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প্রিসু্কল স্পেশাল এডুকেশন গুরুত্বপরূ্ণ পাপ্রিভাষা ও শব্দ- সংকেপ 
 
প্রিকশষ িযিস্থা:  প্রতিবতিিাযুক্ত তিক্ষার্থীদের তিদেেিিা ও মূল্যায়দি সম অতিগমযিা োি কদর এমি উপকরণ ও পদ্ধতি প্রতিবতিিাযুক্ত 
তিক্ষার্থীদের জিয “সমাি সুতবধা” তিতরর জিয পতরকতিি এসব তবদিষ বযবস্থা সাধারণিাদব তিম্নতল্তিি শ্রেতণদি তবিক্ত: 

 উপস্থাপিা (দযমি তিদেেিিার পুিরাবৃতি); 
 সাড়া শ্রেওয়া (দযমি কর্থা বল্ার স্থদল্ ইতিদি শ্রেতিদয় শ্রেওয়া); 
 সময়/সূতি (দযমি বতধেি সময়, ঘি ঘি তবরতি, ইিযাতে) 
 আদয়াজি করা (দযমি ল্াইটিং, সুতবধাজিক আসি, ইিযাতে); 

 
িাপ্রষণে লেয:  আপিার সন্তাি একবছর সময়সীমায় প্রতিবতিিার শ্রক্ষত্রগুদল্ায় কী কী অগ্রগতি অজে ি ল্াি করদব বদল্ প্রিযািা করা হয় 
আইইতপদি তল্তিি শ্রসসব ল্ক্ষয। 
 
িাপ্রষণে পর্ণাকলাচনা:বছদর কমপদক্ষ একবার তিক্ষার্থীর তবদিষ তিক্ষা পতরদষবা ও অগ্রগতি তবষদয় আইইতপ তবঠদক সম্পন্নকৃি পযোদল্ািিা। 
এসমদয় তবদিষ তিক্ষা কমেসূতি বা পতরদষবায় পতরবিে ি সুপাতরি করা হদি পাদর আবার িাও হদি পাদর। তপ্রসু্কদল্র তিক্ষার্থীদের জিয, এই 
প্রতিয়াট তিয়ন্ত্রণ কদর কতমট অি তপ্র-সু্কল্ শ্রেিাল্ এডুদকিি (তসতপএসই)। 
 
অ্যাপ্রসসটিভ স্পেেনলপ্রি প্রডভাইস অ্যান্ড সাপ্রভণ কসস: অযাতসসটি শ্রনকিল্তজ তডিাইস হদএ এমি এক ধরদির সরজামাম, তজতিস বা বযবস্থা 
যা প্রতিবতিিাযুক্ত একজি তিশুর তিয়া সামর্থেয বাড়াদিা, বজায় রািা বা উন্নি করার জিয বযিহার করা হয় (দযমি কমুযতিদকিি 
তডিাইস, এফএম ইউতিন, কম্পুযনার অযাকদসস)। অযাতসসটি শ্রনকিল্তজ সাতিে স হদএ এমি শ্রসবা  যা প্রতিবতিিাযুক্ত তিশুদক শ্রকাি 
অযাতসসটি শ্রনকিল্তজ তিবোিি, আয়ি বা বযবহার করদি শ্রিিায়। আপিার সন্তাদির জিয আবিযক অযাতসসটি শ্রনকিল্তজ বা পতরদষবার 
কর্থা িার আইইতপদি উদেি র্থাকদি হদব। 
 
প্রিকেপ্রভয়াি ইনোিকভনশন প্ল্যান (প্রিআইপ্রপ): সমসযাসিংতিষ্ট আিরণ শ্রমাকাদবল্ার এমি একট পতরকিিা যার তিতি হদল্া ফািংিিযাল্ 
তবদহতিওরাল্ অযাদসসদমন্ট (তিয়ািীল্িা সিংিান্ত আিরণগি মূল্যায়ি, এফতবএ), যাদি সমসযাসিংতিষ্ট আিরদণর িূযিিম একট বণেিা, 
সমসযাসিংতিষ্ট আিরদণর কারণ সম্পদকে  সাতবেক ও সুতিতেেষ্ট অিুতমতি এবিং ইতিবািক আিরণগি সহায়িা, শ্রকৌিল্ ও সহায়িা, কমেসূতি 
অতিদযাজি, এবিং সম্পূরক সহায়িা ও পতরদষবাসহ হস্তদক্ষপ শ্রকৌিল্গুদল্া অন্তিুে ক্ত র্থাদক, যা সমসযাসিংতিষ্ট আিরণ শ্রমাকাদবল্ায় আবতিযক 
হদি পাদর। 

েপ্রিটি অ্ন প্রিসু্কল স্পেশাল এডুকেশন (প্রসপ্রপএসই): তসতপএসই ৩-৫ বছর বয়সী তপ্র-সু্কল্ তিক্ষার্থীদের শ্রেিাল্ এডুদকিি প্রতিয়া সমবয়েদয়র 
জিয োয়বদ্ধ।  শ্রছদল্দমদয়রা তপ্র-সু্কল্ পতরদষবা শ্রকার্থায় পাদএ, শ্রসনা তবদবিিা ছাড়াই তসতপএসই-গুদল্া পতরবারসমূদহর জিয িাদের আবাতসক 
তডতিক্ট-এ পতরদষবা প্রোি কদর। তসটর তবতিন্ন স্থাদি ১০ট তসতপএসই রদয়দছ। প্রতিট তসতপএসই কতমট অি শ্রেিাল্ এডুদকিি 
(তসএসই) িাদমর একট বৃহির কতমটর অিংি। একজি শ্রিয়ারপারসি অন্তিুে ক্ত তসতপএসই-সহ অতফস িত্ত্বাবধাি কদরি। তসতপএসই-এর 
সাদর্থ শ্রযাগাদযাদগর ির্থয পাওয়া শ্রযদি পাদর http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/ContactsResources/cse.htm 
ওদয়বসাইদন।  
 
সম্মপ্রি: সম্মতি অবিযই হদি হদব “সজ্ঞাি” যা তপিামািার সইদয়র শ্রিদয় শ্রবতিতকছু আবিযক কদর। সজ্ঞাি স্মতি গ্রহদণর জিয তিদি 
বতণেি পেদক্ষপগুদল্া গ্রহণ করা হদয়দছ, যা আইইতপ টম-দক করদি হদব: 

 শ্রয-কাদজর জিয সম্মতি িাওয়া হদয়দছ শ্রসই বযাপাদর সব ির্থয তপিামািাদক িাদের পছদের িাষায় বা অিয শ্রকাি শ্রযাগাদযাদগর 
উপাদয় অবতহি করদি হদব। উপরন্তু, একজি তপিামািাদক অবিযই সন্তাদির শ্রকান্ শ্ররকডে  প্রকাি করা হদব, কার কাদছ প্রকাি 
করা হদব, শ্রসই তবষদয় তপিামািদক অবতহি করদি হদব। এর অন্তিুে ক্ত আদছ শ্রকাি ধরদির পরীক্ষাগ্রহণ করা হদব, যতে আদেৌ 
হয়, এবিং শ্রকার্থায় শ্রসই পরীক্ষা হদব। 

 শ্রয কাদজর জিয সম্মতি িাওয়া হদয়দছ, তপিামািাদক অবিযই শ্রসট বুদে স্বাক্ষর তেদয় সম্মতি প্রকাি করদি হদব: 
 তপিামািাদক অবদিযই সদিিি করদি হদব শ্রয সম্মতি প্রোি করা িাদের জদিয ঐতএক এবিং শ্রযদকাি সমদয় প্রিযাহার করা শ্রযদি 

পাদর। িদব সম্মতি প্রিযাহার করা হদল্ মদি রািদি হদব শ্রয এই প্রিযাহার পূবে শ্রর্থদক কাযেকর িয়, অর্থাৎ সম্মতি শ্রেয়ার পর 
এবিং প্রিযাহাদরর আদগ গৃহীি শ্রকাি পেদক্ষপ অকাযেকর কদর িা।  

 

http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/ContactsResources/cse.htm
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প্রিিপ্রগণেির্: আইতপ টদমর তিধোরণ তিক্ষার্থীর আর তবদিষ তিক্ষা পতরদষবা প্রদয়াজি শ্রিই।  
 
নযার্য িপ্রিয়া: আইদির ধারা যা সুপাতরি, মূল্যায়ি এবিং িতিে  প্রতিয়াকাদল্ তপিামািা, তিক্ষার্থী এবিং তডপানে দমন্ট অি এডুদকিদির 
অতধকার তিতিি ও রক্ষা কদর। 
 
শুরুকিই েস্তকেপ: শ্রযসব পতরবাদর জন্ম শ্রর্থদক ৩ বছর বয়সী প্রতিবতিিাযুক্ত বা তবল্তিি-বৃতদ্ধ শ্রছদল্দমদয় রদয়দছ, তিউ ইয়কে  তসট 
তডপানে দমন্ট অি শ্রহল্র্থ-এর 'শুরুদিই হস্তদক্ষপ' (আরতল্ ইন্টারদিিিি, ইআই) কমেসূতি িাদেরদক সহায়িা শ্রেয়। 
 
স্পর্াগযিা: একট তপ্র-সু্কদল্র শ্রছদল্দমদয় শ্রেিাল্ এডুদকিি সাতিে দসর জিয শ্রযাগয তবদবতিি হদব যতে িার জ্ঞািগি, িাষা ও 
িাবতবতিময়গি, অতিদযাজিগি, সমাজ-মািতসক, তকিংবা সুক্ষ্ম শ্রপিী সঞ্চাল্িগি শ্রক্ষদত্র তবল্ি হয় তকিংবা শ্রছদল্দমদয় যদে প্রতবধাদির 
আওিাধীি অিয শ্রকাি মািেদের অধীদি শ্রযাগয তবদবতিি হয়। শ্রকাি তপ্র-সু্কল্ তিক্ষার্থী শ্রযাগয তবদবতিি হদল্ িাদক িার আইইতপ-দি 
"প্রতিবতিিাযুক্ত তপ্র-সু্কল্ তিক্ষার্থী" বদল্ শ্রেতণিুক্ত করা হয়। 
 
প্রি অ্যাকিাপ্রিকয়ে পািপ্রলে এডুকেশন (অ্বিিপ্রনে র্ক াপর্ুক্ত সিোপ্রি প্রশো, এফএপ্রপই):  তবদিষ তিক্ষা ও সিংতিষ্ট পতরদষবা কমেসূতি যা 
সরকাতর বযদয়, সরকাতর িত্ত্বাবধাদি এবিং তিদেে দি, এবিং তপিামািাদের তবিাবযদয় প্রোি করা হয় 
 
ফাংশনাল প্রিকেপ্রভয়াি অ্যাকসসকিন্ট (এফপ্রিএ):  একট বযবহাতরক আিরণগি মূল্যায়ি (ফািংিিাল্ তবদহতিয়ার অযাদসসদমন্ট, এফতবএ) 
এমি একট মূল্যায়ি যা শ্রকাি তিক্ষার্থীর তিক্ষণপ্রতিয়া বাধাগ্রস্থ কদর, এমি আিরদণর কারণ ও তিক্ষার্থীর শ্রস আিরণ কীিাদব িার 
পতরদবদির সাদর্থ সম্পকে যুক্ত, িা তিতিি হদি িায়।  
 
স্বাস্থয পপ্রিকষিা: সু্কল্ িল্াকাদল্ একজি িাসে অর্থবা স্বাস্থয-সিংিান্ত আধাদপিাোদরর সহায়িা আবিযক হয় এমি তিতকত্সা এবিং/অর্থবা 
স্বাস্থযগি িাতহোযুক্ত তিক্ষার্থীদের প্রেি একধরদির সিংতিষ্ট পতরদষবা। এসব পতরদষবার উোহরণ হদি পাদর িাওয়াদিা, হাাঁনািল্ায় বা 
স্থািান্তরদণ সাহাযয, শ্রিাষণ করা অর্থবা মূত্রতিষ্কািদি সাহাযয করা। 
 
প্রেয়াপ্রিং এডুকেশন সাপ্রভণ স: এ পতরদষবা তির করা হদয়দছ তেি, তরতডিং, অতডনতর প্রতিক্ষণ, এবিং িাষাগি উন্নয়দি প্রতিক্ষণ প্রোি কদর 
যাদি আোি/প্রোিগি শ্রযাগাদযাগ েক্ষিাদক ত্বরাতবয়েি কদর।  
 
ইনপ্রডপ্রভিয়ুালাইিড এডুকেশন স্পিাগ্রাি (আইইপ্রপ): আইইতপ শ্রকাি তিক্ষার্থীর শ্রেিাল্ এডুদকিি সাতিে স ল্াদির শ্রযাগযিার প্রমাণ শ্রেয় 
এবিং সু্কল্ বযবস্থায় তিক্ষার্থীর অিিয িাতহোর উপযুক্ত শ্রেিাল্ এডুদকিি শ্রপ্রাগ্রাম ও পতরদষবা পতরকিিাদক সিংগঠিি কদর। এদি 
শ্রছদল্দমদয়র সুতিতেেষ্ট ির্থয এবিং এসব িাতহো পূরদণর জিয তিতর তিক্ষাগি কমেসূতি অন্তিুে ক্ত র্থাদক, যার মদধয আদছ: 

 একজি তিক্ষার্থীর বিে মাি সু্কল্ কাযেসম্পােিা ও ল্ক্ষয যা একট সু্কল্ বছদর শ্রযৌতক্তকিাদব অজে ি করা সম্ভব; 
 শ্রেিাল্ এডুদকিি ও সহায়িা পতরদষবা, যার অন্তিুে ক্ত আদছ: কাউদেতল্িং, তেি, অক্যযদপিিযাল্ বা তফতজদকল্ শ্রর্থরাতপ; 

পযারাপ্রদফিিযাদল্র সহায়িা; সহায়ক প্রযুতক্ত; আিরণগি হস্তদক্ষপ ও অতিদযাজি;  
 প্রতিবতিিাহীি শ্রছদল্দমদয়দের সাদর্থ এবিং/অর্থবা মূল্ধারার সাদর্থ অিংিগ্রহদণর সুদযাগ; 
 কদিা িাতরি শ্রর্থদক, কিি, কদিা ঘি ঘি, শ্রকার্থায় এবিং কদিা কাল্ ধদর পতরদষবা প্রোি করা শুরু হদব, িার িাতরি জািার;  
 দকাি তিক্ষার্থীর অগ্রগতি পতরমাদপর উপায়। 

 
ইনপ্রডপ্রভিয়ুালস উই  প্রডসঅ্যঅ্প্রিপ্রলটিস এডুকেশন ইম্প্রুভকিন্ট অ্যাক্ট (আইপ্রডইআইএ): একট শ্রফডাদরল্ আইি যা প্রতিবতিিাযুক্ত 
তিক্ষার্থীদের ৩ বছর বয়স শ্রর্থদক শ্রয বছর তিক্ষার্থী ২১ বছর হদব অর্থবা হাই সু্কল্ তডদলামা তিদয় গ্রযাজদুয়ন করদছ শ্রসই বছর অবতধ 
িূযিিম তিদষধাত্মক পতরদবদি তি অযাপ্রতপ্রদয়ন পাবতল্ক এডুদকিি (এফএতপই) ল্াি করার অতধকার শ্রেয়। 
 
প্রলস্ট স্পিপ্রিেটিভ এনভায়িনকিন্ট (এলআিই):  এল্আরই-এর অর্থে প্রতিবতিিাযুক্ত তিক্ষার্থীরা যদিানুক্য সম্ভব িাদের অপ্রতিবিী সিীর্থেদের 
তিক্ষাল্াি করদব। এর অর্থে প্রতিবিী তিক্ষার্থীদেরদক তবদিষ ক্লাদস, আল্াো সু্কদল্ অর্থবা প্রর্থাগি তিক্ষা পতরদবি শ্রর্থদক শ্রকবল্ ির্থিই সরাি 
হয় যিি প্রতিবতিিার প্রকৃতি ও িীব্রিা এি শ্রয এমিতক সম্পূরক সহায়িা ও পতরদসবা বযবহাদরও সদন্তাষজিক তিক্ষাল্াি সম্ভব হদব িা। 
স্বি তিদষধাত্মক পতরদবি িাই তিক্ষার্থীতবদিদষর শ্রক্ষদত্র তিন্ন তিন্ন হয়। 
 



 

T&I-25075 (Bengali) 

িযিস্থাপনা চাপ্রেদা: এর অর্থে একজি তিক্ষার্থীর িাতহোপূরদণ কী পতরমাণ প্রাপ্তবয়স্ক িোরতক েরকার এবিং পতরদবিগি রেবেল্ েরকার 
তকিা। এনা অবিযই আইইতপদি উদেি র্থাকদি হদব। 
 
অ্প্রভকর্ািন: এনা পাঠিদম পতরবিে দির তববরণ শ্রেয়। সিংস্থাি শ্রযিাদি কাঠাদমাগি অর্থবা তিক্ষার্থীদক প্রতিবতিিার কারদণ সীতমি িা কদর 
সহদজ অিংিগ্রহদণ সমর্থে করার জিয পদ্ধতিগি রেবেল্, সিংপতরবিে ি শ্রসিাদি েরুূহিার স্তর এবিং/অর্থবা তবষদয়র পতরমাদণ আদরা বযাপক 
পতরবিে ি। 
 
অ্কুকপশনযাল স্প িাপ্রপ: এট তিক্ষার্থীদক শ্রল্িাপড়ার সাদর্থ সিংতিষ্ট সুক্ষ্ম শ্রপিী সঞ্চাল্ি েক্ষিা ও মুদির শ্রপিী সঞ্চাল্িসহ অতিদযাজি ও 
বযবহাতরক েক্ষিা বজায় রািা, উন্নি করায় সহায়িা করদব। 
 
অ্প্রিকয়কন্টশন অ্যান্ড িপ্রিপ্রলটি সাপ্রভণ স: এসব পতরদষবা তিতর করা হদয়দছ তিক্ষার্থীর স্থাি ও পতরদবিগি ধারণা শ্রবাধগমযিা বাড়াির এবিং 
তেকতিণেয় ও যাত্রাপর্থ তস্থর করদি, বজায় রািদি ও শ্রিাাঁদজ শ্রপদি তবতিন্ন ইতিদয়র দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞাি (দযমি িব্দ, িাপ, কম্পি)  
বযবহার বৃতদ্ধ করার জিয। এগুদল্া শ্রিাদির সমসযায় আিান্ত তিক্ষার্থীদের প্রোি করা হয়। 
 
প্রফপ্রিেযাল স্প িাপ্রপ: এট শ্রকাি তিক্ষার্থীর কমেক্ষমিা বজায় রািা, উন্নি করা বা পুিরুদ্ধার করা, যার মদধয আদছ বৃহৎ শ্রপিী সঞ্চাল্দি 
উন্নতি, িল্াদফরা, িারসাময রক্ষা করা ও তবতিন্ন পতরতস্থতিদি সমবয়েয়সাধি করা, যার অন্তিুে ক্ত আদছ ক্লাসরুম, তজম, বার্থরুম, শ্রিল্ার 
মাঠ, তসতড ও ক্লাস শ্রর্থদক ক্লাদস যাওয়া, িদব িা এদি সীতমি িয়, ইিযাতে কমেকাে বযবহার কদর। 
 
সুপাপ্রিশ: এট হদল্া তবদিষ তিক্ষা কমেসূতি ও পতরদষবার সুদযাগসুতবধা প্রোদির জিয আইইতপ তবঠদকর তসদ্ধান্ত। 
 
পনুিূণলযায়ন: এট প্রতিবতিিাযুক্ত তিক্ষার্থীর হাল্িাগােকৃি মূল্যায়দির কর্থা বুোয়। তিক্ষার্থীর তিক্ষক, তপিামািা অর্থবা সু্কল্ তডতিক্ট এই 
অিুদরাধ জািাদি পাদরি। বছদর একবাদরর শ্রবতি পুিমূেল্যায়ি করা যাদব িা যতে িা সু্কল্ ও তপিামািা অিযিাদব সম্মি হি। 
 
সুপাপ্রিশ (কিফািাল): শ্ররফারাল্ তিক্ষার্থীর প্রতিবতিিা আদছ তকিা বা তবদিষ তিক্ষা পতরদষবা আবিযক তকিা তিণেদয় মূল্যায়ি এবিং শ্রলসদমন্ট 
প্রতিয়া শুরু কদর। 
 
সংপ্রিষ্ট পপ্রিকসিা: প্রতিবতিিাযুক্ত তিক্ষার্থীদেরদক িাদের সু্কদল্র কমেসূতিদি অিংিগ্রহদণ সাহাযয ও সহদযাতগিা করার জিয প্রেি পতরদষবা। 
এসব পতরদষবা অবিযই আইইতপদি সুপাতরিকৃি হদি হয় এবিং বযতক্তগিিাদব অর্থবা সবোতধক পাাঁিজদির গ্রুদপ প্রোি করা হয়। সহায়িা 
পতরদষবার মদধয আদছ: কাউদেতল্িং, সু্কল্ স্বাস্থয পতরদষবা, শ্রহয়াতরিং এডুদকিি পতরদষবা, অক্যদপিিাল্ শ্রর্থরাতপ, তফতজকযাল্ শ্রর্থরাতপ, 
তেি/ল্যািদুয়জ শ্রর্থরাতপ, তিিি এডুদকিি শ্রর্থরাতপ, অতরদয়দন্টিি অযান্ড শ্রমাতবতল্ট সাতিে দসস এবিং “অিযািয সহায়িা” পতরদষবা। 
 
অ্নুকিাধেৃি পর্ণাকলাচনা: তিশুর আইইতপ িার িাতহোপূরদণ অবযাহিিাদব সক্ষম তকিা তিণেদয় আইইতপ েদল্র তবঠক। তপিামািা, তিক্ষক 
বা সু্কদল্র অিযািয কমেকিে া শ্রযদকাি সমদয় এই মূল্যায়দির অিুদরাধ জািাদি পাদরি। 
 
প্রেচ/লযাঙ্গকুয়ি স্প িাপ্রপ: এসব পতরদষবা শ্রছদল্দমদয়রা শ্রযিাদব িব্দ ও িাষা বুেদি (বল্া হয় অতডনতর প্রদসতসিং) পাদর, শ্রসিাদব উচ্চারণ 
অর্থবা ধ্বতিিাতত্ত্বক েক্ষিা, অর্থে অিুধাবি, বাকযরীতির বযবহার, প্রদয়াগরীতি, স্বদরাৎপােি ও সরগরিার মাধযদম বুেদি সহায়িা কদর। 
 
িাকিা িাকসি সু্কল িছকিি পপ্রিকষিা (সম্প্রসাপ্রিি সু্কলিছি পপ্রিকষিা নাকিও পপ্রিপ্রচি): বাদরা-মাস সু্কল্বছদরর পতরদষবা মারাত্মক 
প্রতিবতিিাযুক্ত তিক্ষার্থীদের প্রোি করা হয় যাদের উন্নয়ি স্তদর বযাপক ঘানতি শ্ররাদধ অবযাহি পাঠোদির প্রদয়াজি রদয়দছ। এনা অবিযই 
আইইতপ টম দ্বারা সুপাতরিকৃি হদি হদব এবিং আইইতপ-দি উদেি র্থাকদি হদব, এবিং তপ্র-সু্কল্ তিক্ষার্থীর শ্রক্ষদত্র তসতপএসইদক অবিযই এ 
ধরদির সুপাতরদির কারণ বণেিা তেদয় একট তববৃতি অন্তিুে ক্ত করদি হদব। সম্প্রসাতরি বছর পতরদষবার জিয অবিযই তপিামািার সম্মতি 
ল্াগদব। 
 
দেৃশপ্রক্ত প্রশো পপ্রিকষিা: এসব পতরদষবা তিতর করা হদয়দছ শ্রিাদির সমসযায় আিান্ত তিক্ষার্থীদক তিক্ষাতিদেেিিা প্রোদির জিয। িারা শ্রব্রইল্, 
শ্রিদমর্থ শ্রকাড, বড় অক্ষদর ছাপা, ক্ষীণেতৃষ্টসম্পন্নদের অপটদকল্ ও িি-অপটদকল্ যন্ত্র এবিং অিযািয েক্ষিা যা প্রাতিষ্ঠাতিক, সামাতজক, 
কাতরগতর ও প্রািযতহক অতিদযাজি েক্ষিা, সাক্ষরিা ও িদর্থযর জিয েিোিুিূতি, েিৃযগি ও েবণগি শ্রকৌিল্ বযবহার কদর।   


