ডিডিশন অি স্পেশালাইজড্ ইনস্ট্রাকশন অযান্ড স্টু ডিন্ট সাড ার্ট
অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, অযান্ড এডসনডশয়াল ডিলস্ (ACES) স্পরাগ্রাডি
আডেদন
অ্যাকাসিডিক, কযাডরয়ার, অ্যান্ড এসেনডেয়াল ডিলস্ (ACES) শরাগ্রাি এিন একডি শরাগ্রাি যা ডিজাইন করা হসয়সে ঐেব শযাগয ডেক্ষার্থীসদরসক যর্াযর্
কস ার অ্যাকাসিডিক ডেক্ষা রদাসনর উসেসেয যারা শবৌডিক অ্র্বা বহুিাডিক রডিবডিিাযু ক্ত এবং যারা ডনউ ইয়কথ শেসির ডবকল্প িূ লযায়সন (NYSAA) অ্ংে
শনয়। ACES কিথেূডিেিূ হ ডিডিক্ট 1-32 িুলগুডলর ডকন্ডারগাসিথন শর্সক 12 শগ্রসির ডেক্ষার্থীসদর রদান করা হয়। ভডিথর িাপকাড েহ, ডিডিক্ট 1-32
1
িুলেিূ সহর ACES কিথেূডি েম্পসকথ আরও িসর্যর জনয, NYC DOE Specialized Programs website োইি শদখুন।
1
এই ACES কিথেূডিসি আসবদনপি জিাদাসনর আসগ, িুল কিথী এবং ডেক্ষার্থী পডরবারবসগথর NYC DOE Specialized Programs website রদত্ত ACES
কিথেূডিেিূ হ েম্পসকথ ির্য পযথাসলািনা এবং শবাঝা গুরুত্বপূ ণথ। ACES কিথেূডির গাইি ACES কিথেূডির একডি উপডরডিি রদান কসর, এোড়া ডেক্ষার্থীর
শযাগযিার িাপকাড েম্পডকথি ির্যও শেখাসন রসয়সে। যডদ িুল কিথীগণ এবং পডরবার শযৌডক্তকভাসব ডবশ্বাে কসর শয ACES কিথেূডিডি ডেক্ষার্থীর জনয যর্াযর্,

িাহসল এই আসবদনপিডি অ্বেযই পূ রণ কসর ACESPrograms@schools.nyc.gov।
অ্নু গ্রহ কসর শজসন রাখুন: অ্েম্পূ ণথ ফিথ শযাগযিা ডনর্থারসণর রডিয়াসক ডবলডম্বি করসি পাসর।
শয িুল বেসরর জনয আসবদন করা হসয়সে:

আসবদসনর িাডরখ:
শরফারাল েূ ি
নাি:
পদডব:
শফান নম্বর:
ডেক্ষার্থীর োসর্ েম্পকথ:
ডপিািািা/অ্ডভভাবক

ইসিইল:

ডেক্ষক

IEP দসলর েদেয

অ্নযানয:

ডপিািািা/অ্ডভভাবক ডক ACES কিথেূডিেিূ সহ আসবদনপি জিা ডদসি েম্মি হসয়সে?

হযাাঁ

না*

*ডপিািািা/অ্ডভভাবসকর োসর্ অ্বেযই শযাগাসযাগ করসি হসব এবং ACES কিথেূডিেিূ সহর একডিসি আসবদনপি জিাদাসনর ডেিাসের োসর্ অ্বেযই েম্মি হসবন। উপসর
উডিডখি “না” শলখা আসবদনপি গৃ হীি হসব না।

ডেক্ষার্থীর ির্য
রর্ি নাি:

শেষ নািঃ

ডেক্ষার্থীর আইডি#:

জন্মিাডরখ:

ডেক্ষার্থীর ড কানা:

ডেক্ষার্থীর ডেডি/সেি/ডজপ:

বিথিান িুল (ডিডবএন অ্র্বা ডরিুসলর নাি):
িুসলর ড কানা:

বিথিান শগ্রি:

ডপিািািা/অ্ডভভাবসকর নাি:
ডপিািািা/অ্ডভভাবসকর ইসিইল:
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ডপিািািা/অ্ডভভাবসকর শফান#:
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ডিডিশন অি স্পেশালাইজড্ ইনস্ট্রাকশন অযান্ড স্টু ডিন্ট সাড ার্ট
অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, অযান্ড এডসনডশয়াল ডিলস্ (ACES) স্পরাগ্রাডি
আডেদন
ডেক্ষার্থীর নাি:

ডেক্ষার্থীর আইডি#

এই ডেক্ষার্থীর বিথিাসন বযডক্তক ডেক্ষা কিথেূডি (IEP) রসয়সে (একডি ডিডিি করুন):

হযাাঁ

না*

*যডদ ডেক্ষার্থীর বিথিাসন IEP র্সক অ্র্বা শে যডদ ডবসেষ ডেক্ষার িূ লযায়ন রডিয়ায় র্াসক, অ্নু গ্রহ কসর এই আসবদসনর পরবিথী শেকেন পূ রণ করুন। শযেব পডরবার এই আসবদনপি জিা শদসব
িাসদর অ্নু সরার্কৃি ির্য রদাসনর জনয েোসনর IEP ডিসির োসর্ কাজ করসি হসব।

বযডক্তক ডেক্ষা কিথেূডির ির্য
েবথ-োম্প্রডিক IEP-র িাডরখ:
বিথিান IEP-র অ্বস্থা (একডি ডিডিি করুন):

খেড়া

িূ ড়াে

ডবকল্প িূ লযায়সন অ্ংেগ্রহণ:

হযাাঁ

না

শেোল ট্র্যান্সসপাসিথেসনর অ্নু সরার্ করা হসয়সে:

হযাাঁ

না

বিথিান অ্বস্থা (একডিসি ডিি ডদন)

বু ডি রডিবডিিা
বহুডবর্ রডিবডিিা
অ্নযানয স্বাস্থযববকলয
অ্নযানয:

বিথিান শেোল এিুসকেন কিথেূডির েু পাডরে: (ডরিু ল অ্র্বা িু ল-বয়েী শর্সক ররসযাজয েবকডি শবসে ডনন)
ডরিুল

শেোল ক্লাে
েিডিি পডরসবসে ডবসেষ ক্লাে (SCIS)
শেোল এিুসকেন আইডিনাসরন্ট ডিিার (SEIT)
অ্র্বা

িুল-বয়েী েোন (K-12)
নন-শেোলাইজড্ (ডিডিক্ট 1-32)

ইডন্টসগ্রসিি শকা-ডিডিং (ICT)

শেোলাইজড্ (ডিডিক্ট 75)

শেোল ক্লাে

নন-পাবডলক িুল (NPS)

শেোল এিুসকেন ডিিার োসপািথ োডভথে (SETSS)

বিথিান শেোল এিুসকেন েু পাডরেকৃি েম্পডকথি পডরসষবা: (রসযাজয েবকডি ডিডিি করুন)
শেোল শর্রাডপ

কাউসন্সডলং

অ্কুসপেনযাল শর্রাডপ

পযারাসরাসফেনাল

ডফডজকযাল শর্রাডপ

অ্নযানয:
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ডিডিশন অি স্পেশালাইজড্ ইনস্ট্রাকশন অযান্ড স্টু ডিন্ট সাড ার্ট
অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, অযান্ড এডসনডশয়াল ডিলস্ (ACES) স্পরাগ্রাডি
আডেদন
ডেক্ষার্থীর নাি:

ডেক্ষার্থীর আইডি#

োইসকাএিুসকেনাল অ্যাসেেসিসন্টর ির্য
নূ যনিিভাসব, ACES কিথেূডির জনয েম্ভাবনািয় ডেক্ষার্থীসদর অ্বেযই, শবৌডিক, অ্যাকাসিডিক/অ্জথন, এবং িানানেইকৃি আিরণ ডবষসয় গি ডিন বেসরর িসর্য
পূ ণথ িূ লযায়ন শেষ করসি হসব। এই আসবদসনর জনয িূ লযায়সনর েিথ পূ রণ অ্বেযই িুল অ্র্বা কডিডি অ্ন শেোল এিুসকেন (CSE) IEP ডিি ডনডিি
করসব। অ্েম্পূ ণথ ির্য ACES শযাগযিার রডিয়াসক ডবলডম্বি করসি পাসর। বাড়ডি িূ লযায়সনর অ্নু সরার্ শেন্ট্রাল ACES ডিি করসি পাসর।
িূ লযায়সনর র্রন

িূ লযায়সনর নাি

কগসনডিভ/IQ
(সযিন WPPSI, WISC, DAS, SB)

পডরিালনার িাডরখ
(িাে/ডদন/বৎের)

েযান্ডািথ শিার/পাসেথন্টাইল
ভারবাল
নন-ভাবথাল
FSIQ

অ্যাকাসিডিক/অ্জথন

ডরডিং
িযার্

িানানেইকৃি আিরসণর শিল

শযাগাসযাগ

(সযিন VABS-II, ABAS)
দদনডিন জীবনযাপসনর দক্ষিা
শেোলইসজেন
ডিডিি
অ্নযানয:
(সযিন GARS, কনারস্)

বাড়ডি ির্য – অ্নু গ্রহ কসর শযসকান বাড়ডি, রেডিক ির্য অ্েভুথক্ত করুন

1

NYC DOE ওসয়বোইি, শেোল এিুসকেন, ডিডিসক্টর শেোলাইজড্ শরাগ্রাি:
https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs
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