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স্পসকশন I: সূ চ্ না - এই গাইডির উডেশয
ডি ার্টডিন্ট অিএিু কশডনর চ্ায় সকল ডশক্ষাথী স্পযন

াঠিডি অংশগ্রিডের অথটবি সুডযাগ লাি কডর। প্রডতবডিতা থাকার

কারডে আ নার সন্তানডক তার ডশক্ষাগত কিটসূডচ্ডত অংশগ্রিে ও তার প্রাডতষ্ঠাডনক লক্ষয অজটডন আ নার সন্তাডনর
অযাডসসটিি স্পর্কডনাডলাডজ (সিায়ক প্রযুডক্ত, এটি) বা অযাসডেসএবল িযাডর্ডরয়ালস (বযবিাডরা ডযাগী উ করে,
প্রডয়াজন িডত

াডর।

এটি ও এইএি, উিয়টি প্রডতবডিতাযুক্ত ডশক্ষাথীডদর

াঠিিডক তাডদর জনয

এইএি)

ূেট বযবিাডরা ডযাগী

করায় ও তাডদর সুপ্ত সম্ভাবনা ডবকাডশ সিায়তা কডর। এ গাইডির উডেশয স্পযসব এটি ও এইএি উ করে রডয়ডে যা
সকল ডশক্ষাথীর জনয সম্ভাবয স্পসরা ডশক্ষাগত ডবকাডশর জনয বযবিার করা স্পযডত

াডর,

ডরবারসিূিডক স্পস বযা াডর অবডিত

করা।

স্পসকশন II: অযাডসসটিি স্পর্কডনাডলাডজ (এটি)-এর সংজ্ঞা
এটি (AT) স্পসসব র্ু লস বা সরঞ্জাডির ডনডদট শ কডর যা ডশক্ষাথীডদর ডশক্ষাডনডদট শনা উ করে স্পথডক সিায়তা লাি করডত
ও কাযটকর িাবডবডনিয় করডত সিায়তা কডর। এটি-এর উডেশয প্রডতবডিতাযুক্ত ডশক্ষাথীর ডশক্ষাগত কিটসূডচ্ডক
বযবিাডরা ডযাগী কডর তার প্রডয়াজন স্পির্াডত সিায়তা স্পদওয়া। আরও সুডনডদট ষ্টিাডব বলা যায়, স্পফিাডরল সরকাডরর আইন
'ইনডিডিিু য়ালস উইদ ডিসযডবডলটিজ এিু ডকশন অযাক্ট' (প্রডতবডিতাযুক্ত বযডক্তডদর জনয আইন, আইডিয়া, IDEA) এটি
ডিিাইসএর ডনম্নডলডখত আইডন সংজ্ঞা প্রদান কডরডে: “স্পযডকান সািগ্রী, বস্তুর অংশ, ডকংবা
বযডক্তর কাযটক্ষিতাডক বৃডি কডর, বজায় রাডখ, বা

েয বযবস্থা... যা প্রডতবডিতাযুক্ত

উন্নত কডর।"

এটি সািগ্রীডক বেটনা করা যায় "ডলা-ডর্ক", "ডিি-ডর্ক" বা "িাই-ডর্ক"
(ডনম্ন, িধ্য বা উচ্চ প্রযুডক্ত) ডিডসডব। প্রডতযকটির ডকেু উদািরে ডনডচ্ স্পদওয়া
িডলা।


স্পলা-ডর্ক ডিিাইডসর িডধ্য আডে স্ল্যান্ট স্পবািট, স্প

ার কিুযডনডকশন

স্পবািট/কািট এবং স্পর্ের্ িাইলাইটিং।


ডিি-ডর্ক ডিিাইসগুডলার িডধ্য আডে কযালক্যডলর্ার, ডসঙ্গল সুইচ্ ও
ওয়ািট স্পপ্রাডসসর।



িাই-ডর্ক

ডিিাইসগুডলার

িডধ্য

আডে

িাইনযাডিক

ডিসডপ্ল্

অগডিডন্টটিি-কিুযডনডকশন ডিিাইস, ডেচ্-র্ু -ডর্ের্ স্পপ্রাগ্রাি বা
কডম্পউর্ার ও আই-ডগজ ডিিাইস।
আইডিয়া অনুসাডর স্কু ল ডিডস্ট্রক্টগুডলাডক সকল প্রডতবডিতাযুক্ত ডশক্ষাথীডদর যারা
প্রডযাজয ডি সরকাডর ডশক্ষা (ডি অযাডপ্রাডপ্রডয়র্
াওয়ার স্পযাগয,
ও

াবডলক এিু ডকশন, এফএড )

তাডদরডক এটি প্রদান করডত িডব। ডশক্ষা স্পথডক ফায়দা ডনডত

াঠিিডক উ ডযাগী করডত ডশক্ষাথীর ডনডজর এটি প্রডয়াজন আডে ডক না,

স্পসর্া ডনধ্টারডের দাডয়ত্ব নযস্ত করা িডয়ডে ইনডিডিজুয়ালাইজি এিু ডকশন স্পপ্রাগ্রাি
(আইইড ) টিি-এর উ র।
বািডত তডথযর জনয আিাডদর এটি ওডয়বসাইর্ ডকংবা এটি স্পরফাডরে গাইি ফর স্টু ডিন্টস উইদ ডিসঅযাডবডলটিজ স্পদখুন।
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স্পসকশন III: এটি-এর আবডশযকতা িূ লযায়ন
প্রডয়াজনীয় এটি ইক্যযই ডিন্ট এবং/অথবা সাডিট স ডচ্ডিত করা
আ ডন যডদ িডন কডরন স্পয আ নার সন্তাডনর জনয তার ডশক্ষাগত কিটসূডচ্ উ ডযাগী কডর তু লডত এবং তার
ডশক্ষাগত, িাবডবডনিয় এবং/অথবা

ডরডবশগত চ্াডিদা

ূরডের জনয এটি প্রডয়াজন িডত

াডর, তািডল স্কু ডল আ নাডক

সন্তাডনর এটি িূলযায়ডনর আডবদন করডত িডব। আ ডন স্পয স্পকান সিয় এটি িূলযায়ডনর আডবদন জানাডত
ৃষ্ঠায় এর ডবডিন্ন

দডক্ষ

স্পদখুন)।

বযডক্তগত

াডরন ( রবতী

আ নার স্কু ল যডদ আ নার সন্তানডক এটি িূলযায়নপ্রাথী ডিডসডব স্পবডে স্পনয়, তািডল

স্কু ল প্রডিয়াটি শুরু করডব এবং িূলযায়ন সম্পন্ন করার জনয আ নাডক ডলডখত সম্মডত স্পদওয়ার ডচ্ঠি স্পদডব।
আ নার সন্তাডনর স্পকান প্রডতবডিতা আডে ডকনা এবং স্পস এটি সাডিট ডসর স্পযাগয ডকনা, ড তািাতা বা অডিিাবক ডিডসডব
আ নার অডধ্কার আডে সন্তাডনর স্কু লডক একটি িূলযায়ন

ডরচ্ালনার অনুডরাধ্ জানাবার অডধ্কার আ নার আডে। এই

িূলযায়ন ডি এবং সু াডরশকৃ ত এটি আ নার সন্তাডনর উ ডযাগী ডকনা তা ডবডবচ্নার সিয় আ নার সন্তাডনর আইইড
তা

যটাডলাচ্না করডব। আ নার সন্তাডনর জনয এটি-এর আবডশযকতা ডবডবচ্নার জনয তার একটি আইইড

নয়। যডদ তার ইডতািডধ্য স্পকান আইইড

টিি

থাকা জরুডর

না থাডক, এটি িূলযায়ডনর জনয আ নার আডবদডনর ফডল একটি স্পেশাল এিু ডকশন

বা ৫০৪-এর সু াডরডশর সূচ্না িডব। যডদ ডিওই িূলযায়ডনর জনয আ নার আডবদন নািঞ্জুর কডর,

তািডল তা নািঞ্জুডরর

কারে বযাখযা কডর আ নাডক একটি ডলডখত ডবজ্ঞডপ্ত প্রদান করা িডব।
এোিাও আ নার সন্তাডনর স্কু ল স্পয স্পকান সিয় আ নার সন্তাডনর এটি সাডিট ডসর আবডশযকতা ডবডবচ্না করডত

াডর।

আ নার সন্তাডনর স্কু ল যডদ ডচ্ন্তা কডর স্পয তার এটি-এর প্রডয়াজন, তািডল আ নার সন্তাডনর িূলযায়ডনর ডলডখত অনুিডতর
জনয তারা আ নার সাডথ স্পযাগাডযাগ করডব।
আ নার সন্তানডক একজন স্পযাগযতাসম্পন্ন স্প শাদার
বা ডবডিন্ন ডবষডয়র স্প শাদারডদর একটি টিি
িূলযায়ন করডব। ডশক্ষাথীর চ্াডিদা ও ডবডশষজ্ঞডদর
লিযতার উ র ডনিট র কডর স্পকান স্পকান স্পক্ষডে
স্কু ডলর স্টাফ এটি িূলযায়ন

ডরচ্ালনা করডত

াডরন। অনযানয স্পক্ষডে স্কু ল স্পসন্ট্রাল ডিওই এটি
স্টাফডদর দ্বারা িূলযায়ন
জানাডত

াডর।

এটি

ডরচ্ালনার অনুডরাধ্
িূলযায়নকারীডদর

িডধ্য

স্পযাগযতাসম্পন্ন ক্লাসরুি টিচ্ার, ডেচ্ টিচ্ার,
ডেচ্

লযাঙ্গুডয়জ

যাডথালডজস্ট,

অক্যড শনযাল

স্পথরাড স্টস ও ডফডজডকল স্পথরাড স্ট, সাডথ সাডথ
অনযানয এটি স্প শাদারডদর অন্তিুট ক্ত করা িডত
িতািত জানাডত
ও উডদ্বগ আ নাডক

াডর। আ নার ইচ্ছায় এটি িূলযায়ন প্রডিয়া চ্লাকাডল আ ডন চ্াইডল আ নার

াডরন। তডব আ নার সন্তাডনর সক্ষিতা ও চ্াডিদা সম্পডকট আ নার জ্ঞান, সাডথ সাডথ আ নার ধ্ারো
আইইড

টিডির একজন িুলযবান ও আবডশযক সদডসয

ডরেত করডব।

এটি িূ লযায়ন প্রডিয়া - িূ লযায়ডনর আডবদন
এটি িূলযায়ডনর আডবদন জানাডত িডল আ নাডক ডনম্নডলডখত
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দডক্ষ গুডলা ডনডত িডব:

1.

এটি িূলযায়ডনর জনয একটি িাডত ডলখা বা র্াই

করা আডবদন জিা ডদডত িডব। একটি ডচ্ঠি প্রস্তুত করডত িডব

যাডত বডেটত থাকডব স্পয আ ডন আ নার সন্তাডনর এটি িূলযায়ডনর অনুডরাধ্ জানাডচ্ছন এবং ডনডিত করডত িডব যাডত
আডবদডন ডনম্নডলডখত তথয অন্তিুট ক্ত থাডক:

2.



আডবদডনর তাডরখ



আ নার সন্তাডনর নাি



আ নার সন্তাডনর জন্মতাডরখ



আ নার সন্তান স্পয স্কু ডল যায়



আ নার সন্তাডনর নয় রাডশর স্টু ডিন্ট আইডি (ওডসস নং), যডদ থাডক



আ নার নাি ও সই



আ নার উডদ্বগ, এবং আ ডন স্পকন িডন কডরন স্পয আ নার সন্তাডনর এটি আবশযক ঐডচ্ছক)

িাকডযাডগ বা িাডত িাডত এ ডচ্ঠি স্পয স্কু ল স্টাডফর কাডে ডদডত িডব: আ নার সন্তাডনর স্কু ডলর স্কু ল সাইডকাডলাডজস্ট
বা ডপ্রডে যাল (ডিডস্ট্রক্ট ১-৩২ এবং ডিডস্ট্রক্ট ৭৫), ডকংবা আ নার ডসএসই প্রডতডনডধ্ (চ্ার্টার ও স্পবসরকাডর স্কু ডল)।

আ নাডক প্রতযাশা করডত িডব স্পয, আ নার কাডে একটি ডরডকাডয়স্ট র্ু কনডসন্ট (অনুিডতদাডনর অনুডরাধ্) ডচ্ঠি
এই ডচ্ঠির িাধ্যডি িূলযায়ন

াডবন।

ডরচ্ালনার জনয আ নার আনুষ্ঠাডনক অনুিডত চ্াওয়া িডব (আ নার ডচ্ঠি স্পদওয়ার ১৫

ডদডনর িডধ্য)। অনাকাডিতিাডব যডদ আ নার ডলডখত অনুডরাধ্ জিা স্পদওয়ার ১৫ ডদডনর িডধ্য অনুিডত স্পচ্ডয় আ নার
কাডে স্পকান ডচ্ঠি না যায়, তািডল


রবডতট ডত যা করডত িডব, তা ডনডচ্ স্পদওয়া িডলা:

াবডলক স্কু ডলর ডশক্ষাথীডদর স্পক্ষডে (চ্ার্টার স্কু ল োিা): আ নার ডচ্ঠির কড সি আ নার সন্তাডনর স্কু ল স্পয
ডিডস্ট্রডক্ট অবডস্থত, স্পসখানকার সু াডরনডর্নডিন্ট-এর কাডে অনুসিান করডবন।



অনয সব ডশক্ষাথীডদর জনয: আ নার ডচ্ঠির কড সি আ নার সন্তাডনর স্কু ল স্পয ডিডস্ট্রডক্ট অবডস্থত, স্পসখানকার
ডসএসই-এর কাডে অনুসিান করডবন।



এোিাও আ ডন relatedservices@schools.nyc.gov ঠিকানায় ইডিইল কডর বা 311 নম্বডর স্পফান কডর স্পখাোঁজ
ডনডত

াডরন।

এটি িূ লযায়ন প্রডিয়াকরডের সিয়ডরখা
ডিওই যডতা দ্রুত সম্ভব িূলযায়ন ও সাডিট স প্রদাডনর স্পচ্ষ্টা কডর। উ ডর বডেটত প্রডিয়া অনুসাডর আনুষ্ঠাডনক সম্মডতর জনয
আ নাডদর এটি িূলযায়ডনর অনুডরাধ্

াওয়ার ১৫ ডদডনর িডধ্য আিরা আ নাডদর সাডথ স্পযাগাডযাগ করডবা। ডিওই আ নাডদর

আনুষ্ঠাডনক অনুিডত না স্প ডয় িূলযায়ন প্রডিয়া শুরু করডত

াডর না। তাই, আ নারা ডিওই-এর কাে স্পথডক

াওয়া

সম্মডত ে যডতা দ্রুত সম্ভব জিা ডদডত উৎসাডিত কডর।
ডিওই যখন আ নার সম্মডত ে স্প ডয় যাডব, তখন স্পথডক আ নার সন্তাডনর িূলযায়ন সম্পন্ন করার জনয ডি ার্টডিন্ট ৬০
ডদডনর সিয়

াডব। তডব আ ডন যডদ িূলযায়ন প্রডিয়া ডবলডম্বত কডরন, সিয়ডরখা তখন

৬০ কযাডলন্ডার ডদবস
অথরাইডজশন স্পলর্ার

ার িওয়ার

রও যডদ ডিওই িূলযায়ন সম্পন্ন না করডত

ডরবডতট ত িডত

াডর।

াডর, তািডল আ ডন একটি অযাডসসডিন্ট

াডবন। স্পস ডচ্ঠিডত বযাখযা করা থাকডব কীিাডব আ ডন ডনডজর অথট বযয় োিাই ডি ার্টডিন্ট অি

এিু ডকশন-বডিিূট ত উ যুক্ত লাইডসেধ্ারী স্বাধ্ীন িূলযায়নকারী বাোই করডত

াডরন।

এর অন্তিুট ক্ত আডে যথাযথ সরকাডর

ও স্পবসরকাডর এডজডেসিূডির নাি, ঠিকানা ও স্পর্ডলডফান নম্বর এবং অনযানয স্প শাসংিান্ত উ করে স্পযখান স্পথডক আ ডন
স্বাধ্ীন িূলযায়ন স্প ডত
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াডরন।

স্পসকশন IV: আইড -ডত এটি-এর সু াডরশ অন্তিুট ক্ত করা
ডশক্ষাডনডদট শনা কিটসূডচ্ডত ডশক্ষাথীর অংশগ্রিে ও বযডক্তক চ্াডিদা স্পির্ান সক্ষি কডর তু লডত আইইড
ডশক্ষাথীর জনয এটি সু াডরশ কডর। যডদ আইইড

টিি িূলযায়ন স্পশডষ

টিি ডনডিত িয় স্পয এটি ডিিাইস এবং/অথবা সাডিট স আবডশযক, তািডল

ডিওই যাডত দায়বিতার সাডথ ডিিাইস ও সাডিট ডসর স্পযাগান স্পদয়,

আইইড

টিিডক তা অবশযই সুডনডদট ষ্টিাডব আইইড ডত

উডেখ করডত িডব।

আইইড
আইইড

সিায় এটি ডবডবচ্না করা
টিি-এর জনয স্পেশাল এিু ডকশন সাডিট স গ্রিেকারী সকল ডশক্ষাথীর এটি আবডশযকতা ডবডবচ্না করা বাধ্যতািূলক।

ডশক্ষাথীর ডশক্ষাগত লক্ষয ডনধ্টারডের আডগ আইইড

টিি সুডচ্ডন্তত

ন্থায় এটি সম্পডকট ডবডবচ্না কডর। আ নার সন্তাডনর

অননয ডশক্ষাগত চ্াডিদা িডলা এটি-এর আবডশযকতা ডবডবচ্নার ডিডত্ত। ডশক্ষাথীর কাযটসম্পাদনার বাধ্া দূর করডত এটি
আবশযক ডকনা, স্পসর্া ডনডিত করার জনয টিি-ডক ডশক্ষাথী, তাডদর স্পযসব কাজ করডত িয়,

ডরডবশ, ডশক্ষাথীর বতট িান

কাযটসম্পাদনার স্তর, বতট িাডন প্রাপ্ত ডবডশষ সুডবধ্ার বযবস্থা/ডর্কডনাডলাডজ, সাডথ সাডথ ডশক্ষাথীর সক্ষিতা ও প্রডতবডিতার
কথা ডবডবচ্না কডর।

আইইড -ডত এটি যু ক্ত করার স্পসরা অনু শীলনী
একটি ডশক্ষাথী-ডকডিক এটি

ডরকল্পনা ততডরর জনয আইইড

ডসিান্ত গ্রিে প্রডিয়ায় আইইড

ডবডবচ্না কডর যা সাফডলযর সাডথ কাজ সম্পাদনা ও তার জনয উ যুক্ত
এ রূ ডরখা অনুযায়ী আইইড

টিি-এর প্রডিয়াডত ডশক্ষাথীর,

টিি অডনকগুডলা ডবষয়

ডরডবডশর প্রডত অডিডনডবষ্ট। স্পসরা অনুশীলনীর

ডরডবশ, কাজ এবং উ করে বযবিারসি ডনম্নডলডখতগুডলা

ডবষয়গুডলা এর অন্তিুট ক্ত িডব:


ডশক্ষাডনডদট শনার একটি ডবডেষে ও ডশক্ষাথীর সাডথ সংডেষ্ট এলাকাগুডলাডত অডিগিযতা;



প্রডতটি যথাযথ ডশক্ষাডনডদট শনা স্পযসব ডবষডয়র সাডথ সংডেষ্ট, ডশক্ষাডনডদট শনার সাডথ সম্পকট যুক্ত স্পসসব কাজগুডলার
যটাডলাচ্না;



ডশক্ষাখীডক উ ডরাডেডখত প্রসডঙ্গর সাডথ সংডেষ্ট স্পয ডিন্ন ডিন্ন



আদশট ক্লাসরুডির সরঞ্জাি, ডবডশষ সুডবধ্ার বযবস্থাসিূি,
আডে, স্পসগুডলার একটি



এটি িূলযায়ডনর একটি



যডদ ডশক্ষাথীরা চ্াডিদা

যটাডলাচ্না এবং এসব স্পকৌশল ডশক্ষাথীর চ্াডিদা
যটাডলাচ্না (যডদ িূলযায়ন িডয় থাডক); এবং
ূরে না িডয় থাডক,

তািডল এটি-সি সম্ভাবয সিাধ্ান স্পবর করা।

এটি-এর ডবষয় ডবডবচ্নাকাডল আইইড
এর এটি ডবডবচ্নার

টিিগুডলাডক ডিওই-

রখতাডলকা স্পদখডত উৎসাডিত করা

িয়। এটি স্পযন সকল বয়ডসর ও সক্ষিতা-স্তডরর উ ডযাগী
িয় এবং বযবহৃত এটি ডবডবচ্না প্রডিয়ার প্রিাে ডিডসডব কাজ
কডর, স্পসজনয

রখতাডলকাটি এটি ডবডবচ্নার একটি কাঠাডিা

প্রদান কডর। এর্া স্পযসব স্পক্ষডের জনয এটি প্রডয়াজন্, স্পসসব
ডশক্ষাডনডদট শনার সব গুডলাডত তা প্রডয়াগডযা। আদশট ক্লাসরুি,
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ডরডবডশ কাজ করডত িয়, স্পসগুডলার

যটাডলাচ্না;

ডরবতট ন, এবং এটি সিাধ্ান যা বতট িাডন ডবরাজিান
ূরডের জনয

যটাপ্ত ডকনা, তা ডনধ্টারে;

ডরবতট ন এবং ডবডশষ সুডবধ্ার বযবস্থা যা ডশক্ষাথীর চ্াডিদা স্পির্ানর জনয ডবরাজিান, ইতযাডদর

াশা াডশ ডবস্তৃ ত

ডরসডরর

এটি সিাধ্াডনও এর্া কাজ কডর।
বতট িান এটি, ডবডশষ সুডবধ্ার বযস্থা, আদশট ক্লাসরুডির সরঞ্জাি,
করা বা বাস্তবায়ন করা প্রডয়াজন, এিন
টিিগুডলা 'এটি ডরডসাডসটস গাইি' স্পদখডত
ডিডসডব এবং তা

এবং ডবরাজিান এটি সিায়তার সম্ভাবয

ডরবতট ন, ডবডশষ সুডবধ্ার বযবস্থা,

ডরবতট ন ডচ্ডিত

এবং প্রাযুডক্তক সিাধ্াডনর জনয আইইড

াডরন। এই িক্যডিন্ট ততডর করা িডয়ডে এটি ডবডবচ্নার

রখতাডলকার সিাডয়কা

াওয়া যায় http://tiny.cc/ATResourceGuide ওডয়বসাইডর্।

আইইড -ডত এটি-এর চ্াডিদা কীিাডব প্রডতফডলত িয়
যডদ আইইড

টিি ডনডিত িয় স্পয স্পকান ডশক্ষাথীর এটি-এর আবডশযকতা আডে, তািডল স্পস ডশক্ষাথীর আইইড ডত সু াডরশকৃ ত

এটি সাডিট স এবং/অথবা ডিিাইস-এর সুডনডদট ষ্ট তথয অন্তিুট ক্ত থাকডব। িক্যডিন্টগুডলার িডধ্য অন্তিুট ক্ত আডে:


এটি স্পয সু াডরশ করা িডয়ডে ডকনা এবং তা বাডিডত বযবিাডরর জনয সু াডরশ করা িডয়ডে ডকনা, স্পসর্া ডনডিত
করার জনয আইইড -এর ডনডদট ষ্ট বেগুডলাডক ডচ্ডিত করা; এবং



এটি-এর জনয একটি িূলনীডত ও সুডনডদট ষ্ট সু াডরশ করা।

ডনম্নডলডখত স্পক্ষেগুডলাসি আইইড -এর অনয অংডশও এটি-এর ডবষয় অন্তিুট ক্ত িডত


স্পপ্রডজন্ট স্পলডিল অি



সু াডরশকৃ ত স্পেশাল এিু ডকশন প্রগ্রাি এবং সাডিট স;

াডর:

ারফরডিে (কিটসম্পাদনার বতট িান স্তরগুডলা, ড এলওটি),



রীক্ষা, স্পস্টর্ ও ডিডস্ট্রক্ট স্তডরর িূলযায়ডন অংশগ্রিডের স্পক্ষডে ডবডশষ সুডবধ্া বযবস্থার তাডলকা; এবং



ডরিা ডযাগয বাডষটক লক্ষয ও ধ্া সিূি।
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স্পসকশন V: বাধ্যতািূ ল ক এটি ইক্যযই ডিন্ট ও সাডিট স প্রদান
আ নার সন্তাডনর জনয বাধ্যতািূ ল ক এটি ইক্যযই ডিন্ট সংগ্রি
আ নার সন্তাডনর জনয যডদ এটি বাধ্যতািূলক করা িয়, তািডল ডিওই ডনজ খরডচ্ আ নার সন্তাডনর আইইড -ডত
সু াডরশকৃ ত সকল ইক্যযই ডিন্ট এবং/অথবা সাডিট ডসর বযবস্থা করডব। এটি ইক্যযই ডিন্ট এবং সাডিট স সাধ্ারেত আ নার
সন্তাডনর স্কু ডল বা ডসএসই-ডত প্রদান করা িয়। স্পযসকল ডশক্ষাথী বাডিডত ডশক্ষান লাি করডে, তারা তাডদর এটি সরবরাি
ও সাডিট স তাডদর বাডিডত বা ডসএসই-ডত

াডব।

এটি প্রডশক্ষে
ডিওই ডশক্ষাথী, ডশক্ষক, অনযানয স্কু ল প্রশাসকডদর ও
অংশগ্রিেকারী

ডরবারসিূিডক প্রডয়াজনীয় প্রডশক্ষে প্রদান করডব। সকল স্টাফ ও

ডরবাডরর সদসযডদর জনয প্রাথডিক প্রডশক্ষে প্রদান করডব িূলযায়ন টিি। এটি-এর কাযটকর বযবিার ডনডিত

করার জনয ডিিাইস সিন্বডয় ও বযবিাডর সিায়তা প্রদান এবং অবযািত সিায়তা স্পদওয়ার জনয স্কু ল স্টাফ দায়বি
থাকডবন।

এটি ইক্যযই ডিডন্টর িাডলকানা ও বযবিার
ডিওই-এর স্পদওয়া সকল এটি ডিিাইস খডরদকারী ও িাডলক ডিওই। ডশক্ষাথী গ্রযাজুডয়শডনর

র ডিওই ডসডস্টি তযাগ করডল

বা ডিওই বডিিূট ত স্পকান ডিডস্ট্রডক্ট বদডল িডল, তাডক অবশযই তাডদর ডিওই-এর এটি স্পফরত ডদডত িডব।
ডশক্ষাথীরা আইইড

অনুযায়ী বাধ্যতািূলক এটি স্কু ডল বযবিার করডত

িডয়ডে, তাডত ডশক্ষাথীরা তাডদর

াডর। উ ডর আইইড -ডত স্পযখাডন, স্পযিাডব ডনডদট ডশত

াঠিডির প্রডয়াজডন বযবিাডরর জনয তাডদর এটি ডিিাইস ডনডয় চ্লাডফরা করডত

াডর।

এটি ডিিাইস ডনডয় বাডি যাওয়া
ডশক্ষাথী যাডক ডবনািূডলয যথাযথ সরকাডর ডশক্ষা (এফএড ই) লাি করডত
ডনডয় যাওয়া আবশযক ডকনা, আইইড

াডর, স্পসজনয প্রডয়াজনীয় এটি ডিিাইস বাডিডত

টিি তা ডনধ্টারে করডব। এই তথয ডশক্ষাথীর ইনডিডিজুয়ালাইজি এিু ডকশন স্পপ্রাগ্রাি

(আইইড )-ডত স্টু ডিন্টস ডনিস ডরডলটিং র্ু স্পেশাল ফযাক্টসট- এর অধ্ীডন অন্তিুট ক্ত থাকডত িডব। আইইড
ডনধ্টারে কডর স্পয বাডিডত আ নার সন্তাডনর

টিি যডদ

াঠিি ডনডয় কাজ করার জনয স্পকান এটি ডিিাইস প্রডয়াজন, তািডল তাডক

প্রদত্ত ডিিাইস ডনডয় স্কু ল স্পথডক বাডি যাতায়াত করডত অনুিডদান স্পদওয়া িডব।

এটি ডিিাইস রক্ষোডবক্ষে ও স্পিরািত
স্কু ল কিটকতট া, ড তািাতআ ও অিীিাবক এবং ডশক্ষাথীডদর স্পযৌথ দাডয়ত্ব িডলা এটি ডিিাইস-এর যুডক্তসঙ্গত যত্ন স্পনওয়া।
আ নার সন্তান যাডত তার আইইড -এর সু াডরশ অনুযায়ী কাযটকরিাডব ডিিাইস বযবিার করডত
সন্তাডনর আইইড

াডর, স্পসজনয আ নার

টিি এটি ডিিাইস স্পিরািত করা ও িাডরডয় ডকংবা নষ্ট িডয় স্পগডল প্রডতস্থা ন করা, সাডথ সাডথ ডরডপ্রাগ্রাডিং

বা অনযানয প্রডয়াজনীয় রক্ষোডবক্ষডের জনয দায়বি থাকডব।

আ ডন যডদ ডবশ্বাস কডরন স্পয আ নার সন্তাডনর এটি

ডিিাইস প্রডতস্থা ন বা স্পিরািডতর প্রডয়াজন, অনুগ্রি কডর আ নার স্কু ডলর আইইড
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টিি-এর সাডথ স্পযাগাডযাগ করুন।

স্পসকশন VI: বযবিাডরা ডযাগী ডশক্ষাগত সরঞ্জাি (অযাডেডসবলএিু ডকশনযাল িযাডর্ডরয়ালস, AEM)
এইএি (AEM)-এর সংজ্ঞা
অযাডেডসবল এিু ডকশনযাল িযাডর্ডরয়ালস (বযবিাডরা ডযাগী ডশক্ষাগত সরঞ্জাি, এইএি) িডলা এিন একটি ফিটযাডর্ রূ ান্তডরত
স্পর্ের্বুক ও প্রাসডঙ্গক ডশক্ষাডনডদট শনা সরঞ্জাি, যা না করডল প্রচ্ডলত ো ান সরঞ্জাি বযবিাডর অ ারগ ডশক্ষাথীর কাডে তা
বযবিাডরা ডযাগী িডতা না। এসব ফিটযাডর্র িডধ্য আডে স্পেইল, বি িরডফ ো া, অডিও (শ্রুডত) এবং ডিডজর্াল

াঠয।

(লক্ষয রাখডবন, এসব সরঞ্জািডক অযাডেডসবল ইেট্রাকশনযাল িযাডর্ডরয়ালস (এআইএি) বডলও উডেখ করা িয়।)
আ নার সন্তান যডদ দৃডষ্টিীন, ক্ষীেদৃডষ্ট বা ো াডনা

াঠয বযবিার

করডত অনযিাডব অসিথটয িয়, তািডল তার এইএি প্রডয়াজন
ডকনা, তার স্কু লডক তা স্পজডন ডনডত িডব। যডদ এইএি আ নার
সন্তাডনর জনয যথাযথিাডব কাজ কডর, তািডল আ নার সন্তাডনর
সি াঠীরা যখন তাডদর স্পর্ের্বুক ও ওয়াকট বুক

াডব, একই

সিয় আ নার সন্তানডকও স্কু ল তার বযবিাডরা ডযাগী ডবকল্প
ফরিযাডর্র

াঠয সরঞ্জাি প্রদান করডব।

আ নার সন্তান এইএি-এর জনয স্পযাগয িয়, তািডল তার জনয
প্রডয়াজন িডব হুবহু একই

াঠয ডবষয় যা

াঠিি জুডি বযবহৃত

িয়, ডকন্তু স্পসর্াডক তার বযবিাডরা ডযাগী িওয়ার জনয ডবডশষ
ফিটযাডর্র িডত িডব।

ডিওই-এর িাধ্যডি এইএি
আ ডন যডদ ডবশ্বাস কডরন স্পয আ নার সন্তাডনর এইএি আবশযক, তািডল আ নার সন্তাডনর এইএি-এর আবডশযকতা ও
আ নার সন্তাডনর জনয ডনডদট ষ্ট সুডবধ্াজনক ফরিযার্ ডনধ্টারডের জনয (ডযিন স্পেইল, বি িরডফ ো া, অডিও বা ডিডজর্াল
স্পর্ের্) আ নাডক স্কু ডল স্পযাগাডযাগ করডত িডব। প্রডযাজয স্পক্ষডে আ নার সন্তাডনর স্কু লও এ প্রডিয়ার সূচ্না করডত
এইএি আবডশযক ডকনা তা ডনধ্টাডরত িডব আ নার সন্তাডনর আইইড

বা ৫০৪

াডর।

ডরকল্পনা প্রেয়ডনর সিয়। যডদ আ নার

সন্তাডনর এইএি (ডযিন স্পর্ের্-র্ু -ডেচ্ ডিিাইস) বযবিাডরা ডযাগী করডত এটি আবডশযক িয়, তািডল স্পস চ্াডিদার্াও
ডবডবডচ্ত িডব।
যডদ ডনরূড ত িয় স্পয আ নার সন্তাডনর এইএি আবশযক, তািডল স্পসগুডলা ডিওই-এর বযডয় স্কু ডল স্পসগুডলার বযবস্থা করা
িডব।

ডরবারসিূি বুকডশয়ার (Bookshare)এ স্পখাোঁজখবর ডনডত

াডর, ডনডদট ষ্ট স্পেডলডিডয়ডদর বাডিডত বযবিাডরর জনয

স্পযখাডন ডি অযাকাউন্ট করা যায়। আ নার সন্তান স্পযাগয ডকনা এবং অনযানয তডথযর জনয অনুগ্রি কডর Bookshare.org
ডরদশটন করুন।

এইএি-এর সিয়ডরখা
সকল ডশক্ষাথীডদর ডশক্ষাডনডদট শনা উ করে যখন স্পদওয়া িয়, একই সিয় এইএি আবশযক ডশক্ষাথীডদর ডশক্ষাডনডদট শনা
উ করেও একই সিডয় স্পদওয়ার কথা। বযবিাডরা ডযাগী ডশক্ষা উ করডের সাডথ খা
আ নার সন্তাডনর স্কু লডক অগ্রীি ডশক্ষাডনডদট শনা
একই সিডয় এইএি তার িস্তগত িয়।
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খাওয়াত সিয় লাগডত

াডর, তাই

ডরকল্পনা করডব যাডত ডনডিত করা যায় তার ক্লাডসর অনযানযডদর সাডথ

স্পসকশন VII: ট্রানডজশন প্ল্যাডনং
স্পকান ডশক্ষাথীর যডদ এটি আবশযক িয় এবং গ্রযাজুডয়শডনর সিয় তার
তািডল ট্রযানডজশন প্ল্যাডনং (উত্তরে

ডরকল্পনা) টিি ও

আইইড -ডত এটি-এর আবডশযকতার উডেখ থাডক,

ডরবারডক ডশক্ষাথীর গ্রাজুডয়শডনর বেডরর বসডন্তর শুরুডত সিায়তা

ডনডয় আডলাচ্নার জনয ডিডলত িডত িডব। ডশক্ষাথীর এটি আবডশযকতার ডবস্তাডরত ডববরে ডশক্ষাথীর ট্রানডজশন
েষ্টিাডব অন্তিুট ক্ত থাকডত িডব যাডত আ নার সন্তাডনর গ্রাজুডয়শডনর

র স্পয স্পকান এডজডে বা স্কু ল স্পস তথয স্প ডত

স্পযসব ডশক্ষাথী স্পিডিডকইি বা স্পিডিডকইি ওডয়িার (অবযািডত) লাি কডর, তারা এটি
জনয আডবদন করডত

যাডকডর্
াডর।

ডরডষবা লাডির জনয স্পিডিডকইডির

ারডব। তদু ডর ডিিাইস ডবিয়কারী বহু এটি প্রদানকারী আডে যারা সিায়তা প্রদান করডব।

ডশক্ষাথীডক প্রদত্ত এটি যন্ত্র াডত ডিওই-এর সম্পদ এবং গ্রাজুডয়শন বা অনয স্কু ল ডিডস্ট্রডক্ট বদডলর

র তা ডিওই-এর কাডে

স্পফরত ডদডত িডব।

স্পসকশন VIII: বহুল ডজজ্ঞাডসর প্রশ্ন ও উত্তর
আইইড

এটি ও ৫০৪ এটি-এর িডধ্য বযবধ্ান কী?

প্রডতবডিতাযুক্ত সকল ডশক্ষাথী আইডিয়া (IDEA) অনুযায়ী আইইড

লাডির স্পযাগয নয়। জীবনযা ডনর স্পকান একটি

গুরুত্ব ূেট কিটকাডে অংশগ্রিে বাধ্াগ্রস্ত কডর এিন শারীডরক অথবা িানডসক প্রডতবডিতাযুক্ত ডশক্ষাথী ১৯৭৩ সাডলর

ুনবটাসন

আইডনর স্পসকশন ৫০৪ এর আওতায় ডবডশষ বযবস্থা লাডির জনয স্পযাগয। ডশক্ষাথী যাডত তার অপ্রডতবডি সি াঠীডদর নযায়
সিানিাডব স্কু ডলর কিটকাডে অংশগ্রিে করডত

াডর, স্পসজনয স্পকান্ ডবডশষ বযবস্থা ডশক্ষাথীডদর প্রডতবডিতার ডিডত্তডত উ যুক্ত

িডব, স্পসর্া ডনডিত করার জনয ৫০৪ টিি ডিডলত িডব। ডশক্ষাথীডদর বযডক্তক চ্াডিদা অনুযায়ী ৫০৪ ডবডশষ বযবস্থায় এটি
ডিিাইস অন্তিুট ক্ত করা িডত

াডর। ৫০৪ ডবডশষ বযবস্থা সম্পডকট

আরও তডথযর জনয অনুগ্রি কডর http://tiny.cc/504FAQs

ওডয়বসাইডর্ ৫০৪ অযাডকাডিাডিশন গাইডিে ফর ফযাডিডলজ স্পদখুন।

অযাডসসটিি স্পর্কডনাডলাডজ (এটি) এবং ইেট্রাকশনযাল স্পর্কডনাডলাডজ (আইটি)-এর িডধ্য

াথট কয

কী?
বতট িাডন আিাডদর কাডে অসংখয স্পর্কডনাডলাডজ (প্রযুডক্ত) বযবিাডরর সুডযাগ রডয়ডে। আিরা স্মার্টডফান বা র্যাবডলর্ সাডথ
রাডখ এবং কিড উর্ার বযবিার কডর। আিরা যখন এসব প্রযুডক্তডক স্পলখা িা ও ডশক্ষার কাডজ বযবিার কডর, তখন
এগুডলা ইেট্রাকশনযাল (ডশক্ষাডনডদট শনা) স্পর্কডনাডলাডজ (আইটি) িডত
তাডদর

াডর। স্পকান প্রডতবডিতাযুক্ত বযডক্ত অনয স্পকানিাডব

াঠিডি অংশগ্রিে করডত অ ারগ িডল এসব স্পর্কডনাডলাডজডক যডদ তাডদর কিটক্ষিতা বৃডির কাডজ বযবিার করা

িয়, তখন এগুডলাডক "অযাডসসটিি স্পর্কডনাডলাডজ" ডিডসডব ডবডবচ্না করা যায়। সকল এটি ডশক্ষাথীর আইইড
প্ল্যাডন তাডলকািু ক্ত আডে। এর ডব রীডত আইটি িডচ্ছ অনয উ াডয়
াঠিডি অংশগ্রিডের সুডযাগ লাডির জনয বযবহৃত যন্ত্র াডত।
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ও ৫০৪

াঠিডি অংশগ্রিডে সক্ষি, এিন ডশক্ষাথীডদর জনয

স্পসকশন IX: জরুডর স্পযাগাডযাডগর তথয
প্রডয়াজনীয় অযাডসসটিি স্পর্কডনডলাডজ সম্পডকট আডলাচ্না করার চ্নয আিরা আ নাডক সন্তাডনর স্কু ডল স্পযাগাডযাগ করার
রািশট ডদডচ্ছ। এোিাও আ নারা ডনম্নডলডখত স্থানগুডলাডত স্পযাগাডযাগ করডত

াডরন:



াবডলক স্কু ডলর ডশক্ষাথীডদর স্পক্ষডে (চ্ার্টার স্কু ল োিা): আ নার ডচ্ঠির কড সি আ নার সন্তাডনর স্কু ল স্পয
ডিডস্ট্রডক্ট অবডস্থত, স্পসখানকার সু াডরনডর্নডিন্ট-এর কাডে অনুসিান করডবন।



অনযসব ডশক্ষাথী: ডচ্ঠির একটি কড সি আ নার সন্তাডনর স্কু ল স্পয ডিডস্ট্রডক্ট অবডস্থত, স্পসখানকার ডসএসই-এর
কাডে অনুসিান করডবন।

স্পসকশন X: এটি সম্পডকট ত স্পফিাডরল আইন
ইিনিনভজুয়ালি উইথ নিিঅযানিনলটিি এিুমর্শি অযাক্ট: http://idea.ed.gov/
আমেনির্ািি উইথ নিিঅযানিনলটিি অযাক্ট: http://www.ada.gov/
নিহ্যানিনলমর্শি অযাক্ট-এি সির্শি ৫০৪: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html
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দ্রষ্টবয:
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