালিষ্যালনে অগ্রগলি, স্বলনভ্রিযা, এবং সযােযালজে-
েযানলসে উন্নলিিযামভর সুম্যাগ থেয়। অন্ভ্ুলতিেূিে েযাঠযামেযার 
লেছু েৃটিযান্ হমিযা: 

■	 থ্েন 3-K ফর অি থপ্রযাগ্রযামে লপেি বযা লফলজে্যাি থররযালপর 

েমিযা সযালভ্সসহ এেলি সযারযারর লশক্যার ক্যাসরুে; 

■	 থ্েন 3-K ফর অি থপ্রযাগ্রযামে থপেশযাি এেুমেশন 

ইলিনযামরন্ট লিিযার (SEIT)-সহ এেলি সযারযারর লশক্যার 

ক্যাসরুে; 

■	 থ্েন এেলি লপ্র-K ফর অি থপ্রযাগ্রযামে এেলি ইনলিমগ্রমিে 

েযাঠযামেযায় এেলি থপেশযাি ক্যাস (SCIS), ্যার অন্ভ্ুতি 

আমছ প্রলিবলধিিযা্ুতি ও প্রলিবলধিিযাহীন থছমিমেময়, সযামর 

বযােলি আমছ লপেি বযা অেু মপশন্যাি থররযালপ। 

3‐K ফর অল 

লনউ ইয়ে্ লসলিমি 3-K ফর অি থপ্রযাগ্রযােগুমিযা লরি, পূর্ লেবস, 
উচ্চেযানসম্পন্ন লশক্যার সুম্যাগ থেয় 3‐বছর বয়সী 

অন্ভু্লতিেূিে েযাঠযামেযা প্রলিবলধিিযা্ুতি ও প্রলিবধিীিযাহীন থছমিমেময়মের এমে 
অমন্র পযাশযাপযালশ থিখযাপেযার সুম্যাগ থেয়। 
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থছমিমেময়মের। লেছু সু্ ি লেল্রিক্ট-এ 3-K থপ্রযাগ্রযাে রময়মছ 
সেি পলরবযামরর জন্। 3-K ফর অি থপ্রযাগ্রযাে আমছ, এেন 
লে্রিক্টগুমিযার এেলি িযালিেযার জন্ www schools nyc 
gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3kওময়বমপজ 
থেখুন। সেি সু্ ি লেল্রিমক্ট 3-K থপ্রযাগ্রযােগুমিযা পলরবযারসেূহমে 
আয় ও প্রময়যাজমনর লভলত্তমি থ্যাগ্মেরমে সুম্যাগ প্রেযান েমর।* 
থহে স্যাি্সহ এসব থপ্রযাগ্রযােগুমিযা লরি বযা েূি্ সযাশ্রয়ী এবং সযারযা 
বছর প্রলিলেন 10 ঘণ্যা প্্ন্ পলরমষবযা থেয়; আপলন ্লে 
থ্যাগ্ হন এবং আসন খযালি রযামে, িযাহমি আপনযার সন্যানমে 
থ্ থেযামনযা সেয় এনমরযাি েরমি পযারমবন। আরও জযানমি, 
থেখুন www.nyc.gov/3k ওময়বমপজ।  

প্রি-K ফর অল 

লনউ ইয়ে্ লসলিমি লপ্র‐K ফর অি থপ্রযাগ্রযােগুমিযা লরি, পূর্ লেবস, 
উচ্চেযানসম্পন্ন লশক্যার সুম্যাগ থেয় 4‐বছর বয়সী 
থছমিমেময়মের। থহে স্যাি্সহ লেছু লপ্র-K থপ্রযাগ্রযাে 
পলরবযারসেূহমে আয় ও প্রময়যাজমনর লভলত্তমি থ্যাগ্মেরমে 
সুম্যাগ প্রেযান েমর।*

দ্রটিব্:  DOE  থহে স্যাি্ এবং আলি্ থহে স্যাি্ থপ্রযাগ্রযােগুমিযা    
অল্প সংখ্ে পলরবযারমে এনমরযাি েমর ্যারযা আময়র লভলত্তমি    
থ্যাগ্ লবমবলিি হন নযা, ্লে িযার থেখযামি পযামরন থ্ এই   
সযালভ্সলি িযামের আবশ্ে। এর অন্ভু্তি আমছ  

 এসব থপ্রযাগ্রযােগুমিযা লরি বযা েূি্ সযাশ্রয়ী 
এবং সযারযা বছর প্রলিলেন 10 ঘণ্যা প্্ন্ পলরমষবযা থেয়; 
আপলন ্লে থ্যাগ্ হন এবং আসন খযালি রযামে, িযাহমি 
আপনযার সন্যানমে থ্ থেযামনযা সেয় এনমরযাি েরমি পযারমবন। 
আরও জযানমি, থেখুন www.nyc.gov/prekওময়বমপজ। 

*

প্রলিবলধিিযা্ুতি থছমিমেময়মের পলরবযার ্যারযা এেলি থহে স্যাি্ 
বযা আলি্ থহে স্যাি্ ব্বস্যা থরমে উপেযার থপমি পযামরন। 

আকবদন 

আপনযার সন্যান ্যামি এগুমিযার থেযামনযা এেলিমি থ্মি পযামর, 
থসজন্ আপনযামে: 

■	 3-K লেংবযা লপ্র-K ফর অি উইন্টযার-লপ্ং (শীি-বসন্) 

বযালষ্ে আমবেমনর সেয়লিমি www.MySchools.nyc. 

gov ওময়বসযাইমির েযার্মে আমবেন েরমি হমব; 

■	 সযােযার-ফি (গ্রীষ্ম-থহেন্) ঋিুমি www.MySchools. 

nyc ওময়বমপমজ থপ্রযাগ্রযামের অমপক্যা-িযালিেযায় অন্ভ্ুতি 

হমি হমব: লেংবযা 

■	 সযারযা বছর 3-K থহেস্যাি্ এবং অন্যান্ েীঘ্যালয়ি 

লেমনর/বছমরর পলরমষবযার েমিযা থ্সব থপ্রযাগ্রযাে সরযাসলর 

লশক্যার্ী এনমরযাি েমর, থসগুমিযার সযামর থ্যাগযাম্যাগ 

েরমি হমব, ্যামের থ্যাগযাম্যামগর ির্ পযাওয়যা ্যামব 

www.MySchools.nyc ওময়বমপমজ। 

অনুগ্রহ েমর িক্্ েরুন থ্, CPSE আলি্ িযাইল্ডহুে সযারযারর 
লশক্যা থপ্রযাগ্রযাে, থ্েন 3-K বযা লপ্র-K-এর জন্ ভলি্র ব্বস্যা 
েমর নযা, সুিরযাং এসব থপ্রযাগ্রযামে আপনযামেই আমবেন েরমি 
হমব। 

প্রলিবলধিিযা্ুতিসহ সেি থছমিমেময়মের পলরবযারমে উৎসযালহি েরযা 
হমছে 3-K এবং লপ্র-K ফর অি-এ আমবেমনর জন্। 

োিাকমা 

3-K এবং লপ্র-K ফর অি-এর সুম্যাগ আমছ লনম্নলিলখি েযাঠযামেযাগুমিযামি: 

■	 প্ডপ্্রিক্ট স্কু লসমূহ। লেছু পযাবলিে এমিমেন্টযালর সু্ িগুমিযামি 3-K এবং লপ্র-K ফর অি-এর সুম্যাগ আমছ। 

সু্ িলির লপ্রলসিপ্যাি এসব থপ্রযাগ্রযামের িত্তযাবরযান েমরন। 

■	 প্রি-K স্সন্ারসমূহ। লপ্র-K থসন্টযারগুমিযা পলরিযািনযা েমরন DOE স্যাফ এবং শুরু লেন্যারগযামি্মনর পূব্বিী থগ্রেগুমিযামি ্

পলরমষবযা থেওয়যা হয়। 

■	 NYC আপ্লভু এডকু কেশন স্সন্াসভু (NYCEECs)। লেছু েলেউলনলি-থবজড্ অগ্্যানযাইমজশন 3-K এবং লপ্র-K পলরমষবযা থেয় এবং 

থসগুমিযা DOE সেলর্ি। 

■	 স্হাম-স্বজড স্রিাগ্ামসমূহ। লেছু থহযাে-থবজড্ থপ্রযাগ্রযাে 3-K পলরমষবযা থেয় এবং থসগুমিযা DOE সেলর্ি। 
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প্রিস্কু ল বাছাইকয়র সকুক্াগসহ আকবদকনর সময়সীমা 

3-K এবং লপ্র-K আমবেন গৃহীি হয় বযালষ্ে উনু্তি আমবেন 
প্রলরিয়যার লনলে্টি সেময়, থ্িযা হয় উইন্টযার-লপ্ং (শীি-বসন্), 
িমব আপলন 3-K এবং লপ্র-K অমপক্যা-িযালিেযায় থ্যাগ লেমি 
পযারমবন আমবেমনর সেয় থশষ হমি। CPSE প্রলরিয়যা িমি 
সযারযা বছর, এবং আপনযামে উৎসযালহি েরযা হয় 3-K এবং 
লপ্র-K আমবেমনর জন্, CPSE প্রলরিয়যার থেযান প্্যাময় 
আপনযার অবস্যান লবমবিনযা ছযােযা। 

আপলন 3-K এবং লপ্র-K ফর অি-এ আমবেন েরমি পযারমবন: 

■	 আপলন CPSE-থি এেলি থরফযামরি জেযা থেওয়যার 

পলরেল্পনযা েরুন বযা নযা েরুন; 

■	 ্লে আপলন CPSE-থি এেলি থরফযামরি জেযা লেময় 

রযামেন; 

স্্াগাক্াগ 

এসব আলি্ িযাইল্ডহুে থসবযা ও লশক্যার সুম্যাগ সম্পমে্ 
থেযামনযা প্রশ্ন আমছ? 

■	 থ্সব থপ্রযাগ্রযাে আমছ, থসগুমিযা সম্পমে্ আরও িমর্র 

জন্: 

—	 এই ওময়বসযাইি থেখুন
	

www.MySchools.nyc
 

—	 212-637-8000 নবিমর থফযান েরুন 

■	 আলি্ ইন্টযারমভনশন (বশশবেযািীন হস্মক্প, EI) 

থরমে লপ্রসু্ মি স্যানযান্মর সহযায়িযার জন্: 

—	 এই লঠেযানযায় ইমেইি েরুন 

eitopreschool@schools.nyc.gov
 

—	 646-389-7171 নবিমর থফযান েরুন 

■	 এনমরযািমেমন্টর ির্ ও সহযায়িযার জন্: 

—	 এই ওময়বসযাইি থেখুন www.nyc.gov/3k
 

অরবযা থেখুন www.nyc.gov/prek
 

—	 এই লঠেযানযায় ইমেইি েরুন 

ESenrollment@schools.nyc.gov
 

—	 718-935-2009 নবিমর থফযান েরুন 

—	 আপনযার ফ্যামেলি ওময়িেযাে থসন্টযামর থ্যাগযাম্যাগ 
েরুন www.schools.nyc.gov/ 

enrollment/enrollment-help/family

welcome-centers 

■	 আপলন ্লে েূি্যায়ন সেযাপ্ত হওয়যার অমপক্যায় বযা CPSE 

লেলিং-এর সেয়সূলির অমপক্যায় রযােযাসহ CPSE 

প্রলরিয়যারীন রযামেন; লেংবযা 

■	 ্লে আপনযার সন্যামনর ইমিযােমর্ এেলি IEP রযামে, SCIS 

বযা থপেশযাি ক্যাস সুপযালরশেযারী এেলি IEP ্যার অন্ভু্তি। 

—	 ্লে আপলন আমবেন েমরন, এেলি আসন পযান, এবং 
এেলি 3-K বযা pre-K থপ্রযাগ্রযাে থবমছ লনময় রযামেন, 
িযাহমি CPSE আপনযার সযামর েযাজ েরমব ্যামি 
আপনযার বযাছযাইেৃ ি থপ্রযাগ্রযামে আপনযার সন্যানমে 
সহযায়িযা েরযার জন্ িযার IEP-থি সুপযালরশেৃ ি ্রযা্র 
সযালভ্স পযাওয়যা ্যায়। আপলন থ্ 3-K বযা লপ্র-K থপ্রযাগ্রযামে 
আসন থপময়মছন, থসখযামন েীভযামব থপেশযাি এেুমেশন 
সযালভ্সসেূমহর ব্বস্যা েরযা ্যায়, িযা লনময় েরযা বিমি 
আপলন থ্ থেযামনযা সেয় CPSE-এর সযামর থ্যাগযাম্যাগ 
েরমি পযারমবন। 

—	 ্লে আপলন লভন্ন থেযামনযা থপেশযাি এেুমেশন 
থপ্রযাগ্রযামের রযােযােযামি এেলি 3-K বযা লপ্র-K-থি 
আমবেন েমর রযামেন ও আসন পযান এবং আপলন থস 
3-K বযা pre-K থপ্রযাগ্রযামে বেলি হমি িযান, িযাহমি 
CPSE আপনযার সযামর েযাজ েরমব ্যামি আপনযার 
বযাছযাইেৃ ি থপ্রযাগ্রযামে আপনযার সন্যানমে সহযায়িযা েরযার 
জন্ িযার IEP-থি সুপযালরশেৃ ি ্রযা্র সযালভ্স পযাওয়যা 
্যায়। থ্ থেযামনযা প্্যাময় আপলন অরবযা থপ্রযাগ্রযামের 
স্যাফ CPSE-এর সযামর সযাক্যাি েরযার জন্ অনুমরযার 
েরমি পযারমবন ্যামি আপনযার সন্যামনর ্লে অলরে 
সহযায়িযার প্রময়যাজন হয়, থস থপ্রযাগ্রযামে িযার ব্বস্যা েরযা 
লনময় েরযা বিযা ্যায়। 
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রিপ্রিয়ার শুরু 

প্রলিলি সন্যানই লভন্ন। লেছু লেছু থছমিমেময়র প্রলিবলধিত্ব রযামে 
্যা িযামের জমন্র সেয় সনযাতি েরযা হয়। অন্যান্ থছমিমেময়র 
প্রলিবলধিত্ব রযােমি পযামর ্যা পরবলি্মি বযা সু্ মি ্যাওয়যার পর 
সনযাতি হয়। গুরুত্বপূর্ লবষয় হমিযা স্মরর রযাখযা থ্, থছমিমেময়রযা 
লভন্ন লভন্ন গলিমি ও উপযাময় থশমখ। 

েীভযামব 3 থরমে 5 বছর বয়মসর থছমিমেময় থপেশযাি 
এেুমেশন প্রলরিয়যা শুরু েমর, থসিযা থ্সমবর উপর লনভ্র েমর: 

■	 থছমিমেময়লিমে সনযাতি েরযা হময়লছি বয়স 3 হওয়যার আমগ 
এবং থস আলি্ ইন্টযারমভনশন (অলি বশশমব হস্মক্প, EI) 
সযালভ্স থপময়লছি লে নযা; 

■	 থছমিমেময়লি এেলি লপ্রসু্ ি থপ্রযাগ্রযামে ্যামছে এবং 
সহপযাঠীমের িুিনযায় িযার অগ্রগলি রীর: এবং 

■	 থছমিমেময়লি অন্ লশশুমসবযা েযাঠযামেযামি আমছ এবং আপলন 
েমন েমরন থ্ িযার থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর প্রময়যাজন 
আমছ। 

আপ্লভু ইন্ারক্নশন (অপ্ত শশশকবর হস্তকক্প, EI)  
স্েকে স্ানানন্তর 

আলি্ ইন্টযারমভনশন (EI) থপ্রযাগ্রযাে জন্ থরমে 3 বছর বয়সী 
থ্সব থছমিমেময়মের লবেযাশ লবিলবিি, িযামের সযালভ্স থেয়। 
EI পলরিযািনযা েমর লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অভ থহির 
অ্যান্ থেন্টযাি হযাইলজন (DOHMH)। 

্লে আপনযার সন্যান বি্েযামন EI সযালভ্স থপমি রযামে এবং 
আপলন লবশ্যাস েমরন থ্ িযার হয়মি লপ্রসু্ ি থপেশযাি 
এেুমেশন সযালভ্সসেূমহর প্রময়যাজন হমব, িযাহমি আপনযামে 
অবশ্্ই আপনযার সন্যানমে লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অভ 
এেুমেশন (DOE)-এ থরফযামরি েরমি হমব। এিযা েরযা হয় 
েলেলি অন লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশমন (CPSE) এেলি 
থরফযামরি থিিযার (সুপযালরশপত্র) পযাঠযামনযার েযার্মে। আপনযার EI 
সযালভ্স থেযাঅলে্মনির আপনযামে এই সুপযালরশপত্র লিখযায় 
সহযায়িযা েরমি পযামরন এবং এর লনয়েযাবিী জযানযা ্যামব 8 
(আি) নবির পৃষ্যায়। 

EI সযালভ্সগুমিযার সেয়সূলি েরযা হয় এেলি থছমিমেময়র 3rd 
(িৃিীয়) জন্লেমনমরর পমর। আপনযার সন্যান 3 বছর বয়সীমি 
পলররি হওয়যার অন্ি ছয় েযাস আমগ আপনযার সন্যামনর EI 
সযালভ্স থেযাঅলে্মনিরমে স্যানযান্র প্রলরিয়যায় আপনযামে সহযায়িযা 
প্রেযান শুরু েরমি হমব। 

্লে আপনযার সন্যামনর বয়স 3 হওয়যার আমগ  CPSE এেলি 
লেলিং েযামেন এবং লনর্য় েমরন থ্ আপনযার সন্যান 
সযালভ্সেমহর জন্ উপ্তি, িযাহমি আপলন থবমছ লনমি পযামরন:   ূ ু

■	 থসই সেয়লিমি EI সযালভ্স সেযাপ্ত েরমি এবং লপ্রসু্ ি 

থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্স শুরু েরমি পযামরন; অরবযা 

■	 আপনযার সন্যামনর জন্িযালরমখর লভলত্তমি আপনযার সন্যামনর  
EI সযালভ্স েীঘ্যালয়ি েরমি পযামরন:  

জন্ম   
1 জানয়াপ্র কু  – 
31 অগাস্ট  

জন্ম   
1 স্সকটেম্বর – 31 প্ডকসম্বর 

আপনাি সন্ান EI সারভষিস 
গ্হণ অবযোহ্ িাখম্   

পামি  31 অগাস্ প্ন্।  

আপনাি সন্ান EI সারভষিস 
গ্হণ অবযোহ্ িাখম্   

পামি 31 রডমসম্বি প্ন্। ভু ভু

EI থরমে আগি পলরবযারসেূমহর 3-K ফি অি-এ 
আমবেমনরও সুম্যাগ আমছ। সেি পলরবযারমে, লপ্রসু্ ি থপেশযাি 
এেুমেশন সযালভ্মসর থ্যাগ্ লবমবলিি থহযাে বযা নযা থহযাে, 
আমবেন েরমি উৎসযালহি েরযা হয়। আরও িমর্র জন্ 
DOE-এর গযাইে বই আলি্ ইন্টযারমভনশন িু লপ্রসু্ ি ট্যানলজশন 
থেখুন ্যা পযাওয়যা ্যামব https://www.schools.nyc.gov/ 

learning/special-education/preschool-to

age-21/moving-to-preschool ওময়বমপমজ। 

আপনার সন্তান ্প্দ ইকতামকি্য এেট প্রিস্কু ল স্রিাগ্াকম 
এনকরালড্ োকে 

বি্েযামন লপ্রসু্ ি থপ্রযাগ্রযামে এনমরযাি রযােযা থছমিমেময়মের জন্, 
থেযামনযা থছমিমেময়মে থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মস সুপযালরশ 

আপনযার ্লে থছমিমেময়র অগ্রগলি লনময় উমবেগ রযামে, িযাহমি প্ররে রযাপ 
হমব আরও জযানযার জন্ আপনযার সন্যামনর িযালহেযা ও অগ্রগলি লনময় আপনযার 

সন্যামনর লশক্মের সযামর েরযা বিযা। 
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েরযার আমগ থছমিমেময়লিমে সহযায়িযােযামনর জন্ পলরবযার ও  
লপ্রসু্ ি স্যাফমেরমে লভন্ন থেৌশি সধিযান েরমি হমব। 
লেলিিভযামব, প্রযাপ্তবয়স্রযা ির্ সংগ্রহ েরমি পযামরন,  
সহযায়িযাসেহ ব্বহযার ও নজরেযালর েরমি পযামরন, এবং  
থছমিমেময়মের জন্ পরবি্ী রযাপ লনরয় েরমি পযামরন।  

আপনযার ্লে থছমিমেময়র অগ্রগলি লনময় উমবেগ রযামে, িযাহমি   
প্ররে রযাপ হমব আরও জযানযার জন্ আপনযার সন্যামনর িযালহেযা   
ও অগ্রগলি লনময় আপনযার সন্যামনর লশক্মের সযামর েরযা বিযা।  
লশক্মের সযামর েরযা বিযার জন্ সেয় লঠে েমর লনন।    
ববঠমের জন্  প্রস্তুি  হমি  আপনযার উমবেগ ও প্রশ্নসেমহর এেলি 
িযালিেযা বিলর েরমি পযামরন, ্যা লনময় আপলন আমিযািনযা     
েরমবন। এর অন্ভ্তি হমব থ্ থেযান থেৌশি ্যা আপনযার    

সন্যানমে সহযায়িযা লেমি বযালেমি বযা ক্যাসরুমে ব্বহযার েরযা   
হমব। আপনযার সন্যামনর লশক্েমে আপনযার সন্যান সম্পমে্  
্িিু মে থবলশ সম্ভব জযানমি সহযায়িযা লেমি গুরুত্বপ র্ হমিযা: ূ

ূ
■	 এেলি গল্প েমনযাম্যামগর সযামর থশযানযা, বধি ু মের সযামর থখিনযা  

ভযাগযাভযালগ েরযা বযা িযার পযািযার জন্ অমপক্যায় রযােযার েমিযা    

থেযামনযা লেছ মি আপনযার সন্যানমে ্খন সফি হমি থেমখন,  

থসিযাসহ সেি ইলিবযািে লশক্যাগি অলভজ্িযার েরযা   

জযানযামবন। 

■	 আপনযার সন্যামনর সক্েিযা, েব্িিযা এবং আগ্রহ সম্পমে্  

আপনযার রযাররযা জযানমি থেমবন।  

্

ু

ূ ু

ু

রিজ্াসাি িনযে রিশ্াবলী 

আপনযার সন্যানমে থবমে ওঠযায় ও উন্নলিমি সহযায়িযা েরযার ব্যাপযামর আপনযামে বুঝমি সহযায়িযার জন্ আপলন লশক্ে(থের) 
থে প্রশ্ন েরমি পযামরন: 

■	 আেযার সন্যামনর েময়েলি ভযামিযার লেে লে লে? আেযার সন্যামনর জন্ ক্যাসরুমে থেযান লবষয়গুমিযা ি্যামিঞ্জস্বরূপ েমন হয়? 

■	 আেযার সন্যামনর সযাহযাম্্র প্রময়যাজন হমি আপলন েীভযামব সযাহযা্্ েমরন (বযা েরমবন)? 

■	 আপনযার েযামছ লে আেযার সন্যামনর েযামজর লেছু নেুনযা আমছ ্যা লনময় আেরযা এেসযামর েরযা বিমি পযালর? 

এসব েযাজমে িযার েযাছ থরমে প্রি্যালশি েযামজর লেংবযা বছমরর থশমষ থস ্যা জযানমি বযা েরমি সক্ে হমব, িযার সযামর 

েীভযামব িুিনযা েরযা ্যায়? 

■	 েলেউলনলিমি এেন থেযামনযা থপ্রযাগ্রযাে বযা সযালভ্স আমছ লে ্যা আেযার সন্যানমে সহযায়িযা েরমি পযামর? 

■	 আলে বযালেমি বযা বযালের আমশপযামশ েরমি পযালর, থিেন লেছু েে্েযাণ্ড লে লে হমি পযামর? 

■	 আেযার সন্যান েীভযামব ক্যামসর অন্যান্ থছিমেময় ও বয়স্মের সযামর থেিযামেশযা েরমি পযামর? 

■	 লনমে্শনযা অনুসরমর লে আেযার সন্যান সেস্যায় পমে? আেযার সন্যানমে লনমে্শনযা অনুসরর েরযায় সহযায়িযা লেমি আপলন 

েী েমরন? 

■	 আেযার সন্যান েীভযামব থশমখ এবং ক্যাসরুমে অন্যান্ থছমিমেময় ও বেমের সযামর থেিযামেশযা েমর, থস ব্যাপযামর (আপলন 

্যা িক্্ েমরমছন) আপলন আেযামে েী বিমি পযামরন? 

■	 আেযার সন্যান লে িযার বয়স অনু্যায়ী প্রি্যালশি গলিমি লশখমছ ও অগ্রগলি অজ্ন েরমছ? 

আপলন ্লে আপনযার সন্যামনর অগ্রগলি সম্পমে্ অব্যাহিভযামব উলবেগ্ন রযামেন, িযাহমি আপলন আপনযার সন্যানমে েলেলি অন 
লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন (CPSE)-এ থপেশযাি এেুমেশন েূি্যায়মনর জন্ থরফযার েরমি পযামরন। আপলন বছমরর থ্ 
থেযামনযা সেয় CPSE-এর েযামছ এেলি থরফযামরি থিিযার (সুপযালরশপত্র) জেযা লেময় এেিযা েূি্যায়মনর থরফযামরি েরমি 
পযামরন। থরফযামরি থিিযার (সুপযালরশপত্র) লিখযার উপযায় থেখুন 8 (আি) নবির পৃষ্যায়। 

একিন রপ্ািা্া বা অরভভাবক রহমসমব আপরন আপনাি সন্ামনি সবমিমে ভামলা কীমস, যসটা িামনন। আপনাি সন্ামনি 
্ো্ে সারভষিস ও সহাে্া রিারতি রনরচি্ কিাি িনযে CPSE আপনাি সামে কাি কিমব। 
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■	 আপলন সন্যামনর ইলিবযািে আিরর এবং/অরবযা লশক্যার 

উন্নয়ন ঘিযামি থেযান সহযায়িযা বযালেমি লেমি পযামরন, িযা 

লনময় েরযা বিুন। 

■	 আপনযার সন্যামনর থেযান থক্ত্রলিমি বযােলি সহযায়িযা 

প্রময়যাজন বমি আপলন থবযার েমরন, থসিযা ব্যাখ্যা েরুন। 

আপনযার সন্যান এেলি 3-K বযা লপ্র-K ফর অি থপ্রযাগ্রযামে 
এনমরযাি রযােমি আপলন থপ্রযাগ্রযােলিমি েী েমর থপেশযাি 
এেুমেশন সযালভ্মসর ব্বস্যা েরযা ্যামব, িযা লনময় েরযা বিযার 
জন্ থ্ থেযামনযা সেয় CPSE-এর সযামর থ্যাগযাম্যাগ েরমি 
পযারমবন। আপনযার সন্যান ্লে থ্যাগ্ লনর্ীি হয়, িযাহমি 
আপনযার সন্যামনর জন্ সহযায়ে ্রযা্র সযালভ্স পনযার পছমদের 
থপ্রযাগ্রযামে সুপযালরমশর জন্ CPSE আপনযার সযামর েযাজ েরমব। 

স্্সব স্ছকলকমকয়র বাপ্ির ্াো ইংকরপ্জপ্্ন্ন অন্য 
স্োকনাট 

্লে আপনযার সন্যামনর বযালের ভযাষযা ইংমরলজলভন্ন অন্ থেযামনযালি 
হয়, িযাহমি লপ্রসু্ ি থপ্রযাগ্রযােলিমে ক্যাসরুমে উভয় ভযাষযায় 
সক্েিযা বৃলধি েমর আপনযার সন্যানমে িযার লশক্মর সহযায়িযা 
লেমি হমব। ্লে সহযায়িযােযামনর পরও আপনযার সন্যামনর 
অগ্রগলি লনময় থপ্রযাগ্রযামের উমবেগ রযামে, িযাহমি আপলন থপেশযাি 
এেুমেশন সহযায়িযার প্রময়যাজন আমছ লে নযা, থসিযা লবমবিনযার 
জন্ আপলন এেলি সুপযালরশপত্র িযাইমি পযামরন। 

্প্দ আপনার সন্তান অন্য স্োকনা প্শশুকসবা ব্যবস্ায় 
োকে 

্লে আপনযার সন্যান অন্ থেযামনযা লশশুমসবযা ব্বস্যায় রযামে— 
থ্েন থেযামনযা থে থেয়যার বযা পলরবযামরর থেযামনযা সেমস্র 

িত্তযাবরযামন—িযাহমি েলেলি অন লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন 
(CPSE)-থে আপনযার সন্যানমে েূি্যায়মন ও বুঝমি সহযায়িযা 
লেমি আপনযামে বযালেমি এবং িযার িযাইল্ড থেয়যার ব্বস্যায় 
রযােযােযামি আপনযার সন্যামনর িযালহেযা ও েক্িযা সম্পমে্ ির্ 
সংগ্রহ েরমি হমব। উপমরর অংমশ আমিযালিি প্রশ্ন এবং 
সেস্যাগুমিযা লনময় ভযাবুন। আপনযার সন্যামনর থেযামনযা প্রলিবলধিত্ব 
এবং িযার থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্স প্রময়যাজন বমি আপলন 
্লে লবশ্যাস েমরন, িযাহমি আপনযার সন্যানমে থপেশযাি 
এেুমেশমনর েূি্যায়মনর জন্ CPSE-এর েযামছ থরফযার েরমি 
পযামরন। আপলন বছমরর থ্ থেযামনযা সেয় CPSE-এর েযামছ 
এেলি থরফযামরি থিিযার (সুপযালরশপত্র) জেযা লেময় এেিযা 
েূি্যায়মনর থরফযামরি েরমি পযামরন। থরফযামরি থিিযার 
(সুপযালরশপত্র) লিখযার উপযায় থেখুন 8 (আি) নবির পৃষ্যায়। 
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প্রিস্কু ল স্পেশাল এডকু কেশন রিপ্রিয়া 

1 
যিফামিল
 (সপারিৈ) 

2 
িূলযোেন 

3 
CPSE রিটিং 

4 
সা্রভমসস 

(পরিমষবাসিূহ) 
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1.  স্রফাকরল 

েলেলি অন থপেশযাি এেুমেশমনর (CPSE)-এর েযামছ 
থরফযামরি-এর আমগ পলরবযার ও লশক্েমের লেলিিভযামব 
থছমিমেময়মে সহযায়িযা প্রেযামনর জন্ েময়েলি লবেযাশগি ও 
লশক্যাগি হস্মক্প বযাস্বযায়ন েরযার জন্ েযাজ েরমি হমব। 
থরফযামরমির আমগ লশক্মের সযামর েযাজ েরযা ও সলঠে প্রশ্ন 
েরযা সম্পমে্ আরও িমর্র জন্ অনুগ্রহ েমর 6 নবির পৃষ্যা 
থেখুন। 

বয়কসর স্্াগ্যতা		

থছমিমেময়মের বয়স ্খন 3 হমব, িখন থরমে িযার লপ্রসু্ ি  
থপেশযাি এেমেশন সযালভ্স থপমি শুরু েরমি পযামর। সলঠে  
িযালরখ লনভ্র েমর থছমিমেময়র জন্িযালরমখর উপর।  

জন্ম  
1 জানয়াপ্র  – 30 জন 

জন্ম  
1 জলাই – 31 প্ডকসম্বর 

সারভষিস শুরু হম্ পামি   
য্ বছি যছমলমিমেটিি   
বেস 3 হমব, যস বছমিি  

2 িানকুোরি। 

সারভষিস শুরু হম্ পামি  
য্ বছি যছমলমিমেটিি   
বেস 3 হমব, যস বছমিি  

1 িলাই। কু

থছমিমেময়র বয়স থ্ বছর 5 হমব, থস বছমরর জন প্্ন্  
(অরবযা অগযাস্ প্্ন্, থ্মক্মত্র েীঘযালয়ি বছমরর সযালভ্স  
সপযালরশ েরযা হয়) সযালভ্স অব্যাহিভযামব থপমি পযামর।  
থছমিমেময়রযা স্ি বয়সীমের থপেশযাি এেেমেশন সযালভ্স 
পযাওয়যার থ্যাগ্ হমব থ্ স্ ু ি বছমর বয়স 5 হমব, থস লশক্যা   
বছমরর শুরু থরমে। 

ু

্
ুু

ু ু

কীভামব একটি যিফামিল কিা হে 

আপলন ্লে আপনযার সন্যামনর থবমে ওঠযা সম্পমে্ উলবেগ্ন হন এবং আপলন ্লে এেলি লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন েূি্যায়মন 
আগ্রহী হন, িযাহমি আপলন আপনযার স্যানীয় CPSE-এর েযামছ এেলি লিলঠ লিখমি পযামরন। এই লিলঠমে বিযা হয় “initial 
referral” (প্রযারলেে সুপযালরশ) এবং এিযা হমি হমব লিলখি। থরফযামরমি আপনযামে: 

■	 বিমি হমব থ্ আপলন এেলি লপ্রস্ ি থপেশযাি এে মেশন েি্যায়মনর অনমরযার েরমছন;  

■	 আপনযার সন্যামনর পর্, আইলন নযাে এবং জন্িযালরখ লেমি হমব; 

■	 আপনযার সন্যামনর থবমে ওঠযা সম্পমে্ আপনযার উমবেমগর লনলে্টি থক্ত্রগুমিযার বরনযা লেমি হমব;   

■	 আপনযার সন্যান থেযামনযা সযালভ্স অিীমি থপময় রযােমি বযা বি্েযামন থপমি রযােমি িযার িযালিেযা লেমি হমব;       

■	 আপনযার নযাে, এেলি লঠেযানযা, এবং এেলি থিলিমফযান নবিরসহ পর্ থ্যাগযাম্যামগর ির্ লেমি হমব থ্খযামন     CPSE আপনযামে 
থপমি পযামর; এবং 

■	 ্লে ইংমরলজ নযা হয়, িযাহমি আপনযার প্ররযান ভযাষযা েী, জযানযামি হমব।  

ু ু ূ ু

ূ

্

ূ

আপনযার সন্যান বি্েযামন ্লে EI সযালভ্সসেূহ িযাভ েমর, িযাহমি আপলন আপনযার EI সযালভ্স থেযাঅলে্মনিরমে এই লিলঠ লিখযায় 
সহযায়িযা লেমি বিমি পযামরন। EI থরমে স্যানযান্র সম্পমে্ আরও িমর্র জন্ 5 নবির পৃষ্যায় থেখুন। 

পিব্থী পৃষ্াে দ্রষ্টবযে 

কু কু কু

কু



 

  

 
  

  

  

  

  

 

     

    

    

 

  
  

আপলন থরফযামরিলি আপনযার CPSE-এর েযামছ হযামি হযামি, ফ্যাক্সম্যামগ বযা েযােম্যামগ পযাঠযামি পযামরন। আপনযার সন্যামনর 
বসবযামসর লঠেযানযালি থেযান CPSE-এর আওিযারীন এবং আপনযার CPSE অলফমসর লঠেযানযা জযানমি হমি আপলন: 

■	 CPSE-সেূমহর ির্ থেখুন 37 নবির পৃষ্যায়; 

■	 CSE/CPSE-এর ওময়বসযাইি থেখুন 

https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/committees-on-special-education 

■	 311 নবিমর থফযান েরুন; অরবযা 

■	 DOE-এর ফযাইন্ এ সু্ ি (সু্ ি থখযাঁজযা) ওময়বমপজ থেখুন https://www schools nyc gov/find-a-school। 

'ফযাইন্ এ সু্ ি' ব্বহযার েরমি আপনযার সন্যামনর বযালের লঠেযানযা বযা বমরযা িযাইপ েমর লেন। অ্যাপযাি্মেন্ট নবিমরর েি ির্ 

লেমি হমব নযা। “Search”-এ লক্ে েরুন। ওময়বসযাইলি আপনযার সবমিময় েযামছর সু্ িলির লঠেযানযা থেমব। সু্ ি লেল্রিক্ট 

প্রেলশ্ি হমব। প্রলিলি CPSE-থি অমনেগুমিযা সু্ি আওিযাভুতি রযামে। 

এেলি থরফযামরি থিিযার (সুপযালরশপত্র) লিখমি বযা পযাঠযামি সহযায়িযার প্রময়যাজন হমি আপনযার CPSE-এর সযামর থ্যাগযাম্যাগ 
েরুন। থ্যাগযাম্যামগর িমর্র জন্ 37 নবির পৃষ্যা থেখুন। 

প্পতামাতা ছািা স্ে রিােপ্মে স্রফাকরল েরকত পাকরন ?	 

লপিযােযািযা ছযােযা আরও থরফযামরি লেমি পযামরন লনউ ইয়ে্ লসলি   
লেপযাি্মেন্ট অভ এেমেশন (DOE)-এর থেযানও সু্ মির 
লপ্রলসিপ্যাি বযা থেযামনযা   CPSE প্রশযাসে। 

ু

আপলন ্লে এেজন ফস্যার (পযািে) লপিযােযািযা হন, িযাহমি   
বযােলি লনমে্শনযার জন্ পষ্যা  26  থেখন। 

ু ৃ

রিােপ্মে স্রফাকরকলর জন্য স্ে অনকুকরাি েরকত    
পাকরন? ু

অন্ থেযামনযা ব্লতিও  CPSE-এর েযামছ থপেশযাি এে মেশমনর 
জন্ এেলি লিলখি অনমরযার জেযা লেময় প্রযারলেে থরফযামরি     
প্রলরিয়যা শুরু েরমি পযামরন। লশক্যার্ীর জন্ থপেশযাি   
এেমেশমন থরফযার (স পযালরশ) েরযার অনমরযার েরমি পযামরন:  

ু
ৃ ু

ু

্ু ু ু

ু■	 লশক্যার্ী থ্খযামন বসবযাস েমর, থসখযানেযার স্ ু ি লেল্রিমক্টর  

থপশযােযার স্যাফমের এেজন;
	

■	 লশক্যার্ী থ্ সরেযালর বযা থবসরেযালর স্  ু মি ্যামছে বযা ্যাওয়যার   

থ্যাগ্, থসখযানেযার থপশযােযার স্যাফমের এেজন; ু

■	 থেযামনযা িযাইমসসিরযারী লিলেৎসে;  

■	 এেজন লবিযালরে েে্েিযা ; লেংবযা 		

■	 থেযামনযা সরেযালর এমজলসির থপশযােযার েে্িযারী ল্লন 

থছমিমেময়মের েি্যার, স্বযাস্্, লেংবযা লশক্যার েযালয়মত্ব 

লনময়যালজি। 

এসব ব্লতিমের থেউ ্খন প্রযারলেে থরফযামরমির এেলি 
অনুমরযার জেযা থেন, িখন গুরুত্বপূর্ হমিযা অনুমরযামর থ্ন: 

ৃ ু
■	 থরফযামরমির অনমরযার  েরযার েযারর  লববি  রযামে এবং থেযামনযা  

পরীক্যা েরযা হময় রযােমি িযার ফি, থরেে্, লেংবযা লরমপযাি্,     

থ্গুমিযা হমিযা থরফযামরমির অন মরযামরর লভলত্ত; 

■	 থছমিমেময়লির সযাফি্ বলধির জন্ থরফযামরমির অন মরযার  

জযানযাবযার আমগ থ্সব হস্মক্প ব্বহযার েরযা হময়মছ,  

থসগুমিযার বরনযা; এবং

■	 থরফযামরমির অনমরযার জযানযাবযার আমগ লপিযােযািযামের সযামর   

েিিু েু  থ্যাগযাম্যাগ েরযা হময়মছ বযা সংললিটি েরযা হময়মছ,  

িযার লববরর।
	

্খন CPSE  থেযামনযা থরফযামরমির অন মরযার পযায়, িখন CPSE 
10 সু্ ি লেবমসর েমর্ হয়:  

■	 থরফযামরি প্রলরিয়যা শুরু েরমব এবং আপনযার েযামছ এেলি 

থরফযামরি প্যামেি (লনমি থেখ ন) পযাঠযামব; নযা হয় ্ ু

থছমিমেময়মের বয়স ্খন 3 হমব, িখন থরমে িযার লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন 
সযালভ্স থপমি শুরু েরমি পযামর। 
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■	 আপনযার থ্ অলরেযার আমছ আপনযার সন্যামনর এেলি 

প্রযারলেে েূি্যায়মন থরফযার (সুপযালরশ) েরযার, এিযা জযানযামি 

আপনযামে থরফযামরমির অনুমরযামরর এেলি েলপ থেমব এবং 

থেখযা েরযার আহ্যান জযানযামব। 

স্রফাকরল প্যাকে্ 

এেলি প্রযারলেে থরফযামরি েরযার পর CPSE আপনযার েযামছ 
লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর জন্ েযােম্যামগ এেলি 
থরফযামরি প্যামেি পযাঠযামব ্যামি রযােমব: 

■	 থরফযামরি হস্গি হময়মছ, এই েমে্ এেলি থনযালিস; 

■	 লনউ ইয়ে্ থস্ি এেুমেশন লেপযাি্মেন্ট অনুমেযালেি 

েূি্যায়নেযারীমের (“approved evaluation sites“) 

এেলি িযালিেযা; 

■	 এেলি “consent for initial evaluation” (েূি্যায়মনর 

সম্মলি ফে্; 

■	 এেলি লশশু ও লেমশযারমের স্বযাস্্ পরীক্যার (Child and 

Adolescent Health Examination) ফে্; 

■	 আপনযার অলরেযার সম্পলে্ি ির্: 

■	 এই পযালরবযালরে গযাইে বইময়র েলপ; এবং 

■	 এবং অন্ভ্ুলতিেূিে (inclusive) লপ্রসু্ ি বযাছযাইময়র সুম্যাগ 

সম্পলে্ি ির্। 

আপলন ্লে েুই সপ্তযামহর েমর্ এেলি থরফযামরি প্যামেি িযাভ 
নযা েমরন, িযাহমি আপনযামে সযাহযাম্্র জন্ CPSE-থি থফযান 
েরমি হমব। আপলন প্যামেিলি পযাওয়যার পর আপনযামে এেলি 
েূি্যায়মনর সেয়সূলি লঠে েরমি হমব থরফযামরি প্যামেমি 
থেওয়যা িযালিেযাভুতি এেলি অনুমেযালেি েূি্যায়নেযারীর সযামর। 

আপরন ্রদ আপনাি সন্ামনি যবমি ওঠা সম্পমকভু  উরবিগ্ন হন এবং আপরন ্রদ একটি 
ররিস্কু ল যপেৈাল এডকু মকৈন িূলযোেমন আগ্হী হন, ্াহমল আপরন আপনাি স্ানীে 

CPSE-এি কামছ একটি রিরঠ রলখম্ পামিন। 
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1 

স্রফাকরল 
(সকুপাপ্রশ) 

2 
মূল্যায়ন 

3 
CPSE প্মটং 

4 
সা্প্্কসস 

(পপ্রকেবাসমূহ) 

2. মূল্যায়ন 

মূল্যায়ন রিপ্রিয়া 

লনমির থেওয়যা আরও লবস্যালরি বরন্ যা অনু্যায়ী, আপলন ্খন 
থরফযামরি প্যামেিলি পযামবন, িখন আপনযামে থেওয়যা িযালিেযা 
থরমে এেলি অনুমেযালেি েূি্যায়নেযারী থবমছ লনমি এবং থস 
েূি্যায়নেযারী এমজলসির সযামর থ্যাগযাম্যাগ েরমি হমব। আপলন 
থ্ েূি্যায়নেযারী এমজলসির সযামর থ্যাগযাম্যাগ েরমবন, থসিযা: 

■	 েূি্যায়ন প্রলরিয়যা ও ন্যায়সঙ্ি প্রলরিয়যা িযামভ আপনযার 

অলরেযার ব্যাখ্যা েরযার, এবং এেলি লিলখি সম্মলি গ্রহমরর 

জন্ আপনযার সযামর এেলি সযাক্যামির সেয় লঠে েরমব; 

■	 েলেলি অন থপেশযাি এেুমেশন (CPSE)-থে জযানযামব থ্ 

িযারযা আপনযার সন্যামনর েূি্যায়মনর সম্মলি থপময়মছ; 

■	 ্রযা্র েূি্যায়ন পলরিযািনযা েরমব; এবং 

■	 লপ্রসু্ ি লশক্যার্ীর ে ি্যায়মনর সযারসংমক্প লরমপযাি্  

(Preschool Student Evaluation Summary 

Report) পরর েরমব ্যামি পলরিযালিি ে   ি্যায়মনর 

সংলক্প্তসযার অন্ভ্তি রযােমব।  

ু

ূ ূ

ু

েি্যায়ন পলরিযালিি হমব আপনযার অরব্য় ছযােযা। ূ ্

আপনাি যিফামিল পযোমকমট রনউ    
ইেকভু  যস্মটি অনকুমিারদ্ িূলযোেনকািী  

সাইটসিূমহি একটি ্ারলকা িমেমছ   
্ািা ররিস্কু ল িূলযোেন কমিন। 

েী্াকব এেট মূল্যায়কনর ব্যবস্া েরা ্ায় 

আপনযার থরফযামরি প্যামেমি লনউ ইয়ে্ থস্মির অনুমেযালেি েূি্যায়নেযারী সযাইিসেূমহর এেলি িযালিেযা রময়মছ ্যারযা লপ্রসু্ ি েূি্যায়ন 
েমরন। আপনযামে এই িযালিেযা প্্যামিযািনযা েরমি হমব এবং িযালিেযা থরমে এেলি এমজলসি থবমছ লনমি হমব। অলরেযাংশ 
েূি্যায়নেযারী সযাইিগুমিযা থবসরেযালর প্রলিষ্যান, িমব লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অব এেুমেশন (DOE)-এর েলেলি অন থপেশযাি 
এেুমেশন (CSE) অলফমসও লপ্রসু্ ি েূি্যায়মনর ব্বস্যা আমছ। থে আপনযার সন্যানমে েূি্যায়ন েরমব, থসিযা বযাছযাইময়র সেয় 
আপনযামে লজজ্যাসযা েরমি হমব িযারযা েি দ্রুি েূি্যায়ন পলরিযািনযা েরমি পযারমব। এই ির্ েূি্যায়ন সম্পন্ন হওয়যার পর ্রযাসেময় 
দ্রুি এেলি CPSE লেলিং আময়যাজমন সহযায়িযা েরমব। আপলন এেলি এমজলসি থবমছ থনওয়যার পর আপনযামে ্ি দ্রুি সম্ভব এেলি 
সযাক্যামির সেয় লঠে েমর লনমি হমব। 

লেছু  থছমিমেময়র এেলি বাইপ্লঙ্য়াল (প্বি্াপ্েে) মূল্যায়ন	  আবপ্শ্যে,  থ্লি পলরিযালিি হমব ইংমরলজ ও থছমিমেময়র বযালের ভযাষযায় 
বযা েযাি ভযাষযায়। থ্সব এমজলসি বযাইলিঙ্য়যাি ে ি্যায়ন েমর, িযারযা লনলে্টি থেযান ভযাষযায় (ইংমরলজলভন্ন) ে  ি্যায়ন েমরন, থসিযা উমলেখসহ 
থসগুমিযামে থরফযামরি প্যামেমি থেওয়যা এমজলসির িযালিেযায় লিলনিি েরযা আমছ। এছযােযাও আপলন আপনযার   CPSE-এর সযামর  
বযাইলিঙ্য়যাি (লবেভযালষে) েি্যায়নেযারী এমজলসি থখযাঁজযায় সহযায়িযার জন্ থ্যাগযাম্যাগ েরমি পযামরন। আপনযার সন্যামনর এেলি  
বযাইলিঙ্য়যাি ে ি্যায়ন প্রময়যাজন লে নযা, থসিযা লনলচিি েরমি সহযায়িযার জন্ ে   ি্যায়নেযারী এমজলসি েি্যায়মনর ভযাষযা সনযাতি েরমি   
আপনযার সন্যানমে এেলি থহযাে ি্যাঙ্ ময়জ সযামভ্ (বযালের ভযাষযা সেীক্যা) প্রেযান েরমব। 

কু
ৃ ু ূ ূ

ু ূ
ু ূ ূ ূ

ু

আপলন এেলি েি্যায়নেযালর এমজলসি থখযাঁজযায় সহযায়িযা িযাইমি আপনযার  CPSE-এর সযামর থ্যাগযাম্যাগ েরমি পযামরন। DOE   লপ্রসু্ ি  
েি্যায়ন আম্যাজন েরযা থ্মি পযামর থ্    CSE অলফমসর অরীমন আপনযার থহযাে লেল্রিক্ট লনয়ল্রিি, থস অলফমস থ্যাগযাম্যাগ েমর    DOE  
লপ্রসু্ ি ে ি্যায়ন আম্যাজন েরযা থ্মি পযামর। থ্যাগযাম্যামগর িমর্র জন্   37 নবির পষ্যা থেখ ন। 

ূ
ূ

ূ ৃ ু
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মূল্যায়কনর জন্য স্জকনশুকন আপনার সম্মপ্ত স্দওয়া 

েূি্যায়নেযারী এমজলসি আপনযার সন্যানমে েূি্যায়মনর আমগ 
আপনযামে অবশ্ই লিলখিভযামব েূি্যায়মনর অনুেলি লেমি হমব। 
এিযামে বিযা হয় “informed consent” (সজ্যাি সম্মলি)। 
সজ্যাি সম্মলির অর্ হমছে থ্, এমজলসি আপনযার প্রযারযামন্র 
ভযাষযায় েূি্যায়ন ও আপনযার অলরেযারসেূমহর ব্যাপযামর প্রযাসলঙ্ে 
ির্ আপনযামে ভযামিযাভযামব জযালনময়মছ। আপনযার সম্মলি 
অবশ্ই হমি হমব থস্বছেযােৃ ি ও লিলখি, এবং থসিযা থ্ থেযামনযা 
সেয় বযালিিম্যাগ্ (প্রি্যাহযার েরযা ্যায়)। ্লে পুিযােযািযা লহমসব 
আপলন েূি্যায়মনর সম্মলি নযা থেন, িযাহমি থপেশযাি এেুমেশন্ 
েূি্যায়ন শুরু েরযা ্যামব নযা, এবং CPSE আপনযামে জযানযামব 
থ্, থেসলি বধি েরযা হময়মছ ও আর থেযামনযা পেমক্প থনওয়যা 
হমব নযা। 

েূি্যায়মন সম্মলি লেময় আপলন থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর 
জন্ সম্মলি লেমছেন নযা। আপলন আপনযার সন্যানমে েূি্যায়ন 
েরযামি এবং আপনযার সন্যামনর থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্স 
(থ্যাগ্ হমি) নযা থনওয়যার লসধিযান্ লনমি পযারমবন। 

আপনযার অলরেযার আমছ েূি্যায়ন প্রলরিয়যা থ্ থেযামনযা সেয় 
CPSE-এর েযামছ লিলখি লেময় থশষ েরযার এবং আপলন থ্ 
আপনযার সন্যামনর েূি্যায়মনর সম্মলি প্রি্যাহযার েরমি িযাইমছন, 
থসিযা লিলখিভযামব CPSE-থে জযালনময় থেবযার। আপলন ্খন 
েূি্যায়ন বধি েরমি লসধিযান্ থনমবন, িখন আপনযার সন্যামনর 
CPSE থেসও আপনযা-আপলন বধি হময় ্যামব। িমব, ্লে 
েখনও সম্মলি প্রি্যাহযার েমরন, থস সম্মলি ভূিযামপক্ হমব নযা, 
অর্যাৎ সম্মলি প্রি্যাহযামরর পূমব্ থ্ পেমক্পগুমিযা গ্রহর েরযা 
হময় থগমছ, থসগুমিযামে অেযা্্ের েরমব নযা। 

আপলন ্লে এেজন ফস্যার (পযািে) লপিযােযািযা হন, িযাহমি 
বযােলি লনমে্শনযার জন্ পৃষ্যা 26 থেখুন। 

আপলন সম্মলি থেবযার েযামি স্মরর রযাখমবন থ্, CPSE-থে 
অবশ্ই এেলি CPSE লেলিং েযােমি হমব সম্মলি ফে্-এ 
আপলন স্বযাক্র থেবযার 60 পলঞ্জেযা লেবমসর েমর্। থ্মহিু এই 
সেয়সীেযা শুরু হমব নযা আপলন সম্মলি ফে্-এ সই েরযা প্্ন্, 
িযাই গুরুত্বপূর্ লবষয় হমিযা আপনযার প্ররে েূি্যায়মনর সেয় 
্রযাশীঘ্র সম্ভব শুরু েরযা। CPSE দ্রুি ্রযা্র সযালভ্স 
আময়যাজন েরযার জন্ প্্যাপ্ত সেয় (CPSE সভযার 30 সু্ ি 
লেবমসর অলরে নয় এবং েূি্যায়মনর জন্ সম্মলি ফরে সই 
েরযার 60 সু্ ি লেবমসর েমর্, লেংবযা লপ্রসু্ ি থপেশযাি 
এেুমেশন সযালভ্স িযামভর থ্যাগ্িযা অজ্মনর প্ররে লেন থরমে) 
পযামছে, থসিযা লনলচিি েরমি এিযা সহযায়িযা েরমব। 

রিােপ্মে মূল্যায়কন েী অন্ত ক্ুভুতি হকব? 

আপনযার সন্যামনর প্রযারলেে েূি্যায়ন গলঠি হমব ্যা লনময়: 

■	 এেলি সেলন্বি েমনযাববজ্যালনে েূি্যায়ন ্যা থেখমব আপনযার 

সন্যান েী জযামন এবং িযার জ্যানগি সক্েিযা; 

■	 এেলি সযােযালজে ইলিহযামসর সযাক্যাৎেযার ্যা আপনযার 

সন্যামনর লবেযাশগি ইলিহযাস ও পলরবযামরর ইলিহযাস, 

সযারযাররি জন্ থরমে বি্েযান প্্ন্; 

■	 এেলি শযারীলরে েূি্যায়ন, থ্িযা হমিযা স্বযাস্্গি পরীক্যা ্যা 

সযারযাররি থছমিমেময়র েযাতিযার পূরর েমর রযামেন; 

■	 আপনযার সন্যামনর বি্েযান লশক্যাগি েযাঠযামেযা বযা 

িইল্ডমেয়যার (লশশু-িত্তযাবরযান)-এর স্যামন েরযা প্্মবক্র; 
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এবং 

■	 থছমিমেময়র সমদেহ েরযা প্রলিবলধিমত্ব থ্গুমিযার ভূলেেযা 

রময়মছ লে নযা, থসিযা লনলচিি হওয়যার জন্ প্রময়যাজমন অন্যান্ 

প্রযাসলঙ্ে শযারীরীে, েযানলসে, আিররগি এবং আমবগজলনি 

লবষময়র েূি্যায়ন। 

স্বসরোপ্র মূল্যায়ন 

আপনযার থেওয়যা ির্সহ আপনযার সন্যামনর সেি ির্ 
CPSE-থে অবশ্ই লবমবিনযা েরমি হমব। থ্খযামন আপনযার 
থবমছ থনওয়যা েূি্যায়নেযারী এমজলসি সেি প্রময়যাজনীয় পরীক্যা ও 
েূি্যায়ন পলরিযািনযা েমরন, আপনযান লনমজর ব্ময় পলরিযালিি 
থেযামনযা থবসরেযালর েূি্যায়ন েলরময় রযােমি CPSE-থে আপলন 
িযা লেমি পযামরন। ্লে থেযামনযা থবসরেযারী লিলেৎসে বযা 
েূি্যায়নেযারীর েরযা থেযামনযা েূি্যায়ন আপনযার েযামছ রযামে ্যা 
CPSE থ্ন প্্যামিযািনযা েমর বমি আপলন িযাইমি পযামরন, 
আপনযার উলিৎ থসগুমিযা েূি্যায়নেযারী এমজলসি ও CPSE 
প্রশযাসেমে জযানযামনযা। ্লে আপনযার সন্যান আলি্ ইন্টযামরমভনশন 

(EI) সযালভ্স িযাভ েমর, িযাহমি আপনযার EI সযালভ্স 
থেযাঅলে্মনিরমে আপনযার অনুেলি লনময় EI েূি্যায়ন এবং 
থরেে্ CPSE-এর েযামছ পযাঠযামনযা। েখনও েখনও CPSE 
থেযামনযা েূি্যায়নেযালর এমজলসির েরযা নিুন েূি্যায়মনর স্মি 
থবসরেযালর েূি্যায়ন বযা সযাম্প্রলিে EI েূি্যায়ন গ্রহর েমর। অন্ 
সেয় CPSE থবসরেযালর বযা EI-এর েূি্যায়ন লবমবিনযা েরমব, 
লেন্তু নিুন েূি্যায়মনর স্িযালভলষতি েরমব নযা। উভয় থক্মত্র 
CPSE আপনযার থেওয়যা থ্ থেযামনযা লবষয় লবমবিনযা েরমব। 

মূল্যায়কনর সারাংশ 

েূি্যায়মনর সযাইি লপ্রসু্ ি লশক্যার্ী েুি্যায়মনর সযারযাংশ লরমপযাি্সহ 
েূি্যায়মনর লরমপযামি্র এেলি েলপ লপিযােযািযা লহমসমব আপনযামে 
থেমব। েলপ CPSE প্রশযাসমের েযামছও পযাঠযামনযা হমব। 

েূি্যায়মনর লরমপযাি্ ও সযারযাংশ পযাওয়যার পর েূি্যায়ন 
প্্যামিযািনযার জন্ আপনযার এবং CPSE-এর সযামর এেলি 
লেলিং-এর সেয় লনর্যারর েরযা হমব। 

রৈষোেথীমদি হালনাগাদ ্েযে রবরনিে কিা 

থ্ থেযামনযা প্্যাময় ্লে আপনযার সন্যামনর লঠেযানযা, নযাে, অলভভযাবে বযা অলভভযাবমের থফযান নবির পলরবি্ন হয়, িযাহমি     
থসসব হযািনযাগযাে ির্   CPSE ও লপ্রসু্ ি থপ্রযাগ্রযােমে জযানযামনযা গুরুত্বপ র্। আপলন ্যামি আপনযার সন্ যান সম্পমে্ লবজ্লপ্ত ও  
সহযায়িযা িযাভ েমরন, থসিযা লনলচিি েরমি এিযা সহযায়িযা েরমব।     

ূ
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 1 

স্রফাকরল (সকুপাপ্রশ) 
2 

মূল্যায়ন 
3 

CPSE প্মটং 

4 
সা্প্্কসস 

(পপ্রকেবাসমূহ) 

3. CPSE প্মটং 

উপপ্রপ্িত্র 

আপনযার সন্যামনর প্রযারলেে েূি্যায়ন ্খন সম্পন্ন হমব, িখন 
আপনযামে পযারপেলরেভযামব সম্মি সেময় েলেলি অন লপ্রসু্ ি 
থপেশযাি এেুমেশন (CPSE)-এর এেলি লেলিং-এ আে্রির 
জযানযামনযা হমব। আপলন ্যামি ির্ ও পরযােশ্ লেমি পযামরন এবং 
CPSE-এর সযামর এেম্যামগ এেলি লিে লহমসমব আপনযার 
সন্যান সম্পলে্ি লবষময় লসধিযান্ গ্রহমর েযাজ েরমি পযামরন, 
থসজন্ লপিযােযািযা লহমসমব CPSE সভযায় আপনযার অংশগ্রহর 
খুব গুরুত্বপূর।্

প্রযারলম্ভে  CPSE সভযা অনলষ্ি হমব আপনযার সন্যামনর 
েি্যায়মনর সম্মলি লেময় ফরে-এ সই থেওয়যার 60  ে্যামিন্যার 
লেবমসর েমর্। আপনযামে CPSE-থি এেলি লেলিং-এ 
থ্যাগেযামনর জন্ লেলিং-এর সেয়, িযালরখ ও স্যান সম্পলে্ি   
ির্ উমলেখ েরযা এেলি আে্রিরপত্র থপমি হমব েেপমক্   
লেলিং-এর পযাঁিলেন আমগ। আপলন ্লে লেলিং-এ অংশগ্রহর    
েরমি অপযারগ হন, িযাহমি আপনযামে িযালরখ পলরবি্মনর জন্  
CPSE-এর সযামর থ্যাগযাম্যাগ েরমি হমব।  

ু
ূ

এেলি CPSE লেলিং-এ লিমের সবযাই েূি্যায়মনর ফিযাফি 
প্্যামিযািনযা েরমবন, আপনযার সন্যান সম্পমে্ েিলবলনেয় 
েরমবন ও আরও জযানমবন, এবং সন্যান লপ্রসু্ ি থপেশযাি 
এেুমেশন সযালভ্মসর থ্যাগ্ লে নযা, থসিযা লনর্যারর েরমবন। 
উপ্ুতিিযার েযানেণ্ড সম্পমে্ আরও িমর্র জন্ 16 নবির 
পৃষ্যায় থেখুন। 

্লে থ্যাগ্ বমি লনর্যালরি হয়, িযাহমি CPSE এেলি 
ইনলেলভজুময়িযাইজড্ এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে (ব্লতি লশক্যা 
পলরেল্পনযা, IEP) বিলর েরমব। IEP সম্পমে্ আরও জযানুন 18 
নবির পৃষ্যা থরমে। IEP-থি থেওয়যা সেি সযালভ্স এবং 
থপ্রযাগ্রযামের ব্বস্যা েরমব আপনযার CPSE, ্যার জন্ আপনযামে 
থেযান অর্ লেমি হমব নযা। 

আপনযার সন্যানমে প্রলিবলধিিযা্ুতি লপ্রসু্ ি লশক্যার্ী লহমসমব 
সনযাতি েরযার পর প্রলি বছর েেপমক্ এেবযার CPSE 
লেলিং-এ আপনযার সন্যামনর IEP প্্যামিযািনযা েরযা হমব। 
এগুমিযামে বিযা হয় "বযালষ্ে প্্যামিযািনযা" (Annual 
Reviews)। বযালষ্ে প্্যামিযািনযা সম্পমে্ আরও িমর্র জন্ 
20 নবির পৃষ্যায় থেখুন। িেুপলর আপনযার সন্যানমে এেলি 
পুনেূ্ি্যায়মনর জন্ থরফযার েরযা থ্মি পযামর। পুনেূ্ি্যায়ন 
সম্পমে্ আরও িমর্র জন্ 20 নবির পৃষ্যায় থেখুন। 
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CPSE লেলিংসেূমহর প্রস্তুলি সম্পমে্ আরও লবস্যালরি জযানযা 
্যামব লনমির থসেশন থরমে। 

CPSE প্মটং-এর জন্য রিস্তুপ্ত 

CPSE লেলিং-এর আমগ লেলিং-এর জন্ সবমিময় েযা্্েরভযামব 
প্রস্তুি হমি ও অংশগ্রহর েরমি লনম্নলিলখি পেমক্পগুমিযার 
লেছু লেছু গ্রহর েরমি পযামরন: 

■	 ফিযাফি প্্যামিযািনযা অনুমেযালেি েূি্যায়ন সযাইি আপনযার 

েযামছ েূি্যায়ন ও েূি্যায়মনর সযারসংমক্প থপ্ররর েরমব 

এবং CPSE সভযার পূমব্ েূি্যায়মনর ফিযাফি প্্যামিযািনযা 

েরমি পযামর। েূি্যায়মনর থেযান্ অংশ সবমিময় গুরুত্বপূর্ 

এবং থেযান্ অংশ সম্পমে্ আপনযার প্রশ্ন আমছ বমি আপলন 

েমন েমরন, থসিযা লবমবিনযা েরুন। 

■	 আপনযার সন্যানমে ্যারযা জযামনন, ্যারযা আপনযার সন্যামনর 

িযালহেযা সম্পমে্ ্যারযা গুরুত্বপূর্ ির্ লেময় সহযায়িযা েরমি 

পযারমবন, থ্েন লশক্ে, পলরমষবযা প্রেযানেযারী বযা লিলেৎসে, 

িযামের েযাছ থরমে ির্ ও নলর সংগ্রহ েরুন। 

■	 লপ্রসু্ মির থছমিমেময়মের েযানেণ্ড সম্পমে্ িভ্ ির্ 

প্্যামিযািনযা েরুন 16 নবির পৃষ্যায়। 

■	 আপনযার সন্যান থেযারযায় ভযামিযা ও থেযারযায় েুব্ি, এবং িযা 

েীভযামব িযার প্রযালিষ্যালনে, সযােযালজে, আমবগগি ও 

শযারীলরে লবেযাশমে প্রভযালবি েরমছ, িযা লনময় েরযা বিমি 

প্রস্তুি রযােমবন। 

■	 লপ্রসু্ মির থছমিমেময়মের থ্সব থপ্রযাগ্রযাে ও পলরমষবযার 

সুম্যাগ থেয়যা হমি পযামর, িযা প্্যামিযািনযা েরুন 22 নবির 

পৃষ্যায়) 

■	 ্যারযা সভযায় ্যামের উপলস্ি রযােযা উলিি, িযামের সম্পমে্ 

ভযাবুন এবং িযামেরমে সমঙ্ আনযার লেংবযা থফযামন িযামের 

উপলস্ি রযাখযার ব্বস্যা েরুন। আপনযার সন্যান ্লে থেযান 

থপ্রযাগ্রযামে রযামে, লনলচিি েরমবন থ্ িযার লশক্ে 

অংশগ্রহমরর পলরেল্পনযা েরমছন। 

■	 ইংমরলজ ্লে আপনযার প্ররযান ভযাষযা নযা হয়, িযাহমি অন্িঃ 

72 ঘণ্যা আমগ CPSE-থে এেজন থেযাভযাষীর ব্বস্যা 

েরমি অনুমরযার জযানযান। 

■	 লেলিং-এর জন্ আপনযার প্রস্তুলিেযামি এনমরযািমেন্ট 

প্রলরিয়যার থেযান প্্যাময় আমছন, িযা ভযাবুন। আপলন 3-K বযা 

লপ্র-K ফর অি থপ্রযাগ্রযামের েমিযা এেলি লপ্রসু্ ি থপ্রযাগ্রযামে 

আমবেন েরযার ব্যাপযামর আগ্রহী হমি পযামরন, হয়মিযা 

ইমিযােমর্ আপলন আমবেন েমরমছন লেংবযা হয়মিযা 

ইমিযােমর্ অংশগ্রহর েরমছন। CPSE লেলিং-এ আপলন এ 

ির্ জযানযামি পযামরন। আপনযার এনমরযািমেন্ট থ্ থেযামনযা 

প্্যাময় রযােু ে নযা থেন, আপনযার সন্যামনর জন্ সহযায়ে 

্রযা্র সযালভ্সসেূহ আপনযার পছমদের থপ্রযাগ্রযামে সুপযালরমশর 

জন্ CPSE আপনযার সযামর েযাজ েরমব। 

CPSE প্মটং-এর অংশগ্হণোরীগণ 

লপিযােযািযা লহমসমব আপনযারযা CPSE লিমের খুব গুরুত্বপূর্ 
সেস্। অন্যান্ অংশগ্রহরেযারীমের েমর্ আমছন: 

■	 প্রযারলম্ভে CPSE লেলিং-এর জন্ এবং সন্যান ্লে সযারযারর 

লশক্যার লশক্যার্ী হয়, থসমক্মত্র এেজন সযারযারর লশক্যার 

লশক্ে; 

■	 এেজন থপেশযাি এেুমেশমনর লশক্ে বযা পলরমষবযা 

প্রেযানেযারী (প্রম্যাজ্ হমি); 

■	 এেজন লেল্রিক্ট প্রলিলনলর (CPSE প্রশযাসে); 

■	 আপনযার সন্যান সম্পমে্ জযামনন এেন অন্ ব্লতিবগ্ বযা 

অন্ থেযান লবমশষজ্; 

■	 আপলন অনুমরযার জযানযামি, আরলি ইন্টযারমভনশন (EI) সযালভ্স 

থেযাঅলে্মনির; এবং 

■	 বযােলি এেজন লপিযােযািযা (প্যামরন্ট থেবিযার), ্লে আপলন 

সভযার 72 ঘণ্যা আমগ অনুমরযার জযালনময় রযামেন। সু্ ি 

লেল্রিমক্টর থেযান প্রলিবধিী লশক্যার্ীর লপিযােযািযা ল্লন IEP 

ববঠমে অংশগ্রহর েমরন এবং অবগি অরবযা অনুলেি 

প্রলিবলধিিযা আমছ এেন লশক্যার্ীর লপিযােযািযামে িযার 

সন্যামনর লশক্যা সম্পলে্ি লসধিযান্গ্রহমর সহযায়িযা েমরন, 

লিলন হমিন প্যামরন্ট থেবিযার। 

এেলি CPSE লেলিং-এ লিমের সবযাই েূি্যায়মনর ফিযাফি প্্যামিযািনযা েরমবন, 
আপনযার সন্যান সম্পমে্ েিলবলনেয় েরমবন ও জযানমবন, এবং সন্যান লপ্রসু্ ি 

থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর থ্যাগ্ লে নযা, থসিযা লনর্যারর েরমবন। 
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এেট CPSE প্মটং-এ আপনার ্প্মো ূ

ুCPSE  লেলিংময় আপলন থসসব লসধিযামন্ অংশগ্রহর েরমি পযামরন ্যা আপনযার সন্যামনর থপেশযাি এে  মেশন সযালভ্স ও 
থপ্রযাগ্রযামের থ্যাগ্িযা সংরিযান্ লবষময় গ্রহর েরযা হয়। আপলন আপনযার সন্যানমে সবমিময় ভযামিযা জযামনন এবং িযার সক্েিযা,   
আগ্রহ ও িযালহেযা সম্পমে্ বিমি পযামরন। এবং লপিযােযািযা লহমসমব আপনযার সন্যানমে সবমিময় ভযামিযা লশক্যােযান ও সহযায়িযা    
েরযার উপযায় সম্পমে্ রযাররযা ও ভযাবনযা লনময় আপলন েরযা বিমি পযামরন।    

CPSE  লেলিংময় আপনযামে ্যা েরমি হমব:  

■	 আপনযার সন্যান সম্পমে্ রযাররযা থেওয়যা, থ্েন েীভযামব আপনযার সন্যান লশমখ বযা িযার আগ্রহ লে, ইি্যালে;    

■	 আপনযার সন্যান ্যা লশখমছ, থসগুমিযা বযালেমি ব্বহযার েরমছ লে নযা, থস ব্যাপযামর লরমপযাি্ থেওয়যা; এবং     

■	 আপনযার সন্যান ্লে থ্যাগ্ হয়, িযাহমি এেলি  IEP  বিলরর জন্ লিে-এর অন্যান্মের সযামর েযাজ েরযা।   

এেট CPSE প্মটং-এ প্জজ্াসার জন্য রিশ্াবলী  

■	 IEP-এর িক্্ বযাস্বযায়মনর পমর আেযার সন্যামনর অগ্রগলি ও উন্নলিমি বযালেমি আলে েীভযামব সহযায়িযা লেমি পযালর?   

■	 আেযার সন্যান েীভযামব সবমিময় ভযামিযা লশক্যািযাভ েমর? লপ্রস্ ু ি থপ্রযাগ্রযাে েীভযামব আেযার সন্যামনর সক্েিযামে ব্বহযার েরযার   

সযামর সযামর িযামে থশখযামব?  

■	 IEP-এর িক্্ বযাস্বযায়মনর লবষময় আেযার সন্যামনর অগ্রগলি েমিযা ঘন ঘন িত্তযাবরযান েরযা হমব?  

আেযার সন্যামনর প্রযালিষ্যালনে ও আিররগি অগ্রগলির সম্পমে্ সজ্যাি রযােযার জন্ আেযার সন্যামনর লপ্রস্ ু ি থপ্রযাগ্রযামের সযামর   

সংললিটি রযােযার সবমিময় থসরযা উপযায়গুমিযা েী েী?    

■	 আেযার সন্যান IEP-এর িক্্ বযাস্বযায়মনর পমর অগ্রসর হমছে লে নযা, আলে েী েমর থসিযা জযানমি পযারমবযা?   

■	 থেযান সযালভ্স ও সহযায়িযা আেযার সন্যামনর িযালহেযা সবমিময় ভযামিযা পরর েরমি পযারমব? থসগুমিযার ব্বস্যা েীভযামব েরযা থ্মি      

পযামর? 

■	 লপ্রসু্ ি থপ্রযাগ্রযাে েীভযামব আেযার সন্যামনর লশক্রগি ও আিররগি িযালহেযার জন্ ব্বস্যা গ্রহর েমর বযা েরমি পযামর?      

ূ

স্্াগ্যতা 

এেজন লপ্রসু্ি লশক্যার্ীমে থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর জন্ 
থ্যাগ্ লবমবিনযা েরযা হয়, ্লে থবমে ওঠযার এে বযা এেযালরে 
থক্মত্র অগ্রগলি অজ্মনর গ্রহরম্যাগ্ েযাত্রযার সযামর িুিনযায় 
উমলেখম্যাগ্ লবিবি পলরিলক্ি হয়। 

■	 জ্যানগি (লিন্যাভযাবনযা েরযা ও থশখযা) 

■	 ভযাষযা ও থ্যাগযাম্যাগ (বুঝমি পযারযা ও ভযাষযা ব্বহযার েরযা); 

■	 অলভম্যাজনগি (আত্মলনভ্রশীিিযা েক্িযা, থ্েন িয়মিি 

ব্বহযার, আহযার ও থপযাশযাে পলররযান েরযা); 

■	 েমনযা-সযােযালজে (অন্মের সযামর থেিযামেশযা এবং অনুভূলি 

প্রেযামশর েমিযা আিরর); এবং/অরবযা 
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■	 থপশীসঞ্যািন থশখযা (শযারীরীে বৃলধি, ্যার অন্ভ্ুতি আমছ 

েৃলটি, শ্রবর এবং িিযামফরযায় লবিবি বযা ববেি্) 

এছযােযাও থেযামনযা লপ্রসু্মির থছমিমেময় থপেশযাি এেুমেশন 
সযালভ্মসর থ্যাগ্ হমব, ্লে থস: 

■	 লনম্নলিলখি প্রলিবলধিমত্বর েযানেণ্ডগুমিযার থেযামনযা এেলি পূরর 

েমর (লনমি আরও ব্যাখ্যা েরযা হমিযা): 

— অটিিি 

— বর্িত্ব 

— বর্িত্ব-অন্ধত্ব 

— রেবণিরন্ সিসযো 

— অরস্িরন্ সিসযো 

— অনযোনযে স্াস্গ্ সিসযো 



   

 

  

 
  

  
 

  
 

     
  

   
   

  
 

 

  

   
 

 
    

 
   

  

   
 

   
  

   

   
   

    
 

  

 
   

  
  

  
 
 

  
   

 

 
 

   
 

 
 

  
 

 
   

  

— িরস্তমকে আঘা্িরন্ ষে্ 

— দষ্টিিরন্ সিসযো ৃ

এবং 

■	 িযার অনুমেযালেি লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্স ও 

থপ্রযাগ্রযামের প্রময়যাজন হয়। 

সংসৃ্লি ও ভযাষযা এেলি থছমিমেময়র লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন 
সযালভ্স িযামভর থ্যাগ্িযা লনর্যারর েমর নযা। ্খন েক্িযা ও 
আিররগুমিযা েূি্যায়ন েরমব, CPSE এসব ব্বরযানগুমিযা 
লবমবিনযা েরমব। 

্লে আপনযার সন্যানমে থ্যাগ্ বমি লস্র েরযা হয়, িযাহমি 
IEP-থি প্রলিবলধিিযার থশ্রলরলবভযাগ িযালিেযাভুতি হমব থস এেলি 
“রিপ্তবপ্ধিতা্কুতি প্রিস্কু ল প্শক্ােথী”। 

্লে CPSE েূি্যায়নগুমিযা প্্যামিযািনযা েমর এবং লনর্যারর েমর 
থ্ আপনযার সন্যান লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর থ্যাগ্ 
নয়, িযাহমি CPSE আপনযার সন্যান থেন থ্যাগ্ নয়, থস লবষময় 
ির্ থেমব এবং থেসলি বধি হময় ্যামব। আপলন ্লে সযালভ্মসর 
জন্ আপনযার সন্যামনর ব্যাপযামর CPSE-এর লসধিযামন্ অসম্মি 
হন, িযাহমি এই েিযাবনমে্র সেযারযামনর জন্ ন্যায়সঙ্ি 
প্রলরিয়যার অলরেযার ব্বহযার েরমি পযারমবন (28 পৃষ্যা থেখুন)। 

অলিজে 
এেলি সযারযাররি বয়স 3 বছর ররযা পমে এেন লবেযাশগি 
প্রলিবলধিত্ব, ্যা ভযারবযাি (বযািলনে) ও ননভযারবযাি (অবযািলনে) 
থ্যাগযাম্যাগ ও সযােযালজে থেিযামেশযায় উমলেখম্যাগ্ভযামব ক্লিগ্রস্ 
েমর, ্যা লশক্যাগি সযাফমি্র উপর লবরূপ প্রভযাব রযামখ। 
অলিজমের সযামর সংললিটি অন্যান্ ববলশমটির েমর্ আমছ 
পুনরযাবৃলত্তেূিে েে্েযামণ্ড লন্ুতি হওয়যা ও গিবযারযা িিযামফরযা 
েরযা, পলরমবশগি পলরবি্ন বযা বেনলদেন েে্সূলিগি পলরবি্ন 
থেমন নযা থনওয়যা বযা লনমি নযা পযারযা এবং সংমবেনশীি 
অলভজ্িযায় অলনয়লেি প্রলিলরিয়যা েরযা। থেযামনযা লশক্যার্ীর 

েযানলসে সেস্যা রযােযার েযারমর প্রযারলেেভযামব লশক্যাগি সযাফমি্ 
লবরূপভযামব প্রভযালবি েরযার থক্মত্র এই শব্দলি প্র্ুতি হমব নযা। 

বলররত্ব 
থেযামনযা লশক্যার্ীর শ্রূলি-ববেি্ এমিযািযাই িীব্র থ্ লশক্যার্ী 
আওয়যাজ বযালেময় বযা নযা বযালেময় শ্রুলির েযার্মে ভযাষযাগি ির্ 
প্রলরিয়যােরমর অসের্ যা যা যা, ্যা লশক্ র্ী লশক্ গি স ফমি্ লবরূপ 
প্রভযাব রযামখ। 

বলররত্ব-অধিত্ব 
থ্ লশক্যার্ীর শ্রুলি ও েৃলটি, উভয়লিমি ববেি্ রময়মছ ্যা 
লেলিিভযামব থ্যাগযাম্যাগ ও অন্যান্ লবেযাশগি ও লশক্যাগি 
প্রময়যাজমনর থক্মত্র থ্ েযারযাত্মে িযালহেযার সৃলটি েমর, থসগুমিযা 
এেেভযামব বলররিযা বযা অধিত্ব আমছ ্যামের, িযামেরমে প্রেত্ত 
থপেশযাি এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে লেময় পূরর েরযার জন্ প্্যাপ্ত নয়। 

শ্রবরজলনি সেস্যা 
থ্ শ্রবরজলনি সেস্যা, হমি পযামর স্যায়ী বযা বযামে-েমে, থসিযা 
লশক্যার্ীর লশক্যাগি সযাফমি্ লবরূপ প্রভযাব রযামখ, িমব থসিযা 
এই অংমশ বলররমত্বর সংজ্যার আওিযার অন্ভ্ুতি নয়। 

অলস্জলনি সেস্যা 
এেলি েযারযাত্মে অলস্জলনি সেস্যা ্যা থেযামনযা লশক্যার্ীর 
লশক্যাগি সযাফমি্ েযারযাত্মে লবরূপ প্রভযাব রযামখ। এই শব্দলি 
জন্গি ত্রুলি (থ্েন পযাময়র পযািযা বযাঁেযামনযা বযা থেযামনযা 
অঙ্-প্রি্ঙ্হীনিযা) থরমে সৃটি সেস্যা, থরযাগ থরমে সৃটি 
সেস্যাসেূহমে (থ্েন থপযালিওেযাইমিলিস, অলস্জলনি ্ক্ষযা), 
এবং অন্যান্ েযারর থরমে (থ্েন থসমরব্রযাি থপিলস, অঙ্মছেে, 
হযােভযাঙ্যা, লেংবযা অলগ্নেগ্ধ হমি থ্ িযােেযা েু িমে থ্ অঙ্সং্ঁ ু লতি 
ঘমি) অন্ভ্ুতি েমর, থনই) সৃটি সেস্যা। 

অন্যান্ স্বযাস্গি সেস্যা 
থ্ লশক্যার্ী পলরমবশগি উদ্ীপনযার প্রলি অলিেযাত্রযায় সযাবরযান, 
ফিশ্রুলিমি ্যার প্রযাসলঙ্ে লশক্যাগি পলরমবমশ সযাবরযানিযা 
সীলেি, থিেন লশক্যার্ীসহ থ্ লশক্যার্ীর শলতিেত্তযা, প্রযারশলতি, 
লেংবযা সযাবরযানিযা সীলেি, ্যার পলরমবশগি উদ্ীপনযায় 
অলিেযাত্রযায় সযাবরযানিযাসহ ্যার সযাবরযানিযা সীলেি, ্যার েযারর 
হমিযা পুরমনযা ও িীব্র স্বযাস্্গি সেস্যা, থ্গুমিযার েমর্ আমছ 
হৃৎলপমণ্ডর সেস্যা, ্ক্ষযা, লরউে্যালিে জ্বর, থনরিযাইলিস, অ্যাজেযা, 
লসেি থসিজলনি রতিশূন্িযা, থহমেযালফলিয়যা, এমপিপলস, থিে 
পয়জলনং, লিউমেলেয়যা, েযায়যামবলিস, েমনযালনমবশ-স্বল্পিযাজলনি 
সেস্যা বযা েমনযালনমবশ-স্বল্পিযাজলনি অলিলরিয়যাশীিিযার সেস্যা, 
লেংবযা িু মরি লসমড্যাে (পুনরযাবৃলত্তেূিে লরিয়যা বযা শব্দ-উৎপযােন), 
্যা লশক্যার্ীর লশক্যাগি সযাফমি্ লবরূপ প্রভযাব রযামখ। 
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েলস্মকে আঘযািজলনি ক্ি  
থ্ লশক্যার্ীর েলস্মকে বযাইমরর থেযামনযা লেছু থরমে প্রযাপ্ত আঘযাি 
লেংবযা থ্রিযাে, এনমসমফিযাইলিস, অ্যালনউলরজে এবং এমনযালক্সয়যা 
বযা থব্রন লিউেযামরর েমিযা থেযামনযা শযারীলরে েযারর থরমে 
আঘযািপ্রযাপ্ত হময়মছ, ্যা লশক্যার্ীর লশক্যাগি সযাফমি্ লবরূপ 
প্রভযাব রযামখ। পলরভযাষযালির অন্গ্ি লনলে্টি লেছু লিলেৎসযাগি 
অবস্যা থরমে েযারযায় থখযািযা অরবযা বধি জখে অরবযা েলস্মকে 
জখমের েযারমর এে বযা এেযালরে অঞ্মি হযািেযা, ের্ে বযা 
েযারযাত্মে ববেি্, ্যার েমর্ রময়মছ থবযালর, ভযাষযা, সৃ্মলি, 
েমনযাম্যাগ, ্ুলতিপ্রময়যাগ, লবেূি্ লিন্ন, লবিযারবুলধি, সেস্যাসেযারযান, 
সংমবেনজ, প্রি্ক্জ বযা সঞ্যািন সযাের্্, েনস্যালত্তে আিরর, 
শযারীলরে লরিয়যা, ির্ প্রলরিয়যােরর এবং বযািন। এই শব্দলি 
থসসব আঘযািমে অন্ভু্তি েমর নযা ্যা জন্গি বযা জন্গি 
আঘযাি থরমে সৃটি। 

েৃলটিজলনি সেস্যা 
অধিত্বসহ েৃটিজলনি থ্ ববেি্ এেনলে সংমশযারনেূিে ব্বস্যার 
পরও লশক্যার্ীর লশক্যাগি সযাফমি্ লবরূপ প্রভযাব রযামখ। শব্দলি 
আংলশে থেখমি পযারযা ও অধিত্ব, উভয়লি অন্ভু্তি েমর। 

ইনপ্ডপ্্জকয়লাইজড এডকেশন স্রিাগ্াম (IEP) কু ্ কু

আপনযার সন্যান ্লে থ্যাগ্িযার শি্সেূহ (পৃষ্যা নং 16-এর 
শুরুমি পযাওয়যা ্যামব) পূরর েমর, িযাহমি এেলি 
ইনলেলভজুয়যািযাইজে এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে (IEP) বিলর েরযার 
জন্ লিে এেলি CPSE সভযায় আপনযার সযামর েযাজ েরমব। 

থেযামনযা লশক্যার্ীর সযাের্্ ও িযালহেযা লে, এবং েীভযামব িযার 
িযালহেযা পূরর হমব, IEP িযার লববরর থেয়। এলি লশক্যার্ীর 
িিেযান েক্িযা ও সযােমর্ যা্র প্রেযার থেয়, লশক্ গি ও লবেযাশগি 
িক্্ লস্র েমর, এবং লনর্যারর েমর থেযান থপেশযাি এেুমেশন 
সহযায়িযা ও সযালভ্স িযার জন্ উপ্ুতি হমব, থসিযা। 

IEP-থি লনম্নলিলখি থসেশনগুমিযা অন্ভ্ুতি েরযা রযােমব: 

■	 বতভু মান সাফকল্যর স্তর: আপনযার সন্যান বি্েযামন েীভযামব 

লবেযাশিযাভ েরমছ, িযার বয়মসযাপম্যাগী েে্েযামণ্ড সযাফি্ 

অজ্মন প্রলিবলধিত্ব থেেন প্রভযাব রযাখমছ, এবং (প্রম্যাজ্ 

হমি) আপনযার সন্যান সু্ মি েিিু েু সফি হমছে, এই ির্ 

িযার লববরর থেয়। ির্ আসমি পযামর েূি্যায়মনর অনুসধিযান 

ও ফিযাফি থরমে, প্রযােযার্ েূি্যা্ন থরমে (ক্যাসরুমের 

েযামজর নেুনযা, লভলেও এবং ছলব), আপনযার সন্যানমে 
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প্্মবক্র, এবং লপিযােযািযা, িত্তযাবরযানেযারী, লশক্ে, সযালভ্স 

প্রেযানেযারী, ও অন্যান্ সু্ ি স্যাফমের থেওয়যা ির্ থরমে। 

■	 পপ্রমাপক্াগ্য বারেভিে লক্্যমাত্রা: CPSE লিে আপনযার 

সন্যামনর িযালহেযা পূরমনর জন্ িক্্েযাত্রযা বিলর েরমব ্যার 

উমদ্শ্ আপনযার সন্যামনর িযালহেযা পূরমর এবং সযারযারর 

পযাঠ্রিমে অগ্রগলি অজ্মন সহযায়িযা প্রেযান েরযা। িক্্গুমিযা 

এেনভযামব বিলর েরযা হমব ্যামি িযা আপনযার সন্যান এেলি 

লশক্যা বছমর ্যা অজ্ন েরমি পযারমব বমি ্ুলতিসঙ্িভযামব 

প্রি্যালশি, িযার প্রলিফিন েমর। এসব িক্্ হমি পযামর 

প্রলিষ্যালনে, সযােযালজে ও আিররগি লবষময়র সযামর সংললিটি, 

শযারীলরে সেস্যার সযামর সংললিটি, বযা িযা অন্ থেযামনযা 

লশক্যাগি সেস্যা-সংললিটি। আপনযার সন্যান থ্মহিু লপ্রসু্ মির 

লশক্যার্ী, প্রলিলি বযালষ্ে িমক্্ রযােমব স্বল্পমেয়যােী িক্্ বযা 

রযাপসেূহ, এলি থছমিমেময়মের জন্ িযাৎক্লরে 

পলরেযাপম্যাগ্ পেমক্প, ্যা িযামের বি্েযান েযা্্সম্পযােনযার 

স্র থরমে িযার বযালষ্ে িক্্ অজ্মন এলগময় লনময় ্যামব। 

আপনযামে লপিযােযািযা ও লিমের এেজন সেস্ লহমসমব 

লিেমে আপনযার সন্যামনর িযালহেযা বুঝযার জন্ আপনযার 

সন্যান সম্পমে্ ির্ লেময় সহযায়িযা েরমি হমব এবং 

সলরিয়ভযামব িক্্েযাত্রযা লনর্যারমর অংশগ্রহর েরমি হমব। 

■	 সপাপ্রশেকু ৃ ত স্পেশাল এডকু কেশন স্রিাগ্াম ও সার্ভিসসমূহ: 

DOE আপনযার সন্যামনর জন্ ্মরযাপ্ুতি নূ্ন্িে 

লনমষরযাত্মে পলরমবমশ থপ্রযাগ্রযাে ও সযালভ্সসেূহ সুপযালরশ 

েরমব। আপনযার সন্যানমে থ্ থপেশযাি এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে, 

লরমিমিে সযালভ্স, সমূ্পরে সহযায়িযা ও সযালভ্স এবং সহযায়ে 

প্র্ুলতিগি উপের প্রেযান েরযা হমব, IEP-থি িযার িযালিেযা 

রযােমব। আপনযার সন্যান লবমশষ ্যািযায়যাি সুলবরযা ও 

েীঘ্ ু ুযালয়ি স্ি বছমরর সযালভ্স (জিযাই ও অগযাস্ েযামস) িযাভ 

্লে আপনযার সন্যান থ্যাগ্িযার েযানেণ্ড 

পূরর েমর (16 নবির পৃষ্যার শুরু


 থরমে পযাওয়যা ্যামব), িযাহমি লিে আপনযার 

সযামর এেলি CPSE লেলিং-এ 


ইনলেলভজুময়িযাইজড্ এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে
	
(ব্লতিে লশক্যা পলরেল্পনযা, IEP)
 

বিলরর জন্ েযাজ েরমব।
	

েরমব লে-নযা, এই অংমশ িযা উমলেখ রযােমব। থপ্রযাগ্রযাে ও 

সযালভ্স সম্পমে্ আরও জযানমি পৃষ্যা 22 থেখুন।. 

■	 প্বকশে ব্যবস্া ও পপ্রবতভু নসমূহ: লবমশষ ব্বস্যা ও পলরবি্ন 

হমছে এেন ররমনর সযােঞ্জস্লবরযান ্যা পলরমবশ, পযাঠ্রিে, 

লশক্যালনমে্শনযা বযা েূি্যায়মনর থক্মত্র প্রময়যাগ েরযা হয়, 

এগুমিযা প্রলিবলধিিযা্ুতি লশক্যার্ীমেরমে িযামের 

প্রলিবলধিিযাহীন লশক্যার্ীমের সযামর সেযানভযামব ক্যাসরুমে 

অংশগ্রহমর সক্েিযা থেয়। উেযাহরমরর েমর্ আমছ েৃশ্েযান 

উপেরর ্ুতি েরযা (িযাি্, ছলব, বরসংমেি) বযা উত্তরমরর ্

জন্ সহযায়িযা প্রেযান েরযা (লশক্যালনমে্শনযা ও অনুশীিন, 

েৃশ্েযান ও উচ্চযালরি উপেরর, উপযােযানগুমিযার 

শৃঙ্খিযালবরযান, সঙ্ীি)। 

CPSE আপনযার সন্যামনর IEP–এর েলপ প্রেযান েরমব। 
এছযােযাও আপনযামে থনযালিস অভ লরেমেমন্শন (সুপযালরমশর 
লিলঠ) প্রেযান েরমব ্যামি আপনযার সন্যামনর IEP-থি 
সুপযালরশেৃ ি সযালভ্স ও থপ্রযাগ্রযামের েরযা লিলখিভযামব থেওয়যা 
রযােমব। 
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IEP-এর িক্্ হমব ন্নিে লনমষরযাত্মে পলরমবশ ( LRE) প্রেযান েরযা ্যা আপনযার সন্যামনর িযালহেযার সযামর সযােঞ্জস্পর্ । এর 
অর্ হমিযা আপনযার সন্যান িযার থপ্রযাগ্রযাে ও সযালভ্স সমব্যাচ্চ সম্ভব উপ্তি অপ্রলিবধিী সহপযাঠীমের অন্ভ্তি েমর, এেন এেলি  
েযাঠযামেযায় িযাভ েরমব। আপনযার সন্যামনর িযালহেযা এেলি সযারযারর লশক্যা েযাঠযামেযায় প  রর হমি পযামর লে নযা, লিে প্ররমেই থসিযা   
লবমবিনযা েরমব। অন্যান্ েযাঠযামেযা, থ্েন এেলি সেলন্বি েযাঠযামেযায় থপেশযাি ক্যামস বযা থপেশযাি ক্যামসর েরযা শুর    ু  িখলন লবমবিনযা   
েরযা হমব, ্খন আপনযার সন্যান, সহযায়িযা ও সযালভ্মসর সযাহযা্্ লনময়ও ্খন এেলি সযারযারর লশক্যার ক্যামস প্্যাপ্ত অগ্রগলি অজ্ন   
েরমি সক্ে হমি পযারমব নযা, িখন। লরমিমিে সযালভ্স (সংললিটি পলরমসবযা) ও সপযালরশেৃ ি প্যারযাপ্রমফশন্যাি সযালভ্মসর সহযায়িযার 
গুরুমত্বর েরযাও LRE  লবমবিনযা েমর।  

ূ ূ
ু ু

ূ

ু

বারেভিে ও অনকুকরািেৃ ত CPSE প্মটংসমূহ 

আপনযার সন্যামনর লপ্রস্ি থপেশযাি এে মেশন সযালভ্স 
গ্রহরেযামি িযার  IEP বছমর েেপমক্ এেবযার প্্যামিযািনযা েরযা    
হমব। এিযামে বিযা হয় "বযালষ্ে প্্যামিযািনযা"। বযালষ্ে  
প্্যামিযািনযার জন্ আপনযার CPSE প্রশযাসে আপনযার সযামর  
থ্যাগযাম্যাগ েরমবন। লেলিংময় লিে আপনযার সন্যামনর অগ্রগলি  
সম্পমে্ আমিযােপযাি েরমব এবং আপনযার সন্যামনর থপ্রযাগ্রযাে ও  
সযালভ্স অব্যাহি রযাখযা, সংমশযারন েরযা, বযা রে েরযা হমব লে নযা,   
থসিযা লনর্যারর েরমব। ্লে    CPSE  লনর্যারর েমর থ্ আপনযার   
সন্যান আর থপেশযাি এেমেশন সযালভ্মসর জন্ থ্যাগ্ নয়,  
িযাহমি িযারযা আপনযা র সন্যানমে "লেক্যালসফযাই" (লববগীেরর) 
েরমব। অনকুগ্হ েকর  লেক্যালসলফমেশন অংশলি 27 নবির পষ্যায় 
থেখন। 

ু ু

ু

্
ৃ

ু

বযালষ্ে প্্যামিযািনযার উমদ্শ্: 

■	 িিেযান সু্ ি বছমর থেযান্ িক্্গুমিযা অলজ্ি হময়মছ, থসিযা 

লনলচিি হওয়যার জন্ IEP-এর সেি লেেগুমিযা প্্যামিযািনযা 

েরযা; 

■	 আপনযার সন্যামনর লশক্যাগি িযালহেযা সম্পলে্ি নিুন ির্ 

লবমবিনযা েরযা; এবং 

■	 ্লে লশক্যার্ীর থপেশযাি এেুমেশন সহযায়িযা অব্যাহি 

রযাখযার প্রময়যাজন হয়, িযাহমি এেলি নিুন IEP লিখমি 

হমব ্যা LRE-থি অলরেির অন্ভ্ুলতিমি প্রস্তুলির েরযা 

লবমবিনযা েরমব এবং আসন্ন সু্ ি বছমর থপ্রযাগ্রযামের সেি 

লেে বরন্ যা েরমব। 

বযালষ্ে প্্যামিযািনযা ছযােযাও অলিলরতি এেলি CPSE লেলিংময়র 
জন্ আপলন অনুমরযার জযানযামি পযামরন। এিযামে সযারযাররি বিযা 
হয় "অনুমরযারেৃ ি প্্যামিযািনযা"। আপলন ্লে অনুভব েমরন থ্, 
আপনযার সন্যান উমলেখম্যাগ্ অগ্রগলি অজ্ন েমরমছ এবং লেছু 
বযা সেি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর আর প্রময়যাজন থনই বযা 
িযার সংমশযারন প্রময়যাজন, িযাহমি আপলন বযােলি CPSE 
লেলিংময়র অনুমরযার জযানযামি িযাইমি পযামরন। এছযােযাও আপলন 
্লে অনুভব েমরন থ্, িিেযান সযালভ্স লনময় আপনযার সন্যান 
্রযা্র অগ্রগলি অজ্ন েরমছ নযা, িযাহমি আপলন বযােলি 
CPSE লেলিংময়র অনুমরযার জযানযামি িযাইমি পযামরন। এেলি 
বযােলি CPSE লেলিংময়র অনুমরযার জযানযামি হমি আপনযামে 
এেলি CPSE-এর েযামছ বযােলি CPSE লেলিং অনুমরযামরর 
েযারর ব্যাখ্যা েমর এেলি লিলঠ লিখমি হমব। আপলন ্লে 
CPSE লেলিংময়র অনুমরযার জযানযান, িযাহমি CPSE-থে নিুন 
বযা বযােলি েযাগজপত্র বযা থবসরেযালর েূি্যায়ন প্রেযান েরমি 
হমব, ্যা CPSE লেলিংময় লবমবলিি থহযাে বমি আপলন িযান। 

বযালষ্ে বযা অনুমরযারেৃ ি প্্যামিযািনযা CPSE লেলিংময় লিমের 
সযামর অংশগ্রহমরর পর CPSE প্রশযাসে আপনযামে IEP প্রেযান 
েরমবন এবং আপনযামে লিলখিভযামব সুপযালরশেৃ ি থপেশযাি 
এেুমেশন সযালভ্মসর ব্যাপযামর অবলহি েরমবন। 

পকু ভুনমমূল্যায়ন 

আপনযার সন্যানমে প্রলিবলধিিযা্ুতি লপ্রসু্ ি লশক্যার্ী লহমসমব 
শনযাতি েরযার পর, আপলন থ্ থেযামনযা সেয় পুনেূ্ি্যায়মনর 
অনুমরযার জযানযামি পযারমবন। এিযামে "পুনেূ্ি্যায়ন" বিযা হয়। 
থ্মহিু আপলন ও CPSE উভময় ্লে লিলখলিভযামব সম্মি নযা 

LRE অর্ হমিযা প্রলিবলধিিযা্ুতি লশক্যার্ীমেরমে ্িিু েু সম্ভব 
থবলশ অপ্রলিবধিী লশক্যার্ীমের পযাশযাপযালশ লশক্যা থেওয়যা। 
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রযামেন, িযাহমি বছমর এমের থবলশ CPSE লেলিং হয় নযা, 
CPSE থসমহিু এেলি পুনেূ্ি্যায়মনর ব্বস্যা েরমব। 
পুনেূ্ি্যায়মনর অনুমরযার জযানযামি হমি আপনযামে আপলন থেমনযা 
আপনযার সন্যামনর জন্ নিুন েূি্যায়ন িযাইমছন, থসিযা ব্যাখ্যা 
েমর CPSE প্রশযাসমের েযামছ এেলি লিলঠ লেমি হমব। 

CPSE ্রযা্র পুনেূ্ি্যায়মনর ব্বস্যা েরমব: 

■	 ্লে CPSE আপনযার সন্যামনর লশক্যাগি ও বেনলদেন 

আবলশ্ে িযালহেযার ব্যাপযামর লনলচিি হয়, িযাহমি 

পুনেূ্ি্যায়মনর ব্বস্যা েরমব; লেংবযা 

■	 ্খলন CPSE আপনযার সন্যামনর লেক্যালসফযাই েরযার েরযা 

লবমবিনযা েরমব। লেক্যালসলফমেশন সম্পমে্ অলরে িমর্র 

জন্ পৃষ্যা 27 থেখুন। 

পূনেূ্ি্যায়মনর পূমব্ IEP প্রশযাসন আপনযার েিযােি লনময় 
আপনযার সন্যান সম্পলে্ি িিেযান উপযাত্ত প্্যামিযািনযা েরমব, 
এবং নিুন েূি্যায়ন সম্পন্ন েরমব লে নযা, িযা লনর্যারর েরমব। 
CPSE প্রশযাসে আপনযামে েূি্যায়মনর লিলখি থনযালিস লেমবন 
এবং আপনযার সন্যানমে েূি্যায়মনর জন্ লিলখি সজ্যাি সম্মলি 

লেমি অনুমরযার জযানযামবন। আপলন েূি্যায়মনর জন্ আপনযার 
সম্মলি থেওয়যার পর আপনযামে লনউ ইয়ে্ থস্ি এেুমেশন 
লেপযাি্মেমন্টর অনুমেযালেি থপ্রযাভযাইেযারমের িযালিেযা থরমে 
এেলি েূি্যায়মনর সযাইি থবমছ লনমি হমব, ্যারযা CPSE 
প্রশযাসেমের সুপযালরশেৃ ি েূি্যায়ন পলরিযািনযা েরমব। 

পুনেূ্ি্যায়ন সম্পন্ন হওয়যার পর CPSE প্রশযাসে পুনেূ্ি্যায়মনর 
ফিযাফি লনময় আমিযািনযা ও এেলি নিুন IEP বিলরর জন্ 
আপনযার সযামর এেলি সভযার সেয়সূলি লস্র েরমবন। 
পুনেূ্ি্যায়মনর CPSE লেলিংময়র পর CPSE প্রশযাসে 
আপনযামে IEP প্রেযান েরমবন এবং আপনযামে লিলখিভযামব 
সুপযালরশেৃি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর ব্যাপযামর অবলহি 
েরমবন। পুনেূ্ি্যায়মনর অনুমরযার জযানযানর 60 লেমনর েমর্ 
CPSE এই সভযা আময়যাজন েরমব এবং IEP-থি থ্সব 
থপ্রযাগ্রযাে ও সযালভ্মসর েরযা বিযা আমছ, থসগুমিযার ব্বস্যা েরমব। 

আপনযার সন্যামনর লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্স গ্রহরেযামি 
িযার IEP লশক্যা বছমর েেপমক্ এেবযার প্্যামিযািনযা েরযা হমব। 

এিযামে বিযা হয় "বযালষ্ে প্্যামিযািনযা"। 
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	1 
স্রফাকরল 
(সকুপাপ্রশ) 

2 
মূল্যায়ন 

3 
CPSE প্মটং 

4 
সার্ভিসসমূহ 

(পপ্রকেবাসমূহ) 

4. সার্ভিকসস (পপ্রকেবাসমূহ) 

উপপ্রপ্িত্র 

ইনলেলভজুয়যািযাইজে এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে (IEP) আমছ, এেন 
লপ্রসু্ ি লশক্যার্ীমের সহযায়িযার জন্ লেছু লশক্যা ও লরমিমিে 
সযালভ্মসর ব্বস্যা রময়মছ। লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্স 
স্বল্প লনয়ল্রিি থরমে অলরেির লনয়ল্রিি প্্ন্ লবসৃ্ি। স্বল্প 
লনয়ল্রিি েে্সূলি লশক্যার্ীমেরমে IEP থনই, এেন লশক্যার্ীমের 
পযাশযাপযালশ লশক্যািযামভর সুম্যাগ থেয়। অলরে লনয়্রির্ুতি 

েে্সূলি থসসব লশক্যার্ীমের জন্ পযাওয়যা ্যায় ্যামের অলরে 
লবমশষযালয়ি সহযায়িযা ও পলরমষবযা প্রময়যাজন। 

লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অভ এেুমেশন (DOE)-থে 
অবশ্ই নূ্নিে লনয়ল্রিি পলরমবমশ (LRE) সযালভ্স লেমি হমব। 
LRE এর অর্ হমিযা এেন এেলি েযাঠযামেযা, থ্খযামন IEP-্ুতি 
লশক্যার্ীরযা ্ি থবলশ সম্ভব IEP থনই, এেন লশক্যার্ীমের 
পযাশযাপযালশ লশক্যািযাভ েরমব। LRE সম্পমে্ আরও পেমি হমি 
20 নবির পৃষ্যার বক্স-এ থেখুন। 

স্রিাগ্াম ও সাপ্্সসমূহ প্ববরণ 

প্রকলক্ড সার্ভিস 
(সংপ্লিষ্ট পপ্রকেবা) 

রিমলমটড সারভষিস (সংরলিষ্ট পরিমষবা)-এি অন্ভকুভুক্ত আমছ রফরিকযোল যেিারপ, অককু যেমপৈনযোল যেিারপ, 
রপেি/ভাষা যেিারপ, কাউমসেরলং, স্ান পরিরির্ ও িলািল সহাে্া পরিমষবা, শ্রুর্ ও স্াস্যে পরিমষবা। 
রিমলমটড সারভষিসসিূহ রিার্ষ্ারনক লমষেযেি বযোপামি সহাে্া কমি। 

স্পেশাল এডকু কেশন 
আইটনাকরন্ টিার (SEIT) 

SEIT হমলন একিন যপেৈাল এডকু মকৈন রৈষেক র্রন একিন রৈষোেথীি সামে রিার্ষ্ারনক, 
আমবগিরন্ ও সািারিক দষে্া রনমে ঘরনষ্টভামব কাি কমিন। এই সারভষিস আপনাি সন্ামনি রনেরি্ 
আরলভু িাইল্ডহুড যরিাগ্ামি, আপনাি রনমদভু রৈ্ অনযে যকান িাইল্ডমকোি রিদানকািীি রঠকানাে, রকংবা 
যকানও যকানও পরিরস্র্ম্ আপনাি পারিবারিক বাসস্ামন ষেকুদ্র দমল অেবা এককভামব (ওোন-অন-
ওোন) রিদান কিা হম্ পামি। 

এেট সমপ্বিত োিাকমাকত 
স্পেশাল ক্াস (অিভু বা পূণভু 
প্দবস) (SCIS) 

এটি এিন একটি ক্াসরুি য্খামন IEP-সহ ও IEP-রবহীন রৈষোেথীমদি একমত্র রৈষোদান কিা হে। 
SCIS ক্ামস অন্ভকুভুক্ত োমকন একিন যপেৈাল এডকু মকৈমনি রৈষেক এবং ক্াসরুি পযোিারিমফৈনযোল। 
সকল স্াফ সহম্ারগ্ািূলকভামব পকুমিা রদনবযোপী কাি কমিন ্াম্ IEP আমছ য্সব রৈষোেথীমদি, 
্ামদি রৈষোরনমদভু ৈনা অরভম্ািন ও পরিব ভ্ু ন কিা ্াে এবং রনরচি্ কিা ্াে য্ পকুমিা ক্াস সা্ািণ 
রৈষো পাঠরিমি অংৈগ্হণ কিম্ পামি। 

স্পেশাল ক্াস 
(অিভু বা পূণভু প্দবস) 

এটি একটি ক্াসরুি ্া শু্কু IEP-্কুক্ত রৈষোেথীমদি পরিমষবা যদে, ্ামদি িারহদা একটি সা্ািণ রৈষোি 
কাঠামিাে বা SCIS ক্াসরুমি পূিণ কিা সম্ভব নে। একটি যপেৈাল ক্ামসি রৈষোেথীমদি একই স্তমিি 
অযোকামডরিক ও রৈষেণ শবরৈষ্ট, সািারিক রবকাৈ, ৈািীরিক রবকাৈ এবং/অেবা শদনরদিন িারহদা োমক। 
যপেৈাল ক্াসগুমলাি যন্ৃত্ব যদন যপেৈাল এডকু মকৈন রৈষেক এবং সা্ািণ্ এক বা একার্ক 
পযোিারিমফৈনযোল োমকন। যপেৈাল ক্ামস সা্ািণ্ 6–12 রৈষোেথী োমক। 

আবাপ্সে ব্যবস্া 

আবারসক বযেবস্া যস্ট-অনকুমিারদ্ রির্রদন কিপমষে পাাি ঘণ্া কমি সতিামহ পাাি রদমনি পরিমষবাি 
একটি যপেৈাল এডকু মকৈন যরিাগ্াি, ্া রিদান কিা হে এিন একটি সাইমট য্খামন যছমলমিমেিা রির্রদন 
24 ঘণ্াবযোপী পরিি্ভুা পাে। এই যরিাগ্াি যসসব যছমলমিমেমদি িনযে ্ামদি রির্ 24 ঘণ্া িমনাম্াগ 
যদো আবৈযেক। 
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বািপ্ত সহায়তা ও সার্ভিসসমূহ 

লনমি ব্যাখ্যা েরযা থপ্রযাগ্রযাে ছযােযাও IEP-থি সুপযালরশ েরযা হমি 
পযামর, থসরেে লেছুসংখ্ে অন্যান্ সহযায়িযা ও সযালভ্স রময়মছ। 

প্যারযাপ্রমফশন্যাি হমিন IEP আমছ এেন লশক্যার্ীমের জন্ 
ওয়যান-অন-ওয়যান (এেজমনর-সযামর-এেজন) বযা কু্ দ্র গ্রুমপ 
সহযায়িযা প্রেযানেযারী ব্লতি। প্যারযাপ্রমফশন্যািগর থেযান লশক্যার্ীর 
আিররগি ও স্বযাস্্গি িযালহেযাসহ বেনলদেন জীবমনর িযালহেযা 
পূরমর সহযায়িযা েমরন। 

এেলি অ্যাপ্সসট্ স্্েনলপ্জ (AT) প্ড্াইস হমছে এেন 
এে ররমনর সরঞ্জযাে, লজলনস বযা ব্বস্যা ্যা এেলি থছমিমেময়র 
লরিয়যাশীিিযা সক্েিযা বযােযামি, বজযায় রযাখমি, বযা উন্নি েরমি 
ব্বহযার েরযা হয়, থ্েন েলেউলনমেশন থবযাে্, েলেউলনমেশন 
লেভযাইস, FM ইউলনি, এবং েেলপউিযার বযা ি্যাবমিি 
ব্বহযামরর সুম্যাগ। ্লে CPSE বুঝমি পযামর থ্ আপনযার 
সন্যামনর অ্যালসসলিভ থিেনিলজ লেভযাইস প্রময়যাজন, িযাহমি 
থসিযা িযার IEP-থি িযালিেযাভুতি রযােমব। অ্যালসলস্ভ 
থিেনিলজ সম্পমে্ আরও জযানমি ওময়বসযাইি থেখুন 
https://www.schools.nyc.gov/special

education/supports-and-services/assistive

technology 

ইংমরলজলভন্ন অন্ ভযাষযায় েরযা বমি, এেন লেছু লেছু 
থছমিমেময়মের জন্ বাইপ্লঙ্কু যা যা ্যামব। য়াল সার্ভিসসমূহ প ওয়
্লে থেযান থছমিমেময়র জন্ থপেশযাি ক্যাস সুপযালরশ েরযা হয়, 
িযাহমি IEP-থি থছমিমেময়র বযাইলিঙু্য়যাি ক্যাস আবশ্ে বমি 
বলর্ি হমি পযামর। লেংবযা, ্লে থেযান থছমিমেময়র জন্ লপেি 
থররযালপ সুপযালরশ েরযা হয়, িযাহমি IEP-থি বযাইলিঙু্য়যাি 
পলরমষবযা প্রেযানেযারীর েযাছ থরমে থছমিমেময়র লপেি থররযালপ 
গ্রহর আবশ্ে বমি বলর্ি হমি পযামর। 

্লে আপনযার সন্যামনর IEP এেলি থপেশযাি ক্যাস বযা এেলি 
সেলন্বি েযাঠযামেযায় এেলি থপেশযাি ক্যাস সুপযালরশ েমর, িযাহমি 
িযার জন্ ট্ান্সকপাক ভ্ুশন (্যািযায়যাি) সুলবরযার ব্বস্যা রযােমি 
পযামর। িযাহমি আপনযার সন্যামনর CPSE ও সু্ ি 
ট্যাসিমপযামি্শমনর ব্বস্যা েরমব। 

আপনযার সন্যামনর IEP ্লে SEIT এবং/অরবযা লরমিমিে 
সযালভ্স সুপযালরশ েমর, এবং থসসব সযালভ্স আপনযার সন্যামনর 
লপ্রসু্ ি, িযাইল্ডমেয়যার থপ্রযাগ্রযাে, বযা বযালেমি প্রেযান েরযা হয়, 
িযাহমি লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অভ এেুমেশন (DOE) 
ট্যাসিমপযামি্শমনর ব্বস্যা েরমব নযা। ট্যাসিমপযামি্শন ব্য় থফরি 
পযাওয়যা সম্পমে্ আরও িমর্র জন্ https://www. 

schools.nyc.gov/special-education/supports

and-services/related-services ওময়বমপজ থেখুন 
এবং স্ক্রি েমর থপজ-এর লনমি থেখুন। 

লপ্রসু্ মির থ্সব থছমিমেময়মের আিরর িযামের লশক্যায় 
প্রলিবধিে, িযামের সহযায়িযার জন্ আিরণগত সহায়তা পযাওয়যা 
্যায়। উেযাহররস্বরূপ, আপনযার সন্যান হয়মিযা এেন আিরর 
েরমছ ্যার জন্ িযার লনমজর লেংবযা অন্মের লবপমের ঝু ঁলে 
আমছ। এসব আিরর হয়মিযা িযামের প্রলিবলধিিযার েযারমর 
লেংবযা লবিলবিি সযােযালজে ও েযানলসে লবেযামশর েযারমর হয়। 
থছমিমেময়রযা িযামের IEP লনমে্লশি আিররগি সহযায়িযা িযাভ 
েরমি পযামর ্যা িযামেরমে এেলি ক্যাসরুে েযাঠযামেযায় লনরযাপমে 
ও ফিপ্রসূভযামব অংশগ্রহমরর সুম্যাগ থেমব। 

্খন থেযান থছমিমেময়র আিরর িযার লশক্যায় ব্যাঘযাি ঘিযায়, 
িখন থেন থস এেন আিরমর লন্ুতি হয় এবং থস আিররলি 
েীভযামব িযার পলরমবমশর সযামর সম্পে্্ুতি হয়, থসিযা সনযাতি 
েরযার জন্ েূি্যায়নেযারী এমজলসিমে এেলি ফযাংশন্যাি 
লবমহলভয়রযাি অ্যামসসমেন্ট (লরিয়যােূিে আিররগি েূি্যায়ন, 
FBA) পলরিযািনযা েরমি হয়। আপনযার সন্যামনর আিরর 
সম্পমে্ ্লে আপনযার থেযান উমবেগ রযামে, িযাহমি আপনযামে 
থসিযা CPSE-এর েযামছ থেওয়যা থরফযারযাি থিিযামর (8 (আি) 
নবির পৃষ্যায়) উমলেখ েরমি হমব এবং আপলন ্খন 
েূি্যায়নেযারী এমজলসির সযামর সযাক্যাি েরমবন, িখন এমজলসিমে 
এেলি FBA পলরিযািনযার জন্ আপনযামে বিমি হমব। CPSE 
সভযায় FBA-থে এেলি লবমহলভয়যার ইন্টযারমভনশন প্্যান 
(আিররগি হস্মক্প পলরেল্পনযা, BIP) বিলরমি ব্বহযার 
েরমি পযারমব। থছমিমেময়র সেস্যা সৃলটিেযারী আিররমে 
অলরেির উপ্ুতি আিরমর পলরবি্ন েরমি সহযায়িযার জন্ 
থ্সব থেৌশি ব্বহযার েরযা হমব, BIP িযার ব্যাখ্যা েমর। 

BIP ছযােযাও উপমর আমিযালিি বহু থপ্রযাগ্রযাে ও সযালভ্স 
আিররগি সেস্যায় সহযায়িযা েরমি পযামর। 

দীরাপ্য়ত স্ল বছর সার্ভিসকু  সপযালরশ েরযা হয় লেছু  লেছ 
লশক্যার্ীমের থক্মত্র ্যামের জ িযাই এবং অগযামস্ সযালভ্মসর 
প্রময়যাজন হয় ্যামি িযামের লবেযামশর থক্মত্র উমলেখম্যাগ্   
পচিযােপসরর থরযার েরযা ্যায়। ্লে স্   ু ি বছমরর শুরুমি থেযান  
থছমিমেময়র IEP-এর িক্্ ও উমদ্শ্সেহ পনঃপ্রলিষ্যা েরমি   
অম্ৌলতিে পলরেযার সেয় প্রময়যাজন হয় ্যা থস প ব্িী সু্ ি  
বছমরর থশমষ আয়ত্ত েমরলছি, িযাহমি থস থছমিমেময়    
"উমলেখম্যাগ্ পচিযােপসরর" থেযােযামবিযা েরমব। আপনযার  
সন্যান েীঘ্যালয়ি সু্ ি বছমরর সযালভ্স িযাভ নযা েমর, িযাহমি িযার  
উমলেখম্যাগ্ পচিযােপসরমরর আশঙ্যা আমছ, এেন লনলচিি হমিই 
শুরু  CPSE আপনযার সন্যামনর IEP-থি এসব সযালভ্সপ্রযালপ্ত  
লনলচিি েমর। এেন হমি   CPSE এেলি লববলি অন্ভ্তি  
েরমব ্যা এ স পযালরমশর ব্যাখ্যা লেমব। থছমিমেময়মের 
সম্প্রসযালরি বছর সযালভ্স িযামভর জন্ অবশ্ই লপিযােযািযার 
সম্মলি িযাগমব। 

ভু ু ু
ু

ূ ু

ূ ্

ৃ ু

ু
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সার্ভিকসর ব্যবস্া েরা 

IEP বিলরর পর CPSE লপিযােযািযা লহমসমব আপনযামে সযালভ্স 
শুরুর জন্ লিলখি অনুেলি প্রেযামনর অনুমরযার জযানযামব। এিযামে 
বমি সযালভ্মসর জন্ "সজ্যাি সম্মলি"। ্লে লপিযােযািযা লহমসমব 
আপলন অনুেেু প্রেযামনর অনুমরযামর সযােযা নযা থেন লেংবযা আপলন 
্লে সম্মলি লেমি অস্বীেৃ ইি জযানযান, িযাহমি CPSE থেযান 
সযালভ্মসর আময়যাজন েরমব নযা এবং বযােলি থেযান পেমক্প 
গ্রহর েরযা হমব নযা। আপলন ্লে এেজন ফস্যার (পযািে) 
লপিযােযািযা হন, িযাহমি বযােলি লনমে্শনযার জন্ পৃষ্যা 26 থেখুন। 

IEP লনমে্লশি সেি থপ্রযাগ্রযাে ও সযালভ্মসর জন্ DOE েযায়বধি 
রযােমব। সযালভ্স শুরু হমি হমব: 

■	 বয়মসযাপম্যাগী লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর থ্যাগ্িযা 

অজ্মনর প্ররে লেন থরমে; লেংবযা 

■	 লপিযােযািযার "প্রযারলম্ভে েূি্যায়মনর সম্মলি" ফরে-এ সই 

েরযার লেন থরমে অনলরে 60 সু্ ি লেবস লেংবযা প্রযারলম্ভে 

CPSE লেলিংময়র 30 সু্ ি লেবস, এগুমিযার েমর্ থ্লি 

আমগ হমব, থস িযালরখলির েমর্। 

প্রি্যালশি সযালভ্স শুরুর লেনলি IEP-থি িযালিেযাভুতি রযােমব। 

থপ্রযাগ্রযাে এবং সযালভ্স সম্পমে্ আপনযার থেযান উমবেগ বযা প্রশ্ন 
রযােমি অনুগ্রহ েমর আপনযার CPSE প্রশযাসমের সযামর 
থ্যাগযাম্যাগ েরুন। 

24
 



 

  
  

  
  

  
   

  
 

 

 

   
 

 

 

    
    

  
  

   

  
  

     
 

  

 
 

 

   
 

   

    
 

 
 

  

    
 

 
 

     
   

  
   

  
  

  
   

   
  

 
  

     
    

  

   
  

 

 
 

স্রিাগ্াম ও সার্ভিকসর স্ান 

থপ্রযাগ্রযাে ও সযালভ্স প্রেযামনর স্যান থছমিমেময়র 
ইনলেলভজুয়যািযাইজে এেুমেশন্যাি থপ্রযাগ্রযামের (IEP) সুপযালরশ 
ও বয়স অনু্যায়ী হমব। আপনযার সন্যামনর IEP সুপযালরশ জযানযার 
জন্ িযার IEP-এর “লরেমেমন্ে থপেশযাি এেুমেশন থপ্রযাগ্রযােস্ 
অ্যান্ সযালভ্মসস” অংশ থেখুন। বহু থছমিমেময়র জন্ থপেশযাি 
এেুমেশন সযালভ্সসেূহ প্রেযান েরযা হমি পযামর এেলি 
অন্ভু্লতিেূিে লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অভ এেুমেশন 
(DOE)-এর 3-K বযা লপ্র-K ফর অি থপ্রযাগ্রযামে। 

স্্সব স্ছকলকমকয়র IEP আকছ ্াকত স্পেশাল এডকু কেশন 
আইটনাকরন্ টিার (ভ্াম্যমান প্বকশে প্শক্ার প্শক্ে, 
SEIT) এবং/অেবা প্রকলক্ড সার্ভিস সকুপাপ্রশ েরা 
হকয়কছ 
■	 আপনযার সন্যামনর বয়স ্লে 3 বছর হয়, িযাহমি থস এেলি 

লরি 3-K ফর অি থজনযামরি এেুমেশন থপ্রযাগ্রযামে নযালভ্স 
থপমি পযামর এবং আপনযার উলিি https://www. 
schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade
by-grade/3k ওময়বসযাইমি থেওয়যা আমবেন প্রলরিয়যায় 
ভলি্র আমবেন েরযা 

■	 আপনযার সন্যামনর বয়স ্লে 4 বছর হয়, িযাহমি থস এেলি 
লরি লপ্র-K ফর অি থজনযামরি এেুমেশন থপ্রযাগ্রযামে নযালভ্স 
থপমি পযামর এবং আপনযার উলিি https://www. 
schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade
by-grade/pre-k ওময়বসযাইমি থেওয়যা আমবেন প্রলরিয়যায় 
ভলি্র আমবেন েরযা 

■	 আপনযার সন্যান ্লে 3 বযা 4 বছর বয়সী হয়, িযাহমি 
আপনযার সন্যামনর িযালহেযার উপর লভলত্ত েমর থস থেযামনযা 
DOE বলহভ্ূি আলি্ িযাইল্ডহুে থপ্রযাগ্রযামে, আপনযার 
পযালরবযালরে বযাসযাবযালেমি, লেংবযা লপিযােযািযা লহমসমব আপনযার 
থবমছ থনওয়যা অন্ থেযামনযা লশশুমসবযার স্যামন আপনযার 
সন্যামনর িযালহেযা ও পলরবযামরর প্রযারযান্ অনু্যায়ী সযালভ্স 
থপমি পযামর। 

■	 েলেলি অন লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন (CPSE) এেলি 
্মরযাপ্ুতি লপ্রসু্ি থজনযামরি এেুমেশন থপ্রযাগ্রযামে ভলি্র 
জন্ আসমনর ব্বস্যা েমর নযা। আপলন ্লে থেযামনযা DOE 
3-K এবং লপ্র-K থপ্রযাগ্রযামে আমবেন েরমি আগ্রহী হন, 
িযাহমি 3 নবির পৃষ্যা থেখুন। 

স্্সব স্ছকলকমকয়র IEP আকছ ্াকত এেট স্পেশাল 
ক্াস অেবা স্পেশাল ক্াস ইন অ্যান ইনটকগ্ক্ড স্সটং 
(সমপ্বিত োিাকমাকত প্বকশে ক্াস, SCIS) সকুপাপ্রশ েরা 
হকয়কছ 
■	 CPSE এেলি ্মরযাপ্ুতি লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন 

থপ্রযাগ্রযামে ভলি্র জন্ আসমনর ব্বস্যা েরমব। CSE/ 
CPSE-এর সযামর থ্যাগযাম্যামগর িমর্র জন্ পৃষ্যা নং 37 
থেখুন। 

■	 এসব ক্যাস লপ্র-K থসন্টযারসহ DOE 3-K এবং লপ্র-K 
থপ্রযাগ্রযামে এবং লেল্রিক্ট সু্ িগুমিযামি, সযামর সযামর েলেউলনলি-
থবজড্ থপেশযাি এেুমেশন থপ্রযাগ্রযামে পযাওয়যা ্যায়। আপনযার 
সন্যামনর IEP-থি সুপযালরশেৃ ি থপ্রযাগ্রযাে ও সযালভ্স আপনযার 
CPSE প্রশযাসমের ব্বস্যা েরযা স্যামন থেওয়যা হমব। 

■	 আপনযার সন্যামনর IEP ্লে এেলি থপেশযাি ক্যাস বযা SCIS 
এর সুপযালরশ েমর, িবুও আপনযামে 3-K বযা লপ্র-K ফর 
অি-এ আমবেন েরমি উৎসযাহ থেওয়যা হমছে। আপলন 
আমবেন েমরন, আসন িযাভ েমরন, এবং এেলি 3-K বযা 
লপ্র-K থপ্রযাগ্রযামে অংশগ্রহর েরমি লসধিযান্ থনন, িযাহমি 
আপনযার থবমছ থনওয়যা থপ্রযাগ্রযামে আপনযার সন্যামনর জন্ 
IEP-থি সুপযালরশেৃ ি সযালভ্সসেূহ সুপযালরশ েরমি CPSE 
আপনযার সযামর েযাজ েরমব। থ্ থেযামনযা প্্যাময় আপলন 
অরবযা থপ্রযাগ্রযামের স্যাফ CPSE-এর সযামর সযাক্যাি েরযার 
জন্ অনুমরযার েরমি পযারমবন ্যামি আপনযার সন্যামনর ্লে 
অলরে সহযায়িযার প্রময়যাজন হয়, থস থপ্রযাগ্রযামে িযার ব্বস্যা 
েরযা লনময় েরযা বিযা ্যায়। 

সীপ্মত িলািলক্ম ও অপ্্গম্যতার িাপ্হদা 

সু্ মি প্রমবশম্যাগ্িযার প্রমশ্ন, সীলেি িিযািিক্ে লশক্যার্ী হমিযা 
থস, থ্ িিযািমি সহযায়ে ্্রি বযা সরঞ্জযাে- থ্েন হুইিমিয়যার, 
ওয়যােযার, রিযাি, বযা ছলে ব্বহযার েমর- পলরমবমশর সযামর 
সেন্বয়লবরযামনর জন্, লেংবযা থেযান লশক্যার্ী থ্ সু্ মির 
পলরমবমশর সযামর েটি সহ্ েমর েযালনময় িমি এবং/অরবযা িযার 
সিীর্মের িযাইমি রীর গলিমি িমি, হমি পযামর থসিযা িযার 
থপশীগি েুব্িিযা, বযা সহ্ক্েিযার অভযামব, লেংবযা অন্ থেযান 
েযারমর। 

্লে আপনযার সন্যামনর জন্ SEIT এবং/অরবযা লরমিলিে 
সযালভ্স সুপযালরশ েরযা হয়, িযাহমি লপিযােযািযা লহমসমব সযাইমির 
প্রমবশম্যাগ্িযা সম্পমে্ জযানমি হমি আপনযামে থপ্রযাগ্রযামের 
সযামর সরযাসলর থ্যাগযাম্যাগ েরমর হমব। 

্লে আপনযার সন্যানমে থপেশযাি ক্যাস বযা সেলন্বি ব্বস্যায় 
থপেশযাি ক্যামসর সুপযালরশ েরযা হয়, িযাহমি CPSE ভলি্েযামিই 
্মরযাপ্ুতি প্রমবশম্যাগ্িযার লবষয়লি লনলচিি েরমব। 
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প্পতামাতার অপ্িোর 

ফস্টার স্েয়ার 

্লে নযা িযামের অলরেযারসেূহ বযালিি, প্রি্পর্েৃ ি, বযা সীলেি 
হয়, িযাহমি থেযান থছমিমেময়র জনেেযািযা বযা পযািে 
লপিযােযািযার এেে েিৃ্ত্ব আমছ িযামের সন্যামনর থপেশযাি 
এেুমেশনর ব্যাপযামর লসধিযান্ গ্রহমরর। ্খন থেযান থছমিমেময় 
ফস্যার থেয়যামর রযামে এবং িযার জনেেযািযা লপিযােযািযামে 
্ুলতিসঙ্ি খঁজযাখঁ যাওয়যা নযা ্যায়, িখন েলেলি অন ু ুলজর পরও প
লপ্র সু্ি থপেশযাি এেুমেশন (CPSE) প্রশযাসে লনর্যারর েরমব 
েযামে িযার "লপিযােযািযা" বমি গর্ েযার হমব। ্খন জন্েযািযা 
লপিযােযািযার অলরেযারসেূহ বযালিি, প্রি্পর্েৃ ি, এেজন 
লবিযারে েিৃ্ে থেযান থছমিমেময়র লশক্যাগি লসধিযান্ গ্রহমরর 
অলরেযার সীলেি েমর থেওয়যা হয়, লেংবযা লপিযােযািযাগর ্লে েৃি 
হন, িখন ফস্যার থেয়যামর রযােযা থছমিমেময়র ফস্যার প্যামরন্ট 
লপিযােযািযার ভূলেেযায় অবিীর্ হমি পযারমবন। এসব 
পলরলস্লিমি থেযান থছমিমেময়র ্খন থেযান ফস্যার প্যামরন্ট 

রযামেন, িখন ফস্যার প্যামরন্টমে লশক্যার্ীর সযামরযামগি 
প্যামরন্ট লহমসমব েযালয়ত্ব অপ্র েরমি হমব নযা েযারর লিলন 
ইমিযােমর্ই থপেশযাি এেুমেশন সংরিযান্ লবষময় ব্বহযা্্ 
সংজ্যায় "লপিযােযািযা" লহমসমব শি্ পূরর েমরমছন। 
আপলন ্লে ফস্যার প্যামরন্ট হন এবং আপনযার লশক্যা 
সংরিযান্ লসধিযান্ গ্রহমরর অলরেযার আমছ লে নযা জযানমি িযান, 
িযাহমি থছমিমেময়লির আইনগি অবস্যান ও লপিযােযািযার 
অলরেযামরর লবষময় আরও িমর্র জন্ সন্যামনর ফস্যার 
থেয়যার এমজলসির থেস ওয়যাে্ যাযামরর সযামর থ্ গযাম্যাগ েরুন। 
এছযােযাও আপলন এেলেলনম্রিশন ফর লিম্রেসি সযালভ্মসস (ACS) 
অলভস অভ এেুমেশন অ্যান্ এেপ্য়মেন্ট ইলনলশময়লিভমে 
থফযামন 212-453-9918 নবিমর বযা ইমেইমি 
education.unit@acs.nyc.gov লঠেযানযায় থ্যাগযাম্যাগ 
েরমি পযামরন। 
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অস্ায়ী আবাসকন োো প্শক্ােথীগণ 

থ্সব লশক্যার্ী থহযােমিস থশল্যামর বযা অন্ থেযান অস্যায়ী 
আবযাসমন বযাস েমর, স্যায়ী বযাসস্যামন বসবযাসরি লশক্যার্ীমের 
েমিযা িযামের এেই পযাবলিে সু্ মি ভলি্ হওয়যার ও সযালভ্স 
িযামভর অলরেযারসহ লনলে্টি লেছু অলরেযার রময়মছ। 
লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অব এেুমেশন (DOE)-এর 
সু্ মেন্ট ইন থিমম্পযারযালর হযাউলজং (অস্যায়ী আবযাসমনর লশক্যার্ী) 
ইউলনিমে প্রমশ্নযাত্তর এবং অস্যায়ী আবযাসমনর লশক্যার্ীমের 
অলরেযামরর ব্যাপযামর সহযায়িযােযামনর জন্ পযাওয়যা ্যামব। 
থফযামন 718-391-6845 নবিমর ইমেইমি 
MPonzio@schools.nyc.gov লঠেযানযায় থেলরমগ্রস পনমজযা 
(Marygrace Ponzio )-এর সযামর থ্যাগযাম্যাগ েরুন। 

বছমরর থেযামনযা সেয় ্লে আপনযার বযালের লঠেযানযা বেিযায়, 
অনুগ্রহ েমর েলেলি অন লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশনমে 
জযানযামবন (CPSE)। CSE/CPSE-এর সযামর থ্যাগযাম্যামগর 
িমর্র জন্ পৃষ্যা নং 37 থেখুন। 

প্রিস্কু ল স্পেশাল এডকু কেশন সার্ভিস সমাপ্তি 

সম্মলি প্রি্যাহযার 
আপলন আপনযার সন্যামনর জন্ লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন 
সযালভ্স থরমে সম্মলি থ্ থেযামনযা সেয় প্রি্যাহযার েরমি 
পযারমবন। এিযা “লরমভযামেশন অভ েনমসন্ট" (সম্মলি প্রি্যাহযার) 
বমিও পলরলিি। অনুমরযার অবশ্ই লিলখিভযামব এবং েলেলি 
অন লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন (CPSE) বরযাবর জযানযামি 
হমব। আপলন ্খন সম্মলি প্রি্যাহযার েরমবন, িখন: 

■	 CPSE-থে অবশ্ই এই েমে্ এেলি লবজ্লপ্ত লেমি হমব থ্, 
আপনযার প্রযারযান্ থেওয়যা ভযাষযায় প্রেত্ত সেি থপেশযাি 
এেুমেশন সযালভ্স আপনযার েযামছ লবজ্লপ্তলি পযাঠযানর 10 
ে্যামিন্যার লেবমসর েমর্ বধি হময় ্যামব। 

■	 আপনযার সন্যান আর লবমশষ লশক্যা পলরমষবযা িযাভ েরমব 
নযা। এর অন্ভ্ুতি আমছ থপেশযািযাইজে ্যািযায়যাি সুলবরযা, 
সহযায়ে প্র্ুলতি, এবং থপ্রযাগ্রযাে অলভম্যাজন। 

সম্মলি প্রি্যাহযামরর পর আপনযার অলরেযার আমছ লসধিযান্ 
পলরবি্মনর। আপলন ্লে িযান থ্ আপনযার সন্যানমে লপ্রসু্ ি 
থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর জন্ পুনেূ্ি্যায়ন েরযা থহযাে, 
িযাহমি আপনযামে অবশ্ই CPSE বরযাবর এেলি নিুন 
থরফযারযাি থিিযার লেমি হমব। 

লেক্যালসলফমেশন 

এছযােযাও CPSE লনর্যারর েরমি পযামর থ্, আপনযার সন্যানমনর 
আমেৌ থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর প্রময়যাজন থনই। ্লে িযা-ই 
হয়, িযাহমি CPSE সন্যা যা ্নমে “লেক্যালসফ ই” (লববগীেরর) 
েমর থেমব। এিযা েরযার পূমব্ CPSE এেলি পূনেূ্ি্যায়ন েরমব 
ও সন্যামনর লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্স অব্যাহি রযাখযার 
থ্যাগ্িযা লনর্ময়র জন্ CPSE লেলিং আহ্যান েরমব। এেলি 
থছমিমেময়মে লেক্যালসফযাই েরযার লসধিযান্ গৃহীি হমব িযার 
লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর থ্যাগ্িযা প্রলিপযােনেযারী 
লবষময় লবিবি বযা ববেি্ প্রেশ্ন নযা েরযার লভলত্তমি। আপলন 
্লে আপনযার সন্যামনর সযালভ্স প্রি্যাহযামরর লসধিযামন্ অসম্মি 
হন, িযাহমি আপলন আপনযার ন্যায়লবিযার িযামভর অলরেযার 
প্রময়যাগ েরমি পযারমবন। আপনযার ন্যায়লবিযার িযামভর অলরেযার 
সম্পমে্ আরও িমর্র জন্ অনুগ্রহ েমর পৃষ্যা 29 থেখুন। 

স্রেডভু 

প্শক্ােথীর স্রেডভু স্দখা: েলেলি অন লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন 
(CPSE)–এর সভযায় থ্সব েূি্যায়র বযা লরমপযাি্ লবমবিনযা েরযা 
হমব, েূি্যায়রেযারী সযাইিমে সভযার পূমব্ থসগুমিযা অবশ্ই 
আপনযামে সরবরযাহ েরমি হমব। উপরন্তু, আপনযার অলরেযার 
আমছ আপনযার সন্যামনর ফযাইমি লিলখি ও সংরলক্ি সেি 
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েূি্যায়ন ও লরমপযামি্র েলপ পযাওয়যার অনুমরযার জযানযাবযার। এিযা 
েরযা থ্মি পযামর CPSE-এর েযামছ অনুমরযার জযালনময়। 

CPSE-এর সভযার পর আপনযার CPSE প্রশযাসে আপনযার 
সন্যামনর ইনলেলভজুয়যািযাইজে এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে (IEP)-এর 

েলপ প্রেযান েরমবন। আপলন েলপর জন্ থ্ থেযান সেয় 
অনুমরযার েরমি পযামরন। 

সন্যামনর থরেমে্ সংরলক্ি লবষময়, থ্েন েূি্যায়মরর অন্ভ্ুতি 
থেযান লবষয়, লরমপযাি্ বযা IEP সম্পমে্, লপিযােযািযা অসম্মি হমি 
পযামরন। ্লে িযা হয়, িযাহমি আপলন থ্ লবষময় অসম্মি, িযা 

ন্যায়প্বিার পাওয়ার অপ্িোর 

আপনযার সন্যামনর ব্লতিে লশক্যা েে্সূলি (IEP) প্ররয়ন, প্্যামিযািনযা ও সংমশযারমন আপনযার অংশগ্রহর অপলরহযা্্। সন্যামনর 
IEP-থি েী আমছ, থসিযা আপলন ভযামিযাভযামব থবযামঝন, লপিযােযািযা লহমসমব আপনযার থসিযা লনলচিি েরযার অলরেযার ও েযালয়ত্ব 
আপনযার। আপলন ্লে েলেলি অন লপ্র সু্ি থপেশযাি এেুমেশন (CPSE) সভযার সুপযালরমশর সযামর এেেি নযা হন, িযাহমি 
আপনযার অলরেযার আমছ আপনযার সন্যামনর থ্যাগ্িযা, েূি্যায়ন, সযালভ্স এবং ভলি্র লসধিযান্মে ি্যামিঞ্জ েরযার। 

লনম্নলিলখি অলরেযারগুমিযা আপনযার আমছ? 

■	 সম্ূণভুরূকপ সজ্াত হওয়ার অপ্িোর: লশক্যা সংরিযান্ লসধিযান্-গ্রহর প্রলরিয়যা সম্পমে্ আপনযামে আপনযার অলরেযামরর  

ব্যাপযামর আপনযার পছমদের ভযাষযায় অরবযা থ্যাগযাম্যামগর েযার্মে প্্যাপ্তভযামব অবলহি েরমি হমব। এই ফ্যামেলি গযাইমে লেছ  ু  

েটিযান্ রময়মছ, থ্সব থক্মত্র আপনযামে সম্মলি লেমি বিযা হয়। সম্মলি প্রেযান েরযার অর্, আপলন থ্সব পেমক্মপর জন্   

সম্মলি লেমছেন, থসগুমিযা আপনযামে আপনযার প্রযারযান্ থেওয়যা ভযা ষযায় সম্পররূমপ অবলহি ের যা হময়মছ এই েমে্ থ্, আপলন   

িযা বমঝমছন এবং পেমক্পগুমিযা আপলন বমঝমছন ও থসগুমিযার ব্যাপযামর সম্মি আমছন, এবং থেযান থরেে্ প্রেযাশ েরযা হমব  

লে নযা বযা েযার েযামছ েরযা হমব, থসিযাও অবলহিেরমরর অন্ভ  ্তি রযােমব। এ অলরেযামরর অর্ আপলন জযামনন থ্ সম্মলিলি  

আপনযার জন্ থস্বছেযাে িে এবং আপলন থ্ থেযান সেয় সম্মলি প্রি্যাহযার েরমি পযামরন। অন  গ্রহ েমর থজমন রযাখমবন থ্,  

আপলন সম্মলি প্রি্যাহযার েরমিও িযামি আপলন সম্মলি প্রেযামনর পর ও সম্মলি প্রি্যাহযামরর অন্ব্িীেযামি গহীি থেযান  

পেমক্প বযালিি হময় ্যামব নযা।  

ৃ

ূ ্

ু ু

ু

ূ ু

্ ৃ

■	 অংশগ্হকণর অপ্িোর: আপনযার অলরেযার আমছ CPSE লেলিংময় অংশগ্রহর েরযার। এর অন্ভ্ুতি আমছ অন্ থেযান 

ব্লতিমে, থ্ ব্লতি আপনযার সন্যান সম্পমে্ জযামনন লেংবযা ্যার এ ররমনর সভযা সম্পমে্ থপশযােযারসুিভ জ্যান রময়মছ, িযামে 

সভযায় হযালজর েরযার অলরেযার। আপনযার সন্যামনর জন্ সুপযালরশেৃ ি সযালভ্স লনময় আমিযািনযা সভযার সেয়সূলি অবশ্ই 

আপনযার সযামর আমিযািনযারিমে লনর্যারর েরমি হমব। আপনযার এেজন থেযাভযাষীর প্রময়যাজন হমি 72 ঘণ্যা আমগ CPSE-থে 

জযানযামি লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অব এেুমেশন (DOE) এেজমনর ব্বস্যা েরমব। 

■	 ি্যাকলঞ্জ েরার অপ্িোর: আপনযার সন্যামনর ব্যাপযামর CPSE-এর লসধিযান্মে আপনযার ি্যামিঞ্জ েরযার অলরেযার আমছ। 

আপনযার সন্যামনর লশক্যামে প্রভযালবি েমর এেন লসধিযান্মে ি্যামিঞ্জ েরযা অরবযা েিপযার্ে্ লনষ্পলত্ত েরযার জন্ আপলন 

ের্স্িযা অরবযা লনরমপক্ শুনযালনর জন্ অনুমরযার েরমি পযামরন। ের্স্িযা বযা লনরমপক্ শুনযালনমি আপনযার ্লে এেজন 

থেযাভযাষীর প্রময়যাজন হয়, িযাহমি (DOE) এেজমনর ব্বস্যা েরমব। ি্যামিঞ্জ েরযার অলরেযার সম্পমে্ আর িমর্র জন্ 

লবিযার প্রলরিয়যার অলরেযার সম্পলে্ি পৃষ্যাগুমিযা থেখুন ্যা শুরু হময়মছ 29 পৃষ্যা থরমে। 

■	 CPSE প্মটংকয় এেজন অপ্তপ্রতি প্পতামাতা সদস্য োোর অপ্িোর (স্োন স্োন পপ্রপ্স্প্তকত): আপনযার অলরেযার 

আমছ CPSE ববঠে অনুলষ্ি হওয়যার লনর্যালরি সেময়র 72 ঘণ্যা আমগ অনুমরযার েমর প্রলিবলধিিযা্ুতি লশক্যার্ীর 

লপিযােযািযামের এেজনমে CPSE ববঠমে অংশগ্রহর েরমি থেয়যার অনুমরযার জযানযানর। অলিলরতি লপিযােযািযা সেমস্র সংজ্যা 

জযানমি পৃষ্যা নং 25 থেখুন। 
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লনময় েরযা বিযার জন্ CPSE-এর সযামর সযাক্যাৎ েরমি 
পযামরন। থরেমে্র অংশলবমশষ অ্রযার্ যা, ভ্রেযাত্মে বযা লশক্ র্ীর 
থগযাপনীয়িযার অলরেযার িঙ্ঘন হমি CPSE িযা সংমশযারন েরযার 
লসরযান্ গ্রহর েরমি পযামর। আপনযার সন্যামনর থরেে্ পলরবি্ন 
েরযা হমি আপনযামে জযানযান হমব। আপলন থ্সব লবষময় প্রশ্ন ও 
উমবেগ প্রেশ্ন েমরন, আপনযার সন্তুলটির জন্ থসগুমিযা 
অপসযারমর ্লে CPSE এেেি নযা হয়, িযাহমি আপলন CSE 
থিয়যারপযারসমনর েযামছ লনম্নলিলখি লবষময়র বর্নযা লেময় লিলঠ 
লিখমি পযামরন: 

■	 থ্সব লবষয় আপলন অ্রযার্ যা আপনযার সন্যামনর , ভ্রেযাত্মে ব

থগযাপনীয়িযার অলরেযার িঙ্ঘন বমি লবশ্যাস েমরন, থসগুমিযা 

সম্পমে্ ির্; 

■	 থ্সব থরেমে্ এসব ির্ অন্ভু্তি আমছ বমি আপলন 

লবশ্যাস েমরন, থস সব থরেে্; 

■	 আপলন থেন ির্ অ্রযার্ , ভ্রেযাত্মে বযা আপনযার সন্যামনর 

থগযাপনীয়িযার অলরেযার িঙ্ঘন বমি লবশ্যাস েমরন, িযার  

েযারর; এবং 

■	 আপনযার প্রস্যালবি থরেে্ সংমশযারনীসেূহ। 

CPSE এ লিলঠমে আপনযার সন্যামনর ফযাইমি সংরক্র েরমব 
এবং থরেে্ থরমে সংললিটি অন্ভু্লতি সংমশযারমনর বযা েুমছ 
থেওয়যার লসধিযান্ গ্রহর েরমি পযামর। আপলন ি্যামসিিমরর 
প্রলবরযান A-820, “েনলফমেনলশয়যালিলি অ্যান্ লরলিজ অভ 
সু্ মেন্ট থরেে্স্; থরেে্স্ লরমিনশন”-এর অরীমন 
সুপযালরনমিনমেন্ট-এর েযামছ এেলি আলপি েরমি পযামরন। 

ন্যায়প্বিার পাওয়ার অপ্িোর 

আপলন ্লে CPSE-এর পেমক্মপর বযা এ ব্যাপযামর পেমক্প 
গ্রহমর অস্বীেৃ লির সযামর অসম্মি হন, িযাহমি আপলন DOE-
এর পেমক্প বযা অস্বীেৃ লিমে ি্যামিঞ্জ েরমি পযারমবন: 

মি্যস্তা: ের্স্িযােযামি আপলন এবং CPSE-এর এেজন 
সেস্ লনরমপক্ িৃিীয় থেযান পমক্র সযামর বসমবন ল্লন 

এেেি হওয়যার জন্ আপনযামে সহযায়িযা ও উৎসযাহ থেমবন। 
ের্স্িযােযারী থেযান লসধিযান্ থেমবন নযা বযা লনমে্শ জযালর েরমবন 
নযা। এর স্মি ের্স্িযােযারীর েযাজ হমিযা আপনযামে ও 
DOE-থে এেলি গ্রহরম্যাগ্ সেযারযামন লনময় আসযা। আপনযার 
স্যানীয় লেলেময়শন থসন্টযামর লিলখি লেময় আপলন ের্স্িযার 
অনুমরযার জযানযামি পযামরন। 

ের্স্িযা সম্পমে্ আর ও িমর্র জন্ অনুগ্রহ েমর লনমির 
ওময়বসযাইি থেখুন: https://www.schools.nyc.gov/ 

special-education/help/resolving-issues. 
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প্নরকপক্ শুনাপ্ন: লপিযােযািযা লহমসমব এেলি লনরমপক্ শুনযালনর 
অনুমরযার জযানযাবযার অলরেযার আপনযার আমছ। এলি এেলি 
আইনগি প্রলরিয়যা। লনরমপক্ শুনযালনর সেয়, আপলন এেজন 
'ইেপযা যা ্রলশয়যাি লহয়যালরং অলফস র' (লনরমপক্ শুনযালন েে্েিযা)-
এর (DOE েে্িযারী নন) েুমখযােুখী হমবন এবং আপনযার 
পমক্র লববৃলি িুমি ররমবন। লহয়যালরং অলফসযার ও DOE 
প্রলিলনলর আপনযার েরযা শুনমবন, সযাক্ীমের জবযানবদেী ও 
প্রযােযার্ েলিি গ্রহর েরমবন এবং আপনযার উত্যালপি অলভম্যাগ 
েীভযামব সেযারযান েরযা হমব, থস ব্যাপযামর লিলখি লসধিযান্ প্রেযান 
েরমবন। লনরমপক্ শুনযালনর অনুমরযার েরযার পর "থপনমেলসি" 
(অলনলচিি অবস্যা বযা থেযান থেযান সেয় বিযা হয় "থস্-পুি" 
লস্িযাবস্যা ু ্ যা) প্র্তি হমব। এর অর, ন্যায় লবিযার িযামভর প্রলরিয়
িিযােযামি লবষয়লির লনষ্পলত্ত নযা হওয়যা লেংবযা আপনযার ও 
DOE-এর েমর্ ঐেেি্ নযা হওয়যা প্্ন্ আপনযার সন্যান 
থ্খযামন অবস্যান েরমছ, থসখযামনই্ থস অবস্যান েরমব। 
লনরমপক্ শুনযালনর লিলখি অনুমরযার ইেপযারলশয়যাি লহয়যালরং 
অলফমস লনমির লঠেযানযায় পযাঠযামি হমব: 

Impartial Hearing Office 

131 Livingston Street 

Room 201 

Brooklyn, New York 11201 

স্ফান: (718) 935-3280 

ইকমইল: ihoquest@schools.nyc.gov 

আপনযার লনরমপক্ শুনযালনর অনুমরযার অবশ্ই: 

■	 ইেপযারলশয়যাি লহয়যালরং অলফমস লিলখি হমি হমব; 

■	 আপনযার সন্যামনর নযাে, লঠেযানযা, এবং সু্ মেন্ট ID নবির (এ 

সেয় আপনযার সন্যামনর ্লে রযামে) উমলেখ রযােমি হমব; 

■	 আপনযার সন্যান থ্ সু্ মি পমে, িযার নযাে উমলেখ রযােমি 

হমব (লেংবযা উমলেখ েরমি হমব থ্, আপনযার সন্যান এখন 

ও থেযান সু্ মি ্যামছে নযা); 

■	 আপনযার উমবেমগর সযামর সংললিটি লবষয় এবং আপনযার 

প্রস্যালবি সেযারযামনর বর্নযা লেমি হমব; এবং 

■	 আপনযার নযাে (লপিযােযািযার) ও থ্যাগযাম্যামগর ির্ অন্ভ্ুতি 

েরমি হমব। 

আপলন ব্বহযার েরমি পযামরন, এেন এেলি সুপযালরশেৃ ি ফরে 
পযামবন CPSE, ইেপযালশ্য়যাি লহয়যালরং অলফস, লেংবযা অনিযাইমন 
এই ওময়বসযাইমি https://www.schools.nyc.gov/ 

special-education/help/impartial-hearings। 
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প্নরকপক্ শুনাপ্নর জন্য আকবদন স্পশ েরার পর সমািান 
রিপ্রিয়া: আপলন এেলি লনরমপক্ শুনযালনর আমবেমনর 15 
লেমনর েমর্ DOE এেলি লরমজযািু্শন (সেযারযান) লেলিংময় 
আপনযার লনরমপক্ শুনযালনর অনুমরযামর বলর্ি সেস্যালি 
সেযারযামনর জন্ আপনযার সযামর েযাজ েরমব। লরমজযািু্শন লেলিং 
হমব নযা, এেন লিনলি পলরলস্লি আমছ: 

1	 ্রদ আপরন এবং DOE রলরখ্ভামব রিমিালকুযেৈন রিটিং 
ছাি রদম্ একি্ হন, ্াহমল ইিপারৈষিোল রহোরিং 
অরফসমক অবৈযেই িানাম্ হমব এবং 14 কযোমলন্াি 
রদবমসি িম্যে একটি রনিমপষে শুনারনি আমোিন কিা 
হমব। 

2	 আপরন ্রদ একটি রনিমপষে শুনারনি অনকুমিা্ রি্যোহাি 
কমিন, ্াহমল রিমিালকুযেৈন রিটিং আমোিমনি রিমোিন 
হমব না। 

3	 ্রদ একটি রিমিালকুযেৈন রিটিং আমোিমনি িনযে DOE-এি 
সরিিাণ উমদযোগ োমক এবং আপরন অংৈগ্হণ না কমি 
োমকন বা আপরন রলরখর্ রদমে রিমিালকুযেৈন রিটিং ছাি না 
রদমে োমকন, ্াহমল ইিপারৈষিোল রহোরিং অরফসািমক 
অবৈযেই িানাম্ হমব এবং DOE-এি অর্কাি োকমব 
আপনাি অনকুমিা্ বার্ল কিম্ বলাি। 

এেলি লনরমপক্ শুনযালনর আমবেন পযাওয়যার পর শুনযালন অলফস 
আপনযামে লনরমপক্ শুনযালন প্রলরিয়যার লববরর প্রেযান েরমব। 
শুনযালন আময়যাজমনর জন্ আপনযার ও DOE-এর সযামর 
থ্যাগযাম্যাগ েরযা হমব এবং আপনযামে লিলখিভযামব সূলিভুতি 
িযালরখ, সেয়, এবং শুনযালনর স্যান জযানযান হমব। 

শুনযালন িিযােযামি আপলন ও DOE স্যাফ আপনযামের অবস্যান 
ব্যাখ্যা েরমবন এবং আপনযামের েিযােমির পমক্ প্রেযার 
উপস্যাপন েরমবন। শুনযালন সেযালপ্তর পর লহয়যালরং অলফসযার 
এেলি লসধিযান্ লিখমবন, ্যার এেলি েলপ েযােম্যামগ আপনযার 
েযামছ পযাঠন হমব। লহয়যালরং অলফসযামরর লসধিযামন্র পুমরযািযাই হমব 
শুনযালনমি উপস্যালপি প্রেযামরর উপর লনভ্র েমর। এমি 
লসধিযামন্র েযারর ও লভলত্ত অন্ভু্তি রযােমি হমব। লনউ ইয়ে্ 
থস্মির লরলভউ অলফসযামরর েযামছ গৃহীি লসধিযামন্র লবরুমধি 
আলপমির অলরেযার সম্পমে্ লসধিযান্লি আপনযামে ও DOE-থে 
অবলহি েরমব। আপলন ্লে লসধিযামন্র েলপ হযামি পযাওয়যার 40 
লেমনর েমর্ এেলি আলপি জেযা নযা থেন, িযাহমি সেি পক্মে 
লহয়যালরং অলফসযামরর লসধিযান্ থেমন লনমি হমব। 

স্স্টক্র প্রপ্্উ অপ্ফসাকরর োকছ আপ্পল: েিপযার্ে্ 
লনরসমনর পমর আমরেলি রযাপ লহমসমব আপলন ইেপযালশ্য়যাি 
লহয়যালরং অলফমসর লসধিযামন্র লবরুমধি লনউ ইয়ে্ থস্ি লরলভউ 
অলফসযামরর েযামছ আলপি েরমি পযামরন। এেলিআলপমির জন্ 
অনুমরযার হমিযা এেলি আইনগি পেমক্প। এেজন আইনজীবী 
আবলশ্ে নযা রযােমিও আলপি জেযা থেওয়যার সুলনলে্টি প্রলরিয়যা 
রময়মছ এবং লবিবি বযা বযালিি হওয়যা থরযার েরমি হমি থস 
প্রলরিয়যা ্রযা্রভযামব অনুসরর েরমি হমব। এ প্রলরিয়যার 
রূপমরখযা থেওয়যা আমছ https://www.sro.nysed.gov/ 

book/overview-part-279-revised-effective

january-1-2017 ওময়বসযাইমি। 
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প্েন্ারগাক ভ্ু কন উত্তরণ 

লপ্রস্ি থপেশযাি এে মেশমনর এেলি গুরুত্বপর্ উমদ্শ্ এেলি 
থছমিমেময়মে লেন্যারগযামি্মন ভলি্ ও সফি হওয়যার জন্ প্রস্তুি  
েরযা। থছমিমেময়রযা লেন্যারগযামি্মন প্রমবশ েমর ে্যামিন্যার   
অন্যায়ী থসমটেবিমর ্খন িযামের বয়স হয়  5 বছর। 
লেন্যারগযামি্মন উত্তরর প্রলরিয়যা শুরু হয় পব্বি্ী সু্ ি বছমর, 
থছমিমেময় ্খন লপ্রস্ ু মি রযামে।  

ু ু ূ

ু
ূ

্লে আপনযার সন্যান লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্স িযাভ 
েমর, িযাহমি সন্যামনর লেন্যারগযামি্মন ভলি্র প্রস্তুলি গ্রহরেযামি 
আপলন এেই সেময় েুইলি আিযােযা প্রলরিয়যায় অংশগ্রহর 

েরমবন: স্কু কল আকবদন েরা এবং এেট প্েন্ারগাক্ ন 
ইনপ্ডপ্্জকয়লাইজড এডকেশন স্রিাগ্াম (IEP)  শতপ্র েরা।  

ভু
কু কু

এই েুইলি প্রলরিয়যা এবং েখন লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অব 
এেুমেশন (DOE) েখন ির্ সভযা আময়যাজন েরমব, থস 
সম্পমে্ জযানমি িযাইমি https://www.schools.nyc. 

gov/special-education/preschool-to-age-21/ 

moving-to-kindergarten ওময়বসযাইি থেখুন। 
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পপ্র্াো তাপ্লো 

বযােলি লপিযােযািযা সেস্: সু্ ি লেল্রিমক্টর এেজন 
প্রলিবলধিিযা্ুতি থছমিমেময়র লপিযােযািযা ল্লন লেলিংময় অংশগ্রহর 
েমরন এবং অবগি অরবযা অনুলেি প্রলিবলধিিযা আমছ এেন 
থছমিমেময়র লপিযােযািযামে িযার সন্যামনর লশক্যা সম্পলে্ি 
লসধিযান্গ্রহমর সহযায়িযা েমরন। লপিযােযািযামের অলরেযার আমছ 
CPSE লেলিংময় লপিযােযািযা সেমস্র অংশগ্রহমরর অনুমরযার 
জযানযামনযার। 

বযালষ্ে িক্্: আপনযার সন্যান এেবছর সেয়সীেযায় প্রলিবলধিিযার 
থক্ত্রগুমিযায় েী েী অগ্রগলি অজ্ন েরমব বমি প্রি্যাশযা েরযা 
হয়, ইলন্লভজু্য়যািযাইজে এেুমেশন থপ্রযাগ্রযামে (ব্লতিে লশক্যা 
পলরেল্পনযায়) (IEP) লিলখি থসসব িক্্। 

বযালষ্ে প্্যামিযািনযা: বছমর েেপমক্ এেবযার লশক্যার্ীর থপেশযাি 
এেুমেশন সযালভ্স (লবমশষ লশক্যা পলরমষবযা) ও অগ্রগলি লবষময় 
IEP লিে লেলিংময় সম্পন্নেৃ ি প্্যামিযািনযা। লপ্রসু্ মির 
লশক্যার্ীমের জন্, এই প্রলরিয়যালি লনয়্রির েমর েলেলি অন 
লপ্র-সু্ি থপেশযাি এেুমেশন (CPSE)। 

অ্যালসস্লিভ থিেমনযািলজ (AT): এ্যালসলস্ভ থিেমনযামিযালজ 
থসসব িু িস বযা সরঞ্জযামের লনমে্শ েমর ্যা লশক্যার্ীমের 
লশক্যালনমে্শনযা উপেরর থরমে সহযায়িযা িযাভ েরমি ও েযা্্ের 
ভযাবলবলনেয় েরমি সহযায়িযা েমর। AT লেভযাইমসর অন্ভু্তি 
আমছ থসসব লজলনস, ্্রিযাংশ, পর্, বযা লসমস্ে, ্যা 
প্রলিবলধিিযা্ুতি এেজন লশশুর লরিয়যা সযাের্্ বযােযামনযা, বজযায় 
রযাখযা বযা উন্নি েরযার জন্ ব্বহযার েরযা হয় (থ্েন স্্যান্ট থবযাে্, 
েেু্লনমেশন থবযাে্ বযা ্্রি, FM ইউলনি)। 

লবমহলভয়যার ইন্টযামভ্নশন প্্যান (BIP): লবমহলভওরযাি 
ইন্টযামভ্নশন প্্যান (আিররগি হস্মক্প পলরেল্পনযা, BIP) হমিযা 
সেস্যার েযারর থ্ আিরর, থসিযার ব্যাপযামর ব্বস্যা গ্রহমরর জন্ 
পলরেল্পনযা, ্যার লভলত্ত হমিযা এেলি ফযাংশনযাি লবমহলভওরযাি 
অ্যামসস্থেন্ট (েযা্্ের আিররগি েূি্যায়ন, FBA)-এর ফি। 
নূ্নিেপমক্ BIP সেস্যার েযারর থ্ আিরর, থসিযার এেলি 
লববরর, সেস্যার েযাররস্বরূপ আিররলি থেমনযা ঘমি, থস 
ব্যাপযামর সযালব্ে ও সুলনলে্টি প্রেল্প, এবং সেস্যার েযারর থ্ 
আিরর, থসিযার সেযারযামনর জন্ হস্মক্প থেৌশি অন্ভু্তি 
রযােমব। 

লবেভযাষীে েুি্যায়ন: লবেভযাষীে েূি্যায়ন (বযাইলিঙু্য়যাি 
ইভযািু্ময়শন) এেন এেলি েূি্যায়ন ্যা পলরিযািনযা েরযা হয় 
ইংমরলজ ও লশক্যার্ীর বযালের ভযাষযায় বযা েযািৃভযাষযায়। 

েলেলি অন লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন (CPSE): েলেলি অন 
লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন (CPSE) 3 থরমে 5 বছর বয়মসর 
লপ্র-সু্মির থছমিমেময়মের থপেশযাি এেুমেশন প্রলরিয়যা সেন্বময়র 
জন্ েযালয়ত্বশীি। থছমিমেময়রযা লপ্র-সু্ ি পলরমষবযা থেযারযায় 
পযামছে, থসিযা লবমবিনযা ছযােযাই CPSE-গুমিযা পলরবযারসেূমহর 
জন্ িযামের আবযালসে লেল্রিক্ট-এ পলরমষবযা প্রেযান েমর। লসলির 
লবলভন্ন স্যামন 10লি CPSE রময়মছ। প্রলিলি CPSE এেলি 
বৃহত্তর েলেলি অন থপেশযাি এেুমেশন (CSE) অলফমসর 
অংশলবমশষ। এেজন থিয়যারপযারসন CPSE-সহ CSE অলফস 
িত্তযাবরযান েমরন। CSE/CPSE-এর থ্যাগযাম্যামগর ির্ পযাওয়যা 
্যামব https://www schools nyc gov/special
education/help/committees-on-special-education 
ওময়বমপমজ। 

সম্মলি: সম্মলি অবশ্ই হমি হমব “সজ্যাি” ্যা লপিযােযািযার 
সইময়র থিময় থবলশলেছু আবশ্ে েমর। সজ্যাি সম্মলি গ্রহমরর 
জন্ লনমি বলর্ি পেমক্পগুমিযা থনয়যা হময়মছ: 

■	 থ্-েযামজর জন্ সম্মলি িযাওয়যা হময়মছ থসই ব্যাপযামর সব 
ির্ লপিযােযািযামে িযামের পছমদের ভযাষযায় বযা অন্ থেযান 
থ্যাগযাম্যামগর েযার্মে অবলহি েরমি হমব। উপরন্তু, 
সন্যামনর থ্ থরেে্ প্রেযাশ েরযা হমব এবং িযা েযার েযামছ 
প্রেযাশ েরযা হমব, থসই লবষময় এেজন লপিযােযািযামে 
অবলহি েরমি হমব। এর েমর্ রময়মছ পরীক্যার ররন, ্লে 
আমেৌ পরীক্যা হয়, এবং হমি পরীক্যার স্যান সম্পলে্ি ির্ 
প্রেযান েরযা। 

■	 থ্ েযামজর জন্ সম্মলি িযাওয়যা হময়মছ, লপিযােযািযামে 
অবশ্ই থসলি বুমঝ স্বযাক্র লেময় সম্মলি প্রেযাশ েরমি 
হমব। 

■	 লপিযােযািযামে অবশ্ই সমিিন রযােমি হমব থ্ সম্মলি 
থেওয়যা িযামের জন্ ঐলছেে এবং থ্মেযান সেময় 
প্রি্যাহযারম্যাগ্। িমব, ্লে েখনও সম্মলি প্রি্যাহযার েমরন, 
থস সম্মলি ভূিযামপক্ হমব নযা, অর্যাৎ সম্মলি প্রি্যাহযামরর 
পূমব্ থ্ পেমক্পগুমিযা গ্রহর েরযা হময় থগমছ, থসগুমিযামে 
অেযা্্ের েরমব নযা। 
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লেক্যালসলফমেশন IEP লিে লসধিযান্ গ্রহর েমরমছ থ্ লশক্যার্ীর 
আর থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর প্রময়যাজন থনই। 

ন্যা্্ প্রলরিয়যা: আইমনর রযারযা ্যা সুপযালরশ, েূি্যায়ন এবং ভলি্ 
প্রলরিয়যােযামি লপিযােযািযা, লশক্যার্ী এবং লনউ ইয়ে্ লসলি 
লেপযাি্মেন্ট অব এেুমেশন (DOE)-এর অলরেযার লনলচিি ও 
রক্যা েমর। 

শুরুমিই হস্মক্প (আরলি ইন্টযারমভনশন, EI): থ্সব পলরবযামর 
জন্ থরমে 3 বছর বয়সী প্রলিবলধিিযা্ুতি বযা লবিলবিি-বৃলধি 
থছমিমেময় রময়মছ, লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অভ থহিথ্ 
অ্যান্ থেন্টযাি হযাইলজন (DOHMH)-এর আলি্ ইন্টযামভ্নশন 
(EI) বযা শুরুমিই হস্মক্প থপ্রযাগ্রযাে িযামেরমে সহযায়িযা থেয়। 

েীঘ্যালয়ি সু্ ি বছমরর পলরমষবযা (্যা বযামরযা েযামসর স্িবছর  
পলরমষবযা নযামেও পলরলিি):  েীঘ্যালয়ি সু্ ি বছর সযালভ্স সপযালরশ 
েরযা হয় লেছু  লেছু  লশক্যার্ীমের থক্মত্র ্যামের জ িযাই এবং 
অগযামস্ সযালভ্মসর প্রময়যাজন হয় ্যামি িযামের লবেযামশর থক্মত্র   
উমলেখম্যাগ্ পচিযােপসরর থরযার েরযা ্যায়। ্লে স্   ু ি বছমরর 
শুরুমি থেযান থছমিমেময়র  IEP-এর িক্্ ও উমদ্শ্সেহ 
পনঃপ্রলিষ্যা েরমি অম্ৌলতিে পলরেযার সেয় প্রময়যাজন হয় ্যা   
থস পব্ি্ী স্ি বছমরর থশমষ আয়ত্ত েমরলছি, িযাহমি থস   
থছমিমেময় "উমলেখম্যাগ্ পচিযােপসরর" থেযােযামবিযা েরমব।  

ু
ু

ু

ূ
ু

ূ ু

আপনযার সন্যান েীঘ্যালয়ি সু্ ি বছমরর সযালভ্স িযাভ নযা েমর, 
িযাহমি িযার উমলেখম্যাগ্ পচিযােপসরমরর আশঙ্যা আমছ, এেন  
লনলচিি হমিই শুরু  েলেলি অন লপ্রস্ি থপেশযাি এে মেশন 
(CPSE) আপনযার সন্যামনর IEP-থি এসব সযালভ্স প্রযালপ্ত  
লনলচিি েমর। এেন হমি  CPSE এেলি লববলি অন্ভ্তি েরমব   
্যা এ সপযালরমশর ব্যাখ্যা লেমব। থছমিমেময়মের সম্প্রসযালরি বছর 
সযালভ্স িযামভর জন্ অবশ্ই লপিযােযািযার সম্মলি িযাগমব। 

ু ু

ৃ ু

ু

লরি অ্যামপ্রযালপ্রময়ি পযাবলিে এেুমেশন (লবনযােূমি্ ্মরযাপ্ুতি 
সরেযালর লশক্যা, FAPE): থপেশযাি এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে ও 
লরমিমিে সযালভ্স ্যা সরেযালর ব্ময়, সরেযালর িত্তযাবরযামন এবং 
লনমে্মশ, এবং লপিযােযািযামের েযাছ থরমে অর্ আেযায় নযা েমর, 
প্রেযান েরযা হয়। 

ফযাংশনযাি লবমহলভয়যার অ্যামসসমেন্ট (ব্বহযালরে আিররগি 
েূি্যায়ন, FBA): এেলি ব্বহযালরে আিররগি েূি্যায়ন 
(ফযাংশনযাি লবমহলভয়যার অ্যামসসমেন্ট, FBA) এেন এেলি 
েূি্যায়ন ্যা থেযান লশক্যার্ীর লশক্রপ্রলরিয়যা বযারযাগ্রস্ েমর, এেন 
আিরমরর েযারর ও লশক্যার্ীর থস আিরর েীভযামব িযার 
পলরমবমশর সযামর সম্পে্্ুতি, িযা লনলচিি হমি িযায়। 

ইলন্লভজু্য়যািযাইজে এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে (IEP): 
IEP থেযান লশক্যার্ীর থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্স িযামভর 
থ্যাগ্িযার প্রেযার থেয় এবং সু্ ি ব্বস্যায় লশক্যার্ীর অনন্ 
িযালহেযার উপ্ুতি থপেশযাি এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে ও পলরমষবযা 
পলরেল্পনযামে সংগলঠি েমর। এমি থছমিমেময়র সুলনলে্টি ির্ 
এবং এসব িযালহেযা পূরমরর জন্ বিলর লশক্যাগি েে্সূলি 
অন্ভু্তি রযামে, ্যার েমর্ আমছ: 

■	 এেজন লশক্যার্ীর বি্েযান অগ্রগলি এবং/অরবযা সু্ ি 
েযা্্সম্পযােনযা ও িক্্ ্যা এেলি সু্ ি বছমর থ্ৌলতিেভযামব 
অজ্ন েরযা সম্ভব; 

■	 থপেশযাি এেুমেশন ও সহযায়িযা পলরমষবযা (্যার অন্ভ্ুতি 
আমছ: েযাউমসিলিং ও লপেি, অেু ্মপশন্যাি বযা লফলজমেি 
থররযালপ), প্যারযাপ্রমফশন্যামির সহযায়িযা; সহযায়ে প্র্ুলতি; 
আিররগি হস্মক্প ও অলভম্যাজন; 

■	 অপ্রলিবধিী থছমিমেময়মের সযামর অংশগ্রহর; 

■	 েমিযা িযালরখ থরমে, েখন, েমিযা ঘন ঘন, থেযারযায় এবং 
েমিযা েযাি রমর পলরমষবযা প্রেযান েরযা শুরু হমব, িযার 
িযালরখ জযানযার; এবং 

■	 থেযান লশক্যার্ীর অগ্রগলি পলরেযামপর উপযায়। 

ইলন্লভজু্য়যািস্ উইর লেমসলবলিলিস্ এেুমেশন ইমু্প্রভমেন্ট 
অ্যাক্ট (প্রলিবলধিিযা্ুতিমের লশক্যা উন্নয়ন লবলর, IDEIA): এেলি 
থফেযামরি আইন ্যা প্রলিবলধিিযা্ুতি লশক্যার্ীমের 3 বছর বয়স 
থরমে থ্ বছর লশক্যার্ী 21 বছর হমব অরবযা হযাই সু্ ি লেমপ্যােযা 
লনময় গ্র্যাজুময়ি েরমছ থসই বছর অবলর নূ্নিে লনমষরযাত্মে 
পলরমবমশ লরি অ্যাপ্রলপ্রময়ি পযাবলিে এেুমেশন (FAPE) িযাভ 
েরযার অলরেযার থেয়। 

থেযাভযাষী/অনুবযােে: এেন ব্লতি ল্লন লপিযােযািযার পছমদের 
ভযাষযায় বযা থ্যাগযাম্যামগর েযার্মে অরবযা সন্যামনর ভযাষযায় েরযা 
বমিন এবং/অরবযা লিমখন ও সভযায় লপিযােযািযামের জন্ 
থেযাভযাষীর থসবযা এবং/অরবযা পলরবযামরর জন্ লিলখি উপেরর 
অনুবযাে প্রেযান েমরন। 

িীস্ থরল্রিেলিভ এনভযায়রনমেন্ট (নূ্নিে লনমষরযাত্মে 
পলরমবশ, LRE): িীস্ থরল্রিেলিভ এনভযায়রনমেন্ট (নূ্নিে 
লনমষরযাত্মে পলরমবশ, LRE) বিমি এেন এেলি পলরমবশ 
থবযাঝযায়, থ্খযামন থেযান প্রলিবলধিিযা্ুতি থছমিমেময়মে িযার 
অপ্রলিবধিী সহপযাঠীমের সযামর ্িিু েু সম্ভব থিখযাপেযার েরমি 
থেয়যা হয়। LRE সম্পমে্ লবমবিনযার অর্ হমিযা, প্রলিবলধিিযা্ুতি 
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লশক্যার্ীমের লবমশষ ক্যামস, আিযােযা সু্ মি অরবযা সযারযারর লশক্যার 
পলরমবশ থরমে থেবি িখনই সরযামনযা হয় ্খন প্রলিবলধিিযার 
প্রেৃ লি ও িীব্রিযা এি থবলশ থ্, সমূ্পরে (সযালপ্মেন্টযালর) 
সহযায়িযা ও পলরমষবযা ব্বহযার েমরও সমন্যাষজনে লশক্যািযাভ 
সম্ভব হমব নযা। িীস্ থরল্রিেলিভ এনভযায়রনমেন্ট িযাই 
লশক্যার্ীলবমশমষর থক্মত্র লভন্ন লভন্ন হয়। 

সীলেি সিিিযা: সীলেি িিযািিক্ে লশক্যার্ী হমিযা থস, থ্     
িিযািমি সহযায়ে ্্রি বযা সরঞ্জযাে- থ্েন হুইিমিয়যার, ওয়যােযার,  
রিযাি, বযা ছলে ব্বহযার েমর- পলরমবমশর সযামর সেন্বয়লবরযামনর 
জন্, লেংবযা থেযান লশক্যার্ী থ্ স্  ু মির পলরমবমশর সযামর েমটির  
সযামর েযালনময় িমি এবং/অরবযা িযার সিীর্মের িযাইমি     
রীরগলিমি িমি, হমি পযামর থসিযা িযার থপশীগি ে    ব্িিযা, বযা  
সহ্ক্েিযার অভযামব, লেংবযা অন্ থেযান েযারমর। িিযািমি   
সলনলে্লটি প্রলিবলধিিযা্তি লশক্যার্ীর, িযা শযারীলরে বযা ইল্রিয়গি   
্যাই থহযাে নযা থেন, ্যার জন্ ভবমনর নেশযা বযারযা স লটিেযারী 
হমি পযামর, েে্সলিমি অলভগে্িযার জন্ িযামে অবশ্ই আইন  
থেযািযামবে প্রমবমশর প্রময়যাজনীয় সলবরযা লেমি হমব।  

ু

ু ু

ৃ
ূ

ু

ব্বস্যাপনযা িযালহেযা: এর অর্ এেজন লশক্যার্ীর িযালহেযাপূরমর েী 
পলরেযার প্রযাপ্তবয়স্ িেযারলে েরেযার এবং পলরমবশগি রেবেি 
েরেযার লেনযা। এিযা ইলন্লভজু্য়যািযাইজে এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে 
(IEP)-এ উললেলখি হমি হমব। 

ের্স্িযা: ের্স্িযা হমছে এেলি থগযাপন, ঐলছেে প্রলরিয়যা ্যা 
লপিযােযািযা ও লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অভ এেুমেশন 
(DOE)-এর েমর্ লবমরযার থেযান লবিযালরে শুনযালন ছযােযা 
সেমঝযািযা েরযার সুম্যাগ থেয়। এেজন ের্স্িযােযারী হমিযা 
লনরমপমক্ িৃিীয় পক্, ল্লন সেমঝযািযােযারী পক্গুলিমে িযামের 
েৃলটিভলঙ্ ও অবস্যান ব্যাখ্যা এবং অমন্র েৃলটিভলঙ্ ও অবস্যান 
বুঝমি সযাহযা্্ েমরন। সেমঝযািযােযারীর ভূলেেযা হমছে আমিযািনযা 
পলরিযািনযা এবং পক্গুলিমে ঐেেমি্ থপঁছুমি সযাহযা্্ েরযা, 
সেযারযামনর সুপযালরশ েরযা বযা থেযান অবস্যান বযা পক্ থনয়যা নয়। 
্লে পক্গুলি ঐেেমি্ থপঁছয়, িযাহমি থসই িুলতি হমব 
বযার্িযােূিে এবং আলপি েরযা ্যামব নযা। 

অেু ্মপশনযাি থররযালপ: অেু মপশন্যাি থররযালপ এেলি লরমিমিে 
সযালভ্স ্যা লশক্যার্ীমে থিখযাপেযার সযামর সংললিটি সুক্ষ থপশী 
সঞ্যািন েক্িযা ও েুমখর থপশী সঞ্যািনসহ অলভম্যাজন ও 
ব্বহযালরে েক্িযা বজযায় রযাখযা, উন্নি েরযায় সহযায়িযা েরমব। 

ওলরময়মন্টশন অ্যান্ েলবলিলি সযালভ্স: এসব পলরমষবযা বিলর েরযা 
হময়মছ লশক্যার্ীর স্যান ও পলরমবশগি রযাররযার থবযারগে্িযা 

বযােযানর এবং লেেলনর্ যায় ও ্যাত্রযাপর লস্র েরমি, বজযায় র খমি 
ও থখযাঁ যামজ থপমি লবলভন্ন ইল্রিময়র বেযারযা প্রযাপ্ত জ্ ন (থ্েন শব্দ, 
িযাপ, েম্পন) ব্বহযার বৃলধি েরযার জন্। ওলরময়মন্টশন অ্যান্ 
েলবলিলি সযালভ্স থিযামখর সেস্যায় আরিযান্ লশক্যার্ীমের প্রেযান 
েরযা হয়। 

প্যারযাপ্রমফশনযাি: প্যারযাপ্রমফশনযাি হমিন এেন ব্লতি ল্লন পুমরযা 
ক্যামস অরবযা এেজন লেংবযা এেেি লশক্যার্ীমে সহযায়িযা 
প্রেযানেযারী ব্লতি (থ্েন আিরর ব্বস্যাপনযা, স্বযাস্্ লবষয়ে 
সযালভ্স, পলরবহর, ইি্যালেমি) প্রেযান েমরন। 

লফলজে্যাি থররযালপ: লফলজে্যাি থররযালপ এেলি লরমিমিে সযালভ্স 
্যা থেযান লশক্যার্ীর েে্ক্েিযা বজযায় রযাখমি, উন্নি েরমি বযা 
পুনরুধিযার েরমি ব্বহযার েরযা হয় (্যার েমর্ আমছ বৃহৎ 
থপশী সঞ্যািমন উন্নলি, িিযামফরযা, ভযারসযাে্ রক্যা েরযা ও 
সেন্বয়সযারন েরযা) লবলভন্ন পলরলস্লিমি (্যার অন্ভ্ুতি আমছ 
ক্যাসরুে, লজে, বযাররুে, থখিযার েযাঠ, ও লসলে)। 

পছমদের ভযাষযা: লপিযােযািযা থ্ ভযাষযায় েরযা বিমি থবলশ 
স্বযাছেদে্মবযার েমরন। এলি বযালেমি লনয়লেি ব্বহৃি ভযাষযা হমি 
পযামর আবযার নযাও হমি পযামর। 

থবসরেযালর েূি্যায়ন: লনউ ইয়ে্ লসলি লেপযাি্মেন্ট অব 
এেুমেশন (DOE) েিৃ্ে লন্ুতি নয়, এেন থেযান ব্লতি এবং 
পলরবযার বযা পলরবযামরর ইসুি্মরমসির অর্যায়মন পলরিযালিি 
েূি্যায়ন। 

সুপযালরশ: এলি হমিযা লবমশষ লশক্যা েে্সূলি ও পলরমষবযার 
সুম্যাগসুলবরযা প্রেযামনর জন্ থেযান েলেলি অন লপ্রসু্ ি থপেশযাি 
এেুমেশন (CPSE)-এর ববঠমের লসধিযান্। 

পুনেূ্ি্যায়ন: পুনেূ্ি্যায়ন হমিযা থেযান ইমিযােমর্ থপেশযাি 
এেুমেশন সযালভ্স গ্রহররি প্রলিবলধিিযা্ুতি লশক্যার্ীর জন্ 
পলরিযালিি এেলি েূি্যায়ন। লশক্যার্ীর লশক্ে, লপিযােযািযা অরবযা 
সু্ ি লেল্রিক্ট এই পুনেূ্ি্যায়মনর অনুমরযার জযানযামি পযামরন। 
বছমর এেবযামরর থবলশ পুনেূ্ি্যায়ন েরমব নযা ্লে নযা সু্ ি ও 
লপিযােযািযা অন্ভযামব সম্মি হন। 

থরফযামরি: এেলি থরফযামরি (সুপযালরশ) লশক্যার্ীর প্রলিবলধিিযা 
আমছ লে নযা এবং িযার থপেশযাি এেুমেশন সযালভ্মসর প্রময়যাজন 
আমছ লে নযা, থসিযা লনর্যারমরর জন্ থপেশযাি এেুমেশন েূি্যায়ন 
প্রলরিয়যা শুরু েমর। 
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লরমিমিে সযালভ্স (সংললিটি পলরমষবযা): প্রলিবলধিিযা্ুতি 
লশক্যার্ীমেরমে িযামের সু্ মির েে্সূলিমি অংশগ্রহমর সযাহযা্্ ও 
সহম্যালগিযা েরযার জন্ প্রেত্ত পলরমষবযা। এসব পলরমষবযা 
অবশ্ই ইলন্লভজু্য়যািযাইজে এেুমেশন থপ্রযাগ্রযাে (IEP)-থি 
সুপযালরশেৃ ি হমি হয় এবং ব্লতিগিভযামব অরবযা অনূর্্ 
পযাঁিজমনর গ্রুমপ প্রেযান েরযা হয়। লরমিমিে সযালভ্মসর েমর্ 
আমছ: েযাউমসিলিং, সু্ি স্বযাস্্ পলরমষবযা, থহয়যালরং এেুমেশন 
পলরমষবযা, অেু মপশনযাি থররযালপ, লফলজে্যাি থররযালপ, লপেি/ 
ি্যাঙু্ময়জ থররযালপ, ওলরময়মন্টশন অ্যান্ থেযালবলিলি সযালভ্মসস 
এবং অন্যান্ সহযায়িযা পলরমষবযা। 

অনুমরযারেৃি প্্যামিযািনযা: ইলন্লভজু্য়যািযাইজে এেুমেশন 
থপ্রযাগ্রযাে (IEP) অব্যাহিভযামব সন্যামনর িযালহেযাপূরমর সক্ে 
লেনযা, িযা প্্যামিযািনযার জন্ এেলি লিে লেলিং। লপিযােযািযা, 
লশক্ে বযা সু্ মির অন্যান্ েে্েি্যা থ্মেযান সেময় এই 
েূি্যায়মনর অনুমরযার জযানযামি পযামরন। 

লপেি/ি্যাঙু্ময়জ থররযালপ: লপেি/ি্যাঙু্ময়জ থররযালপ হমিযা এেলি 
লরমিমিে সযালভ্স ্যা থছমিমেময়র থ্যাগযাম্যাগ েক্িযা বৃলধির প্রলি 
অলভলনমবশ প্রেযান েমর সু্ মির পলরমবমশ লবলভন্ন অ্যােযামেলেে 
ও সযােযালজে অবস্যায় থছমিমেময়র শ্রবর, েরন, পঠন ও লিখন 
েক্িযামে উন্নি েমর। 
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স্্াগাক্াগ 

েপ্মট অন প্রিস্কু ল স্পেশাল এডকু কেশন (CPSE) 
েলেলি অন লপ্রসু্ি থপেশযাি এেুমেশন (CPSE) 3 থরমে 5 বছর বয়মসর লপ্র-সু্মির থছমিমেময়মের থপেশযাি এেুমেশন 
প্রলরিয়যা সেন্বময়র জন্ েযালয়ত্বশীি। থছমিমেময়রযা থেযারযায় সযালভ্স বযা লপ্র-সু্ ি পলরমষবযা পযামছে, থসিযা লবমবিনযা ছযােযাই 
CPSE-গুমিযা পলরবযারসেূমহর সযামর িযামের আবযালসে (থ্খযামন বসবযাস েমর) লেল্রিক্ট-এ েযাজ েমর। লসলির লবলভন্ন স্যামন 
10লি CPSE রময়মছ। প্রলিলি CPSE, বৃহত্তর েলেলি অন থপেশযাি এেুমেশন (CSE) অলফমসর অংশ। এেজন থিয়যারপযারসন 
CPSE-সহ অলফস িত্তযাবরযান েমরন। 

CSE/CPSE-এর থ্যাগযাম্যামগর ির্ অনিযাইমন পযাওয়যা ্যামব https://www.schools.nyc.gov/special
education/help/committees-on-special-education ওময়বমপমজ। 

আপলন থেযান লেল্রিক্ট-এর অরীমনর বসবযাস েমরন, থসিযা জযানযা নযা রযােমি 311 নবিমর থফযান েরুন বযা DOE-এর 'ফযাইন্ এ সু্ ি' 
https://www.schools.nyc.gov/find-a-school ওময়বসযাইি থেখুন। 'ফযাইন্ এ সু্ ি' ব্বহযার েরমি আপনযার সন্যামনর 
বযালের লঠেযানযা বযা বমরযা িযাইপ েমর লেন। অ্যাপযাি্মেন্ট নবিরর েি ির্ লেমি হমব নযা। “Search”-এ লক্ে েরুন। ওময়বসযাইলি 
আপনযার সবমিময় েযামছর সু্ িলির লঠেযানযা থেমব। সু্ ি লেল্রিক্ট প্রেলশ্ি হমব। প্রলিলি CPSE-থি অমনেগুমিযা সু্ি আওিযাভুতি 
রযামে। 

 

 

 

 

 

 

CSE প্ডপ্্রিক্ট প্িোনা স্ফান নাম্বার ফ্যাক্স 

1 7, 9, 10 One Fordham Plaza, 7th Floor  
Bronx, NY 10458 

(718) 329-8001 (718) 741-7928/7929 

2 8, 11, 12 3450 East Tremont Avenue, 2nd Floor  
Bronx, NY 10465  পোরনৈ: 

(718) 794-7420  
(718) 794-7490 

(718) 794-7445 

3 25, 26 30-48 Linden Place  
Flushing, NY 11354 

(718) 281-3461 (718) 281-3478 

3 28, 29 90-27 Sutphin Boulevard  
Jamaica, NY 11435 

(718) 557-2553 (718) 557-2620/2510 

4 24, 30 28-11 Queens Plaza North, 5th Floor  
Long Island City, NY 11101 

(718) 391-8405 (718) 391-8556 

4 27 82-01 Rockaway Boulevard, 2nd Floor  
Ozone Park, NY 11416 

(718) 642-5715 (718) 642-5891 

5 19, 23, 32 1665 St  Marks Avenue  
Brooklyn, NY 11233 

(718) 240-3557/3558 (718) 240-3555 

6 17, 18, 22 5619 Flatlands Avenue  
Brooklyn, NY 11234 

(718) 968-6200 (718) 968-6253 

7 20, 21 415 89th Street  
Brooklyn, NY 11209 

(718) 759-4900 (718) 759-4970 

7 31 715 Ocean Terrace, Building A  
Staten Island, NY 10301 

(718) 420-5790 (718) 420-5787 

8 13, 14,  
15, 16 

131 Livingston Street, 4th Floor  
Brooklyn, NY 11201 

(718) 935-4900 (718) 935-5167 

9 1, 2, 4 333 7th Avenue, 4th Floor  
New York, NY 10001 

(917) 339-1600 (917) 339-1450 

10 3, 5, 6 388 West 125th Street  
New York, NY 10027 

(212) 342-8300 (212) 342-8427 
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CSE স্কু ল প্ডপ্্রিক্ট 

CSE 01 (7, 9, 10)
 

CSE 02 (8, 11, 12)
 

CSE 03 (25, 26, 28, 29)
 

CSE 04 (24, 27, 30)
 

CSE 05 (19, 23, 32)
 

CSE 06 (17, 18, 22)
 

CSE 07 (20, 21, 31)
 

CSE 08 (13, 14, 15, 16)
 

CSE 09 (1, 2, 4)
 

CSE 10 (3, 5, 6)
 

31 

2 

27 

25 
26 

29 

24 

11 

22 

30 

10 

8 

28 

20 

8 

3 

27 21 

15 

6 

19 

9 

14 

18 

7 

17 

5 

1 

13 

12 

4 

32 

23 

4 

16 

27 

7 

18 

38 



   
   

     

  
 

প্নউ ইয়েভু প্সট প্ডপা ভ্ু কমন্ অব এডকু কেশন (DOE)-এর সাকে স্্াগাক্াগ 
আপনাি সন্ামনি ররিস্কু ল যপেৈাল এডকু মকৈন সারভষিস সম্পমকভু  সব সিে রিেমিই আপনাি CPSE রিৈাসমকি সামে য্াগাম্াগ 
কিমবন। CSE/CPSE-এি য্াগাম্ামগি ্মেযেি িনযে পৃষ্া 37 যদখকুন। এছািাও DOE-এি সংমগ রনম্নরলরখ্ নম্বিগুমলাম্ও 
য্াগাম্াগ কিা ্ামব: 

 

প্বেয়বস্তু স্্াগাক্াগ 

স্পেশাল এডকেশন SpecialEducation@schools.nyc.gov 

প্রকলক্ড সার্ভিস (সংপ্লিষ্ট পপ্রকেবা) RelatedServices@schools.nyc.gov 

আপ্ল ইন্ারক্নশন (646) 389-7171 / eitopreschool@schools.nyc.gov 

প্েন্ারগাক্কন উত্তরণ Turning5@schools.nyc.gov 

3-K এবং প্রি-K ফর অল-এ ্রতভি (718) 935-2009 / ESenrollment@schools.nyc.gov 

3-K এবং প্রি-K ফর অল-এর স্রিাগ্ামসমূহ EarlyChildhood@schools.nyc.gov 

DOE স্পেশাল এডকেশন হ্লাইন (718) 935-2007 

অস্ায়ী আবাসকন োো প্শক্ােথীগণ (718) 391-6845 / MPonzio@schools.nyc.gov 

কু

ভু

ভু

কু

সহায়ে তে্যসূত্র 

 

  

 

 

 

স্ফান ইকমইল ওকয়বসাই্ 

অ্যাডক্াকে্স্ ফর প্িলকরেন 

1 (866) 427-6033 info@advocatesforchildren.org	 http://www.advocatesforchildren.org
 
/who_we_serve/early_childhood
 

INCLUDEnyc 

ইংকরপ্জ 
(212) 677-4650 

info@INCLUDEnyc.org http://www.includenyc.org/ 

পোপ্নশ 
(212) 677-4668 

info@INCLUDEnyc.org http://www.incluyenyc.org/ 

Parent to Parent NY, Inc. 

1 (800) 866-1068  
(718) 494-3469 

mfegeley@ptopnys.org	 http://parenttoparentnys.org/offices 
/staten-island/ 

Sinergia/Metropolitan Parent Center 

(212) 643-2840  
(866) 867-9665	

information@sinergiany.org	 http://www.sinergiany.org/parents-center 
/parent-center 

United We Stand of New York (ইউনাইক্ড উই স্ট্যান্ অ্ প্নউ ইয়েভু ) (ব্রুেপ্লন ও েকু ইন্স) 

(718) 302-4313 http://www.uwsofny.org/contact	 http://www.uwsofny.org/ 

DOE-এি ররিস্কু ল যপেৈাল এডকু মকৈন-এি রনমিি ওমেবসাইমট আিও ্েযে-উপকিণ পাওো ্ামব 
https://www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-preschool 
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রডরভৈন অভ যপেৈালাইিড ইনস্টাকৈন অযোন্ স্কু মডন্ট সামপাটভু 
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New York, New York 10007 
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