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চয্াে�লেরর �িবধান
ন�র: A-170
িবষয়: বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা পিরেষবা
ে�িণ: িশক্ষাথর্ী
ইসু য্র তািরখ: 25 অগা�, 2016

পিরবতর্েনর সারাংশ
এই �িবধান 5 অগা�, 2009 তািরেখ জািরকৃত চয্াে�লেরর �িবধান A-170 েক রিহত কের এবং এর �লািভিষ� হয়।

পিরবতর্নসমূ হ:
•

বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনার েরফারাল ফরম (সংযু ি� ন�র 1) হালনাগাদকৃত হেয়েছ।

•

িচিকৎসাদানকারী ডা�ার কতৃক
র্ (সংযু ি� ন�র 2) েমিডেকল িরেকােয়� ফরম হালনাগাদকৃত হেয়েছ।
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চয্াে�লেরর �িবধান
ন�র: A-170
িবষয়: বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা পিরেষবা
ে�িণ: িশক্ষাথর্ী
ইসু য্র তািরখ: 25 অগা�, 2016
সার-সংেক্ষপ
এই �িবধান 5 েসে��র, 2009 তািরেখ জািরকৃত চয্াে�লেরর �িবধান
A-170-েক রিহত কের। েযসব িশক্ষাথর্ী �া�য্গত/শারীিরক অব�া অথবা
গুরুতর মানিসক/সাইেকালিজকয্াল/আচরণগত �িতবি�তার কারেণ
িনয়িমত �ুল বয্ব�ায় িনেজেদরেক খাপখাওয়ােত পাের না তােদর িশক্ষাসং�া� পিরেষবার বয্ব�ায় এিট েযাগয্তার মাপকািঠ, আেবদন �ি�য়া
এবং িবিভ� দায়ব�তা ও শতর্ িনধর্ারণ কের।
I.

ভূ িমকা
A.

কিমশনার অভ এডুেকশন অভ দয্া ে�ট অভ িনউ ইয়েকর্র �িবধানসমূ েহর েসকশন 200.6

এবং 175.21 অনু যায়ী, িনউ ইয়কর্ িসিট েহাম ইন�াকশন �ুল �া�য্গত/শারীিরক অব�ার বা গুরুতর
মানিসক/সাইেকালিজকয্াল/আচরণগত �িতবি�তা এবং/অথবা িশক্ষাথর্ীর স�ােনর �া�য্গত/শারীিরক
অব�া যা িশক্ষাথর্ীেক �ুেল উপি�ত থাকেত বাধার সৃ ি� কের েতমন েকান কারেণ েযসব িশক্ষাথর্ী যারা
েকান িনয়িমত �ুল বয্ব�ায় খাপখাওয়ােত পাের না তােদর িশক্ষা-সং�া� পিরেষবা �দান কের। এই
�িবধান ঐসব িশক্ষাথর্ীর েবলায় �েযাজয্ নয় যারা তােদর িপতামাতা কতৃর্ক েহাম �ুেল পড়েছ।
িনিদর্� পিরি�িতর অধীেন এবং মানস�ত �ি�য়া অনু যায়ী, �ুল-বয়সী পাবিলক, �াইেভট অথবা
ধমর্ীয় �ুেলর িশক্ষাথর্ী যারা িনউ ইয়কর্ িসিটর অিধবাসী তারা িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন কতৃর্ক বািড়েত
িশক্ষািনেদর্শনা পাবার জনয্ অনু েমািদত। িকছু িনিদর্� েক্ষে�, �াসি�ক ইনিডিভজুয্য়ালাইজড্ এডুেকশন
B.

ে�া�াম (“IEP”) িটম েকান �িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ীেক বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা লােভর সু পািরশ জানােত
পাের। যিদ বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা লােভর অনু েরাধ অনু েমািদত হয়, তাহেল িনউ ইয়কর্ িসিট পাবিলক
�ুেলর এক বা একািধক িশক্ষক িশক্ষাথর্ীর বািড়েত, অথবা িনয়িমত �ুল অব�ােনর বাইেরর অনয্ েকান
�ােন িশক্ষািনেদর্শনা �দান কেরন।
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িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন েহাম ইন�াকশন অনু েমাদন লােভর সাধারণ শতর্সমূ হ
A.

িশক্ষাথর্ীেক অবশয্ই িনউ ইয়কর্ িসিটর একজন অিধবাসী এবং 4.9 েথেক 21 বছর বয়সী িশক্ষাথর্ী

হেত হেব েয আেগ েকান পাবিলক, �াইেভট অথবা ধমর্ীয় হাই �ুল েথেক �াজুেয়ট এবং/অথবা িডে�ামা
লাভ কেরিন।
তােক অবশয্ই এমন অব�ায় থাকেত হেব যা তােক আনু মািনক নূ য্নতম চার স�ােহর
জনয্ অ�ায়ীভােব তার িনয়িমত �ুেল যাওয়ার অক্ষম িবেবিচত কের। এই অব�াসমূ েহর অ�ভুর্�:

B.

1) �া�য্গত/শারীিরক অব�া, 2) �া�য্গত/শারীিরক অব�া, 3) একিট �া�য্গত/শারীিরক অব�া যা
িশক্ষাথর্ীর স�ােনর উপর �ভাব েফেল তােক LYFE অথবা অনয্ েকান েড েকয়ার পিরেষবা বয্বহাের
বয্াঘাত ঘটাে�। এইসব েক্ষে�, �িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ী এবং যােদর েকান �িতবি�তা েনই তারা ��েময়াদী বািড়র িশক্ষািনেদর্শনা বয্ব�া না থাকার জেনয্ তােদর আেগর �ুেলর আসেন িফের যােব েসিটই
�তয্ািশত।
িশক্ষাথর্ী অথবা িশক্ষাথর্ীর স�ােনর �া�য্গত/শারীিরক অব�ার কারেণ বািড়র িশক্ষািনেদর্শনার
অনু েরাধসমূ েহ অবশয্ই অ�ভুর্� থাকেব পূ ণর্ভােব পূ রণকৃত েহাম ইন�াকশন েরফারাল ফরম (সংযু ি�

C.

ন�র 1), েমিডেকল িরেকােয়� ফরম (সংযু � ন�র 2) এবং অিফিসয়াল েলটারেহেড ডা�ােরর অনু েরাধ
- যার অ�ভুর্� েরাগিনণর্য় এবং অব�ার �তয্ািশত সময়। এই েরফারালসমূ হ সরাসির যথাযথ বেরা
অিফস অভ েহাম ইন�াকশেন জমা িদেত হেব।
D.

গুরুতর মেনােরােগর অব�ার জনয্ বািড়র িশক্ষািনেদর্শনার অনু েরােধ অবশয্ই অ�ভুর্� থাকেব

একিট পূ ণর্ভােব পূ রণকৃত েহাম ইন�াকশন েরফারাল ফরম (সংযু ি� ন�র 1), েমিডেকল িরেকােয়�
ফরম (সংযু � ন�র 2), এবং অিফিসয়াল েলটারেহেড একজন সাইকায়াি�ে�র অনু েরাধ েযখােন অ�ভুর্�
থাকেব েরাগিনণর্য়, িশক্ষাথর্ী েকন �ুেল পড়েত পারেছ না তার কারণ, এবং িশক্ষাথর্ী কখন �ুেল েফরত
েযেত পারেব েসস�িকর্ত আনু মািনক তািরখ। এই েরফারালসমূ হ সরাসির যথাযথ বেরা অিফস অভ েহাম
ইন�াকশেন জমা িদেত হেব।
E.

এমন �িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ী যার শারীিরক অথবা মন�াি�ক অসু �তা রেয়েছ যা িশক্ষাথর্ীেক

পাবিলক �ুল অথবা �াইেভট �াপনায় বিধর্ত (েযমন, এক বছর বা েবিশ) সমেয়র জনয্ উপি�িতেত বাধা
েদয় তার জনয্ �াসি�ক আইইিপ দল বািড়েত িনেদর্শনা সু পািরশ করেত পাের। িশক্ষাথর্ীর
ইনিডিভজুয্য়ালাইজড্ এডুেকশন ে�া�াম (IEP)-এ বািড়র িশক্ষািনেদর্শনা সু পািরেশর আেগ, IEP িটমেক
অবশয্ই DOHMH অথবা DOE-র ডা�ার অথবা DOE সাইকায়াি�� কতৃর্ক ভিতর্র সু পািরশ যার িভি�
িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা এবং িচিকৎসা �দানকারী কতৃর্ক জমাদানকৃত ডকুয্েমে�শেনর পযর্ােলাচনা – েসগুিল
পযর্ােলাচনা করেত হেব।
F.

�িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ী যারা ে�শালাইজড্ পিরেবেশ, একিট SED-অনু েমািদত �াইেভট �ুল

অথবা একিট আবািসক পিরেবেশ ভিতর্র অেপক্ষায় আেছ এবং যারা CSE যখন ভিতর্র �েচ�া চালাে�
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তখন স�ূ রক সহায়তা এবং পিরেষবাসহ তােদর বতর্মান পিরেবেশ রাখা যাে� না তােদর জনয্ �াসি�ক
IEP িটম বািড়র িশক্ষািনেদর্শনা সূ পাািরশ করেত পাের।
G.

বািড়র িশক্ষািনেদর্শনার সময়সূ িচ িনয়িমত �ুল সমেয় অথবা আফটার �ুেল হেত পাের।

এিলেম�াির �ুল-বয়সী িশক্ষাথর্ীরা �িত স�ােহ নূ য্নতম পাঁচ ঘ�ার িশক্ষািনেদর্শনা লাভ কের,
অ�ািধকার�েম �িতিদন এক ঘ�া। েসেক�াির �ুল-বয়সী িশক্ষাথর্ীরা �িত স�ােহ নূ য্নতম দশ ঘ�ার
িশক্ষািনেদর্শনা লাভ কের, অ�ািধকার�েম �িতিদন দু ই ঘ�া।
III.

বািড়র িশক্ষািনেদর্শনার জনয্ অনু েমাদন �ি�য়া
A.

বািড়র িশক্ষািনেদর্শনার অনু েরাধ যখন পযর্ােলাচনার পেবর্ থােক তখন �ুলগুিলর উিচত িশক্ষাথর্ী

ও তােদর পিরবােরর সােথ িনয়িমত েযাগােযাগ রক্ষা করা। বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা �দান করা হেব িকনা
েসিট িনধর্ারেণর অেপক্ষায় থাকাকালীন �ুলওয়াকর্ িশক্ষাথর্ীর বািড়েত পাঠােত হেব।
B.

বেরা অিফস অভ েহাম ইন�াকশন বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনার েরফারাল ফরম, েমিডেকল

িরেকােয়� ফরম, এবং ডা�ার/সাইকায়ািটে�র কাছ েথেক িচিঠ পাবার পর, DOHMH অথবা DOE-র
ডা�ার অথবা DOE-র সাইকায়াি�� কতৃর্ক েসই অনু েরাধ পযর্ােলাচনা করা হেব।
1.

যিদ অনু েরাধ অনু েমাদন লাভ কের, বেরা অিফস অভ েহাম ইন�াকশন েয �ুল এবং

িশক্ষাথর্ী/পিরবার অনু েরাধ জািনেয়েছ তােদর সােথ সরাসির েযাগােযাগ কের পিরেষবা শুরুর সূ িচ
িনধর্ারণ করেব। অনু েরাধ �তয্াথয্ান হেল, বেরা অিফস েরফারাল পাঠােনা �ুল, িপতামাতা, এবং
কিমিট অন ে�শাল এডুেকশন অিফেসর সােথ েফােন এবং িলিখতভােব েযাগােযাগ করেব।
2.

েরফািরং �ুলিটেক অিতস�র িনি�ত করেত হেব েয, িশক্ষাথর্ী এবং িপতামাতােক

জানােনা হেয়েছ েয, বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা �দােনর অনু েরাধ �তয্াখয্াত হেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেক
�ত তার িনয়িমত �ুল আসেন েফরত পাঠােনার সকল �েচ�া অবশয্ই করেত হেব।
�িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ীেদর জনয্, স�ৃ � CSE িশক্ষাথর্ী েয �ুেলর সােথ যু � েসই �ুের সাধারণ
এবং ে�শাল এডুেকশেনর িশক্ষক এবং বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনার িশক্ষেকর সােথ বািষর্ক পযর্ােলাচনা
C.

িমিটংেয়র আেয়াজন করেব।
IV.

অনু েমািদত বািড়র িশক্ষািনেদর্শনা পিরেষবার শতর্াবিল
A.

েকান িশক্ষাথর্ী যিদ অনু েমাদন লাভ কের এবং বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনার জনয্ ভিতর্ হয়

ATS িসে�ম অবশয্ই তা েদখােব। �িতিট বেরা অিফসেক তার িনজ� িডি��-বেরা-�ুল ন�র অয্াসাইন
করা হয়।
1.

আেগ িশক্ষাথর্ী েয NYC পাবিলক �ুেল পেড়েছ েসই �ুল িশক্ষাথর্ীর মুলতিবকৃত িডসচাজর্

েনািটস পােব। �ুলিট “অনয্ একিট NYC পাবিলক �ুেল েযাগদােনর” কারেণ “00” েকাড
বয্বহার কের িডসচাজর্ িনি�ত করেত অ�সর হেব।
4
T&I 31961 (Bangla/Bengali) Chancellor Regulation A-170

A-170
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2.
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NYC �াইেভট অথবা ধমর্ীয় �ুলগুিল তােদর িশক্ষাথর্ীেদর িডসচাজর্ করার আেগ েহাম

ইন�াকশেন ভিতর্র িলিখত িনি�তকরেণর িচিঠ অবশয্ই পােব। বেরা অিফস িলিখত িনি�তকরণ
িচিঠ �দান করেব।
B.

বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনার অনু েমাদন �া� িশক্ষাথর্ীরা অবশয্ই িনউ ইয়কর্ িসিটর েকান �ুেলর সােথ

সংযু � থাকেব। িনউ ইযকর্ িসিট পাবিলক �ুল িশক্ষাথর্ীেদর জনয্, এই �ুলিট হেলা েসই পাবিলক �ুল
েযখােন িশক্ষাথর্ী অনয্থায় ভিতর্ হেতা। েযসব িশক্ষাথর্ী �াইেভট অথবা ধমর্ীয় �ুেল যাে� তােদর জনয্, এই
�ুলিট হেলা েসই �াইেভট অথবা ধমর্ীয় �ুল েযখােন িশক্ষাথর্ী অনয্থায় েযেতা। এিট েসই �ুলও েযখােন
িশক্ষাথর্ী বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা েশষ হবার পর িফরেব।
সংযু � �ুলিট পড়াশুনার েকাসর্গুিলর �ীকৃিত �দান কের, অয্াকােডিমক েরকডর্ সংরক্ষণ
কের যার অ�ভুর্� ে�ডসমূ হ, ে�িডট এবং েট� ে�ার, এবং েহাম ইন�াকশন িশক্ষকেক
1.

�ুেলর পাঠয্�ম এবং আবিশয্ক েট�েট �েবশািধকার েদয়। �ুলিট িশক্ষাথর্ীর �া�য্ এবং
ইমুয্নাইেজশন েরকডর্ও সংরক্ষণ কের, িডে�ামা ইসু য্ কের এবং �েযাজয্ হেল �য্া�াডর্াইজড্
পরীক্ষা এবং মূ লয্ায়েনর ত�াবধান কের।
2.

েযসব িশক্ষাথর্ী বািড়র িশক্ষািনেদর্শনায় ভিতর্ হয় তারা �েতয্ক ে�েডর জনয্ ে�ােমাশেনর

েয মান িনধর্ািরত রেয়েছ েসই একই অয্াকােডিমক মাপকািঠ পূ রণ করেব েসিটই �তয্ািশত, এবং
�িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ীরা তােদর IEP-র মাপকািঠ পূ রণ করেব তাই �তয্াশা করা হয়।
C.

অনু েমাদনদানকারী কতৃর্পক্ষ পিরেষবার অনু েমাদন েদবার পর বেরা অিফস অভ েহাম

ইন�াকশেনর মাধয্েম একজন েহাম ইন�াকশন িটচার অয্াসাইন করা হেব। েহাম ইন�াকশন িটচার
েহাম ইন�াকশেন িশক্ষাথর্ী ভিতর্র সময়বয্াপী একিট মানস�ত িশক্ষািনেদর্শনার ে�া�াম িনি�ত করেত
সংযু � �ুলিটর সােথ একিট দলীয় এবং সহেযািগতামূ লক স�কর্ বজায় রােখন।
D.

িশক্ষাথর্ীর বািড়েত �দ� িশক্ষািনেদর্শনার জনয্, একজন �া�বয়� ত�াবধায়ক সকল েহাম

ইন�াকশেনর সময়কােল অবশয্ই উপি�ত থাকেবন। ঐসব িশক্ষাথর্ী যােদর স�ােনর �া�য্গত/শারীিরক
অব�ার কারেণ িশক্ষাথর্ী বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা লােভ বাধয্ হেয়েছ, েসেক্ষে� িশক্ষাথর্ী িপতামাতা বয্তীত,
একজন �া� বয়� সকল েহাম ইন�াকশন অিধেবশেনর সময়বয্াপী অবশয্ই স�ােনর য� ও
ত�বধােনর দািয়ে� থাকেবন।
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অনু স�ান
এই �িবধান সং�া� সকল অনু স�ান িনেচর িঠকানায় পাঠােত হেব:
ি�ি�পয্াল
Home Instruction School Office
NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন
3450 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
েফান: 718-794-7200
ফয্া�: 718-794-7232

বাগিড়েত িশক্ষািনেদর্শনার (েহাম ইন�াকশন)-এর নীিতমালা, অনু শীলনী, এবং �ি�য়াসমূ হ স�িকর্ত
�� িনেচ তািলকাভু� যথাযথ বেরা-এর অিফস অভ েহাম ইন�াকশন-এর সু পারভাইজার বরাবর
পাঠােত হেব:
Bronx Home Instruction
(75-X-502)
470 Jackson Avenue, Room 112
Bronx, NY 10455
েফান: (718) 742-0972
ফয্া�: (718) 742-1792
Staten Island & D 20 Home Instruction
(75-K-503)
360 36th Street, Room 301
Brooklyn, NY 11232
েফান: (718) 499-2794
ফয্া�: (718) 499-4009
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Brooklyn Home Instruction
(75-K-503)
360 36th Street
Brooklyn, NY 11232
Room 318 – D 15, 17, 19, 21, 23
েফান: (718) 369-5523
ফয্া�: (718) 369-5524
Room 302 – D 13, 14, 16, 18, 22, 32
েফান: (718) 369-5550
ফয্া�: (718) 499-2305
Manhattan Home Instruction
(75-M-501)
250 West Houston Street, Room 212
New York, NY 10014
েফান: (646) 486-3557
ফয্া�: (646) 486-3556
Queens Home Instruction
(75-Q-504)
142-10 Linden Blvd, Room 228
Jamaica, NY 1143311436
েফান: (718) 558-2040
ফয্া�: (718) 529- 0292
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বািড়েত িশক্ষািনেদশ
র্ নার সু পািরেশর ফরম
3450 East Tremont Avenue
Bronx, New York 10465
রােমানা িপজািরও (Ramona Pizarro),

বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা
�ুল
 বৰ্ং�

(P) 718-742-0972
(F) 718-742-1792

ফয্া�

718-794-7200

েমইন অিফস: 718-794-7232
গাইেড�:

িপৰ্ি�পয্াল

বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা অিফস (একিট েবেছ িনন):

 বৰ্ুকিলন

470 Jackson Avenue
কামরা 112
� , NY 10455

েফান

 ময্ানহয্াটান

360 36th Street
Brooklyn, NY 11232

250 West Houston Street
কামরা 212
New York, NY 10014
(P) 646-486-3557
(F) 646-486-3556

কামরা 318 – D 15, 17, 19, 21, 23
(P) 718-369-5523
(F) 718-369-5524

718-794-7237

উ ি ি

 কুই�

142-10 Linden Blvd
কামরা 228
Jamaica, NY 11436
(P) 718-558-2040
(F) 718-529-0292

 �য্ােটন আইলয্া� এবং D 20
360 36th Street
Brooklyn, NY 11232
কামরা 301
(P) 718-499-2794
(F) 718-499-4009

কামরা 302 – D 13, 14, 16, 18, 22, 32
(P) 718-369-5550
(F) 718-499-2305

সু পারভাইজার

তািরখ
DOB (জ�তািরখ)

িশক্ষাথর্ীর নাম (েশষ, পৰ্থম)

OSIS#

বািড়র িঠকানা
�ুল (DBN)

বািড়র িডি��

ডা�ােরর েযাগােযােগর তথয্
ডা�ার িচিকৎসা সংকৰ্া� অনু েরাধকারী ডা�ার

অিফেসর নম্বর

েসল েফান নাম্বার

েপজার

এ�েটনশন
ইেমইল

বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনার পৰ্াথিমক অনু েরাধকারী
❏ িপতামাতা

❏ �ুল

❏ েমিডেকল অিফস

❏ অনয্ানয্

❏ বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনার পৰ্াথিমক অনু েরাধ

❏ বতর্মােন েথেক বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনায় আেছ এবং অবয্াহত রাখার অনু েরাধ করা হে�
❏ অিফস অভ �ুল েহলথ-এর ডা�ার কতৃক
র্ পৰ্াথিমকভােব অনু েমািদত
❏ বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনার পৰ্াথিমক অনু েরােধর িভি�
❏ আেগ ___________ েথেক _____________ পযর্� বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনায় িছেলা, �ুেল িফেরেছ
❏ বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনার জনয্ কতবার অনু েরাধ করা হেয়েছ
❏ বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা পৰ্দান করা হেয়েছ

বার

সু পারভাইজােরর ম�বয্

4/25/16
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িচিকৎসাজিনত কারেণ বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনার অনু েরাধ
(িশক্ষাথর্ীর িচিকৎসার দািয়েত্ব থাকা ডা�ার বা মেনািচিকৎসক পূ রণ করেবন)

িশক্ষাথর্ীর নাম (েশষ, পৰ্থম):_________________________________________জ�তািরখ:____________________
আমার অধীেন িন�িলিখত েরােগর িচিকৎসা গৰ্হণ করেছ (িনণর্ীত অসু �তা):____________________________________
বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা পৰ্দান করা হয় K-6 েগৰ্ডগুেলার জনয্ স�ােহ 5 ঘ�া এবং 7-12 েগৰ্ডগুেলার জনয্ স�ােহ 10 ঘ�া
অনু গৰ্হ কের িশক্ষাথর্ীর বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা পিরেষবার পৰ্েয়াজনীয়তা স�েকর্ িডপাটর্েম� অভ এডুেকশনেক অবিহত করার জনয্ িশক্ষাথর্ীর সীমাব�তােক
সংজ্ঞািয়ত কের িব�ািরত ও সু িনিদর্� তথয্ িদন। পৰ্েয়াজেন বাড়িত নিথপতৰ্ সংযু � করুন।

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
আিম এতদ্বারা এই িশক্ষাথর্ীেক বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা পৰ্দােনর অনু েরাধ জানাি� কারণ িনণর্ীত এই/এসব েরােগর জনয্ উপযু �
র্ সীমাব�তা িশক্ষাথর্ীর �ুেল
যাওয়ার েক্ষেতৰ্ পৰ্িতব�ক

এই অনু েরাধ িভি� হেলা: ❏ িপতামাতােদর অনু েরাধ ❏ আমার েপশাগত মতামত ❏অনয্ানয্:________________________
আিম স�ােহ_______ঘ�ার জনয্ (4 স�ােহর েচেয় কম নয়) বািড়েত িশক্ষািনেদর্শনা পৰ্দােনর অনু েরাধ করিছ

েপশাজীিবর নাম (িপৰ্�):___________________________________িডিগৰ্:___________________________
েপশাজীিবর মূ ল সই:___________________________________লাইেস�:___________________________

েযাগােযােগর তথয্
েটিলেফান #_________________________এ�েটনশন_____________ইেমইল___________________________________________
েসলেফান____________________________________েপজার #_______________________________________
েয সমেয়/কমর্কােল আমার সােথ েযাগােযাগ করা যােব: েসাম________ ম�ল________ বুধ________ বৃ হ�িত_______ শুকৰ্বার________
❏ ত�াবধানকারী িচিকৎসক বা কমর্ী ❏ মেনািচিকৎসক ❏ নাসর্ পৰ্য্াকিটশনার ❏ ওরাল সাজর্ন ❏ পডায়ািটৰ্�

❏ অনয্ানয্_____________________________________ েনাট: এই ফমর্ পূ ণর্ করার জনয্ বািস�ােদর কারও অনু েমাদন েনই।

পৰ্য্াকিটশনােরর সীলেমাহর:
❏ বৰ্ং�
470 Jackson Avenue; Room 112
Bronx, NY 10455
(P) 718-742-0972
(F) 718-742-1792

সকল েরফােরল যথাযথ বেরা অিফেস পাঠােত হেব:

T&I 31961 (Bangla/Bengali) Chancellor Regulation A-170 Attachment 2

চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-170 - সংযু ি� নং. 2 - পৃ �া 2 এর 2

❏ বৰ্ুকিলন
360 36 Street
Brooklyn, NY 11232
Room 308
(P) 718-369-5523
(F) 718-369-5524
Room 317
(P) 718-499-2794
(F) 718-499-4009
❏ ময্ানহয্াটান
250 West Houston Street; Room 212
(P) 646-486-3557
(F) 646-486-3556
❏ কুই�
142-10 Linden Boulevard; Room 228
Jamaica, NY 11436
(P) 718-558-2040
(F) 718-529-0292
❏ �য্ােটন আইলয্া�
360 36 Street; Room 301
Brooklyn, NY 11232
(P) 718-369-5550
(F) 718-499-2305

