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2022-2023 শিক্ষা বছর 
 
শিয় শিতামাতা অথবা অশিিাবক: 
 
1973 সালের িুনববাসন আইলনর (একশি ফেডালরে আইন) ফসকিন 504 এবং চ্যালেেলরর িশবধান A-710-এর অধীলন 
আিনার সন্তান সু্কলে এবং DOE ফিাগ্রাম ও কমবকালে স্বাস্থ্য িশরলেবা এবং/অথবা অনযানয যুশিসঙ্গত শবলিে বযবস্থ্া ফিলত 
িালর। এই িশরলেবাগুলো শবলিে স্বাস্থ্যগত চ্াশিদাযুি শিক্ষাথবীলক তালদর িশতবশিতািীন সিিাঠীলদর সালথ সমিালব 
অংিগ্রিণ করলত ফেিাে স্বাস্থ্যগত চ্াশিদা িূরলণ সিায়তা কলর। উদািরণস্বরূি: শচ্শকৎসাগত চ্াশিদা সম্পন্ন শিক্ষাথবীলদর 
সু্কলে স্বাস্থ্যলসবা িদানকারীলদর শনলদবিনা অনুযায়ী তালদর ঔেধ ফদয়া িলত িালর, অথবা ফযসব শিক্ষাথবীর ফদখলত অথবা 
শুনলত অসুশবধা িয় তালদরলক শিক্ষলকর বা ব্ল্যাকলবালডবর কাছাকাশছ বসালনা িলত িালর। 
 
আিনার সন্তান িশরলেবা এবং/অথবা শবলিে সুশবধা োলির ফযাগয শকনা তা কীিালব জানলবন: 
 
1. শনলচ্ উশিশখতলদর একজলনর সালথ ফযাগালযাগ করুন: 

 আিনার সন্তালনর সু্কলের 504 ফকাঅশডবলনির বা শিশেিযাে; অথবা  
 ফসকিন 504 ফিাগ্রাম মযালনজার, 504Questions@schools.nyc.gov ইলমইে শঠকানায়। 

আিনার সন্তালনর নাম, সু্কে, ও ক্লাস উলিখ করুন এবং আিনার সন্তালনর স্বাস্থ্যগত িশরশস্থ্শত ও তার 
চ্াশিদার ধরন বণবনা করুন। 

 
2. আিনার সন্তালনর সু্কলের 504 ফকাঅশডবলনির বা শিশেিযাে কীিালব আিনার সন্তালনর িশরলেবার জনয আলবদন করলত 

িলব তা বযাখযা করলবন। 
 
3. আিশন আলবদন করার ির আিনার সন্তান িশরলেবা এবং/অথবা শবলিে সুশবধা বযবস্থ্ার জনয ফযাগয শক না, ফসিা 

শনণবলয়র জনয সু্কে আিনার আলবদন িযবালোচ্না করলব। আিনার িূরণ করা 504 শরলকালয়স্ট েমব িাওয়ার 5 সু্কে 
শদবলসর মলধয আিশন সু্কলে আিনার সন্তালনর চ্াশিদা শনলয় আলোচ্নার আমন্ত্রণ জাশনলয় একশি 504 শিম শমশিং-এর 
ফনাশিস িালবন। অনুলরাধকৃত িশরলেবার উির শিশি কলর 504 শরলকালয়স্ট েমব িূরণ করার 15 ফথলক 30 সু্কে শদবলসর 
িলর এ শমশিং অনুশিত িলত িারলব না। 

 
সংযুি 504 অযালকালমালডিে: সু্টলডন্ট অযান্ড েযাশমশে গাইড এবং ফনাশিস অি নন-শডসশিশমলনিন আন্ডার ফসকিন আিনার 
সন্তালনর অশধকার সম্পলকব আরও শবস্তাশরত তথয ফদলব। এসব তথয-উিকরলণর িািািাশি চ্যালেেলরর িশবধান A-710 এবং 
সংশিষ্ট েমবগুলো https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-accommodations 
ওলয়বসাইলি িাওয়া যালব। 
 
আিনার ফকালনা িশ্ন থাকলে, শকংবা আিনার সন্তালনর DOE বা DOE-এর নয় এমন িাঠযিম বশিিূবত কমবসূশচ্লত সুলযাগ 
িাওয়া শনলয় যশদ আিনার উলেগ থালক, তািলে অনুগ্রি কলর আিনার 504 অশডবলনির অথবা শিশেিযালের সালথ ফযাগালযাগ 
করুন বা 504Questions@schools.nyc.gov শঠকানায় ইলমইে করুন। 
 
শবনীত,  
 
 
    
504 ফকাঅশডবলনির শিশেিযাে 

https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-710-bangali
mailto:504Questions@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/504-accommodations-student-and-family-guide-bangla
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/notice-of-non-discrimination-under-504-bangla
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-accommodations
mailto:504questions@schools.nyc.gov
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