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পশিবর্তনেি সািাাংি

এটি ২৯ জযন, ২০০৯ তাবেখ ইস্যয কো চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-710-ন্সক েবিত কন্সে।
পবেিতত নস্মূি


এটি িালনাগাদকৃ ত প্রবিধান বচ্ন্সেন ফার্স্ত শ্রনটওয়াকত স্ি িতত মান বিপাটতন্সমন্ট অি এিয ন্সকিন্সনে কাঠান্সমাে প্রবতফলন ঘটায়।
শ্রস্কিন ৫০৪ টিম স্দস্য, বিন্সিষ কন্সে শ্রিলর্থ কনন্সটন্ট এক্সপাটতন্সদেন্সক িতত মান্সন িলা িয় শ্রনটওয়াকত শ্রিলর্থ বলয়ান্সজাোঁ।



এই িালনাগাদকৃ ত প্রবিধান িতত মান শ্রস্ন্ট্রাল শ্রস্কিন ৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটন্সেে শ্র াগান্স ান্সগে তন্সর্থযে প্রবতফলন কন্সে।
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সাংশক্ষপ্তসাি
এই প্রবিধান
অধযয়নেত
অযাক্ট-এে
শ্রপ্রাগ্রামস্মূন্সি
তান্সদে জনয

বনউ ইয়কত
বিক্ষার্থীন্সদে
§504-এে
অংিগ্রিন্সি
বনয়মনীবত

বস্টি বিপাটতন্সমন্ট অভ এিয ন্সকিন (বিওই)-এে স্কয ল ও শ্রপ্রাগ্রামস্মূন্সি
জনয ১৯৭৩ স্ান্সলে (২৯ ইউ.এস্.বস্. ৭৯৪)-এে বেন্সিবিবলন্সটিন
স্ংজ্ঞা অনযস্ান্সে শ্র স্ি প্রবতিবিতা যক্ত বিক্ষার্থীন্সদে বিওই-এে
স্ক্ষম কন্সে শ্রতালাে জনয িাড়বত স্যবিধাে িযি্া লান্সভে প্রন্সয়াজন,
ঠিক কন্সে শ্রদয়।

ভূশিকা
প্রবত স্কয ল িছন্সে বিওই §504 অনযস্ান্সে শ্র স্ি প্রবতিবিতা যক্ত বিক্ষার্থীন্সদেন্সক তান্সদে অপ্রবতিিী বিক্ষার্থীন্সদে স্ান্সর্থ স্মাবভবিন্সত
বিওই-এে শ্রপ্রাগ্রামস্মূন্সি অংিগ্রিন্সি স্ক্ষম কন্সে শ্রতালাে জনয িাড়বত স্যবিধাে িযি্া লান্সভে প্রন্সয়াজন, তান্সদে স্নাক্ত ও মূলযায়ন
কন্সে। এই প্রবিধান্সনে শ্র মনটি িযখযা কো িন্সয়ন্সছ, শ্রস্ অনয ায়ী শ্র স্ি বিক্ষার্থীন্সদে এ ধেন্সনে িাড়বত স্যবিধাে িযি্া লান্সভে
প্রন্সয়াজন িন্সত পান্সে, তান্সদেন্সক একটি স্কয লবভবিক §504 টিম মূলযায়ন কন্সে, এিং প্র যক্ত িন্সল ও বপতামাতান্সদ ে অনযন্সমাদন শ্রপন্সল,
একটি বলবখত §504 িাড়বত স্যবিধা পবেকল্পনান্সত (§504 পবেকল্পনা) শ্রদওয়া স্যপাবেি অনয ায়ী িাড়বত স্যবিধাে িযি্া শ্রদওয়া
িয়।
I.

II.

েীশর্ প্রচানিি বযবস্থা
A.

বনউ ইয়কত বস্টিে প্রবতটি পািবলক স্কয ন্সল ও বিক্ষাগত শ্রপ্রাগ্রান্সমে দিতনীয় ্ান্সন বিওই-এে "§504 অনযস্ান্সে
বিষময না কোে বিজ্ঞবি" শ্রপার্স্ কন্সে বদন্সত িন্সি ান্সত কমতচ্ােী, বপতামাতা ও বিক্ষার্থীন্সদে শ্রচ্ান্সখ পন্সড়।
বিজ্ঞবিটি বিওই-এে ওন্সয়িস্াইট http://schools.nyc.gov/Offices/Health/SchoolHealthForms/default.htm
-এ শ্রপার্স্ কো আন্সছ।

B.

স্কয লগুন্সলান্সক অিিযই প্রবত িছে বিওই-এে নীবতে বিজ্ঞবি স্কল পািবলক স্কয ল বিক্ষার্থীে বপতামাতাগিন্সক বদন্সত
িন্সি। তদযপবে, স্কয লগুন্সলান্সক অিিযই এ ধেন্সনে বিজ্ঞবি স্কয ল িছে চ্ালয র্থাকাকান্সল শ্রেবজন্সেিনকােী বিক্ষার্থীন্সদে
বপতামাতান্সদেন্সক বদন্সত িন্সি।

েীশর্ি বাস্তবায়ে
এই প্রবিধান্সনে প্রন্সয়াগ বনবিত কোে জনয শ্রস্ন্ট্রাল ও স্কয ল প তান্সয় দাবয়ত্বপ্রাি কমতকতত া বনধতােি কেন্সত িন্সি।

III.

A.

শ্রস্ন্ট্রাল §504 শ্রকাঅবিতন্সনটেন্সক আদিত প্রবিয়া িাৎন্সল বদন্সত এিং §504 অবধকান্সেে বিজ্ঞবি, §504 স্যপাবেি
ও মূলযায়ন্সনে জনয িযিহৃত ফেম শ্রজাগান বদন্সত িন্সি।

B.

প্রন্সতযক বপ্রবেপযালন্সক একজন স্কয লবভবিক §504 শ্রকাঅবিতন্সনটে বন যক্ত কেন্সত িন্সি ব বন স্কয ল প তান্সয় প্রবিধান্সনে
িাস্তিায়ন্সনে বিষয়টি তত্ত্বািধান কেন্সিন। স্কয লবভবিক শ্রকাঅবিতন্সনটেন্সক একজন বিক্ষাবিদ িন্সত িন্সি। স্কয লবভবিক
শ্রকাঅবিতন্সনটেন্সক §504-এে অধীন্সন শ্রনাটিস্ অি নন-বিস্বিবমন্সনিন (বিষমযিীনতাে বিজ্ঞবি) শ্র স্কল
বপতামাতান্সদে মধয বিতেি কো িন্সয়ন্সছ, তা বনবিত কেন্সিন, §504 টিম-এে স্ভা আহ্বান কেন্সিন, প্রন্সয়াজনীয়
বিন্সিষ স্যবিধাে িযি্া কেন্সিন, এিং শ্রকা শ বিক্ষার্থীে §504 পবেকল্পনা িতত মান্সন চ্ালয আন্সছ, শ্রকা শ বিক্ষার্থীন্সক
শ্রদয়া িন্সয়ন্সছ, এিং এগুন্সলাে স্ান্সর্থ স্ংবিষ্ট স্কল ঘটনাে বলবখত শ্রেকিত, বকংিা বিক্ষার্থীে §504 পবেকল্পনা শ্রর্থন্সক
প্রাি ফলস্ি, এই প্রবিধান িাস্তিায়ন স্ম্পবকত ত স্কল উপাি স্ংেক্ষি কেন্সিন।

§504 অেুযায়ী শবনিষ সুশবধা লানভি অেুনিাধ
A.

স্কয ন্সলে কমতচ্াবেন্সদে স্ূচ্না কো অনযন্সোধস্মূি
একজন বিক্ষার্থী প্রবতিবিতা যক্ত এিং অপ্রবতিিী স্িপাঠীন্সদে মন্সতা তাে স্মানভান্সি স্কয ন্সল াওয়া ও স্কয ন্সলে
কমতকান্সে অংিগ্রিন্সিে জনয §504-এে স্ংজ্ঞা অনযস্ান্সে তাে িাড়বত স্যবিধা লাভ কো আিিযক িন্সল বিশ্বাস্
কোে ন্সর্থষ্ট কােি র্থাকন্সল §504 টিম-এে দ্বাো মূলযায়ন্সনে অনযন্সোধ জানান্সিন। স্কয ল-কমতচ্ােীন্সদে ্ন্সল
বপতামাতান্সদেন্সক §504 -এে অনযন্সোধ জানান্সত স্কয ন্সলে কমতচ্ােীগি উৎস্াবিত কেন্সত পােন্সিন না। স্কয ন্সলে
কমতচ্ােীগি স্কয লবভবিক §504 শ্রকাঅবিতন্সনটন্সেে স্ান্সর্থ শ্র াগান্স াগ কন্সে একটি অনযন্সোধ-এে স্ূচ্না কন্সেন।
স্কয লবভবিক §504 শ্রকাঅবিতন্সনটেন্সক একটি বিওই শ্রনাটিবফন্সকিন ফেম িযিিাে কন্সে বলবখতভান্সি
বপতামাতান্সদেন্সক পাোঁচ্ (৫) স্কয ল বদিন্সস্ে মন্সধয জানান্সত িন্সি। স্কয ন্সলে কমতচ্াবেগি অনযন্সোন্সধে স্ূচ্না কেন্সলও
একটি মূলযায়ন কোে আন্সগই বপতামাতা, এিং প্রন্স াজয শ্রক্ষন্সে স্বা্যন্সস্িা প্রদানকােীন্সদেন্সক অিিযই ফেম পূেি
কেন্সত িন্সি। ফেম পাওয়া ান্সি বিওই-এে ওন্সয়িস্াইট
http://schools.nyc.gov/Offices/Health/SchoolHealthForms/default.htm-এ।
বদ বপতামাতা িাড়বত স্যবিধা পাওয়াে ফেম পূেি না কন্সেন িা শ্রকান িাড়বত স্যবিধা পাওয়াে বিষয়টি
বিন্সিচ্নাে জনয স্ম্মবত না শ্রদন, স্কয ন্সলে পক্ষ শ্রর্থন্সক শ্রকান বকছয কেন্সত িন্সি না। স্ম্মবতদান্সন িযর্থততাে শ্রেকিত
োখন্সত িন্সি।
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বপতামাতান্সদে স্ূচ্না কো অনযন্সোধ
বপতামাতান্সদে §504 িাড়বত অনযন্সোধ অিিযই বিওই অনযন্সমাবদত ফেম িযিিাে কন্সে ও প্রন্সয়াজন িন্সল বিক্ষার্থীে
বচ্বকৎস্ন্সকে কাছ শ্রর্থন্সক স্িায়ক কাগজপেস্ি বলবখতভান্সি §504 শ্রকাঅবিতন্সনটন্সেে কান্সছ জমা বদন্সত িন্সি।
বেন্সকান্সয়র্স্ ফেম (অনযন্সোধপে) পাওয়া ান্সি স্কয লবভবিক শ্রকাঅবিতন্সনটে িা বিওই-এে ওন্সয়িস্াইট শ্রর্থন্সক।

IV.

§504 িূলযায়ে প্রশিয়া
A.

স্কয লবভবিক টিম-এে গঠন
1.

B.

স্কয লবভবিক স্কয লবভবিক §504 শ্রকাঅবিতন্সনটেন্সক §504 টিম-এে গঠনকাঠান্সমা বনবিত কেন্সত িন্সি।
বিক্ষার্থীে বপতামাতা ও কমপন্সক্ষ ই (২) জন বপতামাতা িযতীত অনয িযবক্ত §504 টিম-এ র্থাকন্সিন,
াে অন্তভযত ক্ত িন্সত পান্সেন:


কমপন্সক্ষ একজনন্সক িন্সত িন্সি স্ন্তান্সনে স্ক্ষমতা স্ম্পন্সকত ওয়ান্সকিিাল;



বিন্সিষ স্যবিধাে অনযন্সোন্সধে স্ান্সর্থ স্ংবিষ্ট বপতামাতা িা স্কয ন্সলে জমা শ্রদওয়া স্কল প্রবতন্সিদন ও
মূলযায়ন িযাখযা কেন্সত স্ক্ষম, এমন একজন িযবক্ত; এিং



কমপন্সক্ষ একজন িযবক্তন্সক িন্সত িন্সি বিক্ষার্থীে প্রন্সয়াজন পূেন্সি শ্র
স্ম্পন্সকত ওয়ান্সকিিাল।

িাড়বত স্যবিধাটি পাওয়া

ান্সি, শ্রস্

2.

বিক্ষার্থীে িযবক্তগত চ্াবিদা া মূলযায়ন কো িন্সি তাে বভবিন্সত টিম স্দস্যপদ বনধতাবেত িন্সি এিং স্কল
বিক্ষার্থীে মূলযায়ন্সন একই ধেন্সনে পূিত-বনধতাবেত একবেত দন্সল তা নাও গঠিত িন্সত পান্সে।
শ্র ন্সিতয
বপতামাতা িযতীত কমপন্সক্ষ আেও দযজন িাড়বত স্দস্য বনন্সয় দলটি গঠিত, উপন্সে উবিবখত িতত পূেি িন্সত
পান্সে, র্থা র্থ িন্সল, এই দযজন স্দস্য কতৃত ক। উপ যক্ত শ্রক্ষন্সে, শ্র খান্সন িাড়বত স্িায়-স্ং্ান বিন্সিবচ্ত
িন্সে তা স্ি, একজন স্দস্য বিন্সিন্সি §৫০৪ টিন্সম শ্রনটওয়াকত স্বা্য বলয়ান্সজাোঁ অন্তভযত ক্ত িন্সত পান্সেন।

3.

তটা স্ম্ভি, স্কয ন্সল আন্সছ এমন িযবক্তগন্সিে §৫০৪ টিম স্দস্যপন্সদ শ্র াগদান কো উবচ্ত।
উপ যক্ত
িযবক্তন্সদে উদািেন্সিে অন্তভযত ক্ত, বকন্তু এে মন্সধযই স্ীবমত নয়, ক্লাস্রুম বিক্ষক, স্কয ল মন্সনাবিদ, এিং
নাবস্তং কমী। স্কয ল-বভবিক িযবক্তগিন্সক বদ পাওয়া না ায় অর্থিা তাো বদ টিন্সম কাজ কোে শ্র াগয
না িন, অর্থিা বদ িাড়বত স্ং্ান্সনে প্রন্সয়াজন পন্সড়, স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে শ্রনটওয়াকত স্বা্য
োঁ ান্সজাে কান্সছ স্িায়তা কামনা কেন্সিন ান্সত বিক্ষার্থীে িযবক্তগত চ্াবিদা অনয ায়ী, অনয িযবক্তিন্সগে
বলয়
ত
অংিগ্রিন্সিে িযি্া কো ায়। এই স্কল িযবক্তন্সদে অন্তভযত ক্ত িন্সত পান্সেন, বকন্তু এন্সতই স্ীমািদ্ধ নয়,
স্বা্য শ্রপিাজীিীগি, বিক্ষাবনন্সদতিনা বিষন্সয় বিন্সিষজ্ঞ, এিং প্রিাস্বনক িযবক্তিগত।

4.

§৫০৪ টিন্সম অংিগ্রিিকােী িযবক্তগি স্ভায় উপব্ত শ্রর্থন্সক অর্থিা বিকল্প উপান্সয় শ্র মন শ্রফান কনফান্সেন্সেে
মাধযন্সম স্ভায় অংিগ্রিি কেন্সত পান্সেন। স্জ্ঞাত মূলযায়ন্সনে জনয প্রন্সতযক অংিগ্রিিকােীন্সক অিিযই
প্রন্সয়াজনীয় কাগজপে প্রদান কো িন্সি।

5.

স্কয ল বদ স্ভাে বিষন্সয় বপতামাতান্সক যবক্তস্ঙ্গত শ্রনাটিি প্রদান কন্সে এিং বপতামাতা বদ স্ভায় শ্র াগ
না শ্রদয় অর্থিা শ্র াগদান্সন অস্বীকৃ বত জানায়, বিক্ষার্থীে বপতামাতাে অংিগ্রিি অর্থিা উপব্বত ছাড়া বিন্সিষ
স্যবিধাে শ্রেফাোল, মূলযায়ন, এিং িনাক্তকেি বিষন্সয় §৫০৪ টিম স্ভায় বমবলত িন্সত পান্সে এিং বস্দ্ধান্ত
বনন্সত পান্সে। §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে অিিযই বপতমাতাে কান্সছ পাঠান্সনা শ্রনাটিন্সিে একটি শ্রেকিত স্ংেক্ষি
কেন্সিন এিং পােস্পবেকভান্সি স্ম্মত একটি স্যবিধাজনক স্ময় এিং ্ান্সন বপতামাতাে অংিগ্রিন্সিে িযি্াে
জনয শ্রচ্ষ্টা চ্ালান্সিন। বপতামাতান্সক িযদ বদন্সয় স্ভা কোে আন্সগ কমপন্সক্ষ এমন দযটি (২) প্রন্সচ্ষ্টাে কর্থা
নবর্থভয ক্ত র্থাকন্সত িন্সি।

§৫০৪ টিন্সমে মূলযায়ন স্ভা
1.

স্ভাে স্ময়ন্সেখা
স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে §৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধাে জনয অর্থিা শ্রকান বিক্ষার্থীে §৫০৪ পবেকল্পনায়
পবেিতত ন্সনে জনয প্রার্থবমক বলবখত অনযন্সোধ পািাে বেি (৩০) স্কয ল বদিন্সস্ে মন্সধয §৫০৪ মূলযায়ন
স্ভাে স্ময়স্ূবচ্ বতবে কেন্সিন।
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বপতামাতাে কান্সছ স্ভাে শ্রনাটিি
§৫০৪ টিম স্ভাে উন্সেিয, তাবেখ, স্ময়, এিং ্ান বলবখতভান্সি বপতামাতান্সক জানান্সনা িন্সি।
স্ভাে পাোঁচ্ (৫) বদন আন্সগ এমন শ্রনাটিি শ্রদয় িয়।

3.

কমপন্সক্ষ

টিন্সমে বিন্সিচ্নাে বিষয়স্মূি
§৫০৪ টিম বিক্ষার্থীে বপতামাতা কতৃত ক প্রদি শ্র ন্সকান বেন্সপাটত, মূলযায়ন অর্থিা শ্রোগ-বনিতয় স্ংিান্ত
তন্সর্থযে পািাপাবি বিক্ষার্থীে শ্রগ্রি, িৃঙ্খলা-স্ংিান্ত শ্রেফাোল, স্বা্য স্ম্পবকত ত তর্থয, ভাষা স্মীক্ষা, বপতামতা
তর্থয, প্রবমত পেীক্ষাে ফল, এিং বিক্ষন্সকে অবভমতস্ি লভয স্কল প্রাস্বঙ্গক তর্থয বিন্সিচ্না কেন্সি।

C.

শ্র াগযতা বনধতােি
বিক্ষার্থীে তাে অপ্রবতিিী স্তীর্থতন্সদে স্ান্সর্থ স্মানভান্সি স্কয ন্সল পড়ন্সত এিং স্কয ন্সলে কমতকা-ন্স অংিগ্রিি কেন্সত
বিন্সিষ স্যবিধাে চ্াবিদা আন্সছ বকনা তা বনধতােন্সিে আন্সগ ১৯৭৩ স্ান্সলে পযনিতাস্ন আইন্সনে শ্রস্কিন §৫০৪
অনয ায়ী বিক্ষার্থী প্রবতিিী িযবক্ত বিন্সিন্সি শ্র াগয বকনা টিম প্রর্থন্সমই তা বনধতােি কেন্সি।
1. §৫০৪ অনয ায়ী একজন প্রবতিিী বিক্ষার্থী শ্র াগয িন্সল বিন্সিবচ্ত িন্সি শুধযমাে

2.

বিক্ষার্থীে িােীবেক অর্থিা মানবস্ক বিকলয র্থান্সক
জীিন কমতকা-ন্সক স্ীবমত কন্সে।

বদ:

া উন্সিখন্স াগযভান্সি তাে এক িা একাবধক প্রধান

বনন্সচ্ িবিতত বতন-ধাপ প্রবিয়া অনয ায়ী বিক্ষার্থী প্রবতিিী একজন শ্র াগয বিক্ষার্থী বকনা শ্রস্ বিষয়টি
াচ্াই কেন্সত §৫০৪ টিম এই প্রবিধান্সনে পবেবিষ্ট অ-এে স্িায়তা শ্রনন্সি।
a.

প্রর্থম ধাপ

- বিক্ষার্থীে বক িােীবেক অর্থিা মানবস্ক বিকলয আন্সছ?

শ্রকান বিক্ষার্থীে বদ িােীবেক িা মানবস্ক বিকলয না র্থান্সক, তািন্সল শ্রস্ §৫০৪ পবেকল্পনাে মাধযন্সম
বিন্সিষ স্যবিধা পািাে শ্র াগয নয়।
b.

বদ্বতীয় ধাপ -িােীবেক অর্থিা মানবস্ক বিকন্সলযে কােন্সি তাে প্রধান শ্রকান জীিন কমতকাে বক িযািত?
শ্রকান বিক্ষার্থীে িােীবেক অর্থিা মানবস্ক বিকলয বদ তাে প্রধান জীিন কমতকােন্সক উন্সিখন্স াগযভান্সি
িযািত না কন্সে, শ্রস্ §৫০৪ পবেকল্পনাে মাধযন্সম বিন্সিষ স্যবিধা পািাে শ্র াগয নয়।

c.

তৃ তীয় ধাপ – প্রধান জীিন কমতকাে বক উন্সিখন্স াগযভান্সি িযািত?
স্বিয় র্থাকাকান্সল, বিক্ষার্থীে অি্া বিক্ষার্থীে কমতকােন্সক উন্সিখন্স াগযভান্সি িযািত কন্সে বকনা তা §৫০৪
টিম খবতন্সয় শ্রদখন্সি। স্বল্প-ন্সময়াদী অি্াস্মূি (ন্স মন ঠাো এিং ফ্লয) বিন্সিচ্না কো িন্সি না।

3.
V.

এই শ্রফিান্সেল আইন বিষন্সয় বনন্সদতিনাে জনয §৫০৪ টিন্সমে শ্রস্ন্ট্রাল §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে অর্থিা তান্সদে
বস্বনয়ে কাউন্সেন্সলে স্ান্সর্থ শ্র াগান্স াগ কো উবচ্ত।

শবনিষ সুশবধাি পশিকল্পো
বদ §৫০৪ টিম বনধতােি কন্সে শ্র , বিক্ষার্থীে এমন শ্রকান িােীবেক অর্থিা মানবস্ক বিকলয আন্সছ া উন্সিখন্স াগযভান্সি
তাে প্রধান একটি জীিন কমতকা-ন্সক িযািত কন্সে, তািন্সল পেিতীন্সত টিম বস্দ্ধান্ত শ্রনন্সি বিক্ষার্থীে তাে অপ্রবতিিী
স্তীর্থতন্সদে স্ান্সর্থ স্মানভান্সি অংিগ্রিন্সিে জনয কী, বদ বকছয র্থান্সক, বিন্সিষ স্যবিধা প্রন্সয়াজন।
A.

বিন্সিষ স্যবিধাে পবেকল্পনা
বদ §৫০৪ টিম বনধতােি কন্সে শ্র বিন্সিষ স্যবিধা আিবিযক, তািন্সল টিম বিক্ষার্থীে জনয §৫০৪ পবেকল্পনাে
একটি খস্ড়া বতবে কেন্সি। §৫০৪ টিন্সম অংিগ্রিিকােীন্সদে নাম এিং পদিী , বস্দ্ধান্সন্ত শ্রপ োঁছযন্সত শ্র বিষয়স্মযি
বিন্সিচ্না কো িন্সয়ন্সছ, বিক্ষার্থীন্সক শ্র স্কল বিন্সিষ স্যবিধা প্রদান কো িন্সি শ্রস্গুবল পবেকল্পনায় উবিবর্থত র্থাকন্সি।
বিওই-এে ওন্সয়িস্াইন্সট মানস্ম্পন্ন §৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধা পবেকল্পনাে একটি কবপ আপবন শ্রদখন্সত পান্সেন।

B.

বিন্সিষ স্যবিধাে ধেন
1.

পেীক্ষায় বিন্সিষ স্যবিধা

(জরুবে পবেব্বতে বিন্সিষ স্যবিধা এে অন্তভযত ক্ত)

বিন্সিষ স্যবিধাে অনযন্সোধ া পেীক্ষায় বিন্সিষ স্যবিধাে জনয কো িয় শ্রস্গুবল অযাকান্সিবমক িছন্সেে
শুরুন্সত অর্থিা এমন শ্রকান পবেব্বতে উদ্ভি িন্সল া এই ধেন্সনে অনযন্সোন্সধে কােি শ্রস্টি পবেব্বত িিাে
স্ান্সর্থ স্ান্সর্থ র্থািীঘ্র কেন্সত িন্সি। পেীক্ষায় বিন্সিষ স্যবিধাে অনযন্সোধ শ্রর্স্ট অর্থিা বস্টিওয়াইি পেীক্ষাে
অিযিবিত আন্সগ, জরুবে অি্া ছাড়া, কো ান্সি না। বস্টিওয়াইি পেীক্ষাে জনয শ্রর্স্ট শ্র বিন্সিষ
স্যবিধাে অনযন্সমাদন শ্রদয় বনউ ইয়কত বস্টি বিপাটতন্সমন্ট অি এিয ন্সকিনও শুধয শ্রস্ই একই ধেন্সনে বিন্সিষ
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স্যবিধাে স্যন্স াগ শ্রদয়।
পেীক্ষায় বিন্সিষ স্যবিধাে শ্র াগযতা বনউ ইয়কত শ্রর্স্ট কবমিনাে অি এিয ন্সকিন এিং বিওই কতৃত ক প্রবতবষ্ঠত
প্রবিয়া অনযস্ান্সে পেীক্ষাে বিষয় এিং কমতস্ূবচ্ে স্মন্বয় েক্ষায় প্রন্সয়াজনীয় মান্সনে উপে বনভত েিীল।
উদািেি স্বরুপ, গবিত পেীক্ষায় কযালকুন্সলটে িযিিান্সেে অনযন্সমাদন একটি অগ্রিিন্স াগয বিন্সিষ স্যবিধা,
শ্র ন্সিতয এটি শ্র দক্ষতা বিষন্সয় পেীক্ষা শ্রনয়া িন্সে তা িযািত কন্সে। একইভান্সি, বেবিং কবিন্সিনিন
পেীক্ষায় িইন্সয়ে স্ংবক্ষি অংি িব্দ কন্সে পড়া পেীক্ষায় অন্তভযত বক্তকেি অনযন্সমাদন শ্র াগয নয়। বদও,
বিক্ষার্থীে একটি বভন্ন ্ান্সন পেীক্ষা শ্রদওয়া অনযন্সমাদনন্স াগয।


জরুবে পবেব্বতন্সত পেীক্ষায় বিন্সিষ স্যবিধা
জরুবে পবেব্বতন্সত, শ্র মন শ্রর্স্ট অর্থিা বস্টিওয়াইি পেীক্ষাে ৩০ বদন পূন্সিত বদ শ্রকান আঘাতপ্রাবি
ঘন্সট অর্থিা প্রবতিবিতা বনবিতত িয়, বপ্রবেপযলগি শ্রর্স্ন্সটে পেীক্ষাে বনন্সদতিগ্রন্সে উবিবখত বিবধবনন্সষধ
এিং স্ীমিদ্ধতা অনয ায়ী বিক্ষার্থীে অ্ায়ী প্রবতিবিতাে জনয জরুবে পবেব্বতে পেীক্ষায় বিন্সিষ
স্যবিধা
প্রদান্সনে
কর্থা
বিন্সিচ্না
কেন্সত
পান্সেন।
এই স্ি শ্রক্ষন্সে, খন §৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধা পবেকল্পনা বতবেে জনয প তাি স্ময় র্থান্সক না,
বপ্রবেপযালগি বকছয বনবদত ষ্ট বিন্সিষ স্যবিধা অনযন্সমাদন কেন্সত পান্সেন া বিক্ষার্থীে শ্র দক্ষতাস্মূি পেীক্ষা
কো িন্সে তাে উপে উন্সিখন্স াগয প্রভাি না শ্রফন্সল। বদও, এধেন্সনে বিন্সিষ স্যবিধাস্মূি বনউ ইয়কত
শ্রর্স্ট এিয ন্সকিন বিপাটতন্সমন্ট এিং বিওই-ে বিবভিন অি অযান্সস্স্ন্সমন্ট অযান্ড অযাকাউবন্টবিবলটি কতৃত ক
অনযন্সমাবদত বিন্সিষ স্যবিধাে মন্সধয স্ীমািদ্ধ। অনযন্সমাদনন্স াগয বিন্সিষ স্যবিধা বনধতােি কেন্সত
বপ্রবেপযালগি বিবভিন অি অযান্সস্স্ন্সমন্ট অযান্ড অযাকাউবন্টবিবলটিে স্ান্সর্থ পোমিত কেন্সত পান্সেন।
জরুবে পবেব্বতন্সত পেীক্ষায় বিন্সিষ স্যবিধা প্রদান্সনে লন্সক্ষয বিন্সিষ বিক্ষাে বিক্ষার্থীন্সদে বিন্সিচ্না
স্াধােি বিক্ষার্থীন্সদে মতই িন্সি।
স্কল প্রদি জরুবে পবেব্বতে বিন্সিষ স্যবিধাে শ্রেকিত বপ্রবেপযালন্সক অিিযই স্ংেক্ষি কেন্সত িন্সি
এিং পেীক্ষায় বিন্সিষ স্যবিধাে প্রবতটি জরুবে অনযন্সমাদন স্ম্পবকত ত বিস্তাবেত বেন্সপাটত অবফস্ অি
শ্রর্স্ট অযান্সস্স্ন্সমন্ট-এ পাঠান্সত িন্সি:
Director of State Assessment
State Education Department
Room 775 EBA
Albany, NY 12234
শ্রফান নম্বে: 518-474-8220
ফযাক্স নং: 518-486-5765
জরুবে পবেব্বতন্সত পেীক্ষায় বিন্সিষ স্যবিধাপ্রাি প্রন্সতযক বিক্ষার্থীে জনয, বপ্রবেপযাল স্যবিধা অনযন্সমাবদত
িিাে দযই স্কয ল বদিন্সস্ে মন্সধয অিিযই, বিক্ষার্থীন্সক §৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধাে চ্াবিদা মূলযায়ন্সনে জনয
স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে অর্থিা র্থা র্থ কবমটি অন শ্রস্পিাল এিয ন্সকিন্সনে কান্সছ পাঠান্সিন
া প্রবতিিী বিক্ষার্থীন্সদে বিক্ষা আইন্সনে স্ান্সর্থ স্ম্পৃক্ত। স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটন্সেে কান্সছ
প্রদি শ্রকান শ্রেফাোল স্কয ল কমীে অনযন্সোধ বিন্সিন্সি বিন্সিবচ্ত িন্সি শ্র মনটি উপন্সেে শ্রস্কিন III-ন্সত
আন্সলাবচ্ত িন্সয়ন্সছ।

2.

পবেিিন্সনে বিন্সিষ স্যবিধাস্মূি
স্কয ল াতায়ান্সত বিক্ষার্থীে পবেিিন স্ম্পবকত ত শ্র ন্সকান বিন্সিষ স্যবিধাে অনযন্সোধ অিিযই §৫০৪ কবমটি
স্ভাে আন্সগ §৫০৪ কবমটি কতৃত ক অবফস্ অি বপউবপল ট্র্যােন্সপান্সটতিন্সনে (ওবপটি) কান্সছ পাঠান্সত িন্সি।
অবফস্ অি বপউবপল ট্র্যােন্সপান্সটতিন্সনে স্ংগৃিীত তর্থয §৫০৪ কবমটিে প তান্সলাচ্না প্রবিয়ায় এিং শ্র ন্সকান
§৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধা পবেকল্পনা বতবেন্সত বিন্সিবচ্ত িন্সি।
স্কয ন্সলে জনয ৩০-বদন্সনে স্ময়ন্সেখা মন্সন শ্রেন্সখ, স্কয ল শ্রর্থন্সক অনযন্সোধ পািাে পে ওবপটি পবেিিন স্ংিান্ত
অনযন্সোন্সধ স্াড়া শ্রদন্সি। §৫০৪ কবমটি স্ভাে আন্সগ ওবপটি তান্সদে বলবখত তর্থয স্কয ন্সল অগ্রীম পাঠান্সি।
বপতামাতাে কাছ শ্রর্থন্সক ওবপটি বদ স্োস্বে অনযন্সোধ পায়, ওবপটি অনযন্সোন্সধে কবপ স্কয ন্সল পাঠান্সি।
পবেিিন্সনে বিন্সিষ স্যবিধাস্মূি অিিযই §৫০৪ টিম কতৃত ক বনধতাবেত িন্সি।

3.

বিন্সিষ পবেন্সষিা
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স্বা্য-স্ংিান্ত বিন্সিষ স্যবিধাে অনযন্সোধ অিিযই র্থা র্থ ফেম িযিিাে কন্সে কেন্সত িন্সি
বস্টি বিপাটতন্সমন্ট অি এিয ন্সকিন্সনে ওন্সয়িস্াইন্সটে মাধযন্সম পাওয়া ান্সি।

া বনউ ইয়কত

বিন্সিষ পবেন্সষিা: বিন্সিষ পবেন্সষিা: বদ শ্রকান বিক্ষার্থীে বিন্সিষ পবেন্সষিাে চ্াবিদা র্থান্সক, শ্র মন শ্রকান
িাধািীন বিবডং, স্িায়ক শ্রমবিনপে, এবলন্সভটে িযিিাে, অর্থিা পেীক্ষায় বিন্সিষ স্যবিধা ইতযাবদ, তািন্সল
বেন্সকান্সয়র্স্ ফে শ্রস্কিন ৫০৪ অযাকন্সমান্সিিন ফেম িযিিাে কেন্সত িন্সি।
বদ বপতামাতা স্ম্পবকত ত
পবেন্সষিাে অনযন্সোধ জানায় শ্র মন শ্রপিাগত, িােীবেক, অর্থিা বস্পচ্/ভাষা শ্রর্থোবপ ইতযাবদ, তািন্সল এই
ফেম িযিিাে কো ান্সি না। বেন্সলন্সটি স্াবভত স্ স্ম্পবকত ত পবেন্সষিাে অনযন্সোধ অিিযই বিন্সিষ বিক্ষা
প্রবিয়াে মাধযন্সম জানান্সত িন্সি।
4.

স্বা্য-স্ংিান্ত

বিন্সিষ স্যবিধা

বেন্সকান্সয়র্স্ ফে শ্রস্কিন ৫০৪ অযাকন্সমান্সিিন ফেম ছাড়াও, স্বা্য-স্ংিান্ত বিন্সিষ স্যবিধাে
িয় এিং/অর্থিা তা বিন্সিচ্নাধীন র্থান্সক, তািন্সল িাড়বত নবর্থপে পূেি কেন্সত িন্সি।


বদ প্রন্সয়াজন



বচ্বকৎস্াে পোমিত স্ংিান্ত িযি্া (বিনা ওষযন্সধ): খন বিন্সিষ প্রবিয়াে জনয অনযন্সোধ কো
িয়, তখন এই ফেম পূেি কেন্সত িয় শ্র মন মূোিয় প্রবতিবিতা দূেীকেি, শ্রিায়াে ভবঙ্গ
পবেিতত ন কন্সে শ্বাস্কষ্ট দূেীকেি, শ্বাস্নালী বনষ্কাষি, টিউন্সিে মাধযন্সম খািাে প্রদান ইতযবদ।
স্কল
দক্ষ
নাবস্তং
বচ্বকৎস্াে
জনয
এই
ফেমটি
িযিিাে
কো
ান্সি।



গ্লুন্সকাজ তত্ত্বিধান ফেম: স্কল বিক্ষার্থী



ইনস্যবলন পাম্প ফেম: শুধযমাে শ্র স্কল বিক্ষার্থী ইনস্যবলন পাম্প িযিিাে কন্সে তাো পূেি কেন্সি।

ান্সদে

িায়াবিটিস্ শ্রোগ আন্সছ তাো পূেি

পাম্প অকা তকে িন্সল িযাক-আপ বিন্সিন্সি
ান্সত বস্বেঞ্জ
অযািবমবনন্সেিন ফেমও (এমএএফ) পূেি কেন্সত িন্সি।

পাওয়া

ায়

শ্রস্জন্সনয

শ্রমবিন্সকল

বদ শ্রকান বিক্ষার্থীে শুধযমাে ওষযধ শ্রনিাে প্রন্সয়াজন িয়, শ্রস্ন্সক্ষন্সে একটি শ্রমবিন্সকল অযািবমবনন্সেিন
ফেম (এমএএফ) পূেি কেন্সত িন্সি, বকন্তু §৫০৪ পবেকল্পনাে প্রন্সয়াজন নাও িন্সত পান্সে। বদ অনয
বিন্সিষ স্যবিধাে চ্াবিদা র্থান্সক, §৫০৪ পবেকল্পনা বিন্সিচ্না কেন্সত িন্সি।
প্রন্সতযকটি পবেব্বত পৃর্থক
পৃর্থকভান্সি বিন্সিবচ্ত িন্সি। বিন্সিষ স্যবিধাে জনয স্কয ন্সলে িাইন্সেে শ্রকান স্িায়-স্ং্ান্সনে প্রন্সয়াজন পড়ন্সল
োঁ ান্সজাে স্ান্সর্থ পোমিত কো শ্র ন্সত পান্সে।
শ্রনটওয়কত স্বা্য বলয়
C.

অিবিতকেি ও স্ম্মবতপ্রদান
একিাে বনধতাবেত িন্সয় শ্রগন্সল, স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে §৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধাে জনয বিক্ষার্থীে শ্র াগযতা
স্ম্পন্সকত বিক্ষার্থীে বপতামাতান্সক বলবখতভান্সি §৫০৪ টিম-এে বস্দ্ধান্তটি জানান্সিন। এই প্রবিধান্সনে শ্রস্কিন VII (
বিবধ স্ংিান্ত র্থা র্থ প্রবিয়া) অনয ায়ী,
§৫০৪ টিম কতৃত ক গৃিীত শ্র ন্সকান বস্দ্ধান্ত চ্যান্সলন্সঞ্জ বপতামাতাে
অবধকান্সেে বিিেি এই বিজ্ঞবিটিন্সত অন্তভযত ক্ত র্থাকন্সি। বিওই-ে ওন্সয়িস্াইন্সট বলবখত বিজ্ঞবিে কবপ পাওয়া ান্সি।
বপতামাতাে স্ম্মবত িযতীত শ্রকান বিন্সিষ স্যবিধাে পবেকল্পনা িাস্তিাবয়ত িয় না। অনযন্সমাদন এিং স্বাক্ষন্সেে জনয
স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে বপতামাতান্সক §৫০৪ পবেকল্পনাে দযটি কবপ প্রদান কেন্সিন অনযন্সমাদন ও
স্বাক্ষেদান্সনে জনয।
বপতামাতা তাে স্বাক্ষেস্ি পবেকল্পনাে একটি কবপ স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটন্সেে কান্সছ শ্রফেত পাঠান্সিন
এিং অনয কবপটি তাে শ্রেকিত োখাে জনয স্ংেক্ষি কেন্সিন। িতত মান স্কয ল িছন্সেে শ্রিষ নাগাদ বপতামাতাে
স্ম্মবত বিধ র্থাকন্সি বদ না বপতামাতা স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটেন্সক জানায় শ্র শ্রস্ আে বিন্সিষ স্যবিধা
বিষন্সয়ে িযি্াস্মূন্সিে স্ান্সর্থ একমত নয়।

D.

স্কয ল িছে চ্লাকান্সল বিওই স্কয লস্মযন্সিে মন্সধয িদবল
1.

স্কয ল িছে চ্লাকান্সল বদ শ্রকান বিক্ষার্থী বিওই স্কয লগুন্সলাে একটি শ্রর্থন্সক আন্সেকটিন্সত িদবল িয়, বিক্ষার্থী
শ্র স্কয ল শ্রর্থন্সক ান্সে শ্রস্ই স্কয লটি §৫০৪ পবেকল্পনা বিক্ষার্থীে শ্রেকন্সিতে অন্তভযত ক্ত কন্সে গ্রািক স্কয ন্সল পাঠান্সি।
গ্রািক স্কয লন্সক অবিলন্সম্ব িতত মান অযাকান্সিবমক িছন্সেে জনয দ্রুত §৫০৪ পবেকল্পনা িাস্তিায়ন কেন্সত িন্সি।

2.

গ্রািক স্কয ন্সলে বদ বিদযমান পবেকল্পনাটিে দ্রুত িাস্তিায়ন স্ম্ভি না িয়, গ্রািক স্কয ন্সলে §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে
অিিযই শ্রকা শ তাবেখ শ্রর্থন্সক বিক্ষার্থীন্সক বিন্সিষ স্যবিধা প্রদান কো স্ম্ভি িন্সি, বিক্ষার্থীে বপতামাতান্সক
বলবখতভান্সি জানান্সিন।

3.

বদ গ্রািক স্কয ন্সলে বিক্ষার্থীে §৫০৪ পবেকল্পনা প তান্সলাচ্না চ্াইিাে শ্র বক্তক বভবি র্থান্সক, স্কয ল-বভবিক
§৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটেন্সক:
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a.
বিক্ষার্থীে বপতামাতান্সক জানান্সিন শ্র , গ্রিিকােী স্কয ল §৫০৪ পবেকল্পনায় উবিবখত বিন্সিষ স্যবিধা
প্রদান কেন্সি না, এিং তান্সদে এই বস্দ্ধান্সন্তে কােি িযাখযা কেন্সিন; এিং
b.
E.

F.

এই প্রবিধান্সনে স্ান্সর্থ বিক্ষার্থীে স্ামঞ্জস্য মূলযায়ন, এিং প্রন্সয়াজনন্সিান্সধ, একটি উপ যক্ত §৫০৪
পবেকল্পনা বতবেে জনয §৫০৪ টিম স্ভা আহ্বান কেন্সিন।

িাবষতক প তান্সলাচ্না
1.

পেিতী স্কয ল িছন্সেে জনয শ্র স্কল বিক্ষার্থী স্কয ন্সল পড়াশুনা অিযািত োখন্সি তান্সদে স্কয ল িছে শ্রিষ িিাে
আন্সগই িাবষতক বভবিন্সত স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে স্কয ল স্তন্সে বিন্সিষ স্যবিধাে পবেকল্পনাস্মূি অিিযই
প তান্সলাচ্না কেন্সিন।

2.

পূন্সিতে স্কয ল িছন্সে শ্র স্কল বিক্ষার্থীে §৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধা পবেকল্পনা বছল তান্সদে বপতামাতান্সক স্কয লবভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে আস্ন্সছ স্কয ল িছন্সে অনযন্সোন্সধে ফেম পাঠান্সিন।

3.

বদ প্রবতিবিতা মূলত শ্রকান বচ্বকৎস্ক কতৃত ক বনবিতত িয় িা প্রবতিবিতাে জনয বনয়বমত স্বা্য পবেন্সষিাে
প্রন্সয়াজন র্থান্সক, বচ্বকৎস্ন্সকে কাছ শ্রর্থন্সক অিিযই বিক্ষার্থীে জনয বিন্সিষ স্যবিধাে চ্াবিদাে বনন্সদতিনাস্ি
একটি িাবষতক শ্রনাট র্থাকন্সত িন্সি।

4.

বদ বিক্ষার্থীে §৫০৪ পবেকল্পনায় শ্রকান পবেিতত ন্সনে প্রন্সয়াজন না র্থান্সক, বপতামাতা ফেমটি অিিযই
স্বাক্ষে কেন্সিন এিং স্কয ল-বভবিক শ্রকাঅবিতন্সনটন্সেে কান্সছ শ্রফেত পাঠান্সিন এিং শ্রকাঅবিতন্সনটে পবেকল্পনাটি
িাস্তিায়ন বনবিত কেন্সত স্কল দাবয়ত্বিীল কমতকতত াে কান্সছ তা বিতেি কেন্সিন।

5.

§৫০৪ পবেকল্পনায় পবেিতত ন প্রন্সয়াজন আন্সছ িন্সল বদ বপতামাতা প্রমাি কেন্সত পান্সেন, অর্থিা §৫০৪
পবেকল্পনা কা তকে কোে শ্রক্ষন্সে শ্রকান স্মস্যা েন্সয়ন্সছ িন্সল দাবয়ত্বপ্রাি িযবক্তিগত মন্সন কন্সেন, িা তাো
বদ পবেকল্পনা স্ংন্সিাধন্সনে অনযন্সোধ জানান, §৫০৪ পবেকল্পনা স্ংন্সিাধন্সনে জনয অিিযই একটি পূিত
দলীয় স্ভা আহ্বান কো িন্সি।

6.

খন শ্রকান বিক্ষার্থী একটি নতয ন স্কয ন্সল শ্র াগদান কন্সে বিক্ষার্থীে §৫০৪ পবেকল্পনা প তান্সলাচ্নাে জনয
একটি পূিত দলীয় স্ভা আহ্বান কো িয়।

অনয শ্রকান স্কয ল বিবেক্ট অর্থিা প্রাইন্সভট িা চ্াটতাে স্কয ল শ্রর্থন্সক িদবল
বনউ ইয়কত বস্টি স্কয লস্মূি স্বন্সতাপ্রন্সিাবদতভান্সি শ্রকান বিন্সিষ স্যবিধাে পবেকল্পনা িাস্তিায়ন্সন অর্থিা শ্রকান §৫০৪
পবেকল্পনা া বিওই স্কয ল কতৃত ক বতবে িয় নাই, তা প্রদান কেন্সত িাধয নয়। শ্র স্কল বিক্ষার্থী স্কয ল িছন্সে
অনয স্কয ল বিবেক্ট অর্থিা প্রাইন্সভট িা চ্াটতাে স্কয ল শ্রর্থন্সক িদবল িয় এিং াো অনয শ্রকার্থাও বতবে বিন্সিষ
স্যবিধাে পবেকল্পনা উপ্াপন কন্সে অর্থিা §৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধাে অনযন্সোধ জানায় তান্সদে এই প্রবিধান্সন িবিতত
প্রবিয়া এিং পদ্ধবত অনয ায়ী ভবতত িওয়াে ৩০স্কয ল বদিন্সস্ে মন্সধয স্কয ল-বভবিক §৫০৪ টিম মূলযায়ন কেন্সি।
বদ বিক্ষার্থীে অনয স্কয ল বিবেক্ট অর্থিা প্রাইন্সভট অর্থিা চ্াটতাে স্কয ল শ্রর্থন্সক §৫০৪ পবেকল্পনা র্থান্সক, ঐ পবেকল্পনা
তটা স্ম্ভি কা তকে কো িন্সি শ্র প তন্ত না এই প্রবিধান অনয ায়ী §৫০৪ বিওই টিম কতৃত ক বিক্ষার্থীন্সক মূলযায়ন
কো িয়।

G.

বস্এস্ই-ে কান্সছ িাধযতামূলক স্যপাবেি
§৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধাে জনয স্যপাবেিকৃ ত বকছয বিক্ষার্থীে বিন্সিষ বিক্ষা পবেন্সষিাে চ্াবিদা র্থাকন্সত পান্সে।
এই
েকম পবেব্বতন্সত, §৫০৪ টিম বিক্ষার্থীন্সক মূলযায়ন্সনে জনয র্থা র্থ কবমটি অন শ্রস্পিাল এিয ন্সকিন্সনে (বস্এস্ই)
কান্সছ পাঠান্সি। একজন বিক্ষার্থীে বিন্সিষ বিক্ষা পবেন্সষিাে চ্াবিদা র্থাকন্সত পান্সে বদ শ্রস্ ইনবিবভজযয়যাল উইদ
বিস্অযাবিবলটি এিয ন্সকিন (আইবিইএ) আইন্সনে স্ংজ্ঞা অনয ায়ী প্রবতিিী বিক্ষার্থী িয় া বিক্ষার্থীে বিক্ষি
ক্ষমতান্সক িযািত কন্সে।
ইনবিবভজযয়যাল উইদ বিস্অযাবিবলটি এিয ন্সকিন আইন্সনে অধীন্সন শ্রকান বিক্ষার্থীে বদ আইইবপ র্থান্সক এিং তাে
বদ শ্রস্কিন §৫০৪-এে অধীন্সন বিন্সিষ স্যবিধাে চ্াবিদা আন্সছ িন্সল মন্সন িয়, বিষয়টি একটি আইইবপ টিম পযনঃ
আহ্বান কো এিং অনযন্সোধটি বিন্সিচ্নাে জনয বস্এস্ই-ে কান্সছ পাঠান্সত িন্সি।
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রিকর্ত িাখা

A.

বিক্ষার্থীে স্বিত শ্রেকন্সিতে প্রন্সতযক বিক্ষার্থীে প্রবত অযাকান্সিবমক িছন্সেে §৫০৪ পবেকল্পনাে কবপ অিিযই স্ান্সর্থ
স্ংেবক্ষত িন্সি,
ান্সত বিক্ষার্থী স্কয ল পবেিতত ন কেন্সল তাে স্ান্সর্থ তা িদবল কো ায়। বিক্ষার্থী শ্র ন্সকান বনউ
ইয়কত বস্টি পািবলক স্কয ন্সল ভবতত িন্সল এই কবপটিও তাে স্ান্সর্থ ান্সি।

B.

§৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধাে প্রবতটি বলবখত অনযন্সোধ ান্সত এটিএস্-এ স্ংেবক্ষত র্থান্সক স্কয লগুন্সলা তা বনবিত কেন্সি।
এে অন্তভযত ক্ত স্কল বলবখত অনযন্সোধ, শুধযমাে শ্র গুন্সলা চ্ূ ড়ান্তভান্সি বিন্সিষ স্যবিধাে শ্র াগয শ্রস্গুন্সলা নয়। এই
োঁ ান্সজা কতৃত ক স্িায়তা প্রাি িন্সত পান্সে। শ্র স্কল তর্থয শ্রেকন্সিত োখা িয়
প্রবিয়ায় স্কয লগুন্সলা শ্রনটওয়াকত স্বা্য বলয়
তাে মন্সধয, নূযনতম

C.
VII.
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া র্থাকন্সত পান্সে তা িন্সলা:



অনযন্সোন্সধে তাবেখ; এিং



§৫০৪ টিম কতৃত ক বিক্ষার্থী প্রবতিিী বিক্ষার্থী বিন্সিন্সি বিন্সিবচ্ত িন্সয়ন্সছ বকনা।

স্কল

§৫০৪ অনযন্সোধ এিং পবেকল্পনা শ্রনটওয়াকত শ্রিলর্থ বলোঁয়ান্সজাে কান্সছ পাঠান্সত িন্সি।

রোটিি এবাং পযত ানলাচোি প্রশিয়াসিূহ
A.

B.

বিজ্ঞবি
1.

স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটে এই প্রবিধান্সন ধােিকৃ ত
বলবখত
বিজ্ঞবি
বপতামাতান্সদেন্সক
প্রদান
(২) স্কয ন্সলে ভবতত িিাে পে; এিং (৩) অনযন্সোধিন্সম।

বিওই-ে §৫০৪ নীবত এিং প্রবিয়াস্মূন্সিে
কেন্সি:
(১)
প্রবতিছে;

2.

§৫০৪ টিন্সমে বস্দ্ধান্সন্তে বলবখত বিজ্ঞবি বপতামাতান্সদে কান্সছ প্রদান কো িন্সি।

প্রাস্বঙ্গক শ্রেকিত পেীক্ষাে স্যন্স াগ
চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-820 অনয ায়ী §৫০৪ পবেকল্পনাস্মূন্সিে শ্রেফাোল, মূলযায়ন, উন্নয়ন, এিং িাস্তিায়ন
স্ম্পবকত ত
বিক্ষার্থীন্সদে
শ্রেকিতস্মূি
পেীক্ষাে
অবধকাে
বপতামাতাে
আন্সছ ।

C.

অবভন্স াগস্মূি
1.

2.

বপতামাতাগি §৫০৪ পবেকল্পনাে শ্রেফাোল, মূলযায়ন, বতবে এিং িাস্তিায়ন স্ম্পবকত ত অবভন্স াগস্মূি বনন্সচ্
উবিবখত প্রবিয়ায় শুরু কেন্সত পান্সেন:
a.

োঁ ান্সজান্সক স্কয ল-বভবিক §৫০৪
বিক্ষার্থীে স্কয ল শ্র িন্সোন্সত অিব্ত শ্রস্ই িন্সোে শ্রনটওয়াকত স্বা্য বলয়
শ্রকাঅবিতন্সনটে অর্থিা স্কয ল-বভবিক §৫০৪ টিম কতৃত ক গৃিীত বস্দ্ধান্তটি প তান্সলাচ্নাে অনযন্সোধ
জানান্সত। শ্র বস্দ্ধান্তটি চ্যান্সলঞ্জ কো িন্সি, তা বলবখতভান্সি পািাে দি (১০) বদন্সনে মন্সধয
বপতামাতান্সক এই ধেন্সনে অনযন্সোধ বলবখতভান্সি দান্সয়ে কেন্সত িন্সি। প তান্সলাচ্নাে জনয এই ধেন্সনে
অনযন্সোধ পািাে পন্সনন্সো (১৫) বদন্সনে মন্সধয, শ্রনটওয়াকত স্বা্য বলোঁয়ান্সজা একটি বলবখত বস্দ্ধান্ত ইস্যয
কেন্সত; অর্থিা

b.

বদ বপতামাতা মন্সন কন্সেন বিষময বিক্ষার্থী প্রবতিবিতাে বভবিন্সত ঘন্সট ন্সছ, তািন্সল চ্যান্সেলন্সেে
প্রবিধান অ-৮৩০ অনয ায়ী বিওই-ে অবফস্ অি ইকুয়যাল অপেচ্য বনটিে কান্সছ অবভন্স াগ দান্সয়ে
কেন্সত।

উপন্সে উবিবখত শ্রস্কিন VII.C.1.a িবিতত প তান্সলাচ্নাে অনযন্সোন্সধে জিান্সি শ্রকান পবেপবে বনধতােি অর্থিা
বস্দ্ধান্সন্তে স্মাধান কেন্সত বপতামাতা একটি পক্ষপাতিীন শুনানীে অনযন্সোধ জানান্সত পান্সেন। এই ধেন্সনে
অনযন্সোধ বনন্সচ্ উবিবখত ঠিকানায় অিিযই বপতামাতাে বলবখত বস্দ্ধান্ত পািাে দি বদন্সনে মন্সধয কেন্সত
িন্সি: Impartial Hearing Office, New York City Department of Education, 131 Livingston Street,
Room 201, Brooklyn, NY 11201. এই ধেন্সনে শুনানীন্সত, শ্রনটওয়াকত শ্রিল্র্থ বলয়ান্সজাোঁে বস্দ্ধান্তটি শ্র
র্থা র্থ িয়বন তা প্রমান্সিে দাবয়ত্বটি বপতামাতান্সকই িিন কেন্সত িন্সি।
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র্দন্ত
স্কয ল-বভবিক §৫০৪ বিন্সিষ স্যবিধা স্ম্পবকত ত শ্রকান তদন্ত স্কয ল-বভবিক §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটেন্সক জানান্সত িন্সি।
এই প্রবিধান স্ম্পবকত ত স্কল তদন্ত শ্রস্ন্ট্রাল §৫০৪ শ্রকাঅবিতন্সনটেন্সক জানান্সত িন্সি:

Ava Mopper, Central §504 Coordinator
শ্রফান:
718-391-8116

অবফস্ অি স্কয ল শ্রিলর্থ
N.Y.C. Department of Education
28-11 Queens Plaza North
L.I.C., NY 11101

ফযাক্স:
718-391-8128
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সাংযুশি A
A.

প্রবতিবিতা যক্ত িযবক্ত
1.

স্াধােি স্ংজ্ঞা
প্রবতিিী িযবক্ত িলন্সত এমন িযবক্তন্সক শ্রিাঝায় াে: (a) িােীবেক অর্থিা মানবস্ক বিকলয আন্সছ া তাে এক
িা একাবধক প্রধান জীিন কমতকােন্সক িযািত কন্সে; (b) এেকম বিকন্সলযে শ্রেকিত আন্সছ; অর্থিা (c) এধেন্সনে
বিকলয আন্সছ িন্সল ধো িয়।

2.

আেও বিিদভান্সি স্ংজ্ঞাবয়ত িাকযাংি


৩৪ বস্.এফ. আে ১০৪.৩(ল)(২)(ে) অনয ায়ী িােীবেক অর্থিা মানবস্ক বিকলয-এে স্ংজ্ঞা শ্রদয়া িন্সয়ন্সছ
শ্র ন্সকান িেীে-স্ংিান্ত বিকলয অর্থিা অি্া, িেীবেক বিকৃ বত, অর্থিা শ্রদন্সিে-গঠন্সন শ্রকান ত্রুটি া বনন্সচ্
উবিবখত এক িা একাবধক িােীবেক পদ্ধবতন্সক িযািত কন্সে: স্নায়য -স্ংিান্ত; মাংস্ন্সপবি এিং িাড় স্ম্পবকত ত;
বিন্সিষ ইবিন্সয়ে অঙ্গপ্রতযঙ্গ; কর্থা-িলাে অঙ্গস্ি শ্বাস্জবনত অঙ্গ; হৃদবপ- স্ংিান্ত; প্রজনন বিষয়ক; িজম
স্ংিান্ত; শ্র নাঙ্গ-মূেনালী স্ংিান্ত;; েক্ত এিং লবস্কােস্ স্ংিান্ত; চ্মত বিষয়ক; এিং এন্সন্ডািাইন; অর্থিা
শ্র ন্সকান মানবস্ক অর্থিা মনস্তাবত্ত্বক বিকলয, শ্র মন মানবস্ক মন্দাজবনত, অগতাবনক শ্রেইন বস্নন্সরাম,
আন্সিগজবনত অর্থিা মানবস্ক শ্রোগ, এিং বনবদত ষ্ট বিক্ষি প্রবতিবিতা।
এই েকম তাবলকাে স্ামবগ্রকতা
বনবিতকেন্সি স্মস্যা র্থাকাে কােন্সি িােীবেক অর্থিা মানবস্ক বিকলয ধো িন্সত পান্সে, প্রবিধান্সন এমন বনবদত ষ্ট
শ্রোগস্মূি এিং অি্াে পূিাত ঙ্গ তাবলকা শ্রদয়া নাই।



প্রধান জীিন-চ্ালান্সনাে কমতকাে-এে অন্তভযত ক্ত বনন্সজে



উন্সিখন্স াগয স্ীমািদ্ধতা িলন্সত শ্রিাঝায় এমন বিকলয

া তাে জীিন াোন্সক িযািত কন্সে। এে মন্সধয ঐস্কল
বিকলয অন্তভূত ক্ত নয় া শুধয তাে শ্রকান প্রধান জীিন চ্লাে কমতকা-ন্সক স্ামানযভান্সি িযািত কন্সে।
বিকলয
অিিযই ্ায়ী অর্থিা দীঘতন্সময়বদ িন্সত িন্সি। শ্রকান উন্সিখন্স াগয বিকলয একজন িযবক্তে প্রধান জীিন চ্লাে
কমতকাে স্ম্পাদনান্সক িাধাগ্রস্ত অর্থিা গুরুতেভান্সি িযািত কন্সে।



কমতস্ূবচ্ অর্থিা কমতকাে িলন্সত শ্রিাঝায় বিওই কতৃত ক আন্সয়াবজত অর্থিা অর্থতায়নকৃ ত শ্র ন্সকান কমতস্ূবচ্।



শ্র াগয প্রবতিিী

ত্ন বনন্সজ শ্রনিাে শ্র াগযতা, িােীবেক কাজকমত, িাোঁটাে
ক্ষমতা, দৃবষ্ট িবক্ত, শ্রুবতিবক্ত, কর্থা িলাে ক্ষমতা, শ্বাস্গ্রিি ক্ষমতা, বিক্ষি এিং কাজ কোে ক্ষমতা। এটি
পূিাঙ্গ তাবলকা নয়। এই তাবলকাটি চ্ূ ড়ান্ত নয়।

বিক্ষার্থী িলন্সত এমন বিক্ষার্থীন্সক শ্রিাঝায় শ্র : এমন এক িয়ন্সস্ে শ্র িয়ন্সস্ অপ্রবতিিী
বিক্ষার্থীো এবলন্সমন্টাবে এিং মাধযবমক বিক্ষা পবেন্সষিা লাভ কন্সে; এমন িয়ন্সস্ে খন শ্রর্স্ন্সটে আইন অনয ায়ী
তাো অপ্রবতিিী িন্সল এবলন্সমন্টাবে এিং মাধযবমক বিক্ষা পবেন্সষিা প্রদান িাধযতামূলক; অর্থিা প্রবতিিী
বিক্ষার্থীন্সক শ্রর্স্ট প্রবতিিী বিক্ষা আইন্সনে অধীন্সন (আইবিইএ) বিনা খেন্সচ্ র্থা র্থ স্েকাবে বিক্ষা প্রদান
কেন্সত িাধয।

