প্রিয় প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবক:
2019-2020 স্কুল বছরে আপনাে সন্তানরে স্বাস্থ্য পরেরেবা (যেমন ওেু ধ) অথবা পুনববাসন আইরনে যসেশন 504-এে আওতায়
রবরশে সু রবধা লারেে অনু রমাদন যদয়া হরয়রছল। প্ররতবছে NYC রিপার্বরমন্ট অে এিুরেশরনে পরেরেবা এবং অথবা
এবং/অথবা রবরশে বযবস্থ্াসমূ রহে জনয নতুন েরে অনু রমাদরনে বাধযবাধেতা েরয়রছ। আপনাে সন্তারনে যে এখনও পরেরেবা
অথবা এবং/অথবা রবরশে বযবস্থ্াসমূ রহে চারহদা আরছ, নতুন অনু রমাদন স্কুরল যসরর্ রনরিত েরে। আপনাে সন্তান েথােথ
পরেরেবা এবং/অথবা রবরশে বযবস্থ্াসমূ হ লাে েরুে এরর্ যসরবেয়রর্ও রনরিত েরে।
হালানাগাদেৃত যমরিরেশন অযািরমরনরেশন ফমব স্কুল নাসবরে জারনরয় যদয় গত বছরে আপনাে স্বাস্থ্যরসবা প্রদানোেী আপনাে
সন্তারনে ওেু ধ অথবা রচরেৎসায় যোন পরেবতবন েরেরছন রে না। আপনাে সন্তানরে সরিে রচরেৎসাদারন স্কুল নারসবে এই
তথযগুরল দেোে।
আপনাে সন্তারনে 504 প্ল্যারন যোন পরেবতবরনে প্ররয়াজন হরল হালনাগাদেৃত অযারোরমারিশন রেরোরয়স্ট ফমব (রবরশে বযবস্থ্াে
ফমব) স্কুল 504 রর্মরে আবরশযে তথয প্রদান েরে। েথােথ বযবস্থ্া প্রদান েো হরে, যসর্া রনরিত েেরত 504 রর্ম-এে জনয
এর্া প্ররয়াজন।
অরনে রপতামাতা তারদে সন্তারনে বারেবে ও েযাম্প স্বাস্থ্য পেীক্ষাে সময়সূ রচ বছরেে এই সমরয় েরেরয় যনয়। আমো আপনারে
আগামী স্কুল বছরেে জনয প্রস্তুত হরতও উৎসাহ প্রদান েেরছ। আপনাে সন্তারনে পেবতবী রেরজরর্ে সময়, তাে স্বাস্থ্য প্রেত্ন
প্রদানোেীে োছ যথরে আনু সারিে সংেু ক্ত রবরশে সু রবধাে ফমবগুরল পূ েণ েরেরয় রনন। যমরিরেশন ফযমবে উপরেে বাম যোনায়
তাে এেরর্ বতবমান যছার্ ছরব লারগরয় রদরত পারেন। এরত আপনাে সন্তানরে রিেোরব রচনরত স্কুরলে সু রবধা হরব।
আপনাে সন্তান োরত অনু রমারদত পরেরেবা 2020-2021 রশক্ষা বছরেে শুরুরতই পায়, যসরবেয়রর্ রনরিত েেরত অনু গ্রহ েরে 1
জুন, 2020 তারেরখে মরধয বা েথাশীঘ্র সম্ভব পূ েণেৃত ফমবগুরল জমাদরনে জনয পোমশব যদয়া হরে।
•

িায়াববরর্স MAF বযতীত সেল যমরিরেশন অযািরমরনরেশন ফমব (MAFs) িােরোরগ রনরচে রিোনায় পািারবন:
Director of Nursing
New York City Department of Health & Mental Hygiene
Office of School Health
Gotham Center
42-09 28th Street, CN-25
Queens, New York 11101-4714

•

অযারোরমারিশন ফমবগুরলা (রেরোরয়স্ট ফে 504 অযরোরমারিশন্স পযারেন্ট ফমব, HIPAA এবং যমরিরেল
অযারোরমারিশন্স রেরোরয়স্ট ফমব) সোসরে রনরচে রিোনায় স্কুরলে 504 যোঅরিবরনর্রেে োরছ ইরমইল েেরবন:
(নাম)
ইরমইল রিোনা:
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