
আপনি আপিার সন্ািকে সক্বাত্তম জাকিি। আপিার আইনিয়া, মতামত এ্ং ইিপটু তার জি্য সম্া্্য সক্বাত্তম নিক্ার 

মাি নিরবারণ েরকত অত্যন্ গরুতু্বপূণব। অক্মতা থাো প্রনতটি ্াচ্ার নরি অ্যাকপ্রানপ্রকয়ট পা্নিে এিুকেিি (FAPE) 

িাকম পনরনিত অনরোরটি রকয়কে। এই সহানয়োটি আপিার সন্ািকে সফি হকত সহায়তা েরকত সক্বাত্তম উপযকু্তটি 

ন্োি েরকত আপিার সন্াকির সু্কির েমমীর সাকথ োজ েরকত িেিােৃত।

িরুকুত সঠিে প্রশ্নগনুি নজজ্াসা েরা । পষৃ্া 2 দেখিু

আপিার সন্াকির ন্কিষ নিক্া পনরকষ্াগনুির প্রকয়াজি রকয়কে তা আপনি ন্শ্াস েরকি িরুকুত সঠিে প্রশ্নগনুি নজজ্াসা েরা গরুতু্বপূণব। আপনি নিকজর সন্াকির 

নিক্েকে নজজ্াসা েরকত িাইকত পাকরি এমি নেেু প্রশ্ন এখাকি দেওয়া হি: 

n আমার সন্াকির নরকপাটব  োকিব  থাো দরেিগনুির অথব েী? কস েী তার প্রত্যািামকতা োজ েরকে?

n আনম আমার সন্াকির জি্য যা পড়নে তা দস ্ঝুকত পারকে নেিা তা আনম েীভাক্ ্ঝুকত পার্?

n আমরা এেসাকথ পড়ার সময় আমার সন্ািকে েী জাতীয় প্রশ্ন েরা উনিত?

n আমার সন্াি গনণকতর দহামওয়ােব  নিকয় অসনু্রায় পড়কি আনম েীভাক্ তাকে সহায়তা েরকত পার্?

n ্ানড়কত ্া আমার আকিপাকি আনম েী জাতীয় গনণত সম্পনেব ত নরিয়ােিাপ েরকত পার্?

n আমার সন্াি নে সু্কি অি্যাি্য নিক্াথমীকের সাকথ দযকত পারক্?

n  আমার সন্াকির েী নিকেব নিো অিসুরকণ অথ্া আনম তাকে যা েরকত ্িনে তা পািকি নে দোিও অসনু্রা হয়? করেনণকত যনে দসটি হয় তক্ আপনি েী 

েরক্ি?

n েীভাক্ আমার সন্াি নিখক্ দস সম্পকেব  আপনি আমাকে েী ্িকত পাকরি (আপনি যা িক্্য েকরকেি)?

n  সু্ি িিাোিীি ্া সু্ি পর্তমী সমকয় আমার সন্ািকে সহায়তা েরকত পাকর এমি নে দোিও অনতনরক্ত পনরকষ্া রকয়কে? যনে তাই হয় তক্ আনম েীভাক্ 

আমার সন্াকির জি্য দসই অনতনরক্ত সহায়তাটি দপকত পানর?

n আমার সন্ািকে সু্কি সক্বাত্তম সহায়তা েরকত আনম ্ানড়কত তার জি্য েী েরকত পানর?

ন্কিষ নিক্া পনরকষ্াগনুির পযবায়সমহূ | পষৃ্া 4 দেখিু

 

 

আপিার সন্াকির অক্মতা রকয়কে নেিা ও ন্কিষ নিক্া পনরকষ্াগনুির প্রকয়াজি নেিা তা নিরবারণ েরা হ'ি প্রথম পযবায়। আপনি ্া দোিও সু্ি আনরোনরে প্রারনম্ে 

দরফারাি সহ প্রনরিয়াটির সিূিা েরকত ্া অি্য দোিও ্্যনক্ত এটির জি্য দরফারাকির অিকুরার েরকত পাকর। আপনি এে্ার সম্মনত নেকি আপিার সন্াকির ন্োকির 

ইনতহাস এ্ং আিরণ নিরবারণ েরকত, কস েী জাকি এ্ং দস েীভাক্ দিকখ এ্ং তার েক্তাগনুি, ক্মতগনুি এ্ং প্রকয়াজকির দক্ত্রগনুি মিূ্যানয়ত হক্।

দ্নিরভাগ পনরনথিনতকত সমস্ত প্রকয়াজিীয় মিূ্যায়ি সম্পূণব েরার এ্ং এেটি ইনডিনভজ্ুযয়ািাইজি এিুকেিি দপ্রারোম (IEP) টিম নমটিং আহ্াকির জি্য সময় সীমাটি 

হ'ি আপিার সন্ািকে প্রারনম্েভাক্ মিূ্যায়ি েরকত আপিার সম্মনতর প্রানতি স্ীোর দথকে 60 ে্যাকিডিার নেি। 

আপিার সন্াকির মিূ্যায়িটি এে্ার সম্পূণব হকি আপনি ন্কিষ নিক্া পনরকষ্াগনুির জি্য আপিার দযাগ্যতা নিকয় 

আকিািিা েরকত আপনি এেটি নমটিংকয় দযাগ দেক্ি এ্ং প্রকয়াজি অিসুাকর তার জি্য এেটি ইনডিনভজ্ুযয়ািাইজি 

এিুকেিি দপ্রারোম (IEP)-এর ন্োি েরক্ি। এই নমটিংকয় অি্যাি্য দযাগোিোরীকের মকর্য রকয়কে নিক্েরা এ্ং যারা 

আপিার ্াচ্াকে জাকি ্া মিূ্যায়িগনুিকত অংি নিকয়কে ্া আপিার সন্াকির জি্য পনরকষ্াগনুি সর্রাহ েরকত পাকর 

এমি অি্যাি্য দপিাোররা রকয়কে। IEP টিম সেস্যকের সম্পকেব  আরও তকথ্যর জি্য 10 িং পষৃ্াটি দেখুি

IEP টিম নমটিংকয় আপিার ভূনমো | পষৃ্া 9 দেখিু

আপনি IEP টিকমর আইি অিকুমানেত সেস্য এ্ং আপিার ইিপটু মিূ্য্াি। IEP টিম নমটিংকয়, আপিার উনিত:

n  েীভাক্ আপিার সন্াি দিকখ এ সম্পকেব  ও তার েীকস আরেহ ও তাকত এেটি অন্েৃব নটি দেয় এ্ং আপিার সন্াি সম্পকেব  দে্ি দোিও দপকরন্ট জািকত পাকর 

এমি অি্যাি্য ন্ষয়গনুি ভাগ েকর;

n  অি্যাি্য েিীয় সেস্যরা আপিার সন্াকির সু্কি েী েরা উনিত দস সম্পকেব  েী মকি েকর তা িিুিু এ্ং পরামিবগনুি ভাগ েকর নিি;

n আপিার ্াচ্ার দিখা দোি েক্তাগনুি ্ানড়কত ্্য্হৃত হকছে তার প্রনতক্েি েরিু;

n নমটিংকয় উপনথিত সমস্ত েকির সেস্য এ্ং অংিরেহণোরীকের প্রশ্ন েরিু।

আপিার সন্াকির প্রগনত পযবাকিািিা েরা | পষৃ্া 6 দেখিু

আপিার ্াচ্ার প্রগনতটি পযবাকিািিা েরকত প্রনত ্ের এেটি IEP টিম নমটিংকয়র প্রকয়াজি। এটিকে ্িা হয় ্ানষবে পযবাকিািিা. যনে আপিার সন্াি ইনতমকর্য 

ন্কিষ নিক্া পনরকষ্া দপকয় থাকে তক্ দসই পনরকষ্গনুি পিুরায় পযবাকিািিা েরা প্রকয়াজি নেিা তা নিরবারণ েরকত তাকে এেটি পিুরায় মিূ্যায়কির জি্য দরফার 

েরা হকত পাকর। A পিুরায়মিূ্যায়ি আপনি এ্ং নিক্া ন্ভাগটি অি্যথায় নিনখত আোকর সম্মত িা হকি ্েকর এে্াকরর দ্নি হক্ িা। এটি োড়াও আপনি এ্ং 

সু্ি নজিাটি এটি আ্নি্যে িয় তা নিনখত আোকর সম্মত িা হকি, এেটি আকেিমকতা 

নতি-্েকরর পিুরায় মিূ্যায়ি অ্ি্যই সম্পূণব হক্। যনে প্রকয়াজি হয় তক্ আপিার সন্াকির IEP তার প্রকয়াজিগনুি আরও ভািভাক্ পূরণ েরকত সংকিানরত হক্।

অক্মতা থাো এ্ং ইংরানজ ভাষার নিক্াথমীকের জি্য ন্ভাগ
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দযাগ্যতা নিরবারণ েরা | পষৃ্া 14 দেখিু

IEP েকির সেস্যটি এই অক্মতার দরেনণ্দ্ধতাগনুির এে অথ্া এোনরেটির জি্য আপিার সন্াি দযাগ্য নেিা তা নথির েরক্:

ন্ভাগ 3 ে্য ইনডিনভজয়ুািাইজি এিুকেিি দপ্রারোম (IEP) ন্ভাগ 5 IEP ন্োি হওয়ার পকর: IEP টিম নমটিংকয় পনরকষ্াগনুির ্্য্থিা েরা

ন্ভাগ 4 েী প্রত্যািা েরা হয়: সু্কির ্য়কসর ন্কিষ নিক্া পনরকষ্াসমহূ

আপিার সন্াকির প্রকয়াজিীয়তাগনুির সাকথ স্কিকয় ভাি দমকি এমি পনরক্কি নিক্াোি েরা | পষৃ্া 20 দেখিু

আপিার সন্াকির পনরকষ্াগনুি পরামিব দেওয়ার সময়, IEPটিমটি আপিার সন্াি অক্মতা দিই এমি ্াচ্াকের সাকথ নিক্াোকির অিমুনত দেওয়ার সময় েীভাক্ স্বানরে প্রসানরত 

উপযকু্ততা অিসুাকর পনরকষ্াগনুি দেওয়া যায় তা অ্ি্যই ন্ক্িিা েরক্ি। এই ন্ভাগটি আপিার সন্ািকে ি্ূযিতম প্রনতরক্ামিূে পনরক্কি সমথবি েরকত উপিভ্য পনরকষ্াগনুির 

অ্যাকর ্াহ্যকরখা ততনর েকর.

ন্ভাগ 6 হাই সু্ি-েকিকজর পকর দেনরয়ার এ্ং দসকেডিানর পর্তমী পনরেল্পিা

হাই সু্কির স্াতকের িম্রগনুি এে তরণু প্রাতি্য়কস্র এে গরুতু্বপূণব ন্োকির সম্পূণবতাকে নিননিত েকর। হাই সু্কির স্াতে স্তকরর 

জি্য প্রস্তুনতর নিক্াথমী এ্ং দপকরন্টকের প্রকয়াজিীয়তাগনুি সম্পকেব  জািার এ্ং নিক্াথমীকের এই িক্্যগনুি অজব কি সহায়তা েরার সমস্ত 

প্রকয়াজিীয় পেকক্প প্রস্তুত েকর। নিউ ইয়েব  দটেট নিক্াথমীকের নিম্ননিনখত নিক্ামার ন্েল্পগনুি সর্রাহ েকর:

n অরেণী নরকজন্ট নিক্ামা n নরকজন্ট নিক্ামা n থিািীয় নিক্ামা n IEP নিক্ামা

যনে আপিার সন্াি ন্েল্প মিূ্যায়কি অংিরেহণ েকর তক্ দস দোিও থিািীয় ্া নরকজন্ট নিক্ামা অজব কির জি্য দযাগ্য িাও হকত পাকর। 

েয়া েকর দিাট েরিু IEP নিক্ামা আপিার সন্াি তার IEP িক্্যগনুি অজব ি েকরকে তা িংনসত েকর। IEP নিক্ামাগনুি েকিকজ 

ভনতব র জি্য ্া সামনরে পনরকষ্ায় িনথভুনক্তর জি্য ্া নেেু োকজর দক্কত্র দযাগ্যতামাি হাই সু্ি নিক্ামা নহসাক্ স্ীেৃত িয়।

হাই সু্ি | পষৃ্া 38 দেখিু

অক্মতা থাো নিক্াথমীকের অ-অক্ম নপয়ারকের মকতা দয দোিও হাইসু্কি আক্েকির জি্য এেই অনরোর এ্ং সকুযাগগনুি থােক্। 

হাই সু্কি ভনতব র প্রনরিয়া সম্পকেব  আরও তকথ্যর জি্য েয়া েকর এখাকি যাি: 

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/531C5296-BC35-43E0-BD29-2D7E29BAB2C7/0/AcpolicySWD.pdf

থিািান্করর পনরকষ্ানে | পষৃ্া 39 দেখিু

থিািান্করর পনরকষ্ানে নরিয়ােিাপাগনুির এেটি সংহত দসট, এটি আপিার সন্াকির ্য়স 15 হওয়ার ্েকর সু্ি দথকে সু্ি পর্তমী 

নরিয়ােিাপগনুিকত যাওয়ার দক্কত্র সহায়তা েরক্। এই নরিয়ােিাপগনুি আপিার সন্াকির জি্য অ্ি্যই স্তন্ত্র হক্ এ্ং তার িনক্ত, 

পেন্দগনুি এ্ং আরেহগনুিকে ন্ক্িিা েরক্। 

ন্কিষ নিক্ার নিক্াথমীরা যারা নিক্ামা পাওয়া ্া 21 ্েকর দপৌঁোকি নিউ ইয়েব  নসটি সু্ি নসকটেম দথকে প্রথিাি েরকত অ্ি্যই এেটি 

নিক্াথমী প্রথিাকির সারাংি পাক্, এটি নিক্াথমীর িনক্ত, ক্মতা, প্রকয়াজিীয়তা এ্ং সীমা্দ্ধতাগনুির এেটি অথবক্ারে নিত্র সর্রাহ েকর 

এ্ং তাকে দসকেডিানর পর্তমী নিক্া, েমবথিাি এ্ং েনমউনিটির োরণযকু্ত অ্যাকোকমাকিিকির জি্য দযাগ্যতা প্রনতষ্ায় তাকে সহায়তা েকর।

অক্মতা থাো নিক্াথমীকের জি্য স্াতকের প্রকয়াজিীয়তাসমহূ | পষৃ্া 39 দেখিু
এই ন্ভাগটিকত নিক্ামার প্রকয়াজিীয়তাগনুি সম্পকেব  এেটি ওভারনভউ রকয়কে। স্াতকের প্রকয়াজিীয়তাগনুি ও আপিার সন্াকির নমিি 

এ্ং হাই সু্ি পকথর পনরেল্পিা সম্পকেব  স্বানরে আপ টু কিট তথ্য ও অি্যাি্য মিূ্য্াি সংথিািগনুির জি্য েয়া েকর এখাকি যাি: 

http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.pdf

অ্যািাল্ট দেনরয়ার এ্ং েনন্টনিউইং নিক্া পনরকষ্াসমহূ—কভাকেিিাি পিু্বাসি | পষৃ্া 40 দেখিু
নিউ ইয়েব  দটেট নিক্া ন্ভাকগর েফতর ACCESS-VR-এর জি্য দযাগাকযাকগর তথ্য এটি দযাগ্য স্তন্ত্র ্্যনক্তকের োকজর জি্য প্রস্তুত 

এ্ং প্রস্তুনতর পনরকষ্াগনুি সর্রাহ েকর। 

পনরকষ্াগনুির ্্য্থিা েরা | পষৃ্া 29 দেখিু

IEP টিম নমটিং দিষ হওয়ার আকগ আপিার সন্াকির ন্কিষ নিক্া পনরকষ্াগনুি সম্পকেব  ন্স্তানরত তথ্য আপিাকে দেওয়া উনিত। যনে আপিার সন্াি সম্পনেব ত পনরকষ্াগনুি, এেটি 

ন্কিষ দরেনণ ্া এেীেৃত সহ-ন্িক্কণর দরেনণর জি্য প্রস্তান্ত হয় আপিার সন্ািকে তার ্তবমাি সু্কি দরকখ নেকত প্রকত্যেটি প্রয়াস েরা হক্।

সম্মনত প্রোি | পষৃ্া 30 দেখিু

যনে আপিার সন্াি এর আকগ েখিও ন্কিষ নিক্ায় িা দথকে থাকে তক্ প্রস্তান্ত পনরকষ্াগনুি সর্রাহ েরার আকগ আপিাকে অ্ি্যই সম্মনত নেকত হক্। যনে আপনি সম্মনত িা দেি 

তক্ আপিার সন্াি প্রস্তান্ত পনরকষ্াগনুি োড়াই সারারণ নিক্াটিকত দথকে যাক্।

সমস্ত আইি নিকেব নিত IEP ন্কিষ নিক্া পনরকষ্ার জি্য আপনি দয দোিও সমকয় নিনখত আোকর সম্মনত প্রত্যাহার েরকত পাকরি তক্ 

আপনি ন্কিষ নিক্া এ্ং সম্পনেব ত পনরকষ্গনুির অংকির জি্য সম্মনত প্রত্যাহার েরকত পাকর িা।

দ্সকমন্ট সময়করখা | পষৃ্া 32 দেখিু

যনে আপিার ্নু্কে মিূ্যায়কির এটি প্রথম ্ার হয় তক্ আপিার মিূ্যায়কির জি্য সম্মনত প্রোকির 60টি সু্ি নে্কসর মকর্য IEP-এ প্রস্তান্ত অিসুাকর আপিার সন্াকির পনরকষ্াগনুির 

্্য্থিা েরার প্রকয়াজি হক্। যনে আপিার সন্াি ইনতমকর্য ন্কিষ নিক্া পনরকষ্াগনুি দপকয় থাকে তক্ ন্ভাগটির পিুরায় মিূ্যায়কির জি্য দরফারাকির তানরকখর 60 নেকির মকর্য 

আকয়াজকির ্্য্থিা েরকত হক্।

দরেিব গনুির দগাপিীয়তা | পষৃ্া 33 দেখিু

আপিার সন্াকির মিূ্যায়কির দরেকিব র সমস্ত তথ্য দগাপিীয় এ্ং এটিকে আপিার সম্মনত ্া আোিকতর আপিার ্াচ্ার দরেিব গনুি নরনিজ েরার আকেি ্্যতীত ্াইকরর দোিও একজনসে 

্া স্তন্ত্র ্্যনক্তকে দেওয়া হক্ িা। আপিার সন্াকির সাকথ োজ েকরকে দে্ি এমি সু্ি েমমীর এই দরেিব গনুিকত অ্যাকসেস থােক্। এটি োড়াও, নিক্া ন্ভাগ আপিার সন্াকির 

মিূ্যায়কির জি্য প্রকয়াজিীয় এমি প্রনতক্েিগনুি ্া নিনেতসাজনিত দরেিব  ্াইকরর একজনসে দথকে রেহকণর অিমুনতর অিকুরার েরকত পাকর। 

্কেয়া প্রনরিয়া | পষৃ্া 36 দেখিু

আপিার সন্াকির নরি অ্যাকপ্রানপ্রকয়ট পা্নিে এিুকেিি (FAPE)-এর অনরোর আকে এ্ং আপিার এই প্রনরিয়াটিকত সংনলিটি হওয়া এ্ং 

এটি সমূ্পণব অিরুা্কির অনরোর আকে। আপিার সন্াকির নিক্া সম্পনেব ত ন্ষকয় সু্কির গহৃীত নসদ্ধান্গনুিকে আপিার ি্যাকিঞ্জ জািাকিার 

অনরোর এ্ং পাথবে্যগনুি সমারাি েরকত মর্যথিতার ্া এেটি নিরকপক্ িিুানির অনরোর এ্ং নিরকপক্ িিুানির নসদ্ধাকন্র ন্রকুদ্ধ 

প্রনতক্েকির অনরোর আকে।

ন্কিষ দরেনণ পনরকষ্ানে | পষৃ্া 24 দেখিু

ন্কিষ দরেনণ পনরকষ্াগনুি অক্মতা থাো ্াচ্াকের সু্ি নে্কসর দয দোিও অংকির জি্য এেটি স্-সমনবিত দরেনণেকক্ অক্মতা থাো ্াচ্াকের জি্য সর্রানহত হয়। ন্কিষ 

দরেনণ হ'ি অক্মতা থাো ্াচ্ারা যারা স্-সমনবিত দসটিংকয় ন্কিষভাক্ িেিােৃত নিকেব নিো পাওয়ার জি্য দগাষ্ী্দ্ধ হয়, যার অথব তারা তাকের অ-অক্ম নপয়ারগনুি দথকে 

নিকেব নিো পায়। পনরপূরে সহায়তা এ্ং পনরকষ্াগনুি সহ সারারণ নিক্া দরেনণর মকর্য দথকে পূরণ েরকত পারা যায় িা এমি ্াচ্াকের প্রকয়াজিীয়তায় তারা পনরকষ্া দেয়। 

স্-সমনবিত দসটিংকয় সক্বাত্তম পনরকষ্া পায় এমি নিক্াথমীকের জি্য স্বানরে দরেনণর আোর 15 নিক্াথমী (15:1), ্া দোিও প্রকেি 

পনরিানিত ্া প্রকেি-সমনথবত সু্িগনুিকত (12:1)-এ 12 জি নিক্াথমীকে োড়াকত পাকর িা।আরও তকথ্যর জি্য, পষৃ্া 24 দেখিু

এই প্রোিিায় ্্য্হৃত ফকটাগনুি দে্ি ্্যাখ্যামিূে উকদেকি্য ্্য্হাকরর জি্য। এই নিত্রগনুিকত দেখাকিা নিক্াথমীরা মকিি। নিউ ইয়েব  নসটি নিক্া 

ন্ভাগ এই েস্তাক্জটিকত প্রেনিবত স্তন্ত্র ্্যনক্তরা ন্কিষ নিক্ার নিক্াথমী ্া নিউ ইয়েব  নসটি সু্িগনুিকত দযাগ দেয় তার দোিও োন্ েকর িা।

সারারণ নিক্া

সম্পনেব ত পনরকষ্ানে সহ সারারণ নিক্া

ন্কিষ নিক্া নিক্কের সমথবি সহ সারারণ নিক্া

এেীেৃত সহ-প্রনিক্ণ (পূণব সময় ্া আংনিে সময়)

ন্কিষ দরেনণ পনরকষ্া (পূণব সময় ্া আংনিে সময়)

নেি এ্ং আ্াসকির দ্সকমন্ট

্ানড়/হাসপাতাকির নিকেবি

আ
রও

 প্র
নত
কর
ার
মিূ
ে
 

স্ল্প
 প্র
নত
কর
ার
মিূ
ে

n অটিজম

n নিক্কণ অক্মতা

n অি্যাি্য স্াথি্যজনিত ত্রুটি

n ্নররতা

n ্নুদ্ধগত অক্মতা

n ্াে ্া ভাষাজনিত ত্রুটি

n ্নররতা-অন্ত্ব

n এোনরে অক্মতা

n ট্রমাটিে মনস্তককের অক্মতা

n সংক্েিাগত অসনু্রা

n অনথিসংরিান্ ত্রুটি

n েনৃটিগত ত্রুটি

n রে্ণগত ত্রুটি

IEP েী? | পষৃ্া 17 দেখিু

IEP আপিার সন্াকির ন্কিষ নিক্া পনরকষ্াগনুির জি্য দযাগ্যতাকে িনথ্দ্ধ েকর এ্ং তার অিি্য প্রকয়াজিীয়তাগনুির পকক্ যথাযথ এমি ন্কিষ নিক্া পনরকষ্াগনুি সর্রাহ 

েরকত সু্ি নসকটেকমর পনরেল্পিাকে নিয়মমানফে েকর। একত আপিার সন্াি সম্পকেব  নিনেবটি তথ্য এ্ং এই প্রকয়াজিীয়তাগনুি পূরকণর জি্য িেিােৃত নিক্ার দপ্রারোম রকয়কে, 

ততসহ:

n  আপিার সন্াকির সু্কি ্তবমাি পারফরম্যাসে এ্ং িক্্যগনুি যা দোিও সু্ি ্কষব যথাকযাগ্যভাক্ সম্পােি েরকত পারা যায়;

n  ন্কিষ নিক্া এ্ং সম্পনেব ত পনরকষ্ানে ততি োউকসেনিং; নপিি, কপিাগত ্া নফনজে্যাি দথরানপ; আরাকপিাোর সহায়তা; সহায়তামিূে সমথবি; সহায়ে প্রযনুক্ত; আিরকণ 

মর্যথিতা এ্ং ঈষতপনর্তবিসমহূ;

n সারারণ নিক্ার দরেনণগনুিকত এ্ং অি্যাি্য সু্কির নরিয়ােিাপগনুিকত অ-অক্ম ্াচ্াকের অংিরেহণ;

n প্রকেি এ্ং নজিা নভনত্তে পরীক্াসমহূ, প্রকমািকির মাপেণ্ড এ্ং নিক্ামার উকদেি্যসমহূ;

n  তানরকখর পনরকষ্াগনুি িরু ুহক্ দসগনুি েত সমকয়র ন্িকম্ সর্রানহত হয়, কযখাকি তাকের সর্রাহ েরা হক্ এ্ং েত সমকয়র জি্য;

n আপিার সন্াকির প্রগনত পনরমাপ েরার জি্য উপায়গনুি।
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ররিয় েরেবােগরুল,

রনউ ইয়েভি  রসটি োবরলে সু্রলে সমস্ত রশক্াথথী তারদে লরক্্ পেৌঁছারনাে জন্ রনরদভি রশো ও েরেরেবাগরুল পেরয়রছ তা 

রনরচিত েেরত আমারদে লরক্্ে সারথ সঙ্গরত পেরে আমো এে আেেভিণীয় রবরশে রশক্া উরদ্াগ সাফরল্ে এেটি 

অংশীদারেেৃত েথ রিবতভিন েেরছ। সাফরল্ে এেটি অংশীদারেেৃত েরথে এে পেরেন্ট এবং আবরশ্ে সদস্ রিসারব আমো 

আশা েরে পে এই সিারয়োটি অক্মতা থাো রশক্াথথীরদে জন্ আেনাে পে েরেরেবারদ এবং সমথভিরনে জন্ পে েরেমাণ 

তরথ্ে দেোে তা এটি সেবোি েরে। রবরশে রশক্া এেটি েরেরেবা এবং এটি পোনও স্ান নয় তাে দঢ়ৃ রবশ্াস সি 

ইরডির্জু্ য়ালাইজড এডুরেশন পরিাগ্ামস (IEPs) এে রশক্াথথীরদে এে বড় অংশ IEP না থােরল তাো পে সু্রল পোগ রদত 

পস সু্রলই পোগ পদরব এবং তারদে স্বতন্ত্র রিরয়াজনগরুলে র্রতিরত উেেকু্ত এমন েরেরেবাগরুলে এেটি সংরমশ্রণ সি রশক্ালা্ 

েেরব। অক্মতা থাো রশক্াথথীো তারদে IEP ম্ারডিটেকু্ত েরেরেবাগরুল পেরয় িলরব তরব এেই েঠিন রশক্াদারনে 

োঠ্ক্ররম উন্নত অ্ারসেস পথরে সরুবধা োরব এবং তারদে অ — অক্ম রেয়ােগরুলে মরতা এেই রশক্াগত মানরে পেৌঁছারত 

ি্ারলঞ্জ োরব। গরবেণা সরূিত েরে পে অক্মতাগরুল থাো রশক্াথথীো অক্মতা না থাো রশক্াথথীরদে মরতাই এেই পশ্ররণরত 

েড়ারনা িয় রশক্াথথীো রশক্াগত্ারব, সামারজে্ারব আেও ্াল ফল েরে এবং সু্রল আেও পবরশ আগ্ি োয়। 

এই স্ানান্তেরণ সিায়তা েেরত অক্মতা আরছ রিসারব পেফাে অথবা সনাক্ত িওয়া সন্তারনে পেরেন্ট রিসারব আেনাে 

অরধোেগরুল অনধুাবরন আেনারে সিায়তা েেরত ও রশক্ে এবং েমথীরদে সারথ সিরোরগতা েেরত আেনারে সিায়তা 

েেরত তথ্ সেবোি েেরত ও আেনাে সন্তারনে রশক্ায় সরক্রয় অংশগ্িণোেী িরয় উঠরত আমো এ পেরেন্ট গাইড টু 

পপেশাল এডুরেশন সার ভ্ি রসস ফে সু্ল — এজ রিলররেন আেরডট েরেরছ। 

আরম আেনারে এই সিারয়োয় থাো তথ্গরুল রনরয় আেনাে সন্তারনে রশক্ে ও অন্ান্ সু্রলে েমথীে সারথ আরলািনা 

েেরত উতসারিত েরে। 

পডেটুি ি্ারসেলে রিসারব আরম রনউ ইয়েভি  রসটিে সমস্ত রশক্াথথীে জন্ এমন এেটি উচ্চ — গণুমারনে রশক্া রনরচিত 

েেরত অঙ্গীোেবদ্ধ ো রিাে — পে পথরে 12 এবং ততেেবতথী পগ্ডগরুলরত উতেেভিতাে সরুোগগরুলরে অন্ত্ুভিক্ত েরে। আমো 

এই স্ানান্তে এবং রবোরশে এে আেেভিণীে সমরয় রিরবশ েোে োেরণ আেনাে সারথ োজ েেরত আগ্িী। 

আেনাে রবশ্স্ত,

েরেরন পেরলা — আনরসলরম

পডেটুি ি্ারসেলে

স্বাগতম
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েষৃ্া 2 শেু ুপথরে সঠিে রিশ্নগরুল রিশ্ন েো
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েষৃ্া 34 পমরডে্াল রবরলংরয়ে জন্ সম্মরত

েষৃ্া 34 পেরেরন্টে রবেল্পসমিূ

েষৃ্া 36 বরেয়া রিরক্রয়া

উেরব্াগ 6:
েষৃ্া 37 িাই সু্ল—েরলরজে েরে পেরেয়াে এবং পসরেডিারে েেবতথী েরেেল্পনা

েষৃ্া 38 িাই সু্ল

েষৃ্া 38 রডরলোমাে রিরয়াজনীয়তাগরুল

েষৃ্া 39 স্ানান্তেরণে েরেরেবারদ এবং পসরেডারে েেবতথী রবেল্পসমিূ

েষৃ্া 40 অ্াডাল্ট পেরেয়াে অ্াডি েরন্টরনউইং এডুরেশন সার ভ্ি রসস—র্ারেশনাল রেি্ারবরলরটশন (ACCES-VR)

েষৃ্া 41 অরতরেক্ত গেুতু্বেূণভি তথ্

েষৃ্া 42 শব্দ পোে
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রব্াগ 1

আসনু শেু ুেরে!আেনাে  
সন্তারনে জন্ সবভিরশ্রষ্ সম্ভব  
রশক্া োওয়া 

আেরন জারনন আেনাে সন্তান পসো। 
এটিে োেরণ আেনাে ধােণাগরুল, 
রবেল্পগরুল এবং ইনেটু তাে পথরে 
পসো সম্ভাব্ রশক্াটি রিরনিত েো 
অত্ন্ত গেুতু্বেূণভি। আেনাে বাচ্চাে 
সু্রলে েমথী সদস্ো আেনাে সন্তান 
সু্রল সফল িওয়াে জন্ পে েরেরেবা 
ও সমথভিরনে রিরয়াজন তা োরছে রেনা 
রনরচিত েেরত আেনাে সারথ োজ 
েেরত রিস্তুত।

বাচ্চাো েথৃে দ্রুততায় এবং েথৃে উোরয় পশরে। রেছু বাচ্চাে 

শােীরেে অথবা েগরনটি্ অক্মতা থােরত োরে। রেছু বাচ্চা 

পেবল এেটি পক্ররে ি্ারলঞ্জেকু্ত িরত োরে অন্ রদরে অন্ 

বাচ্চারদে এোরধে অক্মতা থােরত োরে। অক্মতা থাো রিরতটি 

বাচ্চাে সবভিারধে সম্ভাব্ রিসােণীয়তা অনসুারে তারদে অ — 

অক্ম রেয়ােগরুলে োশাোরশ ররি অ্াররিাররিরয়ট োবরলে এডুরেশন 

(FAPE) নারম েরেরিত অরধোেটি থারে। 

েরদ আেনাে সন্তারনে অক্মতা পথরে থারে তরব রডোটভি রমন্ট 

অফ এডুরেশন (DOE) রবরশে্ারব তাে স্বতন্ত্র রিরয়াজনগরুলে 

জন্ নেশােৃত রবরশে রশক্া সমথভিন এবং েরেরেবাগরুল রবনামরূল্ 

আেনারে সেবোি েরে। 

আমারদে লক্্টি আেনাে 
সন্তানরে রশক্া ও সিায়তা 
রিদান। 

আেনাে সন্তারনে রবরশে রশক্া েরেরেবাে রিরয়াজন বরল রবশ্াস িরল আেনাে 

েী েো উরিত?

    — েরে েষৃ্া 2 — এ
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রশক্েরে েেরত িরব এমন রিশ্নগরুল:

QQ  আমাে সন্তারনে রেরোরটভি ে োরডভি  পগ্ডগরুলে অথভি েী? রস রে 

রিত্াশামরতা োজ েেরছ? 

QQ  আরম আমাে সন্তারনে োরছ েী েড়রছ তা পস েী্ারব অনধুাবন 

েেরব? 

QQ  আমো আমাে সন্তারনে সারথ এেররে েড়াে সময় তাে োরছ েী 

ধেরণে রিশ্ন েেব? 

QQ  আমাে সন্তান গরণরতে পিামওয়ােভি  রনরয় সমস্াে সম্মেুীন িরল 

আরম েী্ারব সিায়তা েেরত োরে? 

QQ  আরম আমাে বারড়রত বা আরশ োরশ েেরত োরে এমন রেছু 

অঙ্ক পশোে রক্রয়ােলােগরুল েী েী? 

QQ  আমাে সন্তান রে সু্রলে অন্ান্ রশক্াথথীরদে সারথ তা োরব? 

QQ  আমাে সন্তারনে েরদ রনরদভি রশোগরুল অনসুেরণ অথবা তারে আরম 

ো েেরত বরল তা োলরন রে পোনও অসরুবধা আরছ? রশ্ররণরত 

েরদ এটি িয় তরব আেরন েী েেরবন? 

QQ  আমাে সন্তারনে থাো েরদ পোনও অসরুবধাে রিরত আরলােোত 

েেরত ব্বিারেে জন্ রে পোনও রনরদভিষ্ট িস্তরক্ে আরছ?

QQ  েী্ারব আমাে সন্তান পশরে পস সম্রেভি  আেরন আমারে েী 

বলরত োরেন (আেরন ো লক্্ েরেরছন)? 

QQ  এই রবোরশে েেভিায়টিরত আমাে সন্তারনে পে পশোে িােটি 

রিত্ারশত তারত রশেরছ?

QQ  আমাে সন্তানরে সিায়তা েেরত োরে এমন রে রেছু সু্ল 

িলাোলীন বা সু্ল েেবতথী েরেরেবা আরছ? েরদ তাই িয়, 

আরম েী্ারব আমাে সন্তারনে োছ পথরে অরতরেক্ত সিায়তা 

োব?

QQ  আেনাে সন্তানরে তাে সু্রল পসোটি েেরত সিায়তাে পক্ররে আরম 

রেছু রজরনস েী েেরত োরে? 

শেু ুপথরে সঠিে রিশ্নগরুল রিশ্ন েো

আেনাে সন্তারনে রবরশে রশক্া েরেরেবাে রিরয়াজন আরছ বরল আেনাে 

মরন িরব আেনাে রিথম পথরে সঠিে রিশ্নগরুল রজজ্াসা েো গেুতু্বেূণভি। সু্রল 

সাধােণ রশক্া পসটিং ো আেনাে সন্তান ইরতমরধ্ গ্িণ েেরছ তাে মরধ্ 

পোনও সমথভিন উেল্্ আরছ রেনা তা পদেরত তাে বতভিমান রশক্রেে সারথ 

েথা বলা। এ জাতীয় সমথভিনগরুল আেনাে সন্তারনে রিরয়াজনীয়তাগরুলে েরক্ 

সমস্ত িরত োরে। 

সু্লগরুল রনরদভিশে মধ্স্তা, েঠন পেরমরডরয়শন পরিাগ্ামগরুল ও োউরসেরলং সি 

সমথভিন অফাে েরে। রবরশে রশক্া েরেরেবাগরুল ছাড়াই আেনাে রশক্াথথীে 

সাধােণ রশক্া পরিাগ্ামটি আতিীেেণ েো সম্ভব িরত োরে। 

পেসেসে টু ইন্টাের্নশন 

পেসেসে টু ইন্টাের্নশন (RTI) সু্লগরুলে েরক্ এেটি রনরদভিশে রিয়াস 

এবং রিরতরোধমলূে িারতয়াে ো সমস্ত রশক্াথথীে তারদে রিরয়াজরনে সারথ 

পমরল এমন উচ্চ — গণুমারনে, েরঠাে রনরদভি রশোয় সমান অ্ারসেস আরছ 

তা রনরচিত েরে। RTI রিয়াস েো রশক্াথথীরদে আগাম সনাক্ত েরে এবং 

রিরয়াজনীয় সিায়তা বা মধ্স্াতাগরুল সেবোি েরে রশক্াথথীে োেফেম্ারসেে 

উন্নরত েেরত োজ েরে। রে পক্ররে পোনও পেরেরন্টে পে পোনও সমরয় 

মলূ্ায়রনে জন্ পেফাোরলে অনরুোধ েোে অরধোে থারে পস সময় 

RTI রবরশে্ারব শরক্তশারল িরত োরে, অরনে রশক্াথথী পেবল RTI বিাো 

সেবোরিত সমথভিনগরুল পথরে উেেৃত িরত োরে এবং পোনও অরতরেক্ত 

েরেরেবাে রিরয়াজন িয় না। রোনও রশক্াথথীরে েড়াে পক্ররে রবরশে 

রশক্া মলূ্ায়রনে পক্ররে েঠরনে অক্মতা থাোে সরদেরিে েূরবভি সু্লগরুলরে 

রশক্াথথীরে সাধােণ রশক্া পসটিং সমথভিন েেরত অবশ্ই েদরক্েগরুল নরথবদ্ধ 

েেরত িরব এবং সেবোরিত িস্তরক্রে রশক্াথথীে রিরতরক্রয়াগরুল সম্রেভি  পডটা 

েক্ণারবক্ণ েেরত িরব। ইরডির্জয়ুাল উইথ রডজঅ্ারবরলটিজ এডুরেশন 

ইমপ্রু্রমন্ট অ্াক্ট (IDEIA) এবং সমতুল রনউ ইয়েভি  পটেট পেগরুলশনস 

রিােরম্ভে পেফাোল উতস সি রিােরম্ভে পেফাোল রিরক্রয়াগরুলে সমতুরল 

তাতেেভিেূণভি েরেবতভি নগরুল েরেরছ। 

RTI রশক্াথথীরদে রবরবধ উোরয় সমথভিন েেরত গেুতু্বেূণভি তথ্ সেবোি 

েেরত মলূ্বান। রস পক্ররে এেটি রবরশে রশক্া মলূ্ায়ন সরূিত িরল এবং 

ফলাফলগরুল েড়াে পক্ররে েঠরনে অক্মতা সরূিত েেরল RTI রিরক্রয়াে 

মাধ্রম সংগিৃীত তথ্ রনরদভিশনামলূে পেৌশল রিসারব অরতরেক্ত তথ্ সেবোি 

েরে এবং স্বতন্ত্র রশক্াথথীরদে জন্ সবভিারধে উেেকু্তটি সমথভিন েরে। এটি 

ছাড়াও, RTI মধ্স্তা, সিায়তা এবং রিগরতে বিু — স্তেেকু্ত মরডল 

রিসারব ব্বিাে েো পেরত োরে, নূ্ নতম সীমাবদ্ধতােকু্ত েরেরবশগরুলরত 

অক্মতাগরুল থাো রশক্াথথীরদে নজেদারে েো, এেই উোয়টি অন্ান্ 

সমস্ত রশক্াথথীরদে জন্ ব্বহৃত িরত োরে। এই উোরয় অক্মতা 

থাো রশক্াথথীোও উেেকু্ত রিসারব সাধােণ রশক্াে পসটিংরয় ব্বহৃত 

স্তেেকু্ত মরডরলে মধ্স্তাে মরধ্ েরেরেবাগরুল, অ্ারোরমারডশন এবং 

ঈেতেরেবতভিনগরুল তারদে ইরডির্জু্ য়ালাইজড এডুরেশন পরিাগ্ামস (IEPs) 

অনসুারে অরতরেক্ত সিায়তাগরুলও োরব। 

RTI সম্রেভি  আেও রশেরত আেও তরথ্ে জন্ আেনাে সু্লরে রজজ্াসা 

েেনু বা NYSED — এ পেরেন্টস গাইড টু রেসেসে টু ইন্টাের্নশন 

(RTI) http://www.p12.nysed.gov/specialed/RTI/parent.htm— এ 

োন

এে েরে েী? আেনাে সন্তারনে রে অরতরেক্ত সিায়তাে রিরয়াজন? 

আেনাে সন্তারনে রশক্ে এবং সু্রলে সারথ েথা বরল আেনাে সন্তারনে 

অরতরেক্ত সিায়তা রিরয়াজন তা অনু্ ব েেরত োরেন। এই পক্ররে, আেরন 

রনরজে সন্তানরে রবরশে রশক্াে মলূ্ায়রনে জন্ পেফাে েেরত োরেন, এটি 

আেনাে সন্তারনে অক্মতা আরছ রেনা তা রনধভিােণ েেরত মলূ্ায়নগরুলে 

এেটি ক্রম। আেরন পে পোনও সমরয় পোনও রবরশে রশক্া মলূ্ায়রনে জন্ 

এেটি পেফাোল েেরত োরেন। দয়া েরে েষৃ্া 4 — এ, রিােরম্ভে পেফাোল 

রিরক্রয়াটি পদেনু। 



রব্াগ 2

রবরশে রশক্া েরেরেবাটি েেন শেু ুিরব: মলূ্ায়ন েো িরল 
এেটি রিােরম্ভে পেফাোল

সবভিজনীন োবরলে সু্রল অংশ পনওয়া 
অক্মতা থাো রিরতটি রশক্াথথী 
মলূ্ায়রনে েরেরেবারদ োরব এবং সু্রল 
তাে ইরডির্জয়ুালাইজড এডুরেশন 
পরিাগ্াম (IEP) োরব। আেনাে 
সন্তানরে জারনন এমন সু্ল েমথী 
এবং তারে মলূ্ায়রনে রিরক্রয়াে অংশ 
রিসারব তারে সেবোি েেরত িরব 
এমন েরেরেবারদ গেুতু্বেূণভি। 

পেফাোল, মলূ্ায়ন এবং পলেসরমরন্টে জন্ পে দায়বদ্ধ?

েরদ আেনাে সন্তান সবভিজনীন সু্রল পথরে থারে তরব সু্লটি 

রশক্াথথীরে মলু্ায়রনে জন্, IEP রবোরশে জন্ এবং রবরশে রশক্া 

েরেরেবারদ সেবোরিে জন্ দায়বদ্ধ। োবরলে নয় এমন, ব্রক্তগত, 

ে্ারোরেয়াল বা িাটভি াে সু্লগরুলরত উেরস্ত িয় এমন রশক্াথথীো বা 

োো উেরস্ত িয় না এমন রশক্াথথীো, রপেশাল এডুরেশন অরফরসে 

(CSE) আেনাে স্ানী েরমটিরত েমথী রশক্াথথীে মলূ্ায়ন ও IEP 

রবোরশে জন্ দায়বদ্ধ। CSE অরফসও েরেরেবাগরুল ব্বস্া েোে 

জন্ দায়বদ্ধ। 

আেনাে সন্তারনে অক্মতা আরছ 
রেনা ও রবরশে রশক্া েরেরেবাগরুলে 
রিরয়াজন রেনা তা রনধভিােণ েো।

আমাে সন্তারনে রবি্ারেে মলূ্ায়রনে রিরয়াজন 

িরল েী িরব?

   — েরে েষৃ্া 6 — এ
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রিােরম্ভে পেফাোল রিরক্রয়া
রডজঅ্ারবরলটিস এডুরেশন ইমপ্রু্রমন্ট অ্াক্ট (IDEIA) সি ব্রক্তো এবং 

সমতুল রনউ ইয়েভি  রিরদরশে রবরধগরুল রিােরম্ভে পেফাোল উতস সি রিােরম্ভে 

পেফাোল রিরক্রয়াে অনসুেরণ তাতেেভিেূণভি েরেবতভি ন েরেরছ। রিােরম্ভে 

মলূ্ায়রনে জন্ পেবল রনরদভিষ্ট ব্রক্তো এেটি পেফাোল েেরত োরে অন্ 

রদরে েথৃে স্বাধীন ব্রক্তো রেছু েেরত োরে এরে রিােরম্ভে মলূ্ায়রনে 

জন্ এেটি অনরুোধ বরল। এই নতুন রিরক্রয়াটি নীরি বরণভিত।

আেনাে সন্তারনে অক্মতা আরছ রেনা তা রনধভিােরণে পক্ররে রিথম েেভিায়টি 

এবং তাে রবরশে রশক্া েরেরেবাে রিরয়াজন আরছ রেনা তা এেটি 

মলূ্ায়রনে অনরুোধ। এই রিােরম্ভে পেফাোলটি অবশ্ই রলরেত আোরে 

িরত িরব এবং আেরন বা পোনও রনধভিারেত সু্ল রজলা আরধোরেরেে বিাো 

েেরত িরত োরে। 

আেনাে সন্তারনে রিােরম্ভে মলূ্ায়রনে জন্ অনরুোধ েোে আেনাে জন্ 

উোয়গরুল: 

n  েরদ আেনাে সন্তান োবরলে সু্রল পোগ পদয় তরব আেনাে সন্তারনে 

সু্রলে অধ্ক্রে এেটি েরে োঠান;

n স্ানীয় CSE অরফরস এ পক্রেগরুলরত এেটি মলূ্ায়রনে অনরুোধ েরে েরে 

োঠান (পোগারোরগে তরথ্ে জন্ েষৃ্া 50 পদেনু) েরদ আেনাে সন্তান 

বতভিমারন পোনও ব্রক্তগত, অ — সবভিজনীন, ে্ারোরেয়াল বা িাটভি াে 

সু্রল উেরস্ত িরয় থারে অথবা বতভিমারন উেরস্ত না িয় অথবা; 

n আেনাে সন্তারনে সু্রলে পোনও পেশাদাে েমথী সদরস্ে োরছ এেটি 

রলরেত রিরতরবদন রদন;

n রেফাোল েেরত আেনারে সিায়তাে জন্ পোনও সু্ল পেশাদােরে 

রজজ্াসা েেনু।

পেরেন্ট ছাড়াও আে পে পোনও রিােরম্ভে পেফাোল েেরত োেরব? 

n রোনও সু্ল রজলা আরধোরেে োে অথভি আেনাে সন্তান পে রজলারত 

বাস েরে তাে োবরলে সু্রলে অধ্ক্, আইনত পোগ পদন বা পোগ 

পদওয়াে জন্ অনরুমারদত, বা েরদ রশক্াথথী সু্রল না েরড়ন বা 

ে্ারোঅরেভি য়াল, িাটভি াে বা ব্রক্তগত সু্রল পোগ পদন পসরক্ররে CSE 

োেভিালরয়ে আরধোরেে এই ্ূরমোয় নামরবন; 

n  েরমশনাে বা সবভিজনীন এরজরসেে আরধোরেে রেরন আেনাে সন্তারনে 

রশক্াে জন্ দায়বদ্ধ;

n CSE দারয়রত্বে সারথ পোনও বাচ্চাে েরনেে রিরতষ্ারনে অনরুমারদত পোনও 

রশক্া পরিাগ্ারমে পোনও আরধোরেে।

রিােরম্ভে পেফাোরলে অনরুোধ পে েেরত োরে? 

n আেনাে সন্তান বাস েরে এমন সু্রলে রডর্রিরক্টে পোনও পেশাদাে েমথী 

সদস্ অথবা আেনাে সন্তান আইনমারফে পে সবভিজনীন বা ব্রক্তগত সু্রল 

োয় বা ্রতভি  িওয়াে উেেকু্ত; 

n  রোনও লাইরসসেরিাপ্ত রিরেতসে; 

n রোনও জরুডরশয়াল আরধোরেে;

n  রোনও সবভিজনীন এরজরসেে এে পেশাদাে েমথী সদস্ সন্তারনে েল্াণ, 

স্বাস্্ বা রশক্াে দারয়ত্ব সি; 

n  18 বছে বা তাে পবরশ বয়সী রশক্াথথী বা পোনও পঘারেত অরিাপ্তবয়স্

অনরুোধাটিে েরে রিােরম্ভে পেফাোলটি েো িরয়রছ: 

10টি সু্ল রদবরসে মরধ্ সু্লটি দটুিে মরধ্ এেটি েেরব:

n DOE বিাো সংজ্ারয়ত ে্াে েো ্াো িরল আেনাে েছরদেে ্াোয় 

আেনারে এেটি পেফাোরলে েররেে রবজ্রপ্ত োঠিরয় পেফাোরলে রিরক্রয়াটি 

সরূিত েরে (শব্দরোে পদেনু, েষৃ্া 44); অথবা

n আেনারে পেফাোরলে জন্ অনরুোরধে এেটি অনরুলরে সেবোি েরে, 

আেরন রনরজে সন্তানরে রনরজই পেফাে েেরত োরেন তা আেনারে 

জানায়, রেফাোরলে অনরুোধটি রনরয় আরলািনা েেরত আেনারে এেটি 

সরুোগ সেবোি েরে এবং আেনাে সন্তারনে জন্ উেেকু্ত সাধােণ রশক্া 

সিায়তা েরেরেবাে উেল্্তাটি আরলািনা েরে। রিােরম্ভে পেফাোরলে 

জন্ অনরুোরধে রবজ্রপ্ত, এটি েদ্ধরতটি রবসৃ্তত্ারব আরলািনা েরে, এটি 

আেনারে োঠারনা িরব। 

এে েরে েী? েেন এেটি রিােরম্ভে পেফাোল েো িয়:

এেবাে এেটি পেফাোল েো িরল আেনারে পেফাোল েররেে এেটি রবজ্রপ্ত 

োঠারনা িরব, রেটি: 

n রেরেন্ট রিসারব আেনাে অরধোেগরুল ব্াে্া েরে; 

n আেনাে েরদ পোনও রিশ্ন পথরে থারে তরব আেনাে েল েোে জন্ 

ব্রক্তটিে নাম এবং পফান নম্বে সেবোি েরে; এবং 

n সামারজে ইরতিাস সাক্াতোরে সু্রলে সামারজে েমথীে সারথ আেনারে 

পদো েেরত অনরুোধ েরে। রমটিংটি িলাোলীন আেনাে সমস্ত অরধোে 

আেনাে োরছ রিরয়াজন িরল পদা্ােীে সিায়তায় আেনাে েছরদেে ্াোয় 

বা পোগারোরগে মাধ্রম বরণভিত িরব। 

1
রিােরম্ভে পেফাোল বা 
পেফাোরলে অনরুোধ

2
মলূ্ায়ন

3
IEP টিম রমটিং

4
রবরশে রশক্া 
মলূ্ায়রনে 

েরেরেবাগরুলে 
আরয়াজন

5
বারেভিে েেভিারলািনা/ 
েনুোয় মলূ্ায়ন

রবরশে রশক্া রিরক্রয়াে েেভিায়গরুল
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েরদ আেনাে সন্তান েেনও রবরশে রশক্া েরেরেবা না পেরয় থারে তরব 

আেনারে আেনাে েছরদেে ্াোয় রিােরম্ভে মলূ্ায়রনে ফরমভি স্বাক্ে েেরত 

বলা িরব, েরদ এটি DOE বিাো সংজ্ারয়ত পোনও ্াোয় ে্াে েো 

পথরে থারে (শব্দরোরেে েষৃ্া 44 পদেনু)। 

েরদ আেরন রনরজে জন্ েরদ রলরেত পেফাোল নাও েরে থারেন তরব 

আেনারে অবশ্ই রিরক্রয়াটি শেু ুেেরত মলূ্ায়নগরুলরত সম্মরত রদরত িরব।

েরদ আেরন সম্মরতটিরত স্বাক্ে না পদওয়া পবরছ পনন তরব েরদ এটি এেটি 

রিােরম্ভে পেফাোল িরল আেনাে সন্তারনে মলূ্ায়ন িরব না। দয়া েরে 

অবগত িন CSE অরফস বা সু্ল অধ্ক্ রিােরম্ভে মলূ্ায়ন িালনা েেরত 

েতৃভি ত্ব পেরত মধ্স্তাে বা রনেরেক্ রিয়ারেংরয়ে অনরুোধ েেরত োরে। 

রিােরম্ভে মলূ্ায়রন েী েী অন্ত্ুভিক্ত থােরব?

আেনাে সন্তারনে মরধ্ অক্মতা েরয়রছ রেনা তা রনধভিােরণে রিােরম্ভে 

মলূ্ায়রনে মরধ্ এইগরুল অবশ্ই থােরব: 

n এেটি সামরগ্ে মরনাস্বার্বিে গত ্ারব রশক্াে মলূ্ায়ন পেোরন আেনাে 

সন্তান রে জারনন এবং রতরন েী্ারব পশরেন তাে উেরে নজে পদওয়া 

িয়; 

n আেনাে সন্তারনে রবোরশে এেটি সামারজে ইরতিাস এবং োরেবারেে 

ইরতিাস, অরধোংশ পক্ররে জন্ম পথরে বতভিমান সময় েেভিন্ত;

n আেনাে সন্তারনে বতভিমান রশক্া ব্বস্াে উেরে নজে পদওয়া;

n আেনাে সন্তারনে পক্ররে উেেকু্ত িরত োরে এমন অন্ান্ েেীক্া, রেমন 

পেীি, ্াো, অনরুোধ জানারনা িরল েরেরস্রতগত আিেণ মলূ্ায়ন বা 

সিায়তা পদয় এমন রিেরুক্ত;

n মলূ্ায়রনে মরধ্ ধো িয় — সু্রলে পেেডভি গরুলে েেভিারলািনা, রশক্রেে 

েো মলূ্ায়ন, এবং 12 এবং তাে পবরশ বয়রসে ছারেরদে প্ারেশনাল 

দক্তা এবং আগ্ি রনধভিােরণে জন্ অর্্াবে এবং ছাররেে সাক্াত্ োে। 

মলূ্ায়রনে মাধ্রম আেনাে সন্তারনে দক্তা, োেদশথীতা এবং তাে থাো 

রিরয়াজরনে রদেগরুলরে রনধভিােণ েো িরব ো তাে সু্রলে োেফেরমরসে 

রি্াব পফরল এবং এে মরধ্ এই রবেয়গরুলও েরয়রছ সাধােণ রশক্াে 

োরেকুলাম। আেনারে আেনাে সন্তারনে অধনুা েো এে শােীরেে েেীক্া 

তথ্ সু্ল বা CSE োেভিালয়রে রদরত বলা িরব। আেরন েরদ এই ধেরনে 

েেীক্া েোরত অসরুবধায় েরেন তািরল সু্ল বা CSE োেভিালয় রবনামরূল্ 

তা পেরত সািাে্ েেরব।

স্বাধীন মলূ্ায়ন

এে রনেরেক্ মলূ্ায়ন বলরত, রোন রবরশেজ্ েেীক্রেে েো েেীক্া বা 

মলূ্ায়নরে পবাঝারনা িয় রেরন দপ্তরেে িরয় বা আেনাে সু্রলে িরয় োজ 

েরেন না। দপ্তে পেরোন রিরয়াজনীয় েেীক্া এবং মলূ্ায়ন েরেিালনা েেরব 

তবওু আেনাে রনরজে েেরি েোরনা পেরোন ব্রক্তগত মলূ্ায়ন সু্ল বা 

CSE োেভিালয়রে পদওয়াে অরধোে আরছ। 

আেনাে সন্তানরে পমরডরেড'ে জন্ পোগ্ বরল রবরবিনা েো িরল, এই 

মলূ্ায়নগরুল পমরডরেড'ে েক্ পথরে েো িরত োরে। আেরন েরদ িান 

পে DOE রনেরেক্ মলূ্ায়ন রবরবিনা েেনু তািরল, আেনাে সন্তান পোন 

োবরলে সু্রল পগরল তারদে, বা োবরলে নয় এমন, রিাইর্ট, ে্ারোরেয়াল 

বা িাটভি াে সু্রল পগরল বা এেনও সু্রল পেরত না শেু ুেেরল CSE োেভিালরয় 

ব্বস্া েো উরিত।

দপ্তরেে েো মলূ্ায়রনে সারথ আেরন সম্মত না িরল এবং আেরন েরদ 

িান পে দপ্তে এেটি রনেরেক্ মলূ্ায়রনে জন্ েেি েেেু তািরল আেনাে 

এই অনরুোধ আেনারে অবশ্ই সু্লরে বা CSE োেভিালয়রে রলরেত ্ারব 

জানারত িরব। দপ্তে এেটি রনেরেক্ মলূ্ায়রনে জন্ েেি েেরত সম্মরত 

জানারত োরে অথবা তারদে েো মলূ্ায়ন পে েথােথ তা পদোরত এেটি 

রনেরেক্ শনুারন শেু ুেেরত োরে। 

মলূ্ায়নগরুল আেনাে সন্তারনে 
দক্তাগরুল, ক্মতাগরুল এবং তাে 
সু্রলে োেফেম্াসেরে রি্ারবত েেরত 
োরে এমন পক্রেগরুল রি্ারবত েরে তা 
রনধভিােণ েেরব।
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মলূ্ায়রনে জন্ DOE অথভিরিদান েেরল, আেরন তাে ফলাফল অবশ্ই 

দপ্তেরে জানারবন। 

রনেরেক্ শনুারন আরধোরেে েরদ পদেরত োন পে DOE এে েক্ পথরে েো 

মলূ্ায়ন েথােথ তািরল, এেটি ব্রক্তগত মলূ্ায়ন পনওয়াে এবং তা IEP 

দলরে জমা পদওয়াে অরধোে আেনাে আরছ, রেন্তু দপ্তরে মলূ্ায়রনে জন্ 

অথভিরিদান েরে না। এেটি রনেরেক্ মলূ্ায়রনে জন্ DOE অথভিরিদান েেরত 

সম্মত িরল বা এেজন রনেরেক্ শনুারন আরধোরেে এেটি রনেরেক্ মলূ্ায়ন 

েোে অডভি াে রদরল, রনেরেক্ মলূ্ায়নোেীরে বা মলূ্ায়নোেীরদেরে দপ্তরেে 

েক্ পথরে রনরদভিষ্ট েরে পদওয়া রবেয়গরুল অবশ্ই পমরন িলরত িরব। শধুমুারে 

এই সমস্ত পক্ররেই দপ্তে রনেরেক্ মলূ্ায়রনে জন্ অথভিরিদান েেরব:

n রবরশেজ্ রনেরেক্ ব্রক্তরদে বিাো েো িয়; 

n মলূ্ায়রনে েেি DOE এে েক্ পথরে রনরদভিষ্ট েরে পদওয়া সবভিারধে 

িােরে না ছাড়ায়; এবং 

n আেরন েরুক্তেকু্ত সমরয়ে মরধ্ রনেরেক্ মলূ্ায়রনে জন্ বা মলূ্ায়নগরুলে 

জন্ অথভি রমটিরয় পদওয়াে অনরুোধ জানান। 

আেনাে সন্তান ইরতমরধ্ অক্মতা থাো রশক্াথথী রিসারব রিরনিত িরল 
েী ঘটরব? 

আেনাে সন্তান রবরশে রশক্া েরেরেবারদ োওয়াে েরে, আেনাে সন্তারনে 

উন্নরত েেভিারলািনা েেরত রিরত বছে এেটি IEP দলীয় স্াে ব্বস্া েো 

িয়। এটি বারেভিে েেভিারলািনা বলা িরয় থারে।

তাছাড়া তারে েনুমলূ্ায়রনে জন্ রিস্তাব েো িরত োরে। আেনাে েথা 

শরুনও, IEP দল আেনাে সন্তারনে রবেরয়ে বতভিমান পডটা েেভিারলািনা েেরব 

এবং নতুন মলূ্ায়ন েোে দেোে আরছ রেনা তা রনধভিােণ েেরব। 

DOE েরদ মরন েরে রশক্া বা সংরলিষ্ট েরেরেবারদ আবাে োওয়াে 

দেোে আরছ তািরল তাো এেটি েনুঃমলূ্ায়রনে অনরুোধ জানারত োরে। 

েনুঃমলূ্ায়রনে অনরুোধ আেরন বা সু্রলে েমথী জানারত োরেন রেন্তু 

বছরেে এেবারেে পবরশ বাে েো নাও পেরত োরে, আেরন এবং দপ্তে 

রলরেত ্ারব সম্মরত জানারল এে ব্রতক্রম ঘটরত োরে। 

তাছাড়া, রিরত বছরে এেবাে েনুঃমলূ্ায়ন অবশ্ই সম্ূণভি েেরত িরব, 

তরব এমটা েোে দেোে পনই তা আেরন এবং সু্ল রডসররিক্ট রলরেত 

্ারব সম্মত িরল অন্ েথা। এটিরে বলা িয় বাধ্তামলূে রতন বছরেে 

েনুঃমলূ্ায়ন (আরগ বলা িত রিাইরয়রনয়াল)। মলূ্ায়ন এেবাে সম্ূণভি েো 

িরল, সমস্ত রলরেত রিরতরবদন আেনাে সারথ ্াগ েো িরব। রিরতরবদরন 

আেনাে সন্তারনে ইরতবািে রদেগরুল এবং দবুভিলতাে রদেগরুল এবং সু্রল 

আেনাে সন্তারনে লাগরত োরে এমন সিায়তাগরুল অন্ত্ুভিক্ত েো িয়।

েনুঃমলূ্ায়রনে অংশ রিসারব নতুন মলূ্ায়রনে রিরয়াজন আরছ বরল IEP টিম 

মরন েেরল, নতুন েেীক্া বা মলূ্ায়ন েোে জন্ আেনাে োছ পথরে 

সম্মরত িাওয়া িরব। মলূ্ায়রনে রবেরয় সম্মরত জানারনাে অথভি িল অব্িত 

োো দক্তা রনধভিােরণে জন্ মলূ্ায়রনে রবেরয় অগ্বতথী িরত আেরন 

আেনাে অনমুরত রদরছেন। 

এটি েরদ এেটি েনুঃমলূ্ায়ন িয় এবং DOE আেনাে োছ পথরে পোন 

সাড়া না োয়, তািরল DOE েমথী আেনারে পোগারোগ েোে রিরিষ্টা 

নরথ্ুক্ত েরে মলূ্ায়রনে োজ এরগরয় রনরয় পেরত োরে। 

নতুন মলূ্ায়নগরুলরত আেরন আেনাে সম্মরত না জানারত িাইরল, নতুন 

মলূ্ায়নগরুল েোে অনরুমাদন রিাপ্ত েেরত CSE অরধোরেে বা সু্রলে 

রিধান মধ্স্তাে বা রনেরেক্ শনুারনে অনরুোধ জানারত োরে। এই পক্ররে, 

এেজন রনেরেক্ শনুারন আরধোরেে আেনাে সন্তানরে মলূ্ায়ন েো িরব 

রে িরব না তাে রসদ্ধান্ত গ্িণ েেরবন। 

মলূ্ায়রনে জন্ সময়রেো

DOE এেবাে আেনাে অনমুরত পেরয় পগরল, আেনাে সন্তানরে মলূ্ায়রনে 

জন্ দপ্তরেে োরছ 60 ে্ারলডিাে রদবস েরয়রছ. তরব আেরন মলূ্ায়ন 

রিরক্রয়ায় অনাবশ্ে ্ারব পদরে েোরল, সময়সীমা সামঞ্জস্েূণভি েো িরত 

োরে।

মলূ্ায়নগরুল 60টি ে্ারলডিাে রদবরসে মরধ্ সম্ূণভি েো না িরল এবং 

রিরক্রয়ায় আেনাে োেরণ পদরে িরয় না থােরল, আেরন এেটি মলূ্ায়ন 

অনরুমাদন েরে োরবন। রশক্া দপ্তরেে বাইরেে এবং েথােথ ্ারব লাইরসসে 

রিাপ্ত রনেরেক্ মলূ্ায়নোেীরে আেরন েী্ারব রনবভিািন েেরত োরেন তা 

েরেটিরত ব্াে্া েো িয়। এরত েরয়রছ উেেকু্ত োবরলে এবং রিাইর্ট 

সংস্াে নাম, ঠিোনা এবং পটরলরফান নম্বে এবং অন্ান্ পেশাদাে রবেয়ারদ 

োরদে পথরে আেরন এেটি রনেরেক্ মলূ্ায়ন পেরত োরেন। 

রবি্ারেে মলূ্ায়ন

রেছু বাচ্চাে এেটি রবি্ারেে মলূ্ায়রনে রিরয়াজন িরত োরে, এটি ইংোরজ এবং আেনাে সন্তারনে পসই পেশাদাে বিাো োো তাে বারড়ে/মাতৃ ্াো 

উ্য় ্াোই পবারঝ তারদে সারথ আরয়ারজত িরত োরে। আেনাে সন্তানরে আেরন বারড়রত পে ্াোটি ব্বিাে েরেন তাে র্রতিরত পিাম ল্ারঙ্গারয়জ 

আইরডরন্টরফরেশন সমীক্ায় রিরনিতটি অনসুারে এেটি রবি্ারেে মলূ্ায়ন পদওয়া িরব, এবং ল্ারঙ্গারয়জ অ্ারসসরমন্ট ব্াটারে — রে্াইসড (LAB — R) 

বা রনউ ইয়েভি  পটেট ইংরলশ অ্াজ এ পসরেডি ল্ারঙ্গারয়জ অ্ারি্রমন্ট পটটে (NYSESLAT) — এে ফলাফলগরুলে র্রতিরত ো আেনাে ইংোরজরত সন্তারনে 

উচ্চােণ, েঠন, শ্রবণ এবং রলেরনে ক্মতাে মলূ্ায়ন েেরত েেীক্া তা রিদান েো িরব। েরদ অেনাে সন্তারনে পোনও রবি্ারেে মলূ্ায়রনে রিরয়াজন 

িয় তা রনধভিারেত িয় তরব রনউ ইয়েভি  রসটি রডোটভি রমন্ট অফ এডুরেশন রবি্ারেে মলূ্ায়নোেী অ্াসাইন িরবন। েরদ পোনও রবি্ােীে মলূ্ায়নোেী ল্্ 

না পথরে থারে তরব মলূ্ায়ন োজটি সম্ন্ন েেরত রব্াগটি রব্ারগটিে সারথ ঠিোে অধীরন পোনও এরজরসেে সারথ োজ েরে এমন এে রবি্ারেে 

মলূ্ায়নোেীরে, এে অ — রব্ারগে স্বাধীন রবি্ারেে মলূ্ায়নোেী বা পোনও এে্ারেে মলূ্ায়নোেীরে এে রবি্ােীে সারথ ব্বিাে েেরব।
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পেরেন্টারল — স্ারেত রশক্াথথীরদে জন্ রনরদভি রশো

অর্্াবেরদে েক্ পথরে োো ছাররেো িরলন পসই সেল ছারে োরদে তারদে 

অর্্াবরেো এেটি নন — োবরলে সু্রল রনরজরদে েেিায় পেরেরছন। এই 

সেল ছাররেো রনউ ইয়েভি  রসটিে বারসদো িরত োরেন বা রনউ ইয়েভি  রসটিে 

বাইরেে বারসদো িরত োরেন তরব রনউ ইয়েভি  পটেরটে মরধ্, বা অন্ পোন 

পটেরটে বারসদো িরত েরেন। অর্্াবরেে েক্ পথরে োো ছাররেো োো 

রনউ ইয়েভি  রসটিরত অবরস্ত এেটি নন — োবরলে সু্রল োন, রেোরন 

তাো পোথাোে বারসদো তা গেুতু্বেূণভি নয় তারদে রিরত DOE রেছু রনরদভিষ্ট 

দায়দারয়ত্ব বতভিমান।

রবরশে রশক্া েরেরেবারদ োওয়াে পোগ্ বরল রবরবরিত িওয়া অর্্াবরেে 

েক্ পথরে োো পোন ছারে অর্্াবেরে জায়গায় সু্ল রডসররিরক্টে েক্ 

পথরে এোরন রনউ ইয়েভি  রসটি েরেরেবা রডসররিক্ট CSE েেভিালরয়ে েক্ পথরে 

রলরেত ্ারব অনরুোধ জানারত িরব। 

এই ব্বস্াটিরে েরেণত েরে তুলরত, CSE োেভিালয় রিরত বছে 

অর্্াবেরদে েক্ পথরে োো এবং অক্মতা েরয়রছ এমন ছারেরদে সমস্ত 

অর্্াবেরদে রবরশে রশক্া েরেরেবারদে অনরুোধ েরে োঠারব এবং পেটা 

তাো তারদে দারয়রত্বে মরধ্ আরস বরল ধরে রনরয়রছ। েরেরেবারদ অব্িত 

োেরত, অর্্াবেরদে অবশ্ই েরেটি েূেণ েেরত িরব এবং তা উেেকু্ত 

CSE োেভিালারয় পফেত োঠারত িরব।

মলূ্ায়নগরুল সমূ্ণভি িওয়াে েরে:  
IEP টিম স্া

আেনাে সন্তারনে মলূ্ায়ন এেবাে সম্ূণভি িরয় পগরল, উ্য় েক্ পথরে 

সম্মত িওয়া পোন এে তারেরে এবং সমরয় আেনারে IEP টিম স্ায় 

পোগ রদরত আমন্ত্রণ জানারনা িরব। এই এেটি গেুতু্বেূণভি স্া পেোরন আেরন 

আেনাে সন্তারনে সু্রলে েমথীে সারথ পদো িরব বা আেনাে সন্তান েরদ 

পোন সু্রল না োন বা এেটি নন — োবরলে, রিাইর্ট ে্ারোরিয়াল বা 

িাটভি াে সু্রল োন পসরক্ররে CSE োেভিালরয়ে েমথীে সারথ পদো িরব। আেনাে 

এবং সু্রলে েমথীে মরধ্ তরথ্ে এবং মতামরতে আদানরিদান িওয়া এবং 

এেটি দল রিসারব োজ েো ্ীেণই গেুতু্বেূণভি। 

স্াে অন্তত োঁি রদন আরগ আেরন আেনাে েছরদেে ্াোরত, েরদ তা 

DOE (অর্ধান, েষৃ্া 44 পদেনু) এে েক্ পথরে রনরদভিষ্ট েো আওতাধীন 

্াো িয় তািরল, রলরেত আমন্ত্রণ োরবন। আেনাে সন্তারনে সু্রলে েমথী, 

বা আেনাে সন্তান এেটি নন — োবরলে বা িাটভি াে সু্রল পগরল বা পোন 

সু্রল োওয়া শেু ুনা েেরল CSE োেভিালরয়ে েমথী আেনাে সারথ পটরলরফারন 

পোগারোরগে পিষ্টা েেরত োরে োরত আেরন পে পোগ রদরত আসরছন তা 

রনরচিত েো োয়। 

আেরন স্ায় আসরত না োেরল, আেনারে অবশ্ই সু্রলে সারথ বা CSE 

োেভিালরয়ে সারথ পোগারোগ েেরত িরব এবং তারেে োল্টারনাে জন্ বলরত 

িরব। IEP দলীয় স্াে আেনাে পোগ পদওয়া ্ীেণ গেুতু্বেূণভি োরত রবরশে 

রশক্া েরেরেবারদ এবং পরিাগ্াম োওয়াে রবেরয় আেনাে সন্তারনে পোগ্তাে 

রবেরয় রনরত িলা িূড়ান্ত রসদ্ধারন্ত আেরন অংশগ্িণ েেরত োরেন।

আেনাে সন্তানরে অ্ারসেস েেরত ব্বহৃত সমস্ত মলূ্ায়ন, রেেডভি  এবং 

রিরতরবদন IEP দলীয় স্াে আরগ আেনারে পদওয়াে এবং আেনারে তা 

আেনাে েছরদেে ্াোয় বা 

এেটি বারেভিে IEP টিম রমটিং আেনাে 
সন্তারনে রিগরতটি েেভিারলািনা েেরত 
রিরয়াজন।
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পোগারোরগে মাধ্রম ব্াে্া েোে অনরুোধ জানারত োরেন। রেছু পক্ররে, 

রিরতরবদনগরুল IEP দলীয় স্াে আরগে রদন িারত পনওয়াই পবরশ সরুবধাজনে 

িরব তারদে পমরল োঠারনাে পথরে োেণ এরত আেরন পেরোন সমস্া রনরয় 

সারথ সারথ েথা বরল রনরত োেরবন। আেরন মলূ্ায়নগরুল পনওয়া বাছরল, 

মলূ্ায়নগরুল রনরত আসাে এেটি সময় ঠিে েেরত এবং মলূ্ায়নগরুল 

আরলািনা এবং/অথবা েেভিারলািনা েোে জন্ সামারজে েমথী আেনারে 

পোগারোরগে ঠিোনা রিদান েেরবন। 

মলূ্ায়নগরুল এবং রিরতরবদনগরুল আেনাে েছরদেে ্াোয় অনবুাদ েরে 

পদওয়াে অনমুরত জানারনাে অরধোেও আেনাে আরছ। রিরয়াজন িরল, IEP 

দলীয় স্ায় আেনাে জন্ এে পদা্ােীে ব্বস্া োো িরব। আেনাে 

েেভিরবক্ণ এবং মতামত মলূ্বান এবং স্ায় অবশ্ই রবরবিনা েো িরব। 

IEP দলীয় স্া আেনাে সন্তারনে সু্রল েো িরব েরদ আেনাে সন্তান 

এেটি োবরলে সু্রল েরড়ন। েরদ আেনাে বাছো সু্রল োওয়া শেু ুনা 

েরেন, বা নন — োবরলে বা িাটভি াে সু্রল েরড়ন, তািরল IEP দলীয় স্া 

CSE োেভিালরয় েো িরব বা সম্ভব িরল নন — োবরলে বা িাটভি াে সু্রল 

েো িরব। 

দরলে রিরতটি সদস্ IEP দলীয় স্ায় গেুতু্বেূণভি তথ্ িারজে েরেন। IEP 

দলীয় স্ায়, আেনাে সন্তারনে পোন অক্মতা আরছ রেনা এবং রবরশে 

রশক্া েরেরেবারদে রিরয়াজন রেনা তা রনধভিােণ েেরত সদরস্ো তরথ্ে 

আদানরিদান েরেন এবং এেসারথ োজ েরেন। আেরন IEP টিম এেজন 

আইনত অরধোেরিাপ্ত সদস্, এবং আেনাে ্ূরমো গেুতু্বেূণভি। 

IEP টিম সদস্রদে রিত্ারশত অবদারনে সাোংশ

রশক্ে

IEP দলীয় স্ায় রশক্রেো গেুতু্বেূণভি অংশগ্িণোেীে ্ূরমো োলন েরেন। 

সাধােণ রশক্া েরেরবরশ আেনাে সন্তান েরদ অংশগ্িণ েরে বা িয়রতা 

েেরত োরে তািরল, আেনাে সন্তারনে সাধােণ রশক্া রশক্েরদে অন্ততেরক্ 

এেজরনে অবশ্ই IEP দলীয় স্ায় পোগ পদওয়া দেোে। সাধােণ রশক্া 

ক্ারস আেনাে সন্তারনে োেফেরমরসেে রবেরয় রশক্ে তথ্ উেরস্ত েেরবন 

এমন রিত্াশা োো িয় এবং সাধােণ রশক্া োঠক্রম এবং সু্রলে অন্ান্ 

রক্রয়ােলারে অংশগ্িরণে রবেরয় রসদ্ধান্ত রনরত IEP দলরে সািাে্ েেরবন 

এমন রিত্াশা োো িয়। 

সাধােণ রশক্াে রশক্ে

n সাধােণ রশক্া ক্াসেরুমে সাধােণ রশক্াে োঠক্রম বণভিনা েো;

n েথােথ েরেেূেে সিায়তা এবং েরেরেবারদ রনধভিােণ েো (উদাঃ, 

আিেণগত িস্তরক্ে বা সিায়তা লে্ান, োঠক্রম সমন্বয়, োঠক্রম 

সংরশাধন, ব্রক্তগত েেভিারয় পদওয়া সিায়তা) বা রশক্াগত পরিাগ্ারম 

েরেবতভিন ো আেনাে সন্তানরে রশেরত এবং অজভি ন েেরত সািাে্ েেরব;

n আিেণ এেটি সমস্া িরল েথােথ আিেণগত মধ্স্তা রবোশ েেরত 

সিায়তা েরে;

n রশক্াথথীে জন্ সাধােণ রশক্া োরেকুলারম অংশ রনরত রিরয়াজন এমন 

সু্ল েমথীরদে জন্ সিায়তাগরুল রনরয় আরলািনা েেরত োরে।

এেটি IEP টিম রমটিংরয় রজজ্াসা েোে জন্ রিশ্নগরুল

QQ  পশ্ররণেরক্ আমাে সন্তারনে রশক্া এবং আিেণগত রিরয়াজনীয়তাগরুল েী্ারব অ্ারোরমারডট িরব?

QQ IEP লক্্গরুলরে সমথভিন েেরত আরম েী বারড়রত রেছু েেরত োরে?

QQ  আমাে সন্তান েী জাতীয় রশক্াথথী? রশক্ে েী আমাে সন্তানরে রশক্া দারনে সময় সন্তারনে শরক্তগরুল ব্বিাে েোে রিয়াস েরেন?

QQ  আমাে সন্তারনে রিগরত েত বােংবাে মরনটে েো িরব? আমাে সন্তারনে রশক্েরদে সারথ আোরদরমে বা আিেণগত রিগরত সম্রেভি  অবগত থােরত আমাে েরক্ 

পসো উোয়গরুল েী েী?

QQ  আমাে সন্তান রে তাে IEP লক্্গরুলে রিরত রিগরত েেরছ?

QQ আমাে সন্তারনে রনরদভি রশোয় েী্ারব রিিরলত পোে রশক্াে মানেগরুল সংিত িয়?

QQ  েরদ পোনও েরেরেবা োজ না েরে তরব আরম েী্ারব আমাে সন্তারনে সারথ IEP টিরমে সারথ তাে জন্ আেও ্াল েরেরেবা এসেরলোে েেরত োজ েেরত োরে?

QQ  আমাে সন্তানরে েী ধেরনে পরিাগ্াম বা অন্ান্ সমথভিন সিায়তা েেরত োরে? আরম েী্ারব তা পেরত োরে?

QQ  আমাে সন্তারনে পক্ররে রিরমাশরনে মােদণ্ডগরুল েী েী? রগ্রডে স্তে অনসুারে পস েী্ারব মলূ্ারয়ত িরব?

QQ  িাই সু্রল আমাে সন্তারনে স্াতরেে রিরয়াজনীয়তাগরুল েী েী? আমাে সন্তারনে রডরলোমা উরদেশ্গরুল েী েী? এই উরদেশ্গরুলে রিরত পস েী রিগরত েরেরছ? রবরশেত 

আমাে সন্তারনে েতগরুল পক্ররডট েরয়রছ এবং েতগরুল রেরজন্ট েেীক্া পস োশ েরেরছ?
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রবরশে রশক্া রশক্ে এবং/অথবা সম্রেভি ত 
েরেরেবা সেবোিোেী

এই সদস্ো েী্ারব অক্মতা থাো বাচ্চারদে রশক্া রিদান েো িরব পস 

সম্রেভি  গেুতু্বেূণভি তথ্ এবং অর্জ্তা রিদান েেরত োরে। রবরশে রশক্ায় 

তাে রিরশক্রণে োেরণ পস ো োরে:

n রশক্া োেফেম্ারসেে স্তরে আেনাে বতভিমান স্তে ততসি IEP লক্্গরুলে 

রিরত রিগরত, েরদ আেনাে সন্তান বতভিমারন রবরশে রশক্া েরেরেবাগরুল 

পেরত থারে তরব তা রনরয় আরলািনা েেনু; 

n আেনাে সন্তারনে রশক্াে শশলীটি, আিেণ এবং উেরস্রত বণভিনা েেনু; 

n আেনাে সন্তানরে স্বল্প সীমাবদ্ধতােকু্ত েরেরবরশ সফল িরত অনমুরত পদরব 

এমন সমথভিন এবং েরেরেবাগরুল সম্রেভি  রিস্তাব রদন; 

n আেনাে সন্তারনে অগ্ারধোেটি তাে বতভিমান সু্রল থাোই তা রনরচিত 

েেনু; 

n েী্ারব সাধােণ রশক্া োরেকুলামটি আেনাে সন্তারনে রশক্ায় সিায়তা 

েেরত ঈেতেরেবতভিন েেরত িয় তা ব্াে্া েেনু।

রজলা রিরতরনরধ

রজলা রিরতরনরধ IEP টিম রমটিংরয়ে রিরতরনরধত্ব েরে এবং সমস্ত 

অংশগ্িণোেীরে রশক্াথথীে দক্তা এবং IEP এ রবোশ রবেয়ে পক্ররে সরুবধা 

রিদান েরে। আেরন এেজন অথভিরবাধে অংশগ্িণোেী তা রনরচিত েরে 

এবং আেনাে সন্তারনে রশক্া সম্রেভি  আেনাে পে উরবিগ থােরত োরে তা 

বাড়ারত উতসারিত েরে। 

রজলা রিরতরনরধ এটিও েরে:

n েরেরেবাগরুলে অরবরছেন্নতা সম্রেভি , রবরশে রশক্া পরিাগ্াম এবং সিায়তাে 

অথভি রবেরয় ো আেনাে সন্তারনে সু্রল এবং অন্ান্ সু্ল রজলারত 

উেল্্ পস রবেরয় তথ্ সেবোি েরে;

n সমস্ত পরিাগ্াম এবং েরেরেবাে রবেল্পগরুল রবরবরিত িয় তা রনরচিত েরে; 

n অক্মতা থাো বাচ্চাো অবশ্ই উেেকু্ত সবভিারধে রিসােণীয়তা অনসুারে 

অক্মতা পনই এমন বাচ্চারদে সারথ রশক্া োরব তা ব্াে্া েরে। 

এটি ছাড়াও, রস আেনাে োরছ ব্াে্া েরে পে IEP টিম আেনাে 

সন্তান অন্ান্ রিস্তাবনােকু্ত পরিাগ্ামগরুলে আরগ সাধােণ রশক্া পসটিংরয় 

সরন্তােজনে রিগরত েেরত োরে রনো তা অবশ্ই রবরবিনা েেরব।

রজলা রিরতরনরধ রিসারব পে োজ েেরত োরে পস রবেরয় আেও তরথ্ে জন্ 

দয়া েরে েষৃ্া 10 — এে তারলোটি পেফাে েেনু।

IEP টিরম পেরেন্ট, সু্রলে েমথী োো 
আেনাে সন্তানরে পিরন এবং আেনাে 
সন্তান সম্রেভি  জ্ান অথবা রবরশে 
অর্জ্তা সি অরতরেক্ত ব্রক্তো 
থারেন।

IEP টিম রমটিংরয় আেনাে ্ূরমো

আেনাে সন্তারনে IEP টিরমে আেরন এে আইন অনরুমারদত সদস্। আেরন আেনাে সন্তানরে সবরিরয় ্াল জারনন এবং তাে শরক্ত এবং 

রিরয়াজনীয়তাগরুল রনরয় েথা বলরত োেরবন। এবং পেরেন্ট রিসারব আেরন েী্ারব আেনাে সন্তানরে সবরিরয় ্াল রশক্া রদরত োরেন পস সম্রেভি  

আেনাে ্াবনাগরুল এবং ধােণাগরুল রনরয় েথা বলনু। 

IEP টিরমে এে সদস্ রিসারব আেনাে উরিত: 

QQ  আেনাে সন্তান েী্ারব রশেরছ এবং তাে রেরস আগ্ি পস রবেরয় অন্তদৃভি রষ্ট রদন এবং আেনাে সন্তান সম্রেভি  ো পেবল পোনও পেরেন্টই জানরত 

োরে পস সম্রেভি  অন্ান্ রবেয় ্াগ েেনু; 

QQ  অন্ান্ দরলে সদস্াো আেনাে সন্তারনে সু্রল েী েো উরিত পস সম্রেভি  ো ্াবরছ তা শনুনু এবং আেনাে মতামত ্াগ েেনু: 

QQ  আেনাে সন্তান পে দক্তাটি ব্বহৃত িরছে তা বারড়রত রশরেরছ রেনা পস সম্রেভি  রিরতরবদন: 

QQ  স্ায় অংশগ্িণোেী সমস্ত দরলে সদস্ এবং অংশগ্িণোেীরে রিশ্ন েেনু।
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IEP টিরম সদস্ো:

QQ আেরন, রেরেন্ট(ো) বা আেনাে বাচ্চাে সারথ পেরেরন্টে সম্রেভি  থাো ব্রক্তো।

QQ  েেনই আেনাে সন্তান সাধােণ রশক্া েরেরবরশ অংশগ্িণ েরে বা েেরত োরে তেন েমেরক্ এেজন রবরশে রশক্া রশক্ে।

QQ  এেজন রবরশে রশক্া রশক্ে। রিােরম্ভে পেফাোলগরুলে জন্ সু্রলে রবরশে রশক্াে রশক্েরদে এেজন টিরমে রবরশে রশক্া রিরতরনরধ রিসারব োজ 

েেরবন। এেজন সন্তান েরদ ইরতমরধ্ই রবরশে রশক্া েরেরেবারদ োরছেন, তািরল সন্তারনে রবরশে রশক্াে রশক্েরদে মরধ্ এেজরনে অবশ্ই 

অংশগ্িণ েো দেোে। আেনাে সন্তান েরদ শধুমুারে সংরলিষ্ট েরেরেবারদ (পেমন পেীরি পথোরে), োরছেন আেনাে সন্তারনে সংরলিষ্ট েরেরেবা 

সেবোিোেী এই ্ূরমোয় রবরবরিত িরত োরেন। 

QQ  এেটি নতুন মানরসে রবোরশে মলূ্ায়ন েেভিারলািনাে পক্ররে বা রবরশে রশক্া েরেরেবারদরত েেনই পোন েরেবতভিন আনা িয় পেোরন িয়রতা েমথী 

এবং ছারেরদে আেও পবরশ েরে মতামত আদানরিদারনে রিরয়াজন েরয়রছ — এই সমস্ত পক্ররে সু্রলে মরনারবদরে অবশ্ই IEP টিম স্ায় অংশগ্িণ 

েেরত িরব। 

QQ  সু্রলে এেজন সামারজে েমথী েরদ মলূ্ায়ন রিরক্রয়ায় েকু্ত থারেন তািরল রতরন IEP টিম স্ায় অংশগ্িণ েেরত োরেন। 

QQ  মলূ্ায়নগত ফলাফলরে োরজ লাগারনাে রদে পথরে রনরদভিশমলূে জটিলতারে পে ব্রক্ত রবরলিেণ েরেন। এই ব্রক্ত IEP টিম এেজন সদস্ও িরত 

োরেন রেরন অন্ ্ূরমোরতও েরয়রছন পেমন সাধােণ রশক্াে রশক্ে, রবরশে রশক্াে রশক্ে, রবরশে রশক্া সেবোিোেী, বা সু্রলে মরনারবদ।  

মলূ্ায়রনে ফলাফল রনরদভি রশ পোন রি্াব পফলরত োরে রেনা পসই রবেরয় এই ব্রক্ত বক্তব্ োেরবন।

QQ  এেজন পজলা রিরতরনরধ। রবরশে রশক্া েরেরেবারদ সেবোি েোে বা উেেকু্ত ব্বস্া শতরে েোে রদে পথরে এই ব্রক্তটিরে অবশ্ই রবরশেজ্ িরত 

িরব এবং সাধােণ রশক্া োঠক্রম এবং পজলাে রেরসাসভিরদে উেল্্তাে রবেরয় তারে অবগত থােরত িরব। োবরলে সু্রল সম্ন্ন িওয়া IEP দলীয় 

স্াে পক্ররে, রজলাে রিরতরনরধ সু্রলে রিধান অধ্রক্ে মাধ্রম দারয়ত্বরিাপ্ত। এই ব্রক্ত IEP টিম এেজন সদস্ও িরত োরেন রেরন অন্ ্ূরমোরতও 

েরয়রছন। এই ব্রক্তে দারয়ত্ব িল IEP এে উন্নয়রনে সারথ জরড়ত সমস্ত রবেরয় গ্রুেরে সিমরত রনরয় আসা।

QQ  সু্রলে এেজন রিরেত্ সে, েরদ তারে স্াে 72 ঘন্টা আরগ অর্্াবে রিসারব আেরন বা সু্রলে এেজন সদস্ রলরেত ্ারব রবরশে অনরুোধ 

জানান।

QQ  অরতরেক্ত এেজন অর্্াবে সদস্। সু্রলে পজলায় বা রিরতরবরশ সু্রলে পজলায় বসবাসোেী এবং অক্মতা থাো এেজন ছাররেে অর্্াবে এবং 

তারে পোগদান েেরত িরত োরে। অর্্াবে সদরস্ে অংশগ্িরণে রবেয়টি এেজন অর্্াবে নােি েরে রদরত োরেন।

QQ  অন্ ব্রক্ত রেরন আেনাে সন্তারনে রবেরয় রবরশে ্ারব অবগত, এবং রতরন সংরলিষ্ট েরেরেবারদ ব্রক্তও িরত োরেন োরে সু্রলে পজলা বা 

অর্্াবে মরনানয়ন েরেন। 

QQ  রিরোজ্ িরল আেনাে সন্তান (ছারে)। আেনাে সন্তারনে বয়স 15 বছে বা তাে পবরশ িরল, তারে অবশ্ই স্ায় আমন্ত্রণ জানারনা িরব।
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মনস্তত্বরবদ/সামারজে েমথী

সু্রলে মনস্তত্বরবরদে উেরস্রত সবভিদা রিরয়াজনীয় নয়। সু্রলে মনস্তত্বরবদ 

েেনই এেটি নতুন মনস্তত্ব — রশক্া মলূ্ায়ন েেভিারলারিত িয় বা আেও 

রনরবড় েমথী — রশক্াথথী অনেুাত রবরবরিত সি রশক্াথথীে রবরশে রশক্া 

েরেরেবাগরুল েরেবতভিন িয় তেন অবশ্ই উেরস্ত থােরত িরব। সু্রলে 

সমাজ েমথী মলূ্ায়রনে রিরক্রয়ায় সংরলিষ্ট থােরল উেরস্ত থােরত োরে। েরদ 

সু্রলে মনস্তত্বরবদ এবং/অথবা সমাজ েমথী উেরস্ত থারে তরব পস তরথ্ে 

মলূ্ায়ন/েেভিরবক্রণে মাধ্রম রিাপ্ত জটিল তথ্ টিরমে সারথ ্াগ েেরব। 

তারদে অর্জ্তা রিরক্রয়াটিরত গেুতু্বেূণভি এবং তাো েী েেভিারলািনা অথবা 

আরলািনা েেরছ তা বঝুরত না োেরল তারদে রিশ্ন েেনু। 

অরতরেক্ত ব্রক্ত এবং/অথবা রবরশেজ্গণ

IEP টিরম আেনাে সন্তান সম্রেভি  জ্ান বা রবরশে অর্জ্তা থাো 

অরতরেক্ত স্বতন্ত্র ব্রক্তও অন্ত্ুভিক্ত থােরত োরে। 

উদািেণ স্বেেূ আেরন আমন্ত্রণ েেরত োরেন:

n আেনাে সন্তান সম্রেভি  ও তাে অক্মতাে রবেরয় রবরশে অর্জ্তা 

থাো পোনও পেশাদাে; 

n োো আেনাে সন্তারনে শরক্ত এবং/অথবা রিরয়াজনীয়তাগরুল সম্রেভি  েথা 

বলরত োরে। 

রশক্া রব্াগ আেনাে সন্তান সম্রেভি  রবরশে অর্জ্তা বা জ্ান অফাে 

েেরত োরে এমন এে বা এোরধে স্বতন্ত্র ব্রক্তরে আমন্ত্রণ েেরত োরে 

পেমন পোনও আধা পেশাদাে বা সম্রেভি ত েরেরেবারদে পেশাদাে। 

IEP টিম সদস্ এসেরেউজাল

েরয়েটি েরেরস্রতে অধীরন পোনও IEP টিরমে মরনানীত সদস্ এেটি IEP 

টিম রমটিংরয় উেরস্ত পথরে েদ থােরত োরে তরব েরদ পস পেবল পোনও 

রিােরম্ভে IEP টিম রমটিংরয় অংশ না পনয়।

দয়া েরে পনাট েেনু পোনও সু্ল বা CSE দফতে েটুিনমারফে এবং 

আেনাে িুরক্ত বা সম্মরত ছাড়াই মরনানীত IEP টিম সদস্রদে এসেরেউজ 

েেরত োেরব না। আেরন এবং IEP টিরমে পোনও রবরশে টিম সদরস্ে 

উেরস্রত ছাড়াই পোনও IEP টিম রমটিং েরেিালনা েো অথভিবি রেনা বা 

োরত পস ব্রক্তটি পোগ রদরত োরে ও আরলািনায় অংশ রনরত োরে পস 

উরদেরশ্ রমটিংটি েনুোয় সরূিবদ্ধ েো ্াল রেনা তা রনধভিােণ েেরব।

েেন পোনও IEP টিম সদরস্ে োরেকুলারমে পক্রে বা সম্রেভি ত 

েরেরেবাগরুল আরলারিত িরব না

েেন পোনও মরনানীত IEP টিম সদরস্ে োরেকুলারমে পক্রে বা সম্রেভি ত 

েরেরেবাগরুল ঈেতেরেবরতভিত িয় না বা IEP টিম স্ায় আরলারিত িয় 

না তেন আেরন তা এসেরেউজ েেরত সম্মত িরত োরেন। রোনও সদস্ 

আেনাে রলরেত সম্মরত ব্তীত এসেরেউজ নাও িরত োরেন। সদস্রদে 

এসেরেউজ েেরত িুরক্তটি অবশ্ই IEP টিম রমটিং িওয়াে েমেরক্ 5টি 

ে্ারলডিাে রদবরসে আরগ েেরত িরব। 

আেরন, অধ্ক্, অরফরশয়াল বা CSE দফতে এই অনরুোধটি IEP টিম 

রমটিংরয়ে/সদস্ এসেরেউজাল অনরুোরধে ফরমভিে অনরুোরধ আেনাে েছদেসই 

্াোয় েরদ এটি DOE বিাো সংজ্ারয়ত ে্াে েো ্াোয় না িরয় থারে 

তরব তা েেরত োরে (শব্দ পোে পদেনু, েষৃ্া 44)। েরদ আেরন সদস্ 

এসেরেউজারলে সারথ সম্মত িন তরব আেনারে অবশ্ই ফমভিাটি স্বাক্ে 

েেরত এবং এটিরে সরূিত পোগারোরগে ব্রক্তরে রফরেরয় রদরত িরব। েরদ 

আেরন সম্মত না িন তরব সদস্টি স্া পথরে এসেরেউজ িরবন। 

আেরন IEP টিম এেজন সদস্ এবং 
আেনাে মতামত গেুতু্বেূণভি। 



েেন IEP টিম সদস্ে োরেকুলারমে পক্রেটি বা সম্রেভি ত েরেরেবাগরুল 

আরলারিত িরব

পোনও অনরুমারদত IEP টিম সদস্ েরদ সদরস্ে োরেকুলারমে পক্রে বা 

সম্রেভি ত েরেরেবাগরুল আরলারিত িরলও এসেরেউজ িরত োরে। তারদে 

রমটিংরয়ে আরগ আেনারে এবং IEP টিমরে রলরেত ইনেটুটি জমা পদওয়াে 

রিরয়াজন িরব। আেনাে সম্মরত ছাড়া পোনও সদস্ নাও এসেরেউজ িরত 

োরেন। এসেরেউজ িওয়া IEP টিম সদরস্ে ইনেটু অবশ্ই পেরেন্ট এবং 

IEP টিমরে েমেরক্ IEP টিম রমটিং িওয়াে 5টি ে্ারলডিাে রদরনে আরগ 

সেবোি েেরত িরব। 

আেরন, অধ্ক্, অরফরশয়াল বা CSE দফতে এই অনরুোধটি IEP টিম 

রমটিংরয়ে/সদস্ এসেরেউজাল অনরুোরধে ফরমভিে অনরুোরধ আেনাে েছদেসই 

্াোয় েরদ এটি DOE বিাো সংজ্ারয়ত ে্াে েো ্াোয় না িরয় থারে 

তরব তা েেরত োরে (শব্দ পোে পদেনু, েষৃ্া 44)। েরদ আেরন সদস্ 

এসেরেউজারলে সারথ সম্মত িন তরব আেনারে অবশ্ই ফমভিাটি স্বাক্ে 

েেরত এবং এটিরে সরূিত পোগারোরগে ব্রক্তরে রফরেরয় রদরত িরব। েরদ 

আেরন সম্মত না িন তরব সদস্টি স্া পথরে এসেরেউজ িরবন। 

বারেভিে েেভিারলািনাে েরে IEP টি সংরশাধন

আেনাে সন্তারনে IEPপত েরেবতভিন েরদ আেরন রলরেত আোরে রিরতটি 

রিস্তারবত েরেবতভি রন সম্মরত পদন তরবই IEP টিম তা েেরত োরে।

পোনও স্া ছাড়াই পোনও IEP সংরশাধন েেরত োোে আরগ IEP 

টিমটিরে অবশ্ই IEP ফমভিটি সংরশাধন েেরত আেনাে েছরদেে ্াোয় েরদ 

DOE বিাো সংজ্ারয়ত ে্াে েো ্াোয় থােরল (শব্দ পোে পদেনু, েষৃ্া 

44) IEP টিম রমটিং েরদ রিস্তারবত েরেবতভিনগরুল পেষ্ট েরে বণভিনা েেরব। 

এই রবজ্রপ্তটিরত সমস্ত রিস্তারবত েরেবতভি রনে এেটি পেষ্ট বণভিনা অন্ত্ুভিক্ত 

থােরব। এটি ছাড়াও, রোনও IEP টিম সদস্ আেনাে সারথ পে পোনও 

এবং সমস্ত েরেবতভিন রনরয় আরলািনাে েেরত অবশ্ই উেরস্ত থােরত িরব। 

েরদ আেরন েরেবতভিনগরুলে সারথ সম্মত না িন তরব আেনারে অবশ্ই IEP 

ফমভিটি সংরশাধন েেরত IEP টিম রমটিংরয়ে বারতলটি রফরেরয় রদরত িরব। 

এেবাে ফমভিটি োওয়া পগরল েরেবতভি নগরুল পোনও রমটিং ছাড়াই েো িরব। 

IEPটি পোনও স্া ছাড়াই সংরশাধন িওয়াে েরেে রদন সংরশারধত IEP — 

এে এেটি অনরুলরে আেনারে অবশ্ই োঠারনা িরব। 

12
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রব্াগ 3

ইরডির্জু্ য়লাইজড এডুরেশন পরিাগ্াম (IEP)

IEP দলীয় স্াে এে গেুতু্বেূণভি 
অংশ িল আেনাে সন্তারনে বতভিমান 
দক্তারে মাো, রশক্গত লক্্ রনরদভিষ্ট 
েো এবং তারে পোন ধেরনে রবরশে 
রশক্া পদওয়া িরব তা রনধভিােণ েো। 

IEP:

n আেনাে সন্তান রবরশে রশক্া েরেরেবারদ পেরত োেরবন রেনা তা 

পদো; এবং 

n আেনাে সন্তানরে রশক্া দপ্তরেে তেফ পথরে সবরথরে েম 

রিরতবন্ধেতামলূে েরেরবরশ রবনামরূল্ উেেকু্ত োবরলে রশক্া 

(FAPE) পদওয়াে রবেয়টি রলরেত ্ারব সংগঠিত েো। সবরথরে 

েম রিরতবন্ধেতামলূে েরেরবশ বলরত পবাঝারনা িরছে পে েতদেূ 

সম্ভব ততদেূ আেনাে সন্তানরে অক্মতা পনই এমন বাছোরদে সারথ 

এেসারথ রশক্া োওয়াে সরুোগ েরে পদওয়া িরব এবং অক্ম না িরল 

আেনাে সন্তান পে সু্রল পেরত োেরতন পসই সু্রলই োঠারনা িরব।

IEP দলীয় স্ায় আেনারে IEP স্বাক্ে েেরত বলা িরব োরত আেরন 

পে স্ায় পোগ রদরয়রছন তাে রিমাণ োো োয়। তরব এে অথভি এই 

নয় পে আেরন নরথরত থাো রবেয়বস্তুরত সম্মরত জানারছেন। আেনারে 

IEP এে এেটি অনরুলরে পদওয়া িরব। আেরন স্ায় আসরত না োেরল, 

স্াে অল্প েরেই IEP এে এেটি অনরুলরে আেনাে বারড়রত োঠিরয় 

পদওয়া িরব। আেরন IEP আেনাে েছরদেে ্াোয় অনবুাদ েরে পদওয়ে 

অনরুোধ জানারত োরেন। 

IEP ি'ল আেনাে সন্তারনে 
রবেরয় এবং এটি তাে 
রিরয়াজনীয়তাগরুল েী্ারব 
পমটায় পস রবেয়ে।

আমাে সন্তারনে IEP — পত েী তথ্ অন্ত্ুভিক্ত 

থারে?

    — েষৃ্া 17 পদেনু
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পোগ্তা

পোগ্তা রনধভিােণ

আেনাে উেরস্রতরত "পোগ্তাে" রবেয়টি রনরয় আরলািনা েো িরব। 

আেনাে সন্তান রবরশে রশক্া েরেরেবারদ পেরত োেরবন রেনা IEP দল 

তাে রসদ্ধান্ত গ্িণ েেরব। সু্রল েড়াে বয়সী এেজন ছারে রবরশে রশক্া 

েরেরেবারদ পেরত োরেন েরদ রতরন:

n রবর্ন্ন ধেরনে অক্মতাে (ডান রদরেে তারলো পদেনু) এেটি বা 

এোরধরেে জন্ রবরবরিত িন; এবং

n ছাররেে অনরুমারদত রবরশে রশক্া েরেরেবারদ এবং পরিাগ্ারমে রিরয়াজন িরল।

ছারেরে রবর্ন্ন ধেরনে অক্মতাে এেটি বা এোরধরেে রনরেরে রবরবিনা 

েো না িরল, সু্রল েড়াে বয়সী ছারে রবরশে রশক্া েরেরেবারদে জন্ 

রবরবরিত িন না। আবাে অন্ রদরে তারলোয় থাো রবর্ন্ন ধেরনে 

অক্মতাে এেটিে রনরেরে ছারেরে রবরবিনা েো িরলও তাে েরদ এই সমস্ত 

রবেয় অনসুারে রবরশে রশক্া েরেরেবারদে রিরয়াজন না পথরে থারে তািরল 

রতরনও আদরত রবরবরিত িরবন না:

n েড়াে রদে পথরে সঠিে ্ারব িারলত িরত না োো, তাে মরধ্ 

েরয়রছ — শরব্দে উচ্চােরণে রদে পথরে অবগত থাো, শরব্দে উচ্চােণ, 

রবর্ন্ন শরব্দে রবেরয় জ্ান জন্মারনা, েড়াে রদে পথরে সাবলীলতা (মরুে 

উচ্চােণ েরে েড়াও এে মরধ্ ধো িয়) এবং পবাধগম্ িওয়াে রবেয়; 

অথবা 

n অঙ্ক েোে রদে পথরে সঠিে ্ারব িারলত িরত না োো; বা

n ইংোরজরত পস্ারব দক্ না িওয়া।

আেনাে উেরস্রতরত IEP টিম রসদ্ধান্ত রনরত োরে পে আেনাে সন্তান অক্ম 

নন এবং তাে রবরশে রশক্া েরেরেবারদে দেোে পনই। এই পক্ররে, IEP 

গঠন েো িরব না। মলূ্ায়নগরুল পথরে োওো তথ্ আেনাে সন্তারনে সু্রলে 

রিধান অধ্রক্ে িারত তুরল পদওয়া িরব এবং আেনাে সন্তারনে রবোরশে 

জন্ রতরন উেেকু্ত পেশাদােরদে রনরয় োজ েেরবন। 

মলূ্ায়রনে বা মলূ্ায়নগরুলে উেরে র্রতি েরে IEP টিম রসদ্ধান্ত পনয় পে 

আেনাে সন্তারনে মরধ্ অক্মতা েরয়রছ এবং তাে জন্ রবরশে রশক্া 

েরেরেবারদে দেোে আরছ তািরল, IEP টিম স্ায় IEP গঠন েো িরব। 

আেনাে সন্তান পে সমস্ত রবরশে রশক্া পরিাগ্াম এবং/অথবা েরেরেবারদ 

োরবন এবং পে সমস্ত লরক্্ পেৌঁছারনাে জন্ আেনাে সন্তানরে োজ 

েেরত িরব তা IEP রনরদভিষ্ট েেরব। রদওয়া িরত োরে এমন রবরশে রশক্া 

েরেরেবারদ অধ্ায় 4 এ বণভিনা েো িরয়রছ। 

অটিজম (রশশরুদে মানরসে ব্রধ)
রবোরশে রদে পথরে এে ধেরনে অক্মতা, ো পমৌরেে রদে পথরে বা 

পমৌরেে নয় এমন অন্ রদে পথরেও রনরজরে রিোরশে পক্ররে এবং সামারজে 

্ারব পমলারমশাে রদে পথরে ্ারলা েেরমে অসরুবধা থাো, সাধােণত 3 

বছে বয়রসে আরগই েরেলরক্ত িয় এবং ো সন্তানরে তাে রশক্াগত রদে 

পথরে ক্রতগ্স্ত েরে। 

অটিজরমে পক্ররে পে ধেরনে রবেয়গরুল েরেলরক্ত িয় তা িল — এেই 

ধেরনে োরজ রলপ্ত িওয়া এবং গতানগুরতে িালিলন, েরেরবশ গত 

েরেবতভিন সি্ েেরত না োো বা রনয়রমত রদরনে পক্ররে েরেবতভিন সি্ 

েেরত না োো এবং স্ায়ুগত রদে পথরে অস্বা্ারবে ্ারব সাড়া পদওয়া। 

মানরসে রদে পথরে এেজন ছাররেে অসরুবধা থাোে োেরণ েরদ তাে রশক্া 

ক্রতগ্স্ত িয় তািরল এই শব্দ রিরয়াজ্ নাও িরত োরে। রোন ছাররেে মরধ্ 3 

বছে বয়রসে েরে অটিজরমে লক্ণ পদো পগরল উেরে উরলেে েো রবেয়গরুল 

রমরল পগরল অটিজম আরছ বরল ধো িরত েরে।

বরধেতা
এমন পোন ছারে োরদে শ্রবণশরক্ত এতটাই দবুভিল পে শ্রবরণে মাধ্রম ্াোগত 

তথ্ ধেরত োরেন না, অ্ারলেরফরেশন ব্বিাে েরে বা না েরে, এবং তা 

ছাররেে রশক্াগত উন্নরতরত রিরতবন্ধেস্বেেূ িরয় ওরঠ।

অক্মতাে পশ্ররণরব্াগগরুল

পশ্ররণরব্াগরোগ্ অক্ামতাে এেটি উদািেণ এোরন পদওয়া ি'ল:

n অটিজম

n বরধেতা

n বরধেত্ব — অন্ধত্ব

n সংরবদনশীলতায় বাধা

n শ্রবরণ অক্মতা

n রশক্রণ অক্মতা

n পমধা অক্মতা

n এোরধে অক্মতা

n অরথভিারেরডে অক্মতা

n অন্ান্ স্বাস্্জরনত অক্মতা

n রপেি বা ্াোজরনত অক্মতা

n রিমাটিে মরস্তরকে আঘাত

n দশৃ্গত অক্মতা
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মেূ — বরধে
মেূবরধে সন্তান, রেরন েথা বলরত োো এবং োরন শনুরত োওয়া এই 

দইুটি রদে পথরে রিরতবন্ধে িওয়াে োেরণ রনরজরে রিোশ েোে রদে পথরে 

্ারলা েেরমে অসরুবধায় থারেন এবং শধুমুারে োরন শনুরত োন না বা 

শধুমুারে পিারে পদেরত োন এমন ছারেরদে জন্ পদওয়া রবরশে রশক্া পরিাগ্ারমে 

মধ্ রদরয় উ্য় ধেরনে সমস্া থাো ছারেরদে জন্ পোগারনা োয় না এমন 

রবোশগত এবং রশক্াগত িারিদা।

মানরসে ্ারব অসরুবধায় থাো
এেজন ছারে োে মরধ্ রনম্নরলরেত শবরশষ্ট্গরুলে এেটি বা এোরধে দীঘভি 

সমরয়ে রনরেরে পদো োয় এবং রবরশে ্ারব েরেলরক্ত িয় ো তারে তাে 

রশক্াগত রদে পথরে ক্রতগ্স্ত েরে:
n রশোে পক্ররে এে ধেরনে অক্মতা ো বরুদ্ধমতিা, অনু্ ূ রত বা স্বাস্্গত 

রবেরয়ে মাধ্রম ব্াে্া েো োয় না;
n ক্ারসে অন্ান্রদে এবং রশক্ে — রশরক্োরদে সারথ সরন্তােজনে 

োেপেরেে সম্েভি  গরড় পতালাে অক্মতা;
n স্বা্ারবে বা সাধােণ েরেরস্রতরত অস্বা্ারবে ধেরনে আিেণ বা 

অনু্ ূ রতে বরিঃরিোশ;
n সাধােণত অেরুশ থাো বা িতাশায় প্াগা; বা
n ব্রক্তগত বা সু্রলে সমস্াগরুলরে রঘরে শােীরেে লক্ণ পদো পদওয়া বা 

্য় বা ্ীরত জন্ম পনওয়া।

রস্রজাররিরনয়া পোরগ প্াগাও "মানরসে ্ারব অসরুবধায় প্াগা" এে মরধ্ 

েরড়। এটি এমন ছারেরদে পক্ররে রিরয়াজ্ নয় োো িয়রতা সামারজে ্ারব 

পমলারমশাে পক্ররে পগাছারলা নন, তরব েরদ পদো োয় পে তারদে মানরসে 

রদে পথরে অসরুবধা েরয়রছ তািরল অন্ েথা।

শ্রবরণ অক্মতা
শ্রবরণে রদে পথরে থাো রিরতবন্ধেতা, তা পস স্ায়ী বা সামরয়ে পেরোন 

ধেরনে িরত োরে, ো ছারেরে তাে রশক্াগত রদে পথরে ক্রতগ্স্ত েরে এবং 

ো এই অধ্ারয় বরধেতাে সংজ্াে মরধ্ োো িয়রন।

পশোে রদে পথরে অক্মতা
পশোে রদে পথরে অক্মতা বলরত পবাঝারনা িয় পে, রবাঝাে পক্ররে বা 

বলা বা পলো ্াো ব্বিাে েোে রদে পথরে মানরসে রিরক্রয়ায় এে 

বা এোরধে রদে পথরে অক্মতা ো পশানা, রিন্তা েো, েথা বলা, েড়া, 

পলো, বানান েো বা গারণরতে গণনা েোে রদে পথরে অক্মতা আরছ 

বরল রিরতেণ্ন েো িয়। এই ধেরনে েরেরস্রতে সারথ সংরলিষ্ট শব্দগরুল 

িল উেলরধিগত অক্মতা, মাথায় আঘাত, মাথায় সামান্তম পগারলারোগ, 

েড়াে অসরুবধা এবং বাড়রত থারে এমন বােরোধ। রিাথরমে ্ারব পদোে 

অসরুবধা, রশানাে অসরুবধা বা মরস্তরস্ে অক্মতাে ফরল; বরুদ্ধগত অক্মতাে 

ফরল; মানরসে ্ারব অস্বাছেরদে্ে োেরণ বা েরেরবশগত, সাংরক্র্ টে বা 

আরথভিে অসরুবধাে োেরণ িওয়া পশোে রদে পথরে অসরুবধারে এই শরব্দে 

মরধ্ ধো িয় না। 

বরুদ্ধগত রদে পথরে অক্মতা
এেজন ছারে োে সাধােণ বরুদ্ধগত রদে গড়েড়তাে পথরে েম এবং তাে 

োশাোরশ েরয়রছ আিেণগত রবেয় পদরে পশোে পক্ররে অক্মতা এবং রবোশ 

ঘটাে সমরয়ই েরেলরক্ত িরয়রছ ো ছারেটিে রশক্াে পক্ররে িস্তরক্ে েরে।

এোরধে অক্মতা
এেজন ছারে োে মরধ্ এেসারথ অরনেগরুল রিরতবন্ধেতা েরয়রছ (পেমন 

বরুদ্ধগত রদে পথরে অক্মতা — দরৃষ্টিীনতা, বরুদ্ধগত অক্মতা — অরস্ 

— রিরেত্ সা সম্রেভি ত রিরতবন্ধেতা ইত্ারদ), এবং এে োেরণ পে রবরশে 

ধেরনে রশক্াে রিরয়াজন িয় তা শধুমুারে এে ধেরনে রিরতবন্ধেতা েরয়রছ 

এমন ছারেরদে পদওয়া রবরশে রশক্া পরিাগ্াম েরথষ্ট নয়। মেূবরধেরদে এে 

মরধ্ ধো িয় না।

IEP টিমটি েরদ আেনাে সন্তান উেরে 
রিদরশভিত অক্মতাে মােদণ্ডতাে র্রতিরত 
রবরশে রশক্া েরেরেবাগরুলে জন্ 
উেেকু্ত।



অরস্ — রিরেত্ সা সম্রেভি ত রিরতবন্ধেতা
অরস্ — রিরেত্ সা সম্রেভি ত এে জটিল রিরতবন্ধেতা ো ছারেরে তাে 

রশক্াে রদে পথরে ক্রতগ্স্ত েরে। এে মরধ্ পে রবেয়গরুলরে ধো িয় তা 

িল — জন্মগত অস্বা্ারবেতা (পেমন রবেৃতেদ, শেীরেে পোন অংশ 

না থাো ইত্ারদ), রোরগে োেরণ শতরে িওো রিরতবন্ধেতা (পেমন 

পোরলওমারয়লাইটিস, রবান টিউবােরেউরলারসস ইত্ারদ), এবং অন্ান্ োেরণ 

িওয়া রিরতবন্ধেতা (পেমন পসরেব্াল োলরস, অঙ্গরছেদ এবং িারড় রিড় ধো 

বা েরুড় োওয়াে োেরণ িওয়া কুঞ্চন পোগ)।

অন্ান্ স্বাস্্গত রিরতবন্ধেতা
এেজন ছারে োে শরক্ত, রিাণবন্ততা বা সরিতনতা সীরমত, োশাোরশ 

েরেরবশগত রদে পথরে সাড়া পদওয়াে পক্ররে রনরজে উেরে তাে অত্রধে 

রি্াব পফলা োে ফরল অন্ রদরে রশক্াগত েরেরবরশ পস্ারব মরনারোগ 

রদরত না োো, আে এে োেণ িল জটিল বা গেুতুে স্বাস্্গত সমস্া, 

োে মরধ্ েরয়রছ হৃদরেরডিে অবস্া, েক্ষারোগ, বাতজ্বে, বরৃকেে স্ীরত ও 

রিদাি, িাঁোরন, রসেল পসল অ্ারনরময়া, রিরমারফরলয়া, মগৃীরোগ, রলড — 

েরজশরনং, রলউরেরময়া, ডায়ারবটিস, অ্ারটনশন রডরফরসট রডসঅডভি াে বা 

অ্ারটনশন রডরফরসট িাইোেঅ্ারক্টর্টি রডসঅডভি াে, বা পটৌরেরট রসনররোম, 

ো ছারেরে তাে রশক্াে রদে পথরে ক্রতগ্স্ত েরে।

রপেি বা ্াোজরনত অক্মতা
এেজন ছারে োে রনরজরে রিোশ েোে রদে পথরে অসরুবধায় প্ারগন, 

পেমন পতাতলারম, ইমরেয়াডভি  আটিভি রেউরলশন, ্াোে পক্ররে রিরতবন্ধেতা বা 

আওয়ারজে রদে পথরে রিরতবন্ধেতা ো পসই ছারেরে তাে রশক্াগত রদে 

পথরে ক্রতগ্স্ত েরে।

মাথায় পজাড়ারলা আঘাত
এেজন ছারে োে মাথায় পজাড়ারলা আঘাত েরয়রছ ো বাইরে পথরে শােীরেে 

্ারব োওয়া আঘারতে ফরল বা পোন রনরদভিষ্ট রিরেতসাগত অবস্া পেমন 

প্রিাে, মরস্তকেরিদাি, ধমন — পশাথ, এবং অরসেরজরনে ঘাটরত বা পব্ন 

টিউমারেে োেরণ িরয়রছ এবং এে ফরল শতরে িরয়রছ রিরতবন্ধেতা ো পসই 

ছারেরে তাে রশক্াগত রদে পথরে ক্রতগ্স্ত েরে। 

শব্দটিরত সামান্, মাঝারে বা গেুতুে ত্রুটিে োেরণ েরয়েটি রিরেতসাজরনত 

অবস্া পথরে এে বা এোরধে অংরশ িওয়া পোলা বা বদ্ধ মাথায় আঘাত 

বা মরস্তরকে আঘাত ততসি েগরনশন, ্াো, স্রৃত, মনসংরোগ, রবিাে 

ক্মতা, পেষ্ট রিন্তা, সমস্া সমাধান, রসসেরে, রিত্ক্জ এবং পমাটে ক্মতা, 

মনস্তারত্বেগত আিেণ, শােীরেে োেভিোরেতা, তথ্ রিরক্রয়ােেণ এবং 

রপেি অন্ত্ুভিক্ত। 

শব্দটিরত জন্মগত বা জরন্মে সময় রিমাে োেরণ িওয়া আঘাতগরুল 

অন্ত্ুভিক্ত নয়।

দশৃ্গত রবেলতা
দরৃষ্টশরক্তরত রবেলতা ততসি অন্ধত্ব, এমনরে সংরশাধন সি ো রশক্াথথীে 

রশক্াগত োেফেম্াসেরে রবেেূ্ারব রি্ারবত েরে। শব্দটিরত আংরশে দরৃষ্ট 

এবং অন্ধত্ব অন্ত্ুভিক্ত।
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IEP এে সামগ্ীসমিূ

IEPপত আেনাে সন্তান সম্রেভি  এবং তাে অনন্ রিরয়াজনীয়তা পমটারনাে 

জন্ নেশােৃত রশক্াগত পরিাগ্ামটি অবশ্ই তথ্ সমরন্বত থােরত িরব। এই 

তরথ্ অন্ত্ুভিক্ত আরছ:

বতভিমান স্তেীয় োেফেম্াসে — IEPটি আেনাে সন্তান বতভিমারন সু্রল পেমন 

েেরছ (আোরদরমে সাফল্ অজভি ন এবং োেভিেে োেফেম্াসে োশাোরশ 

সামারজে/সংরবদনাগত োেফেম্ারসেে বতভিমান স্তে রিসারব েরেরিত)। এই 

তথ্টি সাধােণত পশ্ররণেরক্ে েেীক্া এবং অ্াসাইনরমরন্টে মরতা মলূ্ায়ন, 

েরেরেবাগরুলে জন্ পোগ্তা রস্ে েেরত স্বতন্ত্র েেীক্া বা েনুোয় 

মলূ্ায়রনে সময় ও পেরেন্ট, রশক্ে, সম্রেভি ত েরেরেবা সেবোিোেী এবং 

অন্ান্ সু্ল েমথীে েো েেভিরবক্রণে ফলাফল পথরে আরস। IEP — এে 

IEP — এ বতভিমান োেফেম্াসে স্তেগরুলরত তারলোবদ্ধ স্তেগরুলে স্তেটিে 

রবশদ পদওয়া উরিত। বতভিমান োেফেম্ারসে েী্ারব সন্তারনে অক্মতাটি 

তাে সাধােণ রশক্া োরেকুলারম সংরলিষ্টতা এবং রিগরতরত রি্ারবত েরে তা 

অন্ত্ুভিক্ত।

েরেমােরোগ্ বারেভিে লক্্ — আেনাে সন্তান েরথােেকু্ত্ারব এেটি 

সু্ল বছরে সম্ন্ন েেরত োরে এমন লক্্। লক্্গরুল আোরদরমে িরত 

োরে, সামারজে বা আিেণগত রিরয়াজনীয়তাগরুলরে আরলােোত েেরত 

োরে, দদরিে রিরয়াজনীয়তাগরুলে সারথ সম্রেভি ত েেরত োরে বা অন্ান্ 

রশক্াগত রিরয়াজনীয়তাগরুলরে আরলােোত েেরত োরে। লক্্গরুল অবশ্ই 

"েরেমােরোগ্" িরত িরব, োে অথভি এটি রশক্াথথীটি লক্্গরুল অজভি ন েরেরছ 

রেনা তা েরেমাে েো অবশ্ই সম্ভব িরব। রবেল্প মলূ্ায়রন অংশগ্িণোেী 

রশক্াথথীরদে জন্ লক্্গরুল স্বল্প — পময়াদী উরদেশ্গরুল বা পবঞ্চমারেভি  রব্ারজত 

িয়।

রিস্তারবত রবরশে রশক্া পরিাগ্াম এবং েরেরেবারদ — IEP আেনাে সন্তান 

অথবা আেনাে সন্তারনে েরক্ সেবোরিত িরব এমন রবরশে রশক্া এবং 

সম্রেভি ত েরেরেবাগরুল অবশ্ই তারলোবদ্ধ েেরব। রবরশে রশক্া পরিাগ্ামগরুল 

সম্রেভি  রবস্তারেত তরথ্ এবং সিায়তাে জন্ দয়া েরে রব্াগ 4 পদেনু।

অক্মতা সি রশক্াথথীরদে অংশগ্িণ — IEP আেনাে সন্তান সাধােণ রশক্াে 

পশ্ররণ এবং অন্ান্ সু্রলে রক্রয়ােলােগরুলরত েী েরেমাণ অংশগ্িণ েেরব 

তা অবশ্ই ব্াে্া েেরব। েরদ পোনও সন্তান সু্রলে বারে অংরশে সারথ 

দেুরুেে োওয়া, সু্রলে ররিেস বা এেরে িওয়াগরুলরত অংশগ্িরণ অনমুরতরিাপ্ত 

না িয় তরব এটি অবশ্ই IEPপত পনাট েো িরব।

রিরদশ এবং রজলা রবসৃ্তত মলূ্ায়নগরুলরত অংশগ্িণ — IEP আেনাে সন্তান 

রিরদশ এবং রজলার্রতিে মলূ্ায়রন অংশ পনরব রেনা এবং এই েেীক্াগরুল 

িওয়াে সময় আেনাে সন্তারনে পোনও অ্ারোমরডশরনে রিরয়াজন রেনা 

তা অবশ্ই রিরনিত েেরব। েরদ আেনাে সন্তান রিরদশ এবং রজলা র্রতিে 

মলূ্ায়নগরুলরত অংশ না পনয় তরব েী্ারব আেনাে সন্তারনে রিগরত েরেমাে 

েো িরব ততসি রনউ ইয়েভি  রবেল্প মলূ্ায়রনে পরিাগ্াম সি অবশ্ই ব্াে্া 

েেরব।

দয়া েরে সতেভি  িন পে রশক্াথথীো রবেল্প মলূ্ায়রন অংশগ্িণ েেরছ তাো 

স্ানীয় বা রেরজন্ট রডরলোমা োওয়াে পোগ্ িরব না।

রিিারেে মােদণ্ড — পগ্ড 3 পথরে শেু ুিরয় 8 অবরধ েরদ আেনাে সন্তান 

রিরদশ এবং শিে র্রতিে েেীক্াগরুলরত অংশগ্িণ েরে তরব IEP আেনাে 

সন্তান সমস্ত সন্তারনে মরতা বা আেনাে সন্তারনে ঈেতেরেবরতভিত পরিারমাশরনে 

মােদণ্ড থােরব রেনা তা এেই পরিারমাশরনে মানরে োশাোরশ সমস্ত 

রশক্াথথীে জন্ িরব। েরদ ঈেতেরেবরতভিত রিরমাশরনে মােদণ্ড রিস্তারবত থারে 

তরব IEPটি অবশ্ই মােদণ্ডটি বণভিনা েেরব।

রডরলোমা উরদেশ্ — অক্মতা থাো রশক্াথথীো োো রবরশে রশক্া 

েরেরেবাগরুল োরছে তাো রেরজন্ট রডরলোমা বা পোনও স্ানীয় রডরলোমা 

োওয়াে উেেকু্ত। এগরুল পে রশক্াথথীো সফল্ারব িয় রেরজন্ট রডরলোমা বা 

পোনও স্ানীয় রডরলোমাে জন্ রশক্াগত রিরয়াজনীয়তাগরুল সমূ্ণভি েরেরছ 

তারদে পদওয়া িয়।

অরতরেক্ত্ারব, এেটি IEP রডরলোমা রশক্াথথীরদে পদওয়া িয় োো IEP — 

পত উদেীষ্ট রশক্াগত উরদেশ্গরুল সফল্ারব অজভি ন েরেরছ তরব রেরজন্ট বা 

স্ানীয় রডরলোমাগরুলে জন্ রিরয়াজনীয়তা েূেণ েরেরছন। 

তারেে এবং স্ানগরুল — IEPটি েেন েরেরেবাগরুল শেু ুিয়, েতক্ণ এগরুল 

সেবেরিত িয়, এগরুল পোথায় সেবোরিত িয় (পশ্ররণেরক্ বা অন্ পোনও 

সু্রলে অবস্ারন) এবং েতক্ণ এগরুল িরল তা অবশ্ই রিরনিত েেরব।

পেরেন্টরদে োরছ রিগরতে রিরতরবদন — IEP েী্ারব আেনাে সন্তারনে 

রিগরত েরেমাে েো িরব এবং েী্ারব পসই রিগরত সম্রেভি  জানারনা িরব 

তা অবশ্ই রিরনিত েেরব।

রনরদভি রশোে ্াো — েরদ আেনাে সন্তান ইংোজী ্াোে রশক্াথথী িন 

ও ইংরলশ অ্াজ এ পসরেডি ল্ারঙ্গারয়জ (ESL) এবং/অথবা রবি্ারেে 

েরেরেবারদে রিরয়াজন তরব তাে ্াোে রনরদভিশ রিসারব এেটি রিস্তাবনা েো 

িরব। েরেরেবাে ্াোটি অবশ্ই IEP — এ রনরদভি রশত িরব। 

IEPরত আেনাে সন্তান সম্রেভি  
রবস্তারেত তথ্ থারে এবং রশক্া 
পরিাগ্ামটি তাে অনন্ রিরয়াজনীয়তাগরুল 
েূেণ েেরত নেশােৃত।



স্ানান্তেরণে েরেরেবারদ

স্ানান্তেরণে েরেরেবাগরুল পো — অরডভি রনরটড রক্রয়ােলারেে পসট, এটি 

রশক্াথথীে সু্ল পথরে সু্ল েেবতথী রক্রয়ােলােগরুলরত অরবরছেন্ন রশক্া, 

রনরয়াগ এবং স্বাধীন্ারব থাোে লক্্ সি সরুবধা রিদান েরে। 12 বছে 

বয়রসই স্ানান্তেরণে েরেেল্পনাটি শেু ুিয়, এ সময় প্ারেশনাল মলূ্ায়রনে 

এেটি স্তে রিরয়াজন এবং এটি পসরেডিারে রিরক্রয়া পজনারেট েরে। এই 

সমরয় রশক্াথথী এবং পেরেন্ট সু্রলে সারথ এেররে রশক্াথথীে আগ্ি, েছদে 

এবং পেরেয়ারেে আোঙ্কাগরুলরে সনাক্ত েো শেু ুেেরত শেু ুেরে। রে 

বছরে রশক্াথথীে বয়স 15 বছে িয়, স্ানান্তেরণে েরেরেবাগরুল অবশ্ই 

পস বছরেে পশে িওয়া রিথম IEP — এে অংশ িরত িরব। IEP — রত 

পোনটি তারদে পসরেডিারে েেবতথী েরেমােরোগ্ লক্্, স্ানান্তেরণে রিরয়াজন 

এবং এই উরদেশ্গরুল অজভি রন রিরয়াজন পসই পোঅরডভি রনরটড রক্রয়ােলােগরুল 

এবং েরেরেবাগরুল সনাক্ত েরে। রশক্াথথীটিরে অবশ্ই IEP টিম রমটিংরয় 

স্ানান্তেরণে েরেরেবাগইু রনরয় আরলািনা েেরত আমন্ত্রণ েো িরব। IEP 

টিরমে এে গেুতু্বেূণভি সদস্ রিসারব রশক্াথথী তাে শরক্ত, অগ্ারধোে এবং 

আগ্িগরুল রনরয় আরলািনা েেরত সক্ম িরব। েরদ রশক্াথথী IEP টিম 

েরেেল্পনাটিরত পোগ রদরত সক্ম িয় তরব IEP টিমটি অবশ্ই রশক্াথথীে 

েছদেগরুল রনরচিত েরে এবং আগ্িগরুল IEP — এ রবরবরিত এবং 

রিরতফরলত িয়। স্ানান্তেরণে েরেেল্পনা এবং েরেরেবারদ এমন এেটি 

রিরক্রয়া ো রশক্াথথীে সু্রলে অর্জ্তাে মাধ্রম পোনও রশক্াথথীে রিস্ারনে 

সাোংশ এেররেত েরে স্াতরেে আরগ বা 21 বছে বয়রস পেৌঁছারনাে আরগ 

িলরত থারে।

পেরেন্টাল রলরেত সম্মরত সি েরমউরনটিে সদস্ো (পেমন সম্ভাব্ েমথী 

বা অন্ান্ েরমউরনটি র্রতিে সংস্াগরুল), এবং অ্াডাল্ট পেরেয়াে এবং 

েরন্টরনউইং এডুরেশন সার ভ্ি রসস — প্ারেশনাল রেি্ারবরলরটশন (ACCES 

— VR), অরফস ফে রেেল উইথ পডর্লেরমন্টাল রডজঅ্ারবরলটিজ 

(OPWDD) এবং অরফস অফ পমন্টাল পিলথ (OMH) IEP রমটিংরয় 

আমরন্ত্রত িওয়া উরিত েরদ তাো রশক্াথথীে সেবোিোেী বা সম্ভাব্ 

সেবোিোেী রিসারব সনাক্ত িয়। এোরধে সংস্ারনে সমথভিন োেভিেে েরে 

এবং পেশাদাে, রশক্াথথী এবং েরেবারেে মরধ্ সিরোগী রিয়ারসে মাধ্রম 

রশক্াথথীে জন্ সরুোগগরুল তাতেেভিেূণভ্ি ারব বাড়ায়।
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রব্াগ 4

েী রিত্াশা েো িয়: সু্ল — এজ রবরশে রশক্া েরেরেবারদ

IEP টিম আেনাে সন্তারনে 
রিরয়াজনীয়তাে সারথ উেেকু্ত এমন 
রলটে পের্রিেটি্ এন্ায়েনরমরন্ট 
(LRE) — এ েরেরেবাগরুলে েোমশভি 
পদয়। 

এে অথভি IEP টিমটি আেরন োে সদস্ তা েী্ারব রবরশে রশক্া 

েরেরেবাগরুল আেনাে সন্তানরে সেবোি েো পেরত োরে ো তারদে 

অক্মতা পনই এমন রশক্াথথীরদে সবভিারধে রিসােণীয়তা অনসুারে তারে 

রশক্ারিদারনে অনমুরত পদরব। 

IEP টিমটি রিথরম আেনাে সন্তানরে পদওয়া সমথভিন, সিায়তা এবং 

েরেরেবা সি সাধােণ রশক্ায় েূেণ েেরত োো পেরত োরে রেনা তা 

রবরবিনা েেরব। 

েরদ আেনাে সন্তান েথােথ েরেেূেে সিায়তা ও েরেরেবারদ, রবরশে 

রশক্া রশক্ে সিায়তা েরেরেবারদ, সম্রেভি ত েরেরেবারদ সর্বিও সাধােণ 

রশক্া পশ্ররণগরুলরত অংশ রনরত না োরে তা রনধভিারেত িয় তরব বা 

পোনও সংিত সি — রশক্াদারনে পশ্ররণ, রবরশে পশ্ররণগরুল বা রবরশে 

সু্লগরুলে মরতা অন্ান্ পসটিংস রবরবরিত িরব।

এটি পজরন োো গেুতু্বেূণভি পে: 
n আেনাে সন্তারনে অক্মতা পোনও এে্রিা োরেকুলাে এবং নন — 

আোরদরমে রক্রয়ােলােগরুলরত (পেমন শােীে রশক্া, অবসে, সু্ল 

েেবতথী রক্রয়ােলাে) অংশগ্িণ েেরত অক্মতা বাধা না রদরল 

অক্মতা পনই এমন বাচ্চারদে সারথ অংশগ্িরণে সরুোগ পদওয়া উরিত;
n আেনাে সন্তান অক্ম না িরল েেনই সম্ভব তাো পে সু্রল পোগ পদয় 

তারত রশক্া গ্িণ েো উরিত। 

অসমথভি রশশরুদে েতদেূ সম্ভব 
অন্ান্ সক্ম বাচ্চারদে সরঙ্গ 
এেসারথ সাধােণ পশ্ররণেরক্ রশক্া 
ব্বস্া েো জেেুী। রিরত্ে 
লা্বান িরবন।

রে ধেরনে েরেরেবা আেনাে বাচ্চাে জন্ 

উেলধি?

   — েষৃ্া 20 পদেনু
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রবরশে রশক্া েরেরেবা

আেনাে সন্তারনে জন্ েরেরেবাগরুলে এেটি অ্ারে তাে নূ্ নতম 

সীমাবদ্ধতােকু্ত েরেরবরশ উেল্্। রনম্নরলরেতটি উেল্্ রেছু েরেরেবা এবং 

পরিাগ্ারমে রিস্তাবনাগরুলে সংজ্া পদয়। মরন োেরবন সাধােণ রশক্া পসটিং 

পথরে েেনও সোরনা িরল অবশ্ই এে পেষ্ট োেণ জানারত িরব।

রিসােণীয় পরিাগ্ারমং — রিসােণীয় পরিাগ্ারমংরয়ে অথভি ি'ল রিরতটি রশক্াথথী পে 

পোনও সংরমশ্ররণ রবরশে রশক্া েরেরেবা এবং পরিাগ্াম পেরত োরে। এেজন 

ছাররেে IEP পত েরেরেবারদ এবং পরিাগ্াম েরুো রদনটিে জন্ এেই িরত িরব 

না। েরেবরতভি , রিসােণীয় পরিাগ্ারমং ব্বিাে েরে রশক্াথথী রিরতটি সামগ্ীে 

পক্ররেে েরক্ উেেকু্ত স্তরেে সমথভিন োয়। সাবলীল পরিাগারমং িল রিরতটি 

ছাররেে রিরয়াজনীয়তারে সবরথরে েম রিরতবন্ধতামলূে েরেরবরশে মাধ্রম 

েূেণ েো। সাবলীল পরিাগ্ারমং েথােথ ্ারব রিরয়াগ েোে পক্ররে, সু্ল 

রিরতটি ছাররেে রিরয়াজনীয়তাে উেরে নজে পেরে রবরশে রশক্া েরেরেবা 

রিস্তুত েরে এবং সাধােণ রশক্াগত রবেয়ারদ ছাররেো োরত আরো পবরশ 

েরে পেরত োরেন তাে উেরে পজাড় পদওয়া িয়। ছারেরদে পে েরেরেবা 

পদওয়া িরছে তা পেন তারদে রিরয়াজনরে েূেণ েেরত োরে তা মাথায় োো 

গেুতু্বেূণভি। রবর্ন্ন ধেরনে রবরশে রশক্াগত পরিাগ্াম এবং েরেরেবারদ নীরি 

ব্াে্া েো িরয়রছ এবং এেররেত েরেরেবা সেবোি েদ্ধরতে অংশ।

সম্রেভি ত েরেরেবারদ

সম্রেভি ত েরেরেবাগরুল অক্মতা সি পোনও রশক্াথথীে তাে রশক্াে পরিাগ্ারমে 

সারথ সংরোরগ সেবোরিত িয়। সম্রেভি ত েরেরেবাগরুলে রিাথরমে উরদেশ্ 

ি'ল রিরতটি রশক্াথথীে তাে রশক্াে লক্্গরুল অজভি রন সবভিারধে সিাযতা েো। 

সম্রেভি ত েরেরেবাগরুল নূ্ নতম সীমাবদ্ধতামলূে েরেরবরশ এবং েতটা সম্ভব 

সু্লগরুলে পশ্ররণেরক্ তারদে সারথ এেররেত েেরত রবতেণ েো উরিত। 

সম্রেভি ত েরেরেবাগরুল রশক্াথথীে রশক্েরদে, অন্ান্ রনরদভিশে েমথী এবং 

রনরদভিশনাে লক্্গরুলে সমথভিরন পেরেন্ট/অর্্াবেরদে সারথ রনরবড়্ারব 

পোঅরডভি রনট িওয়া উরিত। রিরতটি সম্রেভি ত েরেরেবা রশক্াথথীে IEP এে 

েেভিারলািনাে সারথ এেররে বারেভিে্ারব েনুোয় মলূ্ারয়ত িওয়া উরিত। 

রনম্নরলরেত সম্রেভি ত েরেরেবারদে উদািেণ ো রিস্তারবত িরত োরে:

োউরসেরলং — এই েরেরেবাগরুল েথােথ সু্রলে আিেণ, স্ব — রনয়ন্ত্রণ, 

রববাদ সমাধারনে পক্ররে েরদ আেনাে সন্তান রিাপ্তবয়স্ বা বনু্ধরদে সারথ 

েথােথ্ারব পোগারোগ, রিত্ািাে বা পবরোরনা, েম উতসাি বা অনেুেরণে 

দক্তাে দবুভিলতা ো তাতেেভিেূণভ্ি ারব রশক্ণরে রি্ারবত েরে তা উন্নরত 

েেরত নেশােৃত। েরদ আেনাে সন্তারনে পোনও রনরদভিষ্ট সেবোিোেীে োছ 

পথরে েরেরেবারদে রিরয়াজন িয় (পেমন গাইরডসে পেৌঁসলুী, সু্ল মনস্তত্বরবদ 

বা সামারজে েমথী), এটি অবশ্ই IEPপত বরণভিত িরব। 

শ্রবণ রশক্া েরেরেবারদ — েরেরেবাগরুল রেরসেটি্/বণভিনামলূে পোগারোরগে 

দক্তাে রবোশ বাড়ারত রপেি, েঠন, শ্রবরণে রিরশক্ণ এব ্াোে রবোরশ 

রনরদভি রশো রদরত নেশােৃত। 

রপেি/্াোে পথোরে — েরেরেবাগরুল আেনাে সন্তান শব্দ এবং ্াো 

(অরডটরে রিরক্রয়ােেণ বরল) বা উচ্চােণ অথবা পফারনালরজে্াল দক্তা, 

পবাধ েেীক্ণ, বাে্েীরতে ব্বিাে, রির্োগম্াটিসে, ্রয়স পরিাডােশন এবং 

সাবলীলতাে পক্ররে সিায়ে।
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লূে সাধােণ রশক্া

অন্ান্ েরেরেবাে সারথ সাধােণ রশক্া

রবরশে রশক্ণ রশক্রেে সািারে্ সাধােণ রশক্া

সংিত সি-রশক্ণ (েূণভি অথবা সীরমত সময়)

রবরশে পশ্ররণ েরেরেবা (েূণভি অথবা সীরমত সময়)

রদবরসে এবং আবারসে েেভিারয় রনরয়াজন

বাসস্ান/িাসোতাল রনরদভিশনা

আেনাে বাচ্চাে জন্ পে ধেরনে েরেরেবা সব পিরয় উেেকু্ত পস্ারবই তারে রিরশক্ণ পদওয়া িরব
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পেশাগত পথোরে — এটি আেনাে সন্তানরে গ্িণমলূে এবং োেভিোরেতাে 

দক্তাগরুল ততসি রনেুতঁ মটে রস্ল এবং সমস্ত রশক্াগত রক্রয়ােলারে 

পমৌরেে পমাটে দক্তাগরুল েক্ণারবক্ণ, উন্নরত বা েনুেদু্ধাে েেরত সিায়তা 

েেরব।

সজিােীরত এবং মরবরলটি েরেরেবারদ — এই েরেরেবারদ আেনাে সন্তারনে 

পে্াটিয়ারলে এবং েরেরবশগত ধােণাে উন্নরত েেরত এবং তাো পসসেগরুলে 

সজিােীরত রিরতষ্া, েক্ণারবক্ণ ও েনুোয় অজভি রনে জন্ পে ধােণাগরুল োয় 

(পেমন ধ্বরন, তােমারো, েম্ন) এবং ভ্রমরণে লাইরনে উন্নরত েেরত 

নেশােৃত। এটি দরৃষ্টিীন রশক্াথথীরদে রিদান েো িয়। 

শােীরেে রিরেতসা — আেনাে সন্তারনে োেভিোরেতা বজায় োেরত 

ততসি সামরগ্ে পমাটে রবোশ, টিল পদওয়া, রবর্ন্ন পসটিংরসে মরধ্ টিল 

পদওয়া, ্ােসাম্ ও সমন্বয় েেরত ততসি তরব পশ্ররণেক্, রজম, স্ানাগাে, 

পেলাে মাঠ, রসরঁড় এবং পশ্ররণগরুলে মরধ্ স্ানান্তেরণ সীমাবদ্ধ না পেরে 

রক্রয়ােলােগরুল ব্বিাে েরে। 

সু্ল স্বাস্্ েরেরেবা — এেটি রনোেদ রশক্ামলূে েরেরবশ রনরচিত েেরত 

এেটি সু্ল নাসভি বা আধা পেশাদাে আেনাে সন্তারনে রিরেতসে বিাো 

রনরদভি রশত অনসুারে রনরদভিষ্ট স্বাস্্ সম্রেভি ত রিরয়াজনীয়তাগরুলে রিরত ব্বস্া 

রনরত নেশােৃত েরেরেবা রিদান েরে। 

র্শন রশক্া েরেরেবা — এই েরেরেবাগরুল আেনাে সন্তারনে দরৃষ্টশরক্ত 

োোে থােরল তারে রনরদভিশ সেবোি েেরত নেশােৃত। আোরডরমে, 

সামারজে, বরৃতিমলূে ও জীবন সমন্বয় দক্তা, সাক্েতা এবং তথ্ পেশৃ্, 

দশৃ্ এবং শ্রবণ পেৌশল অজভি ন েেরত তাো পব্ইল, রনরমথ পোড, বড় মদু্রণ, 

অেটিে্াল এবং নন — অেটিে্াল েম — দরৃষ্ট রড্াইস এবং অন্ান্ 

দক্তাে ব্বিাে েরে।

পোন অন্ান্ সম্রেভি ত েরেরেবা ো আেনাে সন্তারনে জন্ রিস্তারবত তা 

IEPরত রনরদভি রশত। IEP সপ্তারি বা মারস অরনেবাে আেনাে সন্তারনে জন্ 

েরেরেবা রিদান েরে (এটি পে "ররিরোরয়রসে" বলা িয়) এবং পসশারনে 

বিাো (এটি পে "সময়োল" বলা িয়), সবভিারধে আোরেে গ্রুে (োওয়া 

উরিত সংে্া রিদান েরে েরদ আেনাে সন্তারনে এেটি গ্রুে এ েরেরেবা 

রিদান েো িরব), রে ্াোয় েরেরেবা রিদান েো িরব এবং অবশ্ই তা 

েরেরেবা আেনাে সন্তারনে পশ্ররণেক্ অথবা এেটি পশ্ররণেক্ বাইরে েথৃে 

অবস্ান সিায়তা উেলধি েেরব (এটি িল "অবস্ান")। 

IEP মরধ্ েরদ আেনাে সন্তান পে এে বা আরো অন্ান্ সংেকু্ত েরেরেবা 

সেুারেশ েো িরয় এবং রডোটভি রমন্ট তাে রনজস্ব েমথীরদে সারথ বা িুরক্তে 

অধীন সংস্া পথরে অন্ েমভিিােীরদে বিো েরেরেবা রিদান েেরত অক্ম 

িরয়, অথবা সু্রলে সমরয় বা েরে, এেটি সম্রেভি ত েরেরেবা অনরুমাদন 

(RSA) আেনাে জন্ জােী েো িরব। এেটি RSA আেনারে রিস্তারবত 

সম্রেভি ত েরেরেবাে পথরে এেটি সসুংগত লাইরসসেেৃত, স্বাধীন েরেরেবা 

রিদান েরে পেটি আেরন রবনা পোন েেরি ব্বিাে েেরত োেরবন। 

আেনাে সন্তারনে োবরলে সু্ল এই েদ্ধরতে সারথ সািাে্ েেরত োরে। 

আেনাে সন্তান েরদ এেটি নন — োবরলে বা িাটভি াে সু্ল অনবুতথী িয়, 

রবরশে রশক্া অরফস স্ানীয় েরমটিে এই রিরক্রয়াে সরঙ্গ সািাে্ েেরব। 

স্বাধীন রিদানোেীে তারলো রডোটভি রমন্ট এে ওরয়বসাইরট উেলধি েরয়রছ, 

http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/programs/
relatedServices/RSinformation.htm

পপেশাল এডুরেশন টিিাে সারোটভি  সার ভ্ি রসস (SETSS)

রবরশে রশক্া রশক্ে সারোটভি  সার ভ্ি রসস (SETSS) পে রবরশে্ারব নেশােৃত 

িরয়রছ এবং / অথবা এেটি রবরশে রশক্াে সম্ূেে রনরদভিশ রশক্ে বিাো 

রিদান েো িয়। এই েরেরেবাগরুল আেনাে সন্তানরে সাধােণ রশক্া পশ্ররণেক্ 

পথরে এেটি রবরশে রশক্াে রশক্ে পথরে েরেরেবা রিাপ্ত েেরত সািাে্ 

েরে। রবরশে রশক্াে রশক্ে এেটি সাধােণ রশক্া পশ্ররণেরক্ পথরে আেনাে 

সন্তারনে সারথ সোসরে োজ েেরত সমথভিন েরে এবং আেনাে সন্তানরে 

সোসরে রবরশে্ারব েরেেরল্পত এবং / অথবা সম্ূেে রনরদভিশনা রিদান 

েেরত োরে। এই েরন্টন্ট পশোরনা িরছে অর্রোরজত বা রবর্ন্ন ধেরনে 

বয়স বাড়াে সারথ সারথ তাে উেেকু্ত 
েরেরেবা তারে পদওয়া িরব।



দরৃষ্ট সিায়ে রিসারব রনরদভিশনামলূে েদ্ধরত ব্বিাে েরে, অন্ত্ুভিক্ত িাইলাইরটড 

োজ শীট এবং সেলীেৃত রনরদভিশ (এটি পে "সোসরে" রনরদভিশনা বলা 

িয়) রদরত োরে। রবরশে রশক্াে রশক্ে আেনাে রশশেু সাধােণ রশক্াে 

রশক্রেে সারথ রশক্াে েরেরবশ এবং / অথবা সামঞ্জস্ সংরশাধন েরে 

এবং রনরদভিশনামলূে পেৌশল এবং আেনাে সন্তারনে ব্রক্তগত িারিদা (এটি 

পে "েরোক্" রনরদভিশনা বলা িয়) েূেরণে েদ্ধরত পে মারনরয় োজ েেরত 

োরে। 
n SETSS সাধােণ রশক্া পশ্ররণেক্, বা এেটি সাধােণ রশক্া পশ্ররণেরক্ে 

বাইরে েথৃে অবস্ান বা সাধােণ রশক্া পশ্ররণেরক্ে পে পোরনা সমন্বয় 

এবং এেটি েথৃে অবস্ান রিদান েো পেরত োরে; 
n েেন SETSS এেটি গ্রুে পদওয়া িয়, রসই গ্রুরে আরটে পবরশ রশক্াথথী 

থােরত োেরব না;
n SETSS সপ্তারি রতন ঘন্টা এবং রিরতটি রদরনে রিসারব রিায় 50% রিদান 

েো পেরত োরে; 
n আেনাে সন্তারনে IEP পত এে সপ্তারি েতটি রেরেয়ড সংে্া েরেরেবা 

রিদান েো িরয়রছ, আেনাে সন্তান পসই েরেরেবাগরুল সোসরে বা 

েরোক্্ারব তাে রশক্ে বা তাে সাধােণ রশক্াে সারথ োরছে এবং 

পোথায় েরেরেবা রিদান েো িরছে পসটি আবশ্ে্ারব ইরঙ্গত েেরত 

িরব। 

সংিত সি — রশক্ণ (ICT)

ইরন্টরগ্রটড পো — টিরিঙ্গ (ICT) পশ্ররণেরক্ অক্ম এবং োো অক্ম নয় 

এমন রশক্াথথীরদে এেসারথ দইু রশক্ে, এেটি সাধােণ রশক্ে এবং এেটি 

রবরশে রশক্ে বিাো রশক্া পদওয়া িয়। রশক্েগণ এেসরঙ্গ োজ েরেন এবং 

সাো রদন আেনাে সন্তারনে জন্ রনরদভিশ সংরশাধন েরেন এবং সিরোরগতা 

েরেন োরত তাো সমগ্ বগভি সাধােণ রশক্াে োঠ্ক্রম রনরচিত ্ারব 

অ্ারসেস েেরত োরে। 

রশশেুা ICT রিারপ্ত েেরছ এছাড়াও রিরয়াজনীয় অন্ান্ সংেকু্ত েরেরেবা 

রিসারব, সিোেী রিেরুক্ত, ে্াো — পেশাদােী েরেরেবা বা অন্ান্ সম্ূেে 

সিায়ে এবং েরেরেবা োরছে। 

ICT েরুো সময় বা আংরশে সমরয়ে র্রতিরত রিদান েো পেরত োরে। ICT 

রেরেয়ড সংে্া আেনাে সন্তারনে IEP পত আবশ্ে্ারব ইরঙ্গত েেরত িরব, 

রনরদভিশরণে েরন্টন্ট এরেয়া (উদািেণস্বেেূ গরণত) োরত পস েরেরেবাগরুল 

োরব।

পমাট বরগভি অক্ম রশক্াথথীরদে সংে্া সবভিারধে 40% এে পবরশ অরতক্রম েো 

োরব না অথবা এেটি ICT বরগভি অক্ম রশক্াথথীরদে সংে্া বারোটিে পবরশ 

অরতক্রম েো োরব না। 
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রবরশে পশ্ররণ েরেরেবা

রবরশে ক্াস েরেরেবারদ এেটি স্বয়ংসম্ূণভি পশ্ররণেক্ পদওয়া সু্ল রদরনে পোরনা 

অংশ জন্ অক্ম রশশরুদে জন্ েরেরেবা। তাো এমন রশশরুদে েরেরেবা 

পদন োরদে িারিদা সাধােণ রশক্া পশ্ররণেক্, এমনরে অনেূুেে রশক্া এবং 

রবরশে রশক্া েরেরেবা রশক্ে সারোটভি  সার ভ্ি রসস, সম্রেভি ত েরেরেবা অথবা 

এেটি ICT বরগভি অংশগ্িরণে মরধ্ও েূেণ েো োরব না রবরশে ক্াস 

েরেরেবা এেটি েরুো সময় বা আংরশে সমরয়ে র্রতিরত রিদান েো পেরত 

োরে।

স্ব—সমরন্বত রবরশে পশ্ররণগরুলরত রশক্াথথীো অবশ্ই রশক্াগত রিরয়াজনীয়তাগরুল 

বিাো অবশ্ই পগাষ্ীবদ্ধ িরব। রশ্ররণগরুলরত এেই ধেরণে অক্মতা থাো বা 

েথৃে অক্মতা থাো রশক্াথথী থােরত োরে েতক্ণ তারদে সমতুল স্তরেে 

রশক্াগত এবং রশক্রণে শবরশষ্ট্গরুল, সামারজে রবোরশে স্তেগরুল, র্ৌরতে 

রবোশ এবং ব্বস্ােনাে রিরয়াজনীয়তাগরুল থােরব। (অরতরেক্ত তরথ্ে জন্ 

েষৃ্া 24 পদেনু)

তাতেেভিেূণভি অক্মতা থাো রশক্াথথীরদে জন্ রবরশেীেৃত োবরলে 
সু্লস (রডর্রিক্ট 75 সু্ল)

রডর্রিক্ট 75 গেুতু্বেূণভি অক্মতাে সরঙ্গ রশক্াথথীরদে জন্ এেটি ব্ােে 

পসটিংরস রনরদভিশনামলূে সমথভিন উেলধি েো িয়। লরঘষ্টে জন্ আরদরশে 

মরধ্ োো রনয়ন্ত্রণমলূে েরেরবশ (LRE), রশক্াথথী সাধােণ রশক্া 

পশ্ররণেরক্,রবরশে েরমউরনটি সু্ল ্বরন ও রবরশোরয়ত সু্রল, োশাোরশ 

সংস্া, িাসোতাল এবং বারড়রত অবরস্ত রবরশে পশ্ররণে ক্াস রডর্রিক্ট 

75 েরেরেবা পেরত োরেন। IEP টিম েথােথ্ারব আেনাে সন্তারনে 

জন্ পরিাগ্াম এবং পশ্ররণে আোে তাে জ্ানীয়, সামারজে, মানরসে এবং 

শােীরেে েরেিালনব্বস্াে উেে র্রতি েরে রনধভিােণ েেরব। রডর্রিক্ট 75 

েরেরেবা 12 — মারসে পরিাগ্ারম সাোবছরেে জন্ রিদান েো োরব। 

রডর্রিক্ট 75 পথরে েরেরেবা রিারপ্ত রশক্াথথী রিরমত মলূ্ায়ন এবং সমস্ত শিে 

এবং োষ্ট্র েেীক্ারত অংশগ্িণ েেরত োরে বা রনউ ইয়েভি  পটেট রবেল্প 

মলূ্ায়ন ব্বিাে েরে মলূ্ায়ন পেরত োরে। রডর্রিক্ট 75, 12:1:1, 8:1:1, 

6:1:1, অনেুারত এবং েূণভি অন্ত্ুভি রক্ত রশক্াথথীরদে জন্ 12:1:4 এবং অন্ান্ 

অনেুাত েক্াে জন্ রবরশে ক্াস রিদান েরে।

আেনাে সন্তারনে েরদ উরলেেরোগ্ শনুারনে এবং দরৃষ্টিীনতাে ক্রত থারে, 

রডর্রিক্ট 75 এে রবরশে সেঞ্জারমে সরঙ্গ স্বয়ংসম্ূণভি ক্াস আরছ এবং সু্ল 

রদরনে জন্ োঠ্ক্ররমে মরধ্ ইরন্টরগ্রটড েরেরেবা আরছ। রশক্াথথী োরদে 

দরৃষ্ট এবং শনুানীরত ইনরটনরস্ পরিাগ্ারমরঙ্গে রিরয়াজন পনই তারদে সাধােণ 

রশক্া, সি — রশক্া অথবা সম্প্রদায় র্রতিে পসটিংস এে েরেরেবা োরবন। 

রডর্রিক্ট 75 এছাড়াও এমন রশক্াথথীরদেও সমথভিন েরে োো এেটি সু্ল 

পসটিংরয় উরবিগ অর্জ্তা েরে (সু্ল পফার্ে) এবং োরদে রিরেতসা বা 

মানরসে সমস্া আরছ ও োরদে িাসোতারল বা বারড়ে — র্রতিে পসটিংরয় 

সামরয়ে বা দীঘভিরময়াদী ্ারব রনরদভিশনা রিরয়াজন েরয়রছ। 

পেোরন পে্ারব রিরোজ্, রডর্রিক্ট 75 রবি্ারেে রনরদভিশ এবং সমথভিন, ESL 

েরেরেবা, ভ্রমণ রিরশক্ণ, দদনরদেন জীবনোেন (ADL) দক্তা রিরশক্ণ 

ব্রক্তগত োেভিক্রম, বরৃতিমলূে পরিাগ্ারমং এবং েেূান্তেণ সমন্বয় েরেরেবা রিদান 

েরে। আেনাে সন্তারনে IEP পত বধভিে বা রবেল্প রিেরুক্ত ব্বিারেে জন্ 

পদওয়া রনরদভিশাবলী রিসারব রবরবি্ িরব। রডর্রিক্ট 75 বারড় সু্ল অংশীদারেত্ব 

সিরোগীতা, ছাড়াও েোমশভিদান এবং রেতামাতারদে জন্ রিরশক্রণে রিস্তাব 

েরে ও েরেবাে পে বঝুরত এবং তারদে রশশরুদে জন্ সমথভিন রিদান েরে। 

রডর্রিক্ট 75 এছাড়াও এেটি রশক্াথথী োো বরধে/গেুতুে্ারব শনুারনে 

অক্মতা বা অন্ধ/দরৃষ্টিীনরদে জন্ 12:1:1 অনেুারত রবরশে পশ্ররণে েরেরেবা 

রিদান েরে। শ্রুরতরবজ্ান, সিোেী রিেরুক্ত, সাইন ্াো, ব্াে্া, অর্রোজন 

এবং িলারফোে েরেরেবা, এবং পব্ইল অন্ত্ুভিক্ত েরেরেবা পদওয়া িয়। 

রশক্াথথীো রনউ ইয়েভি  পটেট রিরমত বা রবেল্প মলূ্ায়ন অংশগ্িণ েেরত 

োরেন। 

পে সমস্ত রশক্াথথী েূণভি বা আংরশে 
সময় রবরশে রিরশক্রণে পশ্ররণরত থারে, 
তারদে জন্ সঠিে োেভিক্রম ও পশ্ররণে 
আয়তন রনরদভিষ্ট েেরবন IEP টিম। সু্রল 
থাোোলীন পোনও রশক্াথথীরে সাধােণ 
রশক্াক্রম পথরে অেসােণ েো িরল 
তাে েথােথ ব্াে্া IEP-পত রলরেত 
থােরত িরব।
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রনউ ইয়েভি  রিরদশ — সমরথভিত সু্লগরুল

োজ্ সমরথভিত সু্ল এমন রশশরুদে রবরশে রশক্া েরেরেবা রিদান েরে োো 

বরধে, দরৃষ্টিীন বা োরদে গেুতুে মানরসে বা শােীরেে অক্মতা আরছ 

এবং োরদে IEP টিম বিাো এই টাইরেে পরিাগ্ারমে জন্ পোগ্ রনধভিারেত 

েো িয়। রেছু রেছু োজ্ সমরথভিত সু্ল োঁি রদরনে জন্ আবারসে েনে 

রিদান েরে পে রশশরুদে 24 ঘন্টা সািারে্ে রিরয়াজন। 

রনউ ইয়েভি  রিরদশ রশক্া রব্াগ অনরুমারদত নন — োবরলে সু্লস 
(পড)

এই সু্ল রশশরুদে জন্ পরিাগ্াম রিদান েরে োরদে ইনরটনরস্ রশক্াগত 

িারিদাগরুল এেটি োবরলে সু্ল পরিাগ্ারমে মরধ্ রদরয় েূণভি েো োরব না। 

োজ্ রশক্া রব্াগ (SED) অনরুমারদত সু্ল পেবলমারে অসমথভি রশক্াথথীো 

বিাো অংশগ্িন েো োরব তাই পোন অ — অক্ম রশশরুদে রশক্াে সরুোগ 

রিদান েো োব না। এেটি SED — অনরুমারদত নন — োবরলে সু্ল 

আেনাে সন্তান পে সু্রল তেনই গ্িণ েেরত োরে েরদ তাে IEP পত এই 

েরেরেবাে সেুারেশ েো িয়। 

রবরশে পশ্ররণ েরেরেবা

রবরশে ক্াস েরেরেবারদ এেটি স্বয়ংসম্ূণভি পশ্ররণেক্ পদওয়া সু্ল রদরনে পোরনা অংশ জন্ অক্ম রশশরুদে জন্ েরেরেবা। অসমথভি রশক্াথথী, োো স্বসমথভি 

শবরশরষ্ট রবরশে্ারব সরজিত রনরদভিশাবলী োবাে জন্ এেরে িরয়রছ, তারদে রনরয় গঠিত, োে অথভি তাো তারদে সমথভি সিেমথীরদে পথরে আলাদা ্ারব রনরদভিশ 

োরছে। তাঁো পসই সব রশশরুদে েরেরেবা পদন োরদে সাধােণ রশক্াক্রম পথরে িারিদা, এমন রে, সম্ূেে সিায়তা বা েরেরেবা বিাোও েূেণ িয় না। 

রবরশে ক্াস েরেরেবা এেটি েরুো সময় বা আংরশে সমরয়ে র্রতিরত রিদান েো পেরত োরে। স্ব-সমরন্বত রবরশে পশ্ররণগরুলরত রশক্াথথীো অবশ্ই রশক্াগত 

রিরয়াজনীয়তাগরুল বিাো অবশ্ই পগাষ্ীবদ্ধ িরব। রশ্ররণগরুলরত এেই ধেরণে অক্মতা থাো বা েথৃে অক্মতা থাো রশক্াথথী থােরত োরে েতক্ণ তারদে 

সমতুল স্তরেে রশক্াগত এবং রশক্রণে শবরশষ্ট্গরুল, সামারজে রবোরশে স্তেগরুল, র্ৌরতে রবোশ এবং ব্বস্ােনাে রিরয়াজনীয়তাগরুল থােরব। রবরশে 

রশক্ণগরুল রবর্ন্ন েেভিারয়ে েমথী অনরুমাদন েরে ো আেনাে বাচ্চাে রশক্ামলূে এবং/ অথবা ব্বস্ােন ক্মতাে ওেে রন ভ্ি ে েরে। 

োরদে রবরশে রিরশক্রণে সারথ রবরশে রনরদভিশনামাও রিরয়াজন, স্ব-সামথভি শবরশরষ্ট পসো, তারদে পশ্ররণেরক্ে েরেমাে 15 জন রশক্াথথীে পবরশ নয়(15:1), অথবা 

এেটি োজ্-েরেিারলত বা োজ্ সমরথভিত সু্রল 12 জন রশক্াথথী (12:1),

QQ Qরশক্াথথীরদে েরেরেবা পদয় এমন এেটি রবরশে পশ্ররণেক্, োে েরেিালনাে 

জন্ রনরদভিশ — েদ্ধরতে ততদেূ িস্তরক্ে রিরয়াজন, রেোরন পশ্ররণেরক্ 

পসইসব রশক্াথথীরদে এই রনরদভিশাবলী োলরন সিায়তা েেরত এেজন 

রিাপ্তবয়স্ অরতরেক্ত ব্রক্তে রিরয়াজন িয়, তাে সবভিারধে েরেমাে েেনই 

12 জরনে পবরশ িরবনা, রনরদভিশ রশক্ণ িলাোলীন রিরত েরক্ এে বা 

এোরধে সম্ূেে সু্ল েমথী থােরবন (12:1+1)।

QQ Qপেসব রশক্াথথীে িালনামলুে রিরয়াজন অরত তীব্, এবং োরদে স্বতন্ত্র 

মরনারোগ ও িস্তরক্ে এোন্ত্ারব রিরয়াজন, রসই পশ্ররণেরক্ে েরেমাে 

ছয়জন রশক্াথথীে পবরশ িরবনা, এে বা এোরধে সম্ূেে সু্ল েমথী 

থােরবন রিরত পশ্ররণরত রশক্ণ িলাোলীন সিায়তা েোে জন্ (6:1+1)।

QQ  পেসব রশক্াথথীে িালনামলুে রিরয়াজন অরত তীব্, এবং োরদে অথভিেূণভি 
মরনারোগ ও িস্তরক্ে এোন্ত্ারব রিরয়াজন, রসই পশ্ররণেরক্ে েরেমাে 

আটজন রশক্াথথীে পবরশ িরবনা, রিরত পশ্ররণরত রনরদভিশ রশক্ণ িলাোলীন 

সিায়তা েোে জন্ এে বা এোরধে সম্ূেে সু্ল েমথী থােরবন 

(8:1+1)।

QQ Qেঠিন ধেরনে বিুমাররেে্ারব অসমথভি রশক্াথথী, োরদে রশক্ণসিূীরত 

রিাথরমে েেভিারয়ে habilitation এবং রিরেতসা সংেকু্ত, তারদে পশ্ররণেরক্ে 

েরেমাে 12 জরনে পবরশ িরবনা। রশক্ে সংেরুক্তরত েমথী ও রশক্াথথীে 

অনেুাত িরত িরব রিরত রতনজন রশক্াথথী রেছু এেজন েরে েমথী। 

অরতরেক্ত েমথীটি িরত োরেন পোনও রশক্ে, সম্ূেে সু্ল েমভিিারে 

এবং/অথবা সংরলিষ্ট েরেরেবে (12:1+(3:1))।



IEP টিম পসন্টাল র্রতিে সারোটভি  টিম (CBST) পত পদওয়াে েূরবভি এেটি 

উেেকু্ত রশক্াগত পসটিং রিরনিত েেরত সিায়তাে জন্ আেনাে সন্তান পে 

স্রগত োেরব ও সেল োবরলে সু্রলে জন্ উেলধি রিরতটি অেশরনে 

অবশ্ই রবরবিনা েেরব। েেন এেটি IEP টিম CBST ে এেটি পেস 

রবলম্ব েেরব, এটি জেেুী পে আেরন আেনাে সন্তারনে জন্ এেনও এেটি 

রনরদভিষ্ট শবরশরষ্ট্ে জন্ এেটি সেুারেশ শতরে েরেনরন এবং সত্ই এেটি 

োবরলে সু্ল পসটিং েরেরছন। অন্ েথায়, CBST এেটি রবলম্ব মারন 

আেনাে সন্তান এেটি নন — োবরলে সু্রলে জন্ সেুারেশ োরব না। 

েরদ আেনাে সন্তান নন — োবরলে সু্রলে জন্ উেেকু্ত িয়, এবং তারে 

সু্রল গ্িণ েো িয়, তািরল IEP এই তরথ্ে সরঙ্গ রনরদভিশ সম্ন্ন েেরব।

রনউ ইয়েভি  রিরদশ রশক্া রব্াগ অনরুমারদত নন — োবরলে সু্লস 
(আবারসে) 

আবারসে সু্ল িল এমন পসটিংস পে এেটি 24 রদন রিরত র্রতিরত পশ্ররণেরক্ 

এবং সংগঠিত বাসোেী েরেরবরশে রনরবড় পরিাগ্ারমং রিদান েরে। এই 

পরিাগ্ামটি এমন রশশরুদে জন্ োে রশক্াগত িারিদাগরুল এত রনরবড় পে 

তারদে 24 ঘন্টাই মরনারোরগে রিরয়াজন আরছ। েরদ এটি রনধভিােণ েো িয় 

পে এেটি আবারসে পসটিং এে জন্ উেেকু্ত, তািরল DOE এে োরষ্ট্রে 

বাইরে আবারসে পসটিংরসে জন্ রবরবিনা েোে আরগ োরষ্ট্রে প্তরে 

আবারসে পসটিংরসে জন্ রবরবিনা েোে রিরয়াজন।

বারড় এবং িাসোতারলে রনরদভি রশো

এগরুল রশক্াগত েরেরেবা অক্ম রশশরুদে রিদান েো িয় োো অক্মতাে 

জন্   এেটি বরধভিত সময়সীমাে সু্রল পেরত অক্ম। রসগরুল শধুমুারে ততক্ণই 

পদওয়া িত েতক্ণ েেভিন্ত বাচ্চা সু্রল পফোে মত অবস্ায় না আসরছ, অথবা 

িাসোতারলে রনরদভি রশে পক্ররে, েতক্ণ না পছরলটি বা পমরয়টি িাসোতাল 

পথরে ছুটি োরছে। এইসব েরেরেবা শধুমুারে গেুতুে রিরেতসাগত বা মানরসে 

সমস্ায় আক্রান্ত পোরনা বাচ্চাে জন্ সেুারেশ েো িরত োরে ো তারে 

সমস্াে সমাধান না িওয়া অবরধ সু্রল োওয়া পথরে রবেত েরে। রসইসব 

বাচ্চাে জন্ও পসগরুলে সেুারেশ েো িরত োরে োো এেটি অনরুমারদত, রব 

— সেোেী সু্রলে অরেক্ায় আরছ পেোরন তাো এেনও সরুোগ োয়রন।

আেনাে বাচ্চা িাই সু্রলে রশক্াথথী/রশক্াথথী িরল শদরনে নু্ নতম দঘুন্টাে 

জন্ বারড় ও িাসোতাল রনরদভিশনাে জন্ এবং অন্ান্ রশক্াথথী/রশক্াথথীীো 

জন্ এে ঘন্টাে জন্ নরথ্ুক্ত িরব। েত ঘন্টাে জন্, েতক্রণে পসশন 

এবং সপ্তারি পমাট সমরয়ে েরেমাণ রনধভিারেত িয় IEP টিম বিাো এবং 

অবশ্ই আেনাে বাচ্চাে রনজস্ব রিরয়াজরনে র্রতিরত। 
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অ্ারোরমারডশন এবং েরেেূেে সিায়ে এবং েরেরেবারদ

সমূ্েে েরেরেবা ও সিায়তাে অথভি িল সমথভি রশক্াথথীরদে সরঙ্গ োো 

রশক্া লার্ অসমথভি পসইসব পোগ্ রশক্াথথীরদে জন্ তারদে োরেোরশ্ভিে 

সীমাবদ্ধতারে েথাসম্ভব ঠিেঠাে েরে তুলরত সিায়তা ও েরেরেবা এবং 

অন্ান্ সিায়তা রিদান েো। এেজন, রেরন পনাট পনরবন, আধা — 

পেশাদাে েমভিিােী, বসাে রবরশে ব্বস্া, রবরশে্ারব রিস্তুত উেেেণসমিূ 

এবং েঠনোঠরনে সিায়ে মলূ রবেরয়ে েেূরেো িল এেেম রেছু উদািেণ।

এইসব সািাে্ ও েরেরেবাগরুল িয় সাধােণ রশক্া পক্ররে রেংবা অন্ান্ 

রশক্াব্বস্ায় অনরুমাদন েো িরয় থারে। অনেূুেে সািাে্ ও েরেরেবাও 

এোরন সংেকু্ত িরত োরে রেন্তু পসগরুল শধু ুউোদান, উেেেণ ও 

অর্রোজনগরুলে মরধ্ সীমাবদ্ধ নয়: 

ব্বিারেে রক্রয়ামলূে সমীক্া — ব্বিারেে রক্রয়ামলূে সমীক্া পসইসব 

রশক্াথথীরদে জন্ োরদে ব্বিাে অন্ান্ রশক্াথথী/রশক্াথথীীরদে েড়ারশানাে 

পক্ররে রিরতবন্ধেতা শতরে েেরছ। এে সরুনরদভিষ্ট উরদেশ্, রোনও রশক্াথথীরে 

জন্ ব্বিারেে সিায়তা এবং েরেরস্রতে সেনে সমীক্া, ো রেছু রবরশে 

আিেণরে ও তাে ফলাফরলে গেুত্বরে রনরদভিশ েো। ব্বিারেে রক্রয়ামলূে 

সমীক্াে ফলাফল িয়রতা এেটি ব্বিারেে িস্তরক্রেে েরেেল্পনাে সারথ 

এেরেী্ূত িরত োরে, োরত িস্তরক্রেে েরেেল্পনা মােফত ব্বিােরে রিরনিত 

েো োরব। 

উেরোজরনে অথভি েরেরবরশে সারথ মারনরয় পনওয়া, রনরদভিশ বা রবেয়বস্তু 

(পেমন, বড় েরে ছাো বা পব্ইল, এে েষৃ্ায় েরয়েটি মারে উেেেণ, 

োজ পশে েোে জন্ অরতরেক্ত সময় রবেল্প ব্বস্ায় এেেম রেছু 

রনরদভিশমলূে রবেয়বস্তু) ো এেজন অসমথভি রশক্াথথীরে রবেয়বস্তু বঝুরত 

বা তাে েমভিসিূী পশে েেরত সািাে্ েরে। ো পশোরনা িরছে পসটি 

অ্ারোরমারডশনগরুল েরেবতভিন েরে না। 

োঠ্ক্রম উেরোজন — এেজন রশক্াথথী ো পশোরনা িরছে পসইসব রনরদভিশাবলী 

পেমন্ারব রনরছে এবং তা রিরয়াগ েেরছ, তাে পরিরক্রত উেরোজন ব্বস্া 

েরেবরতভিত িরত োরে। তাঁো বই, বড় েরে ছাো বই, রব্ইল উেেেণ, 

অরঙ্কে জন্ ে্ালকুরলটে বা পলোে অথবা/এবং েড়াে জন্ রিেরুক্তে 

েরেবরতভি  শ্রুরত েন্ত্র ব্বিাে েেরত োরেন। 

োঠ্ক্রম েেূান্তেেেণ — েেূান্তেেেণ, রে োঠ্ক্রম পদওয়া আরছ তাে 

সিূী এবং/অথবা তাে রনরদভিশাবলীে স্তেরে েরেবতভিন েেরত োরে। এটা 

শধুমুারে তেনই েো িরব েেন রনরদভিশাবলী পথরে রশক্াথথীে রশক্াব্বস্া বিাো 

লা্বান িবাে রিরয়াজন িরব।  েরেমারেে েনুগভিঠন বা োরজে পেন্দ্ররবদে ু

সি েেূান্তেেেরণে উদািেণ। 

স্বতন্ত্র সিায়তা/উেরোজন — রিশ্ন ও রনরদভিশাবলীে েেূান্তে, অন্ পশ্ররণেরক্ 

োবাে জন্ অরতরেক্ত সময়, বসাে জন্ রবরশে বরদোবস্ত, উেরোজন 

ব্বস্াে েেীক্া, রেমন, রিশ্নাবলী উচ্চস্বরে েঠন বা েনুঃেঠন, অরতরেক্ত 

সময় ইত্ারদ, োঠ্ক্রম সিায়তা, রেমন, রবরশে্ারব রনরদভিষ্ট োঠ্ উেেেণ, 

মলূ ্াবনাে সংরক্প্তেেণ, সংস্ামলূে সিায়তা, রিাে — রলেন টীো অথবা 

েঠন সিায়ে ইত্ারদও েকু্ত।  

অনেূুেে সিায়তা ও েরেরেবাে সারথ রবর্ন্ন েমথীবদৃে, রেমন, সংেকু্ত 

সিায়েো, রবরশে রশক্ণ রশক্েবদৃে এবং আধা — পেশাদাে েমথীবদৃে — 

এঁোও সংেকু্ত িরত োরেন এবং এঁো নানা্ারব আেনাে বাচ্চাে রবর্ন্ন 

রিরয়াজন পমটারত সিায়ে িরবন। 

পশ্ররণরব্াজন মকু্ত েরেরেবারদ সি সাধােণ রশক্া

েরদ আেনাে বাচ্চা রবরশে রশক্ণ পথরে রবিু্ত িরয় থারে, তািরল তাে 

জন্ েরেরেবা আরছ (পেমন "রিত্ক্" রনরদভিশ রে), এবং তাে রিানরজশন 

পথরে সাধােন োঠ্ক্ররম (পেমন 'েরোক্' রনরদভিশ রে) রেরত সািাে্ েোে 

জন্ রশক্ে থােরবন। 

এই েরেরেবাে সরঙ্গ রনরদভিশমলূে সিায়তা থােরত োরে। সংরশাধন, 

রনরদভিশমলূে এবং/অথবা েেীক্ামলূে উেরোজন বা ততসংক্রান্ত েরেরেবা। 

পোনও রশক্াথথী শধুমুারে তাে েনুমূভিল্ায়রনে েরেই পশ্ররণিু্ত িরত োরে।

আেনাে বাচ্চা পশ্ররণিু্ত িরয় থােরল েূণভি সময় সাধােণ রশক্াক্ররম 

থাোোলীন রিানরজশন সফল েরে পতালাে জন্ তাে েরদ পোনও সািাে্ 

রিরয়াজন িয় তািরল IEP টিম তা েেরবন। 



রবরশেীেৃত েরেবিরণে অ্ারোরমারডশন

রবরশে স্ানান্তেেেণ উেরোজরনে জন্ আেনাে বাচ্চা রিাথরমে্ারব 

রনবভিারিত িরল IEP টিম অবশ্ই আেনারে তাে রিরেতসা সংক্রান্ত তথ্ারদ 

ব্াোরে সরুিত েেরবন। এই তথ্ আেনারে রিাথরমে সামারজে ইরতিাস 

আরলািনাে সময় জানারনা িরব। রবরশে স্ানান্তেেেণ উেরোজরন অন্ত্ুভিক্ত 

েরয়রছ সীরমত সমরয়ে ভ্রমণ, আংরশে — পেশাদােরদে স্বতন্ত্র স্ানান্তেেেণ, 

নাসভি এবং রিরেতসা — সংক্রান্ত উেরোজন।

আেনারে রিরেতসা — সংক্রান্ত উেরোজরনে জন্ েরেরেবা রিদানোেী 

রিরেতসরেে েূেণীয় আরবদন েররেে রিরতরলরে পদওয়া িরব পেটি অবশ্ই 

আেনাে রিরেতসে বিাো েূণভি েেরত িরব। আেরন HIPPA পথরে এেটি 

পিলথ ইনফেরমশন োেসু্ রয়ন্ট অব্িরতে অনরুমাদরনে আরবদন েরে োরবন 

পেটি আেনারে েূণভি েরে IEP টিমরে রদরত িরব। 

রবরশে স্ানান্তেেেরণে জন্ আরবদনসমিূ।

উেরোজরনে জন্ রিরেতসরেে পথরে রিরেতসা — সংক্রান্ত সাম্প্ররতে 

তথ্সমিূ রদরত িরব োরত আেনাে বাচ্চাে রিরেতসাগত েরেরস্রত এবং পেন 

তাে এই উেরোজন রিরয়াজন তা পেষ্ট্ারব বণভিনা েরে। উদািেণস্বেেূ, 

আেরন েরদ রবরশে পোনও বাস বা বাতানকুূল বাস িান, তরব তা 

অবশ্ই আেনাে বাচ্চাে স্বারস্্ে রিরেতসাগত েরেরস্রতে রববেরণে সরঙ্গ 

পেন এই ধেরনে েরেরেবা িাই তাে েথােথ ব্াে্া রদরত িরব। আেনাে 

বাচ্চাে িূড়ান্ত েেভিারয়ে েেভিরবক্রনে সময় তাে রিরেতসে বিাো অবশ্ই 

িূড়ান্ত র্রতিরত এইসব তথ্ রদরত িরব অথবা রতন বছরেে মলু্ায়ন 

বাধ্তামলূে্ারব রদরত িরব এই উেরোজন অনরুমাদরনে জন্।

সীরমত সমরয়ে ভ্রমণ, আংরশে — পেশাদােরদে স্বতন্ত্র স্ানান্তেেেণ, নাসভি 

এবং রিরেতসা — সংক্রান্ত উেরোজন এই সবই রিরেতসে বিাো েেভিরবক্ন 

িওয়া রিরয়াজন। ঐ েেভিরবক্রনে ওেে র্রতি েরে রিরেতসে পে অনরুমাদন 

পদরবন তা IEP টিরমে শবঠরেে আরগই IEP টিমরে রদরত িরব। রিরেতসে 

মলূ রিরেতসা — সংক্রান্ত অনরুমাদরনে রবেল্পও রদরত োরেন। 

IEP টিম েরদ আেনাে বাচ্চাে জন্ রবরশে স্ানান্তেেেণ রনরচিত েরেন, 

তািরল উেরোজরনে ধেন সম্রেভি  আেনারে IEP — পে জানারত িরব। 
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অরতরেক্ত রবরশে রশক্া েরেরেবারদ

আধা পেশাদাে েরেরেবারদ — অক্মতা থাো রেছু বাচ্চাে তরদে 

ব্বস্ােনাে রিরয়াজনীয়তাগরুলে জন্ বা তারদে রনরদভি রশো পথরে 

উেোে োওয়াে অনমুরত রদরত রদরনে সমূ্ণভি বা আংরশে সময়টিে 

জন্ সিায়তাে েরেরেবাে রিরয়াজন িরত োরে। অন্ান্ রজরনসগরুলে 

মরধ্ পোনও আধা পেশাদাে অ্াসাইন িরত োরে:

n আেনাে সন্তারনে েরদ পোনও আিেণ তাে বা অন্ান্রদে েরক্ 

রবেজিনে িয় তরব সািাে্ েেরত; 

n েরদ সু্রল োওয়া আসাে েরথ বারস আেনাে সন্তারনে আিেণ 

তাে বা অন্ান্রদে েরক্ রবেজিনে িয়। 

আধারেশাদােোও ওরেরয়রন্টশন ও মরবলটি, স্বাস্্ পেশাদাে অথবা 

পশৌিেমভি বা অন্ান্ োেণগরুলে জন্ রিরনিে ্াোে ব্াে্াোেী, 

পমৌরেে ব্াে্াোেী বা রেউেকু্ত রপেি অনবুাদে রিসারব অ্াসাইন 

িরত োরে।

সাধােণ রশক্া পশ্ররণেরক্ অ্াসাইন িওয়া আধারেশাদােরদে োছ পথরে 

সমথভিন আেনাে সন্তারনে োজ ও অ্াসাইনরমন্ট রশরে রনরত সিায়তা 

ও েনুোয় পজাে রদরত ও পছাট পগাষ্ী রনরদভি রশোে জন্ আবরশ্ে 

িরত োরে। এেই স্তরেে সমথভিন আেনাে সন্তারনে সমস্ত েরেরস্রতরত 

আবশ্ে নাও িরত োরে। রেমন তাে গরণরত সিায়তাে রিরয়াজন 

িরত োরে তরব রদরনে বারে সময়টিে জন্ পোনও অরতরেক্ত 

সমথভিরনে নাও দেোে িরত োরে।

সিায়ে রিেরুক্ত রড্াইস এবং েরেরেবাসমিূ — সিায়ে রিেরুক্ত এেটি 

সেঞ্জারমে অংশ, অক্মতা থাো পোনও বাচ্চাে োেভিেে ক্মতা 

বাড়ারনা, েক্ণারবক্ণ বা উন্নরত েোে জন্ ব্বহৃত িয় এমন েণ্ 

অথবা রসরটেম (পেমন এেটি েরমউরনরেশন রড্াইস, FM ইউরনট, 

েরম্উটাে অ্ারসেস)। এেটি সিায়ে রিেরুক্ত েরেরেবা ি'ল এমন 

এেটি েরেরেবা ো রিত্ক্্ারব অক্মতা রনবভিািন, অরধগ্িণ সি 

পোনও বাচ্চারে রিত্ক্্ারব সিায়তা েরে বা এেটি সিায়ে রিেরুক্ত 

রড্াইস ব্বিাে েরে। আেনাে সন্তারনে রিরয়াজন এমন পে পোনও 

সিায়ে রিেরুক্ত বা েরেরেবা অবশ্ই তাে IEP পত তারলোবদ্ধ থােরত 

িরব। েরদ আেনাে সন্তারনে সিায়ে রিেরুক্তে রিরয়াজন আরছ বরল 

আেরন মরন েরেন তরব আেরন পোনও সিায়ে রিেরুক্ত মলূ্ায়রনে 

অনরুোধ েেরত োরেন।

গিৃীত শােীে রশক্া — গিৃীত শােীে রশক্া রবোশমলূে রক্রয়ােলাে, 

পগমস, রপোটভি স এবং ছদেগরুল ো স্বতন্ত্র বাচ্চাে রনোেরদ বা 

সফল্ারব রনয়রমত শােীে রশক্া পরিাগ্ারমে রক্রয়ােলারে অংশগ্িণ 

েেরত নাও েেরত োরে এমন বাচ্চাে আগ্ি, ক্মতা এবং 

সীমাবদ্ধতাগরুলে সারথ উেেকু্ত এেটি রবরশে্ারব নেশােৃত পরিাগ্াম। 

আেনাে সন্তারনে রনয়রমত শােীে রশক্া পরিাগ্ারম সংরলিষ্ট রক্রয়ােলাে 

সম্াদনা েেরত ক্মতাটি তাে অক্মতা িস্তরক্ে েোে পক্ররে তারে 

গিৃীত শােীে রশক্াে জন্ রিস্তাব পদওয়া িরত োরে।

রিসারেত সু্ল বেভি (বারো মারসে সু্ল বছরেে েরেরেবারদ) — েরদ 

আেনাে সন্তারনে তাতেেভিেূণভি ব্থভিতা রিরতরোধ েেরত গ্ীরমে তাে 

রশক্াটি িারলরয় োওয়াে রিরয়াজন িয় তরব বারো মারসে সু্ল বছরেে 

েরেরেবাগরুল সেবোি েো িরত োরে। 

পশৌিালয় রিরশক্ণ — আেনাে সন্তানরে স্বাধীন্ারব পশৌি রিরশক্রণে 

জন্ রিস্তুত েেরত সিায়তা েেরত পশৌিালয় রিরশক্ণ এেটী স্বল্প — 

পময়াদী রনরদভি রশোে েরেরেবা। এটি আধা পেশাদােো সেবোি েরে 

োো রশক্াথথীরে সরূি রনধভিােণ েরে পদয়, রনরদভিশ পদয় ও সিায়তা 

েরে। 

পেরেন্ট োউরসেরলং এবং রিরশক্ণ — েরদ পেরেন্ট রিসারব আেনাে 

সন্তারনে রবরশে রিরয়াজনীয়তাগরুলে অনধুাবরন রেছু সিায়তাে রিরয়াজন 

িয় তরব পেরেন্ট োউরসেরলং এবং রিরশক্ণ আেনারে আেনাে সন্তারনে 

রবোশ এবং/অথবা রবরশে অক্মতা সম্রেভি  আেনারে তথ্ সেবোি 

েেরত োরে। রেরেন্ট োউরসেরলং এবং রিরশক্ণটি েরদ আেনাে সন্তান 

েমথীে অনেুাত 8:1:1, 6:1:1 ও 12:1:4 রত রবরশে পশ্ররণগরুলরত থারে 

তরব আদশভিগত্ারব সেবোরিত িয়। এগরুল রিাপ্তবয়স্ োউরসেরলং 

েরেরেবা নয় এবং এটি আেনাে ব্রক্তগত বা রশক্াগত রিরয়াজনীয়তা 

েূেরণ উদেীষ্ট নয়। 

ভ্রমরণে রিরশক্ণ — ভ্রমরণে রিরশক্ণ েরেরেবাগরুল স্বল্প পময়াদী, 

সাোংশেকু্ত এবং রবরশে্ারব নেশােৃত রনরদভি রশো ো অন্ধত্ব বা 

দরৃষ্টশরক্তে ত্রুটি ব্তীত অক্মতা থাো িাই সু্রলে রশক্াথথীো বারড় 

এবং পোনও রনরদভিষ্ট গন্তরব্ে মরধ্ ভ্রমণ েোে সরঙ্গ সরঙ্গ (সাধােণত 

সু্ল বা েমভিস্ান) সবভিজনীন েরেবিরণে োন এবং সরুবধাগরুল রনোেরদ 

ও স্বাধীন্ারব ব্বস্া েেরত রশক্াদান েরে।

স্ানান্তেরণে সিায়তা েরেরেবারদ — েোমশভি এবং/অথবা রিরশক্রণে 

মরতা স্ানান্তেরণে সিায়তা েরেরেবারদ আেনাে সন্তান স্ব — 

সমরন্বত রবরশে ক্াসগরুল পথরে সাধােণ রশক্া পশ্ররণগরুলরত বা েম 

সীমাবদ্ধতােকু্ত পসটিংরস োওয়ে সারথ সারথ তাে সারথ োজ েো 

েমথী সদস্রদে সংরক্প্ত সমরয়ে জন্ সেবোি েেরত িরত োরে।
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রব্াগ 5

IEPটি রবোরশত িওয়াে েরে: IEP-ে আরলািনাোরল েরেরেবাে 
ব্বস্া

IEP-ে টিম রমটিংরয়ে সমারপ্তে আরগ 

আেনাে বাচ্চাে রবরশে রিরশক্ণ 

সংক্রান্ত আনেূুরবভিে তথ্ আেনারে 

অবশ্ই জানারনা িরব। আেনাে 

সন্তারনে জন্ রিস্তারবত েরেরেবা 

থাোে সর্বিও, আেনাে সন্তারনে জন্ 

তাে সু্রল থাোে েথাসাধ্ রিরিষ্টা 

শতরে েো িরব।

অরধোংশ রিরতবন্ধী ছারেো পে পোরনা সু্রল পেরত োরে এবং েরদ 

তারদে অক্মতা নাও িয়, তাো পে পোরনা বারড়ে পজান সু্ল বা 

তারদে েছদেমত এেটি সু্ল পেরত োরে। শােীরেে রিরতবন্ধী ছারেগণ 

রবদ্ালয়-সংক্রান্ত সাফল্ে জন্ রিরয়াজনীয় েরেরেবাে সমথভিন োরব 

পেটি অরধোংশ সু্লই আেনাে সন্তানরে সরবভিাতিম সমথভিন রিদান েরে। 

IEP রিরক্রয়াটিরত আমাে অরধোেগরুল েী েী?

   —েষৃ্া 36 পদেনু

সমস্ত রশক্াথথীে উচ্চ গণুমান, 
ি্ারলরঞ্জং রনরদভি রশোয় অ্ারসেস থাো 
উরিত।
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IEP-ে টিম রমটিংরয়ে সমারপ্তে আরগ আেনাে বাচ্চাে রবরশে রিরশক্ণ 

সংক্রান্ত আনেূুরবভিে তথ্ আেনারে অবশ্ই জানারনা িরব। আেনাে সন্তান 

েরদ অন্ান্ সংেকু্ত েরেরেবা, এেটি রবরশে পশ্রণীে বা সমরন্বত সি-রশক্ণ 

বরগভিে জন্ বাঞ্ছনীয় িয়, তািরল বতভিমান রবদ্ালরয় থােরত আেনাে সন্তারনে 

জন্ েথাসাধ্ রিরিষ্টা েো িরব। েরদ সু্ল মরন েরে পে তাো আেনাে 

সন্তারনে জন্ েরেরেবাে সম্প্রসােণ িারলরয় োরব তািরল সু্ল অরতরেক্ত 

সম্রদে জন্ রশশরুদে রিথম পনটওয়ােভি  এবং ক্াটোে পে সমথভিন েেরব। 

http://schools.nyc.gov/Offices/CFN/default.html

েরদ এেটি IEP টিম রমটিংরত সু্ল সাইরটে সম্রেভি  এেটি রসদ্ধান্ত পনওয়া 

িয়, ততক্ণাত আেরন আেনাে েছরদেে ্াোয় এেটি েূরবভি রলরেত পনাটিশ 

গ্িন েেরবন (েূরবভি সেুারেরশে ফাইনল পনাটিশ রিসারব েরেরিত) েরদ 

এইটি DOE এে বিাো উরলেেেৃত রিরসরব এেটি আবতৃ ্াো থারে (পদেনু 

শব্দরোে, েষৃ্া 44)। এইটি আেনারে েরেরেবাে েথা বলরব পেটি আেনাে 

রশশ ুগ্িন েেরব। আেনাে সন্তারনে IEP পত পে রবরশে রশক্া েরেরেবাে 

সেুারেশ েো িরব তাে এেটি আলাদা রবজ্রপ্ত সু্রলে নাম ও ঠিোনা সি 

আেনারে জারনরয় পদওয়া িরব পেটি বতভিমান অবস্ান পথরে আলাদা িরব 

পেোরন আেনাে সন্তান গ্রথিবদ্ধ েেরছ। 

রেতা বা মাতা রিসারব, রনাটিরশ সেুারেশ েো সাইরট আেনাে আরগ পথরে 

োওয়াে অরধোে আরছ. আেরন েরদ এেটি সাইরটে দশভিন েেরত িান, 

তািরল পনাটিশ তারলোবদ্ধ ব্রক্তে সারথ আেনাে পোগারোগ েো উরিত। 

েরদ আেরন IEP টিম রমটিরঙ্গ উেরস্ত না থারেন অথবা েরেরেবাে 

অবস্ারনে আরলািনা আেনাে সারথ েো িয়রন, আেরন আেনাে েছরদেে 

্াোয় এেটি েূরবভি রলরেত পনাটিশ গ্িন েেরবন েরদ এইটি DOEএে বিাো 

উরলেেেৃত রিরসরব এেটি আবতৃ ্াো থারে (পদেনু শব্দরোে, েষৃ্া 44)।

ছারেো োো রবরশে রশক্া েরেরেবা গ্িণ েরেন রন: রিাথরমে অনরুমাদন

েরদ আেনাে সন্তান রবরশে রশক্া েরেরেবা গ্িণ েরেরন, তািরল তারদে 

পদওয়াে আরগ আেরন রিস্তারবত রবরশে রশক্া েরেরেবাে জন্ অনরুমাদন 

রদন। রলরেত পনাটিরশে নীরি আেনারে সম্মরত জারনরয় এবং রনরদভিশ 

তারলো্ুক্ত ঠিোনাএ এটি রফরেরয় রদরত িরব। আেরন েরদ অনমুরত না 

পদন, তািরল আেনাে সন্তারনে রিস্তারবত পসবা ছাড়া সাধােণ রশক্া গ্িন 

েেরব। 

ছারে পে রবরশে রশক্া পসবা রিারপ্ত েেরছ 

আেরন পোন েরেবতভিন িয় না এে আরগ োও পনাটিশ েো িরব রবজ্রেত 

এেটি নতুন IEP টিম রমটিরঙ্গে ফরল আেনাে সন্তারনে রবরশে রশক্া 

েরেরেবাএ পোন েরেবতভিন িরল আেনারে েূরবভি রলরেত পনাটিশ োঠিরয় 

জারনরয় পদওয়া িরব। রে ছারে ইরতমরধ্ রবরশে রশক্া গ্িণ েেরছ তারদে 

জন্, আবাে সম্মরতে রিরয়াজন পনই। 

আেরন েরদ সেুারেরশে সারথ এেমত িন, আেনারে রলরেত পনাটিশ সাইন 

েরে এবং তারলো্ুক্ত ঠিোনা পত পফেত োঠারত িরব। তােেে আেনাে 

সন্তারনে জন্ রবরশে রশক্া েরেরেবাে ব্বস্া েো িরব এবং আেনারে 

এেটি অনরুমাদন েরে োঠারনা িরব। এই রবজ্রপ্ত পত নতুন েরেরেবা আেম্ভ 

েোে তারেে জারনরয় পদওয়া িরব। 

আেরন েরদ অসম্মত িন তািরল আেরন DOE পে পোগারোগ েরে এবং 

আেনাে মতামত এে সমাধান পোজা উরিত। আেরন েরদ DOE এে সরঙ্গ 

এেমত না িন, তািরল আেনাে এেটি মধ্স্তা বা রনেরেক্ রিয়ারেং 

অনরুোধ েোে অরধোে আরছ। মধ্স্তাে সময়, রনেরেক্ রিয়ারেং বা 

পোনও আরেল রিরক্রয়াএ, আেনাে সন্তারনে এে েরেরেবাগরুল েরেবরতভিত না 

িওয়া েেভিন্ত রনেরেক্ রিয়ারেং অরফসারেে পোনও আরেল বা রসদ্ধান্ত সমারপ্ত 

জারে েো সম্ভব িরব না। 

রবরশে রশক্া েরেরেবাে জন্ অনরুমাদন রিত্ািাে

রবরশে রশক্া েরেরেবা পে অনরুমাদন পদওয়াে েরে, আেরন আেনাে সন্তারনে 

IEP রনরদভিষ্ট রবরশে রশক্া েরেরেবাে জন্ পে পোরনা সময় অনমুরত রিত্ািাে 

েেরত োরেন। অনরুোধটি রলরেত পদওয়া আবশ্ে। েেন সম্মরত রিত্ািাে 

েেরছন, তেন এটি আেনাে সন্তারনে IEP রনরদভিষ্ট েরেরেবাে এবং সমস্ত 

রবরশে রশক্াে জন্ িরব। এই সেুারেশটি রবরশে েরেবিন, সিোেী রিেরুক্ত, 

পরিাগ্াম েরেবতভিন, েেীক্াে উেরোজন এবং েরেবতভিন রিিাে মানদরণ্ডে 

জন্ িরব। রে বাচ্চারদে পে রবেল্প মলূ্ায়ন অংশগ্িণ সেুারেশ েো 

িরয়রছল তাো আে রবেল্প মলূ্ায়ন পরিাগ্ারম অংশগ্িরণে পোগ্ থােরব না। 

আেরন পেবল রবরশে রশক্া ও অন্ান্ সংেকু্ত েরেরসবাে এেটি অংরশে 

আেনারে রবরশে রশক্াে েরেরেবাগরুল 
শেু ুেেরত অবশ্ই রিােরম্ভে সম্মরত 
সেবোি েেরত িরব।



জন্ সম্মরত রিত্ািাে েেরত োেরবন না। এই েরেরস্রতরত পেোরন আেরন 

IEP সেুারেরশে শধুমুারে এেটি অংরশে জন্ এেমত নন, এেটি IEP টিম 

রমটিরঙ্গে ব্বস্া েো িরব ও ছারেছারেীরদে IEP েেভিারলািনা েো িরব বা 

আেরন রিরক্রয়া োতা 36 এ নরথত েেূরেো েদ্ধরত ব্বিাে েেরত োরেন। 

আেনাে োছ পথরে রবরশে রশক্া েরেরেবাে জন্ অনরুমাদন রিত্ািারেে 

রলরেত রবজ্রপ্ত োওয়াে 10 ে্ারলডিাে রদরনে মরধ্ সু্ল বা CSE অরফস 

(অ-নিুে ছারে এবং অোবরলে ছারে , সংেীণভি এবং িাটভি াে সু্রলে পদাসে) 

এেটি সম্ূণভি পনাটিশ োঠারব পে অর্্াবরেে সম্মরত রিত্ািারেে জন্ 

রবরশে রশক্া পসবা বেোস্তেেণ েো িরছে। এই রবজ্রপ্ত পত উরলেরেত থােরব 

পে IEP বাঞ্ছনীয় রবরশে রশক্া েরেরেবা আেনাে সন্তান গিৃণ েরেরছ এবং 

আে রিারপ্ত েেরব না। রবজ্রপ্ত পত ইরঙ্গত থােরব পে আেনাে সন্তান সাধােণ 

রশক্া গিৃণ েেরব, আেনাে সন্তান পে সব সমরয় পোরনা শঙৃ্খলা/সাসরেনশন 

েদ্ধরত সি এেটি সাধােণ রশক্া ছারে রবরবিনা েো িরব, এবং আেনাে 

সন্তারনে জন্ আে IEP টিম রমটিং অনরুষ্ত েো িরব না। এই ইর্রন্টে 

জন্ আেনাে পোরনা রিশ্ন থােরল পে ব্রক্ত পে পোরগরোগ েেরবন তাে 

েরেরিরতও রবজ্রপ্ত পত উেলধি েো িরব।

েেন এেটি রবরশে রশক্া েরেরেবা রিত্ািাে েো িরব, সু্ল বা CSE 

অরফস আেনাে সন্তারনে জন্ ঊধ্বভিতন রিত্ািাে সম্মরত পত এেটি IEP টিম 

রমটিং আহ্ান েেরত োরে না। উেেন্তু, সম্মরত রিত্ািারেে ফরল সু্ল বা 

CSE অরফস আেনাে সন্তারনে রশক্া পেেডভি  বা রবরশে রশক্া ও অন্ান্ 

সংেকু্ত েরেরসবা বা পোন পেফারেসে ও সংরশাধন রিরয়াজন পবাধ েেরব না। 

দয়া েরে পনাট েেনু পে সু্ল বা CSE অরফস পোরনা োেরণ রিরক্রয়া 

েদ্ধরত (অথভিাত, মধ্স্তা বা এেটি রনেরেক্ োেরণ শনুারনে রিরক্রয়া) 

ব্বিাে েেরবন না োরত এেটি ক্মতাসীন েরেরেবাগরুল আেনাে সন্তারনে 

িরত োরে আেনাে সম্মরত ছাড়াই রিদান েো োরব।

আেনাে সন্তারনে েরদ এেটি রবরশে পশ্রণীে পসটিং রিরয়াজন িয় এবং আেরন 

(েূরবভি সেুারেরশে মরধ্ িূড়ান্ত রবজ্রপ্ত রিসারব) এেটি রলরেত পনাটিশ োরবন 

না।রসই বছেরে 60 সু্ল রদরনে মরধ্ সম্মরত বা পেফারেল, বা 15 ই 

আগরটেে মরধ্ ্রবে্রত সু্রলে জন্ আেরন এেটি P1-R রিঠি োরবন। 

এইটি অরধোে পদরব পে আেনাে সন্তান এেটি রনউ ইয়েভি  পটেট এডুরেশন 

রডোটভি রমন্ট অনরুমাদন রিাপ্ত নন-োবরলে পড সু্রল DOE এে ব্য়এ পসই 

সু্ল বছরেে জন্ পোগদান েেরব। রনউ ইয়েভি  পটেট এডুরেশন রডোটভি রমন্ট 

অনরুমারদত নন-োবরলে পড সু্রলে এেটি তারলো রবজ্রপ্তে সরঙ্গ সিগমন 

েো িরব। আেনারে P1-R রিঠি ও আেনাে সন্তান এে সাম্প্ররতেতম IEP 

ে এেটি েরে নন-োবরলে সু্রলে ইন্টাের্উ পত আনরত িরব। 
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েরদ েরুক্তিীন্ারব আেরন মলূ্ায়ন, রেফারেল এবং/অথবা বসারনা রিরক্রয়া 

রবলম্ব েরেন পসই্ারব, রনয়রমত টাইমলাইন এডজটে েো িরব। 

এেবাে েেন আেনাে সন্তান রনউ ইয়েভি  পটেট এডুরেশন রডোটভি রমন্ট নন-

োবরলে সু্ল বিাো অনরুমারদত িরয় োরব, আেনারে নন-োবরলে সু্ল 

এেটি P2 েরে সাইন েেরত বলরব। আেনাে স্বাক্েটি রনরদভিশ েেরব পে 

আেরন নন-োবরলে সু্রল পলেসরমন্ট পে অনমুরত রদরছেন, এবং নন-োবরলে 

সু্ল রিরতরনরধে স্বাক্ে রিরনিত েেরব পে IEP রনরদভি রশ সু্ল আেনাে সন্তারনে 

রশক্াগত ও অন্ান্ সংেকু্ত েরেরেবা রিদান েেরত সম্মত িরয়রছ। এেবাে 

অনরুমারদত, িওয়াে েে আেরন এেটি রলরেত পনাটিশ োরবন, ো আেনাে 

সন্তারনে পলেসরমন্ট সরুনরচিত েেরব। েরদ আেনাে এই রিরক্রয়া সম্রেভি  পোরনা 

রিশ্ন থারে বা পোন সিায়তাে রিরয়াজন িয়, আেরন P1-R েররেে নীরি 

উরলেরেত রিরতরনরধে সরঙ্গ পোগারোগ েো উরিত। 

রবরশে রশক্া রশক্ে সারোটভি  সার ভ্ি রসস এে ব্বস্া েো (SETSS)

আেনাে সন্তারনে সু্রল েরদ DOE রশক্ে এই পসবা রিদারনে জন্ উেলধি 

না িয়, SETSS জন্ এেটি অনরুমাদন (নামে এেটি P3 অনরুমাদন) 

ইসু্  েো িরব। P3 অনরুমাদন আেনারে রবনা পোন েেরি এেটি সসুংগত 

লাইরসসেরিাপ্ত SETSS স্বাধীন রিদানোেী শনাক্ত েোে অনমুরত পদরব। আেরন 

DOE পত সিায়তাে জন্ োে সরঙ্গ পোগারোগ েেরবন এই রবেরয় আেনারে 

সিুনা পদওয়া িরব, েরদ আেনাে পোন রিশ্ন থারে বা আেরন পোরনা উেলধি 

SETSS রিদানোেী পে সনাক্ত েেরত অক্ম থারেন। 

ইনটিরগ্রটড পো-টীরিঙ্গ (ICT) এে ব্বস্া েো

আেনাে সন্তান পে েরদ ICT এবং বাঞ্ছনীয় েরেরেবা পেফারেল পথরে 

সু্রলে 60 তম রদরন না পদওয়া িয় এবং আেনাে রশশ ুবতভিমারন অল্পতে 

রনরেধাত্মে েরেরবরশ থারে (উদািেণ, সাধােণ রশক্া, SETSS, শধুমুারে 

সম্রেভি ত পসবা), তােেে DOE আেনাে সন্তান পে েরদ এেটি রদন দটুি 

SETSS রেরেরয়ড রিদান েরে (অথভিাত, এোরধে SETSS) বতভিমারন 

আেনাে সন্তান পসটিরত এে রবেল্প রিসারব উেরস্ত থােরব।

সম্রেভি ত েরেরেবাগরুলে ব্বস্া েো

সম্রেভি ত েরেরেবাগরুল সেবোি েেরত DOE এেজন DOE েমথী সদস্রে 

অ্াসাইন েেরব। েরদ DOE েমথী অনেুল্্ িয় তরব আমো DOE এে 

সারথ িুরক্তে অধীরন এরজরসেগরুল পথরে েমথী ব্বিাে েরে েরেরেবাগরুলে 

ব্বস্া েেব।

DOE বা পোনও ঠিো এরজরসে েমথীে পেউই ল্্ না থােরল আেনারে 

এেটি রেরলরটড সার ভ্ি স অরথাোইরজশন (RSA) েো িরব। RSA আেনারে 

রবনামলূ্ এেটি উেেকু্ত লাইরসসেেকু্ত েরেরেবাে স্বাধীন সেবোিোেী সনাক্ত 

েেরত অনমুরত পদয়। উেল্্ স্বাধীন সেবোিোেীরদে সম্রেভি  েী্ারব 

RSAটি ব্বিাে েেরত িয় এবং েরদ আেনাে রিশ্ন পথরে থারে বা পোনও 

উেল্্ সেবোিোেী রিরনিত েেরত আেরন অক্ম িরল DOE — পত োে 

সারথ পোগারোগ েেরত িরব পস রবেরয় তথ্ রনরদভি রশো সি আেনারে তথ্ 

সেবোি েো িরব। 

ESL েরেরেবাগরুলে ব্বস্া েো

েরদ আেনাে সন্তান ইংরলশ অ্াজ এ পসরেডি ল্ারঙ্গারয়জ সার ভ্ি রসস (ESL) 

োওয়াে রিস্তাব পেরয় থারে তরব DOE আেনারে এই েরেরেবাগরুল সেবোি 

েেরত এেটি DOE ESL অ্াসাইন েেরব। েরদ পোনও DOE ESL 

রশক্ে উেল্্ না পথরে থারে তরব ESL েরেরেবাগরুলে জন্ অনরুমাদন 

(ESL অনরুমাদন) ইসু্  েো িরব। এটি আেনারে রবনামরূল্ এে উেেকু্ত 

লাইরসসেেকু্ত স্বাধীন ESL-ে সেবোিোেী সনাক্ত েেরত অনমুরত পদরব। 

ESL অনরুমাদনটি েরেরেবারদে ররিরোরয়রসে এবং সময়োলরে সরূিত েেরব। 

েরদ আেনাে রিশ্ন পথরে থারে বা আেরন পোনও উেল্্ সেবোিোেীরে 

রিরনিত েেরত অক্ম িন তরব DOE-পত োে সারথ পোগারোগ েেরত িরব 

পস সম্রেভি  তথ্ও আেনারে সেবোিা েো িরব।

েরেবিরণে ব্বস্া েো

েরদ আেনাে সন্তান রবরশে রশক্া েরেরেবাে জন্ রিস্তারবত িয় তরব পসও 

বারড় পথরে সু্রল বা সু্ল পথরে বারড়রত েরেবিরণে জন্ পোগ্ িরব।

েরদ আেনাে সন্তান আেনাে আরশোরশে সু্রল রবরশে রশক্া েরেরেবাে 

জন্ রিস্তারবত িয় তরব তারে পিঁরট সু্ল নাও পেরত িরত োরে। সু্ল পথরে 

আেনাে বারড়ে দেূরত্বে উেে রন ভ্ি ে েরে আেনাে সন্তানরে সাধােণ 

পলেসরমরন্টে সময়রেো 

DOE এে রনম্নরলরেত অনসুারে IEPপত রিস্তারবত অনসুারে আেনাে সন্তারনে অন্ এেটি পলেসরমন্ট সেবোি েো রিরয়াজন:
n রবরশে রশক্ারত রিােরম্ভে (রিথম-বার্) রেফাোলগরুলে জন্ আেরন আেনাে সন্তানরে মলূ্ায়ন েেরত আেনাে পদওয়া সম্মরতে তারেেটি 

পথরে 60 রদরনে মরধ্;
n েরদ আেনাে সন্তান ইরতমরধ্ রবরশে রশক্া েরেরেবাগরুল পেরত থারে তরব েনুোয় মলূ্ায়রনে জন্ পেফাোরলে তারেে পথরে 60 রদন। 
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রশক্া িলদু বাস েরেরেবা (টেে পথরে টেে)ে রিস্তাব পদওয়া িরত োরে বা 

সবভিজনীন েরেবিরণ ব্বিারেে জন্ রনউ ইয়েভি  রসটি পমররিাোডভি  পেরত োরে। 

েরদ তাো সক্ম িয় তরব অক্মতা থাো জরুনয়ে িাই সু্ল এবং িাইসু্রলে 

রশক্াথথীো োো রবরশে রশক্া েরেরেবাগরুল োরছে তাো সাধােণত সবভিজনীন 

েরেবিণ ব্বিাে েেরব তা রিত্ারশত।

রবরশেীেৃত েরেবিরণে জন্ সমস্ত রিস্তাবনা (অথভিাত পডাে-টু-রডাে) IEP 

টিম বিাো রনধভিারেত িয়। সীমাবদ্ধ িলরফোে ক্মতা সি বাচ্চাো, শােীরেে/

অরথভিারেরডে অক্মতা এবং অন্ান্ স্বাস্্জরনত ত্রুটিগরুলে সাধােণত পডাে-

টু-রডাে বারসে রিরয়াজন। েরদ আেনাে সন্তারনে পডাে-টু-রডাে েরেবিরণে 

রিরয়াজন িয় তরব এটি তাে IEP পত সরূিত িরব। েত দ্রুত সম্ভব বারসে 

েরেরেবা ব্বস্া েো িয় তরব সাধােণত এটি োঁি রদরনে পবরশ লারগ না। 

আেরন অরফস অফ রেউরেরলে বিাো রলরেত রবজ্ারেত িরবন তারেরেে 

েরেবিণ (OPT) পেোরন বারসে েরেরেবা শেু ুিরব। আেরন েরদ OPT 

পথরে পোনও তথ্ না োন তরব সিায়তাে জন্ 718-392-8855-এ 

িটলাইরন েল েেনু।

েরদ রব্াগটি বাস েরেরেবাটি সম্মরতে তারেেটি পথরে সমরয়ারিত উোরয় 

রিস্তারবত সু্রলে জন্ িাল ুেরে তরব রবেল্প েরেবিরণে ব্বস্াটি আেনাে 

সন্তানরে সু্রল পদওয়া আনাে জন্ সক্ম েেরত েো িরত োরে। েরদ এই 

েরেরস্রতটি ঘরট তরব আেরন এেটি েরে ও ভ্রমণজরনত ব্রয়ে েরেরশারধে 

ফমভি োরবন। 

পেেডভি গরুলে পগােনীয়তা 

মলূ্ায়রনে জন্ সম্মরতে সমরয় আেনারে IEP টিমরে বাইরেে এরজরসেগরুল 

পথরে রিরতরবদন পেরত বা আেনাে সন্তারনে মলূ্ায়রনে জন্ গেুতু্বেূণভি 

িরত োরে এমন রিরেতসেরদে োছ পথরে রিরেতসাজরনত রিরতরবদনগরুলরে 

অনরুমাদন পদয় এমন পেেডভি গরুলে ফমভি রিোরশ স্বাক্ে েেরত িরত োরে। 

আেনাে এই রিোরশে ফমভিটি স্বাক্ে েোে রিরয়াজন না িওয়াে সারথ সারথ 

DOE আেনারে IEP টিম বাইরেে এরজরসেগরুল পথরে রিরতরবদন পেরত বা 

IEP টিম সদস্রদে আেনাে সন্তারনে রিরয়াজনীয়তাগরুল আেও ্াল বঝুরত 

সিায়তা েেরত োরে এমন রিরেতসেরদে পথরে পেেরডভি  অ্ারসেস পেরত 

রবরবিনা েেরত বলরত োরে।

সমস্ত মলূ্ায়ন রলরেত এবং আমারদে আমারদে শবদু্ ইরতন পডটা রসরটেরম 

স্্ান েো থারে (SESIS)। ফাইরল থাো তথ্টি পগােনীয় এবং এটি 

বাইরেে পোনও এরজরসেরে বা আেনাে সম্মরত ব্তীত পোনও ব্রক্তরে বা 

আেনাে সন্তারনে পেেডভি গইু রিোশ েেরত পোনও আদালরতে রনরদভি রশো না 

থােরল পদওয়া িরব না। রেবল রশক্া রব্ারগে েমথী োো আেনাে সন্তারনে 

িরয় োজ েরে তারদে এই পেেডভি গরুলরত অ্ারসেস থােরব

পেেডভি গরুলরত অ্ারসেস

আেনাে পে পোনও মলূ্ায়রনে বা রিরতরবদরনে এেটি অনরুলরে ো আেনাে 

সন্তারনে জন্ পোনও IEP টিম রমটিংরয়ে আরগ রবরবিনা েো উরিত। এটি 

ছাড়াও আেনাে সন্তারনে ফাইরল রলরেত এবং োো আরছ এমন পোনও 

মলূ্ায়রনে রিরতরবদরনে অনরুলরেগরুলে অনরুোধ েোে অরধোে আরছ। এটি 

পোনও সু্লরে অনরুোধ েরে বা েরদ আেনাে সু্ল পোনও নন োবরলে 

অথবা িাটভি াে সু্ল, CSE অরফস পিয়ােোসভিরন অংশগ্িণ েরে োওয়া পেরত 

োরে। েেনও েেনও পেরেন্টো তাে সন্তারনে পেেরডভি  েো রিরতরবদনগরুলে 

সারথ অসম্মত িয়। েরদ এটি ঘটনা িয়, তরব আেরন সু্ল বা নন োবরলে 

অথবা িাটভি াে সু্ল, CSE অরফস পিয়ােোসভিরন অসম্মরতে পক্রে(গরুল)

ে রবেরয় আরলািনা েেরত েূেণ েোে উরদেরশ্ রলরেত আোরে অনরুোধ 

েেরত োরে।

এ জাতীয় রমটিংরয়ে ফল রিসারব সু্ল বা CSE অরফস পেেরডভি ে অংশগরুল 

অেসােণ েোে রসদ্ধান্ত রনরত োরে। আেনাে সন্তারনে পেেরডভি  পোনও 

েরেবতভিন িরল আেনারে রবজ্ারেত েো িরব। েরদ সু্ল বা CSE অরফস 

আেনাে রিশ্ন পতালা অংশগরুল অেসােরণ সম্মত না িন এবং আেনাে 

উরবিগগরুল আেনাে সরন্তােজনে স্তরে আরলােোত না েো িয় তরব আেরন 

সু্ল বা CSE অরফস পিয়াে োসভিনরে আেরন পেেরডভি ে পে অংরশে সারথ 

আেনাে সন্তারনে মলূ্ায়নগরুল এবং 
রিরতরবদনগরুল পগােনীয়।
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অসম্মত পস পক্রেগরুল জারনরয় েরে রলেরত োরেন। সু্ল বা CSE অরফসরে 

আেনাে সন্তারনে ফাইরল এই েরেটি োোে রিরয়াজন। আেরন ি্ারসেলরেে 

পেগরুলশন A-820, “পগােনীয়তা এবং রশক্াথথীে পেেডভি গরুলে রিোশ; রেেডভি  

েক্ণ এে অধীরন সেুারেরন্টরডিরন্টে োরছ আরবদন েেরত োরেন।

পমরডে্াল রবরলংরয়ে জন্ সম্মরত

IEP সি সমস্ত বাচ্চাে েরেবােরে রশক্া রব্াগ রবরশে রশক্া েরেরেবারদে 

ব্রয়ে এেটি অংরশে জন্ রিদান েেরত পমরডরেডরে রবল েোে জন্ 

রব্াগরে অনমুরত রদরত এেটি সম্মরতরত স্বাক্ে েেরত বলা িরব। 

পগােনীয়তা সম্রেভি ত উরবিগগরুলে জন্ সমস্ত েরেবােরে এই ফমভিগরুল স্বাক্ে 

েেরত বলা িরব, এমনরে োো পমরডরেরড পনই তাোও। েরদ রব্াগটি 

পমরডরেড রবল শতরে েরে তরব রবরলংটিে েরেবারে পোনও রি্াব থারে 

না—েরেবােটি সু্ল ব্তীত েরেরেবাে অস্বীোে েো িরব না, তারদে 

পমরডরেরডে জন্ আে পোনও অথভি রিদান েেরত িরব না, তাো পে জাতীয় 

েরেরেবা োয় তাে েরেবতভিন িরব না, সু্ল রসরটেরমে োরছ বাচ্চাটিরে 

েরেরেবা রিদান েরে এমন অরতরেক্ত অথভিরিদান ব্তীত েরেবারেে উেে 

আে পোনও েেরমেই রি্াব েড়রব না। েরেবােগরুল অবশ্ই রব্াগটিরে 

পমরডরেডরে রবল েেরত অনরুমাদন রদরত রিত্াে্ান েেরত োরে এবং 

েরেরেবাগরুল সেবোরিত িরয় িলরব।

পেরেরন্টে রবেল্পসমিূ

পেরেন্ট রিসারব আেরন েরেরেবাগরুলরত সম্মত িওয়াে আরগ আেনাে সন্তারনে 

IEP পত রে আরছ তা আেরন সম্ূণভি বরুঝরছন তা রনরচিত েেরত অরধোে 

এবং দারয়ত্ব থােরব। এমন সময় আসরত োরে েেন আেনাে সন্তারনে 

IEPপত বরণভিত রশক্া সম্রেভি  সু্রলে সারথ নাও সম্মত িরত োরেন। আেনাে 

সন্তারনে পোগ্তা, মলূ্ায়ন, েরেরেবারদ এবং পলেসরমন্ট সম্রেভি  রসদ্ধান্তগরুল 

ি্ারলঞ্জ েোে অরধোে আরছ। েরদ আেরন এই রবেয়গরুলরত ব্বস্া রনরত 

সু্রলে ব্বস্াগ্িণ বা রিত্াে্ারনে রবেরয় সম্মত িন তরব আেনাে োরছ 

রবেল্প থােরত োরে: 

মধ্স্তা িান — মধ্স্তাে সময় আেরন ও IEP টিরমে পোনও সদস্ 

এেটি রনেরেসে তৃতীয় েরক্ে োরছ বসরত িরব রেরন আেনারে সিােতা 

েেরবন এবং এেটি সিমরতরত পেৌঁছরত আেনারে এবং রশক্া রব্াগরে 

উতসাি রিদান েেরব। েরদ আেনাে সু্ল পোনও নন-োবরলে সু্রল োয় 

তেন আেরন আেনাে সন্তারনে সু্রলে োরছ বা CSE অরফরসে োরছ 

মধ্স্াতাে জন্ অনরুোধ েেরত োেরবন।

রনেরেক্ শনুারনে অনরুোধ — পেরেন্ট রিসারব আেনাে রনেরেক্ 

শনুারন রিসারব েরেরিত অনরুোধ েোে অরধোে আরছ।  এটি এেটি 

আইনী রিরক্রয়া। রনেরেক্ শনুারনে সময় আেরন এেটি রনেরেক্ শনুারন 

আরধোরেরেে োরছ (পোনও DOE েমথী নয়) উেরস্ত িরবন এবং 

আেনাে েরক্ে েথা বলরবন। শনুারন আরধোরেে এবং DOE-এে পথরে 

রিরতরনরধ আেনাে েথা শনুরবন, সাক্ীগরুল এবং নরথগরুলে পথরে রিমাণ পনরব 

এবং েী্ারব আেনাে উত্ারেত সমস্াগরুল সমাধান েো োয় পস সম্রেভি  

এেটি রলরেত রসদ্ধান্ত শতরে েেরব। 

এেবাে এেটি রনেরেক্ শনুারনে অনরুোধ েো িরল “পেরডিরসে,” (েেনও 

এটিরে “পটে-েটু” বরল) রিরোজ্ িয়। এে অথভি আেনাে সন্তান তাে 

বতভিমান পলেসরমন্টটিরত রবেয়টিে রনষ্পরতি না িওয়া অবরধ বা আেরন DOE 

এে সারথ পোনও িুরক্তরত না পেৌঁছারনা অবরধ পে পোনও বরেয়া রিরক্রয়াে 

োেভিেে িওয়াে সময়োলটিে জন্ রবদ্মান থােরব। 

রনেরেক্ শনুারনে অনরুোধগরুল অবশ্ই রনেরেক্ শনুারনে দফতরত এোরন 

রলরেত আোরে জমা রদরত িরব:

 

Office of Impartial Hearings 
131 Livingstron Street, Room 201  
Brooklyn, New York 11201 
(718) 935-3280

পেরেরন্টে সন্তারনে IEPপে ি্ারলঞ্জ 
জানারনাে অরধোে েরয়রছ।
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আেনাে রনেরেক্ শনুারনে অনরুোধটি অবশ্ই:
n রনেরেক্ শনুারনে দফতেটিরত রলরেত আোরে েেরত িরব;
n আেনাে উরবিগ এবং রিস্তারবত সমাধারনে সারথ সম্রেভি ত রিেৃত তথ্গরুল 

বণভিনা েেনু;
n আেনাে সন্তারনে নাম এবং ঠিোনা বণভিনা েেনু; এবং 
n আেনাে সন্তান পে সু্লগরুলরত োয় তাে নাম।

রনেরেক্ শনুারনে জন্ অনরুোধ েেরত আেরন ব্বিাে েেরত োরেন 

এমন এেটি রিস্তারবত ফমভি CSE অরফস পথরে বা রনেরেক্ শনুারনে দফতে 

পথরে োওয়া োরব। আেরন রনউ ইয়েভি  পটেট অরফস ফে প্ারেশনাল অ্াডি 

এডুরেশনাল সার ভ্ি রসস টু ইরডির্জয়ুালাস উইথ রডজঅ্ারবরলটিরসে পথরেও 

এেটি ফমভি পেরত োরেন।

পেরজারলশরনে রিরক্রয়া েেন এেটি রনেরেক্ শনুারন ফাইল েো িয়

রনেরেক্ শনুারনে আেনাে অনরুোরধে 15 রদরনে মরধ্ DOE আেরন 

রনরজে রনেরেক্ শনুারনে অনরুোধটি পোনও পেরজারলউশন স্ায় বণভিনা েো 

সমস্াগরুল সমাধারনে জন্ আেনাে সারথ োজ েেরব। এটি মধ্স্তাে মরতা 

এেই নয় তরব এটি রনেরেক্ শনুারনে রিরক্রয়াে এেটি রিরয়াজনীয় অংশ।

পেরজারলউশরনে স্াটি অনরুষ্ত িরব না এমন রতনটি উদািেণ েরয়রছ:

1. েরদ আেরন এবং রশক্া রব্াগ রলরেত আোরে পেরজারলউশন স্াটি 

বারতল েেরত সম্মত িন তরব রনেরেক্ শনুারনে আরধোরেে দফতরে 

অবশ্ই রবজ্ারেত িরত িরব এবং এেটি রনেরেক্া শনুারন 14টি 

ে্ারলডিাে রদবরসে মরধ্ রনধভিারেত িরত িরব।

2. েরদ আেরন রনেরেক্ শনুারনে অনরুোধটি রিত্ািাে েরেন তরব 

পেরজারলশরনে স্াটি আরয়াজরনে রিরয়াজন পনই।

3. রেরজারলউশন স্াে সরূি রনধভিােণ েেরত রশক্া রব্ারগে েো নরথবদ্ধ 

রিয়াসগরুলে েরেও েরদ আেরন অংশ না পনন বা আেরন রলরেত আোরে 

পেরজারলশন রমটিংটি বারতল না েরেন রনেরেক্ শনুারনে আরধোরেে 

অবশ্ই জ্ারেত িরবন এবং DOE-এে আেনাে অনরুোধটি বারতল 

েেরত বলাে অরধোে থােরব। 

রনেরেক্ শনুারনে এেটি অনরুোধ োওয়াে েরে শনুারনে দফতেটি আেনাে 

ও DOE-এে সারথ পটরলরফারন এেটি শনুারনে সরূি রনধভিােণ েেরত পোগারোগ 

েেরব। আেরন রনেরেক্ শনুারনে রিরক্রয়াটিে এেটি সম্ূণভি রববেণও পেরত 

োরেন এবং স্াে রনধভিারেত তারেে, সময় এবং স্ান সম্রেভি  রলরেত 

আোরে রবজ্ারেত িরবন। েরদ আেরন শনুারনরত পোনও অ্াটরনভি আনরত িান 

তরব অ্াটরনভিে পথরে উেরস্রতে এেটি রবজ্রপ্ত অবশ্ই রনেরেক্ শনুারনে 

দফতরে শনুারনে আরগ োঠারত িরব। সু্রলে েমথী এেটি রনেরেক্ শনুারনেও 

অনরুোধ েেরত োরে। এেটি ব্াে্াোেী রিরয়াজন িরল সেবোরিত িরব। 

শনুারনে েরে, রে সময় আেরন এবং রশক্া রব্ারগে েমথী আেনাে স্ব স্ব 

অবস্ানগরুল বণভিনা েরেন এবং আেনাে রসদ্ধারন্তে সমথভিরন সাক্্ জমা পদন 

তরব রিয়ারেং আরধোরেে এেটি রসদ্ধান্ত পলরেন। রসদ্ধারন্তে এেটি অনরুলরে 

আেনারে পমল েো িরব।

শনুারন আরধোরেরেে রসদ্ধান্তটি সম্ূণভিেরূে শনুারনে সময় উচ্চারেত রিমারণে 

উেে সমূ্ণভ্ি ারব রন ভ্ি ে। এে মরধ্ োেণগরুল অন্ত্ুভিক্ত থারে এবং রসদ্ধারনে 

র্রতি থারে। রসদ্ধান্তটি আেনারে এবং রব্াগটিরে আরবদরনে অরধোরেে 

রসদ্ধান্ত সম্রেভি  রনউ ইয়েভি  পটেট েেভিারলািনা আরধোরেেরে জানায়। েরদ 

আেরন রসদ্ধান্ত রিারপ্তে তারেে পথরে 30 রদরনে মরধ্ আরবদন (গরুল) জমা 

পদন সমস্ত েক্রে শনুারনে আরধোরেরেে রসদ্ধান্ত পমরন িলাে রিরয়াজন িরব।

রিারদরশে েেভিারলািনা আরধোরেরেে োরছ আরবদন

রিারদরশে েেভিারলািনাে আরধোরেরেে োরছ আরবদন অসম্মরতগরুল সমাধান 

েোে রিরত আে এেটি েদরক্ে। আরবদরনে জন্ এেটি উদািেণ এেটি 

আইনী রিরক্রয়া। আইনজীরবে পোনও রিরয়াজন পনই, রোনও আরবদন জমা 

পদওয়াে জন্ েদ্ধরতগরুল রনরদভিষ্ট এবং রবলম্ব এবং বারতল এড়ারনাে জন্ 

অবশ্ই েথােথ অনসুেণ েেরত িরব। এই তথ্টি "রনউ ইয়েভি  পটেট ফে 

রির্রেন এরজস 3-21-এ রবরশে রশক্ায় “বরেয়া রিরক্রয়াে অরধোেসমিূ” 

রব্াগটিরত সমরন্বত থারে: এেটি পেরেরন্টে সিারয়ো।
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বরেয়া রিরক্রয়া

আেনাে সন্তারনে পোনও ররি অ্াররিাররিরয়ট োবরলে এডুরেশন 

(FAPE)- এে অরধোেগরুল রনরচিত েেরত এবং আেনাে 

অরধোোগরুল সংরলিষ্ট েেরত ও এই রিরক্রয়াে সম্ূণভি অনধুাবরনে জন্ 

আইন অনসুারে ব্বহৃত িওয়া রিরক্রয়াটিই বরেয়া রিরক্রয়া। বরেয়া 

রিরক্রয়া রনম্নরলরেতটিরে রনরচিত েরে:

সমূ্ণভি অবগত থাোে অরধোে — আেনারে রনরজে েছরদেে ্াোয় 

বা পোগারোরগে মাধ্রম আেনাে রশক্াগত রসদ্ধারন্তে অরধোেগরুল — 

রিরক্রয়াে েদ্ধরতরত অবশ্ই েেভিাপ্ত রবজ্ারেত িরত িরব।

এগরুল েেন আেনাে োরছ সম্মরত িাওয়া িরব তেন এই পেরেন্ট 

সিারয়োয় এই উদািেণগরুল সনাক্ত িরব। সম্মরত রিদারনে অথভি ি'ল 

আেরন আেনাে েছরদেে ্াোয় আেরন পে সম্মরত রিদান েেরছন 

তাে রক্রয়ােলাে সম্রেভি  সমস্ত তথ্ সম্রেভি  অবগত, আেরন পসই 

রক্রয়ােলােটি রলরেত আোরে অনধুাবন েরেন এবং সম্মত িন 

এবং পেোরন পেেডভি গরুল পোথায় ও োে োরছ রিোরশত িরব পসই 

রবজ্রপ্তগরুল অন্ত্ুভিক্ত। সম্মরত দারনে অথভি আেরন সম্মরতটি আেনাে 

েক্ পথরে পস্বছোধীন তা পবারঝন এবং আেরন পে পোনও সমরয় 

আেনাে সম্মরতটি রিত্ািাে েেরত োরেন। দয়া েরে অনধুাবন েেনু 

আেরন সম্মরত রিদারনে েরে ও আেরন এটি রিত্ািাে েোে েরে 

িওয়া আেনাে সম্মরত রিত্ািাে পোনও োেভিরে রিত্ািাে েরে না 

(অেেণ)।

অংশগ্িরণে অরধোে — আেনাে স্াগরুলরত উেরস্রতে মাধ্রম এবং 

অন্ান্ সংরলিষ্টতাে মাধ্রম অংশ পনওয়াে রসদ্ধান্ত গ্িরণে অরধোে 

আরছ- এটি আেনারে আেনাে দরৃষ্টরোণটিরে রবরবিনাে অনমুরত 

পদরব। এে মরধ্ অন্ান্ ব্রক্তরদে োরদে আেনাে সন্তারনে রমটিং 

সম্রেভি ত জ্ান বা রবরশে অর্জ্তা েরয়রছ তা অন্ত্ুভিক্ত েেরব। এে 

মরধ্ অন্ান্ ব্রক্তরদে োরদে আেনাে সন্তারনে রমটিং সম্রেভি ত 

জ্ান বা রবরশে অর্জ্তা েরয়রছ তা অন্ত্ুভিক্ত েেরব। েরদ আেনাে 

পদা্ােীে রিরয়াজন িয় তরব রশক্া রব্াগ অবশ্ই তা সেবোি 

েেরব।

ি্ারলরঞ্জে অরধোে — আেনাে সন্তান সম্রেভি  সু্রলে গিৃীত 

রসদ্ধান্তগরুলরে ি্ারলঞ্জ জানারনাে অরধোে েরয়রছ। আেরন মধ্স্তাে 

অনরুোধ েেরত োরেন, এটি ি'ল রনেরেক্ রিয়ারেং বা আেনাে 

সন্তারনে রশক্ারে রি্ারবত েেরত োরে বা োথভিে্গরুলে সমাধান 

েেরত োরে এমন অরধোে। েরদ আেনাে পদা্ােীে রিরয়াজন িয় 

তরব রশক্া রব্াগ অবশ্ই তা সেবোি েেরব।

আরবদরনে অরধোে — আেনাে রনউ ইয়েভি  পটেট েেভিারলািনা 

আরধোরেরেে োরছ পোনও রনেরেক্ রিয়ারেং আরধোরেরেে রসদ্ধান্তরে 

আরবদন জানারনাে অরধোে বা রিরদশ েেভিারলািনা আরধোরেরেে 

রসদ্ধান্তটি েেভিারলািনা রিাথভিনা েেরত োরেন। আেরন রশক্া রব্াগ 

েতৃভিে সিূনা েো আরবদনগরুলরেও রবরোরধতা েেরত োরেন।

IEP রমটিংরয়ে এে অরতরেক্ত পেরেন্ট সদস্ পনওয়াে অরধোে — 

আেনাে পোনও অরতরেক্ত পেরেন্ট সদস্রে IEP রমটিংরয়ে থাোে 

জন্ IEP রমটিংরয়ে রনধভিারেত তারেরেে েমেরক্ 72 ঘন্টা আরগ 

অনরুোধটি েরে অনরুোধ েোে অরধোে আরছ।

আেনাে সন্তারনে সু্রলে পেেডভি গরুলে েরেগরুল োওয়া এবং/অথবা 

েেীক্া েোেও অরধোে আরছ। রোনও IEP টিম রমটিংরয়ে আরগ 

আেনাে সমস্ত রিরতরবদন এবং মলূ্ায়নগরুল োওয়া এবং রবরবিনা 

েোে অরধোে আরছ। আেনাে সন্তারনে IEP এবং মলূ্ায়নগরুল 

আেনাে েছরদেে ্াোয় অনরুোধ েোে অরধোে েরয়রছ।
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উেরব্াগ 6
িাই সু্ল—েরলরজে েরে পেরেয়াে এবং পসরেডিারে েেবতথী েরেেল্পনা

তেণু রিাপ্তবয়স্রদে রবোরশ িাই সু্রলে 
স্াতে এেটি গেুতু্বেূণভি সমূ্ণভিতাে েেভিায় 
রিসারব রিরনিত। 

িাই সু্রলে েরে জীবরনে জন্ রিস্তুরত রশক্াথথীরদে আোরদরমে 

পরিাগ্ামগরুল—োঠ্ক্রম এবং েেীক্াগরুল ো তাো রমডল ও িাইসু্রলে 

গ্িণ েেরব—তা তারদে পসরেডিােী েেবতথী লক্্গরুলে সারথ সঙ্গরতেূণভি 

তা রশক্াথথীো এবং পেরেন্টো েী্ারব অনধুাবন েেরব তাে উেে 

রন ভ্ি েশীল।

n অ্াড্াসেড রেরজন্টস রডরলোমা

n রেরজন্টস রডরলোমা

n স্ানীয় রডরলোমা

n IEP রডরলোমা 

রমডল সু্রল ও িাই সু্রল েরেেল্পনা আেনাে সন্তারনে িাই সু্রলে েরে 

সবভিারধে সংে্ে রবেল্প থােরল তা রনরচিত েেরব। 

সমস্ত রশক্াথথীে েরলজ, রেরেয়াে এবং পসরেডিারে েেবতথী রক্রয়ােলােগরুলে 

পক্ররে সবভিারধে সরুোগ পদয় এমন রশক্া োওয়া উরিত। রনউ ইয়েভি  পটেট 

সম্প্ররত েমন পোে লারনভিং টে্াডিাডভি স রিসারব েরেরিত এেটি নতুন রশক্াে 

মানে গ্িণ েরেরছ (শব্দরোে পদেনু, েষৃ্া 43)।

স্াতরেে জন্ েরেেল্পনা।

রডরলোমাে রিরয়াজনীয়তাগরুল েী েী?

   — রে েষৃ্া 38- এ
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িাই সু্ল 

রমডল সু্রল োঠেত বাচ্চাে পেরেন্ট রিসারব আেনারে িাই সু্রল রিরবরশোে 

েদ্ধরতে মধ্ রদরয় পেরত িরব। দয়া েরে পনাট েেনু অক্মতা থাো 

রশক্াথথীরদে তারদে অক্মতা না থাো রেয়ােগরুলে মরতাই পে পোনও 

িাই সু্রল রিরয়াগ েেরত এেই অরধোে ও সরুোগ থােরব। আেনাে 

সন্তান েেন সপ্তম পগ্রড থারে তেনই আেনাে ও আেনাে সন্তারনে িাই 

সু্ল পফয়ােগরুলরত োওয়া শেু ুেো উরিত। িাই সু্ল পফয়ােগরুল ফল 

পসরমটোরে িয়। রগাটা শিে পথরে িাই সু্লগরুল এই পফয়ােগরুলরত উেরস্ত 

িয়: েমথী, রশক্াথথী এবং পেরেন্টো রিদশভিরনে পটরবলগরুলরত থারে এবং 

রিশ্নগরুলে উতিে পদওয়াে জন্ রিস্তুত থারে। িাই সু্রল ্রতভি  সম্রেভি  আেও 

তরথ্ে জন্, দয়া েরে এোরন োন; http://schools.nyc.gov/NR/
rdonlyres/531C5296BC35-43EO-BD29-2D7E29BAB2C7/0/0/
AcpolicySWD.pdf

িাই সু্রল থাোোলীন িাই সু্রলে েরে আেনাে সন্তারনে সরুোগগরুল োম্ 

েেরত আেনাে সন্তান, গাইরডসে পেৌঁসলুী এবং রশক্েরদে সারথ আোরদরমে 

ও ব্রক্তগত সম্াদনাগরুলরে নজে োেরত এবং রির্োে েেরত সারথ আেনাে 

এেররে োজ েো উরিত। রনউ ইয়েভি  সু্ল রডর্রিরক্ট পোনও বাচ্চা অজভি ন 

েেরত োরে এমন বিুরবধ স্াতরেে রিমাণেরোরদ েরয়রছ। অক্মতা থাো 

রশক্াথথীরদে জন্ রডরলোমা রবেল্পগরুলে এেটি ও্াের্উ নীরি পদওয়া ি'ল।

স্াতরেে রিরয়াজনীয়তা সম্রেভি  সবভিারধে আে টু রডট তরথ্ে জন্ এবং 

আেনাে সন্তারনে রমডল এবং িাই সু্ল েরথে েরেেল্পনায় অন্ান্ 

মলূ্বান সংস্ারনে জন্ দয়া েরে এোরন োন: http://schools.nyc.gov/
RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm

আেনাে সন্তারনে রেরজন্ট বা স্ানীয় রডরলোমা সি স্াতে পশে িওয়াে আরগ আেনাে সন্তান স্াতরেে েরে ররি অ্াররিাররিরয়ট োবরলে এডুরেশন 

(FAPE) োওয়াে আে পোগ্ থােরব না তা জারনরয় অবশ্ই এেটি রলরেত রবজ্রপ্ত োরবন। এই পেগরুলশনটি অক্মতা থাো রশক্াথথী োো এেটি 

IEP রডরলোমা বা পোনও রস্লস অ্াডি অ্ারি্রমন্ট েরমসেরমন্ট রিমাণেরোরদ রনরয় সু্ল ত্াগ েেরব তারদে পক্ররে রিরোজ্ িরব না। 

রডরলোমাে রিরয়াজনীয়তা েেীক্াসমিূ

অ্াড্াসেড রেরজন্টস রডরলোমা, এেটি রেরজন্ট রডরলোমা এবং এেটি স্ানীয় 

রডরলোমা োওয়াে জন্ সমস্ত রশক্াথথী পোগ্। এই রডরলোমাগরুল োওয়াে জন্ 

পোগ্ িরত রশক্াথথীরদে রনরদভিষ্ট রেরজন্ট েেীক্াগরুল রদরত িরব। সমস্ত রশক্াথথী 

এেবারেে পবরশ রেরজন্টস রদরত োরে।

রডরলোমাে রিরয়াজনীয়তাে েেীক্াগরুল সম্রেভি  সবভিারধে আে টু রডটা তরথ্ে 

জন্ দয়া েরে এোরন আমারদে ওরয়বসাইরট োন http://schools.nyc.gov/
RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm

IEP রডরলোমা

রনউ ইয়েভি  পটেট 2013 এে মরতা রিাক্তন “IEP রডরলোমা” রফজ আউরটে 

জন্ উদেীষ্ট। IEP রডরলোমাটিরে দক্তা এবং সাফল্ সিূনাে রিমাণেরোরদ 

রিরতস্ােন েেরব, এটি গেুতুে অক্মতা থাো রশক্াথথীো োো রনউ ইয়েভি  

েরমশনাে পেগরুলশন 100.9 — এ সরূিত রনউ ইয়েভি  পটেট অল্টােরনট 

অ্ারসসরমন্ট (NYSAA) — এ বসাে জন্ পোগ্ তারদে োরছ উেল্্। 

দয়া েরে অবগত িন পে েরদ আেনাে সন্তান রবেল্প মলূ্ায়রন অংশগ্িণ 

েরে তরব পস স্ানীয়, রেরজন্ট বা অ্াড্াসেড রডরলোমা োওয়াে পোগ্ িরব 

না। 

রডরলোমাে রিরয়াজনীয়তাগরুল

অ্াড্াসেড রেরজন্টস, রেরজন্টস বা স্ানীয় রডরলোমাগরুল অজভি ন েেরত রশক্াথথীরদে অবশ্ই 44টি পক্ররডট অজভি ন েেরত এবং রনরদভিষ্ট পটেট েেীক্াগরুল 

োশ েেরত িরব। সমস্ত রশক্াথথীরে অবশ্ই রনম্নরলরেত রবেয়গরুলরত রনরদভিষ্ট পক্ররডট েূেণ েেরত িরব:

QQ 8 ইংোজীে পক্ররডট

QQ 8 পসাশ্াল টোরডজ পক্ররডট

QQ 6 গরণরতে পক্ররডট

QQ 6 রবজ্ারনে পক্ররডট

QQ 2 ইংোজী ব্তীত অন্ ্াোে পক্ররডট

QQ 2 েলাে পক্ররডট

QQ 4 রফরজে্াল এডুরেশরনে পক্ররডট

QQ 1 স্বারস্্ে পক্ররডট

QQ 7 িয়নমলূে পক্ররডট
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IEP রডরলোমা রিাপ্ত বা রস্লস অ্াডি অ্ারি্রমন্ট েরমসেরমন্ট পক্ররডনরশয়াল 

রিাপ্ত রশক্াথথীো সু্ল বেভি পশে না িওয়া অবরধ সু্রল থাোে পোগ্ িরব, 

এরক্ররে তাো 21 বছে বয়সী িরব এবং IEP — এ থাো রডরলোমা 

উরদেশ্গরুল রনরবভিরশরে অ্াড্াসেড রেরজন্টস, রেরজন্টস্, স্ানীয়, রেরেয়াসভি 

অ্াডি পটেরনোল এডুরেশন (CTE) বা GED রডরলোমা িারলরয় পেরত 

োরে। 

স্ানান্তেরণে েরেরেবারদ এবং পসরেডারে েেবতথী রবেল্পসমিূ

স্ানান্তেরণে েরেরেবারদ রক্রয়ােলারেে পোঅরডভি রনরটড পসট রিসারব আইন 

অনসুারে সংজ্ারয়ত, এগরুল রশক্াথথীরদে রিাপ্তবয়স্োরল রনরদভিষ্ট েো 

ফলাফলগরুলরে োটিরয় উঠরত রিস্তুত েেরত নেশােৃত। ফলাফলগরুলে 

মরধ্ পসরেডিারে েেবতথী রশক্া ততসি 2 ও 4 বছরেে েরলজ, রনরয়াগ, 

প্ারেশনাল রিরশক্ণ, রিাপ্তবয়স্ রশক্া, রিাপ্তবয়স্রদে েরেরেবারদ, স্বতন্ত্র্ারব 

থাো এবং েরমউরনটিরত অংশগ্িণ অন্ত্ুভিক্ত থােরত োরে। রিরতটি 

রশক্াথথীরদে জন্ রক্রয়ােলােগরুলে পসট রশক্াথথীে স্বতন্ত্র রিরয়াজনীয়তা, 

অগ্ারধোে এবং আগ্িগরুলে র্রতিরত িওয়া রিরয়াজন। রক্রয়ােলােগরুলে মরধ্ 

অবশ্ই রনরদভি রশো, েরমউরনটি অর্জ্তা এবং রনরয়ারগে রবোশ বা অন্ান্ 

সু্ল েেবতথী রিাপ্তবয়স্োরল উরদেশ্গরুল অন্ত্ুভিক্ত থােরব। 

রক্রয়ােলােগরুল রশক্াথথীে সংে্া, েছদে এবং আগ্িগরুল রবরবিনা েরে 

রশক্াথথী রনরদভিষ্ট এবং এটি রশক্াথথীে পসরেডিারে েেবতথী উরদেশ্ এবং 

স্ানান্তেরণে রিরয়াজনীয়তাে র্রতিরত এবং সমথভিরনে জন্। IEP টিমটিে 

স্ানান্তেরণে রিরয়াজনীতাগরুল সনাক্ত েো উরিত, এটি িাই সু্ল পথরে 

পসরেডিারে েেবতথী সু্রলে রক্রয়ােলােগরুলরত স্ানান্তেরণ সম্রেভি ত েেরত 

োরে এমন রশক্াথথীে োঠ্ক্রমগরুলরত নজে পদয়। োঠ্ক্ররমে উদািেণগরুলরত 

সু্রলে োরেকুলারমে পোসভিওয়ােভি , অ্াড্াসেড পলেসরমরন্টে োঠ্ক্রমগরুল এবং/

অথবা রশক্াথথীে পসরেডিারে েেবতথী লক্্গরুলে সারথ সম্রেভি ত পেরেয়াে 

এবং রিেরুক্তগত রশক্াে পক্রে অন্ত্ুভিক্ত থােরত োরে। 

রক্রয়ােলােগরুলে এেটি পোঅরডভি রনরটড পসট রনম্নরলরেত পক্রেগরুলরত 

আরলােোত েরে:
n রশক্াথথীে পসরেডিারে েেবতথী সু্ল ত্ারগে জন্ রিস্তুত েেরত রিরয়াজন 

িরত োরে এমন রনরদভি রশো এবং/অথবা রনরদভিষ্ট োঠ্ক্রমসমিূ। রনরদভি রশোয় 

রনরদভিষ্ট সাধােণ এবং/অথবা রবরশে রশক্াে োঠ্ক্ররমে রনরদভি রশো, এবং/

অথবা পোনও রবরশে দক্তা পশোরত রনরদভি রশো (পেমন সমস্া সমাধারনে 

দক্তাগরুল) অন্ত্ুভিক্ত থােরত োরে। 
n সম্রেভি ত েরেরেবাগরুল োরত রশক্াথথীে লক্্েকু্ত সু্ল েেবতথী 

ফলাফলগরুলরত পোগ রদরত রশক্াথথীরে সমথভিন পদওয়াে রিরয়াজন িরত োরে 

(পেমন োউরসেরলং, োরজে পোরিং, রপেি পথোরে)। 
n রনরয়াগ বা অন্ান্ সু্ল েেবতথী রিাপ্তবয়স্ রলর্ং েরেরেবারদ বা 

রক্রয়ােলােগরুল ো রশক্াথথীে রনরয়ারগে জন্ এবং অন্ান্ পসরেডিারে 

েেবতথী সু্ল রিাপ্তবয়স্ রলর্ং উরদেশ্গরুল েূেরণে জন্ রিস্তুত েেরত 

রিরয়াজন (পেমন োরজে অর্জ্তাে পরিাগ্ারম অংশগ্িণ, েরলজ বা 

রনরয়ারগে আরবদনগরুল েূেরণ সিায়তা, সাক্াতোরেে)।
n েরমউরনটি অর্জ্তাসমিূ—রে রক্রয়ােলােগরুল পোনও রশক্াথথীে লক্্েকু্ত 

সু্ল েেবতথী ফলাফলগরুল অজভি ন েেরত পোনও েরমউরনটিরত অংশ 

পনওয়াে জন্ বা েরমউরনটি সংস্ানগরুল (পেমন অন্ান্ সু্ল েেবতথী 

োজ, ইন্টানভিরশে, েরমউরনটি রবরনাদরনে রক্রয়ােলােসমিূ) অ্ারসেস 

েেরত রশেরত রিরয়াজন।
n অ্ারক্টর্টিস অফ পডইরল রলর্ং (ADL), েরদ রশক্াথথীে রিরয়াজরনে 

জন্ উেেকু্ত িয় তরব েরেরেবা ও রক্রয়ােলােগরুল রিরতরদরনে রলর্ং 

দক্তাগরুলরে সিায়তা েেরব। 
n ফাংশনাল প্ারেশনাল অ্ারসসরমন্ট (FVA) রশক্াথথীে শরক্ত, ক্মতা এবং 

রিেৃত বা রসমরুলরটড োরজে পসটিংরয় রিরয়াজন অথবা রিেৃত োরজে 

নমনুা অর্জ্তাগরুল রনধভিােণ েেরত এেটি মলূ্ায়ন। 

আেনাে সন্তারনে বয়স 15 িরল তাো োরত পসরেডিারে েেবতথী রবেল্পগরুল 

সবভিারধেীেেণ েেরত সক্ম িয় তাই পস সময় আেনাে সন্তারনে স্ানান্তেরণে 

রক্রয়ােলােগরুল রনরয় আরলািনা ও েরেেল্পনা েো গেুতু্বেূণভি। 



40

অ্াডাল্ট পেরেয়াে অ্াডি েরন্টরনউইং এডুরেশন সার ভ্ি রসস—র্ারেশনাল রেি্ারবরলরটশন (ACCES-VR)

অ্াডাল্ট পেরেয়াে অ্াডি েরন্টরনউইং এডুরেশন সার ভ্ি রসস—র্ারেশনাল রেি্ারবরলরটশন (ACCES-VR) অক্মতা থাো ব্রক্তরদে রনরয়ারগে পক্ররে 

স্বাধীন িরয় উঠরত রিরতবছে সরুোগ পদরব। ACCES-VR রনউ ইয়েভি  পটেট এডুরেশন রব্ারগে দফতে এবং এটি পোগ্ স্বতন্ত্র ব্রক্তরদে োরজে রিস্তুরত 

এবং রিস্তুরতে েরেরেবা সেবোি েরে। ACCES-VR অক্মতা থাো পে সমস্ত ব্রক্ত তারদে োজ িারলরয় োওয়াে পক্ররে অসরুবধা পবাধ েেরছ এমন 

ব্রক্তরদে সিায়তা েরে।

সু্ল পথরে পবরোরনাে দ'ুবছে আরগ ACCES-VR এে পেফাোল, েরেরেবারদরত রবঘ্নরে রিরতিত েরে এবং রশক্াথথীরদে রিাপ্তবয়স্ িরয় ওঠাে স্ানান্তেরণ 

সিায়তা েেরব। ACCES-VR োঁিটি বরোে রিরতটিরত অবরস্ত। 

বরো রজলা দফতে রফান নম্বে ঠিোনা

ব্ঙ্কস 718-931-3500 1215 Zerega Avenue 

  Bronx, NY 10462

ব্রুেরলন 718-722-6700 New York State Office Building 

  55 Hanson Place, Second Floor 

  Brooklyn, NY 11217

ম্ানিাটান  212-630-2300 116 West 32nd Street, 6th Floor 

  New York, NY 10001

িােরলম স্ারটলাইট অরফস 212-961-4420 Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building 

ররিট  163 W.125th Street, 7th Floor, Room 713 

110তম র্রিট পথরে 155তম  New York, NY 10027

কুইসে 347-510-3100 1 LeFrak City Plaza 

  59-17 Juction Boulevard, 20th Floor 

  Corona, NY 11368

স্তারতন আইল্াডি স্ারটলাইট অরফস 718-816-4800 2071 Clove Road, Suites 204 and 205 

  Staten Island, NY 10304

আেও তরথ্ে জন্, এোরন ACCES-VR ওরয়বসাইটটি পদেনু:   http://www.acces.nysed.gov/vr/ 

www.fcny.org/train/trainhtml/geninfo.htm
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শব্দ পোে

অ — অক্ম: রশ্ররণবদ্ধ না িওয়া পোনও রশক্াথথী োে অক্মতা আরছ 

এবং পোনও রবরশে রশক্া েরেরেবা োয় না।

অনরুোধ েো েেভিারলািনা: বাচ্চাে IEPটি তাে রিরয়াজনীয়তাগরুল েূেণ 
িারলরয় োরছে রেনা তা রনধভিােণ েেরত েেভিারলািনাে জন্ IEP টিম রমটিং। 

পোনও পেরেন্ট, রোনও রশক্ে বা অন্ান্ সু্ল েমথী সদরস্ে বিাো পে 

পোনও সময় েেভিারলািনাে অনরুোধ েো পেরত োরে।

অন্ান্ সিায়তা েরেরেবারদ: বতভিমান রশক্ামলূে পরিাগ্ারম েক্ণ েেরত 
িওয়া রবোশমলূে বা সংরশাধনমলূে সিায়তাে রিরয়াজন এমন রশক্াথথীরদে 

সেবোরিত সম্রেভি ত েরেরেবাগরুল।

অরফস অফ টুেরডন্ট এনরোলরমন্ট (OSE): পসন্টাল অরফস অফ 
টুেরডন্ট এনরোলরমন্ট রশক্াথথীরদে রনরয়াগ, এনরোলরমন্ট, অঞ্চল রস্েীেেণ 

এবং িরয়স পরিাগ্ামগরুল সমস্ত পগ্রডে স্তেগরুলরত এেটি শিে র্রতিে পবরসরস 

সরুবধা রিদান েরে।

অক্মতা েরয়রছ এমন রনেরেক্ ব্রক্তে রশক্াে রবোরশে আইন 
(IDEIA): এেটি পফরডোল আইন োে মাধ্রম অক্মতা েরয়রছ এমন 

ছারেরদে সবরথরে েম রিরতবন্ধতামলূে েরেরবরশ এেটি রবনামরূল্ েথােথ 

সবভিজনীন রশক্া (FAPE) 3 বছে বয়স পথরে ছাররেে 21 বছে বয়স 

িওয়া েেভিন্ত বা উচ্চ রবদ্ালয় রডরলোমা সরমত স্াতে িওয়া েেভিন্ত পদওয়া 

িয়। 

অ্ারোরমারডশন: রনরদভি রশোয় সমান অ্ারসেস ও অক্মতা থাো রশক্াথথীরদে 
জন্ মলূ্ায়ন সেবোি েরে এমন সেঞ্জাম ও েদ্ধরতগরুল। অক্মতা 

থাো রশক্াথথীরদে জন্ "পেলাে মাঠটি সমান েো" ে জন্ নেশােৃত, 

অ্ারোরমারডশনগরুল সাধােণত রনম্নরলরেত রব্াগগরুলরত পগাষ্ীবদ্ধ থারে: 
n উেস্ােনা (পেমন, রনরদভিশগরুলে েনুোবরৃতি, রজারে েড়া, উতিে 

েরেেগরুলরত আেও বড় বাবল ব্বিাে েো, ইত্ারদ);
n রিরতরক্রয়া (পেমন, বইরত উতিেগরুল রিরনিত েো, রেফারেসে সিায়ে 

ব্বিাে, েরয়রন্টং, েরম্উটাে ব্বিাে েো, ইত্ারদ);
n টাইরমং/রশরডউরলং (পেমন, বাড়ারনা সময়, রিায়শই রবেরত, ইত্ারদ); 
n রসটিং (পেমন, অধ্য়রনে ে্ারেল, রবরশে আরলাে, েথৃে ঘে, ইত্ারদ)

অ্ারটডি েররেে অনরুমাদন: রশক্াথথীো রিস্তারবত রবরশে রশক্া 
েরেরেবাগরুল গ্িণ েেরত শেু ুেেরব এমন তারেে রনরদভিষ্ট েরে রবরশে রশক্া 

েরেরেবাগরুলরত পেরেন্টরদে সম্মরত দারনে েরে তারদে পরিরেত এেটি রবজ্রপ্ত।

অ্ারডােটি্ পেরেন্টস: রিাপ্তবয়স্ো োো আইরন দতিে গ্িরণে েদ্ধরতে 

মাধ্রম এেটি বাচ্চাে দারয়ত্ব রনরয়রছ পেোরন জন্মদাতা বাবা-মারয়ে 

অরধোেগরুল বারতল িয় বা অবসান িয়।

অ্াডারটেড রফরজে্াল এডুরেশন (APE): অক্মতা থাো বাচ্চাো 
োো রনয়রমত শােীে রশক্াে পরিাগ্ারম রনয়রমত বা সফল্ারব অংশ রনরত 

নাও োরে তারদে জন্ এেটি রবরশেীেৃত শােীে রশক্াে পরিাগ্াম। 

আলাদা েরে না পদোে পক্ররে সিায়তা েরেরেবারদ: আলাদা ্ারব না 

পদো পোন ছারেরে আে পোন রবরশে রশক্াগত েরেরেবা না রদরয়ই সাধােণ 

রশক্াে ক্ারস রফরে পেরত পদওয়া সিায়তা। আলাদা ্ারব না পদোে পক্ররে 

পদওয়া েরেরেবারদ পেরদন পথরে আলাদা ্ারব পদোে রিরয়াজন পনই বরল ঠিে 

েো িয় পসই রদন পথরে এে বছে েেভিন্ত পদওয়া িরত োরে এবং এে মরধ্ 

এই রবেয়গরুল থােরত োরে রনরদভিশ রবেয়ে সিায়তা এবং সংরশাধন, পেীি 

এবং ্াো েরেরেবারদ, োউরসেরলং েরেরেবারদ ইত্রদ।

আলাদা বরল না পদো: রোন এেটি ছাররেে আে রবরশে রশক্াগত 

েরেরেবাে রিরয়াজন পনই পসই রসদ্ধান্ত পোন IEP টিম েক্ পথরে পনওয়া।

আটিভি কুরলশন: এটি রিরত বছে বসন্তোরল শেু ুিয় ও এেই পরিাগ্ারমে 
মাধ্রম রশক্াথথীে রিাথরমে পথরে মাঝারেরত বা মাঝারে পথরে িাই সু্রল 

রশক্াথথীে িালনা রনধভিােরণে এে রিরক্রয়া।

ইংোরজ ্াো রশক্াথথী (ELL): এেজন ছারে রেরন বারড়রত ইংোরজরত 
েথা না বরল অন্ পোন এেটি ্াোরত েথা বরলন এবং িয় Lab-R 

এবং/অথবা NYSESLAT এ ইংোরজরত োজ্ রনরদভিষ্ট দক্তাে পস্ারেে 

তুলনায় েম পস্াে েরেন। 

আধারেশাদাে: রে ব্রক্ত সিায়তা সেবোি েরে (পেমন আিেরণে 

েরেিালনা, স্বাস্্ েরেরেবা, েরেবিণ বা পশৌি পসবা, রিতীক্ােত পলেসরমরন্টে 

েরেরেবারদ, রবেল্প পলেসরমরন্টে েরেরেবারদ বা রিতীে ্াোে ব্াে্া) িয় 

সমগ্ ক্ারস বা পোনও স্বতন্ত্র বা রশক্াথথীে পগাষ্ী।

ঈেতেরেবতভিনগরুল: োরেকুলারম এেটি েরেবতভি রনে বণভিনা েরে। 
অ্ারোরমারডশনগরুল ফমভ্ি াটগরুলে বা েদ্ধরতগরুলে েরেবতভিন ো রশক্াথথীরদে 

অক্মতা বিাো সীমাবদ্ধ েোে েরেবরতভি  রিস্তুরতে সারথ অংশগ্িণ েেরত 

সক্ম েরে, ঈেতেরেবতভিনগরুল েঠিনতাে স্তে এবং/অথবা সামগ্ীে গণুমান 

উ্য়ই আেও অরধে রনরবড় েরেবতভিন িয়। অক্মতা থাো রশক্াথথীো 

োো পোনও রনরদভিশে রশক্াদান েেরছ এমন পোনও সামগ্ীরে অনধুাবন 

েেরত অক্ম িয় তারদে জন্ ঈেতেরেবতভিনগরুল েো িয়। উদািেণস্বেেূ, 

অ্াসাইনরমন্টগরুল সংে্ায় হ্াস োয় এবং েগরনটি্ রবেৃরতগরুল থাো 

পোনও রিাথরমে সু্রলে রশক্াথথীরে োরত তাো অন্ত্ুভিক্ত পসই সাধােণ রশক্াে 

পশ্ররণটিে সামগ্ীরে অনধুাবরনে ক্মতারে সীমাবদ্ধ েরে। 

ওয়ােভি  — টোরড: রিাপ্তবয়স্রদে জগরতে জন্ রিস্তুত েেরত রশক্ামলূে, 
প্ারেশনাল এবং োেভি সম্রেভি ত অর্জ্তাগরুলরত অংশগ্িরণে জন্ 

পসরেডিারে রশক্াথথীরদে জন্ সরুোগগরুল। 

এই সমস্ত ্াোরত উেল্্: “ইংোরজ ছাড়া অন্ পে অরত েরেরিরত 
্াোগরুল DOE ছাররেো এবং তারদে অর্্াবরেো ব্বিাে েরে থারেন 

তারদেই উেল্্ ্াোে তারলোয় োো িরয়রছ। বতভিমারন, DOE এই 

ধেরনে নয়টি ্াোরে রিরনিত েরেরছ পেগরুল ইংোরজ সরমত রিাথরমে ্াো 

ো 95% রবরশ DOE ছাররেো এবং তারদে অর্্াবরেো ব্বিাে েরে 

থারেন। এই সমস্ত ্াো িল: আেবী, বাংলা, রিনা, ফোরস, িাইরতয়ান 

পক্ররয়ারল, রোরেও, েশু, রপেনীয় এবং উদুভি।
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পোনও পশ্ররণরত সাক্ারতে অরধোে: বাচ্চাটি পে সু্রল রবরশে রশক্া 
েরেরেবাগরুল োরব তারত পেরেরন্টে পদোে অরধোে থােরব। রেরেন্টরে 

রশক্াথথী পে পরিাগ্ামটি োওয়াে রিস্তারবত তাে এেটি উদািেণ পদরেরয় এেটি 

পশ্ররণরত রিদশভিন েো িরত োরে। 

েমন পোে লারনভিং মানেগরুল:েমল পোে মানেগরুল রশক্াথথীরদে িাই 
সু্ল পথরে রিস্তুত িরয় স্াতে িরয় েরলরজ এবং পেরেয়ারে সফল িরত রিরত 

বছে েী রশেরত িরব তাে এেটি পেষ্ট ছরব সেবোি েরে। সাধােণ 

রিাথরমে রশক্াে গণুমান এে রবেরয় রবস্তারেত জানরত, এই ওরয়বসাইরটে 

রলরঙ্ক োন http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/
About/default.htm

েরমটি অন পপেশাল এডুরেশন (CSE) অরফস: “CSE অরফস” 
েরমটি অন পপেশাল এডুরেশন দফতরে এবং পসই দফতরে থাো টিমগরুলরত 

োশাোরশ অন্ান্ IEP টিমগরুল দলগরুলরত ঐরতিারসে্ারব পেফাে েো 

আরছ। বতভিমারন “েরমটি অন পপেশাল এডুরেশন অরফস” এবং “IEP 

টিমগরুল” েথৃে্ারব পেফাে েো িয়। IEP টিমগরুল সু্লগরুল এবং রবরশে 

রশক্াে দফতে সম্রেভি  েরমটি উ্য়রতই অবরস্ত এবং এগরুল সমূ্ণভি 

েরমটি বা উে েরমটি উ্য়রতই েরিত িরত োরে। রবরশে রশক্াে দফতে 

সম্রেভি  েরমটিরত থাো এবং পিয়ােোসভিন েতৃভিে রনরদভি রশত IEP টিমগরুল পবশ 

েরয়েটি রশক্াথথীে পগাষ্ীে জন্ দায়বদ্ধ। 

এই দলগরুল 5 পথরে 21 বছে বয়সী সমস্ত রশক্াথথী োো রডর্রিরক্টে 

প্ৌগরলে সীমারেোে মরধ্ সু্রল পোগ পদয় তারদে োরছ দায়বদ্ধ তা ি’ল 

এেটি:
n রিাইর্ট সু্ল
n ে্ারোরেয়াল সু্ল
n িাটভি াে সু্ল
n রিরদশ অনরুমারদত নন-োবরলে সু্ল

রবরশে রশক্া দফতরেে েরমটিরত অবরস্ত IEP টিমগরুল পে রশক্াথথীো রবরশে 

রশক্া দফতরেে েরমটি বিাো েরেরেবা সেবোি েরে এমন রডর্রিক্টগরুলে 

প্ৌগরলে সীমারেোগরুলে মরধ্ থাো রশক্াথথীরদে জন্ এবং োো এটি েূেণ 

েরে তারদে জন্ দায়বদ্ধ: 
n রনউ ইয়েভি  শিে এবং রনউ ইয়েভি  রিরদরশে বাইরে নন-োবরলে সু্লগরুলরত 

অংশ পনওয়া রশক্াথথীো; 
n রে রশক্াথথীো তারদে IEP-পত তারদে পলেসরমন্ট রিসারব ঘে বা 

িাসোতারলে রনরদভিশ োয় (দয়া েরে পনাট েেনু এটিরত অস্ায়ী গরৃিে 

রনরদভি রশোয় থাো রশক্াথথীরদে অন্ত্ুভিক্ত েরে না োেণ এই রশক্াথথীো 

তারদে েূবভিবতথী সু্রল রফেরব বরল রিত্াশা েো িয়); 
n ঘরে রশক্া োওয়া রশক্াথথীো; এবং
n পে রশক্াথথীো উেরস্ত িরছে না।

েরমশনারেে পেগরুলশন: রফরডোল এবং রিরদশ রশক্াে আইরনে র্রতিরত 

পটেট এডুরেশন রব্ারগে রনরদভি রশোগরুল ো অন্ান্ রবেয়গরুলে োশাোরশ 

রবরশে রশক্া পেফাোরল, মলূ্ায়রন এবং পলেসরমরন্টে রিরক্রয়ারত পে েেভিায়গরুল 

সু্ল রডর্রিক্টরে অবশ্ই অনসুেণ েেরত িরব। 

পগােনীয়তা: রশক্া দপ্তরেেদারয়ত্ব িল ছারেরদে রবরশে রশক্াে পেেডভি  এমন 
্ারব েক্ণারবক্ণ েো োরত শধুমুারে উেেকু্ত েমথীোই ছারেরদে IEP এবং 

পেেডভি  পদেরত পেরত োরেন। 

ছাররেে IEP পত পরিাগ্াম রিস্তাবনাে অংশ রিসারব বারড়ে জন্ 
রনরদভিশ: বারড়ে জন্ রনরদভিশ উেেকু্ত IEP দল এমন ছারেরদে জন্ রিস্তাব 
েেরত োরে োো রিরেত্ সাগত বা মনস্তার্বিে অসসু্তায় ্ুগরছন এবং োে 

োেরণ তাো দীঘভি সময় ধরে (পেমন এে বছে বা তাে পবরশ সময় ধরে) 

পোন োবরলে বা রিাইর্ট পফরসরলটিরত থােরত োরেন না।

রবিতীয় বা অরিধান ্াো রিসারব ইংোরজ (ESL): ELL পদে 
্াো রশক্াে মাধ্রম এবং ইংোরজ থাো রবেরয়ে পক্ররে রবরশে রনরদভিশাত্মে 

ব্বস্াে মাধ্রম অরিধান বা রবিতীয় ্াো রিসারব ইংোরজ (ESL) পশোরনা 

িয়।

ছাররেো োরত তারদে মাতৃ্াোয় রবেয়গরুলরে রিোশ েেরত োরেন তাে 

জন্ মাতৃ্াোয় ব্বস্া োো িরয়রছ। মাতৃ্াোয় পে সমস্ত সিায়তা 

পদওয়া িরয় থারে তারদে মরধ্ েরয়রছ- ক্ারসে মরধ্ অরন্ে সারথ রনরজে 

মাতৃ্াোয় রবেয়ারদ আরলািনা েেরত উত্ সাি পদওয়া, ছাররেো ো বরুঝরছন 

তা মাতৃ্াোে মাধ্রম রলেরত পদওয়াে সরুোগ, এবং মাতৃ্াোয় োঠ্বই, 

লাইরব্েী, অর্ধান, রেফারেসে সামগ্ী রিস্তুত েো, এবং ক্াসেরুম ছারেরদে 

ব্বিারেে জন্ থাো রিেরুক্তগত রজরনসেরে মাতৃ্াোয় েো।

পদা্ােী/অনবুাদে: এমন এেজন ব্রক্ত রেরন অর্্াবরেে রিাথরমে 
্াোয় বা পোগারোরগে ্াোয় েথা বরলন বা বাছোটিে বলা ্াোয় েথা 

বরলন এবং অর্্াবেরদে জন্ রমটিং এ পদা্ােীে োজ োরেন এবং/

অথবা ছারেরদে মলূ্ায়রনে পক্ররে পদা্ােীে োজ েরেন।

রবি্ারেে রনরদভি রশো:
রিানরজশনাল বাইরলঙ্গয়ুাল এডুরেশন (TBE): রিানরজশনাল 
বাইরলঙ্গয়ুাল এডুরেশন (TBE) দ’ুটি ্াোে আটভি স এবং রবেয় 

রনরদভিশরে রশক্াথথীে মাতৃ/রনজস্ব ্াোয় এবং ইংোরজরত োশাোরশ 

ইংরলশ অ্াজ এ পসরেডি ল্াঙ্গরুয়রজ (ESL) রনরবড় রনরদভি রশো রিসারব 

সেবোি েরে। রশক্াথথী ইংোরজরত দক্তা রবোশ েোে সারথ সারথ 

ইংোরজরত রনরদভি রশো বরৃদ্ধ োয় এবং মাতৃ্াোয় রনরদভি রশোটি েমরত শেু ু

েরে।

ডুয়াল ল্ারঙ্গারয়জ (DL): ডুয়াল ল্ারঙ্গারয়জ পরিাগ্ামগরুল ইংোরজ 
্াোয় রনরদভি রশোে রিরয়াজনীয়তা থাো ELL রশক্াথথীরদে োশাোরশ 

রবিতীয় ্াো রিসারব রশেরত আগ্িী ইংোজী ্ােী রশক্াথথীরদে রশরক্ত 

েরে। ররিাগ্ামগরুল তারদে সু্রলংরয় সময়োলটি জরুড় ELLগরুলে মাতৃ 

্াো এবং ইংোরজ ্াোে দক্তাগরুল রবোশ েো অন্ রদরে ইংোরজ 

বলা রশক্াথথীরদে রবি্ােী েরে তুলরত োজ িারলরয় োরব। উ্য় পগাষ্ীই 

এরে অেরেে জন্ রলঙ্গইুরটেে পোল মরডল রিসারব োজ েরে এবং 

তারদে ইন্টারেেশরনে মাধ্রম তাো উ্য় ্াোরতই ্াো রবোরশ 

সমথভিন েরে। রশক্াথথীো তারদে অরধভিে রনরদভি রশো ইংোরজরত এবং 

তারদে অরধভিে লক্্ ্াোটিরত োরব।
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রবি্ারেে মলূ্ায়ন: ইংোরজ এবং বাচ্চাে েছরদেে ্াোটিরত দ’ুটি ্াোই 
পবারঝ এমন পেশাদােরদে বিাো আরয়ারজত এেটি মলূ্ায়ন। মলূ্ায়নটি রশক্া 

রব্ারগে রবি্ারেে মলূ্ায়নোেী, রশক্া রব্ারগে সারথ ঠিো িুরক্তরত 

এরজরসে েতৃভিে রনেকু্ত পোনও মলূ্ায়নোেী, রোনও রশক্া রব্াগ ব্তীত 

অন্ রব্ারগে স্বাধীন মলূ্ায়নোেী বা ইন্টােররিটাে সি পোনও এে ্ারেে 

মলূ্ায়নোেী বিাো এটি আরয়ারজত িরত োরে।

রনউ ইয়েভি  পটেট অনরুমারদত নন্ — োবরলে সু্ল: সবভিজনীন্ারব 
অথভিরিাপ্ত রবরশে রশক্া পরিাগ্াম সেবোি েরে এমন এেটি সু্ল এবং তা রনউ 

ইয়েভি  রসটি রডোটভি রমন্ট অফ এডুরেশরনে অংশ। 

রনউ ইয়েভি  পটেট ইংরলশ অ্াজ এ পসরেডি ল্ারঙ্গারয়জ অ্ারি্রমন্ট 
পটটে (NYSESLAT): 
ইংরলশ ল্ারঙ্গারয়জ লানভিাসভি (ELLs) NYSESLAT বিাো রেডিােগারটভি ন পথরে 

পগ্ড 12 অবরধ অরধগিৃীত িয়। তাো NYSESLAT — এ তারদে পস্ােটি 

ইংোরজরত দক্তা অজভি ন েরেরছ এবং অরতরেক্ত পোনও সিায়তাে রিরয়াজন 

পনই তা সরূিত না েো অবরধ ESL ও রবি্ারেে েরেরেবারদ োওয়া িারলরয় 

োরব। 

রনদারনে: রডোটভি রমন্ট অফ এডুরেশন মলূ্ায়ন পেশাদােরদে জন্ ব্বহৃত 
আে এেটি েদ, রেমন সু্ল মনস্তত্বরবদ বা সু্ল সামারজে েমথী।

নন — োবরলে সু্ল এরলরজরবরলটি পনাটিস (P1 — R): পোনও 
রবরশে পশ্ররণে জন্ আগাম রলরেত রবজ্রপ্ত (রিস্তাবনাে িূড়ান্ত রবজ্রপ্ত রিসারব 

েূবভিতে েরেরিত) েেন পোনও রশক্াথথীরে সম্মরতে তারেে পথরে রিােরম্ভে 

পেফাোলগরুলে তারেে পথরে 60 তম সু্ল রদবরস বা তাে আরগ বা েূরবভি 

রিরনিত রশক্াথথীে জন্ পেফাোরলে রিারপ্তে 60 তম রদন পথরে রব্াগটি 

পেরেন্টরদে এেটি েরে (P1 — R) সেবোি েেরত দায়বদ্ধ ো রশক্াথথীে 

সবভিজীন ব্রয় পোনও রিরদশ অনরুমারদত অ — সবভিজনীন সু্রল পলেসরমরন্টে 

ক্মতা পদয়।

েরদ তবওু নরথবদ্ধ পেরেন্টাল রবলম্ব িরয় থারে (পেমন পেরেন্ট রিােরম্ভে 

মলূ্ায়নগরুলরত সম্মরত দারন রিত্াে্ান েরে, রশক্াথথী রনউ ইয়েভি  রসটি 

পথরে িরল রগরয় থারে, অধ্ক্ এবং পেরেন্ট পেফাোল রিত্ািারে সম্মত িয়, 

পেফাোলটি পেফাে েো েক্ বিাো রিত্াহৃত িয় বা পেরেন্ট বাধ্ সময় 

পেোে  বাইরে সম্ূণভি িওয়া পোনও স্বাধীন মলূ্ায়রনে অনরুোধ েরে) 

রব্াগটি পেরেন্টরে উরলেেরোগ্ পেরেন্টাল রবলরম্বে সময়োরল শবরশষ্ট্েকু্তে 

সমতুল মলূ 60তম সু্ল রদরনে বাইরেে পোনও সময়োরলে জন্ P1 — R 

োঠারনা পথরে দরূে থােরত োরে। 

রনেরেক্ মলূ্ায়ন: রশক্া দপ্তরেে েক্ পথরে রনরয়াগ েো িয়রন এমন 
এে রনেরেরক্ে তেফ পথরে েরেিারলত মলূ্ায়ন। রশক্া দপ্তে এই মলূ্ায়ন 

বাবদ েেি পোগারব েরদ পোন েক্োতিীন শনুারন আরধোরেে বিাো রশক্া 

দপ্তরেে মলূ্ায়ন েথােথ নয় বরল জানারনা িয় বা DOE রোন রনেরেক্ 

মলূ্ায়রনে জন্ অথভি রদরত সম্মরত জানায়। এই মলূ্ায়ন এবং অর্্াবে পে 

মলূ্ায়ন বাবদ রনরজ বা রবমাে মাধ্রম অথভি পদন তা এে নয় (“ব্রক্তগত 

মলূ্ায়ন”)।

রনয়রমত রশক্া: সাধােণ রশক্াে োরেকুলাম পদেনু।

েছরদেে ্াো: রেরেন্ট বলাে জন্ সবভিারধে স্বছেদে পবাধ েরে এমন 
্াো। এটি বারড়রত রনয়রমত বলরত োো বা না বলরত োো ্াো নাও 

িরত োরে।

আগাম রলরেত রবজ্রপ্ত: সু্ল রজলা পথরে রলরেত রিরতরবদনগরুল ো পেরেন্টরদে 

সনাক্তেেণ, মলূ্ায়ন, রশক্াথথীে রশক্াগত পলেসরমন্ট সিূনা বা েরেবতভি ন 

বা রশক্াথথীে জন্ এেটি ররি অ্াররিাররিরয়ট োবরলে এডুরেশন (FAPE) 

এে সংস্ান সিূনা বা েরেবতভি নরে সম্রেভি ত েরে রিস্তাবনা(গরুল) সম্রেভি  

পেরেন্টরদে জ্াত েরে।

েরেিালনা েতৃভি েরক্ে রিরয়াজন: রিাপ্তবয়স্ে েেভিরবক্রণে েরেমাণ 
এবং পোনও রশক্াথথীে রিরয়াজনীয়তাগরুল পমটারত রিরয়াজনীয় েরেরবশগত 

ঈেতেরেবতভিন। এটি অবশ্ই IEP — এ রিরনিত িরত িরব। 

েনুোয় মলূ্ায়ন: অক্মতা থাো পোনও রশক্াথথীে জন্ এেটি আেরডট 

থাো মলূ্ায়ন(গরুল)। এটিে জন্ এেটি অনরুোধ রশক্াথথীে রশক্ে, রেরেন্ট 

বা সু্ল রজলা বিাো েেরত োো পেরত োরে। এটি ছাড়াও, অক্মতা থাো 

রশক্াথথীরদে অবশ্ই রিরত রতন বছরে এেবাে েনুোয় মলূ্ায়ন েেরত িরব, 

েেন েনুোয় মলূ্ায়নটি আবরশ্ে নয় রলরেত আোরে রজলা এবং পেরেন্ট 

না জানায় তেন ব্রতক্রম িয়। েনুোয় মলূ্ায়নটি সু্লটি এবং পেরেন্টটি 

অন্থায় সম্মত না িরল বছরে এেবারেে পবরশ নাও আরয়ারজত িরত োরে।

পেরেন্ট সদস্: সু্ল রজলায় অক্মতা থাো পোনও সন্তারনে পেরেন্ট 
োো IEP টিম রমটিংগরুলরত অংশ পনয় এবং জ্াত বা সরদেিেকু্ত অক্মতা 

থাো পোনও বাচ্চাে পেরেন্টরে তাে বাচ্চাে জন্ রশক্ামলূে রসদ্ধান্ত গ্িরণ 

সিায়তা েরে। রেরেন্টরদে IEP টিম রমটিংগরুলরত পেরেন্ট সদরস্ে অংশগ্িণ 

রিত্াোরনে অরধোে আরছ।

পেরেন্টাল সম্রেভি ে সারথ সংরলিষ্ট ব্রক্তগণ: রনউ ইয়েভি  রশক্া আইন 

অনসুারে সংজ্ারয়ত সন্তারনে সারথ পেরেন্টাল সম্রেভি  থাো ততসি পোনও 

বাবা বা মা (জন্মদাতা বা দতিে), সত বাবা, সত মা, আইনত রনেকু্ত 

অর্্াবে বা পিফাজরত োো পোনও ব্রক্ত। রিফাজরত থাো পোনও ব্রক্ত 

ি’ল পস পে পেরেন্ট বা অর্্াবে মতৃ, োোেদু্ধ বা মানরসে্ারব অসসু্ 

থাোে, রোনও রিরতষ্ারনে োরছ রিরতশ্রুরতবদ্ধ বা বাচ্চাটি েরেত্ক্ত বা 

দদুভিশাগ্স্ বা পটেরটে বাইরে বসবাসেত বা তারদে গরতরবরধ অজানা িওয়াে 

োেরণ পোনও বাচ্চাে দারয়ত্ব এবং েনে রনরত সম্মত। 

সাধােণ দায়বদ্ধতাে আইরনে রশরোনাম 15 — A অনসুােী পেটি পেরেন্টরদে 

পস্বছোেৃত্ারব োউরে তারদে বাচ্চাে রশক্াগত রসদ্ধান্তগরুল েেরত অন্ 

োউরে দায় রিদান েেরত অনমুরত পদয়, রোনও ব্রক্ত পেরেন্টাল সম্রেভি  

েকু্ত রিসারব রনধভিারেত িরত োরে। দায় রিদানটি অবশ্ই রলরেত আোরে 

িরত িরব এবং এেটানা ছয় মারসে পবরশ িলরত োেরব না। েরদ দায় 

রিদানটি 30 রদরনে পবরশ িয় তরব এটি অবশ্ই পনাটারেেৃত িরত িরব ও 

দায় রিদানোেী োশাোরশ পেরেন্ট বিাো স্বাক্রেত িরত িরব। 

পেরেন্টাল সম্রেভি ে দারয়ত্ব োলন েো ব্রক্তরে IEP টিমটি রবরশে রশক্া 

রিরক্রয়াটি জরুড় সংরলিষ্টতা এবং েোমরশভিে জন্ পডরে োঠায়। েরদ জন্মদাতা 

পেরেন্ট রশক্াথথীে জীবরন পে পোনও সময় রফরে আরস এবং পেরেন্টাল দারয়ত্ব 

গ্িণ েরে তরব IEP টিমটী তারদে রসদ্ধান্ত গ্িরণে রিরক্রয়াটিরত তারদে 

সম্রেভি ত েরে এবং অন্ান্ পেরেরন্টে রফরে আসাে আরগ অন্ান্ সমস্ত 

পেরেরন্টং সম্েভি রে আে স্বীেৃরত জানায় না।
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রিরতবন্ধতামলূে শ্রবণশরক্ত: শ্রবণ শরক্তে পক্ররে পদো পদওয়া রিরতবন্ধেতা, 
তা পস স্ায়ী বা অস্ায়ী পেমনই পিাে না পেন, ো ছাররেে রশক্াগত দক্তরে 

ক্রতগ্স্ত েরে রেন্তু ো আবাে বরধেতাে সংজ্াে মরধ্ অন্ত্ুভিক্ত েো 

িয়রন।

রিস্তাবনা: রোনও IEP টিম রমটিংরয় েো রবরশে রশক্া েরেরেবাগরুলে 
সংস্ারনে এেটি রনধভিােণ।

বরেয়া রিরক্রয়া: রেফারেল, মলূ্ায়ন এবং পলেসরমন্ট রিরক্রয়ায় 
অর্্াবেরদে, ছারেরদে এবং রব্ারগে অরধোেরে সেুরক্ত েোে পে 

আইরন রবরধ।

বরধেতা: এমন পোন ছারে োরদে শ্রবণশরক্ত এতটাই দবুভিল পে শ্রবরণে 
মাধ্রম ্াোগত তথ্ ধেরত োরেন না, অ্ারলেরফরেশন ব্বিাে েরে বা 

না েরে, এবং তা ছাররেে রশক্াগত উন্নরতরত রিরতবন্ধেস্বেেূ িরয় ওরঠ।

বারে থাো রিরক্রয়াে অর্রোগ: েক্োতিীন শনুারনে অনরুোধ রিসারবও 
পদো িয়, এে মাধ্রম এেজন অর্্াবে বা এেটি সু্ল রডসররিক্ট রলরেত 

্ারব রিরনিত েো, মলূ্ায়ন, রশক্াগত পলেসরমন্ট বা রবরশে অসরুবধা থাো 

ছাররেে জন্ রবনামরূল্, েথােথ, সবভিজনীন রশক্াে ব্বস্া ইত্ারদ রবেরয় 

অর্রোগ জানারনা োরে। এটি এেটি েক্োতিীন শনুারনে েেূ রনরত োরে।

বারে থাো রিরক্রয়াে শনুারন (েক্োতিীন শনুারন): এমন এেজন 
েক্োতিীন শনুারন আরধোরেরেে োরছ আইরন রিরক্রয়া েো রেরন রনউ 

ইয়েভি  শিে রশক্া দপ্তরেে েমভিিােী নন। অর্্াবে এবং সু্ল রডসররিক্ট 

েরুক্ত পদোয়, থাো পোন সাক্্রিমাণ োরে।

বাচ্চাো ো েুরঁজ োরব: রিরদশ এবং স্ানীয় সু্ল রডর্রিক্টগরুল বিাো 
অরধগিৃীত িলমান রক্রয়ােলাে ো অক্মতা থােরত োোে সম্ভাবনােকু্ত 

শিরে থাো সমস্ত বাচ্চারে রিরনিত ও মলূ্ায়ন েো োরত ররি অ্াররিাররিরয়ট 

োবরলে এডুরেশন (FAPE)টি সমস্ত পোগ্ বাচ্চা ততসি সবভিজনীন, 

ব্রক্তগত এবং ে্ারোরেয়াল সু্লগরুলরত থাো সমস্ত বাচ্চাে োরছ উেল্্ 

েো োয়।

বারো — মারসে সু্ল বছরেে েরেরেবারদ (রিসারেত সু্ল বেভি 
েরেরেবারদ রিসারবও েরেরিত): বারো — মারসে সু্ল বছরেে 
েরেরেবারদ গেুতুে অক্মতা থাো রশক্াথথীরদে োরদে জলুাই এবং অগাটে 

মারস রশক্াথথীরদে রবোরশে স্তেগরুলে েরেমাণমলূে ব্থভিতা রিরতরোধ েেরত 

রশক্া পক্ররে অরবরছেন্নতা িাই এমন রশক্াথথীরদে পদওয়া িয়। এটি অবশ্ই 

IEP টিম েতৃভিে রিস্তারবত িরব এবং IEPপত সরূিত িরব। রেরেন্টরদে অবশ্ই 

রিসারেত সু্ল বছরেে েরেরেবারদরত সম্মরত দান েেরত িরব। 

বারড়ে ্াো রিরনিতেেণ সমীক্া (HLIS): ছাররেে বারড়রত ইংোরজ 
ছাড়া অন্ পোন ্াোয় েথা বলা িয় রেনা তা রনধভিােণ েোে এে 

অর্্াবেীয় রিশ্নাবলী।

বারেভিে েেভিারলািনা: অক্ম রশক্াথথীে রবরশে রশক্া েরেরেবাগরুল এবং 
রিগরতে এেটি েেভিারলািনা ো রশক্াথথীে রশক্ে(রদে) এেটি IEP টিম 

রমটিং বিাো রিরতটি সু্ল বরেভি সমূ্ণভি িয়। রবরশে রশক্া েরেরেবাগরুলরত 

েরেবতভিনগরুল এই সময় রিস্তারবত থােরত বা নাও থােরত োরে।

বারেভিে লক্্: IEP- রত পলো উরদেশ্গরুল ো বাচ্চাটিে োছ পথরে এে 
বছরেে সময়োরল অক্মতা সম্রেভি ত পক্রে গরুল)রত অজভি ন েো রিত্ারশত 

তা বণভিনা েরে।

রবেল্প েরেরেবারদ (িস্তরক্ে/বাধাদারনে েরেরেবারদ রিসারবও রিরনিত): 
েরেরেবাগরুল সাধােণ রশক্ায় থাো রশক্াথথীো োরদে সু্রল অসরুবধা িরছে 

তারদে সেবোি েো িয়। এই েরেরেবাগরুল পে রশক্াথথীো অক্ম রিসারব 

পশ্রণীবদ্ধ পনই অথবা রবরশে রশক্া মলূ্ায়রনে জন্ পেফাোরলে আরগ 

রবরশে রশক্াে এেটি রবেল্প। রবরশে রশক্াে রবেল্পগরুলে মরধ্ েঠন এবং 

গরণত রেরমরডরয়শন পরিাগ্াম, সিায়তাে েরেরেবারদ এবং রবরশে এডুরেশন 

মলূ্ায়রনে জন্ পেফাোরল অন্ত্ুভিক্ত থােরত োরে।

রবেল্প পলেসরমন্ট: রবি্ােী ক্াসগরুলে জন্ রশক্াথথীরদে উরদেরশ্ এেটি 
অস্ায়ী পলেসরমন্ট রিস্তারবত তরব তারদে জন্ োরদে োরছ রবি্ােী রশক্াথথী/

পশ্রণী উেল্্ পনই। এেজন রবি্ােী আধা পেশাদােরে পশ্ররণে রশক্াথথীরে 

পোনও ইংোরজ রবিতীয় ্াো রিসারব অ্াররিাি েরে এবংেদ্ধরত রিসারব 

রিরশরক্ত এে্ােী রশক্রেে সারথ এেররে অ্াসাইন েেরত োো পেরত োরে।

রবনামরূল্ েথােথ সবভিজনীন রশক্া (FAPE): রবরশে রশক্া এবং 
সংরলিষ্ট েরেরেবারদ ো জনগরণে েেিায়, জনগরণে ত্বিাবধারন এবং 

রনরদভিশনায় পদওয়া িয়, এবং অর্্াবেরদে োছ পথরে অথভি পনওয়া িয় না।

রবরশে্ারব নেশােৃত রনরদভি রশো: রবরশে রশক্া পেশাদােো সামগ্ী, 
েদ্ধরত অরধগ্িণ েরে (রনরদভিষ্ট পগ্ড — স্তরেে সামগ্ী রশক্াদারন অ্াররিাি 

েরে) এমন উোয়গরুল বা রশক্াথথীে অক্মতাে ফলাফল পথরে অনন্ 

রিরয়াজনীয়তাগরুলে রিরত আরলােোত েেরত রনরদভি রশোে রবতেণ। রবরশে্ারব 

নেশােৃত রনরদভিশটিে পোগ্ বাচ্চা োরত সমস্ত বাচ্চাে পক্ররে রিরোজ্ িয় 

এমন সু্ল রডর্রিরক্টে রশক্াগত মানেগরুলরে পস েূেণ েেরত োরে পস 

উরদেরশ্ সাধােণ োরেকুলারম তাে অ্ারসেস আরছ তা রনরচিত েেরব।

রবরশে পশ্ররণ: রবরশে পশ্ররণ েরেরেবাগরুল পোনও স্ব — সমরন্বত 
পশ্ররণেরক্ অক্মতা থাো রশক্াথথীরদে জন্ সেবোরিত িয়। রে বাচ্চারদে 

রিরয়াজনীয়তাগরুল সাধােণ রশক্াে পশ্ররণেরক্ রমটরত োরে না এমনরে 

েরেেূেে সিায়তা ও েরেরেবাগরুল রদরয়ও না তারদে েরেরেবা রিদান েরে। 

স্ব—সমরন্বত রবরশে পশ্ররণগরুলরত রশক্াথথীো অবশ্ই রশক্াগত রিরয়াজনীয়তাগরুল 

বিাো অবশ্ই পগাষ্ীবদ্ধ িরব। রশ্ররণগরুলরত এেই ধেরণে অক্মতা থাো বা 

েথৃে অক্মতা থাো রশক্াথথী থােরত োরে েতক্ণ তারদে সমতুল স্তরেে 

রশক্াগত এবং রশক্রণে শবরশষ্ট্গরুল, সামারজে রবোরশে স্তেগরুল, র্ৌরতে 

রবোশ এবং ব্বস্ােনাে রিরয়াজনীয়তাগরুল থােরব।

রবরশে ক্াসগরুল রশক্াথথীে আোরদরমে এবং/অথবা ব্বস্ােনাে 

রিরয়াজনীয়তাগরুলে উেে রন ভ্ি ে েরে রবর্ন্ন স্তরেে েমথী রনরবড়তা অফাে 

েরে।

রবরির্য়াে ইন্টাের্নশন লে্ান (BIP): সমস্াে আিেরণে রিরত 

ব্বস্াগ্িণ েেরত এেটি েরেেল্পনা উেেকু্ত রিসারব োরত েরয়রছ সদথভিে 

আিেণগত িস্তরক্ে, ্রির্োরটরজ এবং সমথভিন, ররিাগ্াম ঈেতেরেবতভিন এবং 

েরেেূেে সিায়তা এবং েরেরেবারদ ো সমস্াে আিেরণে ব্বস্াগ্িণ েেরত 

রিরয়াজন িরত োরে।
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শবরশষ্টগত আিেণ মলূ্ায়ন (FBA): ছারেরদে আিেণগত সমস্া 

রনধভিােণ এবং সমাধান েোে এেটি রিরক্রয়া। FBA রত রবর্ন্ন ধেরনে 

রিেরুক্ত এবং পেৌশলরে োরজ লাগারনা িয় এবং ছাররেে েো পোন রনরদভিষ্ট 

আিেরণে রেছরন থাো োেণ েুজঁরত পিষ্টা েো িয় এবং পসই আিেণরে 

স্বা্ারবে েেরত এমন অর্নব এবং উদ্াবনমলূে েস্া IEP দলরে রনবভিািন 

েেরত সািাে্ েো।

্াো মলূ্ায়ন ব্াটারে — সংরশারধত (LAB — R): এেটি 
েেীক্া পেোরন এেজন ছাররেে ইংোরজরত দক্তা এবং পদা্ােী ESL রনরদভিশ 

েরেরেবারদে রিরয়াজনীয়তা রনধভিােণ েো িয়।

প্ারেশনাল মলূ্ায়ন: জরুনয়ে এবং রসরনয়ে িাই সু্রলে রশক্াথথীরদে 
িাকুেী সম্রেভি ত পক্রেগরুলরত আগ্ি এবং ক্মতাগরুল েরেমাে েেরত 

েেীক্ারদ। এই মলূ্ায়নটি রশক্াথথীরদে IEP টিম, রেরেন্ট এবং রশক্াথথীরদে 

সু্ল পথরে সু্ল েেবতথী রক্রয়ােলাে ততসি ্রবেেরতে পেরেয়াে এবং 

িাকুেীে সম্ভাবনাগরুলরত স্ানান্তেরনে েরেেল্পনা েিনা েেরত সিায়তা েরে।

ভ্রমরণে রিরশক্ণ: িাই সু্রলে বয়সী রশক্াথথীরদে রনোেরদ এবং স্বাধীন্ারব 
সু্রল োওয়া এবং আসা এবং ওয়ােভি  টোরড সাইরট োওয়া এবং আসাে পক্ররে 

রশক্াদান েরে এমন এেটি েরেরেবা।

মনস্তত্বগত মলূ্ায়ন: লাইরসসে রিাপ্ত মনস্তত্বরবদ বিাো আরয়ারজত রশক্াথথীে 

সামরগ্ে রশক্াে ক্মতাগরুলে শরক্ত এবং দবুভিলতা এবং েী্ারব পস অন্ান্ 

বাচ্চা এবং রিাপ্তবয়স্রদে সারথ সম্রেভি ত েরে তা েরেমাে েেরত এেটি 

মলূ্ায়ন।

মরনারবদ বিাো মলূ্ায়ন: রশক্াথথীে েরেরবশটিে সারথ সম্রেভি ত েোে 

ক্মতাটি রনধভিােণ েেরত ও পে স্তরে সংরবদনাগত সমস্াগরুল রশক্ণরে 

রি্ারবত েরে এমন স্তরে মরনারবদ বিাো আরয়ারজত এেটি রবরশেীেৃত 

মলূ্ায়ন।

মধ্বতথী শবেরল্পে রশক্াগত ব্বস্া (IAES): ছাররেে বতভিমান 
পলেসরমন্ট র্ন্ন এেটি ব্বস্া পেোরন ছারেটি রবরশে রশক্াগত েরেরেবারদ 

পেরত থারেন। 

মধ্স্তা: এেটি পগােনীয়, রস্বছোধীন রিরক্রয়া, এটি েক্গরুলরে পোনও 
রনয়মমারফে বরেয়া রিরক্রয়াে রিয়ারেং ছাড়াই রববাদগরুল পমটারত অনমুরত 

পদয়। এেটি রনেরেক্ মধ্স্তাোেী েক্গরুলরে তারদে মতামতগরুল এবং 

অবস্ানগরুল রিোশ েেরত এবং অরন্ে মতামত এবং অবস্ানগরুল অনধুাবন 

েেরত সিায়তা েরে। মধ্স্তাোেীে ্ূরমোটি হ্’ল আরলািনাে সরুবধা 

েো এবং েক্গরুলরে এেটি সম্মরতরত পেৌঁছারত সিায়তা েো, সমাধানগরুলে 

রিস্তাবনা পদওয়া বা অবস্ান অথবা েক্ পনওয়া নয়। েরদ েক্গরুল সম্মরতরত 

পেৌঁছায় তরব সম্মরতটি বাধ্তামলূে এবং এটিে জন্ আে আরবদন েেরত 

নাও োো পেরত োরে।

মারল্টরডরসরলেনারে মলূ্ায়ন: রশক্াথথী অক্ম রেনা এবং রবরশে রশক্া 
েরেরেবারদে রিরয়াজন রেনা তা রনধভিােণ েেরত মলূ্ায়ন দলটি েতৃভিে 

রশক্াথথীরদে সমূ্ণভি মলূ্ায়ন। এটিরে মারল্টরডরসরলেনারে মলূ্ায়নও বলা িয়।

মানরসে ্ারব অসরুবধায় থাো: এেজন ছারে োে মরধ্ এে দীঘভি 
সমরয়ে রনরেরে রনম্নরলরেত শবরশষ্ট্গরুলে এেটি বা এোরধে শবরশষ্ট্ পদো 

োয় এবং এেটি রবরশে মারোয় পদো োয় ো ছারেটিে রশক্াগত দক্তারে 

ক্রতগ্স্ত েরে:
n রশোে পক্ররে এে ধেরনে অক্মতা ো বরুদ্ধমতিা, অনু্ ূ রত বা স্বাস্্গত 

রবেরয়ে মাধ্রম ব্াে্া েো োয় না; 
n ক্ারসে অন্ান্রদে এবং রশক্ে-রশরক্োরদে সারথ সরন্তােজনে োেপেরেে 

সম্েভি  গরড় পতালাে অক্মতা;
n স্বা্ারবে বা সাধােণ েরেরস্রতরত অস্বা্ারবে ধেরনে আিেণ বা 

অনু্ ূ রতে বরিঃরিোশ;
n সাধােণত অেরুশ থাো বা িতাশায় প্াগা; বা
n ব্রক্তগত বা সু্রলে সমস্াগরুলরে রঘরে শােীরেে লক্ণ পদো পদওয়া বা 

্য় বা ্ীরত জন্ম পনওয়া।

রস্রজাররিরনয়া পোরগ প্াগাও “মানরসে ্ারব অসরুবধায় প্াগা” এে মরধ্ 

েরড়। সামারজে ্ারব মানরসে অরস্েতাে মধ্ রদরয় োরছেরন এবং মানরসে 

রস্রত রনরজে রনয়ন্ত্ররণ োেরত োরেন না এমন ছারেরদে পক্ররে এটি রিরোজ্ 

িয় না তরব তারদে মানরসে রদে পথরে অসরুবধা েরয়রছ বরল রবরবিনা 

েো িরল অন্ েথা।

মলুতুরব থাোে রস্রত: েেন পোনও েক্ রনেরেক্ রিয়ারেংরয়ে অনরুোধ 
েরে বা মধ্স্তা, রেরডিরসে, রোনও “পটে — েটু” সংস্ারন অংশগ্িণ েরে, 

রশক্াথথীটিরে রনেরেক্ রিয়ারেং রিরক্রয়া (ততসি সমস্ত আরবদন) সম্ূণভি না 

িওয়া অবরধ, েরদ না পেরেন্ট এবং IEP টিম পোনও রবেরল্প রলরেত েরূে 

সম্মত না িন তরব তাে “সবভিরশে সম্মত পলেসরমন্ট” থাোে অনমুরত পদয়।

পমরডে্াল েেীক্া: রশক্াথথীে শােীরেে এবং পমরডে্াল অবস্াগরুল সম্রেভি  

এেটি রিরতরবদন ো IEP টিম রমটিং িলাোলীন রবরবিনা েো িয়।

মলূ্ায়ন: রোনও রশক্াথথীে রশক্াগত পরিাগ্ামটিে উন্নরত েেরত শরক্ত 
এবং দবুভিলতা সম্রেভি  তথ্ সংগ্রিে রিরক্রয়া। েেীক্া, েেভিরবক্ণ এবং 

সাক্াতোেগরুলে মাধ্রম সংগিৃীত তথ্ রশক্াথথীে োেভিোরেতাে স্তে এবং 

রশক্ামলূে রিরয়াজনীয়তাগরুল রনধভিােণ েেরত দলটিরে সিায়তা েেরব।

মলুতুরব োো পলেসরমন্ট: IEP টিম রমটিং এে সমরয়, রিস্তারবত রবরশে 
রশক্া েরেরেবারদ অরবলরম্ব শেু ুেো িরব রে িরব না পসই রবেরয় আরলািনা 

স্ান োরব। রিস্তারবত রবরশে রশক্া েরেরেবারদ অরবলরম্ব বাস্তবারয়ত েো 

ছাররেে স্বারথভিে রদে পথরে রবরবরিত নাও িরত োরে। এই রবেয়টিরেই 

“মলুতুরব োো” রলেসরমন্ট রিসারব পবাঝারনা িয় এবং অর্্াবরেে োছ 

পথরে সম্মরতে রিরয়াজন িয়। 
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মলূ্ায়রনে অনরুমাদন: রেরেন্টরে তারদে সন্তারনে জন্ রশক্া রব্ারগে 
ব্রয় রশক্া রব্াগ নয় এমন স্বাধীন সেবোিোেীে বিাো তারদে সন্তারনে 

জন্ স্বাধীন মলূ্ায়ন োওয়াে জন্ এে অরধোে জারনরয় েরে।

মেূ-বরধে: রোন ছারে মেূ এবং বরধে উ্য় সমস্ায় ্ুগরল তারদে 
রনরজরদে রিোশ েেরত রবরশে সমস্া িয় এবং তারদে রবোশ এবং রশক্াে 

জন্ রবরশে ধেরনে ব্বস্াে রিরয়াজন িয় এবং শধুমুারে মেূ অথবা বরধে 

ছারেরদে জন্ োো রবরশে রশক্া পরিাগ্ামই েরথষ্ট নয়।

ম্াটেন: এমন এে ব্রক্ত রেরন রশক্াথথীরদে রবরশে রশক্াদারনে বারস সু্রল 
োওয়া এবং আসাে সময় সিায়তা েরেন। 

পেফাোল: রেফাোলটি রশক্াথথীে অক্মতা আরছ রেনা এবং রবরশে রশক্া 

েরেরেবারদে রিরয়াজন রেনা তা রনধভিােণ েেরত মলূ্ায়ন এবং পলেসরমরন্টে 

রিরক্রয়াটি শেু ুিয়।

পেফাোরলে রবজ্রপ্ত: রেরেন্টরদে েছরদেে ্াোয় োঠারনা েরের্ে, েরদ এটি 
DOE বিাো সংজ্ারয়ত ে্াে েো ্াোগরুলে পে পোনও এেটি িরয় থারে, 

পেফাোল রিারপ্তে োঁি রদরনে পবরশ নয়।

শ্রাব্ মলূ্ায়ন: এেটি রবরশেীেৃত রিয়ারেং মলূ্ায়ন ো পোনও রশক্াথথী 
পোনও তাতেেভিেূণভি শ্রবণ শরক্তে িারেরয়রছ রেনা তা রনধভিােণ েেরত 

আরয়ারজত িয়।

পেরজারলউরশন পসশন: এেটি বাধ্তামলূে রমটিং ো সু্ল রজলাটি অবশ্ই 
পেরেন্টরদে বরেয়া রিরক্রয়াে অর্রোরগে রিারপ্তে 15 রদরনে মরধ্ অবশ্ই শেু ু

েেরত িরব। রেরজারলউশন পসশনটিরত পেরেন্ট, অর্রোরগে সারথ সম্রেভি ত 

IEP টিরমে সদস্ো এবং পোনও সু্ল রজলাে রিরতরনরধ রেরন রসদ্ধান্ত গ্িরণে 

েতৃভি ত্ব আরছ তা অন্ত্ুভিক্ত।

পেসেসে টু ইন্টাের্নশন (RTI): এেটি রনরদভিশনাে অ্াররিাি এবং 
রিরতেক্ামলূে সেঞ্জাম ো সু্লগরুল তারদে সমস্ত রশক্াথথীে রিরয়াজনীয়তাগরুলে 

সারথ পমরল এমন উচ্চ — গণুমারনে, েরঠাে রনরদভি রশোয় সমান অ্ারসেস 

আরছ তা রনরচিত েেরত ব্বিাে েো িয়।

রেরলরটড সার ভ্ি রসস অরথাোইরজশন (RSA): েেন রশক্া রব্াগটি 
রিরয়াজনীয় সময়রেোে মরধ্ রশক্াথথীে জন্ এই েরেরেবাগরুল সেবোরি 

অক্ম থারে তেন রশক্া রব্ারগে ব্রয় রনরদভিষ্ট সম্রেভি ত েরেরেবাগরুলে 

স্বাধীন সেবোিোেীে এেটি রশক্া রব্ারগে সারথ সম্রেভি ত নয় তাে 

েরেরেবাগরুল পেরত পেরেন্টরদে রিদান েো এেটি অনরুমাদরনে েরেই ি’ল 

RSA।

পশ্ররণেরক্ে েেভিরবক্ণ: েী্ারব রশক্ণ োেভিটি ঘরট এবং পোন আিেণগরুল 

রিদরশভিত িয় তা পদেরত পশ্ররণেরক্ সু্রলে োেভিসময়টিরত েেভিরবক্রণে রিরক্রয়াটি 

এবং অন্ান্ সু্ল পসটিংস। 

পশ্ররণবদ্ধেেণ: এই েদটি রনউ ইয়েভি  পটেট আইন পথরে গিৃীত এবং পবশ 

েরয়েটি রিোরেে অক্মতারে পেফাে েরে। 

পশ্ররণে আোে: রিস্তারবত েরেরেবা এবং/অথবা পশ্ররণরত অনরুমারদত সবভিারধে 
রশক্াথথীে সংে্া। এটি IEPপত রিরনিত।

রপেি বা ্াো রিোরশ অক্মতা: রতাতলারনা, উচ্চােরণ রবেৃরত, ্াোে 
রবেৃরত বা স্বে রবেৃরত ো রশক্াথথীে রশক্াগত োেফেম্াসেরে রি্ারবত 

েরে এমন পোগারোরগ অক্মতা থাো পোনও রশক্াথথী।

সবরথরে েম রিরতবন্ধতামলূে েরেরবশ (LRE): “সবরথরে েম 
রিরতবন্ধেতা রবরশষ্ট েরেরবশ” বলরত পবাঝায় অক্মতা েরয়রছ এমন ছারেরদে 

পোন রবরশে ক্ারস, আলাদা সু্রল পলেসরমন্ট পদওয়া এবং রনয়রমত রশক্াগত 

েরেরবশ পথরে আলাদা ্ারব পদো িয় েরদ রিেৃরতগত বা মারোগত রদে 

পথরে অক্মতা এমন িয় পে েরেেূেে সিায়তা এবং েরেরেবারদে সািারে্ও 

রশক্া সরন্তােজনে ্ারব োওয়া সম্ভব নয়।  রিরতটি ছারেরে োরত সবরথরে 

েম রিরতবন্ধেতামলূে েরেরবশ পদওয়া োয় তাে জন্ ছাররেো সাবলীল 

পরিাগ্াম পেরত োরেন োরত েরেরেবা এবং ছাররেে রিরয়াজনীয়তা এরে অেরেে 

েরেেূেে িরত োরে। এমনটা েরে তুলরত, রেছু েরেরেবারদ এবং পরিাগ্াম 

আংরশে সমরয়ে জন্ রিস্তাব েো িরত োরে। 

সিায়ে রিেরুক্ত রড্াইস এবং েরেরেবারদ: এেটি সিায়ে রিেরুক্ত 
রড্াইস ি’ল এেটী সেঞ্জাম, েণ্ বা ব্বস্া ো অক্মতা থাো রশক্াথথীে 

োেভিেে ক্মতা বাড়ারত, েক্ণারবক্ণ েেরত বা উন্নরত েেরত ব্বিাে 

েো িয় (পেমন এেটি েরমউরনরেশন রড্াইস, এফএম ইউরনট, 

েরম্উটাে অ্ারসেস)। এে সিায়ে রিেরুক্ত েরেরেবা এমন এেটি েরেরেবা 

ো রিত্ক্্ারব অক্মতা থাো পোনও বাচ্চারে পোনও সিায়ে রিেরুক্ত 

েরেরেবা রনবভিািন, অরধগ্িণ বা ব্বিাে েেরত সিায়তা েরে। আেনাে 

সন্তারনে রিরয়াজন এমন পে পোনও সিায়ে রিেরুক্ত বা েরেরেবা অবশ্ই তাে 

IEP পত তারলোবদ্ধ থােরত িরব। েরদ আেনাে সন্তারনে সিায়ে রিেরুক্তে 

রিরয়াজন আরছ বরল আেরন মরন েরেন তরব আেরন পোনও সিায়ে রিেরুক্ত 

মলূ্ায়রনে অনরুোধ েেরত োরেন।

স্বল্প পময়াদী উরদেশ্গরুল: রশক্াথথীটি োরত তাে বারেভিে লক্্গরুল েূেণ 
েেরত োরে পস উরদেরশ্ রনরদভিষ্ট েেভিায়গরুল গিৃীত িরব। তাো রশক্েরদে 

বা সেবোিোেীরদে েী্ারব বারেভিে উরদেশ্টি েূেণ েেরত এবং েী্ারব 

লক্্ েূেরণ রশক্াথথীে রিগরত েরেমাে েেরব তাে এেটি রনরদভি রশো সেবোি 

েরে। এই স্বল্প পময়াদী উরদেশ্গরুল IEP টিম বিাো রলরেত এবং রশক্াথথীে 

IEPপত েেন রশক্াথথী রবেল্প মলূ্ায়রন অংশগ্িণ েরে তেন সরূিত িয়।
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সম্মরত: "অবগত েরেরয়" সম্মরত রনরত িরব এবং তা শধু ুঅর্্াবরেে 
স্বাক্ে আদায় েোে মধ্ রদরয়ই িরয় োরব না। অবগত েরেরয় সম্মরত 

আদারয়ে পক্ররে রনম্নরলরেত রবেয়গরুল রবরবিনা েো িয়:
n আেরন আেনাে রনরজে ্াোয় বা পোগরোরগে অন্ পোন মাধ্রম 

আেনাে োছ পথরে পেসব রবেরয়ে উেরে সম্মরত পনওয়া িরছে তারদে 

ব্াোরে সমস্ত রিাসরঙ্গে তথ্ আেনারে জানারনা িরব। তাছাড়া, আেনাে 

বাছোে পে সমস্ত পেেডভি  রিোশ েো িরব এবং োরদে োরছ তা রিোশ 

েো িরব পসই রবেরয় আেনারে অবশ্ই জানারনা িরব। এে মরধ্ েরয়রছ, 

থােরত োরে এমন পোন েেীক্া সম্ূণভি েো িরব, এবং পোথায় েেীক্া 

পনওয়া িরব পসই রবেরয় তথ্ আেনারে পদওয়া;
n রে সমস্ত রবেরয় আেনাে সম্মরত িাওয়া িরছে পসই সমস্ত রবেয় আেনারে 

অবশ্ই বঝুরত িরব এবং রলরেত ্ারব সম্মরত জানারত িরব; এবং
n আেনারে অবশ্ই অবগত থােরবন পে আেরন সম্মরত পদরবন রে পদরবন 

না তা আেনাে পস্বছোধীন রবেরয় এবং পেরোন সমরয় আেরন আেনাে 

সম্মরত তুরল রনরত োরেন। েরদও, আেরন েরদ আেনাে পদওয়া সম্মরত 

রফরেরয় পনন তািরল আেনাে এই রসদ্ধারন্তে োেরণ আেনারে পোন 

েেরমে রবেেীত েরেরস্রতে মরুোমরুে িরত িরব না অথভিাত্  আেনাে 

সম্মরত পদওয়া এবং আেনাে সম্মরত তুরল পনওয়াে মারঝে সমরয়ে ঘটা 

পোন রেছুরত রবেেূ রিরতরক্রয়া আরস না।

সম্রেভি ত েরেরেবারদ: রবরশে রশক্াে রশক্াথথীরদে সু্রলে পরিাগ্ারম তারদে 
অংশগ্িণ েেরত সমথভিন এবং সিায়তা েেরত োরে এমন েরেরেবাসমিূ। 

এই েরেরেবাগরুল অবশ্ই IEPপত রিস্তারবত এবং িয় স্বতন্ত্র্ারব বা োঁিজরনে 

পবরশ নয় এমন পগাষ্ীরদে সেবোরিত িয়। েরেরেবাগরুলরত অন্ত্ুভিক্ত: 

োউরসেরলং, রশক্া স্বাস্্ েরেরেবারদ, রিয়ারেং রশক্া েরেরেবারদ, রেশাগত 

পথোরে, রফরজে্াল পথোরে, রপেি/ল্ারঙ্গারয়জ পথোরে, র্শন এডুরেশন 

েরেরেবারদ, সজিােীরত এবং মরবরলটি েরেরেবারদ এবং “অন্ান্ সিায়ে” 

েরেরেবারদ।

সীমাবদ্ধ িলারফো: রে সমস্ত ছারেরদে িলারফোে পক্ররে রবরশে ধেরনে 
রিরতবন্ধেতা েরয়রছ, তা শােীরেে বা স্ায়ুগত িরত োরে, এবং তারদে 

পক্ররে রবর্ডং পে্ারব গরড় পতালা িরয়রছ তা রিরতবন্ধেতাে সরৃষ্ট েেরত োরে 

এবং তাই তারদে আইন অনসুারে পদওয়া পেরত োরে এমন সব পরিাগ্ারমে 

সরুবধা রদরত িরব।

সামারজে ইরতিাস: রশক্াথথীে স্বাস্্, েরেবাে এবং সু্রলে ব্ােগ্াউডি 
ততসি সামারজে সম্েভি  ো রশক্াথথীে মলূ্ায়রনে অংশ রিসারব ব্বহৃত িয় 

তা রবরবিনা েরে পেরেন্টরদে সারথ এেটি সাক্াতোে।

সাধােণ রশক্াগত রবেয়ারদ: রে রবর্ন্ন ধেরনে রশক্া এবং দক্তা সমস্ত 
ছাররেোই, এরদে মরধ্ রবরশে অসরুবধা থাো ছারেরদেরেও ধো িয়, েপ্ত 

েেরত োেরবন বরল ধরে পনওয়া িয়।

স্বাস্্গত েরেরেবারদ: এে ধেরনে সংরলিষ্ট েরেরেবা ো এমন ছারেরদে 
পদওয়া িরয় থারে োরদে রিরেত্ সাগত এবং/অথবা স্বাস্্গত রিরয়াজনীয়তা 

েরয়রছ এবং োে জন্ তারদে সু্রল থাোে সমরয় এেজন নাসভি বা স্বাস্্ 

পেশাদারেে সািারে্ে রিরয়াজন িয়। োবাে োওয়ারনা, অসসু্ িরল রনরয় 

োওয়াে ব্বস্া রবরশষ্ট রবরশে োন, সােশরনং বা ে্ারথরটোইরজশন ইত্ারদ 

ধেরনে েরেরেবা।

সাবলীল পরিাগ্ারমং: সাবলীল পরিাগ্ারমং বলরত পবাঝারনা িরছে পে এেজন 
ছারে সব ধেরনে রবরশে রশক্া েরেরেবা এবং পরিাগ্ারমে সরুোগ রনরত 

োরছেন ো পদওয়া সম্ভব। এেজন ছাররেে IEP পত েরেরেবারদ এবং পরিাগ্াম 

েরুো রদনটিে জন্ এেই িরত িরব না। েরেবরতভি , রিসােণীয় পরিাগ্ারমং 

ব্বিাে েরে রশক্াথথী রিরতটি সামগ্ীে পক্ররেে েরক্ উেেকু্ত স্তরেে সমথভিন 

োয়। সাবলীল পরিাগারমং িল রিরতটি ছাররেে রিরয়াজনীয়তারে সবরথরে েম 

রিরতবন্ধতামলূে েরেরবরশে মাধ্রম েূেণ েো। সাবলীল পরিাগ্ারমং েথােথ 

্ারব রিরয়াগ েোে পক্ররে, সু্ল রিরতটি ছাররেে রিরয়াজনীয়তাে উেরে নজে 

পেরে রবরশে রশক্া েরেরেবা রিস্তুত েরে এবং সাধােণ রশক্াগত রবেয়ারদ 

ছাররেো োরত আরো পবরশ েরে পেরত োরেন তাে উেরে পজাড় পদওয়া িয়। 

ছারেরদে পে েরেরেবা পদওয়া িরছে তা পেন তারদে রিরয়াজনরে েূেণ েেরত 

োরে তা মাথায় োো গেুতু্বেূণভি। রবর্ন্ন ধেরনে রবরশে রশক্াগত পরিাগ্াম 

এবং েরেরেবারদ নীরি ব্াে্া েো িরয়রছ এবং এেররেত েরেরেবা সেবোি 

েদ্ধরতে অংশ।

স্ায়রবে মলূ্ায়ন: রশক্াথথীটিে রশক্ণরে রি্ারবত েেরত োরে এমন 
মরস্তরকেে পোনও রবেলতাে লক্ণ রিোশ োরছে রেনা তা রনধভিােণ েেরত 

স্ায়ুরবরশেজ্ েতৃভিে এেটি রবরশেীেৃত মলূ্ায়ন।

সারোরগট পেরেন্টস: রশক্াথথীরদে অরধোেগরুল সেুরক্ত আরছ তা রনরচিত 

েেরত রনম্নরলরেত েরেরস্রতগরুলরত পোনও ব্রক্ত পেরেন্ট বা অর্্াবেরদে 

েরেবরতভি  োজ েেরত রব্াগ েতৃভিে "সারোরগট পেরেন্ট" রিসারব রনেকু্ত িরত 

োরে:
n রোনও পেরেন্টই রিরনিত েেরত োো োরছে না;
n েরথােেকু্ত রিয়ারসে েরে রব্াগটি পেরেরন্টে সন্ধান েরে েুরঁজ োরছে না;
n রশক্াথথী ম্ােরেরন — প্রন্টারিামরলস আইন অনসুারে অর্্াবেিীন 

গিৃিীন েবুা;
n রশক্াথথী এেটি ওয়াডভি  অফ দ্ পটেট এবং তাে পেরেরন্টে সংজ্া েূেণ 

েরে এমন পোনও পেরেন্ট পনই। ওয়াডভি  অফ দ্ পটেট ি'ল এমন এেটি 

রশশ ুবা েবুা োে বয়স 21 বছরেে েম, জরু্রনয়াল পডরলরোরয়রসেে 

মাধ্রম োো িরয়রছ বা রেমারডি পনওয়া িরয়রছ, PINS বা বাচ্চাে 

সেুক্ামলূে ব্বস্াগ্িণ িরয়রছ; সামারজে েরেরেবাে েরমশনারেে 

পিফাজরত আরছ বা বাচ্চা এবং োরেবারেে েরেরেবারদে দফতরে আরছ; 

দদুভিশাগ্স্ বাচ্চা োে বারড়রত পদে্ারলে পেউ পনই।

সারোরগট পেরেন্ট রশক্া রব্ারগে বা রিরদশ রশক্া রব্ারগে পোনও 

আরধোরেে, েমথী বা এরজন্ট নয় বা রশক্া বা রশক্াথথীে েরনেে সারথ 

সংরলিষ্ট পোনও অন্ এরজরসে নয়।
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স্ানান্তেরণে েরেরেবারদ: রক্রয়ােলারেে এেটি পো — অরডভি রনরটড 
পসট ো: 
n রশক্াথথীে সু্ল পথরে সু্ল েেবতথী রক্রয়ােলাে পেমন পসরেডিারে েেবতথী 

রশক্া, র্ারেশনাল রশক্া, সংিত রনরয়াগ (ততসি সমরথভিত রনরয়াগ), 

িলমান এবং রিাপ্তবয়স্ রশক্া, রিাপ্তবয়রস্ে েরেরেবারদ, স্বাধীন বাস 

বা েরমউরনটি অংশগ্িরণ সরুবধা রদরত আোরদরমে এবং োযেভি ারেতাে 

দক্তাগরুলে উন্নরত েরে; 
n স্বতন্ত্র রশক্াথথীে রিরয়াজনীয়তাে র্রতিরত তাে ক্মতাগরুল, অগ্ারধোেগরুল 

ও আগ্িগরুল রবরবিনা েরে এবং রনরদভি রশো, সম্রেভি ত েরেরেবারদ, 

েরমউরনটি অর্জ্তাগরুল, রনরয়ারগে রবোশ এবং অন্ান্ সু্ল েেবতথী 

রিাপ্তবয়স্ োরল উরদেশ্গরুলরে অন্ত্ুভিক্ত েরে এবং েেন রিরয়াজন িয় 

রিাত্রিে জীবনোরোে দক্তাগরুল এবং োেভিেে প্ারেশনাল মলূ্ায়ন 

অরধগ্িরণে র্রতি।

স্ানান্তেরণে সমথভিরনে েরেরেবারদ: তাো েম সীমাবদ্ধতােকু্ত পসটিংরস 
রিরবরশে সারথ সারথ স্ানান্তেরণে সমথভিরনে েরেরেবারদ পেমন েোমশভি 

দান এবং/অথবা রিরশক্ণ, অক্মতা থাো বাচ্চারদে সারথ োজ েরে 

এমন েমথীরদে (সাধােণত 30 রদরনে) রদওয়া িয়। েরদও স্ানান্তেরণে 

েরেরেবাগরুল রশক্েরদে পদওয়া সমথভিরনে েরেরেবা এে সরুবধাটি অক্মতা 

থাো বাচ্চারদে োরছও পেৌঁছায়।

িাসোতারলে রনরদভিশ: এে রশক্াগত েরেরেবা ো সামরয়ে র্রতিরত এমন 
ছারেরদে পদওয়া িরয় থারে োো রিরেত্ সাগত অবস্াে োেরণ িাসোতারল 

্রতভি  িন এবং তাে োেরণ তাো সু্রল পেরত োরেন না। 

IEP রডরলোমা: রোন ছাররেে IEP লক্্ েূেণ েোে রিমাণেরে িল IEP 
রডরলোমা। IEP রডরলোমা েরলরজ ্রতভি ে পক্ররে বা সামরেে েরেরেবায় নাম 

পলোরনাে পক্ররে গ্িণরোগ্ নয়। রবেরল্প মলূ্ায়রন অংশগ্িণ েেরছন এবং 

এেটি IEP রডরলোমা োওয়াে রিত্াশা োেরছন এমন ছারেরদে IEP দলীয় 

রমটিং এে সমরয় স্াতে েেবতথী এবং পেশাগত রিরশক্ণ সরমত অবস্ানন্তে 

েরেেল্পনা রনরয় আরলািনা েরে পনওয়া উরিত। IEP রডরলোমা োরছেন এমন 

ছাররেো তারদে 21 বছে বয়স িওয়া েেভিন্ত সু্রল থাোে অরধোেী এবং 

তাো অ্াড্াসেড রেরজন্ট, রেরজন্ট, রলাোল, ে্ারেয়াে এবং রিেরুক্তগত 

রশক্া (CTE বা GED রডরলোমা) রনরত োরেন।

CSE অরফস পেেডভি  বা CSE অরফস ফাইল: সমস্ত ছাররেে পেফারেল, 
মলূ্ায়ন এবং বরেয়া-রিরক্রয়া রবজ্রপ্ত, IEP এবং সু্রলে রেরোটভি  সরমত 

পলেসরমন্ট পমটিরেয়াল।

রবেয়ারদ: রশক্া দপ্তরেে েক্ পথরে পেসব ধেরনে রশক্া েরেরেবা পদওয়া 
িরছে তা অরেক্ােৃত পোলারমলা েরেরবরশ রেছু না রেছু অসরুবধা আরছ এমন 

বাছোরদে রশরক্ত েরে পতালাে জন্। 
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রবরশে রশক্া দফতেগরুলে জন্ েরমটিে রনউ ইয়েভি   
রসটি রশক্া রব্ারগে পোগারোরগে তথ্

CSE দফতে রজলা ঠিোনা রফান নম্বে

 1 7 ওয়ান পফাধভিাম লোজা, 7ম তল (718) 329-8001

  9 ব্ঙ্কস, রনউ ইয়েভি  10458 

  10  

 2 8 3450 েূবভি পরিমন্ট অ্ার্রনউ (718) 794 — 7490 বা

  11 2য় তল (718) 794-7429

  12 ব্ঙ্কস, রনউ ইয়েভি  10465

 3 25 30 — 48 রলরডিন পলেস (718) 281-3461 

  26 ফ্ারশং, রনউ ইয়েভি  11354 

 3 28 90 — 27 সটুরফন বরুল্াডভি  (718) 557-2553

  29 জামাইো, রনউ ইয়েভি  11435

 4 24 28 — 11 কু্ইসে লোজা উতিে (718) 391-8405

  30 5ম তল

   লং আইল্াডি রসটি, রনউ ইয়েভি  11101

 4 27 স্ারটলাইট অরফস (718) 642-5715

   82 — 01 েেইয়াডভি  বরুল্াডভি

   2য় তল

   ওরজান োেভি , রনউ ইয়েভি  11416

 5 19 1665 পসন্ট মােভি স অ্ার্রনউ (718) 240 — 3558 বা

  23 ব্রুেরলন, রনউ ইয়েভি  11233 (718) 240-3557

  32

 6 17 5619 ফ্্াটল্াডিস অ্ার্রনউ (718) 968-6200

  18 ব্রুেরলন, রনউ ইয়েভি  11234

  22

 7 20  415, 89ম র্রিট  (718) 759-4900

  21 ব্রুেরলন, রনউ ইয়েভি  11209

 7 31 715 ওরশন পটরেস (718) 420-5700

   রবর্ডং A

   স্তারতন আইল্াডি, রনউ ইয়েভি  10301

 8 13 131 রলর্ংটেন র্রিট (718) 935-4900

  14 4ম তল 

  15 ব্রুেরলন, রনউ ইয়েভি  11201

  16

 9 1 333, 7ম অ্ার্রনউ (917) 339-1600

  2 4ম তল

  4 রনউ ইয়েভি , রনউ ইয়েভি  10001

 10 3 388 েরচিম 125তম র্রিট (212) 342-8300

  5 রনউ ইয়েভি , রনউ ইয়েভি  10027

  6
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