ডিডিশন অি স্পেশালাইজি ইনস্ট্রাকশন অযান্ড স্টু ডিন্ট সাড ার্ট

অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, অযান্ড এডসনডশয়াল ডিলস্ (এডসইএস) স্পরাগ্রাি অযাডিডকশন

অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, এবং এডসনডশয়াল ডিলস্ (ACES) কিটসডূ িগুডল হডলা ডবডশষ ডশক্ষাি ক্লাস যা স্পসসব ডশক্ষার্থীডক সহায়তা ডদডয় র্থাডক যািা
ইনডর্ডলকিু য়াল ডিসঅযাডবডলটি (বুডিরডতবডিতা/ID) অর্থবা িাডি ল ডিসঅযাডবডলটি (বহুডবধ রডতবডিতা/(MD) যুক্ত বডল বডগটকৃত এবং ডনউ ইয়কট
স্পস্টর্ অিািডনর্ অযাডসসডিন্ট (NYSAA)এ অংশগ্রহণ কডি। ACES কিটসূডিগুডল ডিডস্ট্রক্ট 1-32 িু ডল স্পলখা ড়া, কাজ এবং সািাডজক জীবনযা ডনি
দক্ষতাসিূহ স্পশখাি সুডযাগ স্পদয়। িডতট ি িা কাঠিসহ, ডিডস্ট্রক্ট 1-32 িু লসিূডহি ACES কিটসূডি সম্পডকট আিও তডর্থযি জনয, NYC DOE ওডয়বসাইর্
স্পদখুন।
এই ACES কিটসূডিডত আডবদন ত্র জিাদাডনি আডগ, িু ল কিী এবং ডশক্ষার্থী

ডিবাডিি ACES ফ্যাডিডল গাইি -এি তর্থয

যটাডলািনা এবং স্পবাঝা গুরুত্ব ূণট।

এডসইএস কিটসডূ িি গাইি এডসইএস কিটসূডিি একটি উ ডিডিত্র রদান কডি, এছাড়া ডশক্ষার্থীি স্পযাগযতাি িা কাঠি সম্পডকটত তর্থযও স্পসখাডন িডয়ডছ। যডদ িু ল
কিীগণ এবং

ডিবাি স্পযৌডক্তকিাডব ডবশ্বাস কডি স্পয এডসইএস কিটসূডিটি ডশক্ষার্থীি জনয যর্থাযর্থ, তাহডল এই আডবদন ত্রটি অবশযই সম্পূণটরুড

ূিণ কডি

ACESPrograms@schools.nyc.gov ঠিকানায় জিা ডদডত হডব।

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন: অসম্পূর্ণ ফেম য োগ্যতো ননর্ণ োেরর্ে প্রনিয়োরক নিলনিত কেরত পোরে।
আরিদরনে তোনেখ:

য স্কু ল িছরেে জনয আরিদন কেো হরয়রছ:

যেফোেোল সূত্র
নাি:
ডশডিানাি:
স্পফ্ান নম্বি:
ডশক্ষার্থীি সাডর্থ সম্পকট :
ড তািাতা/অডিিাবকগণ

ইডিইল:

ডশক্ষক

IEP টিি সদসয

অনযানয: _____________________________

নপতোমোতো/অনিিোিক নক ACES কমণ সনূ িসমূরহ আরিদনপত্র জমো নদরত সম্মত হরয়রছন?

হযোাঁ
নো*

ড তািাতা/অডিিাবডকি সাডর্থ অবশযই স্পযাগাডযাগ কিডত হডব এবং ACES কিটসূডিসিূডহি একটিডত আডবদন ত্র জিাদাডনি ডসিাডেি সাডর্থ অবশযই সম্মত হডবন। উ ডি
উডিডখত “না” স্পলখা আডবদন ত্র গৃহীত হডব না।

নিক্ষ্োর্থীে তর্থয
রর্থি নাি:

স্পশষ নাি:

ডশক্ষার্থীি আইডি#:

জন্মতাডিখ:

ডশক্ষার্থীি ঠিকানা:

ডশক্ষার্থীি ডসটি/ডস্টর্/ডজ :

বতট িান িু ল (ডিডবএন অর্থবা ডরিু ডলি নাি):
িু ডলি ঠিকানা:

বতট িান স্পগ্রি:

ড তািাতা/অডিিাবডকি নাি:
ড তািাতা/অডিিাবডকি ইডিইল:

নিক্ষ্োর্থীে নোম:
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ড তািাতা/অডিিাবডকি স্পফ্ান#:

নিক্ষ্োর্থীে আইনি#:
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অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, অযান্ড এডসনডশয়াল ডিলস্ (এডসইএস) স্পরাগ্রাি অযাডিডকশন
এই নিক্ষ্োর্থীে িতণমোরন ইননিনিজুয়োলোইি এিু রকিন যপ্রোগ্রোম (IEP) েরয়রছ (একটি নিনিত করুন):
যডদ ডশক্ষার্থীি বতট িাডন আইইড
স্পযসব

র্থডক অর্থবা স্পস যডদ ডবডশষ ডশক্ষাি িূলযায়ন রডিয়ায় র্থাডক, অনুগ্রহ কডি এই আডবদডনি

ডিবাি এই আডবদন ত্র জিা স্পদডব তাডদি অনুডিাধকৃ ত তর্থয রদাডনি জনয সোডনি আইইড

হযোাঁ
নো*
িবতী স্পসকশন

ূ িণ করুন।

টিডিি সাডর্থ কাজ কিডত হডব।

ইননিনিজুয়োলোইি এিু রকিন যপ্রোগ্রোম তর্থয
সবট-সাম্প্রডতক আইইড -ি তাডিখ:
বতট িান আইইড -ি অবস্থা (একটি ডিডিত করুন):

খসড়া

ডবকল্প িূলযায়ডন অংশগ্রহণ:

হযাাঁ

বতট িান অবস্থা (একটিডত ডিি ডদন)

িূ ড়াে
না

বুডি রডতবডিতা
বহুডবধ রডতবডিতা
অনযানয স্বাস্থয ববকলয
অনযানয: _________________________________________________

বতট িান স্পেশাল এিু ডকশন কিটসূডিি সু াডিশ:
(ডরিু ল অর্থবা িু ল-বয়সী স্পর্থডক ররডযাজয সবকটি স্পবডছ ডনন)

ডরিু ল

স্পেশাল ক্লাস
সিডিত

ডিডবডশ ডবডশষ ক্লাস

স্পেশাল এিু ডকশন আইটিনাডিন্ট টিিাি (SEIT)
অর্থিো
িু ল-বয়সী (K-12)

নন-ডেশালাইজি (ডিডস্ট্রক্ট 1-32)

ইনটিডগ্রডর্ি স্পকা-টিডিং

স্পেশালাইজি (ডিডস্ট্রক্ট 75)

স্পেশাল ক্লাস

নন- াবডলক িু ল (এনড এস)

স্পেশাল এিু ডকশন টিিাি সাড ার্ট সাডিট ডসস
(SETSS)

বতট িান স্পেশাল এিু ডকশন সু াডিশকৃ ত সম্পডকট ত

ডিডষবা: (রডযাজয সবকটি ডিডিত করুন):

স্পেশাল স্পর্থিাড
অকুড শনযাল স্পর্থিাড
ডফ্ডজকযাল স্পর্থিাড

নিক্ষ্োর্থীে নোম:
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কাউডেডলং
যািারডফ্শনাল
অনযানয: _____________________________

নিক্ষ্োর্থীে আইনি#:
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অযাকাডিডিক, কযাডিয়াি, অযান্ড এডসনডশয়াল ডিলস্ (এডসইএস) স্পরাগ্রাি অযাডিডকশন
সোইরকোএিু রকিনোল অযোরসসরমরেে তর্থয
নূযনতিিাডব, ACES কিটসূডিি জনয সম্ভবনািয় ডশক্ষার্থীডদি অবশযই, স্পবৌডিক, অযাকাডিডিক/অজটন, এবং িানানসইকৃ ত আিিণ ডবষডয় গত ডতন বছডিি
িডধয িূলযায়ন স্পশষ কিডত হডব। ACES আডবদন জিাদাডনি আডগ সকল িূলযায়ন অবশযই স্পশষ কিডত হডব। এই আডবদডনি জনয িূলযায়ডনি শতট
অবশযই িু ল অর্থবা ডসএসই টিি ডনডিত কিডব। অসম্পূণট তর্থয এডসইএস স্পযাগযতাি রডিয়াডক ডবলডম্বত কিডত

মূলযোয়রনে র্েন

মূলযোয়রনে নোম

সম্পোদরনে তোনেখ

ূিণ

াডি।

এসটিনি. যস্কোে/পোরসণ েোইল

(িাস/ডদন/সন)
কগডনটিি/আইডকউ

িািবাল

(ডযিন WPPSI, WISC, DAS, SB)

নন-িাবটাল
FSIQ
অযাকাডিডিক/অজটন

ডিডিং
িযার্থ

িানানসইকৃ ত আিিডণি স্পিল

স্পযাগাডযাগ

(ডযিন VABS-II, ABAS)

বদনডিন জীবনযা ডনি দক্ষতা
স্পেশালইডজশন
ডিডিত
অনযানয:
___________________________
(ডযিন GARS, Conners)

িোড়নত তর্থয – অনুগ্রহ কডি স্পযডকান বাড়ডত, রসডিক তর্থয অেিুট ক্ত করুন
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