ইউনাইটেড স্টেেস্ ডডডিক্ট স্টর্ােট ফর দ্যা ইোনট ডডডিক্ট অভ ডনউ ইয়র্ট
চলমান ক্লাস অযার্শন স্টনাডেস
এর্ডে স্টর্ােট এই স্টনাডেস অনু টমাদ্ন ডদ্টয়টে। এো স্টর্ান আইনজীবীর পটে প্রচারণা নয়।

আপনার ডর্ স্টর্ান সন্তান আটে যার:
a) োইপ 1 বা োইপ 2 ডায়াটবডেস আটে; এবং
b) স্টয এখন বা আগামীটে ডনউ ইয়র্ট ডসডে ডডপােটটমন্ট অভ এডুটর্শন-এর
পাবডলর্ স্কুটল ভডেট হটব?
এর্ডে স্টর্ােট এই মামলায় এর্ডে ক্লাস অযার্শন সাডেটফাই র্টরটে। অনু গ্রহ র্টর মটনাটযাটগর সাটে স্টনাডেসডে
পড়ুন।
প্রাপর্: ডনউ ইয়র্ট ডসডে ডডপােটটমন্ট অভ এডুটর্শন-এ বেটমাটন ভডেট আটে বা ভডেট হটব, এমন সর্ল
ডায়াটবডেস আক্রান্ত ডশোেটী ও ডপোমাো, স্কুটল যাটদ্র ডায়াটবডেস সংক্রান্ত সহায়ো প্রটয়াজন।

মামলাডের বৃ ত্তান্ত


ডায়াটবডেস আক্রান্ত ডেনজন ডশোেটী, োটদ্র ডপোমাোটদ্র দ্বারা ও মাধ্যটম, আটমডরর্ান ডায়াটবডেস
অযাটসাডসটয়শনটর্ সটে ডনটয় (এর্টে "বাদ্ী"), স্কুটল ডায়াটবডেস আক্রান্ত স্টেটলটমটয়টদ্র জনয উন্নেের
সহায়ো স্টচটয় ডনউ ইয়র্ট ডসডে ডডপােটটমন্ট অভ এডুটর্শন-এর ডবরুটে এর্ডে মামলা র্টরটেন। এ
মামলাডের নাম M.F., et al. v. New York City Department of Education, et al., Civil No.
18-CV-6109.



বাদ্ীগণ অডভটযাগ র্টরটেন স্টয ডনউ ইয়র্ট ডসডে ডডপােটটমন্ট অভ এডুটর্শটনর স্কুলগুটলা
প্রডেবডিোযু ক্তটদ্র, ডবটশষ র্টর ডায়াটবডেস আক্রান্তটদ্র সু রো প্রদ্ানর্ারী স্টফডাটরল আইন লঙ্ঘন
র্টরটে, র্ারণ স্কুলগুটলা:
o 504 নাটমর সভার সময়সূ ডচ ডনধ্টারণ র্রটে ও সভা র্রটে বযেট হটয়টে, এবং 504 পডরর্ল্পনা
নাটমর খসড়া পডরর্ল্পনা র্রটে ও বাস্তবায়ন র্রটে বযেট হটয়টে, যা স্টেটলটমটয়টদ্র ডনরাপটদ্
স্কুটল উপডিে োর্া ও স্টসখানর্ার ডশোর সু টযাগ গ্রহণ র্রার জনয ডায়াটবডেস ডবষয়র্ সহায়ো
ও ডবটশষ বযবিার বণটনা স্টদ্য়;
o স্কুল-নাসট, পযারাপ্রটফশনযাল, এইড, ডশের্, ডবর্ল্প ডশের্, এবং অনযানয োফটদ্র ডায়াটবডেস
আক্রান্তটদ্র প্রটয়াজন স্টমোনর জনয যোযে ডায়াটবডেস সংক্রান্ত প্রডশেণ প্রদ্ান র্রটে বযেট
হটয়টে;
1
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o অটহেুর্ ডায়াটবডেস আক্রান্তটদ্র ডনয়ডমে ডায়াটবডেস সংক্রান্ত সহায়ো গ্রহটণর জনয ক্লাস স্টেটর্
স্টবর র্টর ডদ্টয় ও আলাদ্া র্টর মূ লযবান ডশোডনটদ্টশনা স্টেটর্ বডিে র্টরটে;
o যোযে ডায়াটবডেস সংক্রান্ত সহায়োর বযবিা না র্টর ডায়াটবডেস আক্রান্ত ডশোেটীটদ্রটর্ স্কুল
ও স্কুল সংক্রান্ত র্মটর্াণ্ড স্টযমন ডফল্ড ডিপস্, স্কুল েু ডে পরবেটী র্মটর্াণ্ড, সর্াটলর নাস্তা স্টেটর্
বডিে স্টরটখটে।


অডভটযাগসহ মামলাডে সম্পটর্ট আরও েেয স্টজটন ডনন।



ডনউ ইয়র্ট ডসডের পাবডলর্ স্কুলসমূ টহ ডায়াটবডেস আক্রান্তটদ্র জনয স্টযসব সহায়োর বযবিা আটে,
স্টসগুটলা সম্পটর্ট আরও জানু ন।



সর্ল ক্লাস সদ্সযটদ্র, অেটাৎ স্কুটল ডায়াটবডেস সংক্রান্ত সহায়ো লাটভর স্টযাগয োইপ 1 বা োইপ 2
ডায়াটবডেস আটে, এমন সব ডশোেটীটদ্র যারা বেটমাটন স্কুটল আটে অেবা যারা ডনউ ইয়র্ট ডসডে
ডডপােটটমন্ট অভ এডুটর্শটনর স্কুলগুটলাটে ভডেটর জনয োডলর্াভুক্ত, বাদ্ীগণ ডনউ ইয়র্ট ডসডে ডডপােটটমন্ট
অভ এডুটর্শন-এর পুটরা বযবিা জুটড় নীডে, আচরণ, ও স্কুটল ডায়াটবডেস সংক্রান্ত সহায়ো ও ডবটশষ
বযবিাসমূ হ ডনয়ন্ত্রণর্ারী প্রডক্রয়াসমূ হ পডরবেটটনর বযাপাটর োটদ্র প্রডেডনডধ্ত্ব র্রার জনয বাদ্ীগণ স্টর্ােট
স্টেটর্ অনু মডে লাভ র্টরটেন।



ডববাদ্ীগণ স্টর্ান ভুল র্টরটেন ডর্ না, স্টস বযাপাটর স্টর্ােট এখনও ডসোন্ত স্টনয়ডন। এই মামলার ফলাফল
স্টেটর্ বাদ্ীগণ ডববাদ্ীর র্াে স্টেটর্ স্টর্ান আডেটর্ েডেপূ রণ দ্াডব র্রটেন না, ক্লাস সদ্সযরাও স্টর্ান অেট
পাটবন না। বাদ্ীগণ শুধ্ু চাইটেন যাটে ডববাদ্ীগণ োটদ্র নীডে ও আচরণ পডরবেটন র্টরন।



বাদ্ীগণ পুটরা বযবিা জুটড় পডরবেটন চাইটেন যা এই মামলায় অন্তভুটক্ত হটে আগ্রহী বা অনাগ্রহী হন বা
না হন, ডায়াটবডেস আক্রান্ত সর্ল ডশোেটীটদ্র প্রডে প্রটযাজয হটব।

আপনাটর্ ডর্েু ই র্রটে হটব না। এই ডবজ্ঞডিডে আপনাটর্ স্টদ্ওয়া হটে যাটে আপডন চাইটল মামলার
খবরাখবর রাখার সু টযাগ পান।
এই মামলার আইনজীবী
1. এই মামলায় আমার ডর্ স্টর্ান আইনজীবী আটে?
স্টর্ােট ডসোন্ত ডনটয়টে স্টয, এর্ডে অলাভজনর্ আইনজীবী প্রডেষ্ঠান 'ডডসযাডবডলডে রাইেস্ অযাডটভাটর্েস্'
(প্রডেবিী অডধ্র্ার সমেটর্) সর্ল ক্লাস সদ্সযটদ্র 'ক্লাস র্াউটেল' (টেডণভুক্তটদ্র পরামশটর্) ডহটসটব র্াজ
র্রটে পারটব। ডডসযাডবডলডে রাইেস্ অযাডটভাটর্েস্ প্রডেবডিটদ্র অডধ্র্ার ডবষটয়ন অনু রূপ মামলা
পডরচালনায় অডভজ্ঞ। আরও জানু ন ডডসঅযাডবডলডে রাইেস (প্রডেবডিটদ্র অডধ্র্ার) এবং আইনজীবীটদ্র
অডভজ্ঞো সম্পটর্ট।
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2. আমাটর্ ডর্ এর্জন আইনজীবী ডনটে হটব?
আপনাটর্ ডনজস্ব আইনজীবী ডনটয়াগ র্রটে হটব না র্ারণ ডডসঅযাডবডলডে রাইেস্ আযাডটভাটর্েস আপনার
পটে র্াজ র্রটেন। েটব আপডন ডনজস্ব আইনজীবী ডনটে চাইটল স্টস আইনজীবীর পাডরেডমর্ আপনাটর্ই
ডদ্টে হটব। আপডন ক্লাস র্াউটেল োড়া র্াউটর্ আপনার জনয র্ো বলটে ডদ্টে চাইটল োটর্ আপনার
পটে স্টর্াটেট উপডিে হটে বলটে পাটরন।
3. আইনজীবীর পাডরেডমর্ র্ীভাটব স্টদ্ওয়া হটব?
মামলায় ক্লাস র্াউটেল স্টয সাডভটস ডদ্টয়টেন, োর জনয োটর্ স্টর্ান ডর্েু ই ডদ্টে হটব না। েদ্ু পডর, এই
মামলাডে পডরচালনায় প্রটয়াজনীয় সর্ল বযয় ডেডন অগ্রীম পডরটশাধ্ র্টরটেন। ক্লাস র্াউটেটলর র্াটজর
র্ারটণ যডদ্ ক্লাটসর সবাই লাভবান হন, োহটল ক্লাস র্াউটেল ডববাদ্ীটর্ ডফ ও বযয় পডরটশাধ্ র্রটে বলটে
পাটরন। আপনাটদ্রটর্ ক্লাস র্াউটেটলর খরচ বহন র্রটে হটব না।

আপডন বা আপনার সন্তান এর্জন প্রডেবডিোযু ক্ত ডশোেটী হটল এবং স্কুটল সহায়োলাভ
সম্পটর্ট আপনার স্টর্ান প্রশ্ন োর্টল, অনু গ্রহ ডনটচর উডিডখে বযডক্তর সাটে স্টযাগাটযাগ র্রুন:
আপনার সন্তাটনর স্কুটলর 504 স্টর্াঅডডটটনের এবং/অেবা স্টহলথ্ ডডটরক্টর।
এবং/অেবা
ডনল সমারডফল্ড (Neil Somerfeld), , স্টসর্শন 504 স্টপ্রাগ্রাম মযাটনজার ফর N.Y.C. ডডপােটটমন্ট
অভ এডুটর্শন
718-310-2429
504Questions@schools.nyc.gov
স্টহলথ্ ডডটরক্টর
বটরা/
ডসডেওয়াইড অডফস
ডডডিক্ট
আযাডফডনডে

স্টহলথ্ ডডটরক্টর
নরবাটেটা
স্টপটরজ
(Norberto
Perez)

ইটমইল
NPerez4@
schools.nyc.gov
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স্টফান নম্বর

ডির্ানা

718-935-3891

131 Livingston St,
Rm 607
Brooklyn, NY 11201

বটরা/
ডসডেওয়াইড অডফস
ডডডিক্ট
Brooklyn
North
13, 14, 15, 16,
19, 23, 32

স্টহলথ্ ডডটরক্টর

ইটমইল

স্টফান নম্বর

ডির্ানা

লটরল ওয়ােসন
(Laurell
Watson)

LWatson21@
schools.nyc.gov

718-935-3663

131 Livingston St,
Rm 506
Brooklyn, NY 11201

Brooklyn South জুডলয়ানা
17, 18, 20, 21, স্টফডলক্স-বযাটরে
22
(Juliana
Felix-Barret)

JFelixBarret@
schools.nyc.gov

718-759-4921

415 89th St,
Rm 509
Brooklyn, NY 11209

Bronx
7, 8, 9, 10, 11,
12

মারটলডন
স্টমাটরইরা
(Marleni
Moreira)

MMoreira3@
schools.nyc.gov

718-828-4694

1230 Zerega Ave
Bronx, NY 10462

Manhattan
1, 2, 3, 4, 5, 6

মযাগডাটলন
স্টগাটমজ
(Magdalene
Gomes)

MGomes6@
schools.nyc.gov

212-356-7530

333 7th Ave, 8th Fl
New York, NY
10001

Queens North

র্াটরন জযাাঁ

CPierre@

718-391-8572

28-11 Queens Plaza

24, 25, 26, 30

ডপটয়র-টডডেন
(Carin Jean
PierreDestin)

schools.nyc.gov

Queens South
27, 28, 29

স্টরটচল লু ইস
(Rachelle
Lewis)

QSHealthDirector
@schools.nyc.gov

347-647-1388

82-01 Rockaway
Blvd, Rm 420
Ozone Park, NY
11416

Staten Island

স্টেফাডন

SCaloir@

718-556-8383

715 Ocean Terrace,

র্াটলায়া
(Stephanie
Caloir)

schools.nyc.gov

31

North, 4th Fl
Long Island City,
NY 11101

A-309
Staten Island, NY
10301

এই মামলা সম্পটর্ট আপনাটদ্র স্টর্ান প্রশ্ন োর্টল আপনারা ক্লাস র্াউটেল ডডসঅযাডবডলডে রাইেস্
এডটভাটর্ে-এর সাটে ডনটচর ডির্ানায় স্টযাগাটযাগ র্রটে পাটরন:
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DISABILITY RIGHTS ADVOCATES
diabeteslawsuit@dralegal.org
655 Third Avenue, 14th Floor
New York, NY 10017
Tel: (212) 644-8644

স্কুটল ডায়াটবডেস সম্পটর্ট আপনার স্টর্ান প্রশ্ন োর্টল স্টযাগাটযাগ র্রটে পাটরন:
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION
1-800-DIABETES (342-2383)
askada@diabetes.org
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