504 বিশেষ িযিস্থা: বেক্ষার্থী ও পবিিাশিি গাইড
বিহযাবিবল্শিেন অযাশেি কস েন 504 অনু ায়ী পািবল্ স্কুল্গুবল্ ক াগয প্রবতিবিতা ুক্ত বেক্ষার্থীশ
পবিশষিা এিং বিশেষ সুবিধা প্রিান িশত িাধয এইসি পবিশষিা বিশেষ িাবহিা ক্ত
ু বেক্ষার্থীশিিশ
পযণভাশি
ম
স্কুল্

ম ম াশণ্ড অংেগ্রহশণ সহায়তা প্রিান

সুবিধাি ক াগয,
িা হয়

ীভাশি আশিিন

শি এই গাইড িযাখযা কিয়

িা ক শত পাশি, এিং

বডপািম শমন্ট অভ এডুশ েন (DOE)-এি ওশয়িসাইি কর্থশ
আপনাি স্কুশল্ি 504 ক াঅবডমশনিশিি সাশর্থ ক াগাশ াগ

ািা এই বিশেষ

ীভাশি বিশেষ সুবিধা পবি ল্পনাগুবল্ বতবি
কস েন 504 সম্পশ ম আিও কজশন বনন
শিও আপবন আিও জানশত পাশিন

ক ান্ বেক্ষার্থীিা 504 বিশেষ সুবিধাি ক াগয?
বেক্ষার্থীিা ক াগয বিশিবিত হশি বি:
1. তাশিি ক ান োিীবি িা মানবস বি ল্য র্থাশ , এিং ক ান IEP না র্থাশ
2. এই বি ল্য উশেখশ াগযভাশি তাি ক ান এ টি নযযনতম প্রধান জীিন ম ম াণ্ডশ

1. োিীবি
োিীবি
মানবস


অর্থিা মানবস প্রবতিবিতা
অর্থিা মানবস প্রবতিবিতাি ব ছু উিাহিণ হশল্া োিীবি
বি ল্য, এিং বেক্ষণ প্রবতিবিতা

প্রবতিবিতা, স্বাস্থয অিস্থা,

তিা গুরুতি

ব ছুবিন পি পশিি প্রবতিবিতা (ক মন হাাঁপাবন) এ জন বেক্ষার্থীশ 504 বিশেষ সুবিধাি
ক াগয িশত পাশি বেক্ষার্থীিা ক াগয হয় খন প্রবতিবিতা া ম ি র্থা শল্ উশেখশ াগযভাশি
এ টি প্রধান জীিন

2.

শি

স্বল্প কময়াবি প্রবতিবিতা (ক মন ভাঙ্গা পা) এ জন বেক্ষার্থীশ 504 বিশেষ সুবিধাি ক াগয
িশত পাশি এই বনভমি শি প্রবতিবিতাি ধিশনি উপি, তবিন কসই অিস্থাটি র্থাশ , এিং
কসটি



সীবমত

ম ম াণ্ড সীবমত হয়

জীিশনি গুরুত্বপযণ ম াজ শমিম উিাহিণ
 বনশজি ত্ম কনয়া
 খাওয়া
 হাাঁিা
 ঘুমাশনা
 কিখা
 িাাঁড়াশনা
 বহয়াবিং
 উত্তল্ন
 স্পিব ং
িা
 শ্বাস কনয়া
 িাাঁ াশনা
 বিবডং

 মশনাবনশিে
 বিন্তা
 ক াগাশ াগ
 বেক্ষণ

াজ
 হাত বিশয় ক ান


াজ

িা

আপনাি সন্তাশনি ব ক ান প্রবতিবিতা আশছ া তাশ উপশি তাবল্ াভুক্ত ক ান জীিশনি াজ ম ম
সম্পন্ন িা কর্থশ বিিত িাশখ? বি তাই হয়, আপনাি সন্তান কস েন 504-এি অধীশন বিশেষ সুবিধা
ল্াশভি ক াগয হশত পাশি সটি ফিমগুবল্ স্কুশল্ জমা কিয়া হশল্, প্রশতয বেক্ষার্থীি আশিিন পৃর্থ ভাশি
প াশল্ািনা
ম

িা হশি

কস েন 504-এি আওতায় ক াগয বেক্ষার্থীশিি জনয ী ী বিশেষ সুবিধা ল্ভয?
আপনাি সন্তান স্বাস্থয পবিশষিা, বেক্ষা-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা, অর্থিা উভশয়িই ক াগয হশত পাশি


স্বাস্থয পবিশষিা হশল্া ওইসি পবিশষিা া ক সি বেক্ষার্থীি ওষুধ কনয়া (ক মন ইনসুবল্ন) অর্থিা
স্কুশল্ ক ান বিশেষ নাবসংম বিব ৎসা প্রশয়াজন তাশিি কল্শগ র্থাশ এইসি পবিশষিাি জনয,
অনুগ্রহ শি প্রাসবঙ্গ কমবডশ েন অযাডবমবনশেেন ফিম (MAF) অর্থিা কমবড যাবল্
কপ্রসক্রাইিড্ টিিশমন্ট ফিম আপনাি সন্তাশনি স্কুশল্ জমা বিন



বেক্ষা-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা হশল্া কসইসি বেক্ষার্থীি জনয াশিি বিল্ডং, ক্লাসরুম অর্থিা কিবটং
বিশেষ সুবিধাি প্রশয়াজন িশয়শছ বেক্ষা-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা উিাহিণস্বরূপ, ক সি বেক্ষার্থীি
কোনায় সমসযা িশয়শছ তাশিিশ

ব্ল্যা শিাশডমি

াশছ িসাি িযিস্থা

িা প্রশয়াজন অনয বেক্ষার্থীশিি

পিীক্ষায় বিিবতি, অর্থিা িাড়বত সমশয়ি প্রশয়াজন র্থা শত পাশি এইসি বিশেষ সুবিধাি জনয,
অনুগ্রহ শি বিশ াশয়ট ফি কস েন 504 অযাশ ামশডেন ফিম, কমবডশ ল্ বিবভউ ফি 504
অযাশ ামশডেন এিং HIPAA ফিম আপনাি স্কুশল্ি 504 ক াঅবডমশনিশিি াশছ জমা বিন
T&I - 30311 504_accommodations_student_and_family_guide

1

আবম ীভাশি বিশেষ সুবিধাি অনুশিাধ িি?
এ টি MAF, কমবড যাবল্ কপ্রসক্রাইিড্ টিিশমন্ট ফিম এিং/অর্থিা বিশ াশয়ট ফি কস েন 504
অযাশ ামশডেন ফিম পযিণ রুন স ল্ ফিম DOE ওশয়িসাইশিি স্কুল্ কহল্র্থ্ ফিম কপশজ িশয়শছ
ফিমগুবল্ি জনয আপবন আপনাি স্কুশল্ি 504 ক াঅবডমশনিিশ ও ল্জশেস
অনুগ্রহ

শি পযিণ ৃ ত ফিমগুবল্ আপনাি স্কুশল্ি 504 ক াঅবডমশনিি

িশত পাশিন

াশছ কফিত বিন ক শ ান

কমবডশ েন অর্থিা কমবডশ ল্ টিিশমন্ট ফিম বিল্ডংশয়ি স্কুল্ নাস/কমবডশ
ম
ল্ প্রশফেনাশল্ি াশছ
াশি বেক্ষা-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধাি জনয, 504 ক াঅবডমশনিি এ টি বমটিংশয়ি আশয়াজন িশত
আপনাি সাশর্থ ক াগাশ াগ

িশি া আপনাি প্রার্থবম

অনুশিাশধি 30 বিশনি মশধয হশি এই বমটিংশয়,

স্কুশল্ি 504 টিম আপনাি অনুশিাধ এিং আপনাি সন্তান সম্পব ত
ম প্রসবঙ্গ

তর্থয প াশল্ািনা
ম

িশি

আপনাি সন্তান বিশেষ সুবিধাি ক াগয ব না 504 টিম কস বসদ্ধান্ত কনশি তািা এটিও বসদ্ধান্ত কনশি ক ান্
বিশেষ সুবিধাগুবল্ সিশিশয় উপ ুক্ত
504 বেক্ষা-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধাি বমটিংশয় ািা ায়?
504 বমটিংশয় ওইসি িযল্ক্তই র্থাশ
াশিি আপনাি সন্তাশনি ক্ষমতা সম্পশ ম ধািণা িাশয়শছ তািা কসসি
তর্থয কিাশে া প াশল্ািনা
ম
িা হশে এিং আপনাি সন্তাশনি িাবহিা পযিশণি জনয ক সি বিশেষ সুবিধাি
প্রশয়াজন কসগুবল্ি ধিন সম্পশ ম জাশন বমটিংশয় অংেগ্রহশণি জনয বপতামাতাশিি সিসময়ই আমন্ত্রণ
জানাশনা হয়
504 মিট িং অবশ্যই ন্যযন্তি দুজন্ বযক্তিকে অন্তর্ভি
ু েরকব যারা:


আপনাি সন্তাশনি ক্ষমতা এিং িক্ষতা বনশয়

র্থা িল্শত পািশি (আপনাি সন্তাশনি
2

বেক্ষ

অর্থিা গাইশডন্স

াউশন্সল্ি অংেগ্রহণ

িশত পাশিন )



মরক া ু অথবা িযল্যায়ন্ বযাখ্যা (স্কুল্ কসােযাল্ ওয়া াম ি অর্থিা নাস অংে
ম
বনশত পাশিন )



আ ন্ার সন্তাকন্র চামিদা যরণ েরকত াকর এিন্ মবকশ্ষ সুমবধা সম্পমেুত তথয
শশ্য়ার (504 ক াঅবডমশনিি অংে বনশত পাশিন )

বমটিংশয় ী ধিশনি তর্থয প াশল্াবিত
ম
হয়?
504 টিম ওইসি তর্থয প াশল্ািনা
ম
িশি া আপনাি সন্তাশনি ক্ষমতা এিং িাবহিাি বিিিণ কিয় ব ছু
বভন্ন বভন্ন সযত্র কর্থশ

তর্থয আসশি টিম আপনাি সন্তাশনি পিীক্ষা, প শিক্ষণ,
ম

াডম, এিং স্বাস্থয কি ডম প াশল্ািনা
ম

াশজি নমুনা, বিশপািম

িশত পাশি এশত টিশমি জনয আপনাি সন্তাশনি ক্ষমতা,

সাফল্য, আিিণ, এিং স্বাস্থয িাবহিা িুেশত সহায়
কিয় এমন ক শ ান তর্থয বপতামাতা ও স্কুল্

হশি বেক্ষার্থীি সামর্থযম ও িাবহিাি কসিা বিিিণ

মিািীিা
ম
উপস্থাপন

িশত পাশিন

আপনাি সন্তাশনি ডাক্তাশিি াছ কর্থশ কিাগ-বনণয়ম বিষশয় জানুন এিং পিামে বনন
ম
আপনাি সন্তাশনি ডাক্তাি অিেযই 504 বিশেষ সুবিধাি জনয কমবডশ ল্ বিবভউ পযিণ

িশি স্কুল্শ

বনবিম ষ্ট ব ছু বিশেষ সুবিধা প্রিাশনি জনয ডাক্তাি পিামে বিশত
ম
পাশি 504 টিম বসদ্ধান্ত কনশি পিামে ম
কিয়া বিশেষ সুবিধাগুবল্ উপ ুক্ত ব না, এিং স্কুল্ কসগুবল্

ীভাশি প্রিান

িশি

ক াগযতা ীভাশি বনরূবপত হয়?
504 টিম বিশিিনা িশি আপনাি সন্তাশনি প্রবতিবিতা উশেখশ াগযভাশি তাি প্রধান ক ান জীিন
ম ম াণ্ডশ সীবমত শি ব না তািা বমটিংশয় প াশল্াবিত
ম
তশর্থযি বভবত্তশত এই বসদ্ধান্ত গ্রহণ িশি
504 টিম বিশিিনা িশি আপনাি সন্তাশনি প্রবতিবিতা স্কুশল্ তাি
উপি উশেখশ াগয অবভঘাত কফশল্ ব না

া সম্পািনা
ম
অর্থিা অংেগ্রহশণি

বেক্ষার্থীিা ব 504 পবি ল্পনা বিশয় সম্পব ত
ম পবিশষিা ল্াভ িশত পাশি?
না, আপনাি সন্তান 504 পবি ল্পনাি মাধযশম সম্পব ত
ম পবিশষিা কপশত পাশি ন্া সম্পব ত
ম পবিশষিাি
উিাহিণগুবল্ি মশধয আশছ বফল্জ যাল্ কর্থিাবপ, স্পিি কর্থিাবপ, এিং

াউশন্সবল্ং পবিশষিা

হয় আপনাি সন্তাশনি এইসি পবিশষিাি প্রশয়াজন আশছ, 504 টিম তাশ
কিোল্ এডুশ েশন কিফাি িশি

বি মশন

স্কুশল্ অর্থিা বডবেে

িা

বমটি অন

স্বাস্থয/বিব ৎসাগত বিশেষ সুবিধাি জনয আমাি সন্তাশনি ব 504 পবি ল্পনাি িি াি আশছ?
ক সি বেক্ষার্থীি স্কুশল্ স্বাস্থয পবিশষিাি প্রশয়াজন িশয়শছ তাশিি স শল্ি 504 পবি ল্পনাি িি াি নাও
হশত পাশি আপনাি সন্তাশনি স্বাস্থয পবিশষিা স্কুশল্ তাি পযণ অংেগ্রহশণি
ম
ক্ষমতাশ প্রভাবিত শি না,
তািপি তাি 504 পবি ল্পনাি প্রশয়াজনও কনই
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উদািরণ 1: এ জন বেক্ষার্থীশ তাি ওষুধ খািাি জনয প্রবতবিন ল্াশেি সময় নাশসিম
অবফশস ক শত হয় তাি অনয ক ান সহায়তা অর্থিা বিশেষ সুবিধাি প্রশয়াজন কনই
•



এই মশ্ক্ষাথীর 504

মরেল্পন্ার দরোর শন্ই

উদািরণ 2: স্কুল্ িল্া াশল্, বিশনি বিবভন্ন সমশয় ক ান বেক্ষার্থীি ডায়াবিটিস র্থা শল্ তাশ অিেযই
তাি িশক্ত গ্ল্শু াশজি কল্শভল্ মবনিি িশত হশি, বনবিম ষ্ট সমশয় ইনসুবল্ন বনশত হশি এিং তাি
ডায়াশিটিস প্র শেি জনয িার্থরুশমি বিিবত প্রশয়াজন এিং গ্ল্ু াগন ল্াগশত পাশি
• এই মশ্ক্ষাথীর 504 মরেল্পন্ার দরোর শন্ই

বিশেষ সুবিধাি িযিস্থা ীভাশি িা হয়?
504 টিম বসদ্ধান্ত গ্রহণ শি ক ান্ বিশেষ সুবিধাগুবল্ আপনাি সন্তাশনি িাবহিা সশিাচ্চ
ম পযিণ
বিশিিনা

িশি আপনাি সন্তাশনি

কিশছ কনশি া আপনাি সন্তানশ

ী ি ম অিস্থা, এিং কসটি

শি টিম

তিা গুরুতি তািা বিশেষ সুবিধাগুবল্

স্কুশল্ তাি অংেগ্রহশণ সমান সুশ াগ প্রিান

িশি

আমাি সন্তান এ িাি ক াগয বিশিবিত হশল্, কস ব সিসময় ওই বিশেষ সুবিধাি ক াগয বিশিবিত হশি?
কস েন 504 পবি ল্পনাসমযহ অিেযই স্কুল্ িছি কেষ হিাি আশগ প্রবত িছি প াশল্ািনা
ম
িা হশি,
এিং প্রশয়াজনশিাশধ ওই সময় সংশোধন িা হশি
আপনাি সন্তাশনি প্রবতিবিতা বি অিযাহত কর্থশ উশেখশ াগয মাত্রায় তাি স্কুল্ ম ম াশণ্ড অংেগ্রহণ
সীবমত শি, কস বিশেষ সুবিধাি ক াগয র্থা শি বি বসদ্ধান্ত হয় ক , বেক্ষার্থীি প্রবতিবিতা আি তাি
জীিন াপশনি ক ান গুরুত্বপযণ ম ম ম াণ্ডশ সীবমত
ক াগয র্থা শি না (তাি 504 প্ল্যান িি হশয় ায়)

িশছ না, তাহশল্ বেক্ষার্থী আি বিশেষ সুবিধাি

আবম ী ি ম ক াগাশ াগ পাশিা?
স্কুল্গুবল্ NYC DOE কস েন 504 পবল্বস সম্পশ ম আপনাি সাশর্থ ক াগাশ াগ
এমন স্থাশন কস েন 504-এি অধীশন কনাটিস অভ নন-বডসল্ক্রবমশনেন কপাট

িশি সি স্কুল্ কিখা ায়
শি এিং জাবনশয় কিয়

বি 504 টিম বসদ্ধান্ত কনয় ক আপনাি সন্তান 504 বিশেষ সুবিধাি ক াগয, আপবন পাশিন:


এেট শযাগ্যতার শন্াট স এবিং 504

মরেল্পন্া 504 পবি ল্পনা আপনাশ

বিশেষ সুবিধাগুবল্ আপনাি সন্তাশনি জনয স্কুি সুপাবিে

জানাশি ক ান্

শিশছ আপবন প াশল্ািনা
ম
এিং 504

পবি ল্পনাি সাশর্থ সম্মত হিাি জনয িে বিন সময় পাশিন আপবন বি আপনাি স্কুশল্ি
বসদ্ধাশন্তি সাশর্থ এ মত না হন, আপবন আপনাি স্কুশল্ি িশিা /বসটিওয়াইড অবফস কহল্র্থ্
বডশিেশিি সাশর্থ র্থা িল্ুন ক াগাশ াশগি তর্থয স্কুল্ কজাগাশি


পুন: অনুশমািশনি এ টি িাবষ ম কনাটিস এই বিটিশত আপনাশ

িল্া র্থা শি পিিতী স্কুল্ িছশি

আপনাি সন্তাশনি 504 পবি ল্পনা বিবনউ

ী পিশক্ষপ বনশত হশি

িশত আপনাশ

ী

আপনাি আি ক াশনা প্রশ্ন আশছ?
 আপনাি স্কুশল্ি 504 ক াঅবডমশনিশিি সাশর্থ ক াগাশ াগ রুন
 DOE ওশয়িসাইি কর্থশ বিশেষ সুবিধা সম্পশ ম আিও জানুন
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