M.G. ET AL. V. N.Y. CITY DEP’T OF EDUC., ET AL., 13 CV 4639 (SHS) (RWL)
শিক্ষার্থীর ররকর্ডথর সম্ভাব্য প্রকার্ির শব্জ্ঞশি
অনু গ্রহ কর্র মর্নার্র্ার্ের সার্র্ পড়ুন। এশি উপর্ু থক্ত মামলার সার্র্ সংশিষ্ট ইউনাইর্িড রেিস শডশিক্ট রকািথ-এর
ব্ার্থা। শনউ ইয়কথ শসশির শকছু রেিাল এডুর্কিন সাশভথস এব্ং শব্শির উপর করা ক্লাস একিন মামলায়, প্রশর্ব্শির্ার্ু ক্ত
শিক্ষার্থী এব্ং র্ার্ের শপর্ামার্ার্ের প্রশর্শনশিত্বকারী আইনজীশব্রা শিক্ষার্থীর্ের ররকডথ রেখর্র্ চার্েন। এই ররকডথগুর্লা সকল
পর্ক্ষর সার্র্ রোপনীয়র্ার (কনশির্ডশিয়াশলশি) চুশক্তর্র্ সু রশক্ষর্ এব্ং ওগুর্লা উক্ত পর্ক্ষর আইনজীশব্, শব্র্িষজ্ঞ এব্ং আোলর্
ছাড়া কার্রা কার্ছ উন্মু ক্ত করা হর্ব্ না। রকান শিক্ষার্থীর ররকডথই শিক্ষার্থীর শপর্ামার্া/অশভভাব্র্কর ব্া শিক্ষার্থী আঠার্রা
ব্ছর্রর অশিক ব্য়স্ক হর্ল র্ার শনর্জর সু েষ্ট সম্মশর্ ছাড়া সব্থসািারর্ের ব্া অনয রকান শিক্ষার্থী ব্া শপর্ামার্ার কার্ছ প্রকাি
করা হর্ব্ না।
আপশন ব্র্থমান ব্া সার্ব্ক শিক্ষার্থী হর্ল, শকংব্া 1 আেে, 2016 এব্ং 22 রিব্রুয়াশর, 2019, সার্লর অন্তব্থর্থীকার্ল
শনউ ইয়কথ শসশি এডুর্কিন শডপািথর্মর্ের প্রস্তুর্ করা ইনশডশভজুয়ালাইজড এডুর্কিন রপ্রাগ্রাম (“IEP”) আর্ছ, এমন রকান
শিক্ষার্থীর শপর্ামার্া ব্া অশভভাব্ক হর্ল, আপশন অর্ব্া আপনার সন্তান হয়ঃ
1.

কশমশি অন শপ্র-স্কুল এডুর্কিন, অর্ব্া “CPSE,” রর্র্ক কশমশি অন রেিাল এডুর্কিন, অর্ব্া “CSE”-এ স্থানান্তশরর্
হর্য়র্ছন; এব্ং/অর্ব্া

2.

একশি রেি-অনু র্মাশের্ নন-পাব্শলক স্কুর্ল পড়ার্লখা শুরু কর্রর্ছন; এব্ং/অর্ব্া

3.

প্রর্মব্ার্রর মর্ রসন্ট্রাল রব্ইজড সার্পািথ শিম (“CBST”)-এ মুলর্শব্ করা হর্য়র্ছ; এব্ং/অর্ব্া

4.

প্রর্মব্ার্রর মর্, শনউ ইয়কথ শসশি শডপািথর্মে অব্ এডুর্কিন দ্বারা একশি IEP-রর্ অশিশেক শহর্সর্ব্ রেেীব্দ্ধ করা
হর্য়র্ছ অর্ব্া অশিজম্ রেক্ট্রাম শডসঅডথার আর্ছ ব্র্ল শনশেথর্ হর্য়র্ছ।

র্শে আপনার সন্তান ৩ জুলাই, ২০১৩ সার্ল একুি ব্ছর্রর রব্শি ব্য়সী হর্য় র্ার্ক, র্াহর্ল রস এই ক্লার্সর সেসয
হর্ব্ না এব্ং এই শব্জ্ঞশিশি র্ার প্রশর্ প্রর্র্াজয হর্ব্ না।
এই মামলার প্রকৃশর্
এই M.G. ব্নাম NYC DOE মামলায়, ব্ােী হর্লা প্রশর্ব্শির্ার্ু ক্ত শিক্ষার্থী ও র্ার্ের শপর্ামার্ােে। ব্ােীপক্ষ শনউ
ইয়কথ শসশির শিক্ষার্থীর েু শি শভন্ন রেেীর্ের শনর্য় েশঠর্ঃ অশিজম সাশভথর্সস ক্লাস এব্ং েযা NPS পশলশস ক্লাস। রর্সব্ শিক্ষার্থীর্ের
অশিজম্ রেক্ট্রাম শডসঅডথার আর্ছ ব্র্ল শনশেথর্ হর্য়র্ছ অর্ব্া রেেীব্দ্ধ করা হর্য়র্ছ, র্ার্েরর্ক শনর্য় অশিজম্ রেক্ট্রাম শডসঅডথার
রেেী েশঠর্ হর্য়র্ছ। রর্সব্ শিক্ষার্থীর্ের সু পাশরি করা হর্য়র্ছ এব্ং/অর্ব্া র্ারা শনউ ইয়কথ রেি অনু র্মাশের্ নন-পাব্শলক
স্কুর্ল পড়র্ছ, র্ার্েরর্ক শনর্য় েযা NPS পশলশস ক্লাস েশঠর্ হর্য়র্ছ। ব্ােীেে অশভর্র্াে কর্রর্ছন রর্ শনউ ইয়কথ শসশি শডপািথর্মে
অভ এডুর্কিন ও শনউ ইয়কথ রেি এডুর্কিন শডপািথর্মে সংশিষ্ট রেশের সেসযর্েরর্ক প্রশর্শি ক্লাস রর্র্ক শকছু রেিাল
এডুর্কিন সাশভথস ব্ারে কর্র, এমন শকছু শনয়ম চালু কর্র অনযানয সংশিষ্ট আইনগুর্লার মর্িয 'ইনশডশভডুয়ালস উইে
শডসযশব্শলশিজ এডুর্কিন অযাক্ট' লঙ্ঘন কর্রর্ছ। এনওয়াইশস শডপািথর্মে অভ এডুর্কিন ও রেি এডুর্কিন শডপািথর্মে এসব্
অশভর্র্াে অস্বীকার কর্রর্ছ। অনযানয উপির্মর পািাপাশি, ব্ােীেন চার্েন, আোলর্র্র আর্েি র্া এই মামলার ক্লাস সেসযেে
রর্ন র্র্ার্র্ এডুর্কিনাল সাশভথস পায় র্া শনশির্ করর্ব্।
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www.specialedlawyer.com (212-293-8686) এব্ং রশব্ন্স রেলার রুডমযান (Robbins Geller Rudman) এন্ড োউে
(Dowd), https://www.rgrdlaw.com/.। র্শে আপশন এই মামলা সম্পর্কথ আর্রা র্র্য চান ,র্র্ব্ এই ক্লাস সাশিথশির্কিন
শসদ্ধার্ন্তর কশপ https://www.specialedlawyer.com/ -এই ওর্য়ব্সাইর্ি পার্ব্ন।
ডকুর্মর্ের জনয অনু র্রাি
এই মামলার অংি শহর্সর্ব্ ব্ােীেে শসশি ও রেি শডপািথর্মে অভ এডুর্কির্নর কাছ রর্র্ক শকছু নশর্ রপর্র্ চাইর্ছন
র্ার্র্ শিক্ষার্থী রেশে সেসযর্ের সু রশক্ষর্ ব্যশক্তের্ র্র্য সশন্নর্ব্শির্ আর্ছ। "সু রশক্ষর্ ব্যশক্তের্ র্র্য"-এর মর্িয র্া র্া আর্ছ,
র্র্ব্ র্া এর মর্িয সীশমর্ নয়: শপর্ামার্া ও অশভভাব্র্কর নাম (র্ার্র্ আর্ছ মার্য়র মূ ল রিষ নাম); পশরব্ার্রর সেসযর্ের নাম;
রসািযাল শসশকউশরশি নম্বর; ব্াশড়র শঠকানা; এব্ং ব্াশড়র রিান নম্বর; এব্ং জর্ন্মর র্াশরখ ও স্থান।
অনু র্রািকৃর্ নশর্র উোরহর্ের মর্িয আর্ছ: আইইশপ; শনরর্পক্ষ শুনাশনর ররকডথ ও ট্রান্সশিপ্ট; রেিাল এডুর্কির্নর
পরীক্ষা ও মূ লযায়ন; শরর্পািথ কাডথ ও প্রর্গ্রস শরর্পািথ; এব্ং শিক্ষার্থীর িাইর্ল রাখার জনয শপর্ামার্ার্ের রেওয়া কােজপত্র।
নশর্গুর্লা কর্ঠারভার্ব্ সু রশক্ষর্ আর্ছ ও শুিু পক্ষগুর্লার অযািশনথ, র্ার্ের শব্র্িষজ্ঞ, এব্ং আোলর্ রেখর্র্ পারর্ব্ন,
রসিা শনশির্ করার জনয সংশিষ্ট পক্ষগুর্লা একশি আোলর্ শনর্েথশির্ রোপনীয়র্ার চুশক্তর্র্ আব্দ্ধ হর্য়র্ছন।
শিক্ষার্থীর্ের রোপনীয়র্ার অশিকার
িযাশমশল এডুর্কিনাল রাইিস অযান্ড প্রাইর্ভশস অযাক্ট (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232g(b) এব্ং 34 C.F.R. §
99.31(a)(9)(ii), এব্ং ইনশডশভডুয়ালস উইে শডসযশব্শলশিজ এডুর্কিন অযাক্ট (“IDEA”), 20 U.S.C. §§ 1400, et seq. হর্লা
রিডার্রল সরকার্রর আইন র্া শিক্ষার্থীর ররকর্ডথর রোপনীয়র্া সু রশক্ষর্ কর্র। এই আইনগুর্লা রকার্িথর আর্েি সার্পর্ক্ষ
এসব্ নশর্ রকান স্কুল শডশিক্ট ররকডথ প্রকার্ির আর্ে রর্ৌশক্তক প্রর্চষ্টা চালায় র্ার্র্ শিক্ষার্থী ও শপর্ামার্ার্েরর্ক সু রশক্ষর্
ব্যশক্তের্ র্র্য সংব্শলর্ ররকডথ, প্রকার্ির জনয প্রস্তুর্ করার আর্ে, রসগুর্লার প্রকাি ব্ারে করার জনয র্র্র্ষ্ট সময় প্রোন
কর্র প্রকার্ির অনু র্মােন রেয়।
র্শে শব্জ্ঞশি প্রোর্নর পর রকান শপর্ামার্াএব্ং/অর্ব্া শিক্ষার্থী ব্ারে কর্রন, র্াহর্ল নশর্ প্রস্তুর্ করা রর্র্র্ পার্র,
র্র্ব্ র্া রর্র্ক সু রশক্ষর্ ব্যশক্তের্ র্র্য প্রর্যাহার করা হর্ব্।
সম্মশর্ রেওয়া ও আপশি করার সু র্র্াে
এই শব্জ্ঞশি MG মামলা ব্া শনউ ইয়কথ শসশি শডপািথর্মে অভ এডুর্কির্নর অনয রকান শব্চারািীন শব্ষয় সংিান্ত
আপনার ব্া আপনার সন্তার্নর রকান অশিকারর্ক প্রভাশব্র্ কর্র না।
আপশন আপনার সন্তার্নর ররকডথ প্রকার্ি আপশি করায় আপনার রকান ব্ািা রনই। আপনার্ক সহায়র্া রেওয়ার জনয
র্শে রকান অযািশনথ ব্া এডর্ভার্কি র্ার্কন, আপশন র্ার সার্র্ এই শব্জ্ঞশি শনর্য় কর্া ব্র্ল শনর্র্ পার্রন।
র্শে আপশন আপশি না কর্রন
র্শে উপর্র ব্শেথর্ র্র্য প্রকার্ি আপনার আপশি না র্ার্ক, র্র্ব্ আপনার্ক শকছু করর্র্ হর্ব্ না।

র্শে আপশন আপশি কর্রন
উপর্র ব্শেথর্ র্র্য প্রকার্ি র্শে আপনার আপশি র্ার্ক, র্াহর্ল আপনার্ক অব্িযই: এই শব্জ্ঞশির সার্র্ সংর্ু ক্ত অর্ব্া
https://infohub.nyced.org/resources/translated-documents/notice-of-potential-disclosure-of-studentrecords-and-opt-out-form -এই ওর্য়ব্সাইর্ি লভয “Objection to Disclosure of Student Information and
Records Case No. 13-CV-4639” িমথ পূ রে করর্র্ হর্ব্ র্া https://www.schools.nyc.gov/specialeducation/help/your-rights -এই ওর্য়ব্সাইর্ি পাওয়া র্ার্ব্ এব্ং পূ রে কর্র শনর্চর শঠকানায় আোলর্র্ ডাকর্র্ার্ে
পাঠার্র্ হর্ব্:
The Honorable Robert W. Lehrburger
c/o Clerk of the Court
Southern District of New York
500 Pearl Street, Courtroom 18D
New York, NY 10007
Attn: আোলর্ কর্ৃক
থ সংরশক্ষর্
প্রশিয়া


সকল আপশি অব্িযই আোলর্র্ 10 রম, 2019-এর মর্িয রপৌঁছার্র্ হর্ব্।



আোলর্র্ রিান করর্ব্ন না। আোলর্ এ শব্ষর্য় রকান রিান কল গ্রহে করর্ব্ না।
আপনার্ক সর্চর্ন র্াকর্র্ হর্ব্ রর্ আপনার সার্র্ ব্ােীর্ের ক্লার্সর (র্েশের) কাউর্ন্সল আপনার সার্র্ রর্াোর্র্াে

করর্র্ পার্রন।
আপনার সন্তার্নর (অর্ব্া আঠার্রা ব্ছর্রর অশিক ব্য়ষ্ক হর্ল আপনার শনর্জর) ররকডথ প্রকাি কীভার্ব্ আপশি করর্র্
পার্রন রসশব্ষর্য় আরও র্র্য রপর্র্, শকংব্া

কীভার্ব্ এই শব্জ্ঞশির অনু ব্াে প্রর্য়াজন হর্ল, অনু গ্রহ কর্র

https://infohub.nyced.org/resources/translated-documents/notice-of-potential-disclosure-of-studentrecords-and-opt-out-form -এই ওর্য়ব্সাইিশি রেখুন।
আপশন র্শে 10 রম, 2019-এর মর্িয অব্র্জকিন িমথ জমা না রেন, র্াহর্ল ির্র রনওয়া হর্ব্ রর্ আপশন শিক্ষার্থীর
সু রশক্ষর্ ব্যশক্তের্ র্র্য সম্বশলর্ র্র্য ও ররকডথ প্রকার্ি আপশি করার অশিকার প্রর্য়াে করর্ছন না। সকল ব্ারে আোলর্র্র
অশিকারব্র্ল সংরশক্ষর্ র্াকর্ব্।
োশনি, আরশব্, ব্াংলা, চাইশনজ, িরাশস, রহশিয়ান রিওল, রকাশরয়ান, রাশিয়ান, এব্ং উেু থ ভাষায় অনু ব্াে পাওয়া
র্ার্ব্

https://infohub.nyced.org/resources/translated-documents/notice-of-potential-disclosure-of-

student-records-and-opt-out-form. -এই ওর্য়ব্সাইর্ি।

