ডিডিশন অি স্পেশালাইজড্ অযান্ড স্টু ডিন্ট সাড ার্ট
অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, অযান্ড এডসনডশয়াল ডিলস্ (ACES) স্পরাগ্রাি
াডিবাডিক সহায়তা গাইি
অ্যাকাডেমিক, ককমিয়াি, অ্যান্ড এডেনমিয়াল মিলে (ACES) কিম েমূ ি
অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, অযান্ড এডসনডশয়াল ডিলস্ (ACES) স্পরাগ্রাি এিন একটি স্পরাগ্রাি যা ডিজাইন কিা হডয়ডে ঐসব স্পযাগয
ডশক্ষার্থীডদিডক যর্থাযর্থ কড াি অযাকাডিডিক ডশক্ষা রদাডনি উডেডশয যািা স্পবৌডিক অর্থবা বহুিাডিক রডতবডিতাযুক্ত এবং যািা ডনউ
ইয়কট স্পস্টডর্ি ডবকল্প িূলযায়ডন (NYSAA) অংশ স্পনয়। ACES কিটসূডিসিূহ ডিডিক্ট 1-32 িু লগুডলি ডকন্ডািগাডর্টন স্পর্থডক 12 স্পগ্রডিি
ডশক্ষার্থীডদি রদান কিা হয়।
ACES কিটসূডিসিূহ সকল ডশক্ষার্থীডদি জনয িু ল ডদবডস একটি অর্থটবহ সংডিষ্টকিণ সুডযাগ রদাডনি িাধ্যডি সবাইডক ডনডয় কিাি জনয
স্পযসব অনুশীলনী িডয়ডে স্পসগুডলডক উন্নত ও সিৃি কডি এবং সাধ্ািণ ডশক্ষাি সতীর্থট ও া যক্রডি কাডজি সুডবধ্া স্পদয়। িু ল স্পনতৃ ত্ব
অনুধ্াবন কডি স্পয ডশক্ষার্থীিা তখনই সবডিডয় িাডলা স্পশডখ যখন তািা ূণট িািায় অংশ গ্রহণ কডি ও িু ল কিুযডনটিি অনয সদসযডদি
স্বাগতি জানায়। ACES কিটসূডিি িু লগুডল গডবষণা এবং রিাডণি ডিডি বযবহাি কডি সহায়তাি স্পসর্গুডল িানানসই কডি, ডবডশষিাডব
ডিজাইনকৃ ত ডশক্ষাডনডদট শনা, যর্থাযর্থ িূলযায়ন, এবং ডবডিন্ন ডিডসাসট যাডত সকল সুডযাডগি সুডবধ্াগুডল স্পনয়া যায় যা ডশক্ষার্থী অজটনডক
সডবটাচ্চ স্তডি উন্নত কডি। স্পযাগয ডশক্ষার্থীিা সাধ্ািণত ডনডিি ববডশষ্টযগুডল রদশটন কডি:
ACES মিক্ষার্থীি পার্শ্ম মিত্র


কেমিকিি: ডশক্ষার্থীডদি অবশযই ইনডর্ডলকিু য়াল ডিসঅযাডবডলটি (ID অর্থবা িাডি ল ডিসঅযাডবডলটি (MD)-এি ডশক্ষাগত
রডতবডিতাি স্পেডণকিণ এবং ডনউ ইয়কট স্পস্টর্ অিািডনর্ অযাডসসডিন্ট (NYSAA) সহ ডবকল্প িূলযায়ডন অংশগ্রহডণি জনয স্পযাগযতা
র্থাকডত হডব।



জ্ঞান/বুমি: িৃদু স্পর্থডক িাঝাডি ডশক্ষাগত রডতবডিতাযুক্ত ডশক্ষার্থী



োফলয: অযাকাডিডিক সাির্থটয ও দক্ষতা স্পগ্রিস্তি রতযাশাি অডনক ডনডি। স্বাধ্ীনিাডব অর্থবা গ্রুড কাজ কিাি সিয় ডশক্ষার্থীডদি
বাড়ডত সহায়তাি রডয়াজন হডত াডি। ডশখন ও িাবডবডনিডয় সহায়তা স্পদওয়াি জনয অযাডসসটিি স্পর্কডনালডজ ডিিাইস বযবহাি
কিা স্পযডত াডি।



আিিি: ডশক্ষার্থীডদি আিিডণ িৃদু স্পর্থডক িাঝাডি যটাডয়ি সিসযা স্পদখা স্পযডত াডি, তডব আক্রিণাত্মক বা আত্মডবনাশী আিিণ
কিডব না। আিিডণি সিসযা স্পলখা ড়া ও সািাডজক সুডবধ্াডদি স্পক্ষডি বাধ্া বতডি কিডত াডি।



িাডনডয় স্পনয়াি দক্ষতা: ডশক্ষার্থীি কাযটকি জীবনদক্ষতা ালন কিাি ক্ষিতা, স্পযিন ডিষ্কাি ডিচ্ছন্ন র্থাকা, জািাকা ড় িা, খাবাি
খাওয়া, ডনিা দ র্থাকা, সািাডজক স্পিলাডিশা কিা যা অডিডযাডজত আিিণ নাডি ডিডিত, বয়স আনু াডতক রতযাশাি ডনডি হডব।
স্বাধ্ীন এবং বদনডিন জীবনযা ডনি দক্ষতা িূলযায়ন কিডত, একজন ডশক্ষার্থীি IEP টিি অডিডযাডজত আিিডণি স্পর্স্ট বযবহাি
কডি। অডিডযডজত আিিডণ কি নম্বি াওয়া ডশক্ষার্থীডদি সাধ্ািণত ACES কিটসডূ িি জনয ডবডবিনা কিা হয়।



প্রাত্যমিক জীবনযাপডনি দক্ষত্া: ACES কিটসূডিসিূহ ডশক্ষার্থীডদি রাতযডহক জীবনযা ডনি দক্ষতা স্পযিন সহ াঠী ও বয়িডদি
সাডর্থ সম্পকট গডড় স্পতালা, গ্রসাডি কিা, কীিাডব বযাংক বযবহাি কিডত হয় স্পশখাডনাি জনয িু ল ও স্থানীয় কিুযডনটিগুডলডক বযবহাি
কডি র্থাডক।



কিম প্রস্তুমত্ি দক্ষত্া: ডিবতট নশীল িাকডিি বাজাডি বতট িান এবং িডবষযত কাডজি সুডযাডগি জনয রস্তুত কডি এিন দক্ষতা
ডশক্ষার্থীিা গডড় তু লডব। এি িডধ্য আডে একটি শডক্তশালী কিট নীডতডবাধ্, একটি ইডতবািক িডনািাব যাি অন্তিুট ক্ত সিয়-বযবস্থা না,
কাযটকি স্পযাগাডযাগ এবং কৃ ডিি এবং বাস্তব কিট-ডিডিক ডশক্ষডণি িাধ্যডি ডনডজি জনয ক্ষাবলম্বন।

স্পশষ হালনাগদকিণ: 17 ডিডসম্বি, 2018
T&I-29348 ACES Program Info for Families 12-17-18 (Bengali/Bangla)

ডিডিশন অি স্পেশালাইজড্ অযান্ড স্টু ডিন্ট সাড ার্ট
অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, অযান্ড এডসনডশয়াল ডিলস্ (ACES) স্পরাগ্রাি
াডিবাডিক সহায়তা গাইি
ACES কিম েমূ িি ববমিষ্ট্য


কেমিকাঠাডিা: ACES কিটসূডিি ডশক্ষার্থীিা ডিডিক্ট 1-32 িু ডলি একটি ক্ষু দ্র ক্লাডস ড়ডব। ACES-এি ডবডশষ ক্লাডসি ডশক্ষার্থী
সংখযা সাধ্ািণত ডশক্ষার্থীিা এডলডিন্টাডি িু ল স্পর্থডক ডিিল িু ল এবং ডি হাই িু ডল ও াি সিডয় বৃডি ায়। ডকনিািগাডর্টন স্পর্থডক
অষ্টি স্পগ্রি অবডধ্ স্পবডশিিাগ ACES কিটসূডিডত ডবডশষ ক্লাডস সডবটাচ্চ 12 জন ডশক্ষার্থী, একজন ডবডশষ ডশক্ষাি ডশক্ষক, এবং কিটসূডি
সম্পডকট ত যািারডেশনযাল (12:1+1) র্থাডকন। হাই িু ডল (9-12 স্পগ্রি) ACES কিটসূডিগুডলডত সডবটাচ্চ 15 জন ডশক্ষার্থী এবং একজন
ডবডশষ ডশক্ষাি ডশক্ষক (15:1) র্থাডকন। কিটসূডিটি ডশক্ষার্থীডদিডক িু ল কিুযডনটিডত স্পযাগদাডনি এবং স্পযসব সতীডর্থটি IEP নাই তাডদি
সাডর্থ সংডিষ্ট হবাি সুডযাডগি উ ি স্পজাি রদান কডি।



কিী: ডশক্ষক ও সহায়তা কিীিা ডবডশষাডয়ত ডনডদট শনা স্পকৌশল ও িূলযায়ন ডবষয়গুডলডত রডশক্ষণরাপ্ত যা ডশক্ষার্থীডদি ডশক্ষণ ও কাডজ
রডয়াগ এবং বাডড়ডত, িু ডল ও কিুযডনটিডত স্বাধ্ীনিাডব জীবনযা ডনি দক্ষতা আয়ডি সহায়তা কডি।



পাঠক্রি ও মনডদম িনা: ACES কিটসূডিি ক্লাসগুডল ডশক্ষাডনডদট শনাি িডতডত অডিডযাজনসহ এবং যর্থাযর্থ ডশক্ষা রদান কডি ডনউ
ইয়কট স্পস্টডর্ি ডশক্ষণ িান অনুসিণ কডি। ইউডনিাসটাল ডিজাইন েি লাডনটং (UDL) এি নীডতিালা ও আবশযক দক্ষতা গডড় স্পতালাি
ডবষয়গুডল কিটসূডিডত অন্তিুট ক্ত কিা হয়।

ACES আডবদন প্রমক্রয়া
আ নাি সন্তান স্পযাগয ডকনা ডনরু ডণি ধ্া গুডল এখাডন স্পদওয়া হডয়ডে:
1. আডবদন: আ ডন যডদ িডন কডিন ACES কিটসূডি আ নাি সন্তাডনি জনয সঠিক, িু ল বেডিি স্পযডকান সিডয় আডবদন ি ূিণ এবং
জিা ডদডত আ নাি সন্তাডনি IEP টিডিি সাডর্থ কাজ করুন। িডতট ি রডক্রয়া সম্পন্ন কিাি জনয আডবদন কিাি ডতন বেডিি স্পিতি
সকল িূলযায়ন অবশযই স্পশষ কিডত হডব। নতু ন িূলযায়ডনি অনুডিাধ্ স্পসন্ট্রাল ACES টিি কিডত াডি।


বেডিি স্পযডকান সিডয় আডবদন জিা স্পদওয়া অর্থবা রশ্ন ডজডেস কিাি জনয ডিবািবগট ও িু লগুডল
ACESPrograms@schools.nyc.gov ঠিকানায় স্পসন্ট্রাল ACES টিডিি সাডর্থ স্পযাগাডযাগ কিডত াডি।



স্পসডেম্বডি ডকনিািগাডর্টডনি নবাগত ডশক্ষার্থীডদি জনয,
স্পযাগাডযাগ কিডব।

ডিবািবগট অর্থবা িু লগুডল যত তাড়াতাডড় সম্ভব ACES টিডিি সাডর্থ

2. কেন্ট্রাল ACES কপ্রাগ্রাি টিি কত্তম ক স্বীকতমত্: আ ডন যডদ স্পসন্ট্রাল ACES টিিডক ইডিইল কডিন, তাহডল আ নাি আডবদন াওয়া
স্পগডে িডিট আ ডন একটি ইডিইল াডবন। আ ডন যডদ স্পসন্ট্রাল ACES টিডিি কাডে ডিঠি েযাক্স কডি র্থাডকন তাহডল আ ডন ডিঠিডত
স্বীকৃ ডত ি াডবন।


আ নাি সন্তাডনি IEP টিিডক না জাডনডয়, আ ডন যডদ আ নাি সন্তাডনি আডবদন ি জিা স্পদন, স্পসন্ট্রাল ACES টিি আ নাি
সন্তাডনি IEP টিিডক অবডহত কিডব স্পয আ ডন ACES-এ আগ্রহী।



আ নাি সন্তাডনি IEP টিি যডদ আ নাি সন্তাডনি ক্ষ স্পর্থডক আডবদন জিা স্পদয়, তাহডল আ নাডক অবডহত কিা হডব স্পয
স্পসন্ট্রাল ACES টিি আডবদনটি স্প ডয়ডে। অনুগ্রহ কডি ডনডিত করুন IEP টিডিি কাডে আ নাি ইডিইল ঠিকানা আডে।

3. প্রার্থমিক পযম াডলািনা ACES: স্পসন্ট্রাল ACES টিি িূলযায়নগুডল হালনাগাদ এবং আ নাি সন্তাডনি স্পবৌডিক সািটর্থয এবং সািাডজক,
িাডষক, আিিণগত, অযাকাডিডিক ও অডিডযাডজত দক্ষতা সম্পডকট যডর্থষ্ট তর্থয স্পদয় ডকনা যািাই কিাি জনয রডতযক ডশক্ষার্থীি
ডবডশষ ডশক্ষাি স্পিকিট যটাডলািনা কডি। এোড়া, ডশক্ষার্থীিা ID বা MD ডশক্ষাগত রডতবডিতা বডগটকিডণি শতট ূিণ ডকনা
যটাডলািনা কিা হয়।


হালনাগাদ িূলযায়ন - যডদ হালনাগাদ বা আিও তর্থয দিকাি হয় তাহডল আ নাি সন্তাডনি আইইড টিিডক আবশযক
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ডিডিশন অি স্পেশালাইজড্ অযান্ড স্টু ডিন্ট সাড ার্ট
অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, অযান্ড এডসনডশয়াল ডিলস্ (ACES) স্পরাগ্রাি
াডিবাডিক সহায়তা গাইি
িূলযায়নগুডল কিডত বলা হডব। উক্ত বাড়ডত িূলযায়ন কিাি জনয আ নাি অনুিডত স্পিডয় DOE আ নাডক ডিঠি স্পদডব।


আিও তর্থয - ডিবািবগট স্পসন্ট্রাল ACES টিি কতৃট ক যটাডলািনাি জনয আিও িূলযায়ন জিা ডদডত াডি। স্পসন্ট্রাল ACES টিডিি
সাডর্থ স্পশয়ািকৃ ত স্পযডকান িূলযায়ন আ নাি সন্তাডনি স্পেশাল এিু ডকশন স্পিকডিট সংিডক্ষত র্থাকডব।

4. কযাগ্যত্া মনরূপি: িূলযায়ন, যটডবক্ষণ এবং ডশক্ষক ও রদানকািীডদি স্পর্থডক রাপ্ত অনযানয স্পযডকান তডর্থযি ডিডিডত ডশক্ষার্থীি IEP
টিি, যা ডশক্ষার্থীি ড তািাতা(স্পদি) অন্তিুট ক্ত কডি, স্পসন্ট্রাল ACES টিডিি সাডর্থ িািশট কডি আ নাি সন্তাডনি ACES কিটসূডিি জনয
স্পযাগযতা ডনরূ ণ কিডবন।
5. িু ডল স্থান কদওয়া: আ নাি সন্তান যডদ ACES কিটসূডিি জনয স্পযাগয হয়, তাহডল আ ডন রায়ি ডিডর্ন স্পনাটিস (PWN) এবং িু ল
স্পলাডকশন স্পলর্াি Letter (SLL) াডবন যা আ নাডক একটি িু ডলি সিান স্পদডব স্পযখাডন ACES কিটসূডিডত আসন খাডল িডয়ডে।
ACES কিটসূডিটি আ নাি স্পলাকাল ডিডিক্ট িু ডলি িডি্ডত অনয িু লও হডত াডি। িু ল যডদ আ নাি বাডড়ি অদূডি না হয়,
তাহডল আ নাি সন্তান িু ল ডিবহন িাি কিডব।
6. পমিদিম ন ও ভমত্ম: িু ল স্পলাডকশন স্পলর্াি (SLL)এ স্পযাগাডযাডগি বযডক্তি নাি ও িু ডলি ঠিকানা স্পলখা র্থাকডব। ডিদশটডনি জনয
অযা ডয়ন্টডিন্ট কিডত দয়া কডি িু ডল কল করুন। িু ল ডিদশটডনি ি, আ ডন রস্তাবটি গ্রহণ বা রতযাখযান কিডেন তা জানাডত
IEP টিডিি সাডর্থ স্পযাগাডযাগ করুন।
7. নত্ু ন িু ডল কিমজস্টাি কিা: যডদ আ ডন ACES - এি রস্তাব গ্রহণ কডিন তাহডল দয়া কডি আ নাি সন্তানডক স্পিডজস্টাি কিডত
আ নাি সন্তাডনি বার্থট সাটিটডেডকর্, ঠিকানাি দুটি রিাণসহ িু ল স্পলাডকশন স্পলর্াি ডনডয় নতু ন িু ডল যান। হাই িু ল ডশক্ষার্থীডদি জনয
স্পিডজডিশন রডক্রয়া স্পসন্ট্রাল ACES টিি এবং েযাডিডল ওডয়লকাি স্পসন্টাডিি িাডঝ সিন্বয় সাধ্ডনি িাধ্যডি কিা হয়।
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