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বিভাগ
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য
schools.nyc.gov

ডায়াল 311

শুরু করা

শুরতে
ু সঠিক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা । পৃষ্ঠা 2 দেখুন

মাইকেল আর. ব্লুমবার্গ
মেয়র

আপনার সন্তানের বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলির প্রয়�োজন রয়েছে তা আপনি বিশ্বাস করলে শুরতে
ু সঠিক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা গুরত্বু পূর্ণ। আপনি নিজের সন্তানের
শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করতে চাইতে পারেন এমন কিছু প্রশ্ন এখানে দেওয়া হল:

ডেনিস এম ওয়ালকট
চ্যান্সেলর

n

আমার সন্তানের রিপ�োর্ট কার্ডে থাকা গ্রেডগুলির অর্থ কী? সে কী তার প্রত্যাশামত�ো কাজ করছে?

n

আমি আমার সন্তানের জন্য যা পড়ছি তা সে বুঝতে পারছে কিনা তা আমি কীভাবে বুঝতে পারব?

n

আমরা একসাথে পড়ার সময় আমার সন্তানকে কী জাতীয় প্রশ্ন করা উচিত?

n

আমার সন্তান গণিতের হ�োমওয়ার্ক নিয়ে অসুবিধায় পড়লে আমি কীভাবে তাকে সহায়্তা করতে পারব?

n

বাড়িতে বা আমার আশেপাশে আমি কী জাতীয় গণিত সম্পর্কি ত ক্রিয়াকলাপ করতে পারব?

n

আমার সন্তান কি স্কুলে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে যেতে পারবে?

n	আমার

সন্তানের কী নির্দেশিকা অনুসরণে অথবা আমি তাকে যা করতে বলছি তা পালনে কি ক�োনও অসুবিধা হয়? শ্রেণিতে যদি সেটি হয় তবে আপনি কী
করবেন?

n

সফলতার জন্য
একটি
অংশীদারিকৃ ত পথ

কীভাবে আমার সন্তান শিখবে সে সম্পর্কে আপনি আমাকে কী বলতে পারেন (আপনি যা লক্ষ্য করেছেন)?

n	স্কুল

চলাকালীন বা স্কুল পরবর্তী সময়ে আমার সন্তানকে সহায়তা করতে পারে এমন কি ক�োনও অতিরিক্ত পরিষেবা রয়েছে? যদি তাই হয় তবে আমি কীভাবে
আমার সন্তানের জন্য সেই অতিরিক্ত সহায়তাটি পেতে পারি?

n

আমার সন্তানকে স্কুলে সর্বোত্তম সহায়তা করতে আমি বাড়িতে তার জন্য কী করতে পারি?

2

বিভাগ

যখন বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাটি যখন শুরু হয়

বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলির পর্যায়সমূহ | পৃষ্ঠা 4 দেখুন

1
প্রারম্ভিকএতে রেফারালএর
জন্য অনুর�োধ রেফারাল

2

3

মূল্যায়ন

IEP টিমমিটিং

4

5

ব্যবস্থা
করাবিশেষশিক্ষাপরিষেবাদি

বার্ষিক
পর্যাল�োচনা/
পুনরায় মূল্যায়ন

আপনার সন্তানের অক্ষমতা রয়েছে কিনা ও বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলির প্রয়�োজন কিনা তা নির্ধারণ করা হ'ল প্রথম পর্যায়। আপনি বা ক�োনও স্কুল আধিকারিক প্রারম্ভিক
রেফারাল সহ প্রক্রিয়াটির সূচনা করতে বা অন্য ক�োনও ব্যক্তি এটির জন্য রেফারালের অনুর�োধ করতে পারে। আপনি একবার সম্মতি দিলে আপনার সন্তানের বিকাশের
ইতিহাস এবং আচরণ নির্ধারণ করতে, সে কী জানে এবং সে কীভাবে শেখে এবং তার দক্ষতাগুলি, ক্ষমতগুলি এবং প্রয়�োজনের ক্ষেত্রগুলি মূল্যায়িত হবে।
বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে সমস্ত প্রয়�োজনীয় মূল্যায়্ন সম্পূর্ণ করার এবং একটি ইন্ডিভিজ্যুয়ালাইজড এডু কেশন প্রোগ্রাম (IEP) টিম মিটিং আহবানের জন্য সময় সীমাটি
হ'ল আপনার সন্তানকে প্রারম্ভিকভাবে মূল্যায়ন করতে আপনার সম্মতির প্রাপ্তি স্বীকার থেকে 60 ক্যালেন্ডার দিন।
আপনার সন্তানের মূল্যায়নটি একবার সম্পূর্ণ হলে আপনি বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলির জন্য আপনার য�োগ্যতা নিয়ে
আল�োচনা করতে আপনি একটি মিটিংয়ে য�োগ দেবেন এবং প্রয়�োজন অনুসারে তার জন্য একটি ইন্ডিভিজ্যুয়ালাইজড
এডু কেশন প্রোগ্রাম (IEP)-এর বিকাশ করবেন। এই মিটিংয়ে অন্যান্য য�োগদানকারীদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষকরা এবং যারা
আপনার বাচ্চাকে জানে বা মূল্যায়নগুলিতে অংশ নিয়েছে বা আপনার সন্তানের জন্য পরিষেবাগুলি সরবরাহ করতে পারে
এমন অন্যান্য পেশাদাররা রয়েছে। IEP টিম সদস্যদের সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য 10 নং পৃষ্ঠাটি দেখুন

স্কুলের বয়সী বাচ্চাদের জন্যবিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাগুলিতেএক পেরেন্টের সহায়িকা

IEP টিম মিটিংয়ে আপনার ভূ মিকা | পৃষ্ঠা 9 দেখুন
আপনি IEP টিমের আইন অনুম�োদিত সদস্য এবং আপনার ইনপুট মূল্যবান। IEP টিম মিটিংয়ে, আপনার উচিত:
n	কীভাবে আপনার সন্তান শেখে এ সম্পর্কে ও তার কীসে আগ্রহ ও তাতে একটি অন্তর্দৃষ্টি দেয় এবং আপনার সন্তান সম্পর্কে কেবল ক�োনও পেরেন্ট জানতে পারে
এমন অন্যান্য বিষয়গুলি ভাগ করে;
n	অন্যান্য দলীয় সদস্যরা আপনার সন্তানের স্কুলে কী করা উচিত সে সম্পর্কে কী মনে করে তা শুনন
ু এবং পরামর্শগুলি ভাগ করে নিন;
n আপনার বাচ্চার শেখা ক�োন দক্ষতাগুলি বাড়িতে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রতিবেদন করুন;
n মিটিংয়ে উপস্থিত সমস্ত দলের সদস্য এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন।
আপনার সন্তানের প্রগতি পর্যাল�োচনা করা | পৃষ্ঠা 6 দেখুন
আপনার বাচ্চার প্রগতিটি পর্যাল�োচনা করতে প্রতি বছর একটি IEP টিম মিটিংয়ের প্রয়�োজন। এটিকে বলা হয় বার্ষিক পর্যাল�োচনা. যদি আপনার সন্তান ইতিমধ্যে
বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা পেয়ে থাকে তবে সেই পরিষেবগুলি পুনরায় পর্যাল�োচনা করা প্রয়�োজন কিনা তা নির্ধারণ করতে তাকে একটি পুনরায় মূল্যায়নের জন্য রেফার
করা হতে পারে। A পুনরায়মূল্যায়ন আপনি এবং শিক্ষা বিভাগটি অন্যথায় লিখিত আকারে সম্মত না হলে বছরে একবারের বেশি হবে না। এটি ছাড়াও আপনি এবং
স্কুল জিলাটি এটি আবশ্যিক নয় তা লিখিত আকারে সম্মত না হলে, একটি আদেশমত�ো
তিন-বছরের পুনরায় মূল্যায়ন অবশ্যই সম্পূর্ণ হবে। যদি প্রয়�োজন হয় তবে আপনার সন্তানের IEP তার প্রয়�োজনগুলি আরও ভালভাবে পূরণ করতে সংশ�োধিত হবে।

এক ঝলকে

আপনি আপনার সন্তানকে সর্বোত্তম জানেন। আপনার আইডিয়া, মতামত এবং ইনপুট তার জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম শিক্ষার
মান নির্ধারণ করতে অত্যন্ত গুরত্বু পূর্ণ। অক্ষমতা থাকা প্রতিটি বাচ্চার ফ্রি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাবলিক এডু কেশন (FAPE)
নামে পরিচিত অধিকারটি রয়েছে। এই সহায়িকাটি আপনার সন্তানকে সফল হতে সহায়্তা করতে সর্বোত্তম উপযুক্তটি
বিকাশ করতে আপনার সন্তানের স্কুলের কর্মীর সাথে কাজ করতে নকশাকৃ ত।

অক্ষমতা থাকা এবং ইংরাজি ভাষার শিক্ষার্থীদের জন্য বিভাগ
52 চেম্বার্স স্ট্রিট
নিউ ইয়র্ক , নিউ ইয়র্ক 10007

বিভাগ

3

দ্য ইন্ডিভিজুয়ালাইজড এডু কেশন প্রোগ্রাম (IEP)

বিভাগ

5

IEP বিকাশ হওয়ার পরে: IEP টিম মিটিংয়ে পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা করা

য�োগ্যতা নির্ধারণ করা | পৃষ্ঠা 14 দেখুন

পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা করা | পৃষ্ঠা 29 দেখুন

IEP দলের সদস্যটি এই অক্ষমতার শ্রেণিবদ্ধতাগুলির এক অথবা একাধিকটির জন্য আপনার সন্তান য�োগ্য কিনা তা স্থির করবে:

IEP টিম মিটিং শেষ হওয়ার আগে আপনার সন্তানের বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আপনাকে দেওয়া উচিত। যদি আপনার সন্তান সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলি, একটি
বিশেষ শ্রেণি বা একীকৃ ত সহ-প্শিক্ষণের শ্রেণির জন্য প্রস্তাবিত হয় আপনার সন্তানকে তার বর্তমান স্কুলে রেখে দিতে প্রত্যেকটি প্রয়াস করা হবে।

n
n
n
n
n

n

অটিজম
শিক্ষণে অক্ষমতা
অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত ত্রুটি
বধিরতা
বুদ্ধিগত অক্ষমতা

n
n
n

বাক বা ভাষাজনিত ত্রুটি
বধিরতা-অন্ধত্ব
একাধিক অক্ষমতা
ট্রমাটিক মস্তিষ্কের অক্ষমতা

n
n
n
n

সংবেদনাগত অসুবিধা
অস্থিসংক্রান্ত ত্রুটি
দৃষ্টিগত ত্রুটি
শ্রবণগত ত্রুটি

সম্মতি প্রদান | পৃষ্ঠা 30 দেখুন
যদি আপনার সন্তান এর আগে কখনও বিশেষ শিক্ষায় না থেকে থাকে তবে প্রস্তাবিত পরিষেবাগুলি সরবরাহ করার আগে আপনাকে অবশ্যই সম্মতি দিতে হবে। যদি আপনি সম্মতি না দেন
তবে আপনার সন্তান প্রস্তাবিত পরিষেবাগুলি ছাড়াই সাধারণ শিক্ষাটিতে থেকে যাবে।
সমস্ত আইন নির্দেশিত IEP বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার জন্য আপনি যে ক�োনও সময়ে লিখিত আকারে সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারেন তবে
আপনি বিশেষ শিক্ষা এবং সম্পর্কি ত পরিষেবগুলির অংশের জন্য সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারে না।

IEP কী? | পৃষ্ঠা 17 দেখুন

প্লেসমেন্ট সময়রেখা | পৃষ্ঠা 32 দেখুন

IEP আপনার সন্তানের বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলির জন্য য�োগ্যতাকে নথিবদ্ধ করে এবং তার অনন্য প্রয়�োজনীয়তাগুলির পক্ষে যথাযথ এমন বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলি সরবরাহ
করতে স্কুল সিস্টেমের পরিকল্পনাকে নিয়্মমাফিক করে। এতে আপনার সন্তান সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য এবং এই প্রয়�োজনীয়তাগুলি পূরণের জন্য নকশাকৃ ত শিক্ষার প্রোগ্রাম রয়েছে,
তত্সহ:
n	আপনার সন্তানের স্কুলে বর্তমান পারফরম্যান্স এবং লক্ষ্যগলু ি যা ক�োনও স্কুল বর্ষে যথায�োগ্যভাবে সম্পাদন করতে পারা যায়;
n	বিশেষ শিক্ষা এবং সম্পর্কি ত পরিষেবাদি তত্শ কাউন্সেলিং; স্পিচ, পেশাগত বা ফিজিক্যাল থেরাপি; আধাপেশাদার সহায়তা; সহায়তামূলক সমর্থন; সহায়ক প্রযুক্তি; আচরণে
মধ্যস্থতা এবং ঈষত্পরিবর্তনসমূহ;
n সাধারণ শিক্ষার শ্রেণিগুলিতে এবং অন্যান্য স্কুলের ক্রিয়াকলাপগুলিতে অ-অক্ষম বাচ্চাদের অংশগ্রহণ;
n প্রদেশ এবং জিলা ভিত্তিক পরীক্ষাসমূহ, প্রম�োশনের মাপদণ্ড এবং ডিপ্লোমার উদ্দেশ্যসমূহ;
n	তারিখের পরিষেবাগুলি শুরু হবে সেগুলি কত সময়ের বিলম্বে সরবরাহিত হয়, যেখানে তাদের সরবরাহ করা হবে এবং কত সময়ের জন্য;
n আপনার সন্তানের প্রগতি পরিমাপ করার জন্য উপায়গুলি।

যদি আপনার বন্ধু কে মূল্যায়নের এটি প্রথম বার হয় তবে আপনার মূল্যায়নের জন্য সম্মতি প্রদানের 60টি স্কুল দিবসের মধ্যে IEP-এ প্রস্তাবিত অনুসারে আপনার সন্তানের পরিষেবাগুলির
ব্যবস্থা করার প্রয়�োজন হবে। যদি আপনার সন্তান ইতিমধ্যে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলি পেয়ে থাকে তবে বিভাগটির পুনরায় মূল্যায়নের জন্য রেফারালের তারিখের 60 দিনের মধ্যে
আয়�োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।
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রেকর্ড গুলির গ�োপনীয়তা | পৃষ্ঠা 33 দেখুন
আপনার সন্তানের মূল্যায়নের রেকর্ডে র সমস্ত তথ্য গ�োপনীয় এবং এটিকে আপনার সম্মতি বা আদালতের আপনার বাচ্চার রেকর্ড গুলি রিলিজ করার আদেশ ব্যতীত বাইরের ক�োনও এজেন্সি
বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে দেওয়া হবে না। আপনার সন্তানের সাথে কাজ করেছে কেবল এমন স্কুল কর্মীর এই রেকর্ড গুলিতে অ্যাক্সেস থাকবে। এটি ছাড়াও, শিক্ষা বিভাগ আপনার সন্তানের
মূল্যায়নের জন্য প্রয়�োজনীয় এমন প্রতিবেদনগুলি বা চিকিত্সাজনিত রেকর্ড বাইরের এজেন্সি থেকে গ্রহণের অনুমতির অনুর�োধ করতে পারে।
বকেয়া প্রক্রিয়া | পৃষ্ঠা 36 দেখুন
আপনার সন্তানের ফ্রি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাবলিক এডু কেশন (FAPE)-এর অধিকার আছে এবং আপনার এই প্রক্রিয়াটিতে সংশ্লিষ্ট হওয়া এবং
এটি সম্পূর্ণ অনুধাবনের অধিকার আছে। আপনার সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কি ত বিষয়ে স্কুলের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে আপনার চ্যালেঞ্জ জানান�োর
অধিকার এবং পার্থক্যগলু ি সমাধান করতে মধ্যস্থতার বা একটি নিরপেক্ষ শুনানির অধিকার এবং নিরপেক্ষ শুনানির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে
প্রতিবেদনের অধিকার আছে।

কী প্রত্যাশা করা হয়: স্কুলের বয়সের বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাসমূহ

আপনার সন্তানের প্রয়�োজনীয়তাগুলির সাথে সবচেয়ে ভাল মেলে এমন পরিবেশে শিক্ষাদান করা | পৃষ্ঠা 20 দেখুন

আরও প্রতির�োধমূলকস্বল্প প্রতির�োধমূলক

আপনার সন্তানের পরিষেবাগুলি পরামর্শ দেওয়ার সময়, IEPটিমটি আপনার সন্তান অক্ষমতা নেই এমন বাচ্চাদের সাথে শিক্ষাদানের অনুমতি দেওয়ার সময় কীভাবে সর্বাধিক প্রসারিত
উপযুক্ততা অনুসারে পরিষেবাগুলি দেওয়া যায় তা অবশ্যই বিবেচনা করবেন। এই বিভাগটি আপনার সন্তানকে ন্যূনতম প্রতিরক্ষামলক
ূ পরিবেশে সমর্থন করতে উপলভ্য পরিষেবাগুলির
অ্যারে বাহ্যরেখা তৈরি করে.

সাধারণ শিক্ষা
সম্পর্কি ত পরিষেবাদি সহ সাধারণ শিক্ষা
বিশেষ শিক্ষা শিক্ষকের সমর্থন সহ সাধারণ শিক্ষা
একীকৃ ত সহ-প্রশিক্ষণ (পূর্ণ সময় বা আংশিক সময়)
বিশেষ শ্রেণি পরিষেবা (পূর্ণ সময় বা আংশিক সময়)
দিন এবং আবাসনের প্লেসমেন্ট
বাড়ি/হাসপাতালের নির্দেশ

বিশেষ শ্রেণি পরিষেবাদি | পৃষ্ঠা 24 দেখুন
বিশেষ শ্রেণি পরিষেবাগুলি অক্ষমতা থাকা বাচ্চাদের স্কুল দিবসের যে ক�োনও অংশের জন্য একটি স্ব-সমন্বিত শ্রেণিকক্ষে অক্ষমতা থাকা বাচ্চাদের জন্য সরবরাহিত হয়। বিশেষ
শ্রেণি হ'ল অক্ষমতা থাকা বাচ্চারা যারা স্ব-সমন্বিত সেটিংয়ে বিশেষভাবে নকশাকৃ ত নির্দেশিকা পাওয়ার জন্য গ�োষ্ঠীবদ্ধ হয়, যার অর্থ তারা তাদের অ-অক্ষম পিয়ারগুলি থেকে
নির্দেশিকা পায়। পরিপূরক সহায়তা এবং পরিষেবাগুলি সহ সাধারণ শিক্ষা শ্রেণির মধ্যে থেকে পূরণ করতে পারা যায় না এমন বাচ্চাদের প্রয়�োজনীয়তায় তারা পরিষেবা দেয়।
স্ব-সমন্বিত সেটিংয়ে সর্বোত্তম পরিষেবা পায় এমন শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বাধিক শ্রেণির আকার 15 শিক্ষার্থী (15:1), বা ক�োনও প্রদেশ
পরিচালিত বা প্রদেশ-সমর্থিত স্কুলগুলিতে (12:1)-এ 12 জন শিক্ষার্থীকে ছাড়াতে পারে না।আরও তথ্যের জন্য, পৃষ্ঠা 24 দেখুন
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হাই স্কুল-কলেজের পরে কেরিয়ার এবং সেকেন্ডারি পরবর্তী পরিকল্পনা

হাই স্কুলের স্নাতকের নম্বরগুলি এক তরুণ প্রাপ্তবয়স্কের এক গুরত্বু পূর্ণ বিকাশের সম্পূর্ণতাকে চিহ্নিত করে। হাই স্কুলের স্নাতক স্তরের
জন্য প্রস্তুতির শিক্ষার্থী এবং পেরেন্টদের প্রয়�োজনীয়তাগুলি সম্পর্কে জানার এবং শিক্ষার্থীদের এই লক্ষ্যগলু ি অর্জনে সহায়তা করার সমস্ত
প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপ প্রস্তুত করে। নিউ ইয়র্ক স্টেট শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত ডিপ্লোমার বিকল্পগুলি সরবরাহ করে:
n

অগ্রণী রিজেন্ট ডিপ্লোমা

n

রিজেন্ট ডিপ্লোমা

n

স্থানীয় ডিপ্লোমা

n

IEP ডিপ্লোমা

যদি আপনার সন্তান বিকল্প মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে তবে সে ক�োনও স্থানীয় বা রিজেন্ট ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য য�োগ্য নাও হতে পারে।
দয়া করে ন�োট করুন IEP ডিপ্লোমা আপনার সন্তান তার IEP লক্ষ্যগলু ি অর্জন করেছে তা শংসিত করে। IEP ডিপ্লোমাগুলি কলেজে
ভর্তির জন্য বা সামরিক পরিষেবায় নথিভু ক্তির জন্য বা কিছু কাজের ক্ষেত্রে য�োগ্যতামান হাই স্কুল ডিপ্লোমা হিসাবে স্বীকৃ ত নয়।
হাই স্কুল | পৃষ্ঠা 38 দেখুন
অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীদের অ-অক্ষম পিয়ারদের মত�ো যে ক�োনও হাইস্কুলে আবেদনের জন্য একই অধিকার এবং সুয�োগগুলি থাকবে।
হাই স্কুলে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দয়া করে এখানে যান:
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/531C5296-BC35-43E0-BD29-2D7E29BAB2C7/0/AcpolicySWD.pdf
স্থানান্তরের পরিষেবাদি | পৃষ্ঠা 39 দেখুন
স্থানান্তরের পরিষেবাদি ক্রিয়াকলাপাগুলির একটি সংহত সেট, এটি আপনার সন্তানের বয়স 15 হওয়ার বছরে স্কুল থেকে স্কুল পরবর্তী
ক্রিয়াকলাপগুলিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। এই ক্রিয়াকলাপগুলি আপনার সন্তানের জন্য অবশ্যই স্বতন্ত্র হবে এবং তার শক্তি,
পছন্দগুলি এবং আগ্রহগুলিকে বিবেচনা করবে।
বিশেষ শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যারা ডিপ্লোমা পাওয়া বা 21 বছরে প�ৌঁছালে নিউ ইয়র্ক সিটি স্কুল সিস্টেম থেকে প্রস্থান করতে অবশ্যই একটি
শিক্ষার্থী প্রস্থানের সারাংশ পাবে, এটি শিক্ষার্থীর শক্তি, ক্ষমতা, প্রয়�োজনীয়তা এবং সীমাবদ্ধতাগুলির একটি অর্থব�োধক চিত্র সরবরাহ করে
এবং তাকে সেকেন্ডারি পরবর্তী শিক্ষা, কর্মস্থান এবং কমিউনিটির কারণযুক্ত অ্যাক�োম�োডেশনের জন্য য�োগ্যতা প্রতিষ্ঠায় তাকে সহায়তা করে।
অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতকের প্রয়�োজনীয়তাসমূহ | পৃষ্ঠা 39 দেখুন
এই বিভাগটিতে ডিপ্লোমার প্রয়�োজনীয়তাগুলি সম্পর্কে একটি ওভারভিউ রয়েছে। স্নাতকের প্রয়�োজনীয়তাগুলি ও আপনার সন্তানের মিডল
এবং হাই স্কুল পথের পরিকল্পনা সম্পর্কে সর্বাধিক আপ টু ডেট তথ্য ও অন্যান্য মূল্যবান সংস্থানগুলির জন্য দয়া করে এখানে যান:
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.pdf
অ্যাডাল্ট কেরিয়ার এবং কন্টিনিউইং শিক্ষা পরিষেবাসমূহ—ভ�োকেশনাল পুনর্বাসন | পৃষ্ঠা 40 দেখুন
নিউ ইয়র্ক স্টেট শিক্ষা বিভাগের দফতর ACCESS-VR-এর জন্য য�োগায�োগের তথ্য এটি য�োগ্য স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের কাজের জন্য প্রস্তুত
এবং প্রস্তুতির পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে।

এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত ফট�োগুলি কেবল ব্যাখ্যামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য। এই চিত্রগুলিতে দেখান�ো শিক্ষার্থীরা মডেল। নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষা
বিভাগ এই দস্তাবেজটিতে প্রদর্শিত স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা বিশেষ শিক্ষার শিক্ষার্থী বা নিউ ইয়র্ক সিটি স্কুলগুলিতে য�োগ দেয় তার ক�োনও দাবি করে না।

Dennis M. Walcott, Chancellor

মাইকেল আর ব্লুমবার্গ
মেয়র
ডেনিস এম ওয়ালকট
চ্যান্সেলর

সাফল্যের একটি
অংশীদারিকৃ ত পথ
এ পেরেন্ট গাইড টু স্পেশাল
এডু কেশন সার্ভি সেস
ফর স্কু ল
— এজ চিলড্রেন
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স্বাগতম
প্রিয় পরিবারগুলি,
নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলের সমস্ত শিক্ষার্থী তাদের লক্ষ্যে প�ৌঁছান�োর জন্য নির্দেশিকা ও পরিষেবাগুলি পেয়েছে তা
নিশ্চিত করতে আমাদের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা এক আকর্ষণীয় বিশেষ শিক্ষা উদ্যোগ সাফল্যের একটি
অংশীদারিকৃ ত পথ প্রবর্তন করছি। সাফল্যের একটি অংশীদারিকৃ ত পথের এক পেরেন্ট এবং আবশ্যিক সদস্য হিসাবে আমরা
আশা করি যে এই সহায়িকাটি অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার যে পরিষেবাদি এবং সমর্থনের জন্য যে পরিমাণ
তথ্যের দরকার তা এটি সরবরাহ করে। বিশেষ শিক্ষা একটি পরিষেবা এবং এটি ক�োনও স্থান নয় তার দৃঢ় বিশ্বাস সহ
ইন্ডিভিজ্যুয়ালাইজড এডু কেশন প্রোগ্রামস (IEPs) এর শিক্ষার্থীদের এক বড় অংশ IEP না থাকলে তারা যে স্কুলে য�োগ দিত
সে স্কুলেই য�োগ দেবে এবং তাদের স্বতন্ত্র প্রয়�োজনগুলির ভিত্তিতে উপযুক্ত এমন পরিষেবাগুলির একটি সংমিশ্রণ সহ শিক্ষালাভ
করবে। অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীরা তাদের IEP ম্যান্ডেটযুক্ত পরিষেবাগুলি পেয়ে চলবে তবে একই কঠিন শিক্ষাদানের
পাঠ্যক্রমে উন্নত অ্যাক্সেস থেকে সুবিধা পাবে এবং তাদের অ — অক্ষম পিয়ারগুলির মত�ো একই শিক্ষাগত মানকে প�ৌঁছাতে
চ্যালেঞ্জ পাবে। গবেষণা সূচিত করে যে অক্ষমতাগুলি থাকা শিক্ষার্থীরা অক্ষমতা না থাকা শিক্ষার্থীদের মত�োই একই শ্রেণিতে
পড়ান�ো হয় শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগতভাবে, সামাজিকভাবে আরও ভাল ফল করে এবং স্কুলে আরও বেশি আগ্রহ পায়।
এই স্থানান্তরণে সহায়তা করতে অক্ষমতা আছে হিসাবে রেফার অথবা সনাক্ত হওয়া সন্তানের পেরেন্ট হিসাবে আপনার
অধিকারগুলি অনুধাবনে আপনাকে সহায়তা করতে ও শিক্ষক এবং কর্মীদের সাথে সহয�োগিতা করতে আপনাকে সহায়তা
করতে তথ্য সরবরাহ করতে ও আপনার সন্তানের শিক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠতে আমরা এ পেরেন্ট গাইড টু
স্পেশাল এডু কেশন সার্ভি সেস ফর স্কু ল — এজ চিলড্রেন আপডেট করেছি।
আমি আপনাকে এই সহায়িকায় থাকা তথ্যগলি
ু নিয়ে আপনার সন্তানের শিক্ষক ও অন্যান্য স্কুলের কর্মীর সাথে আল�োচনা
করতে উত্সাহিত করি।
ডেপুটি চ্যান্সেলর হিসাবে আমি নিউ ইয়র্ক সিটির সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য এমন একটি উচ্চ — গুণমানের শিক্ষা নিশ্চিত
করতে অঙ্গীকারবদ্ধ যা প্রাক — কে থেকে 12 এবং তত্পরবর্তী গ্রেডগুলিতে উত্কর্ষতার সুয�োগগুলিকে অন্তর্ভু ক্ত করে। আমরা
এই স্থানান্তর এবং বিকাশের এক আকর্ষণীয সময়ে প্রবেশ করার কারণে আপনার সাথে কাজ করতে আগ্রহী।
আপনার বিশ্বস্ত,

করিনি রেল�ো — আনসেলমি
ডেপুটি চ্যান্সেলর

সামগ্রীর সারণী
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এর পরে কী? আপনার সন্তানের কি অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়�োজন?
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বিভাগ 1
আসুন শুরু করি!আপনার
সন্তানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভব
শিক্ষা পাওয়া

আমাদের লক্ষ্যটি আপনার
সন্তানকে শিক্ষা ও সহায়তা
প্রদান।

আপনি জানেন আপনার সন্তান সেরা।
এটির কারণে আপনার ধারণাগুলি,
বিকল্পগুলি এবং ইনপুট তার থেকে
সেরা সম্ভাব্য শিক্ষাটি চিহ্নিত করা
অত্যন্ত গুরত্বু পূর্ণ। আপনার বাচ্চার
স্কুলের কর্মী সদস্যরা আপনার সন্তান
স্কুলে সফল হওয়ার জন্য যে পরিষেবা
ও সমর্থনের প্রয়�োজন তা পাচ্ছে কিনা
নিশ্চিত করতে আপনার সাথে কাজ
করতে প্রস্তুত।
বাচ্চারা পৃথক দ্রুততায় এবং পৃথক উপায়ে শেখে। কিছু বাচ্চার
শারীরিক অথবা কগনিটিভ অক্ষমতা থাকতে পারে। কিছু বাচ্চা
কেবল একটি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জযুক্ত হতে পারে অন্য দিকে অন্য
বাচ্চাদের একাধিক অক্ষমতা থাকতে পারে। অক্ষমতা থাকা প্রতিটি
বাচ্চার সর্বাধিক সম্ভাব্য প্রসারণীয়্তা অনুসারে তাদের অ —
অক্ষম পিয়ারগুলির পাশাপাশি ফ্রি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাবলিক এডু কেশন
(FAPE) নামে পরিচিত অধিকারটি থাকে।
যদি আপনার সন্তানের অক্ষমতা থেকে থাকে তবে ডিপার্টমেন্ট
অফ এডু কেশন (DOE) বিশেষভাবে তার স্বতন্ত্র প্রয়�োজনগুলির
জন্য নকশাকৃ ত বিশেষ শিক্ষা সমর্থন এবং পরিষেবাগুলি বিনামূল্যে
আপনাকে সরবরাহ করে।

আপনার সন্তানের বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার প্রয়�োজন বলে বিশ্বাস হলে আপনার
কী করা উচিত?
				
— করে পৃষ্ঠা 2 — এ
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শুরু থেকে সঠিক প্রশ্নগুলি প্রশ্ন করা
আপনার সন্তানের বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার প্রয়�োজন আছে বলে আপনার
মনে হবে আপনার প্রথম থেকে সঠিক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা গুরত্বু পূর্ণ। স্কুলে
সাধারণ শিক্ষা সেটিং যা আপনার সন্তান ইতিমধ্যে গ্রহণ করছে তার মধ্যে
ক�োনও সমর্থন উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে তার বর্তমান শিক্ষকের সাথে
কথা বলা। এ জাতীয় সমর্থনগুলি আপনার সন্তানের প্রয়�োজনীয়তাগুলির পক্ষে
সমস্ত হতে পারে।
স্কু লগুলি নির্দেশক মধ্যস্থতা, পঠন রেমেডিয়েশন প্রোগ্রামগুলি ও কাউন্সেলিং সহ
সমর্থন অফার করে। বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলি ছাড়াই আপনার শিক্ষার্থীর
সাধারণ শিক্ষা প্রোগ্রামটি আত্তীকরণ করা সম্ভব হতে পারে।

রেসপন্স টু ইন্টারভেনশন
রেসপন্স টু ইন্টারভেনশন (RTI) স্কু লগুলির পক্ষে একটি নির্দেশক প্রয়াস
এবং প্রতির�োধমূলক হাতিয়ার যা সমস্ত শিক্ষার্থীর তাদের প্রয়�োজনের সাথে
মেলে এমন উচ্চ — গুণমানের, কঠ�োর নির্দেশিকায় সমান অ্যাক্সেস আছে
তা নিশ্চিত করে। RTI প্রয়াস করা শিক্ষার্থীদের আগাম সনাক্ত করে এবং
প্রয়�োজনীয় সহায়তা বা মধ্যস্থাতাগুলি সরবরাহ করে শিক্ষার্থীর পারফরম্যান্সের
উন্নতি করতে কাজ করে। যে ক্ষেত্রে ক�োনও পেরেন্টের যে ক�োনও সময়ে
মূল্যায়নের জন্য রেফারালের অনুর�োধ করার অধিকার থাকে সে সময়
RTI বিশেষভাবে শক্তিশালে হতে পারে, অনেক শিক্ষার্থী কেবল RTI দ্বারা
সরবরাহিত সমর্থনগুলি থেকে উপকৃ ত হতে পারে এবং ক�োনও অতিরিক্ত
পরিষেবার প্রয়�োজন হয় না। ক�োনও শিক্ষার্থীকে পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ
শিক্ষা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পঠনের অক্ষমতা থাকার সন্দেহের পূর্বে স্কু লগুলিকে
শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা সেটিং সমর্থন করতে অবশ্যই পদক্ষেপগুলি নথিবদ্ধ
করতে হবে এবং সরবরাহিত হস্তক্ষেপে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পর্কে ডেটা
রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ইন্ডিভিজুয়াল উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিজ এডু কেশন
ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট (IDEIA) এবং সমতু ল নিউ ইয়র্ক স্টেট রেগুলেশনস
প্রারম্ভিক রেফারাল উত্স সহ প্রারম্ভিক রেফারাল প্রক্রিয়াগুলির সমতু লে
তাত্পর্যপূর্ণ পরিবর্তনগুলি করেছে।
RTI শিক্ষার্থীদের বিবিধ উপায়ে সমর্থন করতে গুরত্বু পূর্ণ তথ্য সরবরাহ
করতে মূল্যবান। সে ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শিক্ষা মূল্যায়ন সূচিত হলে এবং
ফলাফলগুলি পড়ার ক্ষেত্রে পঠনের অক্ষমতা সূচিত করলে RTI প্রক্রিয়ার
মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য নির্দেশনামূলক ক�ৌশল হিসাবে অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ
করে এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বাধিক উপযুক্তটি সমর্থন করে। এটি
ছাড়াও, RTI মধ্যস্থতা, সহায়তা এবং প্রগতির বহু — স্তরযুক্ত মডেল
হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, ন্যূনতম সীমাবদ্ধতাযুক্ত পরিবেশগুলিতে
অক্ষমতাগুলি থাকা শিক্ষার্থীদের নজরদারি করা, একই উপায়টি অন্যান্য
সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এই উপায়ে অক্ষমতা
থাকা শিক্ষার্থীরাও উপযুক্ত হিসাবে সাধারণ শিক্ষার সেটিংয়ে ব্যবহৃত
স্তরযুক্ত মডেলের মধ্যস্থতার মধ্যে পরিষেবাগুলি, অ্যাক�োম�োডেশন এবং
ঈষত্পরিবর্তনগুলি তাদের ইন্ডিভিজ্যুয়ালাইজড এডু কেশন প্রোগ্রামস (IEPs)
অনুসারে অতিরিক্ত সহায়তাগুলিও পাবে।
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RTI সম্পর্কে আরও শিখতে আরও তথ্যের জন্য আপনার স্কু লকে জিজ্ঞাসা
করুন বা NYSED — এ পেরেন্টস গাইড টু রেসপন্স টু ইন্টারভেনশন
(RTI) http://www.p12.nysed.gov/specialed/RTI/parent.htm— এ
যান
এর পরে কী? আপনার সন্তানের কি অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়�োজন?
আপনার সন্তানের শিক্ষক এবং স্কুলের সাথে কথা বলে আপনার সন্তানের
অতিরিক্ত সহায়্তা প্রয়�োজন তা অনুভব করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, আপনি
নিজের সন্তানকে বিশেষ শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য রেফার করতে পারেন, এটি
আপনার সন্তানের অক্ষমতা আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে মূল্যায়নগুলির
একটি ক্রম। আপনি যে ক�োনও সময়ে ক�োনও বিশেষ শিক্ষা মূল্যায়নের জন্য
একটি রেফারাল করতে পারেন। দয়া করে পৃষ্ঠা 4 — এ, প্রারম্ভিক রেফারাল
প্রক্রিয়াটি দেখুন।

শিক্ষককে করতে হবে এমন প্রশ্নগুলি:
QQ

 মার সন্তানের রিপ�োর্টের কার্ডে গ্রেডগুলির অর্থ কী? সে কি
আ
প্রত্যাশামত�ো কাজ করছে?

QQ

 মি আমার সন্তানের কাছে কী পড়ছি তা সে কীভাবে অনুধাবন
আ
করবে?

QQ

 মরা আমার সন্তানের সাথে একত্রে পড়ার সময় তার কাছে কী
আ
ধরণের প্রশ্ন করব?

QQ

 মার সন্তান গণিতের হ�োমওয়ার্ক নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হলে
আ
আমি কীভাবে সহায়তা করতে পারি?

QQ

 মি আমার বাড়িতে বা আশে পাশে করতে পারি এমন কিছু
আ
অঙ্ক শেখার ক্রিয়াকলাপগুলি কী কী?

QQ

আমার সন্তান কি স্কুলের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে তা পাবে?

QQ

 মার সন্তানের যদি নির্দেশিকাগুলি অনুসরণে অথবা তাকে আমি
আ
যা করতে বলি তা পালনে কি ক�োনও অসুবিধা আছে? শ্রেণিতে
যদি এটি হয় তবে আপনি কী করবেন?

QQ

 মার সন্তানের থাকা যদি ক�োনও অসুবিধার প্রতি আল�োকপাত
আ
করতে ব্যবহারের জন্য কি ক�োনও নির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ আছে?

QQ

কীভাবে আমার সন্তান শেখে সে সম্পর্কে আপনি আমাকে কী
বলতে পারেন (আপনি যা লক্ষ্য করেছেন)?

QQ

এই বিকাশের পর্যায়টিতে আমার সন্তানের যে শেখার হারটি
প্রত্যাশিত তাতে শিখছে?

QQ

 মার সন্তানকে সহায়তা করতে পারে এমন কি কিছু স্কু ল
আ
চলাকালীন বা স্কু ল পরবর্তী পরিষেবা আছে? যদি তাই হয়,
আমি কীভাবে আমার সন্তানের কাছ থেকে অতিরিক্ত সহায়তা
পাব?

QQ

 পনার সন্তানকে তার স্কুলে সেরাটি করতে সহায়্তার ক্ষেত্রে আমি
আ
কিছু জিনিস কী করতে পারি?

বিভাগ 2
বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাটি কখন শুরু হবে: মূল্যায়ন করা হলে
একটি প্রারম্ভিক রেফারাল

আপনার সন্তানের অক্ষমতা আছে
কিনা ও বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলির
প্রয়�োজন কিনা তা নির্ধারণ করা।

সর্বজনীন পাবলিক স্কুলে অংশ নেওয়া
অক্ষমতা থাকা প্রতিটি শিক্ষার্থী
মূল্যায়নের পরিষেবাদি পাবে এবং স্কুলে
তার ইন্ডিভিজুয়ালাইজড এডু কেশন
প্রোগ্রাম (IEP) পাবে। আপনার
সন্তানকে জানেন এমন স্কু ল কর্মী
এবং তাকে মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার অংশ
হিসাবে তাকে সরবরাহ করতে হবে
এমন পরিষেবাদি গুরত্বু পূর্ণ।
রেফারাল, মূল্যায়ন এবং প্লেসমেন্টের জন্য কে দায়বদ্ধ?

যদি আপনার সন্তান সর্বজনীন স্কুলে থেকে থাকে তবে স্কু লটি
শিক্ষার্থীকে মুল্যায়নের জন্য, IEP বিকাশের জন্য এবং বিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাদি সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ। পাবলিক নয় এমন, ব্যক্তিগত,
প্যার�োকিয়াল বা চার্টার স্কু লগুলিতে উপস্থিত হয় এমন শিক্ষার্থীরা বা
যারা উপস্থিত হয় না এমন শিক্ষার্থীরা, স্পেশাল এডু কেশন অফিসের
(CSE) আপনার স্থানী কমিটিতে কর্মী শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন ও IEP
বিকাশের জন্য দায়বদ্ধ। CSE অফিসও পরিষেবাগুলি ব্যবস্থা করার
জন্য দায়বদ্ধ।

আমার সন্তানের দ্বিভাষিক মূল্যায়নের প্রয়�োজন
হলে কী হবে?
— করে পৃষ্ঠা 6 — এ

3

বিশেষ শিক্ষা প্রক্রিয়ার পর্যায়গুলি

1

প্রারম্ভিক রেফারাল বা
রেফারালের অনুর�োধ

2

মূল্যায়ন

ডিজঅ্যাবিলিটিস এডু কেশন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট (IDEIA) সহ ব্যক্তিরা এবং
সমতু ল নিউ ইয়র্ক প্রদেশের বিধিগুলি প্রারম্ভিক রেফারাল উত্স সহ প্রারম্ভিক
রেফারাল প্রক্রিয়ার অনুসরণে তাত্পর্যপূর্ণ পরিবর্তন করেছে। প্রারম্ভিক
মূল্যায়নের জন্য কেবল নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা একটি রেফারাল করতে পারে অন্য
দিকে পৃথক স্বাধীন ব্যক্তিরা কিছু করতে পারে একে প্রারম্ভিক মূল্যায়নের
জন্য একটি অনুর�োধ বলে। এই নতু ন প্রক্রিয়াটি নীচে বর্ণিত।
আপনার সন্তানের অক্ষমতা আছে কিনা তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়টি
এবং তার বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার প্রয়�োজন আছে কিনা তা একটি
মূল্যায়নের অনুর�োধ। এই প্রারম্ভিক রেফারালটি অবশ্যই লিখিত আকারে
হতে হবে এবং আপনি বা ক�োনও নির্ধারিত স্কু ল জিলা আধিকারিকের দ্বারা
করতে হতে পারে।
আপনার সন্তানের প্রারম্ভিক মূল্যায়নের জন্য অনুর�োধ করার আপনার জন্য
উপায়গুলি:
	যদি আপনার সন্তান পাবলিক স্কুলে য�োগ দেয় তবে আপনার সন্তানের
স্কুলের অধ্যক্ষকে একটি পত্র পাঠান;
n স্থানীয় CSE অফিসে এ ক্ষেত্রগুলিতে একটি মূল্যায়নের অনুর�োধ করে পত্র
পাঠান (য�োগায�োগের তথ্যের জন্য পৃষ্ঠা 50 দেখুন) যদি আপনার সন্তান
বর্তমানে ক�োনও ব্যক্তিগত, অ — সর্বজনীন, প্যার�োকিয়াল বা চার্টার
স্কুলে উপস্থিত হয়ে থাকে অথবা বর্তমানে উপস্থিত না হয় অথবা;
n আপনার সন্তানের স্কুলের ক�োনও পেশাদার কর্মী সদস্যের কাছে একটি
লিখিত প্রতিবেদন দিন;
n রেফারাল করতে আপনাকে সহায়তার জন্য ক�োনও স্কু ল পেশাদারকে
জিজ্ঞাসা করুন।
n

পেরেন্ট ছাড়াও আর কে ক�োনও প্রারম্ভিক রেফারাল করতে পারবে?
	ক�োনও স্কু ল জিলা আধিকারিক যার অর্থ আপনার সন্তান যে জিলাতে
বাস করে তার পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ, আইনত য�োগ দেন বা য�োগ
দেওয়ার জন্য অনুম�োদিত, বা যদি শিক্ষার্থী স্কুলে না পড়েন বা
প্যার�োঅর্কি য়াল, চার্টার বা ব্যক্তিগত স্কুলে য�োগ দেন সেক্ষেত্রে CSE
কার্যালয়ের আধিকারিক এই ভূ মিকায় নামবেন;
n	কমিশনার বা সর্বজনীন এজেন্সির আধিকারিক যিনি আপনার সন্তানের
শিক্ষার জন্য দায়বদ্ধ;
n CSE দায়িত্বের সাথে ক�োনও বাচ্চার যত্নের প্রতিষ্ঠানের অনুম�োদিত ক�োনও
শিক্ষা প্রোগ্রামের ক�োনও আধিকারিক।

4

3

IEP টিম মিটিং

প্রারম্ভিক রেফারাল প্রক্রিয়া

n

4

বিশেষ শিক্ষা
মূল্যায়নের
পরিষেবাগুলির
আয়�োজন

5

বার্ষিক পর্যাল�োচনা/
পুনরায় মূল্যায়ন

প্রারম্ভিক রেফারালের অনুর�োধ কে করতে পারে?
আপনার সন্তান বাস করে এমন স্কুলের ডিস্ট্রিক্টের ক�োনও পেশাদার কর্মী
সদস্য অথবা আপনার সন্তান আইনমাফিক যে সর্বজনীন বা ব্যক্তিগত স্কুলে
যায় বা ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত;
n	ক�োনও লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিত্সক;
n	ক�োনও জুডিশিয়াল আধিকারিক;
n	ক�োনও সর্বজনীন এজেন্সির এক পেশাদার কর্মী সদস্য সন্তানের কল্যাণ,
স্বাস্থ্য বা শিক্ষার দায়িত্ব সহ;
n	
18 বছর বা তার বেশি বয়সী শিক্ষার্থী বা ক�োনও ঘ�োষিত অপ্রাপ্তবয়স্ক
n

অনুর�োধাটির পরে প্রারম্ভিক রেফারালটি করা হয়েছে:
10টি স্কু ল দিবসের মধ্যে স্কু লটি দুটির মধ্যে একটি করবে:
n DOE দ্বারা সংজ্ঞায়িত কভার করা ভাষা হলে আপনার পছন্দের ভাষায়
আপনাকে একটি রেফারালের পত্রের বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে রেফারালের প্রক্রিয়াটি
সূচিত করে (শব্দক�োষ দেখুন, পৃষ্ঠা 44); অথবা
n আপনাকে রেফারালের জন্য অনুর�োধের একটি অনুলিপি সরবরাহ করে,
আপনি নিজের সন্তানকে নিজেই রেফার করতে পারেন তা আপনাকে
জানায়, রেফারালের অনুর�োধটি নিয়ে আল�োচনা করতে আপনাকে একটি
সুয�োগ সরবরাহ করে এবং আপনার সন্তানের জন্য উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষা
সহায়তা পরিষেবার উপলভ্যতাটি আল�োচনা করে। প্রারম্ভিক রেফারালের
জন্য অনুর�োধের বিজ্ঞপ্তি, এটি পদ্ধতিটি বিস্তৃতভাবে আল�োচনা করে, এটি
আপনাকে পাঠান�ো হবে।
এর পরে কী? যখন একটি প্রারম্ভিক রেফারাল করা হয়:
একবার একটি রেফারাল করা হলে আপনাকে রেফারাল পত্রের একটি বিজ্ঞপ্তি
পাঠান�ো হবে, যেটি:
n	পেরেন্ট হিসাবে আপনার অধিকারগুলি ব্যাখ্যা করে;
n আপনার যদি ক�োনও প্রশ্ন থেকে থাকে তবে আপনার কল করার জন্য
ব্যক্তিটির নাম এবং ফ�োন নম্বর সরবরাহ করে; এবং
n সামাজিক ইতিহাস সাক্ষাত্কারে স্কুলের সামাজিক কর্মীর সাথে আপনাকে
দেখা করতে অনুর�োধ করে। মিটিংটি চলাকালীন আপনার সমস্ত অধিকার
আপনার কাছে প্রয়�োজন হলে দ�োভাষীর সহায়তায় আপনার পছন্দের ভাষায়
বা য�োগায�োগের মাধ্যমে বর্ণিত হবে।

যদি আপনার সন্তান কখনও বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা না পেয়ে থাকে তবে
আপনাকে আপনার পছন্দের ভাষায় প্রারম্ভিক মূল্যায়নের ফর্মে স্বাক্ষর করতে
বলা হবে, যদি এটি DOE দ্বারা সংজ্ঞায়িত ক�োনও ভাষায় কভার করা
থেকে থাকে (শব্দক�োষের পৃষ্ঠা 44 দেখুন)।
যদি আপনি নিজের জন্য যদি লিখিত রেফারাল নাও করে থাকেন তবে
আপনাকে অবশ্যই প্রক্রিয়াটি শুরু করতে মূল্যায়নগুলিতে সম্মতি দিতে হবে।
যদি আপনি সম্মতিটিতে স্বাক্ষর না দেওয়া বেছে নেন তবে যদি এটি একটি
প্রারম্ভিক রেফারাল হলে আপনার সন্তানের মূল্যায়ন হবে না। দয়া করে
অবগত হন CSE অফিস বা স্কু ল অধ্যক্ষ প্রারম্ভিক মূল্যায়ন চালনা করতে
কর্তৃত্ব পেতে মধ্যস্থতার বা নিরপেক্ষ হিয়ারিংয়ের অনুর�োধ করতে পারে।

প্রারম্ভিক মূল্যায়নে কী কী অন্তর্ভু ক্ত থাকবে?
আপনার সন্তানের মধ্যে অক্ষমতা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের প্রারম্ভিক
মূল্যায়নের মধ্যে এইগুলি অবশ্যই থাকবে:
n একটি সামগ্রিক মন�োস্বাত্ত্বিক গত ভাবে শিক্ষার মূল্যায়ন যেখানে আপনার
সন্তান কি জানেন এবং তিনি কীভাবে শেখেন তার উপরে নজর দেওয়া
হয়;
n আপনার সন্তানের বিকাশের একটি সামাজিক ইতিহাস এবং পারিবারিক
ইতিহাস, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জন্ম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত;
n আপনার সন্তানের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে নজর দেওয়া;
n আপনার সন্তানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হতে পারে এমন অন্যান্য পরীক্ষা, যেমন
স্পীচ, ভাষা, অনুর�োধ জানান�ো হলে পরিস্থিতিগত আচরণ মূল্যায়ন বা
সহায়তা দেয় এমন প্রযুক্তি;
n মূল্যায়নের মধ্যে ধরা হয় — স্কুলের রেকর্ড গুলির পর্যাল�োচনা, শিক্ষকের
করা মূল্যায়ন, এবং 12 এবং তার বেশি বয়সের ছাত্রদের ভ�োকেশনাল
দক্ষতা এবং আগ্রহ নির্ধারণের জন্য অভিভাবক এবং ছাত্রের সাক্ষাত্কার।

মূল্যায়নের মাধ্যমে আপনার সন্তানের দক্ষতা, পারদর্শীতা এবং তার থাকা
প্রয়�োজনের দিকগুলিকে নির্ধারণ করা হবে যা তার স্কুলের পারফরমেন্সে
প্রভাব ফেলে এবং এর মধ্যে এই বিষয়গুলিও রয়েছে সাধারণ শিক্ষার
কারিকুলাম। আপনাকে আপনার সন্তানের অধুনা করা এক শারীরিক পরীক্ষা
তথ্য স্কু ল বা CSE কার্যালয়কে দিতে বলা হবে। আপনি যদি এই ধরনের
পরীক্ষা করাতে অসুবিধায় পরেন তাহলে স্কু ল বা CSE কার্যালয় বিনামূল্যে
তা পেতে সাহায্য করবে।

স্বাধীন মূল্যায়ন
এক নিরপেক্ষ মূল্যায়ন বলতে, ক�োন বিশেষজ্ঞ পরীক্ষকের করা পরীক্ষা বা
মূল্যায়নকে ব�োঝান�ো হয় যিনি দপ্তরের হয়ে বা আপনার স্কুলের হয়ে কাজ
করেন না। দপ্তর যেক�োন প্রয়�োজনীয় পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন পরিচালনা করবে
তবুও আপনার নিজের খরচে করান�ো যেক�োন ব্যক্তিগত মূল্যায়ন স্কু ল বা
CSE কার্যালয়কে দেওয়ার অধিকার আছে।
আপনার সন্তানকে মেডিকেড'র জন্য য�োগ্য বলে বিবেচনা করা হলে, এই
মূল্যায়নগুলি মেডিকেড'র পক্ষ থেকে করা হতে পারে। আপনি যদি চান
যে DOE নিরপেক্ষ মূল্যায়্ন বিবেচনা করুন তাহলে, আপনার সন্তান ক�োন
পাবলিক স্কুলে গেলে তাদের, বা পাবলিক নয় এমন, প্রাইভেট, প্যার�োকিয়াল
বা চার্টার স্কুলে গেলে বা এখনও স্কুলে যেতে না শুরু করলে CSE কার্যালয়ে
ব্যবস্থা করা উচিত।
দপ্তরের করা মূল্যায়নের সাথে আপনি সম্মত না হলে এবং আপনি যদি
চান যে দপ্তর একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য খরচ করুক তাহলে আপনার
এই অনুর�োধ আপনাকে অবশ্যই স্কু লকে বা CSE কার্যালয়কে লিখিত ভাবে
জানাতে হবে। দপ্তর একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য খরচ করতে সম্মতি
জানাতে পারে অথবা তাদের করা মূল্যায়ন যে যথাযথ তা দেখাতে একটি
নিরপেক্ষ শুনানি শুরু করতে পারে।

মূল্যায়নগুলি আপনার সন্তানের
দক্ষতাগুলি, ক্ষমতাগুলি এবং তার
স্কুলের পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে
পারে এমন ক্ষেত্রগুলি প্রভাবিত করে তা
নির্ধারণ করবে।
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দ্বিভাষিক মূল্যায়ন
কিছু বাচ্চার একটি দ্বিভাষিক মূল্যায়নের প্রয়�োজন হতে পারে, এটি ইংরাজি এবং আপনার সন্তানের সেই পেশাদার দ্বারা যারা তার বাড়ির/মাতৃ ভাষা
উভয় ভাষাই ব�োঝে তাদের সাথে আয়�োজিত হতে পারে। আপনার সন্তানকে আপনি বাড়িতে যে ভাষাটি ব্যবহার করেন তার ভিত্তিতে হ�োম ল্যাঙ্গোয়েজ
আইডেন্টিফিকেশন সমীক্ষায় চিহ্নিতটি অনুসারে একটি দ্বিভাষিক মূল্যায়ন দেওয়া হবে, এবং ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাসেসমেন্ট ব্যাটারি — রিভাইসড (LAB — R)
বা নিউ ইয়র্ক স্টেট ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট (NYSESLAT) — এর ফলাফলগুলির ভিত্তিতে যা আপনার ইংরাজিতে সন্তানের
উচ্চারণ, পঠন, শ্রবণ এবং লিখনের ক্ষমতার মূল্যায়ন করতে পরীক্ষা তা প্রদান করা হবে। যদি অপনার সন্তানের ক�োনও দ্বিভাষিক মূল্যায়নের প্রয়�োজন
হয় তা নির্ধারিত হয় তবে নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশন দ্বিভাষিক মূল্যায়নকারী অ্যাসাইন হবেন। যদি ক�োনও দ্বিভাষীক মূল্যায়নকারী লভ্য
না থেকে থাকে তবে মূল্যায়ন কাজটি সম্পন্ন করতে বিভাগটি বিভাগেটির সাথে ঠিকার অধীনে ক�োনও এজেন্সির সাথে কাজ করে এমন এক দ্বিভাষিক
মূল্যায়নকারীকে, এক অ — বিভাগের স্বাধীন দ্বিভাষিক মূল্যায়নকারী বা ক�োনও একভাষিক মূল্যায়নকারীকে এক দ্বিভাষীর সাথে ব্যবহার করবে।

মূল্যায়নের জন্য DOE অর্থপ্রদান করলে, আপনি তার ফলাফল অবশ্যই
দপ্তরকে জানাবেন।
নিরপেক্ষ শুনানি আধিকারিক যদি দেখতে পান যে DOE এর পক্ষ থেকে করা
মূল্যায়ন যথাযথ তাহলে, একটি ব্যক্তিগত মূল্যায়ন নেওয়ার এবং তা IEP
দলকে জমা দেওয়ার অধিকার আপনার আছে, কিন্তু দপ্তরে মূল্যায়নের জন্য
অর্থপ্রদান করে না। একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য DOE অর্থপ্রদান করতে
সম্মত হলে বা একজন নিরপেক্ষ শুনানি আধিকারিক একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন
করার অর্ডার দিলে, নিরপেক্ষ মূল্যায়নকারীকে বা মূল্যায়নকারীদেরকে দপ্তরের
পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া বিষয়গুলি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। শুধমু াত্র
এই সমস্ত ক্ষেত্রেই দপ্তর নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য অর্থপ্রদান করবে:
n	বিশেষজ্ঞ নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা করা হয়;
n মূল্যায়নের খরচ DOE এর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সর্বাধিক
হারকে না ছাড়ায়; এবং
n আপনি যুক্তিযক্ত
ু সময়ের মধ্যে নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য বা মূল্যায়নগুলির
জন্য অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার অনুর�োধ জানান।

আপনার সন্তান ইতিমধ্যে অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থী হিসাবে চিহ্নিত হলে
কী ঘটবে?
আপনার সন্তান বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদি পাওয়ার পরে, আপনার সন্তানের
উন্নতি পর্যাল�োচনা করতে প্রতি বছর একটি IEP দলীয় সভার ব্যবস্থা করা
হয়। এটি বার্ষিক পর্যাল�োচনা বলা হয়ে থাকে।
তাছাড়া তাকে পুনমূল্যায়নের জন্য প্রস্তাব করা হতে পারে। আপনার কথা
শুনেও, IEP দল আপনার সন্তানের বিষয়ের বর্তমান ডেটা পর্যাল�োচনা করবে
এবং নতু ন মূল্যায়্ন করার দরকার আছে কিনা তা নির্ধারণ করবে।
DOE যদি মনে করে শিক্ষা বা সংশ্লিষ্ট পরিষেবাদি আবার পাওয়ার
দরকার আছে তাহলে তারা একটি পুনঃমূল্যায়নের অনুর�োধ জানাতে পারে।
পুনঃমূল্যায়নের অনুর�োধ আপনি বা স্কুলের কর্মী জানাতে পারেন কিন্তু
বছরের একবারের বেশি বার করা নাও যেতে পারে, আপনি এবং দপ্তর
লিখিত ভাবে সম্মতি জানালে এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।
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তাছাড়া, প্রতি বছরে একবার পুনঃমূল্যায়ন অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে,
তবে এমটা করার দরকার নেই তা আপনি এবং স্কু ল ডিসট্রিক্ট লিখিত
ভাবে সম্মত হলে অন্য কথা। এটিকে বলা হয় বাধ্যতামূলক তিন বছরের
পুনঃমূল্যায়ন (আগে বলা হত ট্রাইয়েনিয়াল)। মূল্যায়্ন একবার সম্পূর্ণ করা
হলে, সমস্ত লিখিত প্রতিবেদন আপনার সাথে ভাগ করা হবে। প্রতিবেদনে
আপনার সন্তানের ইতিবাচক দিকগুলি এবং দুর্বলতার দিকগুলি এবং স্কুলে
আপনার সন্তানের লাগতে পারে এমন সহায়তাগুলি অন্তর্ভু ক্ত করা হয়।
পুনঃমূল্যায়নের অংশ হিসাবে নতু ন মূল্যায়নের প্রয়�োজন আছে বলে IEP টিম
মনে করলে, নতু ন পরীক্ষা বা মূল্যায়ন করার জন্য আপনার কাছ থেকে
সম্মতি চাওয়া হবে। মূল্যায়নের বিষয়ে সম্মতি জানান�োর অর্থ হল অব্যহত
রাখা দক্ষতা নির্ধারণের জন্য মূল্যায়নের বিষয়ে অগ্রবর্তী হতে আপনি
আপনার অনুমতি দিচ্ছেন।
এটি যদি একটি পুনঃমূল্যায়ন হয় এবং DOE আপনার কাছ থেকে ক�োন
সাড়া না পায়, তাহলে DOE কর্মী আপনাকে য�োগায�োগ করার প্রচেষ্টা
নথিভু ক্ত করে মূল্যায়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
নতু ন মূল্যায়নগুলিতে আপনি আপনার সম্মতি না জানাতে চাইলে, নতু ন
মূল্যায়নগুলি করার অনুম�োদন প্রাপ্ত করতে CSE অধিকারিক বা স্কুলের
প্রধান মধ্যস্থতার বা নিরপেক্ষ শুনানির অনুর�োধ জানাতে পারে। এই ক্ষেত্রে,
একজন নিরপেক্ষ শুনানি আধিকারিক আপনার সন্তানকে মূল্যায়ন করা হবে
কি হবে না তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

মূল্যায়নের জন্য সময়রেখা
DOE একবার আপনার অনুমতি পেয়ে গেলে, আপনার সন্তানকে মূল্যায়নের
জন্য দপ্তরের কাছে 60 ক্যালেন্ডার দিবস রয়েছে. তবে আপনি মূল্যায়ন
প্রক্রিয়ায় অনাবশ্যক ভাবে দেরি করালে, সময়সীমা সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হতে
পারে।
মূল্যায়নগুলি 60টি ক্যালেন্ডার দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ করা না হলে এবং
প্রক্রিয়ায় আপনার কারণে দেরি হয়ে না থাকলে, আপনি একটি মূল্যায়ন
অনুম�োদন পত্র পাবেন। শিক্ষা দপ্তরের বাইরের এবং যথাযথ ভাবে লাইসেন্স
প্রাপ্ত নিরপেক্ষ মূল্যায়নকারীকে আপনি কীভাবে নির্বাচন করতে পারেন তা
পত্রটিতে ব্যাখ্যা করা হয়। এতে রয়েছে উপযুক্ত পাবলিক এবং প্রাইভেট
সংস্থার নাম, ঠিকানা এবং টেলিফ�োন নম্বর এবং অন্যান্য পেশাদার বিষয়াদি
যাদের থেকে আপনি একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন পেতে পারেন।

পেরেন্টালি — স্থাপিত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশিকা
অভিভাবকদের পক্ষ থেকে রাখা ছাত্রেরা হলেন সেই সকল ছাত্র যাদের তাদের
অভিভাবকেরা একটি নন — পাবলিক স্কুলে নিজেদের খরচায় রেখেছেন। এই
সকল ছাত্রেরা নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা হতে পারেন বা নিউ ইয়র্ক সিটির
বাইরের বাসিন্দা হতে পারেন তবে নিউ ইয়র্ক স্টেটের মধ্যে, বা অন্য ক�োন
স্টেটের বাসিন্দা হতে পরেন। অভিভাবকের পক্ষ থেকে রাখা ছাত্রেরা যারা
নিউ ইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত একটি নন — পাবলিক স্কুলে যান, যেখানে
তারা ক�োথাকার বাসিন্দা তা গুরত্বু পূর্ণ নয় তাদের প্রতি DOE কিছু নির্দিষ্ট
দায়দায়িত্ব বর্তমান।
বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদি পাওয়ার য�োগ্য বলে বিবেচিত হওয়া অভিভাবকের
পক্ষ থেকে রাখা ক�োন ছাত্র অভিভাবককে জায়গায় স্কু ল ডিসট্রিক্টের পক্ষ
থেকে এখানে নিউ ইয়র্ক সিটি পরিষেবা ডিসট্রিক্ট CSE কর্যালয়ের পক্ষ থেকে
লিখিত ভাবে অনুর�োধ জানাতে হবে।
এই ব্যবস্থাটিকে পরিণত করে তু লতে, CSE কার্যালয় প্রতি বছর
অভিভাবকদের পক্ষ থেকে রাখা এবং অক্ষমতা রয়েছে এমন ছাত্রদের সমস্ত
অভিভাবকদের বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদির অনুর�োধ পত্র পাঠাবে এবং যেটা
তারা তাদের দায়িত্বের মধ্যে আসে বলে ধরে নিয়েছে। পরিষেবাদি অব্যহত
রাখতে, অভিভাবকদের অবশ্যই পত্রটি পূরণ করতে হবে এবং তা উপযুক্ত
CSE কার্যালায়ে ফেরত পাঠাতে হবে।

মূল্যায়নগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে:
IEP টিম সভা
আপনার সন্তানের মূল্যায়ন একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, উভয় পক্ষ থেকে
সম্মত হওয়া ক�োন এক তারিখে এবং সময়ে আপনাকে IEP টিম সভায়
য�োগ দিতে আমন্ত্রণ জানান�ো হবে। এই একটি গুরত্বু পূর্ণ সভা যেখানে আপনি
আপনার সন্তানের স্কুলের কর্মীর সাথে দেখা হবে বা আপনার সন্তান যদি
ক�োন স্কুলে না যান বা একটি নন — পাবলিক, প্রাইভেট প্যার�োচিয়াল বা
চার্টার স্কুলে যান সেক্ষেত্রে CSE কার্যালয়ের কর্মীর সাথে দেখা হবে। আপনার
এবং স্কুলের কর্মীর মধ্যে তথ্যের এবং মতামতের আদানপ্রদান হওয়া এবং
একটি দল হিসাবে কাজ করা ভীষণই গুরত্বু পূর্ণ।
সভার অন্তত পাঁচ দিন আগে আপনি আপনার পছন্দের ভাষাতে, যদি তা
DOE (অভিধান, পৃষ্ঠা 44 দেখুন) এর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা আওতাধীন
ভাষা হয় তাহলে, লিখিত আমন্ত্রণ পাবেন। আপনার সন্তানের স্কুলের কর্মী,
বা আপনার সন্তান একটি নন — পাবলিক বা চার্টার স্কুলে গেলে বা ক�োন
স্কুলে যাওয়া শুরু না করলে CSE কার্যালয়ের কর্মী আপনার সাথে টেলিফ�োনে
য�োগায�োগের চেষ্টা করতে পারে যাতে আপনি যে য�োগ দিতে আসছেন তা
নিশ্চিত করা যায়।
আপনি সভায় আসতে না পারলে, আপনাকে অবশ্যই স্কুলের সাথে বা CSE
কার্যালয়ের সাথে য�োগায�োগ করতে হবে এবং তারিখ পাল্টান�োর জন্য বলতে
হবে। IEP দলীয় সভার আপনার য�োগ দেওয়া ভীষণ গুরত্বু পূর্ণ যাতে বিশেষ
শিক্ষা পরিষেবাদি এবং প্রোগ্রাম পাওয়ার বিষয়ে আপনার সন্তানের য�োগ্যতার
বিষয়ে নিতে চলা চূ ড়ান্ত সিদ্ধান্তে আপনি অংশগ্রহণ করতে পারেন।
আপনার সন্তানকে অ্যাক্সেস করতে ব্যবহৃত সমস্ত মূল্যায়ন, রেকর্ড এবং
প্রতিবেদন IEP দলীয় সভার আগে আপনাকে দেওয়ার এবং আপনাকে তা
আপনার পছন্দের ভাষায় বা

একটি বার্ষিক IEP টিম মিটিং আপনার
সন্তানের প্রগতিটি পর্যাল�োচনা করতে
প্রয়�োজন।
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য�োগায�োগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার অনুর�োধ জানাতে পারেন। কিছু ক্ষেত্রে,
প্রতিবেদনগুলি IEP দলীয় সভার আগের দিন হাতে নেওয়াই বেশি সুবিধাজনক
হবে তাদের মেলে পাঠান�োর থেকে কারণ এতে আপনি যেক�োন সমস্যা নিয়ে
সাথে সাথে কথা বলে নিতে পারবেন। আপনি মূল্যায়নগুলি নেওয়া বাছলে,
মূল্যায়নগুলি নিতে আসার একটি সময় ঠিক করতে এবং মূল্যায়নগুলি
আল�োচনা এবং/অথবা পর্যাল�োচনা করার জন্য সামাজিক কর্মী আপনাকে
য�োগায�োগের ঠিকানা প্রদান করবেন।
মূল্যায়নগুলি এবং প্রতিবেদনগুলি আপনার পছন্দের ভাষায় অনুবাদ করে
দেওয়ার অনুমতি জানান�োর অধিকারও আপনার আছে। প্রয়�োজন হলে, IEP
দলীয় সভায় আপনার জন্য এক দ�োভাষীর ব্যবস্থা রাখা হবে। আপনার
পর্যবেক্ষণ এবং মতামত মূল্যবান এবং সভায় অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।
IEP দলীয় সভা আপনার সন্তানের স্কুলে করা হবে যদি আপনার সন্তান
একটি পাবলিক স্কুলে পড়েন। যদি আপনার বাচ্ছা স্কুলে যাওয়া শুরু না
করেন, বা নন — পাবলিক বা চার্টার স্কুলে পড়েন, তাহলে IEP দলীয় সভা
CSE কার্যালয়ে করা হবে বা সম্ভব হলে নন — পাবলিক বা চার্টার স্কুলে
করা হবে।
দলের প্রতিটি সদস্য IEP দলীয় সভায় গুরত্বু পূর্ণ তথ্য হাজির করেন। IEP
দলীয় সভায়, আপনার সন্তানের ক�োন অক্ষমতা আছে কিনা এবং বিশেষ
শিক্ষা পরিষেবাদির প্রয়�োজন কিনা তা নির্ধারণ করতে সদস্যেরা তথ্যের
আদানপ্রদান করেন এবং একসাথে কাজ করেন। আপনি IEP টিম একজন
আইনত অধিকারপ্রাপ্ত সদস্য, এবং আপনার ভূ মিকা গুরত্বু পূর্ণ।

IEP টিম সদস্যদের প্রত্যাশিত অবদানের সারাংশ

শিক্ষক
IEP দলীয় সভায় শিক্ষকেরা গুরত্বু পূর্ণ অংশগ্রহণকারীর ভূ মিকা পালন করেন।
সাধারণ শিক্ষা পরিবেশে আপনার সন্তান যদি অংশগ্রহণ করে বা হয়ত�ো
করতে পারে তাহলে, আপনার সন্তানের সাধারণ শিক্ষা শিক্ষকদের অন্ততপক্ষে
একজনের অবশ্যই IEP দলীয় সভায় য�োগ দেওয়া দরকার। সাধারণ শিক্ষা
ক্লাসে আপনার সন্তানের পারফরমেন্সের বিষয়ে শিক্ষক তথ্য উপস্থিত করবেন
এমন প্রত্যাশা রাখা হয় এবং সাধারণ শিক্ষা পাঠক্রম এবং স্কুলের অন্যান্য
ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে IEP দলকে সাহায্য করবেন
এমন প্রত্যাশা রাখা হয়।

সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
সাধারণ শিক্ষা ক্লাসরুমের সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রম বর্ণনা করা;
	যথাযথ পরিপূরক সহায়তা এবং পরিষেবাদি নির্ধারণ করা (উদাঃ,
আচরণগত হস্তক্ষেপ বা সহায়তা প্ল্যান, পাঠক্রম সমন্বয়, পাঠক্রম
সংশ�োধন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেওয়া সহায়তা) বা শিক্ষাগত প্রোগ্রামে
পরিবর্তন যা আপনার সন্তানকে শিখতে এবং অর্জ ন করতে সাহায্য করবে;
n আচরণ একটি সমস্যা হলে যথাযথ আচরণগত মধ্যস্থতা বিকাশ করতে
সহায়তা করে;
n	শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ শিক্ষা কারিকুলামে অংশ নিতে প্রয়�োজন এমন
স্কু ল কর্মীদের জন্য সহায়তাগুলি নিয়ে আল�োচনা করতে পারে।
n
n

একটি IEP টিম মিটিংয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নগুলি
QQ

শ্রেণিকক্ষে আমার সন্তানের শিক্ষা এবং আচরণগত প্রয়�োজনীয়তাগুলি কীভাবে অ্যাক�োম�োডেট হবে?

QQ

IEP লক্ষ্যগলিক
ু ে সমর্থন করতে আমি কী বাড়িতে কিছু করতে পারি?

QQ

আমার সন্তান কী জাতীয় শিক্ষার্থী? শিক্ষক কী আমার সন্তানকে শিক্ষা দানের সময় সন্তানের শক্তিগুলি ব্যবহার করার প্রয়াস করেন?

QQ

 মার সন্তানের প্রগতি কত বারংবার মনিটর করা হবে? আমার সন্তানের শিক্ষকদের সাথে আকাদেমিক বা আচরণগত প্রগতি সম্পর্কে অবগত থাকতে আমার পক্ষে
আ
সেরা উপায়গুলি কী কী?

QQ

আমার সন্তান কি তার IEP লক্ষ্যগলির
ু প্রতি প্রগতি করছে?

QQ

আমার সন্তানের নির্দেশিকায় কীভাবে প্রচলিত ক�োর শিক্ষার মানকগুলি সংহত হয়?

QQ

যদি ক�োনও পরিষেবা কাজ না করে তবে আমি কীভাবে আমার সন্তানের সাথে IEP টিমের সাথে তার জন্য আরও ভাল পরিষেবা এক্সপ্লোর করতে কাজ করতে পারি?

QQ

আমার সন্তানকে কী ধরনের প্রোগ্রাম বা অন্যান্য সমর্থন সহায়তা করতে পারে? আমি কীভাবে তা পেতে পারি?

QQ

আমার সন্তানের ক্ষেত্রে প্রম�োশনের মাপদণ্ডগুলি কী কী? গ্রেডের স্তর অনুসারে সে কীভাবে মূল্যায়িত হবে?

QQ

হাই স্কুলে আমার সন্তানের স্নাতকের প্রয়�োজনীয়তাগুলি কী কী? আমার সন্তানের ডিপ্লোমা উদ্দেশ্যগলি
ু কী কী? এই উদ্দেশ্যগলির
ু প্রতি সে কী প্রগতি করেছে? বিশেষত
আমার সন্তানের কতগুলি ক্রেডিট রয়েছে এবং কতগুলি রিজেন্ট পরীক্ষা সে পাশ করেছে?
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IEP টিম মিটিংয়ে আপনার ভূ মিকা
আপনার সন্তানের IEP টিমের আপনি এক আইন অনুম�োদিত সদস্য। আপনি আপনার সন্তানকে সবচেয়ে ভাল জানেন এবং তার শক্তি এবং
প্রয়�োজনীয়তাগুলি নিয়ে কথা বলতে পারবেন। এবং পেরেন্ট হিসাবে আপনি কীভাবে আপনার সন্তানকে সবচেয়ে ভাল শিক্ষা দিতে পারেন সে সম্পর্কে
আপনার ভাবনাগুলি এবং ধারণাগুলি নিয়ে কথা বলুন।
IEP টিমের এক সদস্য হিসাবে আপনার উচিত:
QQ

 পনার সন্তান কীভাবে শিখছে এবং তার কিসে আগ্রহ সে বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি দিন এবং আপনার সন্তান সম্পর্কে যা কেবল ক�োনও পেরেন্টই জানতে
আ
পারে সে সম্পর্কে অন্যান্য বিষয় ভাগ করুন;

QQ

অন্যান্য দলের সদস্যারা আপনার সন্তানের স্কুলে কী করা উচিত সে সম্পর্কে যা ভাবছে তা শুননু এবং আপনার মতামত ভাগ করুন:

QQ

আপনার সন্তান যে দক্ষতাটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা বাড়িতে শিখেছে কিনা সে সম্পর্কে প্রতিবেদন:

QQ

সভায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত দলের সদস্য এবং অংশগ্রহণকারীকে প্রশ্ন করুন।

বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক এবং/অথবা সম্পর্কি ত
পরিষেবা সরবরাহকারী
এই সদস্যরা কীভাবে অক্ষমতা থাকা বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করা হবে সে
সম্পর্কে গুরত্বু পূর্ণ তথ্য এবং অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে। বিশেষ শিক্ষায়
তার প্রশিক্ষণের কারণে সে যা পারে:
n	শিক্ষা পারফরম্যান্সের স্তরে আপনার বর্তমান স্তর তত্সহ IEP লক্ষ্যগলির
ু
প্রতি প্রগতি, যদি আপনার সন্তান বর্তমানে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলি
পেতে থাকে তবে তা নিয়ে আল�োচনা করুন;
n আপনার সন্তানের শিক্ষার শৈলীটি, আচরণ এবং উপস্থিতি বর্ণনা করুন;
n আপনার সন্তানকে স্বল্প সীমাবদ্ধতাযুক্ত পরিবেশে সফল হতে অনুমতি দেবে
এমন সমর্থন এবং পরিষেবাগুলি সম্পর্কে প্রস্তাব দিন;
n আপনার সন্তানের অগ্রাধিকারটি তার বর্তমান স্কুলে থাকাই তা নিশ্চিত
করুন;
n	কীভাবে সাধারণ শিক্ষা কারিকুলামটি আপনার সন্তানের শিক্ষায় সহায়তা
করতে ঈষত্পরিবর্তন করতে হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

জিলা প্রতিনিধি
জিলা প্রতিনিধি IEP টিম মিটিংয়ের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সমস্ত
অংশগ্রহণকারীকে শিক্ষার্থীর দক্ষতা এবং IEP এ বিকাশ বিষয়ক ক্ষেত্রে সুবিধা
প্রদান করে। আপনি একজন অর্থব�োধক অংশগ্রহণকারী তা নিশ্চিত করে
এবং আপনার সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কে আপনার যে উদ্বেগ থাকতে পারে তা
বাড়াতে উত্সাহিত করে।
জিলা প্রতিনিধি এটিও করে:
n	পরিষেবাগুলির অবিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে , বিশেষ শিক্ষা প্রোগ্রাম এবং সহায়তার
অর্থ বিষয়ে যা আপনার সন্তানের স্কুলে এবং অন্যান্য স্কু ল জিলাতে
উপলভ্য সে বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে;
n সমস্ত প্রোগ্রাম এবং পরিষেবার বিকল্পগুলি বিবেচিত হয় তা নিশ্চিত করে;
n অক্ষমতা থাকা বাচ্চারা অবশ্যই উপযুক্ত সর্বাধিক প্রসারণীয়তা অনুসারে
অক্ষমতা নেই এমন বাচ্চাদের সাথে শিক্ষা পাবে তা ব্যাখ্যা করে।
এটি ছাড়াও, সে আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে যে IEP টিম আপনার
সন্তান অন্যান্য প্রস্তাবনাযুক্ত প্রোগ্রামগুলির আগে সাধারণ শিক্ষা সেটিংয়ে
সন্তোষজনক প্রগতি করতে পারে নিকা তা অবশ্যই বিবেচনা করবে।
জিলা প্রতিনিধি হিসাবে কে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য
দয়া করে পৃষ্ঠা 10 — এর তালিকাটি রেফার করুন।

IEP টিমে পেরেন্ট, স্কুলের কর্মী যারা
আপনার সন্তানকে চেনে এবং আপনার
সন্তান সম্পর্কে জ্ঞান অথবা বিশেষ
অভিজ্ঞতা সহ অতিরিক্ত ব্যক্তিরা
থাকেন।
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IEP টিমে সদস্যরা:
QQ

আপনি, পেরেন্ট(রা) বা আপনার বাচ্চার সাথে পেরেন্টের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিরা।

QQ

যখনই আপনার সন্তান সাধারণ শিক্ষা পরিবেশে অংশগ্রহণ করে বা করতে পারে তখন কমপক্ষে একজন বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক।

QQ

একজন বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক। প্রারম্ভিক রেফারালগুলির জন্য স্কুলের বিশেষ শিক্ষার শিক্ষকদের একজন টিমের বিশেষ শিক্ষা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ
করবেন। একজন সন্তান যদি ইতিমধ্যেই বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদি পাচ্ছেন, তাহলে সন্তানের বিশেষ শিক্ষার শিক্ষকদের মধ্যে একজনের অবশ্যই
অংশগ্রহণ করা দরকার। আপনার সন্তান যদি শুধমু াত্র সংশ্লিষ্ট পরিষেবাদি (যেমন স্পীচে থেরাপি), পাচ্ছেন আপনার সন্তানের সংশ্লিষ্ট পরিষেবা
সরবরাহকারী এই ভূ মিকায় বিবেচিত হতে পারেন।

QQ

একটি নতু ন মানসিক বিকাশের মূল্যায়ন পর্যাল�োচনার ক্ষেত্রে বা বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদিতে যখনই ক�োন পরিবর্তন আনা হয় যেখানে হয়ত�ো কর্মী
এবং ছাত্রদের আরও বেশি করে মতামত আদানপ্রদানের প্রয়�োজন রয়েছে — এই সমস্ত ক্ষেত্রে স্কুলের মন�োবিদকে অবশ্যই IEP টিম সভায় অংশগ্রহণ
করতে হবে।

QQ

স্কুলের একজন সামাজিক কর্মী যদি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকেন তাহলে তিনি IEP টিম সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

QQ

মলূ ্যায়নগত ফলাফলকে কাজে লাগান�োর দিক থেকে নির্দেশমূলক জটিলতাকে যে ব্যক্তি বিশ্লেষণ করেন। এই ব্যক্তি IEP টিম একজন সদস্যও হতে
পারেন যিনি অন্য ভূ মিকাতেও রয়েছেন যেমন সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক, বিশেষ শিক্ষার শিক্ষক, বিশেষ শিক্ষা সরবরাহকারী, বা স্কুলের মন�োবিদ।
মূল্যায়নের ফলাফল নির্দেশে ক�োন প্রভাব ফেলতে পারে কিনা সেই বিষয়ে এই ব্যক্তি বক্তব্য রাখবেন।

QQ

একজন জেলা প্রতিনিধি। বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদি সরবরাহ করার বা উপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরি করার দিক থেকে এই ব্যক্তিটিকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ হতে
হবে এবং সাধারণ শিক্ষা পাঠক্রম এবং জেলার রিস�োর্সদের উপলভ্যতার বিষয়ে তাকে অবগত থাকতে হবে। পাবলিক স্কুলে সম্পন্ন হওয়া IEP দলীয়
সভার ক্ষেত্রে, জেলার প্রতিনিধি স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই ব্যক্তি IEP টিম একজন সদস্যও হতে পারেন যিনি অন্য ভূ মিকাতেও
রয়েছেন। এই ব্যক্তির দায়িত্ব হল IEP এর উন্নয়নের সাথে জড়িত সমস্ত বিষয়ে গ্রুপকে সহমতে নিয়ে আসা।

QQ

স্কুলের একজন চিকিত্সক, যদি তাকে সভার 72 ঘন্টা আগে অভিভাবক হিসাবে আপনি বা স্কুলের একজন সদস্য লিখিত ভাবে বিশেষ অনুর�োধ
জানান।

QQ

অতিরিক্ত একজন অভিভাবক সদস্য। স্কুলের জেলায় বা প্রতিবেশি স্কুলের জেলায় বসবাসকারী এবং অক্ষমতা থাকা একজন ছাত্রের অভিভাবক এবং
তাকে য�োগদান করতে হতে পারে। অভিভাবক সদস্যের অংশগ্রহণের বিষয়টি একজন অভিভাবক নাকচ করে দিতে পারেন।

QQ

 ন্য ব্যক্তি যিনি আপনার সন্তানের বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবগত, এবং তিনি সংশ্লিষ্ট পরিষেবাদি ব্যক্তিও হতে পারেন যাকে স্কুলের জেলা বা
অ
অভিভাবক মন�োনয়ন করেন।

QQ

প্রয�োজ্য হলে আপনার সন্তান (ছাত্র)। আপনার সন্তানের বয়স 15 বছর বা তার বেশি হলে, তাকে অবশ্যই সভায় আমন্ত্রণ জানান�ো হবে।
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মনস্তত্ববিদ/সামাজিক কর্মী

IEP টিম সদস্য এক্সকিউজাল

স্কুলের মনস্তত্ববিদের উপস্থিতি সর্বদা প্রয়�োজনীয় নয়। স্কুলের মনস্তত্ববিদ
যখনই একটি নতু ন মনস্তত্ব — শিক্ষা মূল্যায়ন পর্যাল�োচিত হয় বা আরও
নিবিড় কর্মী — শিক্ষার্থী অনুপাত বিবেচিত সহ শিক্ষার্থীর বিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাগুলি পরিবর্তন হয় তখন অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। স্কুলের
সমাজ কর্মী মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট থাকলে উপস্থিত থাকতে পারে। যদি
স্কুলের মনস্তত্ববিদ এবং/অথবা সমাজ কর্মী উপস্থিত থাকে তবে সে তথ্যের
মূল্যায়ন/পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জটিল তথ্য টিমের সাথে ভাগ করবে।
তাদের অভিজ্ঞতা প্রক্রিয়াটিতে গুরত্বু পূর্ণ এবং তারা কী পর্যাল�োচনা অথবা
আল�োচনা করছে তা বুঝতে না পারলে তাদের প্রশ্ন করুন।

কয়েকটি পরিস্থিতির অধীনে ক�োনও IEP টিমের মন�োনীত সদস্য একটি IEP
টিম মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে রদ থাকতে পারে তবে যদি সে কেবল ক�োনও
প্রারম্ভিক IEP টিম মিটিংয়ে অংশ না নেয়।
দয়া করে ন�োট করুন ক�োনও স্কু ল বা CSE দফতর রুটিনমাফিক এবং
আপনার চু ক্তি বা সম্মতি ছাড়াই মন�োনীত IEP টিম সদস্যদের এক্সকিউজ
করতে পারবে না। আপনি এবং IEP টিমের ক�োনও বিশেষ টিম সদস্যের
উপস্থিতি ছাড়াই ক�োনও IEP টিম মিটিং পরিচালনা করা অর্থবহ কিনা বা
যাতে সে ব্যক্তিটি য�োগ দিতে পারে ও আল�োচনায় অংশ নিতে পারে সে
উদ্দেশ্যে মিটিংটি পুনরায় সূচিবদ্ধ করা ভাল কিনা তা নির্ধারণ করবে।

অতিরিক্ত ব্যক্তি এবং/অথবা বিশেষজ্ঞগণ
IEP টিমে আপনার সন্তান সম্পর্কে জ্ঞান বা বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা
অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিও অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে।
উদাহরণ স্বরূপ আপনি আমন্ত্রণ করতে পারেন:
n আপনার সন্তান সম্পর্কে ও তার অক্ষমতার বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা
থাকা ক�োনও পেশাদার;
n	যারা আপনার সন্তানের শক্তি এবং/অথবা প্রয়�োজনীয়তাগুলি সম্পর্কে কথা
বলতে পারে।
শিক্ষা বিভাগ আপনার সন্তান সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অফার
করতে পারে এমন এক বা একাধিক স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করতে পারে
যেমন ক�োনও আধা পেশাদার বা সম্পর্কি ত পরিষেবাদির পেশাদার।

কখন ক�োনও IEP টিম সদস্যের কারিকুলামের ক্ষেত্র বা সম্পর্কি ত
পরিষেবাগুলি আল�োচিত হবে না
যখন ক�োনও মন�োনীত IEP টিম সদস্যের কারিকুলামের ক্ষেত্র বা সম্পর্কি ত
পরিষেবাগুলি ঈষত্পরিবর্তিত হয় না বা IEP টিম সভায় আল�োচিত হয়
না তখন আপনি তা এক্সকিউজ করতে সম্মত হতে পারেন। ক�োনও সদস্য
আপনার লিখিত সম্মতি ব্যতীত এক্সকিউজ নাও হতে পারেন। সদস্যদের
এক্সকিউজ করতে চু ক্তিটি অবশ্যই IEP টিম মিটিং হওয়ার কমপক্ষে 5টি
ক্যালেন্ডার দিবসের আগে করতে হবে।
আপনি, অধ্যক্ষ, অফিশিয়াল বা CSE দফতর এই অনুর�োধটি IEP টিম
মিটিংয়ের/সদস্য এক্সকিউজাল অনুর�োধের ফর্মের অনুর�োধে আপনার পছন্দসই
ভাষায় যদি এটি DOE দ্বারা সংজ্ঞায়িত কভার করা ভাষায় না হয়ে থাকে
তবে তা করতে পারে (শব্দ ক�োষ দেখুন, পৃষ্ঠা 44)। যদি আপনি সদস্য
এক্সকিউজালের সাথে সম্মত হন তবে আপনাকে অবশ্যই ফর্মাটি স্বাক্ষর
করতে এবং এটিকে সূচিত য�োগায�োগের ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি
আপনি সম্মত না হন তবে সদস্যটি সভা থেকে এক্সকিউজ হবেন।

আপনি IEP টিম একজন সদস্য এবং
আপনার মতামত গুরত্বু পূর্ণ।
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কখন IEP টিম সদস্যর কারিকুলামের ক্ষেত্রটি বা সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলি
আল�োচিত হবে
ক�োনও অনুম�োদিত IEP টিম সদস্য যদি সদস্যের কারিকুলামের ক্ষেত্র বা
সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলি আল�োচিত হলেও এক্সকিউজ হতে পারে। তাদের
মিটিংয়ের আগে আপনাকে এবং IEP টিমকে লিখিত ইনপুটটি জমা দেওয়ার
প্রয়�োজন হবে। আপনার সম্মতি ছাড়া ক�োনও সদস্য নাও এক্সকিউজ হতে
পারেন। এক্সকিউজ হওয়া IEP টিম সদস্যের ইনপুট অবশ্যই পেরেন্ট এবং
IEP টিমকে কমপক্ষে IEP টিম মিটিং হওয়ার 5টি ক্যালেন্ডার দিনের আগে
সরবরাহ করতে হবে।
আপনি, অধ্যক্ষ, অফিশিয়াল বা CSE দফতর এই অনুর�োধটি IEP টিম
মিটিংয়ের/সদস্য এক্সকিউজাল অনুর�োধের ফর্মের অনুর�োধে আপনার পছন্দসই
ভাষায় যদি এটি DOE দ্বারা সংজ্ঞায়িত কভার করা ভাষায় না হয়ে থাকে
তবে তা করতে পারে (শব্দ ক�োষ দেখুন, পৃষ্ঠা 44)। যদি আপনি সদস্য
এক্সকিউজালের সাথে সম্মত হন তবে আপনাকে অবশ্যই ফর্মাটি স্বাক্ষর
করতে এবং এটিকে সূচিত য�োগায�োগের ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি
আপনি সম্মত না হন তবে সদস্যটি সভা থেকে এক্সকিউজ হবেন।
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বার্ষিক পর্যাল�োচনার পরে IEP টি সংশ�োধন
আপনার সন্তানের IEPতে পরিবর্তন যদি আপনি লিখিত আকারে প্রতিটি
প্রস্তাবিত পরিবর্তনে সম্মতি দেন তবেই IEP টিম তা করতে পারে।
ক�োনও সভা ছাড়াই ক�োনও IEP সংশ�োধন করতে পারার আগে IEP
টিমটিকে অবশ্যই IEP ফর্মটি সংশ�োধন করতে আপনার পছন্দের ভাষায় যদি
DOE দ্বারা সংজ্ঞায়িত কভার করা ভাষায় থাকলে (শব্দ ক�োষ দেখুন, পৃষ্ঠা
44) IEP টিম মিটিং রদে প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি স্পষ্ট করে বর্ণনা করবে।
এই বিজ্ঞপ্তিটিতে সমস্ত প্রস্তাবিত পরিবর্তনের একটি স্পষ্ট বর্ণনা অন্তর্ভু ক্ত
থাকবে। এটি ছাড়াও, ক�োনও IEP টিম সদস্য আপনার সাথে যে ক�োনও
এবং সমস্ত পরিবর্তন নিয়ে আল�োচনার করতে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
যদি আপনি পরিবর্তনগুলির সাথে সম্মত না হন তবে আপনাকে অবশ্যই IEP
ফর্মটি সংশ�োধন করতে IEP টিম মিটিংয়ের বাতিলটি ফিরিয়ে দিতে হবে।
একবার ফর্মটি পাওয়া গেলে পরিবর্তনগুলি ক�োনও মিটিং ছাড়াই করা হবে।
IEPটি ক�োনও সভা ছাড়াই সংশ�োধন হওয়ার পরের দিন সংশ�োধিত IEP —
এর একটি অনুলিপি আপনাকে অবশ্যই পাঠান�ো হবে।

বিভাগ 3
ইন্ডিভিজ্যুয়্লাইজড এডু কেশন প্রোগ্রাম (IEP)

IEP দলীয় সভার এক গুরত্বু পূর্ণ
অংশ হল আপনার সন্তানের বর্তমান
দক্ষতাকে মাপা, শিক্ষগত লক্ষ্য নির্দিষ্ট
করা এবং তাকে ক�োন ধরনের বিশেষ
শিক্ষা দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা।
IEP:
n আপনার সন্তান বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদি পেতে পারবেন কিনা তা
দেখা; এবং
n আপনার সন্তানকে শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে সবথেকে কম
প্রতিবন্ধকতামূলক পরিবেশে বিনামূল্যে উপযুক্ত পাবলিক শিক্ষা
(FAPE) দেওয়ার বিষয়টি লিখিত ভাবে সংগঠিত করা। সবথেকে
কম প্রতিবন্ধকতামূলক পরিবেশ বলতে ব�োঝান�ো হচ্ছে যে যতদূর
সম্ভব ততদূর আপনার সন্তানকে অক্ষমতা নেই এমন বাচ্ছাদের সাথে
একসাথে শিক্ষা পাওয়ার সুয�োগ করে দেওয়া হবে এবং অক্ষম না হলে
আপনার সন্তান যে স্কুলে যেতে পারতেন সেই স্কুলেই পাঠান�ো হবে।
IEP দলীয় সভায় আপনাকে IEP স্বাক্ষর করতে বলা হবে যাতে আপনি
যে সভায় য�োগ দিয়েছেন তার প্রমাণ রাখা যায়। তবে এর অর্থ এই
নয় যে আপনি নথিতে থাকা বিষয়বস্তুতে সম্মতি জানাচ্ছেন। আপনাকে
IEP এর একটি অনুলিপি দেওয়া হবে। আপনি সভায় আসতে না পারলে,
সভার অল্প পরেই IEP এর একটি অনুলিপি আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে
দেওয়া হবে। আপনি IEP আপনার পছন্দের ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়র
অনুর�োধ জানাতে পারেন।

IEP হ'ল আপনার সন্তানের
বিষয়ে এবং এটি তার
প্রয়�োজনীয়তাগুলি কীভাবে
মেটায় সে বিষয়ক।

আমার সন্তানের IEP — তে কী তথ্য অন্তর্ভু ক্ত
থাকে?
		
— পৃষ্ঠা 17 দেখুন
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য�োগ্যতা
য�োগ্যতা নির্ধারণ

অক্ষমতার শ্রেণিবিভাগগুলি
শ্রেণিবিভাগয�োগ্য অক্ষামতার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হ'ল:

আপনার উপস্থিতিতে "য�োগ্যতার" বিষয়টি নিয়ে আল�োচনা করা হবে।
আপনার সন্তান বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদি পেতে পারবেন কিনা IEP দল
তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। স্কুলে পড়ার বয়সী একজন ছাত্র বিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাদি পেতে পারেন যদি তিনি:
n	বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতার (ডান দিকের তালিকা দেখুন) একটি বা
একাধিকের জন্য বিবেচিত হন; এবং
n ছাত্রের অনুম�োদিত বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদি এবং প্রোগ্রামের প্রয়�োজন হলে।

n

অটিজম

n

বধিরতা

n

বধিরত্ব — অন্ধত্ব

n

সংবেদনশীলতায় বাধা

n

শ্রবণে অক্ষমতা

ছাত্রকে বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতার একটি বা একাধিকের নিরিখে বিবেচনা
করা না হলে, স্কুলে পড়ার বয়সী ছাত্র বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদির জন্য
বিবেচিত হন না। আবার অন্য দিকে তালিকায় থাকা বিভিন্ন ধরনের
অক্ষমতার একটির নিরিখে ছাত্রকে বিবেচনা করা হলেও তার যদি এই সমস্ত
বিষয় অনুসারে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদির প্রয়�োজন না থেকে থাকে তাহলে
তিনিও আদতে বিবেচিত হবেন না:
n	পড়ার দিক থেকে সঠিক ভাবে চালিত হতে না পারা, তার মধ্যে
রয়েছে — শব্দের উচ্চারণের দিক থেকে অবগত থাকা, শব্দের উচ্চারণ,
বিভিন্ন শব্দের বিষয়ে জ্ঞান জন্মান�ো, পড়ার দিক থেকে সাবলীলতা (মুখে
উচ্চারণ করে পড়াও এর মধ্যে ধরা হয়) এবং ব�োধগম্য হওয়ার বিষয়;
অথবা
n অঙ্ক করার দিক থেকে সঠিক ভাবে চালিত হতে না পারা; বা
n ইংরাজিতে সেভাবে দক্ষ না হওয়া।

n

শিক্ষণে অক্ষমতা

n

মেধা অক্ষমতা

n

একাধিক অক্ষমতা

n

অর্থোপেডিক অক্ষমতা

n

অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত অক্ষমতা

n

স্পিচ বা ভাষাজনিত অক্ষমতা

n

ট্রমাটিক মস্তিষ্কে আঘাত

n

দৃশ্যগত অক্ষমতা

আপনার উপস্থিতিতে IEP টিম সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আপনার সন্তান অক্ষম
নন এবং তার বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদির দরকার নেই। এই ক্ষেত্রে, IEP
গঠন করা হবে না। মূল্যায়নগুলি থেকে পাওযা তথ্য আপনার সন্তানের স্কুলের
প্রধান অধ্যক্ষের হাতে তু লে দেওয়া হবে এবং আপনার সন্তানের বিকাশের
জন্য তিনি উপযুক্ত পেশাদারদের নিয়ে কাজ করবেন।
মূল্যায়নের বা মূল্যায়নগুলির উপরে ভিত্তি করে IEP টিম সিদ্ধান্ত নেয় যে
আপনার সন্তানের মধ্যে অক্ষমতা রয়েছে এবং তার জন্য বিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাদির দরকার আছে তাহলে, IEP টিম সভায় IEP গঠন করা হবে।
আপনার সন্তান যে সমস্ত বিশেষ শিক্ষা প্রোগ্রাম এবং/অথবা পরিষেবাদি
পাবেন এবং যে সমস্ত লক্ষ্যে প�ৌঁছান�োর জন্য আপনার সন্তানকে কাজ
করতে হবে তা IEP নির্দিষ্ট করবে। দেওয়া হতে পারে এমন বিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাদি অধ্যায় 4 এ বর্ণনা করা হয়েছে।

অটিজম (শিশুদের মানসিক ব্যধি)
বিকাশের দিক থেকে এক ধরনের অক্ষমতা, যা ম�ৌখিক দিক থেকে বা
ম�ৌখিক নয় এমন অন্য দিক থেকেও নিজেকে প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক
ভাবে মেলামেশার দিক থেকে ভাল�ো রকমের অসুবিধা থাকা, সাধারণত 3
বছর বয়সের আগেই পরিলক্ষিত হয় এবং যা সন্তানকে তার শিক্ষাগত দিক
থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
অটিজমের ক্ষেত্রে যে ধরনের বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় তা হল — একই
ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়া এবং গতানুগতিক চালচলন, পরিবেশ গত
পরিবর্তন সহ্য করতে না পারা বা নিয়মিত দিনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সহ্য
করতে না পারা এবং স্নায়ুগত দিক থেকে অস্বাভাবিক ভাবে সাড়া দেওয়া।
মানসিক দিক থেকে একজন ছাত্রের অসুবিধা থাকার কারণে যদি তার শিক্ষা
ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এই শব্দ প্রয়�োজ্য নাও হতে পারে। ক�োন ছাত্রের মধ্যে 3
বছর বয়সের পরে অটিজমের লক্ষণ দেখা গেলে উপরে উল্লেখ করা বিষয়গুলি
মিলে গেলে অটিজম আছে বলে ধরা হতে পরে।

বধিরতা
এমন ক�োন ছাত্র যাদের শ্রবণশক্তি এতটাই দুর্বল যে শ্রবণের মাধ্যমে ভাষাগত
তথ্য ধরতে পারেন না, অ্যাপ্লিফিকেশন ব্যবহার করে বা না করে, এবং তা
ছাত্রের শিক্ষাগত উন্নতিতে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে ওঠে।
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মূক — বধির

শেখার দিক থেকে অক্ষমতা

মূকবধির সন্তান, যিনি কথা বলতে পারা এবং কানে শুনতে পাওয়া এই
দুইটি দিক থেকে প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে নিজেকে প্রকাশ করার দিক থেকে
ভাল�ো রকমের অসুবিধায় থাকেন এবং শুধমু াত্র কানে শুনতে পান না বা
শুধমু াত্র চ�োখে দেখতে পান এমন ছাত্রদের জন্য দেওয়া বিশেষ শিক্ষা প্রোগ্রামের
মধ্য দিয়ে উভয় ধরনের সমস্যা থাকা ছাত্রদের জন্য য�োগান�ো যায় না এমন
বিকাশগত এবং শিক্ষাগত চাহিদা।

শেখার দিক থেকে অক্ষমতা বলতে ব�োঝান�ো হয় যে, ব�োঝার ক্ষেত্রে বা
বলা বা লেখা ভাষা ব্যবহার করার দিক থেকে মানসিক প্রক্রিয়ায় এক
বা একাধিক দিক থেকে অক্ষমতা যা শ�োনা, চিন্তা করা, কথা বলা, পড়া,
লেখা, বানান করা বা গাণিতিক গণনা করার দিক থেকে অক্ষমতা আছে
বলে প্রতিপণ্ন করা হয়। এই ধরনের পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি
হল উপলব্ধিগত অক্ষমতা, মাথায় আঘাত, মাথায় সামান্যতম গ�োল�োয�োগ,
পড়ার অসুবিধা এবং বাড়তে থাকে এমন বাকর�োধ। প্রাথমিক ভাবে দেখার
অসুবিধা, শ�োনার অসুবিধা বা মস্তিস্কের অক্ষমতার ফলে; বুদ্ধিগত অক্ষমতার
ফলে; মানসিক ভাবে অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণে বা পরিবেশগত, সাংস্ক্র্টিক বা
আর্থিক অসুবিধার কারণে হওয়া শেখার দিক থেকে অসুবিধাকে এই শব্দের
মধ্যে ধরা হয় না।

মানসিক ভাবে অসুবিধায় থাকা
একজন ছাত্র যার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি বা একাধিক দীর্ঘ
সময়ের নিরিখে দেখা যায় এবং বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় যা তাকে তার
শিক্ষাগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে:
n	শেখার ক্ষেত্রে এক ধরনের অক্ষমতা যা বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি বা স্বাস্থ্যগত
বিষয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না;
n ক্লাসের অন্যান্যদের এবং শিক্ষক — শিক্ষিকাদের সাথে সন্তোষজনক
পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ত�োলার অক্ষমতা;
n	স্বাভাবিক বা সাধারণ পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক ধরনের আচরণ বা
অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ;
n সাধারণত অখুশি থাকা বা হতাশায় ভ�োগা; বা
n ব্যক্তিগত বা স্কুলের সমস্যাগলিক
ু ে ঘিরে শারীরিক লক্ষণ দেখা দেওয়া বা
ভয় বা ভীতি জন্ম নেওয়া।
স্কিজ�োফ্রেনিয়া র�োগে ভ�োগাও "মানসিক ভাবে অসুবিধায় ভ�োগা" এর মধ্যে
পড়ে। এটি এমন ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রয়�োজ্য নয় যারা হয়ত�ো সামাজিক ভাবে
মেলামেশার ক্ষেত্রে গ�োছাল�ো নন, তবে যদি দেখা যায় যে তাদের মানসিক
দিক থেকে অসুবিধা রয়েছে তাহলে অন্য কথা।

বুদ্ধিগত দিক থেকে অক্ষমতা
একজন ছাত্র যার সাধারণ বুদ্ধিগত দিক গড়পড়তার থেকে কম এবং তার
পাশাপাশি রয়েছে আচরণগত বিষয় দেখে শেখার ক্ষেত্রে অক্ষমতা এবং বিকাশ
ঘটার সময়েই পরিলক্ষিত হয়েছে যা ছাত্রটির শিক্ষার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে।

একাধিক অক্ষমতা
একজন ছাত্র যার মধ্যে একসাথে অনেকগুলি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে (যেমন
বুদ্ধিগত দিক থেকে অক্ষমতা — দৃষ্টিহীনতা, বুদ্ধিগত অক্ষমতা — অস্থি
— চিকিত্সা সম্পর্কি ত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি), এবং এর কারণে যে বিশেষ
ধরনের শিক্ষার প্রয়�োজন হয় তা শুধমু াত্র এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে
এমন ছাত্রদের দেওয়া বিশেষ শিক্ষা প্রোগ্রাম যথেষ্ট নয়। মূকবধিরদের এর
মধ্যে ধরা হয় না।

শ্রবণে অক্ষমতা
শ্রবণের দিক থেকে থাকা প্রতিবন্ধকতা, তা সে স্থায়ী বা সাময়িক যেক�োন
ধরনের হতে পারে, যা ছাত্রকে তার শিক্ষাগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং
যা এই অধ্যায়ে বধিরতার সংজ্ঞার মধ্যে রাখা হয়নি।

IEP টিমটি যদি আপনার সন্তান উপরে
প্রদর্শিত অক্ষমতার মাপদণ্ডতার ভিত্তিতে
বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলির জন্য
উপযুক্ত।

15

অস্থি — চিকিত্সা সম্পর্কি ত প্রতিবন্ধকতা

স্পিচ বা ভাষাজনিত অক্ষমতা

অস্থি — চিকিত্সা সম্পর্কি ত এক জটিল প্রতিবন্ধকতা যা ছাত্রকে তার
শিক্ষার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর মধ্যে যে বিষয়গুলিকে ধরা হয় তা
হল — জন্মগত অস্বাভাবিকতা (যেমন বিকৃ তপদ, শরীরের ক�োন অংশ
না থাকা ইত্যাদি), র�োগের কারণে তৈরি হওযা প্রতিবন্ধকতা (যেমন
প�োলিওমায়েলাইটিস, ব�োন টিউবারকিউল�োসিস ইত্যাদি), এবং অন্যান্য কারণে
হওয়া প্রতিবন্ধকতা (যেমন সেরিব্রাল পালসি, অঙ্গচ্ছেদ এবং হাড়ে চিড় ধরা
বা পুড়ে যাওয়ার কারণে হওয়া কুঞ্চন র�োগ)।

একজন ছাত্র যার নিজেকে প্রকাশ করার দিক থেকে অসুবিধায় ভ�োগেন,
যেমন ত�োতলামি, ইমপেয়ার্ড আর্টিকিউলেশন, ভাষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বা
আওয়াজের দিক থেকে প্রতিবন্ধকতা যা সেই ছাত্রকে তার শিক্ষাগত দিক
থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অন্যান্য স্বাস্থ্যগত প্রতিবন্ধকতা
একজন ছাত্র যার শক্তি, প্রাণবন্ততা বা সচেতনতা সীমিত, পাশাপাশি
পরিবেশগত দিক থেকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের উপরে তার অত্যধিক
প্রভাব ফেলা যার ফলে অন্য দিকে শিক্ষাগত পরিবেশে সেভাবে মন�োয�োগ
দিতে না পারা, আর এর কারণ হল জটিল বা গুরত
ু র স্বাস্থ্যগত সমস্যা,
যার মধ্যে রয়েছে হৃদপিন্ডের অবস্থা, যক্ষ্মার�োগ, বাতজ্বর, বৃক্কের স্ফীতি ও
প্রদাহ, হাঁপানি, সিকল সেল অ্যানিমিয়া, হেম�োফিলিয়া, মৃগীর�োগ, লিড —
পজিশনিং, লিউকেমিয়া, ডায়াবিটিস, অ্যাটেনশন ডিফিসিট ডিসঅর্ডার বা
অ্যাটেনশন ডিফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার, বা ট�ৌরেটে সিনড্রোম,
যা ছাত্রকে তার শিক্ষার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মাথায় জ�োড়াল�ো আঘাত
একজন ছাত্র যার মাথায় জ�োড়াল�ো আঘাত রয়েছে যা বাইরে থেকে শারীরিক
ভাবে পাওয়া আঘাতের ফলে বা ক�োন নির্দিষ্ট চিকিত্সাগত অবস্থা যেমন
স্ট্রোক, মস্তিষ্কপ্রদাহ, ধমন — শ�োথ, এবং অক্সিজেনের ঘাটতি বা ব্রেন
টিউমারের কারণে হয়েছে এবং এর ফলে তৈরি হয়েছে প্রতিবন্ধকতা যা সেই
ছাত্রকে তার শিক্ষাগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
শব্দটিতে সামান্য, মাঝারি বা গুরত
ু র ত্রুটির কারণে কয়েকটি চিকিত্সাজনিত
অবস্থা থেকে এক বা একাধিক অংশে হওয়া খ�োলা বা বদ্ধ মাথায় আঘাত
বা মস্তিষ্কে আঘাত তত্সহ কগনিশন, ভাষা, স্মৃতি, মনসংয�োগ, বিচার
ক্ষমতা, স্পষ্ট চিন্তা, সমস্যা সমাধান, সেন্সরি, প্রত্যক্ষজ এবং ম�োটর ক্ষমতা,
মনস্তাত্বিকগত আচরণ, শারীরিক কার্যকারিতা, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং
স্পিচ অন্তর্ভু ক্ত।
শব্দটিতে জন্মগত বা জন্মের সময় ট্রমার কারণে হওয়া আঘাতগুলি
অন্তর্ভু ক্ত নয়।

দৃশ্যগত বিকলতা
দৃষ্টিশক্তিতে বিকলতা তত্সহ অন্ধত্ব, এমনকি সংশ�োধন সহ যা শিক্ষার্থীর
শিক্ষাগত পারফরম্যান্সকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। শব্দটিতে আংশিক দৃষ্টি
এবং অন্ধত্ব অন্তর্ভু ক্ত।
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IEP এর সামগ্রীসমূহ
IEPতে আপনার সন্তান সম্পর্কে এবং তার অনন্য প্রয়�োজনীয়তা মেটান�োর
জন্য নকশাকৃ ত শিক্ষাগত প্রোগ্রামটি অবশ্যই তথ্য সমন্বিত থাকতে হবে। এই
তথ্যে অন্তর্ভু ক্ত আছে:
বর্তমান স্তরীয় পারফরম্যান্স — IEPটি আপনার সন্তান বর্তমানে স্কুলে কেমন
করছে (আকাদেমিক সাফল্য অর্জ ন এবং কার্যকর পারফরম্যান্স পাশাপাশি
সামাজিক/সংবেদনাগত পারফরম্যান্সের বর্তমান স্তর হিসাবে পরিচিত)। এই
তথ্যটি সাধারণত শ্রেণিকক্ষের পরীক্ষা এবং অ্যাসাইনমেন্টের মত�ো মূল্যায়ন,
পরিষেবাগুলির জন্য য�োগ্যতা স্থির করতে স্বতন্ত্র পরীক্ষা বা পুনরায়
মূল্যায়নের সময় ও পেরেন্ট, শিক্ষক, সম্পর্কি ত পরিষেবা সরবরাহকারী এবং
অন্যান্য স্কু ল কর্মীর করা পর্যবেক্ষণের ফলাফল থেকে আসে। IEP — এর
IEP — এ বর্তমান পারফরম্যান্স স্তরগুলিতে তালিকাবদ্ধ স্তরগুলির স্তরটির
বিশদ দেওয়া উচিত। বর্তমান পারফরম্যান্সে কীভাবে সন্তানের অক্ষমতাটি
তার সাধারণ শিক্ষা কারিকুলামে সংশ্লিষ্টতা এবং প্রগতিতে প্রভাবিত করে তা
অন্তর্ভু ক্ত।
পরিমাপয�োগ্য বার্ষিক লক্ষ্য — আপনার সন্তান যথ�োপযুক্তভাবে একটি
স্কু ল বছরে সম্পন্ন করতে পারে এমন লক্ষ্য। লক্ষ্যগলি
ু আকাদেমিক হতে
পারে, সামাজিক বা আচরণগত প্রয়�োজনীয়তাগুলিকে আল�োকপাত করতে
পারে, দৈহিক প্রয়�োজনীয়তাগুলির সাথে সম্পর্কি ত করতে পারে বা অন্যান্য
শিক্ষাগত প্রয়�োজনীয়তাগুলিকে আল�োকপাত করতে পারে। লক্ষ্যগলি
ু অবশ্যই
"পরিমাপয�োগ্য" হতে হবে, যার অর্থ এটি শিক্ষার্থীটি লক্ষ্যগলি
ু অর্জ ন করেছে
কিনা তা পরিমাপ করা অবশ্যই সম্ভব হবে। বিকল্প মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারী
শিক্ষার্থীদের জন্য লক্ষ্যগলি
ু স্বল্প — মেয়াদী উদ্দেশ্যগলি
ু বা বেঞ্চমার্কে বিভাজিত
হয়।
প্রস্তাবিত বিশেষ শিক্ষা প্রোগ্রাম এবং পরিষেবাদি — IEP আপনার সন্তান
অথবা আপনার সন্তানের পক্ষে সরবরাহিত হবে এমন বিশেষ শিক্ষা এবং
সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলি অবশ্যই তালিকাবদ্ধ করবে। বিশেষ শিক্ষা প্রোগ্রামগুলি
সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যে এবং সহায়তার জন্য দয়া করে বিভাগ 4 দেখুন।

অক্ষমতা সহ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ — IEP আপনার সন্তান সাধারণ শিক্ষার
শ্রেণি এবং অন্যান্য স্কুলের ক্রিয়াকলাপগুলিতে কী পরিমাণ অংশগ্রহণ করবে
তা অবশ্যই ব্যাখ্যা করবে। যদি ক�োনও সন্তান স্কুলের বাকি অংশের সাথে
দুপরু ের খাওয়া, স্কুলের ট্রিপস বা একত্র হওয়াগুলিতে অংশগ্রহণে অনুমতিপ্রাপ্ত
না হয় তবে এটি অবশ্যই IEPতে ন�োট করা হবে।
প্রদেশ এবং জিলা বিস্তৃত মূল্যায়নগুলিতে অংশগ্রহণ — IEP আপনার সন্তান
প্রদেশ এবং জিলাভিত্তিক মূল্যায়নে অংশ নেবে কিনা এবং এই পরীক্ষাগলি
ু
হওয়ার সময় আপনার সন্তানের ক�োনও অ্যাক�োমডেশনের প্রয়�োজন কিনা
তা অবশ্যই চিহ্নিত করবে। যদি আপনার সন্তান প্রদেশ এবং জিলা ভিত্তিক
মূল্যায়নগুলিতে অংশ না নেয় তবে কীভাবে আপনার সন্তানের প্রগতি পরিমাপ
করা হবে তত্সহ নিউ ইয়র্ক বিকল্প মূল্যায়নের প্রোগ্রাম সহ অবশ্যই ব্যাখ্যা
করবে।
দয়া করে সতর্ক হন যে শিক্ষার্থীরা বিকল্প মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করছে তারা
স্থানীয় বা রিজেন্ট ডিপ্লোমা পাওয়ার য�োগ্য হবে না।
প্রচারের মাপদণ্ড — গ্রেড 3 থেকে শুরু হয়ে 8 অবধি যদি আপনার সন্তান
প্রদেশ এবং শহর ভিত্তিক পরীক্ষাগলিতে
ু
অংশগ্রহণ করে তবে IEP আপনার
সন্তান সমস্ত সন্তানের মত�ো বা আপনার সন্তানের ঈষত্পরিবর্তিত প্রোম�োশনের
মাপদণ্ড থাকবে কিনা তা একই প্রোম�োশনের মানকে পাশাপাশি সমস্ত
শিক্ষার্থীর জন্য হবে। যদি ঈষত্পরিবর্তিত প্রম�োশনের মাপদণ্ড প্রস্তাবিত থাকে
তবে IEPটি অবশ্যই মাপদণ্ডটি বর্ণনা করবে।
ডিপ্লোমা উদ্দেশ্য — অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীরা যারা বিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাগুলি পাচ্ছে তারা রিজেন্ট ডিপ্লোমা বা ক�োনও স্থানীয় ডিপ্লোমা
পাওয়ার উপযুক্ত। এগুলি যে শিক্ষার্থীরা সফলভাবে হয় রিজেন্ট ডিপ্লোমা বা
ক�োনও স্থানীয় ডিপ্লোমার জন্য শিক্ষাগত প্রয়�োজনীয়তাগুলি সম্পূর্ণ করেছে
তাদের দেওয়া হয়।
অতিরিক্তভাবে, একটি IEP ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় যারা IEP —
তে উদ্দীষ্ট শিক্ষাগত উদ্দেশ্যগলি
ু সফলভাবে অর্জ ন করেছে তবে রিজেন্ট বা
স্থানীয় ডিপ্লোমাগুলির জন্য প্রয়�োজনীয়তা পূরণ করেছেন।
তারিখ এবং স্থানগুলি — IEPটি কখন পরিষেবাগুলি শুরু হয়, কতক্ষণ এগুলি
সরবরহিত হয়, এগুলি ক�োথায় সরবরাহিত হয় (শ্রেণিকক্ষে বা অন্য ক�োনও
স্কুলের অবস্থানে) এবং কতক্ষণ এগুলি চলে তা অবশ্যই চিহ্নিত করবে।
পেরেন্টদের কাছে প্রগতির প্রতিবেদন — IEP কীভাবে আপনার সন্তানের
প্রগতি পরিমাপ করা হবে এবং কীভাবে সেই প্রগতি সম্পর্কে জানান�ো হবে
তা অবশ্যই চিহ্নিত করবে।
নির্দেশিকার ভাষা — যদি আপনার সন্তান ইংরাজী ভাষার শিক্ষার্থী হন
ও ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ (ESL) এবং/অথবা দ্বিভাষিক
পরিষেবাদির প্রয়�োজন তবে তার ভাষার নির্দেশ হিসাবে একটি প্রস্তাবনা করা
হবে। পরিষেবার ভাষাটি অবশ্যই IEP — এ নির্দেশিত হবে।

IEPতে আপনার সন্তান সম্পর্কে
বিস্তারিত তথ্য থাকে এবং শিক্ষা
প্রোগ্রামটি তার অনন্য প্রয়�োজনীয়তাগুলি
পূরণ করতে নকশাকৃ ত।
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স্থানান্তরণের পরিষেবাদি
স্থানান্তরণের পরিষেবাগুলি ক�ো — অর্ডিনেটেড ক্রিয়াকলাপের সেট, এটি
শিক্ষার্থীর স্কু ল থেকে স্কু ল পরবর্তী ক্রিয়াকলাপগুলিতে অবিচ্ছিন্ন শিক্ষা,
নিয়�োগ এবং স্বাধীনভাবে থাকার লক্ষ্য সহ সুবিধা প্রদান করে। 12 বছর
বয়সেই স্থানান্তরণের পরিকল্পনাটি শুরু হয়, এ সময় ভ�োকেশনাল মূল্যায়নের
একটি স্তর প্রয়�োজন এবং এটি সেকেন্ডারি প্রক্রিয়া জেনারেট করে। এই
সময়ে শিক্ষার্থী এবং পেরেন্ট স্কুলের সাথে একত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, পছন্দ
এবং কেরিয়ারের আকাঙ্ক্ষাগলিক
ু ে সনাক্ত করা শুরু করতে শুরু করে। যে
বছরে শিক্ষার্থীর বয়স 15 বছর হয়, স্থানান্তরণের পরিষেবাগুলি অবশ্যই
সে বছরের শেষ হওয়া প্রথম IEP — এর অংশ হতে হবে। IEP — তে
ক�োনটি তাদের সেকেন্ডারি পরবর্তী পরিমাপয�োগ্য লক্ষ্য, স্থানান্তরণের প্রয়�োজন
এবং এই উদ্দেশ্যগলি
ু অর্জনে প্রয়�োজন সেই ক�োঅর্ডিনেটেড ক্রিয়াকলাপগুলি
এবং পরিষেবাগুলি সনাক্ত করে। শিক্ষার্থীটিকে অবশ্যই IEP টিম মিটিংয়ে
স্থানান্তরণের পরিষেবাগুই নিয়ে আল�োচনা করতে আমন্ত্রণ করা হবে। IEP
টিমের এক গুরত্বু পূর্ণ সদস্য হিসাবে শিক্ষার্থী তার শক্তি, অগ্রাধিকার এবং
আগ্রহগুলি নিয়ে আল�োচনা করতে সক্ষম হবে। যদি শিক্ষার্থী IEP টিম
পরিকল্পনাটিতে য�োগ দিতে সক্ষম হয় তবে IEP টিমটি অবশ্যই শিক্ষার্থীর
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পছন্দগুলি নিশ্চিত করে এবং আগ্রহগুলি IEP — এ বিবেচিত এবং
প্রতিফলিত হয়। স্থানান্তরণের পরিকল্পনা এবং পরিষেবাদি এমন একটি
প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীর স্কুলের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক�োনও শিক্ষার্থীর প্রস্থানের
সারাংশ একত্রিত করে স্নাতকের আগে বা 21 বছর বয়সে প�ৌঁছান�োর আগে
চলতে থাকে।
পেরেন্টাল লিখিত সম্মতি সহ কমিউনিটির সদস্যরা (যেমন সম্ভাব্য কর্মী
বা অন্যান্য কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থাগলি
ু ), এবং অ্যাডাল্ট কেরিয়ার এবং
কন্টিনিউইং এডু কেশন সার্ভি সেস — ভ�োকেশনাল রিহ্যাবিলিটেশন (ACCES
— VR), অফিস ফর পিপল উইথ ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ
(OPWDD) এবং অফিস অফ মেন্টাল হেল্থ (OMH) IEP মিটিংয়ে
আমন্ত্রিত হওয়া উচিত যদি তারা শিক্ষার্থীর সরবরাহকারী বা সম্ভাব্য
সরবরাহকারী হিসাবে সনাক্ত হয়। একাধিক সংস্থানের সমর্থন কার্যকর করে
এবং পেশাদার, শিক্ষার্থী এবং পরিবারের মধ্যে সহয�োগী প্রয়াসের মাধ্যমে
শিক্ষার্থীর জন্য সুয�োগগুলি তাত্পর্যপূর্ণভাবে বাড়ায়।

বিভাগ 4
কী প্রত্যাশা করা হয়: স্কু ল — এজ বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদি

IEP টিম আপনার সন্তানের
প্রয়�োজনীয়তার সাথে উপযুক্ত এমন
লিস্ট রেস্ট্রিকটিভ এনভায়রনমেন্টে
(LRE) — এ পরিষেবাগুলির পরামর্শ
দেয়।
অসমর্থ শিশুদের যতদূর সম্ভব
অন্যান্য সক্ষম বাচ্চাদের সঙ্গে
একসাথে সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা
ব্যবস্থা করা জরুরী। প্রত্যেক
লাভবান হবেন।

এর অর্থ IEP টিমটি আপনি যার সদস্য তা কীভাবে বিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাগুলি আপনার সন্তানকে সরবরাহ করা যেতে পারে যা তাদের
অক্ষমতা নেই এমন শিক্ষার্থীদের সর্বাধিক প্রসারণীয়তা অনুসারে তাকে
শিক্ষাপ্রদানের অনুমতি দেবে।
IEP টিমটি প্রথমে আপনার সন্তানকে দেওয়া সমর্থন, সহায়্তা এবং
পরিষেবা সহ সাধারণ শিক্ষায় পূরণ করতে পারা যেতে পারে কিনা তা
বিবেচনা করবে।
যদি আপনার সন্তান যথাযথ পরিপূরক সহায়তা ও পরিষেবাদি, বিশেষ
শিক্ষা শিক্ষক সহায়তা পরিষেবাদি, সম্পর্কি ত পরিষেবাদি সত্ত্বেও সাধারণ
শিক্ষা শ্রেণিগুলিতে অংশ নিতে না পারে তা নির্ধারিত হয় তবে বা
ক�োনও সংহত সহ — শিক্ষাদানের শ্রেণি, বিশেষ শ্রেণিগুলি বা বিশেষ
স্কু লগুলির মত�ো অন্যান্য সেটিংস বিবেচিত হবে।
এটি জেনে রাখা গুরত্বু পূর্ণ যে:
n আপনার সন্তানের অক্ষমতা ক�োনও একস্ট্রা কারিকুলার এবং নন —
আকাদেমিক ক্রিয়াকলাপগুলিতে (যেমন শারীর শিক্ষা, অবসর, স্কু ল
পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ) অংশগ্রহণ করতে অক্ষমতা বাধা না দিলে
অক্ষমতা নেই এমন বাচ্চাদের সাথে অংশগ্রহণের সুয�োগ দেওয়া উচিত;
n আপনার সন্তান অক্ষম না হলে যখনই সম্ভব তারা যে স্কুলে য�োগ দেয়
তাতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

কি ধরনের পরিষেবা আপনার বাচ্চার জন্য
উপলব্ধ?
		
— পৃষ্ঠা 20 দেখুন
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বেশি অথবা কম নিয়ন্ত্রণমূলক

আপনার বাচ্চার জন্য যে ধরনের পরিষেবা সব চেয়ে উপযুক্ত সেভাবেই তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে

সাধারণ শিক্ষা
অন্যান্য পরিষেবার সাথে সাধারণ শিক্ষা
বিশেষ শিক্ষণ শিক্ষকের সাহায্যে সাধারণ শিক্ষা
সংহত সহ-শিক্ষণ (পূর্ণ অথবা সীমিত সময়)
বিশেষ শ্রেণি পরিষেবা (পূর্ণ অথবা সীমিত সময়)
দিবসের এবং আবাসিক পর্যায়ে নিয়�োজন
বাসস্থান/হাসপাতাল নির্দেশনা

বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা
আপনার সন্তানের জন্য পরিষেবাগুলির একটি অ্যারে তার ন্যূনতম
সীমাবদ্ধতাযুক্ত পরিবেশে উপলভ্য। নিম্নলিখিতটি উপলভ্য কিছু পরিষেবা এবং
প্রোগ্রামের প্রস্তাবনাগুলির সংজ্ঞা দেয়। মনে রাখবেন সাধারণ শিক্ষা সেটিং
থেকে কখনও সরান�ো হলে অবশ্যই এক স্পষ্ট কারণ জানাতে হবে।
প্রসারণীয় প্রোগ্রামিং — প্রসারণীয় প্রোগ্রামিংয়ের অর্থ হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থী যে
ক�োনও সংমিশ্রণে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা এবং প্রোগ্রাম পেতে পারে। একজন
ছাত্রের IEP তে পরিষেবাদি এবং প্রোগ্রাম পুর�ো দিনটির জন্য একই হতে হবে
না। পরিবর্তে, প্রসারণীয় প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে শিক্ষার্থী প্রতিটি সামগ্রীর
ক্ষেত্রের পক্ষে উপযুক্ত স্তরের সমর্থন পায়। সাবলীল প্রোগামিং হল প্রতিটি
ছাত্রের প্রয়�োজনীয়তাকে সবথেকে কম প্রতিবন্ধতামূলক পরিবেশের মাধ্যমে
পূরণ করা। সাবলীল প্রোগ্রামিং যথাযথ ভাবে প্রয়�োগ করার ক্ষেত্রে, স্কু ল
প্রতিটি ছাত্রের প্রয়�োজনীয়তার উপরে নজর রেখে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা
প্রস্তুত করে এবং সাধারণ শিক্ষাগত বিষয়াদি ছাত্রেরা যাতে আর�ো বেশি
করে পেতে পারেন তার উপরে জ�োড় দেওয়া হয়। ছাত্রদের যে পরিষেবা
দেওয়া হচ্ছে তা যেন তাদের প্রয়�োজনকে পূরণ করতে পারে তা মাথায় রাখা
গুরত্বু পূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিক্ষাগত প্রোগ্রাম এবং পরিষেবাদি নীচে
ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং একত্রিত পরিষেবা সরবরাহ পদ্ধতির অংশ।

সম্পর্কি ত পরিষেবাদি
সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলি অক্ষমতা সহ ক�োনও শিক্ষার্থীর তার শিক্ষার প্রোগ্রামের
সাথে সংয�োগে সরবরাহিত হয়। সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্য
হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীর তার শিক্ষার লক্ষ্যগলি
ু অর্জনে সর্বাধিক সহায্তা করা।
সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলি ন্যূনতম সীমাবদ্ধতামূলক পরিবেশে এবং যতটা সম্ভব
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স্কু লগুলির শ্রেণিকক্ষে তাদের সাথে একত্রিত করতে বিতরণ করা উচিত।
সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলি শিক্ষার্থীর শিক্ষকদের, অন্যান্য নির্দেশক কর্মী এবং
নির্দেশনার লক্ষ্যগলির
ু সমর্থনে পেরেন্ট/অভিভাবকদের সাথে নিবিড়ভাবে
ক�োঅর্ডিনেট হওয়া উচিত। প্রতিটি সম্পর্কি ত পরিষেবা শিক্ষার্থীর IEP এর
পর্যাল�োচনার সাথে একত্রে বার্ষিকভাবে পুনরায় মূল্যায়িত হওয়া উচিত।
নিম্নলিখিত সম্পর্কি ত পরিষেবাদির উদাহরণ যা প্রস্তাবিত হতে পারে:
কাউন্সেলিং — এই পরিষেবাগুলি যথাযথ স্কুলের আচরণ, স্ব — নিয়ন্ত্রণ,
বিবাদ সমাধানের ক্ষেত্রে যদি আপনার সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক বা বন্ধুদের সাথে
যথাযথভাবে য�োগায�োগ, প্রত্যাহার বা বের�োন�ো, কম উত্সাহ বা অনুকরণের
দক্ষতার দুর্বলতা যা তাত্পর্যপূর্ণভাবে শিক্ষণকে প্রভাবিত করে তা উন্নতি
করতে নকশাকৃ ত। যদি আপনার সন্তানের ক�োনও নির্দিষ্ট সরবরাহকারীর কাছ
থেকে পরিষেবাদির প্রয়�োজন হয় (যেমন গাইডেন্স ক�ৌঁসলু ী, স্কু ল মনস্তত্ববিদ
বা সামাজিক কর্মী), এটি অবশ্যই IEPতে বর্ণিত হবে।
শ্রবণ শিক্ষা পরিষেবাদি — পরিষেবাগুলি রিসেপটিভ/বর্ণনামূলক য�োগায�োগের
দক্ষতার বিকাশ বাড়াতে স্পিচ, পঠন, শ্রবণের প্রশিক্ষণ এব ভাষার বিকাশে
নির্দেশিকা দিতে নকশাকৃ ত।
স্পিচ/ভাষার থেরাপি — পরিষেবাগুলি আপনার সন্তান শব্দ এবং ভাষা
(অডিটরি প্রক্রিয়াকরণ বলে) বা উচ্চারণ অথবা ফ�োন�োলজিক্যাল দক্ষতা,
ব�োধ পরীক্ষণ, বাক্যরীতির ব্যবহার, প্র্যাগম্যাটিক্স, ভয়েস প্রোডাকশন এবং
সাবলীলতার ক্ষেত্রে সহায়ক।

পেশাগত থেরাপি — এটি আপনার সন্তানকে গ্রহণমূলক এবং কার্যকারিতার
দক্ষতাগুলি তত্সহ নিখুতঁ মটর স্কিল এবং সমস্ত শিক্ষাগত ক্রিয়াকলাপে
ম�ৌখিক ম�োটর দক্ষতাগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি বা পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা
করবে।
সজ্জারীতি এবং মবিলিটি পরিষেবাদি — এই পরিষেবাদি আপনার সন্তানের
স্প্যাটিয়ালের এবং পরিবেশগত ধারণার উন্নতি করতে এবং তারা সেন্সগুলির
সজ্জারীতি প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনরায় অর্জনের জন্য যে ধারণাগুলি পায়
(যেমন ধ্বনি, তাপমাত্রা, কম্পন) এবং ভ্রমণের লাইনের উন্নতি করতে
নকশাকৃ ত। এটি দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয়।
শারীরিক চিকিত্সা — আপনার সন্তানের কার্যকারিতা বজায় রাখতে
তত্সহ সামগ্রিক ম�োটর বিকাশ, টহল দেওয়া, বিভিন্ন সেটিংসের মধ্যে টহল
দেওয়া, ভারসাম্য ও সমন্বয় করতে তত্সহ তবে শ্রেণিকক্ষ, জিম, স্নানাগার,
ঁ এবং শ্রেণিগুলির মধ্যে স্থানান্তরণে সীমাবদ্ধ না রেখে
খেলার মাঠ, সিড়ি
ক্রিয়াকলাপগুলি ব্যবহার করে।

দ্বারা (এটি কে "সময়কাল" বলা হয়), সর্বাধিক আকারের গ্রুপ (পাওয়া
উচিত সংখ্যা প্রদান করে যদি আপনার সন্তানের একটি গ্রুপ এ পরিষেবা
প্রদান করা হবে), যে ভাষায় পরিষেবা প্রদান করা হবে এবং অবশ্যই তা
পরিষেবা আপনার সন্তানের শ্রেণিকক্ষ অথবা একটি শ্রেণিকক্ষ বাইরে পৃথক
অবস্থান সহায়তা উপলব্ধ করবে (এটি হল "অবস্থান")।
IEP মধ্যে যদি আপনার সন্তান কে এক বা আর�ো অন্যান্য সংযুক্ত পরিষেবা
সুপারিশ করা হয়ে এবং ডিপার্টমেন্ট তার নিজস্ব কর্মীদের সাথে বা চু ক্তির
অধীন সংস্থা থেকে অন্য কর্মচারীদের দ্বরা পরিষেবা প্রদান করতে অক্ষম
হয়ে, অথবা স্কুলের সময়ে বা পরে, একটি সম্পর্কি ত পরিষেবা অনুম�োদন
(RSA) আপনার জন্য জারী করা হবে। একটি RSA আপনাকে প্রস্তাবিত
সম্পর্কি ত পরিষেবার থেকে একটি সুসংগত লাইসেন্সকৃ ত, স্বাধীন পরিষেবা
প্রদান করে যেটি আপনি বিনা ক�োন খরচে ব্যবহার করতে পারবেন।
আপনার সন্তানের পাবলিক স্কু ল এই পদ্ধতির সাথে সাহায্য করতে পারে।
আপনার সন্তান যদি একটি নন — পাবলিক বা চার্টার স্কু ল অনুবর্তী হয়,
বিশেষ শিক্ষা অফিস স্থানীয় কমিটির এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাহায্য করবে।

স্কু ল স্বাস্থ্য পরিষেবা — একটি নিরাপদ শিক্ষামলূ ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে
একটি স্কু ল নার্স বা আধা পেশাদার আপনার সন্তানের চিকিত্সক দ্বারা
নির্দেশিত অনুসারে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সম্পর্কি ত প্রয়�োজনীয়তাগুলির প্রতি ব্যবস্থা
নিতে নকশাকৃ ত পরিষেবা প্রদান করে।

স্বাধীন প্রদানকারীর তালিকা ডিপার্টমেন্ট এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে,
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/programs/
relatedServices/RSinformation.htm

ভিশন শিক্ষা পরিষেবা — এই পরিষেবাগুলি আপনার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি
খারাপ থাকলে তাকে নির্দেশ সরবরাহ করতে নকশাকৃ ত। আকাডেমিক,
সামাজিক, বৃত্তিমূলক ও জীবন সমন্বয় দক্ষতা, সাক্ষরতা এবং তথ্য স্পৃশ্য,
দৃশ্য এবং শ্রবণ ক�ৌশল অর্জ ন করতে তারা ব্রেইল, নেমেথ ক�োড, বড় মুদ্রণ,
অপটিক্যাল এবং নন — অপটিক্যাল কম — দৃষ্টি ডিভাইস এবং অন্যান্য
দক্ষতার ব্যবহার করে।

স্পেশাল এডু কেশন টিচার সাপ�োর্ট সার্ভি সেস (SETSS)

ক�োন অন্যান্য সম্পর্কি ত পরিষেবা যা আপনার সন্তানের জন্য প্রস্তাবিত তা
IEPতে নির্দেশিত। IEP সপ্তাহে বা মাসে অনেকবার আপনার সন্তানের জন্য
পরিষেবা প্রদান করে (এটি কে "ফ্রিক�োয়েন্সি" বলা হয়) এবং সেশানের

বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক সাপ�োর্ট সার্ভি সেস (SETSS) কে বিশেষভাবে নকশাকৃ ত
হয়েছে এবং / অথবা একটি বিশেষ শিক্ষার সম্পূরক নির্দেশ শিক্ষক দ্বারা
প্রদান করা হয়। এই পরিষেবাগুলি আপনার সন্তানকে সাধারণ শিক্ষা শ্রেণিকক্ষ
থেকে একটি বিশেষ শিক্ষার শিক্ষক থেকে পরিষেবা প্রাপ্ত করতে সাহায্য
করে। বিশেষ শিক্ষার শিক্ষক একটি সাধারণ শিক্ষা শ্রেণিকক্ষে থেকে আপনার
সন্তানের সাথে সরাসরি কাজ করতে সমর্থন করে এবং আপনার সন্তানকে
সরাসরি বিশেষভাবে পরিকল্পিত এবং / অথবা সম্পূরক নির্দেশনা প্রদান
করতে পারে। এই কন্টেন্ট শেখান�ো হচ্ছে অভিয�োজিত বা বিভিন্ন ধরনের

বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার উপযুক্ত
পরিষেবা তাকে দেওয়া হবে।
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দৃষ্টি সহায়ক হিসাবে নির্দেশনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে, অন্তর্ভু ক্ত হাইলাইটেড
কাজ শীট এবং সরলীকৃ ত নির্দেশ (এটি কে "সরাসরি" নির্দেশনা বলা
হয়) দিতে পারে। বিশেষ শিক্ষার শিক্ষক আপনার শিশুর সাধারণ শিক্ষার
শিক্ষকের সাথে শিক্ষার পরিবেশ এবং / অথবা সামঞ্জস্য সংশ�োধন করে
এবং নির্দেশনামূলক ক�ৌশল এবং আপনার সন্তানের ব্যক্তিগত চাহিদা (এটি
কে "পর�োক্ষ" নির্দেশনা বলা হয়) পূরণের পদ্ধতি কে মানিয়ে কাজ করতে
পারে।
n SETSS সাধারণ শিক্ষা শ্রেণিকক্ষ, বা একটি সাধারণ শিক্ষা শ্রেণিকক্ষের
বাইরে পৃথক অবস্থান বা সাধারণ শিক্ষা শ্রেণিকক্ষের যে ক�োন�ো সমন্বয়
এবং একটি পৃথক অবস্থান প্রদান করা যেতে পারে;
n	যখন SETSS একটি গ্রুপ দেওয়া হয়, সেই গ্রুপে আটের বেশি শিক্ষার্থী
থাকতে পারবে না;
n SETSS সপ্তাহে তিন ঘন্টা এবং প্রতিটি দিনের হিসাবে প্রায় 50% প্রদান
করা যেতে পারে;
n আপনার সন্তানের IEP তে এক সপ্তাহে কতটি পিরিয়ড সংখ্যা পরিষেবা
প্রদান করা হয়েছে, আপনার সন্তান সেই পরিষেবাগুলি সরাসরি বা
পর�োক্ষভাবে তার শিক্ষক বা তার সাধারণ শিক্ষার সাথে পাচ্ছে এবং
ক�োথায় পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে সেটি আবশ্যকভাবে ইঙ্গিত করতে
হবে।
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সংহত সহ — শিক্ষণ (ICT)
ইন্টিগ্রেটেড ক�ো — টিচিঙ্গ (ICT) শ্রেণিকক্ষে অক্ষম এবং যারা অক্ষম নয়
এমন শিক্ষার্থীদের একসাথে দুই শিক্ষক, একটি সাধারণ শিক্ষক এবং একটি
বিশেষ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকগণ একসঙ্গে কাজ করেন এবং
সারা দিন আপনার সন্তানের জন্য নির্দেশ সংশ�োধন করেন এবং সহযোগিতা
করেন যাতে তারা সমগ্র বর্গ সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রম নিশ্চিত ভাবে
অ্যাক্সেস করতে পারে।
শিশুরা ICT প্রাপ্তি করছে এছাড়াও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সংযুক্ত পরিষেবা
হিসাবে, সহকারী প্রযুক্তি, প্যারা — পেশাদারী পরিষেবা বা অন্যান্য সম্পূরক
সহায়ক এবং পরিষেবা পাচ্ছে।
ICT পুর�ো সময় বা আংশিক সময়ের ভিত্তিতে প্রদান করা যেতে পারে। ICT
পিরিয়ড সংখ্যা আপনার সন্তানের IEP তে আবশ্যকভাবে ইঙ্গিত করতে হবে,
নির্দেশণের কন্টেন্ট এরিয়া (উদাহরণস্বরূপ গণিত) যাতে সে পরিষেবাগুলি
পাবে।
ম�োট বর্গে অক্ষম শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সর্বাধিক 40% এর বেশি অতিক্রম করা
যাবে না অথবা একটি ICT বর্গে অক্ষম শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বার�োটির বেশি
অতিক্রম করা যাবে না।

বিশেষ শ্রেণি পরিষেবা
বিশেষ ক্লাস পরিষেবাদি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রেণিকক্ষ দেওয়া স্কু ল দিনের ক�োন�ো
অংশ জন্য অক্ষম শিশুদের জন্য পরিষেবা। তারা এমন শিশুদের পরিষেবা
দেন যাদের চাহিদা সাধারণ শিক্ষা শ্রেণিকক্ষ, এমনকি অনুপূরক শিক্ষা এবং
বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা শিক্ষক সাপ�োর্ট সার্ভি সেস, সম্পর্কি ত পরিষেবা অথবা
একটি ICT বর্গে অংশগ্রহণের মধ্যেও পূরণ করা যাবে না বিশেষ ক্লাস
পরিষেবা একটি পুর�ো সময় বা আংশিক সময়ের ভিত্তিতে প্রদান করা যেতে
পারে।
স্ব—সমন্বিত বিশেষ শ্রেণিগুলিতে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই শিক্ষাগত প্রয়�োজনীয়তাগুলি
দ্বারা অবশ্যই গ�োষ্ঠীবদ্ধ হবে। শ্রেণিগুলিতে একই ধরণের অক্ষমতা থাকা বা
পৃথক অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থী থাকতে পারে যতক্ষণ তাদের সমতু ল স্তরের
শিক্ষাগত এবং শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি, সামাজিক বিকাশের স্তরগুলি, ভ�ৌতিক
বিকাশ এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়�োজনীয়তাগুলি থাকবে। (অতিরিক্ত তথ্যের জন্য
পৃষ্ঠা 24 দেখুন)

তাত্পর্যপূর্ণ অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষীকৃ ত পাবলিক
স্কু লস (ডিস্ট্রিক্ট 75 স্কু ল)
ডিস্ট্রিক্ট 75 গুরত্বু পূর্ণ অক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ব্যাপক
সেটিংসে নির্দেশনামূলক সমর্থন উপলব্ধ করা হয়। লঘিষ্টর জন্য আদেশের
মধ্যে রাখা নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ (LRE), শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা
শ্রেণিকক্ষে,বিশেষ কমিউনিটি স্কু ল ভবনে ও বিশেষায়িত স্কুলে, পাশাপাশি
সংস্থা, হাসপাতাল এবং বাড়িতে অবস্থিত বিশেষ শ্রেণির ক্লাস ডিস্ট্রিক্ট

75 পরিষেবা পেতে পারেন। IEP টিম যথাযথভাবে আপনার সন্তানের
জন্য প্রোগ্রাম এবং শ্রেণির আকার তার জ্ঞানীয়, সামাজিক, মানসিক এবং
শারীরিক পরিচালনব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করবে। ডিস্ট্রিক্ট 75
পরিষেবা 12 — মাসের প্রোগ্রামে সারাবছরের জন্য প্রদান করা যাবে।
ডিস্ট্রিক্ট 75 থেকে পরিষেবা প্রাপ্তি শিক্ষার্থী প্রমিত মূল্যায়ন এবং সমস্ত শহর
এবং রাষ্ট্র পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করতে পারে বা নিউ ইয়র্ক স্টেট বিকল্প
মূল্যায়ন ব্যবহার করে মূল্যায়ন পেতে পারে। ডিস্ট্রিক্ট 75, 12:1:1, 8:1:1,
6:1:1, অনুপাতে এবং পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার্থীদের জন্য 12:1:4 এবং অন্যান্য
অনুপাত রক্ষার জন্য বিশেষ ক্লাস প্রদান করে।
আপনার সন্তানের যদি উল্লেখয�োগ্য শুনানির এবং দৃষ্টিহীনতার ক্ষতি থাকে,
ডিস্ট্রিক্ট 75 এর বিশেষ সরঞ্জামের সঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্লাস আছে এবং স্কু ল
দিনের জন্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড পরিষেবা আছে। শিক্ষার্থী যাদের
দৃষ্টি এবং শুনানীতে ইনটেনসিভ প্রোগ্রামিঙ্গের প্রয়�োজন নেই তাদের সাধারণ
শিক্ষা, সহ — শিক্ষা অথবা সম্প্রদায় ভিত্তিক সেটিংস এর পরিষেবা পাবেন।
ডিস্ট্রিক্ট 75 এছাড়াও এমন শিক্ষার্থীদেরও সমর্থন করে যারা একটি স্কু ল
সেটিংয়ে উদ্বেগ অভিজ্ঞতা করে (স্কু ল ফ�োভিক) এবং যাদের চিকিৎসা বা
মানসিক সমস্যা আছে ও যাদের হাসপাতালে বা বাড়ির — ভিত্তিক সেটিংয়ে
সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদী ভাবে নির্দেশনা প্রয়োজন রয়েছে।
যেখানে যেভাবে প্রয�োজ্য, ডিস্ট্রিক্ট 75 দ্বিভাষিক নির্দেশ এবং সমর্থন, ESL
পরিষেবা, ভ্রমণ প্রশিক্ষণ, দৈনন্দিন জীবনযাপন (ADL) দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ব্যক্তিগত কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক প্রোগ্রামিং এবং রূপান্তরণ সমন্বয় পরিষেবা প্রদান
করে। আপনার সন্তানের IEP তে বর্ধক বা বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য
দেওয়া নির্দেশাবলী হিসাবে বিবেচ্য হবে। ডিস্ট্রিক্ট 75 বাড়ি স্কু ল অংশীদারিত্ব
সহয�োগীতা, ছাড়াও পরামর্শদান এবং পিতামাতাদের জন্য প্রশিক্ষণের প্রস্তাব
করে ও পরিবার কে বুঝতে এবং তাদের শিশুদের জন্য সমর্থন প্রদান করে।
ডিস্ট্রিক্ট 75 এছাড়াও একটি শিক্ষার্থী যারা বধির/গুরত
ু রভাবে শুনানির
অক্ষমতা বা অন্ধ/দৃষ্টিহীনদের জন্য 12:1:1 অনুপাতে বিশেষ শ্রেণির পরিষেবা
প্রদান করে। শ্রুতিবিজ্ঞান, সহকারী প্রযুক্তি, সাইন ভাষা, ব্যাখ্যা, অভিয�োজন
এবং চলাফেরার পরিষেবা, এবং ব্রেইল অন্তর্ভু ক্ত পরিষেবা দেওয়া হয়।
শিক্ষার্থীরা নিউ ইয়র্ক স্টেট প্রমিত বা বিকল্প মূল্যায়ন অংশগ্রহণ করতে
পারেন।

যে সমস্ত শিক্ষার্থী পূর্ণ বা আংশিক
সময় বিশেষ প্রশিক্ষণের শ্রেণিতে থাকে,
তাদের জন্য সঠিক কার্যক্রম ও শ্রেণির
আয়তন নির্দিষ্ট করবেন IEP টিম। স্কুলে
থাকাকালীন ক�োনও শিক্ষার্থীকে সাধারণ
শিক্ষাক্রম থেকে অপসারণ করা হলে
তার যথাযথ ব্যাখ্যা IEP-তে লিখিত
থাকতে হবে।
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নিউ ইয়র্ক প্রদেশ — সমর্থিত স্কু লগুলি
রাজ্য সমর্থিত স্কু ল এমন শিশুদের বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করে যারা
বধির, দৃষ্টিহীন বা যাদের গুরত
ু র মানসিক বা শারীরিক অক্ষমতা আছে
এবং যাদের IEP টিম দ্বারা এই টাইপের প্রোগ্রামের জন্য য�োগ্য নির্ধারিত
করা হয়। কিছু কিছু রাজ্য সমর্থিত স্কু ল পাঁচ দিনের জন্য আবাসিক যত্ন
প্রদান করে যে শিশুদের 24 ঘন্টা সাহায্যের প্রয়োজন।

নিউ ইয়র্ক প্রদেশ শিক্ষা বিভাগ অনুম�োদিত নন — পাবলিক স্কু লস
(ডে)
এই স্কু ল শিশুদের জন্য প্রোগ্রাম প্রদান করে যাদের ইনটেনসিভ শিক্ষাগত
চাহিদাগুলি একটি পাবলিক স্কু ল প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ করা যাবে না।
রাজ্য শিক্ষা বিভাগ (SED) অনুম�োদিত স্কু ল কেবলমাত্র অসমর্থ শিক্ষার্থীরা
দ্বারা অংশগ্রহন করা যাবে তাই ক�োন অ — অক্ষম শিশুদের শিক্ষার সুয�োগ
প্রদান করা যাব না। একটি SED — অনুম�োদিত নন — পাবলিক স্কু ল
আপনার সন্তান কে স্কুলে তখনই গ্রহণ করতে পারে যদি তার IEP তে এই
পরিষেবার সুপারিশ করা হয়।

বিশেষ শ্রেণি পরিষেবা
বিশেষ ক্লাস পরিষেবাদি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রেণিকক্ষ দেওয়া স্কু ল দিনের ক�োন�ো অংশ জন্য অক্ষম শিশুদের জন্য পরিষেবা। অসমর্থ শিক্ষার্থী, যারা স্বসমর্থ
বৈশিষ্টে বিশেষভাবে সজ্জিত নির্দেশাবলী পাবার জন্য একত্র হয়েছে, তাদের নিয়ে গঠিত, যার অর্থ তারা তাদের সমর্থ সহকর্মীদের থেকে আলাদা ভাবে নির্দেশ
পাচ্ছে। তাঁরা সেই সব শিশুদের পরিষেবা দেন যাদের সাধারণ শিক্ষাক্রম থেকে চাহিদা, এমন কি, সম্পূরক সহায়তা বা পরিষেবা দ্বারাও পূরণ হয় না।
বিশেষ ক্লাস পরিষেবা একটি পুর�ো সময় বা আংশিক সময়ের ভিত্তিতে প্রদান করা যেতে পারে। স্ব-সমন্বিত বিশেষ শ্রেণিগুলিতে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই শিক্ষাগত
প্রয়�োজনীয়তাগুলি দ্বারা অবশ্যই গ�োষ্ঠীবদ্ধ হবে। শ্রেণিগুলিতে একই ধরণের অক্ষমতা থাকা বা পৃথক অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থী থাকতে পারে যতক্ষণ তাদের
সমতু ল স্তরের শিক্ষাগত এবং শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি, সামাজিক বিকাশের স্তরগুলি, ভ�ৌতিক বিকাশ এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়�োজনীয়তাগুলি থাকবে। বিশেষ
শিক্ষণগুলি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী অনুম�োদন করে যা আপনার বাচ্চার শিক্ষামলূ ক এবং/ অথবা ব্যবস্থাপন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।
যাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের সাথে বিশেষ নির্দেশনামাও প্রয়�োজন, স্ব-সামর্থ বৈশিষ্টে সেরা, তাদের শ্রেণিকক্ষের পরিমাপ 15 জন শিক্ষার্থীর বেশি নয়(15:1), অথবা
একটি রাজ্য-পরিচালিত বা রাজ্য সমর্থিত স্কুলে 12 জন শিক্ষার্থী (12:1),
শিক্ষার্থীদের পরিষেবা দেয় এমন একটি বিশেষ শ্রেণিকক্ষ, যার পরিচালনার
জন্য নির্দেশ — পদ্ধতির ততদূর হস্তক্ষেপ প্রয়�োজন, যেখানে শ্রেণিকক্ষে
সেইসব শিক্ষার্থীদের এই নির্দেশাবলী পালনে সহায়তা করতে একজন
প্রাপ্তবয়স্ক অতিরিক্ত ব্যক্তির প্রয়�োজন হয়, তার সর্বাধিক পরিমাপ কখনই
12 জনের বেশি হবেনা, নির্দেশ শিক্ষণ চলাকালীন প্রতি কক্ষে এক বা
একাধিক সম্পূরক স্কু ল কর্মী থাকবেন (12:1+1)।
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যেসব শিক্ষার্থীর চালনামুলক প্রয়�োজন অতি তীব্র, এবং যাদের স্বতন্ত্র
মন�োয�োগ ও হস্তক্ষেপ একান্তভাবে প্রয়�োজন, সেই শ্রেণিকক্ষের পরিমাপ
ছয়জন শিক্ষার্থীর বেশি হবেনা, এক বা একাধিক সম্পূরক স্কু ল কর্মী
থাকবেন প্রতি শ্রেণিতে শিক্ষণ চলাকালীন সহায়তা করার জন্য (6:1+1)।
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যেসব শিক্ষার্থীর চালনামুলক প্রয়�োজন অতি তীব্র, এবং যাদের অর্থপূর্ণ
মন�োয�োগ ও হস্তক্ষেপ একান্তভাবে প্রয়�োজন, সেই শ্রেণিকক্ষের পরিমাপ
আটজন শিক্ষার্থীর বেশি হবেনা, প্রতি শ্রেণিতে নির্দেশ শিক্ষণ চলাকালীন
সহায়তা করার জন্য এক বা একাধিক সম্পূরক স্কু ল কর্মী থাকবেন
(8:1+1)।
কঠিন ধরনের বহুমাত্রিকভাবে অসমর্থ শিক্ষার্থী, যাদের শিক্ষণসূচীতে
প্রাথমিক পর্যায়ের habilitation এবং চিকিৎসা সংযুক্ত, তাদের শ্রেণিকক্ষের
পরিমাপ 12 জনের বেশি হবেনা। শিক্ষক সংযুক্তিতে কর্মী ও শিক্ষার্থীর
অনুপাত হতে হবে প্রতি তিনজন শিক্ষার্থী পিছু একজন করে কর্মী।
অতিরিক্ত কর্মীটি হতে পারেন ক�োনও শিক্ষক, সম্পূরক স্কু ল কর্মচারি
এবং/অথবা সংশ্লিষ্ট পরিষেবক (12:1+(3:1))।
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IEP টিম সেন্ট্রাল ভিত্তিক সাপ�োর্ট টিম (CBST) তে দেওয়ার পূর্বে একটি
উপযুক্ত শিক্ষাগত সেটিং চিহ্নিত করতে সহায়তার জন্য আপনার সন্তান কে
স্থগিত রাখবে ও সকল পাবলিক স্কুলের জন্য উপলব্ধ প্রতিটি অপশনের
অবশ্যই বিবেচনা করবে। যখন একটি IEP টিম CBST র একটি কেস
বিলম্ব করবে, এটি জরুরী যে আপনি আপনার সন্তানের জন্য এখনও একটি
নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি সুপারিশ তৈরি করেননি এবং সত্যই একটি
পাবলিক স্কু ল সেটিং করেছেন। অন্য কথায়, CBST একটি বিলম্ব মানে
আপনার সন্তান একটি নন — পাবলিক স্কুলের জন্য সুপারিশ পাবে না।

বাইরে আবাসিক সেটিংসের জন্য বিবেচনা করার আগে রাষ্ট্রের ভেতরে
আবাসিক সেটিংসের জন্য বিবেচনা করার প্রয়োজন।

বাড়ি এবং হাসপাতালের নির্দেশিকা

নিউ ইয়র্ক প্রদেশ শিক্ষা বিভাগ অনুম�োদিত নন — পাবলিক স্কু লস
(আবাসিক)

এগুলি শিক্ষাগত পরিষেবা অক্ষম শিশুদের প্রদান করা হয় যারা অক্ষমতার
জন্য একটি বর্ধিত সময়সীমার স্কুলে যেতে অক্ষম। সেগুলি শুধমু াত্র ততক্ষণই
দেওয়া হত যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা স্কুলে ফেরার মত অবস্থায় না আসছে, অথবা
হাসপাতালের নির্দেশের ক্ষেত্রে, যতক্ষণ না ছেলেটি বা মেয়েটি হাসপাতাল
থেকে ছু টি পাচ্ছে। এইসব পরিষেবা শুধমু াত্র গুরত
ু র চিকিৎসাগত বা মানসিক
সমস্যায় আক্রান্ত ক�োন�ো বাচ্চার জন্য সুপারিশ করা হতে পারে যা তাকে
সমস্যার সমাধান না হওয়া অবধি স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত করে। সেইসব
বাচ্চার জন্যও সেগুলির সুপারিশ করা হতে পারে যারা একটি অনুম�োদিত, বে
— সরকারী স্কুলের অপেক্ষায় আছে যেখানে তারা এখনও সুয�োগ পায়নি।

আবাসিক স্কু ল হল এমন সেটিংস যে একটি 24 দিন প্রতি ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষে
এবং সংগঠিত বাসকারী পরিবেশের নিবিড় প্রোগ্রামিং প্রদান করে। এই
প্রোগ্রামটি এমন শিশুদের জন্য যার শিক্ষাগত চাহিদাগুলি এত নিবিড় যে
তাদের 24 ঘন্টাই মন�োয�োগের প্রয়োজন আছে। যদি এটি নির্ধারণ করা হয়
যে একটি আবাসিক সেটিং এর জন্য উপযুক্ত, তাহলে DOE এর রাষ্ট্রের

আপনার বাচ্চা হাই স্কুলের শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থী হলে দৈনিক ন্যুনতম দুঘন্টার
জন্য বাড়ি ও হাসপাতাল নির্দেশনার জন্য এবং অন্যান্য শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীীরা
জন্য এক ঘন্টার জন্য নথিভু ক্ত হবে। কত ঘন্টার জন্য, কতক্ষণের সেশন
এবং সপ্তাহে ম�োট সময়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয় IEP টিম দ্বারা এবং
অবশ্যই আপনার বাচ্চার নিজস্ব প্রয়�োজনের ভিত্তিতে।

যদি আপনার সন্তান নন — পাবলিক স্কুলের জন্য উপযুক্ত হয়, এবং তাকে
স্কুলে গ্রহণ করা হয়, তাহলে IEP এই তথ্যের সঙ্গে নির্দেশ সম্পন্ন করবে।
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অ্যাক�োম�োডেশন এবং পরিপূরক সহায়ক এবং পরিষেবাদি
সম্পূরক পরিষেবা ও সহায়তার অর্থ হল সমর্থ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যারা
শিক্ষা লাভে অসমর্থ সেইসব য�োগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের পারিপার্শ্ বিক
সীমাবদ্ধতাকে যথাসম্ভব ঠিকঠাক করে তু লতে সহায়তা ও পরিষেবা এবং
অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা। একজন, যিনি ন�োট নেবেন, আধা —
পেশাদার কর্মচারী, বসার বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষভাবে প্রস্তুত উপকরণসমূহ
এবং পঠনপাঠনের সহায়ক মূল বিষয়ের রূপরেখা হল এরকম কিছু উদাহরণ।
এইসব সাহায্য ও পরিষেবাগুলি হয় সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে কিংবা অন্যান্য
শিক্ষাব্যবস্থায় অনুম�োদন করা হয়ে থাকে। অনুপূরক সাহায্য ও পরিষেবাও
এখানে সংযুক্ত হতে পারে কিন্তু সেগুলি শুধু উপাদান, উপকরণ ও
অভিয�োজনগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়:
ব্যবহারিক ক্রিয়ামূলক সমীক্ষা — ব্যবহারিক ক্রিয়ামূলক সমীক্ষা সেইসব
শিক্ষার্থীদের জন্য যাদের ব্যবহার অন্যান্য শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীীদের পড়াশ�োনার
ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, ক�োনও শিক্ষার্থীের
জন্য ব্যবহারিক সহায়তা এবং পরিস্থিতির সযত্ন সমীক্ষা, যা কিছু বিশেষ
আচরণকে ও তার ফলাফলের গুরত্বকে নির্দেশ করা। ব্যবহারিক ক্রিয়ামূলক
সমীক্ষার ফলাফল হয়ত�ো একটি ব্যবহারিক হস্তক্ষেপের পরিকল্পনার সাথে
একত্রীভূ ত হতে পারে, যাতে হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা মারফৎ ব্যবহারকে চিহ্নিত
করা যাবে।
উপয�োজনের অর্থ পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া, নির্দেশ বা বিষয়বস্তু
(যেমন, বড় করে ছাপা বা ব্রেইল, এক পৃষ্ঠায় কয়েকটি মাত্র উপকরণ,
কাজ শেষ করার জন্য অতিরিক্ত সময় বিকল্প ব্যবস্থায় এরকম কিছু
নির্দেশমূলক বিষয়বস্তু) যা একজন অসমর্থ শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু বুঝতে
বা তার কর্মসূচী শেষ করতে সাহায্য করে। যা শেখান�ো হচ্ছে সেটি
অ্যাক�োম�োডেশনগুলি পরিবর্তন করে না।

পাঠ্যক্রম উপয�োজন — একজন শিক্ষার্থী যা শেখান�ো হচ্ছে সেইসব নির্দেশাবলী
কেমনভাবে নিচ্ছে এবং তা প্রয়�োগ করছে, তার প্রেক্ষিতে উপয�োজন ব্যবস্থা
পরিবর্তিত হতে পারে। তাঁরা বই, বড় করে ছাপা বই, ব্রেইল উপকরণ,
অঙ্কের জন্য ক্যালকুলেটর বা লেখার অথবা/এবং পড়ার জন্য প্রযুক্তির
পরিবর্তে শ্রুতি যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন।
পাঠ্যক্রম রূপান্তরকরণ — রূপান্তরকরণ, যে পাঠ্যক্রম দেওয়া আছে তার
সূচী এবং/অথবা তার নির্দেশাবলীর স্তরকে পরিবর্তন করতে পারে। এটা
শুধমু াত্র তখনই করা হবে যখন নির্দেশাবলী থেকে শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা
লাভবান হবার প্রয়�োজন হবে। পরিমাপের পুনর্গঠন বা কাজের কেন্দ্রবিন্দু
সহ রূপান্তরকরণের উদাহরণ।
স্বতন্ত্র সহায়তা/উপয�োজন — প্রশ্ন ও নির্দেশাবলীর রূপান্তর, অন্য শ্রেণিকক্ষে
যাবার জন্য অতিরিক্ত সময়, বসার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত, উপয�োজন
ব্যবস্থার পরীক্ষা, যেমন, প্রশ্নাবলী উচ্চস্বরে পঠন বা পুনঃপঠন, অতিরিক্ত
সময় ইত্যাদি, পাঠ্যক্রম সহায়তা, যেমন, বিশেষভাবে নির্দিষ্ট পাঠ্য উপকরণ,
মূল ভাবনার সংক্ষিপ্তকরণ, সংস্থামলূ ক সহায়তা, প্রাক — লিখন টীকা অথবা
পঠন সহায়ক ইত্যাদিও যুক্ত।
অনুপূরক সহায়তা ও পরিষেবার সাথে বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ, যেমন, সংযুক্ত
সহায়করা, বিশেষ শিক্ষণ শিক্ষকবৃন্দ এবং আধা — পেশাদার কর্মীবৃন্দ —
এঁরাও সংযুক্ত হতে পারেন এবং এঁরা নানাভাবে আপনার বাচ্চার বিভিন্ন
প্রয়�োজন মেটাতে সহায়ক হবেন।

শ্রেণিবিভাজন মুক্ত পরিষেবাদি সহ সাধারণ শিক্ষা
যদি আপনার বাচ্চা বিশেষ শিক্ষণ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে, তাহলে তার
জন্য পরিষেবা আছে (যেমন "প্রত্যক্ষ" নির্দেশ কি), এবং তার ট্রানজিশন
থেকে সাধারন পাঠ্যক্রমে (যেমন 'পর�োক্ষ' নির্দেশ কি) যেতে সাহায্য করার
জন্য শিক্ষক থাকবেন।
এই পরিষেবার সঙ্গে নির্দেশমূলক সহায়তা থাকতে পারে। সংশ�োধন,
নির্দেশমূলক এবং/অথবা পরীক্ষামলূ ক উপয�োজন বা তৎসংক্রান্ত পরিষেবা।
ক�োনও শিক্ষার্থী শুধমু াত্র তার পুনর্মূল্যায়নের পরেই শ্রেণিচ্যুত হতে পারে।
আপনার বাচ্চা শ্রেণিচ্যুত হয়ে থাকলে পূর্ণ সময় সাধারণ শিক্ষাক্রমে
থাকাকালীন ট্রানজিশন সফল করে ত�োলার জন্য তার যদি ক�োনও সাহায্য
প্রয়�োজন হয় তাহলে IEP টিম তা করবেন।
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বিশেষীকৃ ত পরিবহণের অ্যাক�োম�োডেশন

বিশেষ স্থানান্তরকরণের জন্য আবেদনসমূহ।

বিশেষ স্থানান্তরকরণ উপয�োজনের জন্য আপনার বাচ্চা প্রাথমিকভাবে
নির্বাচিত হলে IEP টিম অবশ্যই আপনাকে তার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যাদি
ব্যাপারে সুচিত করবেন। এই তথ্য আপনাকে প্রাথমিক সামাজিক ইতিহাস
আল�োচনার সময় জানান�ো হবে। বিশেষ স্থানান্তরকরণ উপয�োজনে অন্তর্ভু ক্ত
রয়েছে সীমিত সময়ের ভ্রমণ, আংশিক — পেশাদারদের স্বতন্ত্র স্থানান্তরকরণ,
নার্স এবং চিকিৎসা — সংক্রান্ত উপয�োজন।

উপয�োজনের জন্য চিকিৎসকের থেকে চিকিৎসা — সংক্রান্ত সাম্প্রতিক
তথ্যসমূহ দিতে হবে যাতে আপনার বাচ্চার চিকিৎসাগত পরিস্থিতি এবং কেন
তার এই উপয�োজন প্রয়�োজন তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। উদাহরণস্বরূপ,
আপনি যদি বিশেষ ক�োনও বাস বা বাতানুকূল বাস চান, তবে তা
অবশ্যই আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্যের চিকিৎসাগত পরিস্থিতির বিবরণের সঙ্গে
কেন এই ধরনের পরিষেবা চাই তার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে হবে। আপনার
বাচ্চার চূ ড়ান্ত পর্যায়ের পর্যবেক্ষনের সময় তার চিকিৎসক দ্বারা অবশ্যই
চূ ড়ান্ত ভিত্তিতে এইসব তথ্য দিতে হবে অথবা তিন বছরের মুল্যায়ন
বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে এই উপয�োজন অনুম�োদনের জন্য।

আপনাকে চিকিৎসা — সংক্রান্ত উপয�োজনের জন্য পরিষেবা প্রদানকারী
চিকিৎসকের পূরণীয় আবেদন পত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হবে যেটি অবশ্যই
আপনার চিকিৎসক দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। আপনি HIPPA থেকে একটি
হেলথ ইনফরমেশন পারস্যুয়েন্ট অব্যহতির অনুম�োদনের আবেদন পত্র পাবেন
যেটি আপনাকে পূর্ণ করে IEP টিমকে দিতে হবে।

সীমিত সময়ের ভ্রমণ, আংশিক — পেশাদারদের স্বতন্ত্র স্থানান্তরকরণ, নার্স
এবং চিকিৎসা — সংক্রান্ত উপয�োজন এই সবই চিকিৎসক দ্বারা পর্যবেক্ষন
হওয়া প্রয়�োজন। ঐ পর্যবেক্ষনের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসক যে অনুম�োদন
দেবেন তা IEP টিমের বৈঠকের আগেই IEP টিমকে দিতে হবে। চিকিৎসক
মূল চিকিৎসা — সংক্রান্ত অনুম�োদনের বিকল্পও দিতে পারেন।
IEP টিম যদি আপনার বাচ্চার জন্য বিশেষ স্থানান্তরকরণ নিশ্চিত করেন,
তাহলে উপয�োজনের ধরন সম্পর্কে আপনাকে IEP — কে জানাতে হবে।
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অতিরিক্ত বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদি
আধা পেশাদার পরিষেবাদি — অক্ষমতা থাকা কিছু বাচ্চার তদের
ব্যবস্থাপনার প্রয়�োজনীয়তাগুলির জন্য বা তাদের নির্দেশিকা থেকে
উপকার পাওয়ার অনুমতি দিতে দিনের সম্পূর্ণ বা আংশিক সময়টির
জন্য সহায়তার পরিষেবার প্রয়�োজন হতে পারে। অন্যান্য জিনিসগুলির
মধ্যে ক�োনও আধা পেশাদার অ্যাসাইন হতে পারে:
n আপনার সন্তানের যদি ক�োনও আচরণ তার বা অন্যান্যদের পক্ষে
বিপজ্জনক হয় তবে সাহায্য করতে;
n	যদি স্কুলে যাওয়া আসার পথে বাসে আপনার সন্তানের আচরণ
তার বা অন্যান্যদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়।
আধাপেশাদাররাও ওরিয়েন্টেশন ও মবিলটি, স্বাস্থ্য পেশাদার অথবা
শ�ৌচকর্ম বা অন্যান্য কারণগুলির জন্য চিহ্নের ভাষার ব্যাখ্যাকারী,
ম�ৌখিক ব্যাখ্যাকারী বা কিউযুক্ত স্পিচ অনুবাদক হিসাবে অ্যাসাইন
হতে পারে।
সাধারণ শিক্ষা শ্রেণিকক্ষে অ্যাসাইন হওয়া আধাপেশাদারদের কাছ থেকে
সমর্থন আপনার সন্তানের কাজ ও অ্যাসাইনমেন্ট শিখে নিতে সহায়তা
ও পুনরায় জ�োর দিতে ও ছ�োট গ�োষ্ঠী নির্দেশিকার জন্য আবশ্যিক
হতে পারে। একই স্তরের সমর্থন আপনার সন্তানের সমস্ত পরিস্থিতিতে
আবশ্যক নাও হতে পারে। যেমন তার গণিতে সহায়তার প্রয়�োজন
হতে পারে তবে দিনের বাকি সময়টির জন্য ক�োনও অতিরিক্ত
সমর্থনের নাও দরকার হতে পারে।
সহায়ক প্রযুক্তি ডিভাইস এবং পরিষেবাসমূহ — সহায়ক প্রযুক্তি একটি
সরঞ্জামের অংশ, অক্ষমতা থাকা ক�োনও বাচ্চার কার্যকর ক্ষমতা
বাড়ান�ো, রক্ষণাবেক্ষণ বা উন্নতি করার জন্য ব্যবহৃত হয় এমন পণ্য
অথবা সিস্টেম (যেমন একটি কমিউনিকেশন ডিভাইস, FM ইউনিট,
কম্পিউটার অ্যাক্সেস)। একটি সহায়ক প্রযুক্তি পরিষেবা হ'ল এমন
একটি পরিষেবা যা প্রত্যক্ষভাবে অক্ষমতা নির্বাচন, অধিগ্রহণ সহ
ক�োনও বাচ্চাকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে বা একটি সহায়ক প্রযুক্তি
ডিভাইস ব্যবহার করে। আপনার সন্তানের প্রয়�োজন এমন যে ক�োনও
সহায়ক প্রযুক্তি বা পরিষেবা অবশ্যই তার IEP তে তালিকাবদ্ধ থাকতে
হবে। যদি আপনার সন্তানের সহায়ক প্রযুক্তির প্রয়�োজন আছে বলে
আপনি মনে করেন তবে আপনি ক�োনও সহায়ক প্রযুক্তি মূল্যায়নের
অনুর�োধ করতে পারেন।
গৃহীত শারীর শিক্ষা — গৃহীত শারীর শিক্ষা বিকাশমূলক ক্রিয়াকলাপ,
গেমস, স্পোর্ট স এবং ছন্দগুলি যা স্বতন্ত্র বাচ্চার নিরাপদে বা
সফলভাবে নিয়মিত শারীর শিক্ষা প্রোগ্রামের ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ
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করতে নাও করতে পারে এমন বাচ্চার আগ্রহ, ক্ষমতা এবং
সীমাবদ্ধতাগুলির সাথে উপযুক্ত একটি বিশেষভাবে নকশাকৃ ত প্রোগ্রাম।
আপনার সন্তানের নিয়মিত শারীর শিক্ষা প্রোগ্রামে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ
সম্পাদনা করতে ক্ষমতাটি তার অক্ষমতা হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তাকে
গৃহীত শারীর শিক্ষার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে।
প্রসারিত স্কু ল বর্ষ (বার�ো মাসের স্কু ল বছরের পরিষেবাদি) — যদি
আপনার সন্তানের তাত্পর্যপূর্ণ ব্যর্থতা প্রতির�োধ করতে গ্রীষ্মে তার
শিক্ষাটি চালিয়ে যাওয়ার প্রয়�োজন হয় তবে বার�ো মাসের স্কু ল বছরের
পরিষেবাগুলি সরবরাহ করা হতে পারে।
শ�ৌচালয় প্রশিক্ষণ — আপনার সন্তানকে স্বাধীনভাবে শ�ৌচ প্রশিক্ষণের
জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করতে শ�ৌচালয় প্রশিক্ষণ একটী স্বল্প —
মেয়াদী নির্দেশিকার পরিষেবা। এটি আধা পেশাদাররা সরবরাহ করে
যারা শিক্ষার্থীকে সূচি নির্ধারণ করে দেয়, নির্দেশ দেয় ও সহায়তা
করে।
পেরেন্ট কাউন্সেলিং এবং প্রশিক্ষণ — যদি পেরেন্ট হিসাবে আপনার
সন্তানের বিশেষ প্রয়�োজনীয়্তাগুলির অনুধাবনে কিছু সহায়তার প্রয়�োজন
হয় তবে পেরেন্ট কাউন্সেলিং এবং প্রশিক্ষণ আপনাকে আপনার সন্তানের
বিকাশ এবং/অথবা বিশেষ অক্ষমতা সম্পর্কে আপনাকে তথ্য সরবরাহ
করতে পারে। পেরেন্ট কাউন্সেলিং এবং প্রশিক্ষণটি যদি আপনার সন্তান
কর্মীর অনুপাত 8:1:1, 6:1:1 ও 12:1:4 তে বিশেষ শ্রেণিগুলিতে থাকে
তবে আদর্শগতভাবে সরবরাহিত হয়। এগুলি প্রাপ্তবয়স্ক কাউন্সেলিং
পরিষেবা নয় এবং এটি আপনার ব্যক্তিগত বা শিক্ষাগত প্রয়�োজনীয়তা
পূরণে উদ্দীষ্ট নয়।
ভ্রমণের প্রশিক্ষণ — ভ্রমণের প্রশিক্ষণ পরিষেবাগুলি স্বল্প মেয়াদী,
সারাংশযুক্ত এবং বিশেষভাবে নকশাকৃ ত নির্দেশিকা যা অন্ধত্ব বা
দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি ব্যতীত অক্ষমতা থাকা হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাড়ি
এবং ক�োনও নির্দিষ্ট গন্তব্যের মধ্যে ভ্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে (সাধারণত
স্কু ল বা কর্মস্থান) সর্বজনীন পরিবহণের যান এবং সুবিধাগুলি নিরাপদে
ও স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা করতে শিক্ষাদান করে।
স্থানান্তরণের সহায়তা পরিষেবাদি — পরামর্শ এবং/অথবা প্রশিক্ষণের
মত�ো স্থানান্তরণের সহায়তা পরিষেবাদি আপনার সন্তান স্ব —
সমন্বিত বিশেষ ক্লাসগুলি থেকে সাধারণ শিক্ষা শ্রেণিগুলিতে বা কম
সীমাবদ্ধতাযুক্ত সেটিংসে যাওয়র সাথে সাথে তার সাথে কাজ করা
কর্মী সদস্যদের সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সরবরাহ করতে হতে পারে।

বিভাগ 5
IEPটি বিকাশিত হওয়ার পরে: IEP-র আল�োচনাকালে পরিষেবার
ব্যবস্থা

IEP-র টিম মিটিংয়ের সমাপ্তির আগে
আপনার বাচ্চার বিশেষ প্রশিক্ষণ
সংক্রান্ত আনুপূর্বিক তথ্য আপনাকে
অবশ্যই জানান�ো হবে। আপনার
সন্তানের জন্য প্রস্তাবিত পরিষেবা
থাকার সত্ত্বেও, আপনার সন্তানের জন্য
তার স্কুলে থাকার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা
তৈরি করা হবে।
অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ছাত্ররা যে ক�োন�ো স্কুলে যেতে পারে এবং যদি
তাদের অক্ষমতা নাও হয়, তারা যে ক�োন�ো বাড়ির জ�োন স্কু ল বা
তাদের পছন্দমত একটি স্কু ল যেতে পারে। শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রগণ
বিদ্যালয়-সংক্রান্ত সাফল্যর জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার সমর্থন পাবে
যেটি অধিকাংশ স্কু লই আপনার সন্তানকে সর্বোত্তম সমর্থন প্রদান করে।

IEP প্রক্রিয়াটিতে আমার অধিকারগুলি কী কী?
—পৃষ্ঠা 36 দেখুন

সমস্ত শিক্ষার্থীর উচ্চ গুণমান,
চ্যালেঞ্জিং নির্দেশিকায় অ্যাক্সেস থাকা
উচিত।
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IEP-র টিম মিটিংয়ের সমাপ্তির আগে আপনার বাচ্চার বিশেষ প্রশিক্ষণ
সংক্রান্ত আনুপূর্বিক তথ্য আপনাকে অবশ্যই জানান�ো হবে। আপনার সন্তান
যদি অন্যান্য সংযুক্ত পরিষেবা, একটি বিশেষ শ্রেণীর বা সমন্বিত সহ-শিক্ষণ
বর্গের জন্য বাঞ্ছনীয় হয়, তাহলে বর্তমান বিদ্যালয়ে থাকতে আপনার সন্তানের
জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা হবে। যদি স্কু ল মনে করে যে তারা আপনার
সন্তানের জন্য পরিষেবার সম্প্রসারণ চালিয়ে যাবে তাহলে স্কু ল অতিরিক্ত
সম্পদের জন্য শিশুদের প্রথম নেটওয়ার্ক এবং ক্লাস্টার কে সমর্থন করবে।
http://schools.nyc.gov/Offices/CFN/default.html
যদি একটি IEP টিম মিটিংতে স্কু ল সাইটের সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া
হয়, তৎক্ষণাত আপনি আপনার পছন্দের ভাষায় একটি পূর্বে লিখিত ন�োটিশ
গ্রহন করবেন (পূর্বে সুপারিশের ফাইনল ন�োটিশ হিসাবে পরিচিত) যদি
এইটি DOE এর দ্বারা উল্লেখকৃ ত হিসেবে একটি আবৃত ভাষা থাকে (দেখুন
শব্দক�োষ, পৃষ্ঠা 44)। এইটি আপনাকে পরিষেবার কথা বলবে যেটি আপনার
শিশু গ্রহন করবে। আপনার সন্তানের IEP তে যে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার
সুপারিশ করা হবে তার একটি আলাদা বিজ্ঞপ্তি স্কুলের নাম ও ঠিকানা সহ
আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে যেটি বর্তমান অবস্থান থেকে আলাদা হবে
যেখানে আপনার সন্তান গ্রন্থিবদ্ধ করছে।
পিতা বা মাতা হিসাবে, ন�োটিশে সুপারিশ করা সাইটে আপনার আগে থেকে
যাওয়ার অধিকার আছে. আপনি যদি একটি সাইটের দর্শন করতে চান,
তাহলে ন�োটিশ তালিকাবদ্ধ ব্যক্তির সাথে আপনার য�োগায�োগ করা উচিত।
যদি আপনি IEP টিম মিটিঙ্গে উপস্থিত না থাকেন অথবা পরিষেবার
অবস্থানের আল�োচনা আপনার সাথে করা হয়নি, আপনি আপনার পছন্দের
ভাষায় একটি পূর্বে লিখিত ন�োটিশ গ্রহন করবেন যদি এইটি DOEএর দ্বারা
উল্লেখকৃ ত হিসেবে একটি আবৃত ভাষা থাকে (দেখুন শব্দক�োষ, পৃষ্ঠা 44)।

ছাত্ররা যারা বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা গ্রহণ করেন নি: প্রাথমিক অনুম�োদন
যদি আপনার সন্তান বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা গ্রহণ করেনি, তাহলে তাদের
দেওয়ার আগে আপনি প্রস্তাবিত বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার জন্য অনুম�োদন
দিন। লিখিত ন�োটিশের নীচে আপনাকে সম্মতি জানিয়ে এবং নির্দেশ
তালিকাভু ক্ত ঠিকানাএ এটি ফিরিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি অনুমতি না
দেন, তাহলে আপনার সন্তানের প্রস্তাবিত সেবা ছাড়া সাধারণ শিক্ষা গ্রহন
করবে।
ছাত্র কে বিশেষ শিক্ষা সেবা প্রাপ্তি করছে
আপনি ক�োন পরিবর্তন হয় না এর আগে যাও
একটি নতু ন IEP টিম মিটিঙ্গের ফলে আপনার
পরিষেবাএ ক�োন পরিবর্তন হলে আপনাকে পূর্বে
জানিয়ে দেওয়া হবে। যে ছাত্র ইতিমধ্যে বিশেষ
জন্য, আবার সম্মতির প্রয়োজন নেই।

ন�োটিশ করা হবে বিজ্ঞপিত
সন্তানের বিশেষ শিক্ষা
লিখিত ন�োটিশ পাঠিয়ে
শিক্ষা গ্রহণ করছে তাদের

আপনি যদি সুপারিশের সাথে একমত হন, আপনাকে লিখিত ন�োটিশ সাইন
করে এবং তালিকাভু ক্ত ঠিকানা তে ফেরত পাঠাতে হবে। তারপর আপনার
সন্তানের জন্য বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে এবং আপনাকে
একটি অনুম�োদন পত্র পাঠান�ো হবে। এই বিজ্ঞপ্তি তে নতু ন পরিষেবা আরম্ভ
করার তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে।
আপনি যদি অসম্মত হন তাহলে আপনি DOE কে য�োগায�োগ করে এবং
আপনার মতামত এর সমাধান খ�োজা উচিত। আপনি যদি DOE এর সঙ্গে
একমত না হন, তাহলে আপনার একটি মধ্যস্থতা বা নিরপেক্ষ হিয়ারিং
অনুর�োধ করার অধিকার আছে। মধ্যস্থতার সময়, নিরপেক্ষ হিয়ারিং বা
ক�োনও আপিল প্রক্রিয়াএ, আপনার সন্তানের এর পরিষেবাগুলি পরিবর্তিত না
হওয়া পর্যন্ত নিরপেক্ষ হিয়ারিং অফিসারের ক�োনও আপিল বা সিদ্ধান্ত সমাপ্তি
জারি করা সম্ভব হবে না।
বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার জন্য অনুম�োদন প্রত্যাহার
বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা কে অনুম�োদন দেওয়ার পরে, আপনি আপনার সন্তানের
IEP নির্দিষ্ট বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার জন্য যে ক�োন�ো সময় অনুমতি প্রত্যাহার
করতে পারেন। অনুর�োধটি লিখিত দেওয়া আবশ্যক। যখন সম্মতি প্রত্যাহার
করছেন, তখন এটি আপনার সন্তানের IEP নির্দিষ্ট পরিষেবার এবং সমস্ত
বিশেষ শিক্ষার জন্য হবে। এই সুপারিশটি বিশেষ পরিবহন, সহকারী প্রযুক্তি,
প্রোগ্রাম পরিবর্তন, পরীক্ষার উপযোজন এবং পরিবর্তন প্রচার মানদণ্ডের
জন্য হবে। যে বাচ্চাদের কে বিকল্প মূল্যায়ন অংশগ্রহণ সুপারিশ করা
হয়েছিল তারা আর বিকল্প মূল্যায়ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের য�োগ্য থাকবে না।
আপনি কেবল বিশেষ শিক্ষা ও অন্যান্য সংযুক্ত পরিসেবার একটি অংশের

আপনাকে বিশেষ শিক্ষার পরিষেবাগুলি
শুরু করতে অবশ্যই প্রারম্ভিক সম্মতি
সরবরাহ করতে হবে।
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জন্য সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারবেন না। এই পরিস্থিতিতে যেখানে আপনি
IEP সুপারিশের শুধমু াত্র একটি অংশের জন্য একমত নন, একটি IEP টিম
মিটিঙ্গের ব্যবস্থা করা হবে ও ছাত্রছাত্রীদের IEP পর্যাল�োচনা করা হবে বা
আপনি প্রক্রিয়া পাতা 36 এ নথিত রূপরেখা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।
আপনার কাছ থেকে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার জন্য অনুম�োদন প্রত্যাহারের
লিখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার 10 ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে স্কু ল বা CSE অফিস
(অ-নুচর ছাত্র এবং অপাবলিক ছাত্র , সংকীর্ণ এবং চার্টার স্কুলের দোসর)
একটি সম্পূর্ণ ন�োটিশ পাঠাবে যে অভিভাবকের সম্মতি প্রত্যাহারের জন্য
বিশেষ শিক্ষা সেবা বরখাস্তকরণ করা হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তি তে উল্লেখিত থাকবে
যে IEP বাঞ্ছনীয় বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা আপনার সন্তান গৃহণ করেছে এবং
আর প্রাপ্তি করবে না। বিজ্ঞপ্তি তে ইঙ্গিত থাকবে যে আপনার সন্তান সাধারণ
শিক্ষা গৃহণ করবে, আপনার সন্তান কে সব সময়ে ক�োন�ো শৃঙ্খলা/সাসপেনশন
পদ্ধতি সহ একটি সাধারণ শিক্ষা ছাত্র বিবেচনা করা হবে, এবং আপনার
সন্তানের জন্য আর IEP টিম মিটিং অনুষ্ঠিত করা হবে না। এই ইভেন্টের
জন্য আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে যে ব্যক্তি কে য�োগেয�োগ করবেন তার
পরিচিতিও বিজ্ঞপ্তি তে উপলব্ধ করা হবে।

যখন একটি বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা প্রত্যাহার করা হবে, স্কু ল বা CSE
অফিস আপনার সন্তানের জন্য ঊর্ধ্বতন প্রত্যাহার সম্মতি তে একটি IEP টিম
মিটিং আহ্বান করতে পারে না। উপরন্তু, সম্মতি প্রত্যাহারের ফলে স্কু ল বা
CSE অফিস আপনার সন্তানের শিক্ষা রেকর্ড বা বিশেষ শিক্ষা ও অন্যান্য
সংযুক্ত পরিসেবা বা ক�োন রেফারেন্স ও সংশ�োধন প্রয়োজন ব�োধ করবে না।
দয়া করে ন�োট করুন যে স্কু ল বা CSE অফিস ক�োন�ো কারণে প্রক্রিয়া
পদ্ধতি (অর্থাৎ, মধ্যস্থতা বা একটি নিরপেক্ষ কারণে শুনানির প্রক্রিয়া)
ব্যবহার করবেন না যাতে একটি ক্ষমতাসীন পরিষেবাগুলি আপনার সন্তানের
হতে পারে আপনার সম্মতি ছাড়াই প্রদান করা যাবে।
আপনার সন্তানের যদি একটি বিশেষ শ্রেণীর সেটিং প্রয়োজন হয় এবং আপনি
(পূর্বে সুপারিশের মধ্যে চূ ড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি হিসাবে) একটি লিখিত ন�োটিশ পাবেন
না।সেই বচ্ছরে 60 স্কু ল দিনের মধ্যে সম্মতি বা রেফারেল, বা 15 ই
আগস্টের মধ্যে ভবিষ্যতে স্কুলের জন্য আপনি একটি P1-R চিঠি পাবেন।
এইটি অধিকার দেবে যে আপনার সন্তান একটি নিউ ইয়র্ক স্টেট এডু কেশন
ডিপার্টমেন্ট অনুম�োদন প্রাপ্ত নন-পাবলিক ডে স্কুলে DOE এর ব্যয়এ সেই
স্কু ল বছরের জন্য য�োগদান করবে। নিউ ইয়র্ক স্টেট এডু কেশন ডিপার্টমেন্ট
অনুম�োদিত নন-পাবলিক ডে স্কুলের একটি তালিকা বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সহগমন
করা হবে। আপনাকে P1-R চিঠি ও আপনার সন্তান এর সাম্প্রতিকতম IEP
র একটি কপি নন-পাবলিক স্কুলের ইন্টারভিউ তে আনতে হবে।
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প্লেসমেন্টের সময়রেখা
DOE এর নিম্নলিখিত অনুসারে IEPতে প্রস্তাবিত অনুসারে আপনার সন্তানের অন্য একটি প্লেসমেন্ট সরবরাহ করা প্রয়�োজন:
n	বিশেষ শিক্ষাতে প্রারম্ভিক (প্রথম-বার্) রেফারালগুলির জন্য আপনি আপনার সন্তানকে মূল্যায়ন করতে আপনার দেওয়া সম্মতির তারিখটি
থেকে 60 দিনের মধ্যে;
n	যদি আপনার সন্তান ইতিমধ্যে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলি পেতে থাকে তবে পুনরায় মূল্যায়নের জন্য রেফারালের তারিখ থেকে 60 দিন।

যদি যুক্তিহীনভাবে আপনি মূল্যায়ন, রেফারেল এবং/অথবা বসান�ো প্রক্রিয়া
বিলম্ব করেন সেইভাবে, নিয়মিত টাইমলাইন এডজস্ট করা হবে।
একবার যখন আপনার সন্তান নিউ ইয়র্ক স্টেট এডু কেশন ডিপার্টমেন্ট ননপাবলিক স্কু ল দ্বারা অনুম�োদিত হয়ে যাবে, আপনাকে নন-পাবলিক স্কু ল
একটি P2 পত্র সাইন করতে বলবে। আপনার স্বাক্ষরটি নির্দেশ করবে যে
আপনি নন-পাবলিক স্কুলে প্লেসমেন্ট কে অনুমতি দিচ্ছেন, এবং নন-পাবলিক
স্কু ল প্রতিনিধির স্বাক্ষর চিহ্নিত করবে যে IEP নির্দেশে স্কু ল আপনার সন্তানের
শিক্ষাগত ও অন্যান্য সংযুক্ত পরিষেবা প্রদান করতে সম্মত হয়েছে। একবার
অনুম�োদিত, হওয়ার পর আপনি একটি লিখিত ন�োটিশ পাবেন, যা আপনার
সন্তানের প্লেসমেন্ট সুনিশ্চিত করবে। যদি আপনার এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ক�োন�ো
প্রশ্ন থাকে বা ক�োন সহায়তার প্রয়োজন হয়, আপনি P1-R পত্রের নীচে
উল্লিখিত প্রতিনিধির সঙ্গে য�োগায�োগ করা উচিত।

সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা করা
সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলি সরবরাহ করতে DOE একজন DOE কর্মী সদস্যকে
অ্যাসাইন করবে। যদি DOE কর্মী অনুপলভ্য হয় তবে আমরা DOE এর
সাথে চু ক্তির অধীনে এজেন্সিগুলি থেকে কর্মী ব্যবহার করে পরিষেবাগুলির
ব্যবস্থা করব।
DOE বা ক�োনও ঠিকা এজেন্সি কর্মীর কেউই লভ্য না থাকলে আপনাকে
একটি রিলেটেড সার্ভি স অথ�োরাইজেশন (RSA) করা হবে। RSA আপনাকে
বিনামূল্য একটি উপযুক্ত লাইসেন্সযুক্ত পরিষেবার স্বাধীন সরবরাহকারী সনাক্ত
করতে অনুমতি দেয়। উপলভ্য স্বাধীন সরবরাহকারীদের সম্পর্কে কীভাবে
RSAটি ব্যবহার করতে হয় এবং যদি আপনার প্রশ্ন থেকে থাকে বা ক�োনও
উপলভ্য সরবরাহকারী চিহ্নিত করতে আপনি অক্ষম হলে DOE — তে কার
সাথে য�োগায�োগ করতে হবে সে বিষয়ে তথ্য নির্দেশিকা সহ আপনাকে তথ্য
সরবরাহ করা হবে।

বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক সাপ�োর্ট সার্ভি সেস এর ব্যবস্থা করা (SETSS)
আপনার সন্তানের স্কুলে যদি DOE শিক্ষক এই সেবা প্রদানের জন্য উপলব্ধ
না হয়, SETSS জন্য একটি অনুম�োদন (নামক একটি P3 অনুম�োদন)
ইস্যু করা হবে। P3 অনুম�োদন আপনাকে বিনা ক�োন খরচে একটি সুসংগত
লাইসেন্সপ্রাপ্ত SETSS স্বাধীন প্রদানকারী শনাক্ত করার অনুমতি দেবে। আপনি
DOE তে সহায়তার জন্য কার সঙ্গে য�োগায�োগ করবেন এই বিষয়ে আপনাকে
সুচনা দেওয়া হবে, যদি আপনার ক�োন প্রশ্ন থাকে বা আপনি ক�োন�ো উপলব্ধ
SETSS প্রদানকারী কে সনাক্ত করতে অক্ষম থাকেন।
ইনটিগ্রেটেড ক�ো-টীচিঙ্গ (ICT) এর ব্যবস্থা করা
আপনার সন্তান কে যদি ICT এবং বাঞ্ছনীয় পরিষেবা রেফারেল থেকে
স্কুলের 60 তম দিনে না দেওয়া হয় এবং আপনার শিশু বর্তমানে অল্পতর
নিষেধাত্মক পরিবেশে থাকে (উদাহরণ, সাধারণ শিক্ষা, SETSS, শুধমু াত্র
সম্পর্কি ত সেবা), তারপর DOE আপনার সন্তান কে যদি একটি দিন দুটি
SETSS পিরিয়েড প্রদান করে (অর্থাৎ, একাধিক SETSS) বর্তমানে
আপনার সন্তান সেটিতে এক বিকল্প হিসাবে উপস্থিত থাকবে।

ESL পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা করা
যদি আপনার সন্তান ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ সার্ভি সেস (ESL)
পাওয়ার প্রস্তাব পেয়ে থাকে তবে DOE আপনাকে এই পরিষেবাগুলি সরবরাহ
করতে একটি DOE ESL অ্যাসাইন করবে। যদি ক�োনও DOE ESL
শিক্ষক উপলভ্য না থেকে থাকে তবে ESL পরিষেবাগুলির জন্য অনুম�োদন
(ESL অনুম�োদন) ইস্যু করা হবে। এটি আপনাকে বিনামূল্যে এক উপযুক্ত
লাইসেন্সযুক্ত স্বাধীন ESL-র সরবরাহকারী সনাক্ত করতে অনুমতি দেবে।
ESL অনুম�োদনটি পরিষেবাদির ফ্রিক�োয়েন্সি এবং সময়কালকে সূচিত করবে।
যদি আপনার প্রশ্ন থেকে থাকে বা আপনি ক�োনও উপলভ্য সরবরাহকারীকে
চিহ্নিত করতে অক্ষম হন তবে DOE-তে কার সাথে য�োগায�োগ করতে হবে
সে সম্পর্কে তথ্যও আপনাকে সরবরাহা করা হবে।
পরিবহণের ব্যবস্থা করা
যদি আপনার সন্তান বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার জন্য প্রস্তাবিত হয় তবে সেও
বাড়ি থেকে স্কুলে বা স্কু ল থেকে বাড়িতে পরিবহণের জন্য য�োগ্য হবে।
যদি আপনার সন্তান আপনার আশেপাশের স্কুলে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার
জন্য প্রস্তাবিত হয় তবে তাকে হেঁ টে স্কু ল নাও যেতে হতে পারে। স্কু ল থেকে
আপনার বাড়ির দূরত্বের উপর নির্ভর করে আপনার সন্তানকে সাধারণ
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শিক্ষা হলুদ বাস পরিষেবা (স্টপ থেকে স্টপ)র প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে বা
সর্বজনীন পরিবহণে ব্যবহারের জন্য নিউ ইয়র্ক সিটি মেট্রোকার্ড পেতে পারে।
যদি তারা সক্ষম হয় তবে অক্ষমতা থাকা জুনিয়র হাই স্কু ল এবং হাইস্কুলের
শিক্ষার্থীরা যারা বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলি পাচ্ছে তারা সাধারণত সর্বজনীন
পরিবহণ ব্যবহার করবে তা প্রত্যাশিত।
বিশেষীকৃ ত পরিবহণের জন্য সমস্ত প্রস্তাবনা (অর্থাত ড�োর-টু -ড�োর) IEP
টিম দ্বারা নির্ধারিত হয়। সীমাবদ্ধ চলফেরার ক্ষমতা সহ বাচ্চারা, শারীরিক/
অর্থোপেডিক অক্ষমতা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত ত্রুটিগুলির সাধারণত ড�োরটু -ড�োর বাসের প্রয়�োজন। যদি আপনার সন্তানের ড�োর-টু -ড�োর পরিবহণের
প্রয়�োজন হয় তবে এটি তার IEP তে সূচিত হবে। যত দ্রুত সম্ভব বাসের
পরিষেবা ব্যবস্থা করা হয় তবে সাধারণত এটি পাঁচ দিনের বেশি লাগে না।
আপনি অফিস অফ পিউপিলের দ্বারা লিখিত বিজ্ঞাপিত হবেন তারিখের
পরিবহণ (OPT) যেখানে বাসের পরিষেবা শুরু হবে। আপনি যদি OPT
থেকে ক�োনও তথ্য না পান তবে সহায়তার জন্য 718-392-8855-এ
হটলাইনে কল করুন।
যদি বিভাগটি বাস পরিষেবাটি সম্মতির তারিখটি থেকে সময়�োচিত উপায়ে
প্রস্তাবিত স্কুলের জন্য চালু করে তবে বিকল্প পরিবহণের ব্যবস্থাটি আপনার
সন্তানকে স্কুলে দেওয়া আনার জন্য সক্ষম করতে করা হতে পারে। যদি এই
পরিস্থিতিটি ঘটে তবে আপনি একটি পত্র ও ভ্রমণজনিত ব্যয়ের পরিশ�োধের
ফর্ম পাবেন।
রেকর্ড গুলির গ�োপনীয়তা
মূল্যায়নের জন্য সম্মতির সময়ে আপনাকে IEP টিমকে বাইরের এজেন্সিগুলি
থেকে প্রতিবেদন পেতে বা আপনার সন্তানের মূল্যায়নের জন্য গুরত্বু পূর্ণ
হতে পারে এমন চিকিত্সকদের কাছ থেকে চিকিত্সাজনিত প্রতিবেদনগুলিকে
অনুম�োদন দেয় এমন রেকর্ড গুলির ফর্ম প্রকাশে স্বাক্ষর করতে হতে পারে।
আপনার এই প্রকাশের ফর্মটি স্বাক্ষর করার প্রয়�োজন না হওয়ার সাথে সাথে
DOE আপনাকে IEP টিম বাইরের এজেন্সিগুলি থেকে প্রতিবেদন পেতে বা

IEP টিম সদস্যদের আপনার সন্তানের প্রয়�োজনীয়তাগুলি আরও ভাল বুঝতে
সহায়তা করতে পারে এমন চিকিত্সকদের থেকে রেকর্ডে অ্যাক্সেস পেতে
বিবেচনা করতে বলতে পারে।
সমস্ত মূল্যায়ন লিখিত এবং আমাদের আমাদের বৈদ্যুইতিন ডেটা সিস্টেমে
স্ক্যান করা থাকে (SESIS)। ফাইলে থাকা তথ্যটি গ�োপনীয় এবং এটি
বাইরের ক�োনও এজেন্সিকে বা আপনার সম্মতি ব্যতীত ক�োনও ব্যক্তিকে বা
আপনার সন্তানের রেকর্ড গুই প্রকাশ করতে ক�োনও আদালতের নির্দেশিকা না
থাকলে দেওয়া হবে না। কেবল শিক্ষা বিভাগের কর্মী যারা আপনার সন্তানের
হয়ে কাজ করে তাদের এই রেকর্ড গুলিতে অ্যাক্সেস থাকবে
রেকর্ড গুলিতে অ্যাক্সেস
আপনার যে ক�োনও মূল্যায়নের বা প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি যা আপনার
সন্তানের জন্য ক�োনও IEP টিম মিটিংয়ের আগে বিবেচনা করা উচিত। এটি
ছাড়াও আপনার সন্তানের ফাইলে লিখিত এবং রাখা আছে এমন ক�োনও
মূল্যায়নের প্রতিবেদনের অনুলিপিগুলির অনুর�োধ করার অধিকার আছে। এটি
ক�োনও স্কু লকে অনুর�োধ করে বা যদি আপনার স্কু ল ক�োনও নন পাবলিক
অথবা চার্টার স্কু ল, CSE অফিস চেয়ারপার্সনে অংশগ্রহণ করে পাওয়া যেতে
পারে। কখনও কখনও পেরেন্টরা তার সন্তানের রেকর্ডে করা প্রতিবেদনগুলির
সাথে অসম্মত হয়। যদি এটি ঘটনা হয়, তবে আপনি স্কু ল বা নন পাবলিক
অথবা চার্টার স্কু ল, CSE অফিস চেয়ারপার্সনে অসম্মতির ক্ষেত্র(গুলি)
র বিষয়ে আল�োচনা করতে পূরণ করার উদ্দেশ্যে লিখিত আকারে অনুর�োধ
করতে পারে।
এ জাতীয় মিটিংয়ের ফল হিসাবে স্কু ল বা CSE অফিস রেকর্ডের অংশগুলি
অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আপনার সন্তানের রেকর্ডে ক�োনও
পরিবর্তন হলে আপনাকে বিজ্ঞাপিত করা হবে। যদি স্কু ল বা CSE অফিস
আপনার প্রশ্ন ত�োলা অংশগুলি অপসারণে সম্মত না হন এবং আপনার
উদ্বেগগুলি আপনার সন্তোষজনক স্তরে আল�োকপাত না করা হয় তবে আপনি
স্কু ল বা CSE অফিস চেয়ার পার্সনকে আপনি রেকর্ডের যে অংশের সাথে

আপনার সন্তানের মূল্যায়নগুলি এবং
প্রতিবেদনগুলি গ�োপনীয়।
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অসম্মত সে ক্ষেত্রগুলি জানিয়ে পত্র লিখতে পারেন। স্কু ল বা CSE অফিসকে
আপনার সন্তানের ফাইলে এই পত্রটি রাখার প্রয়�োজন। আপনি চ্যান্সেলরের
রেগুলেশন A-820, “গ�োপনীয়তা এবং শিক্ষার্থীর রেকর্ড গুলির প্রকাশ; রেকর্ড
রক্ষণ এর অধীনে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে আবেদন করতে পারেন।
মেডিক্যাল বিলিংয়ের জন্য সম্মতি

মধ্যস্থতা চান — মধ্যস্থতার সময় আপনি ও IEP টিমের ক�োনও সদস্য
একটি নিরপেক্স তৃ তীয় পক্ষের কাছে বসতে হবে যিনি আপনাকে সহাযতা
করবেন এবং একটি সহমতিতে প�ৌঁছতে আপনাকে এবং শিক্ষা বিভাগকে
উত্সাহ প্রদান করবে। যদি আপনার স্কু ল ক�োনও নন-পাবলিক স্কুলে যায়
তখন আপনি আপনার সন্তানের স্কুলের কাছে বা CSE অফিসের কাছে
মধ্যস্থাতার জন্য অনুর�োধ করতে পারবেন।

IEP সহ সমস্ত বাচ্চার পরিবারকে শিক্ষা বিভাগ বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদির
ব্যয়ের একটি অংশের জন্য প্রদান করতে মেডিকেডকে বিল করার জন্য
বিভাগকে অনুমতি দিতে একটি সম্মতিতে স্বাক্ষর করতে বলা হবে।
গ�োপনীয়তা সম্পর্কি ত উদ্বেগগুলির জন্য সমস্ত পরিবারকে এই ফর্মগুলি স্বাক্ষর
করতে বলা হবে, এমনকি যারা মেডিকেডে নেই তারাও। যদি বিভাগটি
মেডিকেড বিল তৈরি করে তবে বিলিংটির পরিবারে ক�োনও প্রভাব থাকে
না—পরিবারটি স্কু ল ব্যতীত পরিষেবার অস্বীকার করা হবে না, তাদের
মেডিকেডের জন্য আর ক�োনও অর্থ প্রদান করতে হবে না, তারা যে জাতীয়
পরিষেবা পায় তার পরিবর্তন হবে না, স্কু ল সিস্টেমের কাছে বাচ্চাটিকে
পরিষেবা প্রদান করে এমন অতিরিক্ত অর্থপ্রদান ব্যতীত পরিবারের উপর
আর ক�োনও রকমেরই প্রভাব পড়বে না। পরিবারগুলি অবশ্যই বিভাগটিকে
মেডিকেডকে বিল করতে অনুম�োদন দিতে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং
পরিষেবাগুলি সরবরাহিত হয়ে চলবে।

নিরপেক্ষ শুনানির অনুর�োধ — পেরেন্ট হিসাবে আপনার নিরপেক্ষ
শুনানি হিসাবে পরিচিত অনুর�োধ করার অধিকার আছে। এটি একটি
আইনী প্রক্রিয়া। নিরপেক্ষ শুনানির সময় আপনি একটি নিরপেক্ষ শুনানি
আধিকারিকের কাছে (ক�োনও DOE কর্মী নয়) উপস্থিত হবেন এবং
আপনার পক্ষের কথা বলবেন। শুনানি আধিকারিক এবং DOE-এর থেকে
প্রতিনিধি আপনার কথা শুনবেন, সাক্ষীগলি
ু এবং নথিগুলির থেকে প্রমাণ নেবে
এবং কীভাবে আপনার উত্থাপিত সমস্যাগলি
ু সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে
একটি লিখিত সিদ্ধান্ত তৈরি করবে।

পেরেন্টের বিকল্পসমূহ

নিরপেক্ষ শুনানির অনুর�োধগুলি অবশ্যই নিরপেক্ষ শুনানির দফততে এখানে
লিখিত আকারে জমা দিতে হবে:

পেরেন্ট হিসাবে আপনি পরিষেবাগুলিতে সম্মত হওয়ার আগে আপনার সন্তানের
IEP তে কি আছে তা আপনি সম্পূর্ণ বুঝেছেন তা নিশ্চিত করতে অধিকার
এবং দায়িত্ব থাকবে। এমন সময় আসতে পারে যখন আপনার সন্তানের
IEPতে বর্ণিত শিক্ষা সম্পর্কে স্কুলের সাথে নাও সম্মত হতে পারেন। আপনার
সন্তানের য�োগ্যতা, মূল্যায়ন, পরিষেবাদি এবং প্লেসমেন্ট সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি
চ্যালেঞ্জ করার অধিকার আছে। যদি আপনি এই বিষয়গুলিতে ব্যবস্থা নিতে
স্কুলের ব্যবস্থাগ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে সম্মত হন তবে আপনার কাছে
বিকল্প থাকতে পারে:

একবার একটি নিরপেক্ষ শুনানির অনুর�োধ করা হলে “পেন্ডেন্সি,” (কখনও
এটিকে “স্টে-পুট” বলে) প্রয�োজ্য হয়। এর অর্থ আপনার সন্তান তার
বর্তমান প্লেসমেন্টটিতে বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি বা আপনি DOE
এর সাথে ক�োনও চু ক্তিতে না প�ৌঁছান�ো অবধি যে ক�োনও বকেয়া প্রক্রিয়ার
কার্যকর হওয়ার সময়কালটির জন্য বিদ্যমান থাকবে।

Office of Impartial Hearings
131 Livingstron Street, Room 201
Brooklyn, New York 11201
(718) 935-3280
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আপনার নিরপেক্ষ শুনানির অনুর�োধটি অবশ্যই:
n	নিরপেক্ষ শুনানির দফতরটিতে লিখিত আকারে করতে হবে;
n আপনার উদ্বেগ এবং প্রস্তাবিত সমাধানের সাথে সম্পর্কি ত প্রকৃ ত তথ্যগলি
ু
বর্ণনা করুন;
n আপনার সন্তানের নাম এবং ঠিকানা বর্ণনা করুন; এবং
n আপনার সন্তান যে স্কু লগুলিতে যায় তার নাম।
নিরপেক্ষ শুনানির জন্য অনুর�োধ করতে আপনি ব্যবহার করতে পারেন
এমন একটি প্রস্তাবিত ফর্ম CSE অফিস থেকে বা নিরপেক্ষ শুনানির দফতর
থেকে পাওয়া যাবে। আপনি নিউ ইয়র্ক স্টেট অফিস ফর ভ�োকেশনাল অ্যান্ড
এডু কেশনাল সার্ভি সেস টু ইন্ডিভিজুয়ালাস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিসের থেকেও
একটি ফর্ম পেতে পারেন।
রেজ�োলিশনের প্রক্রিয়া যখন একটি নিরপেক্ষ শুনানি ফাইল করা হয়
নিরপেক্ষ শুনানির আপনার অনুর�োধের 15 দিনের মধ্যে DOE আপনি
নিজের নিরপেক্ষ শুনানির অনুর�োধটি ক�োনও রেজ�োলিউশন সভায় বর্ণনা করা
সমস্যাগলি
ু সমাধানের জন্য আপনার সাথে কাজ করবে। এটি মধ্যস্থতার মত�ো
একই নয় তবে এটি নিরপেক্ষ শুনানির প্রক্রিয়ার একটি প্রয়�োজনীয় অংশ।
রেজ�োলিউশনের সভাটি অনুষ্ঠিত হবে না এমন তিনটি উদাহরণ রয়েছে:
1.	যদি আপনি এবং শিক্ষা বিভাগ লিখিত আকারে রেজ�োলিউশন সভাটি
বাতিল করতে সম্মত হন তবে নিরপেক্ষ শুনানির আধিকারিক দফতরে
অবশ্যই বিজ্ঞাপিত হতে হবে এবং একটি নিরপেক্ষা শুনানি 14টি
ক্যালেন্ডার দিবসের মধ্যে নির্ধারিত হতে হবে।
2.	যদি আপনি নিরপেক্ষ শুনানির অনুর�োধটি প্রত্যাহার করেন তবে
রেজ�োলিশনের সভাটি আয়�োজনের প্রয়�োজন নেই।
3. রেজ�োলিউশন সভার সূচি নির্ধারণ করতে শিক্ষা বিভাগের করা নথিবদ্ধ
প্রয়াসগুলির পরেও যদি আপনি অংশ না নেন বা আপনি লিখিত আকারে
রেজ�োলিশন মিটিংটি বাতিল না করেন নিরপেক্ষ শুনানির আধিকারিক
অবশ্যই জ্ঞাপিত হবেন এবং DOE-এর আপনার অনুর�োধটি বাতিল
করতে বলার অধিকার থাকবে।

নিরপেক্ষ শুনানির একটি অনুর�োধ পাওয়ার পরে শুনানির দফতরটি আপনার
ও DOE-এর সাথে টেলিফ�োনে একটি শুনানির সূচি নির্ধারণ করতে য�োগায�োগ
করবে। আপনি নিরপেক্ষ শুনানির প্রক্রিয়াটির একটি সম্পূর্ণ বিবরণও পেতে
পারেন এবং সভার নির্ধারিত তারিখ, সময় এবং স্থান সম্পর্কে লিখিত
আকারে বিজ্ঞাপিত হবেন। যদি আপনি শুনানিতে ক�োনও অ্যাটর্নি আনতে চান
তবে অ্যাটর্নির থেকে উপস্থিতির একটি বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই নিরপেক্ষ শুনানির
দফতরে শুনানির আগে পাঠাতে হবে। স্কুলের কর্মী একটি নিরপেক্ষ শুনানিরও
অনুর�োধ করতে পারে। একটি ব্যাখ্যাকারী প্রয়�োজন হলে সরবরাহিত হবে।
শুনানির পরে, যে সময় আপনি এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মী আপনার স্ব স্ব
অবস্থানগুলি বর্ণনা করেন এবং আপনার সিদ্ধান্তের সমর্থনে সাক্ষ্য জমা দেন
তবে হিয়ারিং আধিকারিক একটি সিদ্ধান্ত লেখেন। সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি
আপনাকে মেল করা হবে।
শুনানি আধিকারিকের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে শুনানির সময় উচ্চারিত প্রমাণের
উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর। এর মধ্যে কারণগুলি অন্তর্ভু ক্ত থাকে এবং সিদ্ধানের
ভিত্তি থাকে। সিদ্ধান্তটি আপনাকে এবং বিভাগটিকে আবেদনের অধিকারের
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিউ ইয়র্ক স্টেট পর্যাল�োচনা আধিকারিককে জানায়। যদি
আপনি সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ থেকে 30 দিনের মধ্যে আবেদন (গুলি) জমা
দেন সমস্ত পক্ষকে শুনানির আধিকারিকের সিদ্ধান্ত মেনে চলার প্রয়�োজন হবে।
প্রাদেশিক পর্যাল�োচনা আধিকারিকের কাছে আবেদন
প্রাদেশিক পর্যাল�োচনার আধিকারিকের কাছে আবেদন অসম্মতিগুলি সমাধান
করার প্রতি আর একটি পদক্ষেপ। আবেদনের জন্য একটি উদাহরণ একটি
আইনী প্রক্রিয়া। আইনজীবির ক�োনও প্রয়�োজন নেই, ক�োনও আবেদন জমা
দেওয়ার জন্য পদ্ধতিগুলি নির্দিষ্ট এবং বিলম্ব এবং বাতিল এড়ান�োর জন্য
অবশ্যই যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। এই তথ্যটি "নিউ ইয়র্ক স্টেট ফর
চিল্ড্রেন এজেস 3-21-এ বিশেষ শিক্ষায় “বকেয়া প্রক্রিয়ার অধিকারসমূহ”
বিভাগটিতে সমন্বিত থাকে: একটি পেরেন্টের সহায়িকা।
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বকেয়া প্রক্রিয়া
আপনার সন্তানের ক�োনও ফ্রি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাবলিক এডু কেশন
(FAPE)- এর অধিকারগুলি নিশ্চিত করতে এবং আপনার
অধিকারাগুলি সংশ্লিষ্ট করতে ও এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অনুধাবনের জন্য
আইন অনুসারে ব্যবহৃত হওয়া প্রক্রিয়াটিই বকেয়া প্রক্রিয়া। বকেয়া
প্রক্রিয়া নিম্নলিখিতটিকে নিশ্চিত করে:
সম্পূর্ণ অবগত থাকার অধিকার — আপনাকে নিজের পছন্দের ভাষায়
বা য�োগায�োগের মাধ্যমে আপনার শিক্ষাগত সিদ্ধান্তের অধিকারগুলি —
প্রক্রিয়ার পদ্ধতিতে অবশ্যই পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপিত হতে হবে।
এগুলি যখন আপনার কাছে সম্মতি চাওয়া হবে তখন এই পেরেন্ট
সহায়িকায় এই উদাহরণগুলি সনাক্ত হবে। সম্মতি প্রদানের অর্থ হ'ল
আপনি আপনার পছন্দের ভাষায় আপনি যে সম্মতি প্রদান করছেন
তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সম্পর্কে অবগত, আপনি সেই
ক্রিয়াকলাপটি লিখিত আকারে অনুধাবন করেন এবং সম্মত হন
এবং যেখানে রেকর্ড গুলি ক�োথায় ও কার কাছে প্রকাশিত হবে সেই
বিজ্ঞপ্তিগুলি অন্তর্ভু ক্ত। সম্মতি দানের অর্থ আপনি সম্মতিটি আপনার
পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাধীন তা ব�োঝেন এবং আপনি যে ক�োনও সময়ে
আপনার সম্মতিটি প্রত্যাহার করতে পারেন। দয়া করে অনুধাবন করুন
আপনি সম্মতি প্রদানের পরে ও আপনি এটি প্রত্যাহার করার পরে
হওয়া আপনার সম্মতি প্রত্যাহার ক�োনও কার্যকে প্রত্যাহার করে না
(অকরণ)।
অংশগ্রহণের অধিকার — আপনার সভাগুলিতে উপস্থিতির মাধ্যমে এবং
অন্যান্য সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার
আছে- এটি আপনাকে আপনার দৃষ্টিক�োণটিকে বিবেচনার অনুমতি
দেবে। এর মধ্যে অন্যান্য ব্যক্তিদের যাদের আপনার সন্তানের মিটিং
সম্পর্কি ত জ্ঞান বা বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে তা অন্তর্ভু ক্ত করবে। এর
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মধ্যে অন্যান্য ব্যক্তিদের যাদের আপনার সন্তানের মিটিং সম্পর্কি ত
জ্ঞান বা বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে তা অন্তর্ভু ক্ত করবে। যদি আপনার
দ�োভাষীর প্রয়�োজন হয় তবে শিক্ষা বিভাগ অবশ্যই তা সরবরাহ
করবে।
চ্যালেঞ্জের অধিকার — আপনার সন্তান সম্পর্কে স্কুলের গৃহীত
সিদ্ধান্তগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানান�োর অধিকার রয়েছে। আপনি মধ্যস্থতার
অনুর�োধ করতে পারেন, এটি হ'ল নিরপেক্ষ হিয়ারিং বা আপনার
সন্তানের শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে পারে বা পার্থক্যগুলির সমাধান
করতে পারে এমন অধিকার। যদি আপনার দ�োভাষীর প্রয়�োজন হয়
তবে শিক্ষা বিভাগ অবশ্যই তা সরবরাহ করবে।
আবেদনের অধিকার — আপনার নিউ ইয়র্ক স্টেট পর্যাল�োচনা
আধিকারিকের কাছে ক�োনও নিরপেক্ষ হিয়ারিং আধিকারিকের সিদ্ধান্তকে
আবেদন জানান�োর অধিকার বা প্রদেশ পর্যাল�োচনা আধিকারিকের
সিদ্ধান্তটি পর্যাল�োচনা প্রার্থনা করতে পারেন। আপনি শিক্ষা বিভাগ
কর্তৃক সূচনা করা আবেদনগুলিকেও বির�োধিতা করতে পারেন।
IEP মিটিংয়ের এক অতিরিক্ত পেরেন্ট সদস্য নেওয়ার অধিকার —
আপনার ক�োনও অতিরিক্ত পেরেন্ট সদস্যকে IEP মিটিংয়ের থাকার
জন্য IEP মিটিংয়ের নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে 72 ঘন্টা আগে
অনুর�োধটি করে অনুর�োধ করার অধিকার আছে।
আপনার সন্তানের স্কুলের রেকর্ড গুলির কপিগুলি পাওয়া এবং/অথবা
পরীক্ষা করারও অধিকার আছে। ক�োনও IEP টিম মিটিংয়ের আগে
আপনার সমস্ত প্রতিবেদন এবং মূল্যায়নগুলি পাওয়া এবং বিবেচনা
করার অধিকার আছে। আপনার সন্তানের IEP এবং মূল্যায়নগুলি
আপনার পছন্দের ভাষায় অনুর�োধ করার অধিকার রয়েছে।

উপবিভাগ 6
হাই স্কু ল—কলেজের পরে কেরিয়ার এবং সেকেন্ডারি পরবর্তী পরিকল্পনা

তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের বিকাশে হাই স্কুলের
স্নাতক একটি গুরত্বু পূর্ণ সম্পূর্ণতার পর্যায়
হিসাবে চিহ্নিত।
হাই স্কুলের পরে জীবনের জন্য প্রস্তুতি শিক্ষার্থীদের আকাদেমিক
প্রোগ্রামগুলি—পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষাগলি
ু যা তারা মিডল ও হাইস্কুলের
গ্রহণ করবে—তা তাদের সেকেন্ডারী পরবর্তী লক্ষ্যগলির
ু সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
তা শিক্ষার্থীরা এবং পেরেন্টরা কীভাবে অনুধাবন করবে তার উপর
নির্ভরশীল।

ডিপ্লোমার প্রয়�োজনীয়তাগুলি কী কী?
		
— রে পৃষ্ঠা 38- এ

n

অ্যাডভান্সড রিজেন্টস ডিপ্লোমা

n

রিজেন্টস ডিপ্লোমা

n

স্থানীয় ডিপ্লোমা

n

IEP ডিপ্লোমা

মিডল স্কুলে ও হাই স্কুলে পরিকল্পনা আপনার সন্তানের হাই স্কুলের পরে
সর্বাধিক সংখ্যক বিকল্প থাকলে তা নিশ্চিত করবে।
সমস্ত শিক্ষার্থীর কলেজ, কেরিয়ার এবং সেকেন্ডারি পরবর্তী ক্রিয়াকলাপগুলির
ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুয�োগ দেয় এমন শিক্ষা পাওয়া উচিত। নিউ ইয়র্ক স্টেট
সম্প্রতি কমন ক�োর লার্নিং স্ট্যান্ডার্ড স হিসাবে পরিচিত একটি নতু ন শিক্ষার
মানক গ্রহণ করেছে (শব্দক�োষ দেখুন, পৃষ্ঠা 43)।

স্নাতকের জন্য পরিকল্পনা।
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আপনার সন্তানের রিজেন্ট বা স্থানীয় ডিপ্লোমা সহ স্নাতক শেষ হওয়ার আগে আপনার সন্তান স্নাতকের পরে ফ্রি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাবলিক এডু কেশন
(FAPE) পাওয়ার আর য�োগ্য থাকবে না তা জানিয়ে অবশ্যই একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি পাবেন। এই রেগুলেশনটি অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থী যারা একটি
IEP ডিপ্লোমা বা ক�োনও স্কিলস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট কমেন্সমেন্ট প্রমাণপত্রাদি নিয়ে স্কু ল ত্যাগ করবে তাদের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য হবে না।

হাই স্কু ল

হাই স্কুলে থাকাকালীন হাই স্কুলের পরে আপনার সন্তানের সুয�োগগুলি কাম্য
করতে আপনার সন্তান, গাইডেন্স ক�ৌঁসলু ী এবং শিক্ষকদের সাথে আকাদেমিক
ও ব্যক্তিগত সম্পাদনাগুলিকে নজর রাখতে এবং ট্র্যাক করতে সাথে আপনার
একত্রে কাজ করা উচিত। নিউ ইয়র্ক স্কু ল ডিস্ট্রিক্টে ক�োনও বাচ্চা অর্জ ন
করতে পারে এমন বহুবিধ স্নাতকের প্রমাণপত্রাদি রয়েছে। অক্ষমতা থাকা
শিক্ষার্থীদের জন্য ডিপ্লোমা বিকল্পগুলির একটি ওভারভিউ নীচে দেওয়া হ'ল।

মিডল স্কুলে পাঠরত বাচ্চার পেরেন্ট হিসাবে আপনাকে হাই স্কুলে প্রবেশিকার
পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। দয়া করে ন�োট করুন অক্ষমতা থাকা
শিক্ষার্থীদের তাদের অক্ষমতা না থাকা পিয়ারগুলির মত�োই যে ক�োনও
হাই স্কুলে প্রয়�োগ করতে একই অধিকার ও সুয�োগ থাকবে। আপনার
সন্তান যখন সপ্তম গ্রেডে থাকে তখনই আপনার ও আপনার সন্তানের হাই
স্কু ল ফেয়ারগুলিতে যাওয়া শুরু করা উচিত। হাই স্কু ল ফেয়ারগুলি ফল
সেমেস্টারে হয়। গ�োটা শহর থেকে হাই স্কু লগুলি এই ফেয়ারগুলিতে উপস্থিত
হয়: কর্মী, শিক্ষার্থী এবং পেরেন্টরা প্রদর্শনের টেবিলগুলিতে থাকে এবং
প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। হাই স্কুলে ভর্তি সম্পর্কে আরও
তথ্যের জন্য, দয়া করে এখানে যান; http://schools.nyc.gov/NR/
rdonlyres/531C5296BC35-43EO-BD29-2D7E29BAB2C7/0/0/
AcpolicySWD.pdf

স্নাতকের প্রয়�োজনীয়তা সম্পর্কে সর্বাধিক আপ টু ডেট তথ্যের জন্য এবং
আপনার সন্তানের মিডল এবং হাই স্কু ল পথের পরিকল্পনায় অন্যান্য
মূল্যবান সংস্থানের জন্য দয়া করে এখানে যান: http://schools.nyc.gov/
RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm

ডিপ্লোমার প্রয়�োজনীয়্তাগুলি
অ্যাডভান্সড রিজেন্টস, রিজেন্টস বা স্থানীয় ডিপ্লোমাগুলি অর্জ ন করতে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই 44টি ক্রেডিট অর্জ ন করতে এবং নির্দিষ্ট স্টেট পরীক্ষাগলি
ু
পাশ করতে হবে। সমস্ত শিক্ষার্থীকে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে নির্দিষ্ট ক্রেডিট পূরণ করতে হবে:
QQ

8 ইংরাজীর ক্রেডিট

QQ

2 কলার ক্রেডিট

QQ

8 স�োশ্যাল স্টাডিজ ক্রেডিট

QQ

4 ফিজিক্যাল এডু কেশনের ক্রেডিট

QQ

6 গণিতের ক্রেডিট

QQ

1 স্বাস্থ্যের ক্রেডিট

QQ

6 বিজ্ঞানের ক্রেডিট

QQ

7 চয়নমূলক ক্রেডিট

QQ

2 ইংরাজী ব্যতীত অন্য ভাষার ক্রেডিট

ডিপ্লোমার প্রয়�োজনীয়তা পরীক্ষাসমূহ

IEP ডিপ্লোমা

অ্যাডভান্সড রিজেন্টস ডিপ্লোমা, একটি রিজেন্ট ডিপ্লোমা এবং একটি স্থানীয়
ডিপ্লোমা পাওয়ার জন্য সমস্ত শিক্ষার্থী য�োগ্য। এই ডিপ্লোমাগুলি পাওয়ার জন্য
য�োগ্য হতে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট রিজেন্ট পরীক্ষাগলি
ু দিতে হবে। সমস্ত শিক্ষার্থী
একবারের বেশি রিজেন্টস দিতে পারে।

নিউ ইয়র্ক স্টেট 2013 এর মত�ো প্রাক্তন “IEP ডিপ্লোমা” ফেজ আউটের
জন্য উদ্দীষ্ট। IEP ডিপ্লোমাটিকে দক্ষতা এবং সাফল্য সূচনার প্রমাণপত্রাদি
প্রতিস্থাপন করবে, এটি গুরত
ু র অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীরা যারা নিউ ইয়র্ক
কমিশনার রেগুলেশন 100.9 — এ সূচিত নিউ ইয়র্ক স্টেট অল্টারনেট
অ্যাসেসমেন্ট (NYSAA) — এ বসার জন্য য�োগ্য তাদের কাছে উপলভ্য।

ডিপ্লোমার প্রয়�োজনীয়তার পরীক্ষাগলি
ু সম্পর্কে সর্বাধিক আপ টু ডেটা তথ্যের
জন্য দয়া করে এখানে আমাদের ওয়েবসাইটে যান http://schools.nyc.gov/
RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm
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দয়া করে অবগত হন যে যদি আপনার সন্তান বিকল্প মূল্যায়নে অংশগ্রহণ
করে তবে সে স্থানীয়, রিজেন্ট বা অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা পাওয়ার য�োগ্য হবে
না।

IEP ডিপ্লোমা প্রাপ্ত বা স্কিলস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট কমেন্সমেন্ট ক্রেডেনশিয়াল
প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা স্কু ল বর্ষ শেষ না হওয়া অবধি স্কুলে থাকার য�োগ্য হবে,
এক্ষেত্রে তারা 21 বছর বয়সী হবে এবং IEP — এ থাকা ডিপ্লোমা
উদ্দেশ্যগলি
ু নির্বিশেষে অ্যাডভান্সড রিজেন্টস, রিজেন্টস্, স্থানীয়, কেরিয়ার্স
অ্যান্ড টেকনিকাল এডু কেশন (CTE) বা GED ডিপ্লোমা চালিয়ে যেতে
পারে।

স্থানান্তরণের পরিষেবাদি এবং সেকেডারি পরবর্তী বিকল্পসমূহ
স্থানান্তরণের পরিষেবাদি ক্রিয়াকলাপের ক�োঅর্ডিনেটেড সেট হিসাবে আইন
অনুসারে সংজ্ঞায়িত, এগুলি শিক্ষার্থীদের প্রাপ্তবয়্স্ককালে নির্দিষ্ট করা
ফলাফলগুলিকে কাটিয়ে উঠতে প্রস্তুত করতে নকশাকৃ ত। ফলাফলগুলির
মধ্যে সেকেন্ডারি পরবর্তী শিক্ষা তত্সহ 2 ও 4 বছরের কলেজ, নিয়�োগ,
ভ�োকেশনাল প্রশিক্ষণ, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্কদের পরিষেবাদি, স্বতন্ত্রভাবে
থাকা এবং কমিউনিটিতে অংশগ্রহণ অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে। প্রতিটি
শিক্ষার্থীদের জন্য ক্রিয়াকলাপগুলির সেট শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র প্রয়�োজনীয়তা,
অগ্রাধিকার এবং আগ্রহগুলির ভিত্তিতে হওয়া প্রয়�োজন। ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে
অবশ্যই নির্দেশিকা, কমিউনিটি অভিজ্ঞতা এবং নিয়�োগের বিকাশ বা অন্যান্য
স্কু ল পরবর্তী প্রাপ্তবয়্স্ককালে উদ্দেশ্যগলি
ু অন্তর্ভু ক্ত থাকবে।
ক্রিয়াকলাপগুলি শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পছন্দ এবং আগ্রহগুলি বিবেচনা করে
শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট এবং এটি শিক্ষার্থীর সেকেন্ডারি পরবর্তী উদ্দেশ্য এবং
স্থানান্তরণের প্রয়�োজনীয়তার ভিত্তিতে এবং সমর্থনের জন্য। IEP টিমটির
স্থানান্তরণের প্রয়�োজনীতাগুলি সনাক্ত করা উচিত, এটি হাই স্কু ল থেকে
সেকেন্ডারি পরবর্তী স্কুলের ক্রিয়াকলাপগুলিতে স্থানান্তরণে সম্পর্কি ত করতে
পারে এমন শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমগুলিতে নজর দেয়। পাঠ্যক্রমের উদাহরণগুলিতে
স্কুলের কারিকুলামের ক�োর্সওয়ার্ক , অ্যাডভান্সড প্লেসমেন্টের পাঠ্যক্রমগুলি এবং/
অথবা শিক্ষার্থীর সেকেন্ডারি পরবর্তী লক্ষ্যগলির
ু সাথে সম্পর্কি ত কেরিয়ার
এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্র অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে।

ক্রিয়াকলাপগুলির একটি ক�োঅর্ডিনেটেড সেট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে
আল�োকপাত করে:
n	শিক্ষার্থীর সেকেন্ডারি পরবর্তী স্কু ল ত্যাগের জন্য প্রস্তুত করতে প্রয়�োজন
হতে পারে এমন নির্দেশিকা এবং/অথবা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমসমূহ। নির্দেশিকায়
নির্দিষ্ট সাধারণ এবং/অথবা বিশেষ শিক্ষার পাঠ্যক্রমের নির্দেশিকা, এবং/
অথবা ক�োনও বিশেষ দক্ষতা শেখাতে নির্দেশিকা (যেমন সমস্যা সমাধানের
দক্ষতাগুলি) অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে।
n সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলি যাতে শিক্ষার্থীর লক্ষ্যযুক্ত স্কু ল পরবর্তী
ফলাফলগুলিতে য�োগ দিতে শিক্ষার্থীকে সমর্থন দেওয়ার প্রয়�োজন হতে পারে
(যেমন কাউন্সেলিং, কাজের ক�োচিং, স্পিচ থেরাপি)।
n	নিয়�োগ বা অন্যান্য স্কু ল পরবর্তী প্রাপ্তবয়স্ক লিভিং পরিষেবাদি বা
ক্রিয়াকলাপগুলি যা শিক্ষার্থীর নিয়�োগের জন্য এবং অন্যান্য সেকেন্ডারি
পরবর্তী স্কু ল প্রাপ্তবয়স্ক লিভিং উদ্দেশ্যগলি
ু পূরণের জন্য প্রস্তুত করতে
প্রয়�োজন (যেমন কাজের অভিজ্ঞতার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ, কলেজ বা
নিয়�োগের আবেদনগুলি পূরণে সহায়তা, সাক্ষাত্কারের)।
n	কমিউনিটি অভিজ্ঞতাসমূহ—যে ক্রিয়াকলাপগুলি ক�োনও শিক্ষার্থীর লক্ষ্যযুক্ত
স্কু ল পরবর্তী ফলাফলগুলি অর্জ ন করতে ক�োনও কমিউনিটিতে অংশ
নেওয়ার জন্য বা কমিউনিটি সংস্থানগুলি (যেমন অন্যান্য স্কু ল পরবর্তী
কাজ, ইন্টার্নশিপ, কমিউনিটি বিন�োদনের ক্রিয়াকলাপসমূহ) অ্যাক্সেস
করতে শিখতে প্রয়�োজন।
n অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং (ADL), যদি শিক্ষার্থীর প্রয়�োজনের
জন্য উপযুক্ত হয় তবে পরিষেবা ও ক্রিয়াকলাপগুলি প্রতিদিনের লিভিং
দক্ষতাগুলিকে সহায়তা করবে।
n ফাংশনাল ভ�োকেশনাল অ্যাসেসমেন্ট (FVA) শিক্ষার্থীর শক্তি, ক্ষমতা এবং
প্রকৃ ত বা সিমুলেটেড কাজের সেটিংয়ে প্রয়�োজন অথবা প্রকৃ ত কাজের
নমুনা অভিজ্ঞতাগুলি নির্ধারণ করতে একটি মূল্যায়ন।
আপনার সন্তানের বয়স 15 হলে তারা যাতে সেকেন্ডারি পরবর্তী বিকল্পগুলি
সর্বাধিকীকরণ করতে সক্ষম হয় তাই সে সময় আপনার সন্তানের স্থানান্তরণের
ক্রিয়াকলাপগুলি নিয়ে আল�োচনা ও পরিকল্পনা করা গুরত্বু পূর্ণ।
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অ্যাডাল্ট কেরিয়ার অ্যান্ড কন্টিনিউইং এডু কেশন সার্ভি সেস—ভ�োকেশনাল রিহ্যাবিলিটেশন (ACCES-VR)
অ্যাডাল্ট কেরিয়ার অ্যান্ড কন্টিনিউইং এডু কেশন সার্ভি সেস—ভ�োকেশনাল রিহ্যাবিলিটেশন (ACCES-VR) অক্ষমতা থাকা ব্যক্তিদের নিয়�োগের ক্ষেত্রে
স্বাধীন হয়ে উঠতে প্রতিবছর সুয�োগ দেবে। ACCES-VR নিউ ইয়র্ক স্টেট এডু কেশন বিভাগের দফতর এবং এটি য�োগ্য স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের কাজের প্রস্তুতি
এবং প্রস্তুতির পরিষেবা সরবরাহ করে। ACCES-VR অক্ষমতা থাকা যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা ব�োধ করছে এমন
ব্যক্তিদের সহায়তা করে।
স্কু ল থেকে বের�োন�োর দু'বছর আগে ACCES-VR এর রেফারাল, পরিষেবাদিতে বিঘ্নকে প্রতিহত করে এবং শিক্ষার্থীদের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার স্থানান্তরণে
সহায়তা করবে। ACCES-VR পাঁচটি বর�োর প্রতিটিতে অবস্থিত।

বর�ো জিলা দফতর	ফ�োন নম্বর	

ঠিকানা

ব্রঙ্কস
718-931-3500
		

1215 Zerega Avenue
Bronx, NY 10462

ব্রুকলিন
718-722-6700
		
		

New York State Office Building
55 Hanson Place, Second Floor
Brooklyn, NY 11217

ম্যানহাটান
212-630-2300
		

116 West 32nd Street, 6th Floor
New York, NY 10001

হারলেম স্যাটেলাইট অফিস
212-961-4420
ট্রিট		
110তম স্ট্রিট থেকে 155তম		

Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building
163 W.125th Street, 7th Floor, Room 713
New York, NY 10027

কুইন্স	
347-510-3100
		
		

1 LeFrak City Plaza
59-17 Juction Boulevard, 20th Floor
Corona, NY 11368

স্তাতেন আইল্যান্ড স্যাটেলাইট অফিস 718-816-4800
		

2071 Clove Road, Suites 204 and 205
Staten Island, NY 10304

আরও তথ্যের জন্য, এখানে ACCES-VR ওয়েবসাইটটি দেখুন: 	http://www.acces.nysed.gov/vr/
www.fcny.org/train/trainhtml/geninfo.htm
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শব্দ ক�োষ

অ — অক্ষম: শ্রেণিবদ্ধ না হওয়া ক�োনও শিক্ষার্থী যার অক্ষমতা আছে
এবং ক�োনও বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা পায় না।
অনুর�োধ করা পর্যাল�োচনা: বাচ্চার IEPটি তার প্রয়�োজনীয়তাগুলি পূরণ
চালিয়ে যাচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করতে পর্যাল�োচনার জন্য IEP টিম মিটিং।
ক�োনও পেরেন্ট, ক�োনও শিক্ষক বা অন্যান্য স্কু ল কর্মী সদস্যের দ্বারা যে
ক�োনও সময় পর্যাল�োচনার অনুর�োধ করা যেতে পারে।

আলাদা করে না দেখার ক্ষেত্রে সহায়তা পরিষেবাদি: আলাদা ভাবে না
দেখা ক�োন ছাত্রকে আর ক�োন বিশেষ শিক্ষাগত পরিষেবা না দিয়েই সাধারণ
শিক্ষার ক্লাসে ফিরে যেতে দেওয়া সহায়তা। আলাদা ভাবে না দেখার ক্ষেত্রে
দেওয়া পরিষেবাদি যেদিন থেকে আলাদা ভাবে দেখার প্রয়�োজন নেই বলে ঠিক
করা হয় সেই দিন থেকে এক বছর পর্যন্ত দেওয়া হতে পারে এবং এর মধ্যে
এই বিষয়গুলি থাকতে পারে নির্দেশ বিষয়্ক সহায়তা এবং সংশ�োধন, স্পীচ
এবং ভাষা পরিষেবাদি, কাউন্সিলিং পরিষেবাদি ইত্যদি।
আলাদা বলে না দেখা: ক�োন একটি ছাত্রের আর বিশেষ শিক্ষাগত
পরিষেবার প্রয়�োজন নেই সেই সিদ্ধান্ত ক�োন IEP টিম পক্ষ থেকে নেওয়া।

অন্যান্য সহায়তা পরিষেবাদি: বর্তমান শিক্ষামলূ ক প্রোগ্রামে রক্ষণ করতে
হওয়া বিকাশমূলক বা সংশ�োধনমূলক সহায়তার প্রয়�োজন এমন শিক্ষার্থীদের
সরবরাহিত সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলি।

আর্টি কুলেশন: এটি প্রতি বছর বসন্তকালে শুরু হয় ও একই প্রোগ্রামের
মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক থেকে মাঝারিতে বা মাঝারি থেকে হাই স্কুলে
শিক্ষার্থীর চালনা নির্ধারণের এক প্রক্রিয়া।

অফিস অফ স্টুডেন্ট এনর�োলমেন্ট (OSE): সেন্ট্রাল অফিস অফ
স্টুডেন্ট এনর�োলমেন্ট শিক্ষার্থীদের নিয়�োগ, এনর�োলমেন্ট, অঞ্চল স্থিরীকরণ
এবং চয়েস প্রোগ্রামগুলি সমস্ত গ্রেডের স্তরগুলিতে একটি শহর ভিত্তিক বেসিসে
সুবিধা প্রদান করে।

অক্ষমতা রয়েছে এমন নিরপেক্ষ ব্যক্তির শিক্ষার বিকাশের আইন
(IDEIA): একটি ফেডেরাল আইন যার মাধ্যমে অক্ষমতা রয়েছে এমন
ছাত্রদের সবথেকে কম প্রতিবন্ধতামূলক পরিবেশে একটি বিনামূল্যে যথাযথ
সর্বজনীন শিক্ষা (FAPE) 3 বছর বয়্স থেকে ছাত্রের 21 বছর বয়স
হওয়া পর্যন্ত বা উচ্চ বিদ্যালয় ডিপ্লোমা সমেত স্নাতক হওয়া পর্যন্ত দেওয়া
হয়।

ইংরাজি ভাষা শিক্ষার্থী (ELL): একজন ছাত্র যিনি বাড়িতে ইংরাজিতে
কথা না বলে অন্য ক�োন একটি ভাষাতে কথা বলেন এবং হয় Lab-R
এবং/অথবা NYSESLAT এ ইংরাজিতে রাজ্য নির্দিষ্ট দক্ষতার স্কোরের
তু লনায় কম স্কোর করেন।
আধাপেশাদার: যে ব্যক্তি সহায়তা সরবরাহ করে (যেমন আচরণের
পরিচালনা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবহণ বা শ�ৌচ সেবা, প্রতীক্ষারত প্লেসমেন্টের
পরিষেবাদি, বিকল্প প্লেসমেন্টের পরিষেবাদি বা প্রতীক ভাষার ব্যাখ্যা) হয়
সমগ্র ক্লাসে বা ক�োনও স্বতন্ত্র বা শিক্ষার্থীর গ�োষ্ঠী।
ঈষত্পরিবর্তনগুলি: কারিকুলামে একটি পরিবর্তনের বর্ণনা করে।

অ্যাক�োম�োডেশন: নির্দেশিকায় সমান অ্যাক্সেস ও অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীদের
জন্য মূল্যায়ন সরবরাহ করে এমন সরঞ্জাম ও পদ্ধতিগুলি। অক্ষমতা
থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য "খেলার মাঠটি সমান করা" র জন্য নকশাকৃ ত,
অ্যাক�োম�োডেশনগুলি সাধারণত নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে গ�োষ্ঠীবদ্ধ থাকে:
n উপস্থাপনা (যেমন, নির্দেশগুলির পুনরাবৃত্তি, জ�োরে পড়া, উত্তর
পত্রকগুলিতে আরও বড় বাবল ব্যবহার করা, ইত্যাদি);
n	প্রতিক্রিয়া (যেমন, বইতে উত্তরগুলি চিহ্নিত করা, রেফারেন্স সহায়ক
ব্যবহার, পয়েন্টিং, কম্পিউটার ব্যবহার করা, ইত্যাদি);
n টাইমিং/শিডিউলিং (যেমন, বাড়ান�ো সময়, প্রায়শই বিরতি, ইত্যাদি);
n	সেটিং (যেমন, অধ্যয়নের ক্যারেল, বিশেষ আল�োক, পৃথক ঘর, ইত্যাদি)

অ্যাক�োম�োডেশনগুলি ফর্ম্যাটগুলির বা পদ্ধতিগুলির পরিবর্তন যা শিক্ষার্থীদের
অক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ করার পরিবর্তে প্রস্তুতির সাথে অংশগ্রহণ করতে
সক্ষম করে, ঈষত্পরিবর্তনগুলি কঠিনতার স্তর এবং/অথবা সামগ্রীর গুণমান
উভয়ই আরও অধিক নিবিড় পরিবর্তন হয়। অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীরা
যারা ক�োনও নির্দেশক শিক্ষাদান করছে এমন ক�োনও সামগ্রীকে অনুধাবন
করতে অক্ষম হয় তাদের জন্য ঈষত্পরিবর্তনগুলি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ,
অ্যাসাইনমেন্টগুলি সংখ্যায় হ্রাস পায় এবং কগনিটিভ বিকৃ তিগুলি থাকা
ক�োনও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীকে যাতে তারা অন্তর্ভু ক্ত সেই সাধারণ শিক্ষার
শ্রেণিটির সামগ্রীকে অনুধাবনের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে।

ওয়ার্ক — স্টাডি: প্রাপ্তবয়্স্কদের জগতের জন্য প্রস্তুত করতে শিক্ষামলূ ক,
অ্যাটেন্ড পত্রের অনুম�োদন: শিক্ষার্থীরা প্রস্তাবিত বিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাগুলি গ্রহণ করতে শুরু করবে এমন তারিখ নির্দিষ্ট করে বিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাগুলিতে পেরেন্টদের সম্মতি দানের পরে তাদের প্রেরিত একটি বিজ্ঞপ্তি।

ভ�োকেশনাল এবং কার্য সম্পর্কি ত অভিজ্ঞতাগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য
সেকেন্ডারি শিক্ষার্থীদের জন্য সুয�োগগুলি।

এই সমস্ত ভাষাতে উপলভ্য: “ইংরাজি ছাড়া অন্য যে অতি পরিচিতি
অ্যাড�োপটিভ পেরেন্টস: প্রাপ্তবয়স্করা যারা আইনি দত্তক গ্রহণের পদ্ধতির
মাধ্যমে একটি বাচ্চার দায়িত্ব নিয়েছে যেখানে জন্মদাতা বাবা-মায়ের
অধিকারগুলি বাতিল হয় বা অবসান হয়।

অ্যাডাপ্টেড ফিজিক্যাল এডু কেশন (APE): অক্ষমতা থাকা বাচ্চারা
যারা নিয়মিত শারীর শিক্ষার প্রোগ্রামে নিয়মিত বা সফলভাবে অংশ নিতে
নাও পারে তাদের জন্য একটি বিশেষীকৃ ত শারীর শিক্ষার প্রোগ্রাম।
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ভাষাগুলি DOE ছাত্রেরা এবং তাদের অভিভাবকেরা ব্যবহার করে থাকেন
তাদেরই উপলভ্য ভাষার তালিকায় রাখা হয়েছে। বর্তমানে, DOE এই
ধরনের নয়টি ভাষাকে চিহ্নিত করেছে যেগুলি ইংরাজি সমেত প্রাথমিক ভাষা
যা 95% বেশি DOE ছাত্রেরা এবং তাদের অভিভাবকেরা ব্যবহার করে
থাকেন। এই সমস্ত ভাষা হল: আরবী, বাংলা, চিনা, ফরাসি, হাইতিয়ান
ক্রেয়�োলে, ক�োরিও, রুশ, স্পেনীয় এবং উর্দু।

ক�োনও শ্রেণিতে সাক্ষাতের অধিকার: বাচ্চাটি যে স্কুলে বিশেষ শিক্ষা

গ�োপনীয়তা: শিক্ষা দপ্তরেরদায়িত্ব হল ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষার রেকর্ড এমন

পরিষেবাগুলি পাবে তাতে পেরেন্টের দেখার অধিকার থাকবে। পেরেন্টকে
শিক্ষার্থী যে প্রোগ্রামটি পাওয়ার প্রস্তাবিত তার একটি উদাহরণ দেখিয়ে একটি
শ্রেণিতে প্রদর্শন করা হতে পারে।

ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যাতে শুধমু াত্র উপযুক্ত কর্মীরাই ছাত্রদের IEP এবং
রেকর্ড দেখতে পেতে পারেন।

কমন ক�োর লার্নিং মানকগুলি:কমল ক�োর মানকগুলি শিক্ষার্থীদের হাই
স্কু ল থেকে প্রস্তুত হয়ে স্নাতক হয়ে কলেজে এবং কেরিয়ারে সফল হতে প্রতি
বছর কী শিখতে হবে তার একটি স্পষ্ট ছবি সরবরাহ করে। সাধারণ
প্রাথমিক শিক্ষার গুণমান এর বিষয়ে বিস্তারিত জানতে, এই ওয়েবসাইটের
লিঙ্কে যান http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/
About/default.htm

কমিটি অন স্পেশাল এডু কেশন (CSE) অফিস: “CSE অফিস”
কমিটি অন স্পেশাল এডু কেশন দফতরে এবং সেই দফতরে থাকা টিমগুলিতে
পাশাপাশি অন্যান্য IEP টিমগুলি দলগুলিতে ঐতিহাসিকভাবে রেফার করা
আছে। বর্তমানে “কমিটি অন স্পেশাল এডু কেশন অফিস” এবং “IEP
টিমগুলি” পৃথকভাবে রেফার করা হয়। IEP টিমগুলি স্কু লগুলি এবং বিশেষ
শিক্ষার দফতর সম্পর্কে কমিটি উভয়তেই অবস্থিত এবং এগুলি সম্পূর্ণ
কমিটি বা উপ কমিটি উভয়তেই রচিত হতে পারে। বিশেষ শিক্ষার দফতর
সম্পর্কে কমিটিতে থাকা এবং চেয়ারপার্সন কর্তৃক নির্দেশিত IEP টিমগুলি বেশ
কয়েকটি শিক্ষার্থীর গ�োষ্ঠীর জন্য দায়বদ্ধ।
এই দলগুলি 5 থেকে 21 বছর বয়সী সমস্ত শিক্ষার্থী যারা ডিস্ট্রিক্টের
ভ�ৌগলিক সীমারেখার মধ্যে স্কুলে য�োগ দেয় তাদের কাছে দায়বদ্ধ তা হ’ল
একটি:
n	প্রাইভেট স্কু ল
n	প্যার�োকিয়াল স্কু ল
n	চার্টার স্কু ল
n	প্রদেশ অনুম�োদিত নন-পাবলিক স্কু ল
বিশেষ শিক্ষা দফতরের কমিটিতে অবস্থিত IEP টিমগুলি যে শিক্ষার্থীরা বিশেষ
শিক্ষা দফতরের কমিটি দ্বারা পরিষেবা সরবরাহ করে এমন ডিস্ট্রিক্টগুলির
ভ�ৌগলিক সীমারেখাগুলির মধ্যে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য এবং যারা এটি পূরণ
করে তাদের জন্য দায়বদ্ধ:
n	নিউ ইয়র্ক শহর এবং নিউ ইয়র্ক প্রদেশের বাইরে নন-পাবলিক স্কু লগুলিতে
অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা;
n	যে শিক্ষার্থীরা তাদের IEP-তে তাদের প্লেসমেন্ট হিসাবে ঘর বা
হাসপাতালের নির্দেশ পায় (দয়া করে ন�োট করুন এটিতে অস্থায়ী গৃহের
নির্দেশিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভু ক্ত করে না কারণ এই শিক্ষার্থীরা
তাদের পূর্ববর্তী স্কুলে ফিরবে বলে প্রত্যাশা করা হয়);
n ঘরে শিক্ষা পাওয়া শিক্ষার্থীরা; এবং
n	যে শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হচ্ছে না।

কমিশনারের রেগুলেশন: ফেডেরাল এবং প্রদেশ শিক্ষার আইনের ভিত্তিতে
স্টেট এডু কেশন বিভাগের নির্দেশিকাগুলি যা অন্যান্য বিষয়গুলির পাশাপাশি
বিশেষ শিক্ষা রেফারালে, মূল্যায়নে এবং প্লেসমেন্টের প্রক্রিয়াতে যে পর্যায়গুলি
স্কু ল ডিস্ট্রিক্টকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

ছাত্রের IEP তে প্রোগ্রাম প্রস্তাবনার অংশ হিসাবে বাড়ির জন্য
নির্দেশ: বাড়ির জন্য নির্দেশ উপযুক্ত IEP দল এমন ছাত্রদের জন্য প্রস্তাব
করতে পারে যারা চিকিত্সাগত বা মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতায় ভু গছেন এবং যার
কারণে তারা দীর্ঘ সময় ধরে (যেমন এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে)
ক�োন পাবলিক বা প্রাইভেট ফেসিলিটিতে থাকতে পারেন না।

দ্বিতীয় বা অপ্রধান ভাষা হিসাবে ইংরাজি (ESL): ELL দের
ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে এবং ইংরাজি থাকা বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশাত্মক
ব্যবস্থার মাধ্যমে অপ্রধান বা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজি (ESL) শেখান�ো
হয়।
ছাত্রেরা যাতে তাদের মাতৃ ভাষায় বিষয়গুলিকে প্রকাশ করতে পারেন তার
জন্য মাতৃ ভাষায় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মাতৃ ভাষায় যে সমস্ত সহায়তা
দেওয়া হয়ে থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে- ক্লাসের মধ্যে অন্যের সাথে নিজের
মাতৃ ভাষায় বিষয়াদি আল�োচনা করতে উত্সাহ দেওয়া, ছাত্রেরা যা বুঝেছেন
তা মাতৃ ভাষার মাধ্যমে লিখতে দেওয়ার সুয�োগ, এবং মাতৃ ভাষায় পাঠ্যবই,
লাইব্রেরী, অভিধান, রেফারেন্স সামগ্রী প্রস্তুত করা, এবং ক্লাসরুমে ছাত্রদের
ব্যবহারের জন্য থাকা প্রযুক্তিগত জিনিসপত্র মাতৃ ভাষায় করা।

দ�োভাষী/অনুবাদক: এমন একজন ব্যক্তি যিনি অভিভাবকের প্রাথমিক
ভাষায় বা য�োগায�োগের ভাষায় কথা বলেন বা বাচ্ছাটির বলা ভাষায় কথা
বলেন এবং অভিভাবকদের জন্য মিটিং এ দ�োভাষীর কাজ কারেন এবং/
অথবা ছাত্রদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দ�োভাষীর কাজ করেন।

দ্বিভাষিক নির্দেশিকা:
ট্রানজিশনাল বাইলিঙ্গুয়াল এডু কেশন (TBE): ট্রানজিশনাল
বাইলিঙ্গুয়াল এডু কেশন (TBE) দু’টি ভাষার আর্ট স এবং বিষয়
নির্দেশকে শিক্ষার্থীর মাতৃ /নিজস্ব ভাষায় এবং ইংরাজিতে পাশাপাশি
ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে (ESL) নিবিড় নির্দেশিকা হিসাবে
সরবরাহ করে। শিক্ষার্থী ইংরাজিতে দক্ষতা বিকাশ করার সাথে সাথে
ইংরাজিতে নির্দেশিকা বৃদ্ধি পায় এবং মাতৃ ভাষায় নির্দেশিকাটি কমতে শুরু
করে।

ডু য়াল ল্যাঙ্গোয়েজ (DL): ডু য়াল ল্যাঙ্গোয়েজ প্রোগ্রামগুলি ইংরাজি
ভাষায় নির্দেশিকার প্রয়�োজনীয়তা থাকা ELL শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি
দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিখতে আগ্রহী ইংরাজী ভাষী শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত
করে। প্রোগ্রামগুলি তাদের স্কুলিংয়ে সময়কালটি জুড়ে ELLগুলির মাতৃ
ভাষা এবং ইংরাজি ভাষার দক্ষতাগুলি বিকাশ করা অন্য দিকে ইংরাজি
বলা শিক্ষার্থীদের দ্বিভাষী করে তু লতে কাজ চালিয়ে যাবে। উভয় গ�োষ্ঠীই
একে অপরের জন্য লিঙ্গুইস্টিক র�োল মডেল হিসাবে কাজ করে এবং
তাদের ইন্টারেকশনের মাধ্যমে তারা উভয় ভাষাতেই ভাষা বিকাশে
সমর্থন করে। শিক্ষার্থীরা তাদের অর্ধেক নির্দেশিকা ইংরাজিতে এবং
তাদের অর্ধেক লক্ষ্য ভাষাটিতে পাবে।
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দ্বিভাষিক মূল্যায়ন: ইংরাজি এবং বাচ্চার পছন্দের ভাষাটিতে দু’টি ভাষাই
ব�োঝে এমন পেশাদারদের দ্বারা আয়�োজিত একটি মূল্যায়ন। মূল্যায়নটি শিক্ষা
বিভাগের দ্বিভাষিক মূল্যায়্নকারী, শিক্ষা বিভাগের সাথে ঠিকা চু ক্তিতে
এজেন্সি কর্তৃক নিযুক্ত ক�োনও মূল্যায়নকারী, ক�োনও শিক্ষা বিভাগ ব্যতীত
অন্য বিভাগের স্বাধীন মূল্যায়নকারী বা ইন্টারপ্রেটার সহ ক�োনও এক ভাষিক
মূল্যায়নকারী দ্বারা এটি আয়�োজিত হতে পারে।
নিউ ইয়র্ক স্টেট অনুম�োদিত নন্ — পাবলিক স্কু ল: সর্বজনীনভাবে
অর্থপ্রাপ্ত বিশেষ শিক্ষা প্রোগ্রাম সরবরাহ করে এমন একটি স্কু ল এবং তা নিউ
ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশনের অংশ।

নিউ ইয়র্ক স্টেট ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাচিভমেন্ট
টেস্ট (NYSESLAT):
ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ লার্নার্স (ELLs) NYSESLAT দ্বারা কিন্ডারগার্টে ন থেকে
গ্রেড 12 অবধি অধিগৃহীত হয়। তারা NYSESLAT — এ তাদের স্কোরটি
ইংরাজিতে দক্ষতা অর্জ ন করেছে এবং অতিরিক্ত ক�োনও সহায়তার প্রয়�োজন
নেই তা সূচিত না করা অবধি ESL ও দ্বিভাষিক পরিষেবাদি পাওয়া চালিয়ে
যাবে।

নিদানিক: ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশন মূল্যায়ন পেশাদারদের জন্য ব্যবহৃত
আর একটি পদ, যেমন স্কু ল মনস্তত্ববিদ বা স্কু ল সামাজিক কর্মী।

নন — পাবলিক স্কু ল এলিজিবিলিটি ন�োটিস (P1 — R): ক�োনও
বিশেষ শ্রেণির জন্য আগাম লিখিত বিজ্ঞপ্তি (প্রস্তাবনার চূ ড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি হিসাবে
পূর্বতর পরিচিত) যখন ক�োনও শিক্ষার্থীকে সম্মতির তারিখ থেকে প্রারম্ভিক
রেফারালগুলির তারিখ থেকে 60 তম স্কু ল দিবসে বা তার আগে বা পূর্বে
চিহ্নিত শিক্ষার্থীর জন্য রেফারালের প্রাপ্তির 60 তম দিন থেকে বিভাগটি
পেরেন্টদের একটি পত্র (P1 — R) সরবরাহ করতে দায়বদ্ধ যা শিক্ষার্থীর
সর্বজীন ব্যয়ে ক�োনও প্রদেশ অনুম�োদিত অ — সর্বজনীন স্কুলে প্লেসমেন্টের
ক্ষমতা দেয়।
যদি তবুও নথিবদ্ধ পেরেন্টাল বিলম্ব হয়ে থাকে (যেমন পেরেন্ট প্রারম্ভিক
মূল্যায়নগুলিতে সম্মতি দানে প্রত্যাখ্যান করে, শিক্ষার্থী নিউ ইয়র্ক সিটি
থেকে চলে গিয়ে থাকে, অধ্যক্ষ এবং পেরেন্ট রেফারাল প্রত্যাহারে সম্মত হয়,
রেফারালটি রেফার করা পক্ষ দ্বারা প্রত্যাহৃত হয় বা পেরেন্ট বাধ্য সময়
রেখার বাইরে সম্পূর্ণ হওয়া ক�োনও স্বাধীন মূল্যায়নের অনুর�োধ করে)
বিভাগটি পেরেন্টকে উল্লেখয�োগ্য পেরেন্টাল বিলম্বের সময়কালে বৈশিষ্ট্যযুক্তর
সমতু ল মূল 60তম স্কু ল দিনের বাইরের ক�োনও সময়কালের জন্য P1 — R
পাঠান�ো থেকে দূরে থাকতে পারে।

নিরপেক্ষ মূল্যায়ন: শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়�োগ করা হয়নি এমন
এক নিরপেক্ষের তরফ থেকে পরিচালিত মূল্যায়ন। শিক্ষা দপ্তর এই মূল্যায়ন
বাবদ খরচ য�োগাবে যদি ক�োন পক্ষপাতহীন শুনানি আধিকারিক দ্বারা শিক্ষা
দপ্তরের মূল্যায়ন যথাযথ নয় বলে জানান�ো হয় বা DOE ক�োন নিরপেক্ষ
মূল্যায়নের জন্য অর্থ দিতে সম্মতি জানায়। এই মূল্যায়্ন এবং অভিভাবক যে
মূল্যায়ন বাবদ নিজে বা বিমার মাধ্যমে অর্থ দেন তা এক নয় (“ব্যক্তিগত
মূল্যায়ন”)।
নিয়মিত শিক্ষা: সাধারণ শিক্ষার কারিকুলাম দেখুন।
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পছন্দের ভাষা: পেরেন্ট বলার জন্য সর্বাধিক স্বচ্ছন্দ ব�োধ করে এমন
ভাষা। এটি বাড়িতে নিয়মিত বলতে পারা বা না বলতে পারা ভাষা নাও
হতে পারে।
আগাম লিখিত বিজ্ঞপ্তি: স্কু ল জিলা থেকে লিখিত প্রতিবেদনগুলি যা পেরেন্টদের
সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত প্লেসমেন্ট সূচনা বা পরিবর্তন
বা শিক্ষার্থীর জন্য একটি ফ্রি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাবলিক এডু কেশন (FAPE)
এর সংস্থান সূচনা বা পরিবর্তনকে সম্পর্কি ত করে প্রস্তাবনা(গুলি) সম্পর্কে
পেরেন্টদের জ্ঞাত করে।

পরিচালনা কর্তৃপক্ষের প্রয়�োজন: প্রাপ্তবয়্স্কর পর্যবেক্ষণের পরিমাণ
এবং ক�োনও শিক্ষার্থীর প্রয়�োজনীয়্তাগুলি মেটাতে প্রয়�োজনীয় পরিবেশগত
ঈষত্পরিবর্তন। এটি অবশ্যই IEP — এ চিহ্নিত হতে হবে।
পুনরায় মূল্যায়ন: অক্ষমতা থাকা ক�োনও শিক্ষার্থীর জন্য একটি আপডেট
থাকা মূল্যায়ন(গুলি)। এটির জন্য একটি অনুর�োধ শিক্ষার্থীর শিক্ষক, পেরেন্ট
বা স্কু ল জিলা দ্বারা করতে পারা যেতে পারে। এটি ছাড়াও, অক্ষমতা থাকা
শিক্ষার্থীদের অবশ্যই প্রতি তিন বছরে একবার পুনরায় মূল্যায়ন করতে হবে,
যখন পুনরায় মূল্যায়নটি আবশ্যিক নয় লিখিত আকারে জিলা এবং পেরেন্ট
না জানায় তখন ব্যতিক্রম হয়। পুনরায় মূল্যায়নটি স্কু লটি এবং পেরেন্টটি
অন্যথায় সম্মত না হলে বছরে একবারের বেশি নাও আয়�োজিত হতে পারে।

পেরেন্ট সদস্য: স্কু ল জিলায় অক্ষমতা থাকা ক�োনও সন্তানের পেরেন্ট
যারা IEP টিম মিটিংগুলিতে অংশ নেয় এবং জ্ঞাত বা সন্দেহযুক্ত অক্ষমতা
থাকা ক�োনও বাচ্চার পেরেন্টকে তার বাচ্চার জন্য শিক্ষামলূ ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে
সহায়তা করে। পেরেন্টদের IEP টিম মিটিংগুলিতে পেরেন্ট সদস্যের অংশগ্রহণ
প্রত্যাখানের অধিকার আছে।
পেরেন্টাল সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ: নিউ ইয়র্ক শিক্ষা আইন
অনুসারে সংজ্ঞায়িত সন্তানের সাথে পেরেন্টাল সম্পর্কে থাকা তত্সহ ক�োনও
বাবা বা মা (জন্মদাতা বা দত্তক), সত বাবা, সত মা, আইনত নিযুক্ত
অভিভাবক বা হেফাজতে রাখা ক�োনও ব্যক্তি। হেফাজতে থাকা ক�োনও ব্যক্তি
হ’ল সে যে পেরেন্ট বা অভিভাবক মৃত, কারারুদ্ধ বা মানসিকভাবে অসুস্থ
থাকার, ক�োনও প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বা বাচ্চাটি পরিত্যক্ত বা
দুর্দ শাগ্রস্থ বা স্টেটের বাইরে বসবাসরত বা তাদের গতিবিধি অজানা হওয়ার
কারণে ক�োনও বাচ্চার দায়িত্ব এবং যত্ন নিতে সম্মত।
সাধারণ দায়বদ্ধতার আইনের শির�োনাম 15 — A অনুসারী যেটি পেরেন্টদের
স্বেচ্ছাকৃতভাবে কাউকে তাদের বাচ্চার শিক্ষাগত সিদ্ধান্তগুলি করতে অন্য
কাউকে দায় প্রদান করতে অনুমতি দেয়, ক�োনও ব্যক্তি পেরেন্টাল সম্পর্কে
যুক্ত হিসাবে নির্ধারিত হতে পারে। দায় প্রদানটি অবশ্যই লিখিত আকারে
হতে হবে এবং একটানা ছয় মাসের বেশি চলতে পারবে না। যদি দায়
প্রদানটি 30 দিনের বেশি হয় তবে এটি অবশ্যই ন�োটারিকৃ ত হতে হবে ও
দায় প্রদানকারী পাশাপাশি পেরেন্ট দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে।
পেরেন্টাল সম্পর্কের দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তিকে IEP টিমটি বিশেষ শিক্ষা
প্রক্রিয়াটি জুড়ে সংশ্লিষ্টতা এবং পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠায়। যদি জন্মদাতা
পেরেন্ট শিক্ষার্থীর জীবনে যে ক�োনও সময় ফিরে আসে এবং পেরেন্টাল দায়িত্ব
গ্রহণ করে তবে IEP টিমটী তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটিতে তাদের
সম্পর্কি ত করে এবং অন্যান্য পেরেন্টের ফিরে আসার আগে অন্যান্য সমস্ত
পেরেন্টিং সম্পর্ককে আর স্বীকৃতি জানায় না।

প্রতিবন্ধতামূলক শ্রবণশক্তি: শ্রবণ শক্তির ক্ষেত্রে দেখা দেওয়া প্রতিবন্ধকতা,

বার্ষিক লক্ষ্য: IEP- তে লেখা উদ্দেশ্যগলি
ু যা বাচ্চাটির কাছ থেকে এক

তা সে স্থায়ী বা অস্থায়ী যেমনই হ�োক না কেন, যা ছাত্রের শিক্ষাগত দক্ষতকে
ক্ষতিগ্রস্ত করে কিন্তু যা আবার বধিরতার সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত করা
হয়নি।

বছরের সময়কালে অক্ষমতা সম্পর্কি ত ক্ষেত্র গুলি)তে অর্জ ন করা প্রত্যাশিত
তা বর্ণনা করে।

প্রস্তাবনা: ক�োনও IEP টিম মিটিংয়ে করা বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলির
সংস্থানের একটি নির্ধারণ।

বকেয়া প্রক্রিয়া: রেফারেল, মূল্যায়ন এবং প্লেসমেন্ট প্রক্রিয়ায়
অভিভাবকদের, ছাত্রদের এবং বিভাগের অধিকারকে সুরক্ষিত করার যে
আইনি বিধি।
বধিরতা: এমন ক�োন ছাত্র যাদের শ্রবণশক্তি এতটাই দুর্বল যে শ্রবণের
মাধ্যমে ভাষাগত তথ্য ধরতে পারেন না, অ্যাপ্লিফিকেশন ব্যবহার করে বা
না করে, এবং তা ছাত্রের শিক্ষাগত উন্নতিতে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে ওঠে।
বাকি থাকা প্রক্রিয়ার অভিয�োগ: পক্ষপাতহীন শুনানির অনুর�োধ হিসাবেও
দেখা হয়, এর মাধ্যমে একজন অভিভাবক বা একটি স্কু ল ডিসট্রিক্ট লিখিত
ভাবে চিহ্নিত করা, মূল্যায়ন, শিক্ষাগত প্লেসমেন্ট বা বিশেষ অসুবিধা থাকা
ছাত্রের জন্য বিনামূল্যে, যথাযথ, সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে
অভিয�োগ জানান�ো পারে। এটি একটি পক্ষপাতহীন শুনানির রূপ নিতে পারে।

বাকি থাকা প্রক্রিয়ার শুনানি (পক্ষপাতহীন শুনানি): এমন একজন
পক্ষপাতহীন শুনানি আধিকারিকের কাছে আইনি প্রক্রিয়া করা যিনি নিউ
ইয়র্ক শহর শিক্ষা দপ্তরের কর্মচারী নন। অভিভাবক এবং স্কু ল ডিসট্রিক্ট
যুক্তি দেখায়, থাকা ক�োন সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখে।
বাচ্চারা যা খুজে
ঁ পাবে: প্রদেশ এবং স্থানীয় স্কু ল ডিস্ট্রিক্টগুলি দ্বারা
অধিগৃহীত চলমান ক্রিয়াকলাপ যা অক্ষমতা থাকতে পারার সম্ভাবনাযুক্ত
শহরে থাকা সমস্ত বাচ্চাকে চিহ্নিত ও মূল্যায়্ন করা যাতে ফ্রি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট
পাবলিক এডু কেশন (FAPE)টি সমস্ত য�োগ্য বাচ্চা তত্সহ সর্বজনীন,
ব্যক্তিগত এবং প্যার�োকিয়াল স্কু লগুলিতে থাকা সমস্ত বাচ্চার কাছে উপলভ্য
করা যায়।

বার�ো — মাসের স্কু ল বছরের পরিষেবাদি (প্রসারিত স্কু ল বর্ষ
পরিষেবাদি হিসাবেও পরিচিত): বার�ো — মাসের স্কু ল বছরের
পরিষেবাদি গুরত
ু র অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীদের যাদের জুলাই এবং অগাস্ট
মাসে শিক্ষার্থীদের বিকাশের স্তরগুলির পরিমাণমূলক ব্যর্থতা প্রতির�োধ করতে
শিক্ষা ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্নতা চাই এমন শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়। এটি অবশ্যই
IEP টিম কর্তৃক প্রস্তাবিত হবে এবং IEPতে সূচিত হবে। পেরেন্টদের অবশ্যই
প্রসারিত স্কু ল বছরের পরিষেবাদিতে সম্মতি দান করতে হবে।

বিকল্প পরিষেবাদি (হস্তক্ষেপ/বাধাদানের পরিষেবাদি হিসাবেও চিহ্নিত):
পরিষেবাগুলি সাধারণ শিক্ষায় থাকা শিক্ষার্থীরা যাদের স্কুলে অসুবিধা হচ্ছে
তাদের সরবরাহ করা হয়। এই পরিষেবাগুলি যে শিক্ষার্থীরা অক্ষম হিসাবে
শ্রেণীবদ্ধ নেই অথবা বিশেষ শিক্ষা মূল্যায়নের জন্য রেফারালের আগে
বিশেষ শিক্ষার একটি বিকল্প। বিশেষ শিক্ষার বিকল্পগুলির মধ্যে পঠন এবং
গণিত রিমেডিয়েশন প্রোগ্রাম, সহায়তার পরিষেবাদি এবং বিশেষ এডু কেশন
মূল্যায়নের জন্য রেফারালে অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে।
বিকল্প প্লেসমেন্ট: দ্বিভাষী ক্লাসগুলির জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি
অস্থায়ী প্লেসমেন্ট প্রস্তাবিত তবে তাদের জন্য যাদের কাছে দ্বিভাষী শিক্ষার্থী/
শ্রেণী উপলভ্য নেই। একজন দ্বিভাষী আধা পেশাদারকে শ্রেণির শিক্ষার্থীকে
ক�োনও ইংরাজি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অ্যাপ্রোচ করে এবংপদ্ধতি হিসাবে
প্রশিক্ষিত একভাষী শিক্ষকের সাথে একত্রে অ্যাসাইন করতে পারা যেতে পারে।

বিনামূল্যে যথাযথ সর্বজনীন শিক্ষা (FAPE): বিশেষ শিক্ষা এবং
সংশ্লিষ্ট পরিষেবাদি যা জনগণের খরচায়, জনগণের তত্ত্বাবধানে এবং
নির্দেশনায় দেওয়া হয়, এবং অভিভাবকদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হয় না।

বিশেষভাবে নকশাকৃ ত নির্দেশিকা: বিশেষ শিক্ষা পেশাদাররা সামগ্রী,
পদ্ধতি অধিগ্রহণ করে (নির্দিষ্ট গ্রেড — স্তরের সামগ্রী শিক্ষাদানে অ্যাপ্রোচ
করে) এমন উপায়গুলি বা শিক্ষার্থীর অক্ষমতার ফলাফল থেকে অনন্য
প্রয়�োজনীয়তাগুলির প্রতি আল�োকপাত করতে নির্দেশিকার বিতরণ। বিশেষভাবে
নকশাকৃ ত নির্দেশটির য�োগ্য বাচ্চা যাতে সমস্ত বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য হয়
এমন স্কু ল ডিস্ট্রিক্টের শিক্ষাগত মানকগুলিকে সে পূরণ করতে পারে সে
উদ্দেশ্যে সাধারণ কারিকুলামে তার অ্যাক্সেস আছে তা নিশ্চিত করবে।
বিশেষ শ্রেণি: বিশেষ শ্রেণি পরিষেবাগুলি ক�োনও স্ব — সমন্বিত
শ্রেণিকক্ষে অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য সরবরাহিত হয়। যে বাচ্চাদের
প্রয়�োজনীয়তাগুলি সাধারণ শিক্ষার শ্রেণিকক্ষে মিটতে পারে না এমনকি
পরিপূরক সহায়তা ও পরিষেবাগুলি দিয়েও না তাদের পরিষেবা প্রদান করে।
স্ব—সমন্বিত বিশেষ শ্রেণিগুলিতে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই শিক্ষাগত প্রয়�োজনীয়তাগুলি
দ্বারা অবশ্যই গ�োষ্ঠীবদ্ধ হবে। শ্রেণিগুলিতে একই ধরণের অক্ষমতা থাকা বা
পৃথক অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থী থাকতে পারে যতক্ষণ তাদের সমতু ল স্তরের
শিক্ষাগত এবং শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি, সামাজিক বিকাশের স্তরগুলি, ভ�ৌতিক
বিকাশ এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়�োজনীয়তাগুলি থাকবে।

বাড়ির ভাষা চিহ্নিতকরণ সমীক্ষা (HLIS): ছাত্রের বাড়িতে ইংরাজি

বিশেষ ক্লাসগুলি শিক্ষার্থীর আকাদেমিক এবং/অথবা ব্যবস্থাপনার
প্রয়�োজনীয়তাগুলির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন স্তরের কর্মী নিবিড়তা অফার
করে।

ছাড়া অন্য ক�োন ভাষায় কথা বলা হয় কিনা তা নির্ধারণ করার এক
অভিভাবকীয় প্রশ্নাবলী।

বিহেভিয়ার ইন্টারভেনশন প্ল্যান (BIP): সমস্যার আচরণের প্রতি

বার্ষিক পর্যাল�োচনা: অক্ষম শিক্ষার্থীর বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলি এবং
প্রগতির একটি পর্যাল�োচনা যা শিক্ষার্থীর শিক্ষক(দের) একটি IEP টিম
মিটিং দ্বারা প্রতিটি স্কু ল বর্ষে সম্পূর্ণ হয়। বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলিতে
পরিবর্তনগুলি এই সময় প্রস্তাবিত থাকতে বা নাও থাকতে পারে।

ব্যবস্থাগ্রহণ করতে একটি পরিকল্পনা উপযুক্ত হিসাবে যাতে রয়েছে সদর্থক
আচরণগত হস্তক্ষেপ, স্ট্র্যাটেজি এবং সমর্থন, প্রোগ্রাম ঈষত্পরিবর্তন এবং
পরিপূরক সহায়তা এবং পরিষেবাদি যা সমস্যার আচরণের ব্যবস্থাগ্রহণ করতে
প্রয়�োজন হতে পারে।
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বৈশিষ্টগত আচরণ মূল্যায়্ন (FBA): ছাত্রদের আচরণগত সমস্যা
নির্ধারণ এবং সমাধান করার একটি প্রক্রিয়া। FBA তে বিভিন্ন ধরনের
প্রযুক্তি এবং ক�ৌশলকে কাজে লাগান�ো হয় এবং ছাত্রের করা ক�োন নির্দিষ্ট
আচরণের পিছনে থাকা কারণ খুজঁ তে চেষ্টা করা হয় এবং সেই আচরণকে
স্বাভাবিক করতে এমন অভিনব এবং উদ্ভাবনমূলক পস্থা IEP দলকে নির্বাচন
করতে সাহায্য করা।
ভাষা মূল্যায়ন ব্যাটারি — সংশ�োধিত (LAB — R): একটি
পরীক্ষা যেখানে একজন ছাত্রের ইংরাজিতে দক্ষতা এবং দ�োভাষী ESL নির্দেশ
পরিষেবাদির প্রয়�োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়।

ভ�োকেশনাল মূল্যায়ন: জুনিয়র এবং সিনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের
চাকুরী সম্পর্কি ত ক্ষেত্রগুলিতে আগ্রহ এবং ক্ষমতাগুলি পরিমাপ করতে
পরীক্ষাদি। এই মূল্যায়নটি শিক্ষার্থীদের IEP টিম, পেরেন্ট এবং শিক্ষার্থীদের
স্কু ল থেকে স্কু ল পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ তত্সহ ভবিষযতের কেরিয়ার এবং
চাকুরীর সম্ভাবনাগুলিতে স্থানান্তরনের পরিকল্পনা রচনা করতে সহায়তা করে।

মাল্টিডিসিপ্লিনারি মূল্যায়ন: শিক্ষার্থী অক্ষম কিনা এবং বিশেষ শিক্ষা
পরিষেবাদির প্রয়�োজন কিনা তা নির্ধারণ করতে মূল্যায়ন দলটি কর্তৃক
শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন। এটিকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি মূল্যায়নও বলা হয়।

মানসিক ভাবে অসুবিধায় থাকা: একজন ছাত্র যার মধ্যে এক দীর্ঘ
সময়ের নিরিখে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি বা একাধিক বৈশিষ্ট্য দেখা
যায় এবং একটি বিশেষ মাত্রায় দেখা যায় যা ছাত্রটির শিক্ষাগত দক্ষতাকে
ক্ষতিগ্রস্ত করে:
n	শেখার ক্ষেত্রে এক ধরনের অক্ষমতা যা বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি বা স্বাস্থ্যগত
বিষয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না;
n ক্লাসের অন্যান্যদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে সন্তোষজনক পারস্পরিক
সম্পর্ক গড়ে ত�োলার অক্ষমতা;
n	স্বাভাবিক বা সাধারণ পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক ধরনের আচরণ বা
অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ;
n সাধারণত অখুশি থাকা বা হতাশায় ভ�োগা; বা
n ব্যক্তিগত বা স্কুলের সমস্যাগলিক
ু ে ঘিরে শারীরিক লক্ষণ দেখা দেওয়া বা
ভয় বা ভীতি জন্ম নেওয়া।

ভ্রমণের প্রশিক্ষণ: হাই স্কুলের বয়সী শিক্ষার্থীদের নিরাপদে এবং স্বাধীনভাবে
স্কুলে যাওয়া এবং আসা এবং ওয়ার্ক স্টাডি সাইটে যাওয়া এবং আসার ক্ষেত্রে
শিক্ষাদান করে এমন একটি পরিষেবা।

মনস্তত্বগত মূল্যায়ন: লাইসেন্স প্রাপ্ত মনস্তত্ববিদ দ্বারা আয়�োজিত শিক্ষার্থীর
সামগ্রিক শিক্ষার ক্ষমতাগুলির শক্তি এবং দুর্বলতা এবং কীভাবে সে অন্যান্য
বাচ্চা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে সম্পর্কি ত করে তা পরিমাপ করতে একটি
মূল্যায়ন।

মন�োবিদ দ্বারা মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীর পরিবেশটির সাথে সম্পর্কি ত করার
ক্ষমতাটি নির্ধারণ করতে ও যে স্তরে সংবেদনাগত সমস্যাগলি
ু শিক্ষণকে
প্রভাবিত করে এমন স্তরে মন�োবিদ দ্বারা আয়�োজিত একটি বিশেষীকৃ ত
মূল্যায়ন।

স্কিজ�োফ্রেনিয়া র�োগে ভ�োগাও “মানসিক ভাবে অসুবিধায় ভ�োগা” এর মধ্যে
পড়ে। সামাজিক ভাবে মানসিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেনে এবং মানসিক
স্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না এমন ছাত্রদের ক্ষেত্রে এটি প্রয�োজ্য
হয় না তবে তাদের মানসিক দিক থেকে অসুবিধা রয়েছে বলে বিবেচনা
করা হলে অন্য কথা।

মুলতু বি থাকার স্থিতি: যখন ক�োনও পক্ষ নিরপেক্ষ হিয়ারিংয়ের অনুর�োধ
করে বা মধ্যস্থতা, পেন্ডেন্সি, ক�োনও “স্টে — পুট” সংস্থানে অংশগ্রহণ করে,
শিক্ষার্থীটিকে নিরপেক্ষ হিয়ারিং প্রক্রিয়া (তত্সহ সমস্ত আবেদন) সম্পূর্ণ না
হওয়া অবধি, যদি না পেরেন্ট এবং IEP টিম ক�োনও বিকল্পে লিখিত রূপে
সম্মত না হন তবে তার “সর্বশেষ সম্মত প্লেসমেন্ট” থাকার অনুমতি দেয়।

মধ্যবর্তী বৈকল্পিক শিক্ষাগত ব্যবস্থা (IAES): ছাত্রের বর্তমান

মেডিক্যাল পরীক্ষা: শিক্ষার্থীর শারীরিক এবং মেডিক্যাল অবস্থাগলি
ু সম্পর্কে
একটি প্রতিবেদন যা IEP টিম মিটিং চলাকালীন বিবেচনা করা হয়।

প্লেসমেন্ট ভিন্ন একটি ব্যবস্থা যেখানে ছাত্রটি বিশেষ শিক্ষাগত পরিষেবাদি
পেতে থাকেন।

মূল্যায়ন: ক�োনও শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত প্রোগ্রামটির উন্নতি করতে শক্তি

মধ্যস্থতা: একটি গ�োপনীয়, স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়া, এটি পক্ষগুলিকে ক�োনও
নিয়মমাফিক বকেয়া প্রক্রিয়ার হিয়ারিং ছাড়াই বিবাদগুলি মেটাতে অনুমতি
দেয়। একটি নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলিকে তাদের মতামতগুলি এবং
অবস্থানগুলি প্রকাশ করতে এবং অন্যের মতামত এবং অবস্থানগুলি অনুধাবন
করতে সহায়তা করে। মধ্যস্থতাকারীর ভূ মিকাটি হ্’ল আল�োচনার সুবিধা
করা এবং পক্ষগুলিকে একটি সম্মতিতে প�ৌঁছাতে সহায়তা করা, সমাধানগুলির
প্রস্তাবনা দেওয়া বা অবস্থান অথবা পক্ষ নেওয়া নয়। যদি পক্ষগুলি সম্মতিতে
প�ৌঁছায় তবে সম্মতিটি বাধ্যতামূলক এবং এটির জন্য আর আবেদন করতে
নাও পারা যেতে পারে।
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এবং দুর্বলতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং
সাক্ষাত্কারগুলির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য শিক্ষার্থীর কার্যকারিতার স্তর এবং
শিক্ষামলূ ক প্রয়�োজনীয়তাগুলি নির্ধারণ করতে দলটিকে সহায়তা করবে।

মুলতু বি রাখা প্লেসমেন্ট: IEP টিম মিটিং এর সময়ে, প্রস্তাবিত বিশেষ
শিক্ষা পরিষেবাদি অবিলম্বে শুরু করা হবে কি হবে না সেই বিষয়ে আল�োচনা
স্থান পাবে। প্রস্তাবিত বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাদি অবিলম্বে বাস্তবায়িত করা
ছাত্রের স্বার্থের দিক থেকে বিবেচিত নাও হতে পারে। এই বিষয়টিকেই
“মুলতু বি রাখা” প্লেসমেন্ট হিসাবে ব�োঝান�ো হয় এবং অভিভাবকের কাছ
থেকে সম্মতির প্রয়�োজন হয়।

মূল্যায়নের অনুম�োদন: পেরেন্টকে তাদের সন্তানের জন্য শিক্ষা বিভাগের
ব্যয়ে শিক্ষা বিভাগ নয় এমন স্বাধীন সরবরাহকারীর দ্বারা তাদের সন্তানের
জন্য স্বাধীন মূল্যায়ন পাওয়ার জন্য এক অধিকার জানিয়ে পত্র।

শ্রেণিকক্ষের পর্যবেক্ষণ: কীভাবে শিক্ষণ কার্যটি ঘটে এবং ক�োন আচরণগুলি
প্রদর্শিত হয় তা দেখতে শ্রেণিকক্ষে স্কুলের কার্যসময়টিতে পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়াটি
এবং অন্যান্য স্কু ল সেটিংস।

মূক-বধির: ক�োন ছাত্র মূক এবং বধির উভয় সমস্যায় ভু গলে তাদের

শ্রেণিবদ্ধকরণ: এই পদটি নিউ ইয়র্ক স্টেট আইন থেকে গৃহীত এবং বেশ

নিজেদের প্রকাশ করতে বিশেষ সমস্যা হয় এবং তাদের বিকাশ এবং শিক্ষার
জন্য বিশেষ ধরনের ব্যবস্থার প্রয়�োজন হয় এবং শুধমু াত্র মূক অথবা বধির
ছাত্রদের জন্য রাখা বিশেষ শিক্ষা প্রোগ্রামই যথেষ্ট নয়।

কয়েকটি প্রকারের অক্ষমতাকে রেফার করে।

শ্রেণির আকার: প্রস্তাবিত পরিষেবা এবং/অথবা শ্রেণিতে অনুম�োদিত সর্বাধিক
শিক্ষার্থীর সংখ্যা। এটি IEPতে চিহ্নিত।

ম্যাটরন: এমন এক ব্যক্তি যিনি শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষাদানের বাসে স্কুলে
যাওয়া এবং আসার সময় সহায়তা করেন।

স্পিচ বা ভাষা প্রকাশে অক্ষমতা: ত�োতলান�ো, উচ্চারণে বিকৃ তি, ভাষার

রেফারাল: রেফারালটি শিক্ষার্থীর অক্ষমতা আছে কিনা এবং বিশেষ শিক্ষা

বিকৃ তি বা স্বর বিকৃ তি যা শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত
করে এমন য�োগায�োগে অক্ষমতা থাকা ক�োনও শিক্ষার্থী।

পরিষেবাদির প্রয়�োজন কিনা তা নির্ধারণ করতে মূল্যায়ন এবং প্লেসমেন্টের
প্রক্রিয়াটি শুরু হয়।

রেফারালের বিজ্ঞপ্তি: পেরেন্টদের পছন্দের ভাষায় পাঠান�ো পত্র্র, যদি এটি
DOE দ্বারা সংজ্ঞায়িত কভার করা ভাষাগুলির যে ক�োনও একটি হয়ে থাকে,
রেফারাল প্রাপ্তির পাঁচ দিনের বেশি নয়।

শ্রাব্য মূল্যায়ন: একটি বিশেষীকৃ ত হিয়ারিং মূল্যায়ন যা ক�োনও শিক্ষার্থী
ক�োনও তাত্পর্যপূর্ণ শ্রবণ শক্তির হারিয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে
আয়�োজিত হয়।

সবথেকে কম প্রতিবন্ধতামূলক পরিবেশ (LRE): “সবথেকে কম
প্রতিবন্ধকতা বিশিষ্ট পরিবেশ” বলতে ব�োঝায় অক্ষমতা রয়েছে এমন ছাত্রদের
ক�োন বিশেষ ক্লাসে, আলাদা স্কুলে প্লেসমেন্ট দেওয়া এবং নিয়মিত শিক্ষাগত
পরিবেশ থেকে আলাদা ভাবে দেখা হয় যদি প্রকৃ তিগত বা মাত্রাগত দিক
থেকে অক্ষমতা এমন হয় যে পরিপূরক সহায়তা এবং পরিষেবাদির সাহায্যেও
শিক্ষা সন্তোষজনক ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি ছাত্রকে যাতে সবথেকে
কম প্রতিবন্ধকতামূলক পরিবেশ দেওয়া যায় তার জন্য ছাত্রেরা সাবলীল
প্রোগ্রাম পেতে পারেন যাতে পরিষেবা এবং ছাত্রের প্রয়�োজনীয়তা একে অপরের
পরিপূরক হতে পারে। এমনটা করে তু লতে, কিছু পরিষেবাদি এবং প্রোগ্রাম
আংশিক সময়ের জন্য প্রস্তাব করা হতে পারে।

রেজ�োলিউশেন সেশন: একটি বাধ্যতামূলক মিটিং যা স্কু ল জিলাটি অবশ্যই
পেরেন্টদের বকেয়া প্রক্রিয়ার অভিয�োগের প্রাপ্তির 15 দিনের মধ্যে অবশ্যই শুরু
করতে হবে। রেজ�োলিউশন সেশনটিতে পেরেন্ট, অভিয�োগের সাথে সম্পর্কি ত
IEP টিমের সদস্যরা এবং ক�োনও স্কু ল জিলার প্রতিনিধি যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের
কর্তৃত্ব আছে তা অন্তর্ভু ক্ত।

রেসপন্স টু ইন্টারভেনশন (RTI): একটি নির্দেশনার অ্যাপ্রোচ এবং
প্রতিরক্ষামলূ ক সরঞ্জাম যা স্কু লগুলি তাদের সমস্ত শিক্ষার্থীর প্রয়�োজনীয়তাগুলির
সাথে মেলে এমন উচ্চ — গুণমানের, কঠ�োর নির্দেশিকায় সমান অ্যাক্সেস
আছে তা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা হয়।

রিলেটেড সার্ভি সেস অথ�োরাইজেশন (RSA): যখন শিক্ষা বিভাগটি
প্রয়�োজনীয় সময়রেখার মধ্যে শিক্ষার্থীর জন্য এই পরিষেবাগুলি সরবরাহে
অক্ষম থাকে তখন শিক্ষা বিভাগের ব্যয়ে নির্দিষ্ট সম্পর্কি ত পরিষেবাগুলির
স্বাধীন সরবরাহকারীর একটি শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পর্কি ত নয় তার
পরিষেবাগুলি পেতে পেরেন্টদের প্রদান করা একটি অনুম�োদনের পত্রই হ’ল
RSA।

সহায়ক প্রযুক্তি ডিভাইস এবং পরিষেবাদি: একটি সহায়ক প্রযুক্তি
ডিভাইস হ’ল একটী সরঞ্জাম, পণ্য বা ব্যবস্থা যা অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীর
কার্যকর ক্ষমতা বাড়াতে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে বা উন্নতি করতে ব্যবহার
করা হয় (যেমন একটি কমিউনিকেশন ডিভাইস, এফএম ইউনিট,
কম্পিউটার অ্যাক্সেস)। এক সহায়ক প্রযুক্তি পরিষেবা এমন একটি পরিষেবা
যা প্রত্যক্ষভাবে অক্ষমতা থাকা ক�োনও বাচ্চাকে ক�োনও সহায়ক প্রযুক্তি
পরিষেবা নির্বাচন, অধিগ্রহণ বা ব্যবহার করতে সহায়তা করে। আপনার
সন্তানের প্রয়�োজন এমন যে ক�োনও সহায়ক প্রযুক্তি বা পরিষেবা অবশ্যই তার
IEP তে তালিকাবদ্ধ থাকতে হবে। যদি আপনার সন্তানের সহায়ক প্রযুক্তির
প্রয়�োজন আছে বলে আপনি মনে করেন তবে আপনি ক�োনও সহায়ক প্রযুক্তি
মূল্যায়নের অনুর�োধ করতে পারেন।

স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্যগলি
ু : শিক্ষার্থীটি যাতে তার বার্ষিক লক্ষ্যগলি
ু পূরণ
করতে পারে সে উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পর্যায়গুলি গৃহীত হবে। তারা শিক্ষকদের
বা সরবরাহকারীদের কীভাবে বার্ষিক উদ্দেশ্যটি পূরণ করতে এবং কীভাবে
লক্ষ্য পূরণে শিক্ষার্থীর প্রগতি পরিমাপ করবে তার একটি নির্দেশিকা সরবরাহ
করে। এই স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্যগলি
ু IEP টিম দ্বারা লিখিত এবং শিক্ষার্থীর
IEPতে যখন শিক্ষার্থী বিকল্প মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে তখন সূচিত হয়।
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সম্মতি: "অবগত করিয়ে" সম্মতি নিতে হবে এবং তা শুধু অভিভাবকের
স্বাক্ষর আদায় করার মধ্য দিয়েই হয়ে যাবে না। অবগত করিয়ে সম্মতি
আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়:
n আপনি আপনার নিজের ভাষায় বা য�োগয�োগের অন্য ক�োন মাধ্যমে
আপনার কাছ থেকে যেসব বিষয়ের উপরে সম্মতি নেওয়া হচ্ছে তাদের
ব্যাপারে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য আপনাকে জানান�ো হবে। তাছাড়া, আপনার
বাচ্ছার যে সমস্ত রেকর্ড প্রকাশ করা হবে এবং কাদের কাছে তা প্রকাশ
করা হবে সেই বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই জানান�ো হবে। এর মধ্যে রয়েছে,
থাকতে পারে এমন ক�োন পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা হবে, এবং ক�োথায় পরীক্ষা
নেওয়া হবে সেই বিষয়ে তথ্য আপনাকে দেওয়া;
n	যে সমস্ত বিষয়ে আপনার সম্মতি চাওয়া হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয় আপনাকে
অবশ্যই বুঝতে হবে এবং লিখিত ভাবে সম্মতি জানাতে হবে; এবং
n আপনাকে অবশ্যই অবগত থাকবেন যে আপনি সম্মতি দেবেন কি দেবেন
না তা আপনার স্বেচ্ছাধীন বিষয়ে এবং যেক�োন সময়ে আপনি আপনার
সম্মতি তু লে নিতে পারেন। যদিও, আপনি যদি আপনার দেওয়া সম্মতি
ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনার এই সিদ্ধান্তের কারণে আপনাকে ক�োন
রকমের বিপরীত পরিস্থিতির মুখ�োমুখি হতে হবে না অর্থাত্আপনার
সম্মতি দেওয়া এবং আপনার সম্মতি তু লে নেওয়ার মাঝের সময়ের ঘটা
ক�োন কিছু তে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসে না।
সম্পর্কি ত পরিষেবাদি: বিশেষ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের স্কুলের প্রোগ্রামে তাদের
অংশগ্রহণ করতে সমর্থন এবং সহায়তা করতে পারে এমন পরিষেবাসমূহ।
এই পরিষেবাগুলি অবশ্যই IEPতে প্রস্তাবিত এবং হয় স্বতন্ত্রভাবে বা পাঁচজনের
বেশি নয় এমন গ�োষ্ঠীদের সরবরাহিত হয়। পরিষেবাগুলিতে অন্তর্ভু ক্ত:
কাউন্সেলিং, শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবাদি, হিয়ারিং শিক্ষা পরিষেবাদি, পেশাগত
থেরাপি, ফিজিক্যাল থেরাপি, স্পিচ/ল্যাঙ্গোয়েজ থেরাপি, ভিশন এডু কেশন
পরিষেবাদি, সজ্জারীতি এবং মবিলিটি পরিষেবাদি এবং “অন্যান্য সহায়ক”
পরিষেবাদি।

সীমাবদ্ধ চলাফেরা: যে সমস্ত ছাত্রদের চলাফেরার ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের
প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা শারীরিক বা স্নায়ুগত হতে পারে, এবং তাদের
ক্ষেত্রে বিল্ডিং যেভাবে গড়ে ত�োলা হয়েছে তা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে
এবং তাই তাদের আইন অনুসারে দেওয়া যেতে পারে এমন সব প্রোগ্রামের
সুবিধা দিতে হবে।

সামাজিক ইতিহাস: শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, পরিবার এবং স্কুলের ব্যাকগ্রাউন্ড
তত্সহ সামাজিক সম্পর্ক যা শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়
তা বিবেচনা করে পেরেন্টদের সাথে একটি সাক্ষাত্কার।
সাধারণ শিক্ষাগত বিষয়াদি: যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা এবং দক্ষতা সমস্ত
ছাত্রেরাই, এদের মধ্যে বিশেষ অসুবিধা থাকা ছাত্রদেরকেও ধরা হয়, রপ্ত
করতে পারবেন বলে ধরে নেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যগত পরিষেবাদি: এক ধরনের সংশ্লিষ্ট পরিষেবা যা এমন ছাত্রদের
দেওয়া হয়ে থাকে যাদের চিকিত্সাগত এবং/অথবা স্বাস্থ্যগত প্রয়�োজনীয়তা
রয়েছে এবং যার জন্য তাদের স্কুলে থাকার সময়ে একজন নার্স বা স্বাস্থ্য
পেশাদারের সাহায্যের প্রয়�োজন হয়। খাবার খাওয়ান�ো, অসুস্থ হলে নিয়ে
যাওয়ার ব্যবস্থা বিশিষ্ট বিশেষ যান, সাকশনিং বা ক্যাথেটেরাইজেশন ইত্যাদি
ধরনের পরিষেবা।
সাবলীল প্রোগ্রামিং: সাবলীল প্রোগ্রামিং বলতে ব�োঝান�ো হচ্ছে যে একজন
ছাত্র সব ধরনের বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা এবং প্রোগ্রামের সুয�োগ নিতে
পাচ্ছেন যা দেওয়া সম্ভব। একজন ছাত্রের IEP তে পরিষেবাদি এবং প্রোগ্রাম
পুর�ো দিনটির জন্য একই হতে হবে না। পরিবর্তে, প্রসারণীয় প্রোগ্রামিং
ব্যবহার করে শিক্ষার্থী প্রতিটি সামগ্রীর ক্ষেত্রের পক্ষে উপযুক্ত স্তরের সমর্থন
পায়। সাবলীল প্রোগামিং হল প্রতিটি ছাত্রের প্রয়�োজনীয়তাকে সবথেকে কম
প্রতিবন্ধতামূলক পরিবেশের মাধ্যমে পূরণ করা। সাবলীল প্রোগ্রামিং যথাযথ
ভাবে প্রয়�োগ করার ক্ষেত্রে, স্কু ল প্রতিটি ছাত্রের প্রয়�োজনীয়তার উপরে নজর
রেখে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা প্রস্তুত করে এবং সাধারণ শিক্ষাগত বিষয়াদি
ছাত্রেরা যাতে আর�ো বেশি করে পেতে পারেন তার উপরে জ�োড় দেওয়া হয়।
ছাত্রদের যে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে তা যেন তাদের প্রয়�োজনকে পূরণ করতে
পারে তা মাথায় রাখা গুরত্বু পূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিক্ষাগত প্রোগ্রাম
এবং পরিষেবাদি নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং একত্রিত পরিষেবা সরবরাহ
পদ্ধতির অংশ।

স্নায়বিক মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীটির শিক্ষণকে প্রভাবিত করতে পারে এমন
মস্তিষ্কের ক�োনও বিকলতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করতে
স্নায়ুবিশেষজ্ঞ কর্তৃক একটি বিশেষীকৃ ত মূল্যায়ন।

সার�োগেট পেরেন্টস: শিক্ষার্থীদের অধিকারগুলি সুরক্ষিত আছে তা নিশ্চিত
করতে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলিতে ক�োনও ব্যক্তি পেরেন্ট বা অভিভাবকদের
পরিবর্তে কাজ করতে বিভাগ কর্তৃক "সার�োগেট পেরেন্ট" হিসাবে নিযুক্ত হতে
পারে:
n	ক�োনও পেরেন্টই চিহ্নিত করতে পারা যাচ্ছে না;
n	যথ�োপযুক্ত প্রয়াসের পরে বিভাগটি পেরেন্টের সন্ধান করে খুজে
ঁ পাচ্ছে না;
n	শিক্ষার্থী ম্যাককিনে — ভেন্টোহ�োমলেস আইন অনুসারে অভিভাবকহীন
গৃহহীন যুবা;
n	শিক্ষার্থী একটি ওয়ার্ড অফ দ্য স্টেট এবং তার পেরেন্টের সংজ্ঞা পূরণ
করে এমন ক�োনও পেরেন্ট নেই। ওয়ার্ড অফ দ্য স্টেট হ'ল এমন একটি
শিশু বা যুবা যার বয়স 21 বছরের কম, জুভেনিয়াল ডেলিক�োয়েন্সির
মাধ্যমে রাখা হয়েছে বা রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে, PINS বা বাচ্চার
সুরক্ষামলূ ক ব্যবস্থাগ্রহণ হয়েছে; সামাজিক পরিষেবার কমিশনারের
হেফাজতে আছে বা বাচ্চা এবং পারিবারিক পরিষেবাদির দফতরে আছে;
দুর্দ শাগ্রস্থ বাচ্চা যার বাড়িতে দেখভালের কেউ নেই।
সার�োগেট পেরেন্ট শিক্ষা বিভাগের বা প্রদেশ শিক্ষা বিভাগের ক�োনও
আধিকারিক, কর্মী বা এজেন্ট নয় বা শিক্ষা বা শিক্ষার্থীর যত্নের সাথে
সংশ্লিষ্ট ক�োনও অন্য এজেন্সি নয়।
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স্থানান্তরণের পরিষেবাদি: ক্রিয়াকলাপের একটি ক�ো — অর্ডিনেটেড

IEP ডিপ্লোমা: ক�োন ছাত্রের IEP লক্ষ্য পূরণ করার প্রমাণপত্র হল IEP

সেট যা:
n	শিক্ষার্থীর স্কু ল থেকে স্কু ল পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ যেমন সেকেন্ডারি পরবর্তী
শিক্ষা, ভ�োকেশনাল শিক্ষা, সংহত নিয়�োগ (তত্সহ সমর্থিত নিয়�োগ),
চলমান এবং প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্কের পরিষেবাদি, স্বাধীন বাস
বা কমিউনিটি অংশগ্রহণে সুবিধা দিতে আকাদেমিক এবং কার্য্কারিতার
দক্ষতাগুলির উন্নতি করে;
n স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীর প্রয়�োজনীয়তার ভিত্তিতে তার ক্ষমতাগুলি, অগ্রাধিকারগুলি
ও আগ্রহগুলি বিবেচনা করে এবং নির্দেশিকা, সম্পর্কি ত পরিষেবাদি,
কমিউনিটি অভিজ্ঞতাগুলি, নিয়�োগের বিকাশ এবং অন্যান্য স্কু ল পরবর্তী
প্রাপ্তবয়স্ক কালে উদ্দেশ্যগলিক
ু ে অন্তর্ভু ক্ত করে এবং যখন প্রয়�োজন হয়
প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার দক্ষতাগুলি এবং কার্যকর ভ�োকেশনাল মূল্যায়ন
অধিগ্রহণের ভিত্তি।

ডিপ্লোমা। IEP ডিপ্লোমা কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে বা সামরিক পরিষেবায় নাম
লেখান�োর ক্ষেত্রে গ্রহণয�োগ্য নয়। বিকল্পে মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করছেন এবং
একটি IEP ডিপ্লোমা পাওয়ার প্রত্যাশা রাখছেন এমন ছাত্রদের IEP দলীয়
মিটিং এর সময়ে স্নাতক পরবর্তী এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ সমেত অবস্থানন্তর
পরিকল্পনা নিয়ে আল�োচনা করে নেওয়া উচিত। IEP ডিপ্লোমা পাচ্ছেন এমন
ছাত্রেরা তাদের 21 বছর বয়্স হওয়া পর্যন্ত স্কুলে থাকার অধিকারী এবং
তারা অ্যাডভান্সড রিজেন্ট, রিজেন্ট, ল�োকাল, ক্যারিয়ার এবং প্রযুক্তিগত
শিক্ষা (CTE বা GED ডিপ্লোমা) নিতে পারেন।

স্থানান্তরণের সমর্থনের পরিষেবাদি: তারা কম সীমাবদ্ধতাযুক্ত সেটিংসে
প্রবেশের সাথে সাথে স্থানান্তরণের সমর্থনের পরিষেবাদি যেমন পরামর্শ
দান এবং/অথবা প্রশিক্ষণ, অক্ষমতা থাকা বাচ্চাদের সাথে কাজ করে
এমন কর্মীদের (সাধারণত 30 দিনের) দেওয়া হয়। যদিও স্থানান্তরণের
পরিষেবাগুলি শিক্ষকদের দেওয়া সমর্থনের পরিষেবা এর সুবিধাটি অক্ষমতা
থাকা বাচ্চাদের কাছেও প�ৌঁছায়।

CSE অফিস রেকর্ড বা CSE অফিস ফাইল: সমস্ত ছাত্রের রেফারেল,
মূল্যায়ন এবং বকেয়া-প্রক্রিয়া বিজ্ঞপ্তি, IEP এবং স্কুলের রিপ�োর্ট সমেত
প্লেসমেন্ট মেটিরিয়াল।

বিষয়াদি: শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে যেসব ধরনের শিক্ষা পরিষেবা দেওয়া
হচ্ছে তা অপেক্ষাকৃ ত খ�োলামেলা পরিবেশে কিছু না কিছু অসুবিধা আছে এমন
বাচ্ছাদের শিক্ষিত করে ত�োলার জন্য।

হাসপাতালের নির্দেশ: এক শিক্ষাগত পরিষেবা যা সাময়িক ভিত্তিতে এমন
ছাত্রদের দেওয়া হয়ে থাকে যারা চিকিত্সাগত অবস্থার কারণে হাসপাতালে
ভর্তি হন এবং তার কারণে তারা স্কুলে যেতে পারেন না।
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বিশেষ শিক্ষা দফতরগুলির জন্য কমিটির নিউ ইয়র্ক
সিটি শিক্ষা বিভাগের য�োগায�োগের তথ্য
CSE দফতর	জিলা

ঠিকানা	ফ�োন নম্বর

1
		
		

7
ওয়ান ফ�োর্ধাম প্লাজা, 7ম তল
9	ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক 10458
10		

(718) 329-8001

2
		
		

8
3450 পূর্ব ট্রেমন্ট অ্যাভিনিউ
11
2য় তল
12	ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক 10465

(718) 794 — 7490 বা
(718) 794-7429

3
		

25
26

30 — 48 লিন্ডেন প্লেস
ফ্লাশিং, নিউ ইয়র্ক 11354

(718) 281-3461

3
		

28
29

90 — 27 সুটফিন বুলেভার্ড	
জামাইকা, নিউ ইয়র্ক 11435

(718) 557-2553

4
24
		
30
			

28 — 11 ক্যুইন্স প্লাজা উত্তর	
5ম তল
লং আইল্যান্ড সিটি, নিউ ইয়র্ক 11101

(718) 391-8405

4
27
			
			
			

স্যাটেলাইট অফিস
82 — 01 রকইয়ার্ড বুলেভার্ড
2য় তল
ওজ�োন পার্ক , নিউ ইয়র্ক 11416

(718) 642-5715

5
		
		

19
23
32

1665 সেন্ট মার্ক স অ্যাভেনিউ
ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক 11233

(718) 240 — 3558 বা
(718) 240-3557

6
		
		

17
18
22

5619 ফ্ল্যাটল্যান্ডস অ্যাভিনিউ
ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক 11234

(718) 968-6200

7
		

20
21

415, 89ম স্ট্রিট
ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক 11209

(718) 759-4900

7
31
715 ওশেন টেরেস
			বিল্ডিং A
			স্তাতেন আইল্যান্ড, নিউ ইয়র্ক 10301

(718) 420-5700

8
		
		
		

13
14
15
16

(718) 935-4900

9
		
		

1
333, 7ম অ্যাভিনিউ
2
4ম তল
4	নিউ ইয়র্ক , নিউ ইয়র্ক 10001

(917) 339-1600

10
		
		

3
388 পশ্চিম 125তম স্ট্রিট
5	নিউ ইয়র্ক , নিউ ইয়র্ক 10027
6

(212) 342-8300
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131 লিভিংস্টন স্ট্রিট
4ম তল
ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক 11201

ন�োটস
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T&I-18379 (Bengali)

