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সেকশন 504 অ্যাককাক াকেশন প্ল্যান (বিকশষ েুবিধার পবরকল্পনা)* 
বশক্ষা িছর:   504 বি  ব বিিং-এর তাবরখ:   

সু্কল DBN এিিং না :   

*োয়াকিবিে আক্রান্ত সেেি বশক্ষার্থীর বিকশষ িযিস্থার প্রকয়াজন হয়, তাকের জনয োয়াকিবিে সেকশন 504 অ্যাককাক াকেশন প্ল্যান সিম্পকলি (োয়াকিবিে েিংক্রান্ত 
504 পবরকল্পনার খেড়া-ন ুনা) িযিহার করুন। 

এই পবরকল্পনা প্রকয়াজকন পেথাকলাচনা করা হকি এিিং প্রবত বশক্ষা িছর সশষ হওয়ার পূকিথ েবে প্রকয়াজন হয়, তাহকল পেথাকলাচনাকাকল েিংকশাধন 
করা হকি। বশক্ষা িছকরর সে সকাকনা ে য় েবে বশক্ষার্থীর প্রবতিবিতায় সকাকনা পবরিতথন হয় োর কারকে এই পবরকল্পনা (প্ল্যান) পবরিতথন করকত 
হয়, তাহকল বপতা াতা/অ্বিিািককক 504 সকাঅ্বেথকনরিকরর কাকছ তা জানাকত হকি। 

এেি 504 সকাঅ্বেথকনির 504 বি -এর (বপতা াতা/অ্বিিািকেহ)  তা ত বনকয় এিিং প্রােবিক প্র াোবের (কে ন বশক্ষার্থীর 
বপতা াতা/অ্বিিািককর সেওয়া বরকপািথ,  ূলযায়ন এিিং/অ্র্িা স বেকযাল সরকেথ (করাগ বনেথয় েহ), বশক্ষার্থীর বনয় শৃঙ্খলা বিষয়ক েুপাবরশ, 
স্বাস্থযগত তর্য, িাষাগত জবরপ, বপতা াতা/অ্বিিািককর তর্য, স্ট্যান্ডােথাইজড  সিকস্ট্র ফলাফল, সেে, এিিং বশক্ষককর  ন্তিয) বিবিকত এই 
পবরকল্পনা েম্পন্ন করকিন। 

 
বশক্ষার্থী ও পবরিাকরর তর্য 

বশক্ষার্থীর না :   প্রবতিবিতা/করাগবনেথয়:   

OSIS#:   জন্ম তাবরখ:   

ক্লােরু /কহা রু  বশক্ষক:   সেে:   

পযারাপ্রকফশনাল-এর না  (েবে প্রকোজয হয়):   

বপতা াতা/অ্বিিািককর অ্োবধকারপ্রাপ্ত পছকের কর্য ও বলবখত িাষা(গুকলাকত):   

িাবড়র বিকানা:   

 
জরুরী পবরবস্থবতকত সোগাকোকগর তর্য 

সোগাকোগ 1:  

না :   বশক্ষার্থীর োকর্ েম্পকথ:   

িাবড়র সফান নম্বর:   কাকজর সফান নম্বর:   

সেল সফান নম্বর:   

সোগাকোগ 2:  

না :   বশক্ষার্থীর োকর্ েম্পকথ:   

িাবড়র সফান নম্বর:   কাকজর সফান নম্বর:   

সেল সফান নম্বর:   

জরুরী পবরবস্থবতকত সোগাকোকগর বনকেথশনা: জরুরী পবরবস্থবতর সক্ষকে বশক্ষার্থীর প্ল্যান (পবরকল্পনা) ও MAF (প্রােবিক হকল) িহাল র্াককি। 
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504 বিক র তর্য 
না  িূব কা 

1. 504 সকাঅ্বেথকনির 

2. বপতা াতা/অ্বিিািক 

3.  

4.  

5.  

6.  

পবরকষিা ও বিকশষ িযিস্থাে ূহ 

504 সকাঅ্বেথকনির েকল অ্নুক াবেত পবরকষিা ও বিকশষ িযিস্থা (োবিথে ও অ্যাককাক াকেশন) েবন্নকিবশত করকিন, সেেি বিকশষ িযিস্থা বেকত 
হকি সেগুকলা বনবেথষ্ট ককর উকেখ করকিন (কে ন, পরীক্ষায় বিকশষ িযিস্থা – 12 জন বশক্ষার্থীর অ্বধক নয় এ ন অ্কপক্ষাকৃত সছাি ক্লােকািাক া, 
1.5 গুে িবধথত ে য়, প্রবত 30 ব বনি পকর 5 ব বনি বিরবত), এিিং প্রকোজয নয় এ ন ঘরগুকলা N/A (প্র/ন) বচবিত করকিন। 
বিকশষ েুবিধা এিিং বিকশষ েুবিধার বিিরে  
☐ অ্বিগ য োইি  ☐ নতুন ☐ নিায়ন  

 

 

 

☐ এয়ার কনবেশনেুক্ত  ☐ নতুন ☐ নিায়ন 

 

 

 

☐ চলাচল ক্ষ তায় (অ্যামু্বকলশকন) েহায়তা  ☐ নতুন ☐ নিায়ন 

 

 

 

☐ েহায়ক প্রেুবক্ত  ☐ নতুন ☐ নিায়ন 

 

 

 

☐ ক্লােরুক  বিকশষ েুবিধার িযিস্থা  ☐ নতুন ☐ নিায়ন 
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বিকশষ েুবিধা এিিং বিকশষ েুবিধার বিিরে (অ্িযাহত) 
☐ স্বাস্থয বিষয়ক পযারাপ্রকফশনাল ☐ নতুন ☐ নিায়ন 

 

 

☐ এবলকিির পাে  ☐ নতুন ☐ নিায়ন 

প্রকোজয অ্নুোয়ী,  সু্ককলর স্ট্াফ বনবিত করকিন সে েবে প্রকয়াজন হয় তকি বশক্ষার্থীর একবি এবলিািকর প্রকিশগ যতা আকছ এিিং সেখাকন েম্ভি বশক্ষার্থীকের 
এবলকিিকর েি সেকি (বশক্ষার্থীকের এবলকিির কী/কী কােথ ইেুয করা হয় না)।  
 
 
 
 
☐ এবপ-সপন  ☐ নতুন ☐ নিায়ন 
 
 
 
 
☐ েী ািদ্ধকৃত ক থকাণ্ড ☐ নতুন ☐ নিায়ন 
 
 
 
 
☐ সেফবি সনি (শুধু াে হাই সু্কল)  ☐ নতুন ☐ নিায়ন 
 
 
 
☐ পরীক্ষায় বিকশষ েুবিধার িযিস্থা  ☐ নতুন ☐ নিায়ন 
 
 
 

☐ পবরিহন  ☐ নতুন ☐ নিায়ন 
 (504 সকাঅ্বেথকনির: সু্ককলর ট্র্যান্সকপাকিথশন িা পবরিহন সকাঅ্বেথকনিকরর োকর্ বনবিত হিার পর, প্রকোজয অ্নুোয়ী বনকনাক্ত একবিকত বিক বচি বেন। OPT দ্বারা 
সেিাকি অ্নুক াবেত হকয়কছ)।  
বশক্ষার্থী প্রবতবেন িাকে ককর সু্ককল আো-োওয়ার জনয DOE উবেবখত প্রোন করকি:  

☐ প্রকোজয নয় (িাে পবরিহন (“িাবেিং”) প্রোন করা হয় না);  
☐ পবরিহকনর ে য় িা ট্র্যান্সকপাকিথশন নােথ;  
☐ পবরিহকনর ে য় িা ট্র্যান্সকপাকিথশন পযারাপ্রকফশনযাল;  
☐ শুধু অ্যাকিকন্ডকের োকর্ কািথ-িু-সু্কল িাে পবরকষিা; 
☐ অ্যাকিকন্ডে ছাড়া স্ট্প-িু-সু্কল িাে পবরকষিা। 

 
☐ অ্নযানয– অ্নুেহ ককর িেথনা বেন:  ☐ নতুন ☐ নিায়ন 
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সু্ককলর োয়োবয়ত্ব 
সে স্ট্াফ প্রবতবি বিকশষ েুবিধা প্রোন করকি তাকের উকেখ করুন 

 
 
বিকশষ েুবিধা 

 
DOE সু্কল স্ট্াকফর না   

 
DOE পেবি  

 
োয়োবয়ত্ব (উপকর বনবেথষ্ট করা না হকয় র্াককল)  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
আব  DOE সর্কক পািাকনা সনাবিে অ্ি নন-বেেবক্রব কনশন আন্ডার সেকশন 504 (সেকশন 504 অ্নুোয়ী বিষ যহীনতার সনাবিশ) এিিং সনাবিে 
অ্ি এবলবজবিবলবি বেিারব কনশন (কোগযতা বনরুপে েিংক্রান্ত বিজ্ঞবপ্ত) সপকয়বছ। স্বাক্ষর প্রোন করার  াধযক  আব  আ ার েন্তানকক উপবরবেবখত 
অ্যাককাক াকেশন (বিকশষ েুবিধা)-এর ধারার প্রবত েম্মবত প্রোন করবছ।  
 
অ্নুক াবেত ও গৃহীত:  
 
 
______________________________________________ ________________________ 

বপতা াতা/অ্বিিািক  তাবরখ  
 
 
অ্নুক াবেত ও গৃহীত:  
 
 
______________________________________________ ________________________ 

সু্কল অ্যােব বনকেির/504 সকাঅ্বেথকনির এিিং পেবি তাবরখ  
 
 
 
 
 
 
  

https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/notice-of-non-discrimination-under-504
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administration use only/শুধু াে প্রশােবনক িযিহাকর জনয  
Notes on Services Requested But Not Approved (Notes from the 504 Coordinator)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supporting Documentation 
Has compliance information and the following documentation been submitted to the online 504 Data Tracker?   
 ☐ 504 Accommodation Request Forms  
 ☐ Notice of Non-Discrimination under Section 504 
 ☐ Notice of Eligibility Determination  
 ☐ 504 Meeting Attendance Sheet  
 ☐ Signed 504 Plan  
 ☐ Allergy Response or Seizure Action Plan (if applicable)  
 
Has the 504 information also been entered into the ATS S504 screen?  
 
Health Director Approval  
(If a funded service is authorized by your Health Director)  
ASHR Form ID: _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/notice-of-non-discrimination-under-504
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