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এমন IEP আসি যেেব যিস্সমসয়সদি                                                                                                                                             24

  যপেিা্ ক্াে বা একটি েমপ্বিত বযেবস্া (SCIS) েুপাপ্িি কসি, এমন IEP আসি যেেব যিস্সমসয়সদি                24
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প্রিয় পপ্িবািবর্গ, 

জীবনভি প্িক্াপ্বদ প্িসেসব কাজ কসি প্িক্ার্থীি োফস্যে প্পতামাতাি েংপ্লিষ্টতা যে কসতা গুরুত্বপূর্গ,  
তা আপ্ম বঝুসত যপসিপ্ি। আপনাি েন্াসনি রির্ম প্িক্ক ও েমর্্গক প্িসেসব আপপ্ন আপনাি েন্ানসক 
েবসেসয় ভাস্া বসুঝন। আপনাি েন্াসনি প্িক্াজীবসনি শুরুসত েিায়তা রিদাসন অংিীদাি িসত যপসি 
আমিা অতযেন্ আনপ্দিত এবং আপনাি েন্ান েম্পসক্গ , যক কীসে ভাস্া, তাি োপ্িদা ও আগ্রি কীসে, 
যেগুস্া েম্পসক্গ  আপপ্ন ো জাসনন, আমিা তাি মূ্ যে যদই। েন্াসনি রির্ম এবং অননযে প্িক্ারত 
অপ্ভজ্ঞতায় েপ্রিয় অংিীদাি িসত রিসয়াজন যেেব তর্যে অবপ্িত িওয়া, যেগুস্া আপনািা যপসয়সিন, 
যেটা প্নপ্চিত কিসত আমাসদি অবযোিত রিসেষ্টাি অংিপ্বসিষ িস্া এই ফযোসমপ্্ রাইড। 

প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অব এডুসকিসন (DOE) আমিা এটা প্নপ্চিত কিসত কাজ কপ্ি োসত েক্ 
রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত প্রিসু্্ প্িক্ার্থীি েুসোর র্াসক উচ্চ মানেম্পন্ন যরিাগ্রাম, পপ্িসষবা, এবং েিায়তা 
্াসভি। আমিা প্বশ্াে কপ্ি যে রিসোজযে যক্ত্রগুস্াসত স্বপ্নভ্গ ি ও েপ্রিয় প্িক্ার্থী প্িসেসব একটি 
যিস্সমসয়ি েম্াবনাসক প্কন্ািরাসট্গ সনি শুরুসত োসত েসতা যবপ্ি েম্ব বাড়াসনা োয়, এই কাসজ 
যপেিা্ এডুসকিন রিসয়াজনীয় প্ভপ্তি রিদাসন েিায়তা কিসত পাসি। 

প্রিসু্্ প্িক্ার্থীসদি জনযে যেেব পপ্িসষবা ও েিায়তা ্াসভি েুসোর িসয়সি, এই ফযোসমপ্্ রাইসড তাি 
বর্গনা যদওয়া আসি এবং রিপ্তবপ্ধিতা আসি বস্ পাঠাসনা বা েনাক্ত িসয়সি, এমন একটি যিস্সমসয়ি 
প্পতামাতা প্িসেসব আপনাসদি যে অপ্িকাি িসয়সি, যেটা বঝুসত এটা োিােযে কসি। এিাড়া, আপনাি 
েন্াসনি সু্্ ও কপ্মটি অন প্রি সু্্ যপেিা্ এডুসকিন (CPSE)-এি োসর্ কীভাসব েবসেসয় ভাস্া 
েিসোরী িওয়া োয়, যে বযোপাসি েুপাপ্িিও যদওয়া আসি।

এই রাইড পে্গাস্ােনা িাড়াও আপ্ম আমাসদি প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন ওসয়বসপজ-এি েধিান প্দসত 
োই: http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/AcrossGrades/Preschool/default.htm

আপ্ম আপনাসদিসক এই রাইসড যদওয়া তসর্যেি োসর্ পপ্িপ্েত িসত এবং এ প্নসয় আপনাি েন্াসনি 
প্িক্ক, পপ্িসেবা রিদানকািী, এবং রিিােসকি োসর্ কর্া ব্সত উৎোপ্িত কপ্ি। 

আপনাি যিাট েন্াসনি োফস্যে ও যবসড় ওঠায় আপনাসদি অবযোিত রিপ্তশ্রুপ্তি জনযে িনযেবাদ।

প্বশ্স্ত,

কিপ্নন যিস্া-আনসে্প্ম 
যডপুটি েযোসসে্ি, প্ডপ্ভিন অব যপেিা্াইজড ইনস্টাকিন অযোন্ সু্সডন্ট োসপাট্গ

 

স্বাগতম!
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এক নজরে

ভূচমকবা
প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অব এডুসকিন (DOE)  

3 যর্সক 5 বিি বয়েী যকান যিস্সমসয়ি রিপ্তবপ্ধিতা 
আসি প্ক না, তা কীভাসব প্নপ্চিত িয় এবং েপ্দ 
তািা যোরযে প্বসবপ্েত িয়, তািস্ DOE কীভাসব যেেব 
যিস্সমসয়সদি যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ ে রিদান কসি, 
এই ফযোসমপ্্ রাইড আপনাসদিসক -তর্া 
পপ্িবািেমিূসক- েেব তর্যে রিদান কিসত োয়। 

প্নসে উপপ্িপ্েসত্র রিদতি েংপ্ক্তি প্ববির এবং এই 
রাইসডি অনযেেব অংসি রিদতি েপ্বস্তাি বযোখযো অনেুায়ী 
এই রাইডখাপ্ন আপনাসদিসক ো অবপ্িত কিসব: 

■■ েন্াসনি যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি রিসয়াজন আসি 
বস্ আপপ্ন মসন কিস্ আপপ্ন কী কিসবন; 

■■ রিািপ্ম্ক মূ্ যোয়সনি জনযে আপপ্ন কীভাসব যিফািা্ 
োইসবন; 

■■ মূ্ যোয়ন ও ইনপ্ডপ্ভজয়ুা্াইজড এডুসকিন যরিাগ্রাম 
(IEP) ততপ্ি রিপ্রিয়ায় কীভাসব অংিগ্রির কিসত িয়; 
এবং 

■■ েপ্দ যোরযে প্বসবপ্েত িয়, তািস্ কীভাসব DOE 
আপনাি েন্াসনি জনযে পপ্িসষবাি বযেবস্া কিসব।

উপচেচিত্র
প্িক্ায় বযোঘাত েৃপ্ষ্ট কিসত পাসি এমন 3 যর্সক  
5 বিসিি রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত অর্বা প্ব্প্বিত প্বকািেুক্ত 
যিস্সমসয়সদি জনযে প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন 
পপ্িসষবাি বযেবস্া িসয়সি। যোরযে প্িক্ার্থীসদি জনযে 
এইেব পপ্িসষবা প্বনামসূ্যে রিদান কিা িয়।

েপ্দ আপনাি েন্ান প্নম্নপ্্প্খত যক্ত্রগুস্াি যকানটিসত 
প্ব্প্বিত বস্ যদখায়, তািস্ যে পপ্িসষবাি জনযে 
যোরযে িসত পাসি:

■■ জ্ঞানরত (প্েন্া কিা ও যিখা); 

■■ ভাষা ও যোরাসোর (ভাষা যবািরমযেতা ও 
বযেবিাি);

■■ অপ্ভসোজনরত (আত্মপ্নভ্গ িিী্তা দক্তা,  
যেমন টয়স্ট বযেবিাি, আিাি ও যপািাক  
পপ্িিান কিা);

■■ োমাপ্জক-মানপ্েক (অনযোনযে প্িক্ার্থীসদি োসর্ 
যম্াসমিা ও অনভূুপ্ত রিকাি কিা, ইতযোপ্দ 
আেির); এবং/অর্বা

■■ যপিী েঞ্া্ন (িািীপ্িক বপৃ্ধি, োি অন্ভু্গ ক্ত  
আসি দপৃ্ষ্ট, শ্রবর এবং ে্াসফিা ইতযোপ্দসত প্ব্বি  
বা তবক্যে)। 

এিাড়াও আপনাি েন্াসনি েপ্দ অটিজম, বপ্িিতা, 
বপ্িিতা-অধিত্ব, শ্রবর রিপ্তবপ্ধিত্ব, অপ্স্জপ্নত 
রিপ্তবপ্ধিত্ব, অনযোনযে িািীপ্িক রিপ্তবপ্ধিত্ব, মপ্স্তসকে 
আঘাতজপ্নত ক্ত, বা যকান দপৃ্ষ্ট রিপ্তবপ্ধিত্ব 
(অধিত্বেি) ইতযোপ্দ র্াসক, তািস্ যে পপ্িসষবা 
্াসভি জনযে যোরযে প্বসবপ্েত িসত পাসি। প্রিসু্্ 
যপেিা্ এডুসকিসনি যোরযেতা েম্পসক্গ  আিও জানসত 
িস্ 15 যদখুন পৃষ্া। 

আপনাি েন্ান যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি জনযে 
যোরযে প্ক না, যেটা মূ্ যোয়সনি অনসুিাি জানাসত 
প্পতামতা প্িসেসব আপপ্ন, আপনাি কপ্মটি অন প্রি 
সু্্ যপেিা্ এডুসকিন (CPSE)-এি োসর্ যোরাসোর 
কিসত পাসিন। CPSE 3 যর্সক 5 বিি বয়েী প্রি-সু্্ 
প্িক্ার্থীসদি যপেিা্ এডুসকিন রিপ্রিয়া েমবিসয়ি জনযে 
দায়বধি। প্েটিি প্বপ্ভন্ন  এ্াকায় 10টি CPSE িসয়সি  
ো পপ্িবািেমিূ যেেব প্ডপ্স্টসটে বাে কসি, যেখাসন 
পপ্িবািেমসূিি োসর্ কাজ কসি। রিপ্তটি CPSE কপ্মটি 
অন যপেিা্ এডুসকিন (CSE) নাসমি একটি বিৃতিি 
কপ্মটিি অংি। একটি CSE/CPSE মযোপ এবং 
যোরাসোসরি তসর্যেি জনযে পৃষ্া 36 এবং 37 যদখুন।

আপনাি েন্ান েপ্দ প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন 
োপ্ভ্গ সেি উপেুক্ত িয়, তািস্ CPSE একটি বযেপ্ক্তক 
প্িক্া কম্গেূপ্ে (IEP) ততপ্িি জনযে কাজ কিসব। একটি 
IEP িস্া এমন একটি পপ্িকল্পনা ো আপনাি েন্াসনি 
েক্মতা প্নসয় আস্ােনা কসি এবং পপ্িসষবােমসূিি 
রূপসিখা রিদান কসি ো আপনাি েন্াসনি প্িক্ারত 
োপ্িদা পূিসরি জনযে প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অব 
এডুসকিন (DOE) প্বনা খিসে রিদান কিসব। আইইপ্প 
েুপাপ্িসিি উপি প্ভপ্তি কসি পপ্িসষবা আপনাি েন্াসনি 
প্নয়প্মত আিপ্্ োইল্ডহুড যরিাগ্রাসম, যকান প্রিসু্্ 
যপেিা্ এডুসকিন যরিাগ্রাসম, প্কংবা আপনাি প্স্ি কিা 
অনযে যকান প্িশুসেবা রিদানকািীি কাে্গা্সয় রিদান 
কিা িসত পাসি। প্বপ্ভন্ন িিসনি োপ্ভ্গ ে েম্পসক্গ  আি 
ও জানসত িস্ পৃষ্া 21 যদখুন।
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প্রচরিয়বাে শুরু

রিপ্তটি যিস্সমসয়ই আ্াদা। প্কিু যিস্সমসয়ি 
রিপ্তবপ্ধিতা িসয়সি ো জসমেি োসর্ োসর্ই িিা পসড়। 
অনযোনযে যিস্সমসয়সদি এমন রিপ্তবপ্ধিতা র্াকসত পাসি 
ো িিা পসড় পিবপ্ত্গ সত বা সু্স্ োওয়াি পি। এটা 
স্মির িাখা জরুপ্ি যে, যিস্সমসয়িা প্ভন্ন প্ভন্ন রপ্তসত 
ও পধিপ্তসত প্িসখ। 

কীভাসব 3 যর্সক 5 বিি বয়েীসদি যপেিা্ এডুসকিন 
রিপ্রিয়া শুরু িসব, তা প্নভ্গ ি কসি প্নম্নপ্্প্খত 
প্বষয়গুস্াি উপি:

■■ েন্াসনি বয়ে 3 িওয়াি আসরই েনাক্ত িসয়প্ি্ এবং 
আিপ্্ ইন্টািসভনিন (EI) োপ্ভ্গ ে ্াভ কসিপ্ি্; 

■■ েন্ান একটি প্রিসু্্ যরিাগ্রাসম োসছে এবং তাি 
অগ্ররপ্ত েতীর্্গসদি তু্নায় প্ব্প্বিত; অর্বা

■■ েন্ান অনযে একটি প্িশুসেবা বযেবস্ায় আসি এবং 
আপপ্ন প্বশ্াে কসিন যে তাি যপেিা্ এডুসকিন 
োপ্ভ্গ সেি রিসয়াজন িসত পাসি।

সন্বারনে অগ্গচত চনরয় আপনবাে �চি স্কবান উরবেগ থবারক,  
তবাহরল আপনবাে প্রথম পিরষেপ হরব সন্বারনে চশষেরকে (চশষেকরিে)  

সবারথ মতচবচনময় কেবা ও আপনবাে সন্বারনে িবাচহিবা  
ও অগ্গচত সম্পরকটে  আেও জবানবা। 
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আচলটে ইন্বােরভনশন (EI) স্থরক উত্তেণ 
যেেব যিস্সমসয়সদি রিপ্তবপ্ধিতা আসি, আপ্ ্্গ 
ইন্টািসভনিন (EI) যরিাগ্রাম তাসদিসক জমে যর্সক 3 
বিি অবপ্ি পপ্িসষবা যদয়। প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি 
প্ডপাট্গ সমন্ট অব যি্র্ অযোন্ যমন্টা্ িাইপ্জন 
(DOHMH) EI পপ্িো্না কসি।

েপ্দ আপনাি েন্ান বত্গ মাসন EI োপ্ভ্গ ে গ্রির কসি 
র্াসক এবং তাি প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি 
রিসয়াজন িসত পাসি বস্ েপ্দ আপপ্ন প্বশ্াে কসিন, 
তািস্ আপনাসক অবিযেই েন্ানসক প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি 
প্ডপাট্গ সমন্ট অব এডুসকিন (DOE)-এি কাসি জানাসত 
িসব। আপপ্ন কপ্মটি অন প্রি সু্্ যপেিা্ এডুসকিন 
(CPSE) বিাবি একটি প্্প্খত যিফািা্ য্টাি প্দসয় তা 
কিসত পাসিন। আপনাি EI োপ্ভ্গ ে যকাঅপ্ড্গ সনটি প্েঠি 
প্্খায় আপনাসক েিায়তা প্দসত পাসিন এবং এি 
প্নসদ্গিনা পাওয়া োসব 7 পৃষ্ায়্। 

EI োপ্ভ্গ ে েূপ্ে অনেুায়ী েমাতি িয় যিস্সমসয়ি তৃতীয় 

(3rd) জমেপ্দসন। আপনাি েন্াসনি বয়ে 3 িওয়াি 
কমপসক্ িয় মাে আসর আপনাি েন্াসনি EI োপ্ভ্গ ে 
যকাঅপ্ড্গ সনটসিি উপ্েৎ আপনাসক উতিির রিপ্রিয়ায় 
েিায়তাদান শুরু কিা।

েপ্দ CPSE আপনাি েন্াসনি তৃতীয় (3rd) জমেপ্দসনি 
আসর একটি প্মটিং কসি এবং জানসত পাসি যে 

আপনাি েন্াসনি োপ্ভ্গ সেি রিসয়াজন আসি, তািস্ 
আপপ্ন যবসি প্নসত পািসবন:

■■ যে েময় EI োপ্ভ্গ ে যিষ কিসত এবং প্রিসু্্ যপেিা্ 
এডুসকিন োপ্ভ্গ ে শুরু কিসত; প্কংবা 

■■ েন্াসনি জমেতাপ্িসখি প্ভপ্তিসত তাি EI োপ্ভ্গ ে 
েম্প্রোির কিসত:

জন্ম 
জবানকুয়বাচে 1 – অগবাস্ট 31

জন্ম 
স্সরটেম্বে 1 – চডরসম্বে 31

আপনাি েন্ান অরাস্ 31 

পে্গন্ EI োপ্ভ্গ ে গ্রির কিা 

অবযোিত িাখসত পাসি। 

আপনাি েন্ান প্ডসেবিি 31 

পে্গন্ EI োপ্ভ্গ ে গ্রির কিা 

অবযোিত িাখসত পাসি।

আপনবাে সন্বান �চি ইরতবামরি্ একট চপ্রস্কুল 
স্প্রবাগ্বারম তবাচলকবাভকু ক্ত থবারক
যেেব যিস্সমসয় বত্গ মাসন প্রিসু্্ যরিাগ্রাসম তাপ্্কাভুক্ত 
আসি, তাসদি পপ্িবাি ও প্রিসু্্ স্াফসক যিস্সমসয়সদি 
যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি জনযে পাঠাবাি পূসব্গ 
েিায়তাি প্ভন্ন প্ভন্ন যকৌি্ অনেুধিান কিসত িসব।  
প্মপ্্তভাসব রিাতিবয়স্িা তর্যে েংগ্রি কিসত, েিায়তা 
বযেবিাি কিসত ও মপ্নটি কিসত, এবং যিস্সমসয়সদি 
জনযে পিবতথী িাপ প্নপ্চিত িসত পািসব। 
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েন্াসনি অগ্ররপ্ত প্নসয় আপনাি েপ্দ যকান উসবের 
র্াসক, তািস্ আপনাি রির্ম পদসক্প িসব েন্াসনি 
প্িক্সকি (প্িক্কসদি) োসর্ মতপ্বপ্নময় কিা ও 
আপনাি েন্াসনি োপ্িদা ও অগ্ররপ্ত েম্পসক্গ  আিও 
জানা। প্িক্সকি োসর্ একটি তবঠসকি েময়েূপ্ে ঠিক 
করুন। তবঠসকি জনযে রিস্তুত িসত আপপ্ন আপনাি 
েমেযোেমিূ ও যেেব রিশ্ন প্নসয় আস্ােনা কিসত োন, 
তাি একটি তাপ্্কা ততপ্ি করুন। এি অন্ভু্গ ক্ত আসি 
যেেব যকৌি্ ো আপনাি েন্ানসক েিায়তাি জনযে 
বাপ্ড়সত ও ক্ােরুসম বযেবিাি কিা িসছে। প্িক্কসক 
আপনাি েন্ান েম্পসক্গ  েসতাটা েম্ব যবপ্ি জানসত 
েিায়তা যদওয়াি যক্সত্র ো গুরুত্বপূর্গ:

■■ ইপ্তবােক প্িক্ারত অপ্ভজ্ঞতা প্বপ্নময় কিা, োি 
অন্ভু্গ ক্ত আসি আপপ্ন কখন আপনাি েন্ানসক েফ্ 

িসত যদসখসিন,উদািিরস্বরূপ মসনাসোর প্দসয় একটি 
রল্প যিানা, বধুিসদি োসর্ যখ্না প্বপ্নময় কিা, 
প্কংবা রিমানেুায়ী তাি পা্াি জনযে অসপক্া কিা। 

■■ আপনাি েন্াসনি েক্মতা, েযোস্ঞ্জ এবং আগ্রি 
েম্পসক্গ  আপনাি িািরা জানান।

■■ আপপ্ন বাপ্ড়সত েন্াসনি ইপ্তবােক আেির বজায় 
িাখসত এবং/অর্বা প্িক্র ত্বিাপ্বিত কিসত যেেব 
েিায়তা রিদান কিসত পাসিন, তা প্নসয় কর্া ব্ুন।

■■ আপনাি েন্াসনি যেেব যক্সত্র বাড়প্ত েিায়তাি 
রিসয়াজন আসি বস্ আপপ্ন িািরা কসিন, যেগুস্া 
বযোখযো করুন।

আপচন স্�সব প্রশ্ন কেরত পবারেন

কীভাসব আপনাি েন্ানসক যবসড় উঠসত ও অগ্ররপ্ত অজ্গ ন কিসত েিায়তা যদসবন, যেটা জানায় োিাসেযেি জনযে 
েন্াসনি প্িক্কসক/প্িক্কসদিসক প্নসেি রিশ্নগুস্া প্জজ্ঞাো কিসত পাসিন: 

■■ আমাি েন্াসনি িপ্ক্তিা্ী প্দকগুপ্্ কী কী? আমাি েন্াসনি জনযে ক্ােরুসমি যকান্ যকান্ প্বষয়গুস্া েযোস্ঞ্জপূর্গ?

■■ আমাি েন্াসনি েখন রিসয়াজন িয়, তখন আপপ্ন প্কভাসব েিায়তা যদন (বা যদসবন)?

■■ আপনাি কাসি কী আমাি েন্াসনি কাসজি প্কিু নমনুা আসি ো প্নসয় একোসর্ কর্া ব্সত পাপ্ি? এেব কাসজি 
োসর্ বিসিি যিসষ তািা ো জানসব বা কিসত েক্ম িসব বস্ তাসদি কাসি যর্সক ো রিতযোিা কিা িয়, তাি 
তু্না কীভাসব কিা োসব? 

■■ কমযুেপ্নটিসত এমন যকান কম্গেূপ্ে বা পপ্িসেবা আসি প্ক, ো আমাি েন্ানসক েিায়তা প্দসত পাসি?

■■ এমন যকান প্িক্ামূ্ ক কম্গকাণ্ড আসি প্ক, ো আপ্ম বাপ্ড়সত বা আসিপাসিি এ্াকায় কিসত পাসি? 

■■ আমাি েন্ান কীভাসব অনযোনযে যিস্সমসয় ও রিাতিবয়স্সদি োসর্ ক্ােরুসম যম্াসমিা কসি? 

■■ আমাি েন্াসনি প্ক প্নসদ্গিনা অনেুিসর েমেযো িয়? আমাি েন্ান োসত প্নসদ্গিনা অনেুির কসি, যেজনযে আপপ্ন 
কী কসিন?

■■ আমাি েন্ান ক্ােরুসম কীভাসব প্িখসি এবং অনযোনযে যিস্সমসয় ও রিাতিবয়স্সদি োসর্ যম্াসমিা কিসি,  
যে বযোপাসি আপপ্ন আমাসক প্ক প্কিু জানাসত পাসিন (আপপ্ন ো যদসখসিন)?

■■ আমাি েন্ান কী তাি বয়সেি জনযে রিতযোপ্িত মাত্রায় প্িখসি ও যবসড় উঠসি?

আপনাি েন্াসনি অগ্ররপ্তি বযোপাসি আপনাি অবযোিত উসবের র্াকস্ আপপ্ন আপনাি েন্ানসক কপ্মটি অন যপেিা্ 
এডুসকিন (CPSE)-এ যপেিা্ এডুসকিসনি মূ্ যোয়সনি জনযে যিফািা্ কসি প্দসত পাসিন। আপনাি CPSE-এি কাসি 
বিসিি যে যকান েময় মূ্ যোয়সনি জনযে একটি যিফািা্ য্টাি রিদান কিসত পাসিন। কীভা্সব যিফাসি্ য্টাি 
প্্খসত িয়, জানসত িস্ 7 পৃষ্ায় যদখুন।

প্পতামাতা বা অপ্ভভাবক প্িসেসব আপপ্ন আপনাি েন্ানসক েব োইসত ভাস্া জাসনন। আপনাি েন্ান েসর্াপেুক্ত 
োপ্ভ্গ ে ও েিায়তা ্াভ কিসি, যেটা প্নপ্চিত কিসত CPSE আপনাি োসর্ কাজ কিসব।
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স্�সব স্েরলরমরয়ে ববাচিে ভবােবা 
ইিংরেচজচভন্ন অন্ চকেকু
আপনাি েন্াসনি বাপ্ড়ি ভাষা েপ্দ ইংসিপ্জপ্ভন্ন 
অনযে প্কিু িয়, তািস্ আপনাি েন্াসনি ক্ােরুম 
প্িক্ায় েিায়তা প্দসত উভয় ভাষায় তাি 
োমর্্গযেসক বাপ্ড়সয় প্দসয় প্রিসু্্ যরিাগ্রাসম তাি 
প্িক্ায় েিায়তা প্দসত িসব।  েিায়তা যদওয়াি 
পিও েপ্দ আপনাি েন্াসনি অগ্ররপ্ত প্নসয় 
যরিাগ্রাম েমেযোি মসুখামখুী িয়, তািস্ তাি 
যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি রিসয়াজন আসি প্ক 
না, যেটা প্নি্গািসরি জনযে আপপ্ন যিফািাস্ি 
কর্া ভাবসত পাসিন।

�চি আপনবাে সন্বান অন্ চশশুরসববা ব্বস্বাে 
অিীন থবারক
আপনাি েন্ান েপ্দ অনযে যকান প্িশুসেবা বযেবস্াি- 
যেমন যড যকয়াি অর্বা যকান পপ্িবাসিি েদসেযেি 
তত্তাবিাসন র্াসক, তািস্ আপনাসক কপ্মটি অন প্রি 
সু্্ যপেিা্ এডুসকিন (CPSE)-যক আপনাি েন্ানসক 
মূ্ যোয়সন ও তাসক বঝুায় েিায়তা প্দসত বাপ্ড়সত ও 
অনযে যে প্িশুসেবা বযেবস্াি অিীসন র্াসক, যেখান 
যর্সক েন্াসনি োপ্িদা ও েক্মতা েম্পসক্গ  তর্যে েংগ্রি 
কিসত িসব। উপসিি অংসিি আস্াপ্েত রিশ্ন ও 
েমেযোেমিূ প্বসবেনায় িাখুন।  আপপ্ন েপ্দ প্বশ্াে 
কসিন যে আপনাি েন্াসনি যকান রিপ্তবপ্ধিতা র্াকসত 
পাসি ও তাি যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি রিসয়াজন 
িসত পাসি, তািস্ আপপ্ন আপনাি েন্ানসক যপেিা্ 
এডুসকিসনি মূ্ যোয়সনি জনযে CPSE-যত পাঠাসত পাসিন। 
আপনাি CPSE-এি কাসি বিসিি যে যকান েময় 
মূ্ যোয়সনি জনযে একটি যিফািা্ য্টাি রিদান কিসত 
পাসিন। কীভা্সব যিফাসি্ য্টাি প্্খসত িয়, জানসত 
িস্ 7 পৃষ্ায় যদখুন।
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চপ্রস্কুল স্পেশবাল এডকু রকশন প্রচরিয়বা

1. স্েফবােবাল
েন্ানসক কপ্মটি অন যপেিা্ এডুসকিন (প্েপ্পএেই)-এ 
েুপাপ্িি কিাি আসর, প্িক্ার্থীসদি যবসড় উঠায় ও 
প্িক্াদাসনি প্বপ্ভন্ন িস্তসক্পমূ্ ক েিায়তা প্দসত পপ্িবাি 
ও প্িক্কসদিসক একসোসর কাজ কিসত িসব। 
যিফািা্-এি আসর প্িক্কসদি োসর্ কাজ কিা ও 
ের্াপর্ রিশ্ন প্জজ্ঞাো কিা েম্পসক্গ  আিও তর্যে জানসত 
িস্ অনগু্রি কসি 5 নং পৃষ্া যদখুন।

স্�বাগ্ বয়স
যিস্সমসয়িা যেবিি ৩ বিি বয়েী িসব যেই সু্্বিি  
যর্সক প্রিসু্্ প্বসিষ প্িক্া পপ্িসষবা ্াভ কিা শুরু 
কসি। ের্াের্ বয়ে প্নভ্গ ি কসি েন্াসনি জমেতাপ্িসখি 
উপি।

জন্ম 
1 জবানকুয়বাচে – 30 জকুন

জন্ম 
1 জকুলবাই – 31 চডরসম্বে

যে বিি যিস্সমসয়ি বয়ে  

3 িসব, যে বিসিি  

2 জানয়ুাপ্ি যর্সক পপ্িসষবা 

শুরু িসত পাসি। 

যে বিি যিস্সমসয়ি বয়ে 

3 িসব, যে বিসিি 1 জু্ াই 

যর্সক পপ্িসষবা শুরু  

িসত পাসি।

যিস্সমসয়িা যে বিসি তাসদি বয়ে 5 বিি িসব, যে 
বিসিি জনু মাে (অর্বা অরাস্ মাে পে্গন্, েপ্দ 
এক্সসটনসডড সু্্ ইয়াি েুপাপ্িিকৃত িয়) পে্গন্ 
অবযোিতভাসব পপ্িসষবা ্াভ কিসত পাসি। যে বিি 
যিস্সমসয়িা 5 বিি বয়সে পড়সব, যে সু্্ বিসিি 
শুরুসত তািা সু্্-বয়েীসদি যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ ে 
্াসভি যোরযে িসব। 

1
স্েফবােবাল

2 

মলূ্বায়ন
3 

CPSE  চমটিং
4 

পচেরসববা

কীভবারব স্েফবারেল কেরত হয়

আপনাি েন্াসনি যবসড় ওঠা েম্পসক্গ  েপ্দ আপনাি যকান উসবের র্াসক এবং আপপ্ন েপ্দ একটি প্রিসু্্ যপেিা্ 
এডুসকিসনি বযোপাসি আগ্রিী র্াসকন, তািস্ আপপ্ন স্ানীয় CPSE-এি কাসি প্েঠি প্দসত পাসিন। এ প্েঠিসক ব্া িয় 
"রিািপ্ম্ক যিফািা্ য্টাি" এবং এটি প্্প্খত িসত িসব। যিফািাস্ আপপ্ন ো কিসবন তা িস্া:

■■ ■ব্সবন যে আপপ্ন প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন মূ্ যোয়ন কিাসত োইসিন;

 ■  আপনাি েন্ানি পূর্গ, আইপ্ন নাম ও জমেতাপ্িখ যদসবন:

 ■  আপনাি েন্াসনি যবসড় ওঠাি যকান েুপ্নপ্দ্গষ্ট যক্সত্র েপ্দ যকান েমেযো র্াসক, তাি বর্গনা যদসবন;

 ■  অতীসত আপনাি েন্ান েপ্দ যকান পপ্িসষবা গ্রির কসি র্াসক বা বত্গ মাসন গ্রির কসি, তািস্ তাি তাপ্্কা প্দন;

 ■  আপনাি নাম, ঠিকানা ও একটি যফান নবিিেি আপনাি োসর্ যোরাসোসরি পূর্গ তর্যে প্দন োসত CPSE আপনাি 
োসর্ যোরাসোর কিসত পাসি; এবং

 ■  আপনাি অগ্রপ্বসবেযে ভাষা উসলেখ করুন, েপ্দ তা ইংসিপ্জ না িয়।

আপনাি েন্ান বত্গ মাসন েপ্দ EI োপ্ভ্গ ে গ্রির কসি, তািস্ আপপ্ন আপনাি EI োপ্ভ্গ ে যকাঅপ্ড্গ সনটিসক এই য্টাি 
প্্খসত ব্সত পাসিন। EI যর্সক উতিির েম্পসক্গ  অপ্িক তসর্যেি জনযে পৃষ্া 4 যদখুন।

পিবতথী পৃষ্ায় দ্রষ্টবযে
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চপতবামবাতবা েবািবা আে স্ক প্রবােচভিক স্েফবােবাল 
চিরত পবারেন?
প্পতামাতাি বাইসি প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অব 
এডুসকিন (DOE)-এি যকান সু্স্ি প্রিপ্সেপযো্ প্কংবা 
একজন CPSE অযোডপ্মপ্নসস্টটিও একটি যিফািা্ রিদান 
কিসত পািসবন।

আপপ্ন েপ্দ একজন ফস্াি পযোসিন্ট িন, তািস্ 
বাড়প্ত প্নসদ্গিনাি জনযে 25 নং পৃষ্া যদখুন।

স্ক প্রবাথচমক স্েফবােবারলে জন্ অনকুরেবাি জবানবারত 
পবারেন?
েপ্দ যকউ CPSE-এি কাসি যপেিা্ এডুসকিসনি জনযে 
রিািপ্ম্ক যিফাসিস্ি প্্প্খত অনসুিাি জমা যদন, 
তািস্ও যিফাসি্ রিপ্রিয়া শুরু িসত পাসি। যকান 
প্িক্ার্থীসক যপেিা্ এডুসকিসনি জনযে যিফাি কিাি 
অনসুিাি কিসত পাসিন:

 ■  প্িক্ার্থীি আবাপ্েক সু্্ প্ডপ্স্টটে-এি একজন 
যপিাদাি কম্গোিী;

 ■  প্িক্ার্থী যে েিকাপ্ি বা যবেিকাপ্ি সু্স্ োয় বা 
োওয়াি জনযে যোরযে, যেখানকাি একজন যপিাদাি 
কম্গোিী;

 ■  একজন ্াইসেসেিািী প্েপ্কৎেক;

 ■  একজন প্বোপ্িক কম্গকত্গ া; প্কংবা

 ■  ওসয়্সফয়াি, স্বাস্যে প্কংবা যিস্সমসয়সদি প্িক্া 
প্বষয়ক দাপ্য়সত্ব প্নসয়াপ্জত যকান েিকাপ্ি এসজপ্সেি 
যপিাদাি কম্গোিী।

এেব বযেপ্ক্তি যকউ েখন রিািপ্ম্ক যিফািাস্ি জনযে 
অনসুিাি জানান, তখন যে প্বষয়গুস্া র্াকা গুরুত্বপূর্গ, 
তা িস্া:

■■  এসত যেসনা যিফািাস্ি কাির বযোখযো কসি ও 
যিফািাস্ি অনসুিাসিি প্ভপ্তি প্িসেসব েক্ পিীক্াি 
যেেব ফ্াফ্, যিকড্গ  বা প্িসপাট্গ  আসি, যেগুস্াসক 
অন্ভু্গ ক্ত কিসত িসব;  

■■  যিফািাস্ি অনসুিাি জানাবাি আসর েন্াসনি 
কাে্গেম্পাদনা েংসিািসনি ্সক্যে যেেব বযেবস্া রিসয়ার 
কিা িসয়প্ি্, তাি বর্গনা; 

■■  যিফািাস্ি অনসুিাি জানাবাি আসর প্পতামাতাি 
যোরাসোর ও েংপ্লিষ্টতাি পপ্িেি।  

েখন CPSE একটি যিফািাস্ি অনসুিাি পায়, CPSE তখন 
10 সু্্ প্দবসেি মসিযে ো কিসত পাসি:

■■ যিফািা্ রিপ্রিয়া শুরু কিসত এবং একটি যিফািা্ 
পযোসকট (প্নসে যদখুন) পাঠাসত; প্কংবা 

স্েরলরমরয়েবা স্�বেে ৩ বেে বয়সী হরব স্সই স্কুলবেে  স্থরক  
চপ্রস্কুল চবরশে চশষেবা পচেরেববা লবাভ কেবা শুরু করে।

আপনাি CPSE অপ্ফসে েিােপ্ি, ফযোক্স, বা ডাকসোসর প্্প্খত যিফািা্ পাঠিসয় প্দসত পাসিন। যকান্ CPSE আপনাি েন্াসনি 

বাপ্ড়ি ঠিকানাি জনযে দায়বধি যেটা জানসত এবং যে CPSE-এি যোরাসোসরি তর্যে জানসত িস্ আপপ্ন:

■■ ■পৃষ্া 36-এ CPSE তর্যে যদখুন;

■■ ■CSE/CPSE-এি ওসয়বোইট http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/Help/Contacts/CSECPSE যদখুন। 

 ■  ক্ করুন 311 নবিসি; বা

 ■  প্ডওই-এি সু্্ োে্গ  ওসয়বোইট http://schools.nyc.gov/schoolsearch/ যদখুন। উপসি আপনাি েন্াসনি বাপ্ড়ি 
ঠিকানা প্দসয় "োে্গ " বক্স-এ প্ক্ক করুন। ওসয়বোইট আপনাসক আপনাি ঠিকানাি যজানভুক্ত সু্স্ি নাম যদসব। সু্্টি 
যকান্ সু্্ প্ডপ্স্টটে-এ অবপ্স্ত, যেটা সু্স্ি নাসমি প্নসে যদখুন, এটিই িসছে আপনাি প্ডপ্স্টটে। রিপ্তটি CPSE একাপ্িক 
সু্্ প্ডপ্স্টসটেি দাপ্য়সত্ব র্াসক। 

একটিি যিফািা্ য্টাি প্্খায় বা পাঠাসনায় আপনাি যকান েমেযো িস্ আপপ্ন আপনাি CPSE বা আপ্ ্্গ োইল্ডহুড 

প্ডসিকিন যেন্টাি (ECDC)-এ যোরাসোর কিসত পাসিন। যোরাসোসরি তসর্যেি জনযে পৃষ্া 36 এবং পৃষ্া 38 যদখুন।
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■■ যিফাসিস্ি অনসুিাসিি একটি কপ্প েংেুক্ত করুন, 
একটি রিািপ্ম্ক মূ্ যোয়সনি জনযে আপনাি েন্ানসক 
যিফাি কিাি এবং আপনাসক োক্াৎ কিাি েুসোর 
রিদাসন আপনাি অপ্িকাি েম্পসক্গ  জাননু, এবং  

স্েফবােবাল প্বারক্
একবাি রিািপ্ম্ক যিফািা্ জমা প্দসয় প্দস্ CPSE 
আপনাি কাসি প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি জনযে 
একটি যিফািা্ পযোসকট ডাকসোসর পাঠাসব, োি 
অন্ভু্গ ক্ত র্াকসব;

■■ যিফািা্ িস্তরত িসয়সি, এই মসম্গ একটি প্বজ্ঞপ্তি;

■■ প্নউ ইয়ক্গ  যস্ট এডুসকিন প্ডপাট্গ সমন্ট-এি 
অনসুমাপ্দত মূ্ যোয়নকািী োইসটি তাপ্্কা 
(অনসুমাপ্দত মূ্ যোয়নকািী োইট);

■■ একটি “রিািপ্ম্ক মূ্ যোয়সন েম্মপ্ত” ফিম। 

■■ োইল্ড অযোন্ অযোসডাস্সেন্ট যি্থ্ এক্সাপ্মসনিন 
ফিম; এবং

■■ আপনাি অপ্িকাি েংরিান্ তর্যে।

আপপ্ন েপ্দ যিফািা্ জমা যদওয়াি দইু েতিাসিি  
মসিযে যিফািা্ পযোসকট না পান, তািস্ আপনাসক 
েিায়তাি জনযে CPSE-যক যফান কিসত িসব। পযোসকটটি 
পাওয়াি পি আপনাসক যিফািা্ পযোসকসট যদওয়া 
অনসুমাপ্দত মূ্ যোয়ন োইটেমসূিি একটিসত মূ্ যোয়সনি 
বযেবস্া কিসত িসব। 

আপনবাে সন্বারনে স্বরি ওঠবা সম্পরকটে  �চি আপনবাে স্কবান  
উরবেগ থবারক এবিং আপচন �চি একট চপ্রস্কুল স্পেশবাল এডকু রকশরনে ব্বাপবারে 

আগ্হী থবারকন, তবাহরল আপচন স্বানীয় CPSE-এে  
কবারে চিঠি চিরত পবারেন। 
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কীভবারব মূল্বায়রনে ব্বস্বা কেরত হয়

আপনাি যিফািা্ পযোসকসট প্রিসু্্ মূ্ যোয়ন রিদাসনি জনযে প্নউ ইয়ক্গ  যস্সটি অনসুমাপ্দত মূ্ যোয়নকািী এসজপ্সেগুস্াি একটি 
তাপ্্কা অন্ভু্গ ক্ত আসি। আপনাসক অনসুমাপ্দত এসজপ্সেগুস্াি তাপ্্কাটি পে্গাস্ােনা কিসত এবং যেখান যর্সক একটি এসজপ্সে 
যবসি প্নসত িসব। অপ্িকাংি মূ্ যোয়নকািী োইটগুস্া যবেিকাপ্ি রিপ্তষ্ান, তসব প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অব এডুসকিন 
(DOE)-এি কপ্মটি অন যপেিা্ এডুসকিন (CSE) অপ্ফসেও প্রিসু্্ মূ্ যোয়সনি বযেবস্া আসি। যক আপনাি েন্ানসক মূ্ যোয়ন 
কিসব, যেটা যবসি যনওয়াি েময় আপনাসক যজসন প্নসত িসব কসতা দ্রুত মূ্ যোয়ন েম্পাদন কিা েম্ব িসব। মূ্যোয়ন েম্পন্ন 
কিাি পি েময়মসতা CPSE েভাি আসয়াজন কিায় এ তর্যে আপনাসক েিায়তা কিসব। আপপ্ন একটি এসজপ্সে যবসি যনওয়াি 
পি েসতা িীঘ্র েম্ব আপনাসক একটি অযোপসয়ন্টসমন্ট ঠিক কসি প্নসত িসব। 

প্কিু যিস্সমসয়ি রিসয়াজন িয় একটি চবেভবাচে মূল্বায়রনে, ো পপ্িো্না কিা িয় ইংসিপ্জ ও প্িক্ার্থীি বাপ্ড়ি ভাষায় বা 
মাতৃভাষায়। যেেব এসজপ্সেসত প্বেভাপ্ষক মূ্ যোয়সনি বযেবস্া আসি, যেগুস্া যিফািা্ পযোসকসটি অনসুমাপ্দত মূ্ যোয়নকািী 
এসজপ্সেি তাপ্্কায় প্নপ্দ্গষ্ট ভাষাি েুপ্বিা অনেুায়ী (ইংসিপ্জপ্ভন্ন অনযে ভাষা) প্েপ্নিত কিা আসি। এিাড়াও একটি প্বেভাপ্ষক 
মূ্ যোয়ন পপ্িো্না কিসত পাসি, যতমন একটি এসজপ্সে যখাঁজায় েিায়তাি জনযে আপনািা CPSE বা আপ্ ্্গ োইল্ডহুড 
প্ডসিকিন যেন্টাি (ECDC)-এ যোরাসোর কিসত পাসিন। আপনাি েন্াসনি প্বেভাপ্ষক মূ্ যোয়ন আবপ্িযেক প্ক না, যেটা 
প্নি্গাির কিসত মূ্ যোয়নকািী এসজপ্সে একটি মূ্ যোয়সনি ভাষা প্নরূপরকািী যিাম ্যোঙ্সুয়জ োসভ্গ  পপ্িো্না কিসব। 

একটি মূ্ যোয়নকািী োইট বািাই কিসত েিায়তাি জনযে আপপ্ন CPSE বা ECDC-এি োসর্ যোরাসোর কিসত পাসিন। 
যোরাসোসরি তসর্যেি জনযে পৃষ্া 36 এবং পৃষ্া 38 যদখুন।

2. মলূ্বায়ন

মলূ্বায়ন প্রচরিয়বা
প্নসেি েপ্বস্তাি বর্গনা অনেুায়ী, আপপ্ন েখন যিফািা্ 
পযোসকট িাসত পাসবন, আপনাসক তখন রিদতি তাপ্্কা 
যর্সক একটি অনসুমাপ্দত মূ্ যোয়ন োইট যবসি প্নসত িসব 
এবং যে মূ্ যোয়নকািী এসজপ্সেি োসর্ যোরাসোর কিসত 
িসব। আপপ্ন যে মূ্ যোয়নকািী এসজপ্সেি োসর্ 
যোরাসোর কিসবন, তািা:

■■ ■মূ্ যোয়ন রিপ্রিয়া এবং আপনাি নযোয়েঙ্ত অপ্িকাি 
বযোখযো কিাি জনযে আপনাি োসর্ একটি 
োক্াৎকাসিি বযেবস্া কিসব এবং আপনাি েন্াসনি 
মূ্ যোয়সনি প্্প্খত েম্মপ্ত যনসব;

 ■  কপ্মটি অন প্রি সু্্ যপেিা্ এডুসকিন (CPSE)-যক 
জানাসব যে তািা আপনাি েন্াসনি মূ্ যোয়সনি 
েম্মপ্ত রিাতি িসয়সি;

 ■  ের্াের্ মূ্ যোয়ন পপ্িো্না কিসব; এবং

 ■  প্রিসু্্ সু্সডন্ট ইভযো্সুয়িন োমাপ্ি প্িসপাট্গ  পূির 
কিসব, এটি রৃিীত পিীক্াি ফ্াফস্ি োিেংসক্প।

এই মূ্ যোয়সন আপনাি যকান অর্্গ বযেয় কিসত  
িসব না।

1
 স্েফবােবাল

2 

মলূ্বায়ন
3 

CPSE  চমটিং
4 

পচেরসববা

আপনবাে স্েফবােবাল প্বারকর্ চপ্রস্কুল 
মলূ্বায়ন প্রিবারনে জন্ চনউ ইয়কটে  
স্স্টর্ে অনকুরমবাচিত মূল্বায়নকবােী 

এরজচসিগুরলবাে একট তবাচলকবা 
অন্ভকুটে ক্ত আরে।
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আপনবাে সন্বানরক মলূ্বায়রনে সজ্বাত সম্মচত 
প্রিবান
আপনাি েন্ানসক এসজপ্সেি মূ্ যোয়সনি পূসব্গ আপনাসক 
অবিযেই প্্প্খত অনমুপ্ত প্দসত িসব। এটাসক বস্ 
"েজ্ঞাত েম্মপ্ত"। েজ্ঞাত েম্মপ্তি অর্্গ িস্া, এসজপ্সে 
আপনাসক আপনাি রিিান ভাষায় মূ্ যোয়ন ও আপনাি 
অপ্িকাি েম্পসক্গ  েক্ রিােপ্ঙ্ক তর্যে েমূ্পর্গ বযোখযো 
কসিসি। আপনাি েম্মপ্ত যস্বছোয় এবং প্্প্খতভাসব 
প্দসত িসব এবং তা যে যকান েময় রিতযোিাি কিা 
(প্ফপ্িসয় যনওয়া) োসব। আপপ্ন েপ্দ প্পতামাতা 
প্িসেসব েম্মপ্ত প্দসত না োন, তািস্ যপেিা্ 
এডুসকিসনি মূ্ যোয়ন পপ্িো্না কিা োসব না, এবং 

CPSE-যক জানান িসব যে, যকেটি পপ্িতযেক্ত িসয়সি 
এবং আি যকান পদসক্প গ্রির কিা িসব না। 

মূ্ যোয়সন েম্মপ্ত যদওয়াি অর্্গ নয় আপপ্ন যপেিা্ 
এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি জনযে েম্মপ্ত প্দসয়সিন। আপপ্ন 
েন্াসনি মূ্ যোয়ন কিাসত োইসত পাসিন, প্কন্তু যপেিা্ 
এডুসকিন োপ্ভ্গ ে গ্রির কিসত না োইসত পাসিন 
(যোরযে িস্)।

আপনাি অপ্িকাি আসি, যে যকান েময় CPSE বিাবি 
প্্প্খত প্দসয় এবং আপনাি েন্াসনি মূ্ যোয়সন েম্মপ্ত 
রিতযোিাি কিসত োন বস্ তাসদিসক জাপ্নসয় প্দসয় 
মূ্ যোয়ন রিপ্রিয়া বধি কসি যদওয়াি। আপপ্ন কখনও 
মূ্ যোয়ন বধি কসি প্দসত োইস্ আপনাি েন্াসনি CPSE 

যকে আপনা আপপ্ন বধি িসয় োসব। তসব আপপ্ন 
কখনও েম্মপ্ত রিতযোিাি কিস্, মসন িাখসত িসব যে 
এই রিতযোিাি পূব্গ যর্সক কাে্গকি নয়, অর্্গাৎ েম্মপ্ত 

রিতযোিাসিি আসর রৃিীত যকান পদসক্প অকাে্গকি  
কসি না।

আপপ্ন েপ্দ একজন ফস্াি পযোসিন্ট িন, তািস্ 
বাড়প্ত প্নসদ্গিনাি জনযে 25 নং পৃষ্া যদখুন।

আপপ্ন েখন আপনাি েম্মপ্ত রিদান কিসবন,তখন 
স্মির িাখসবন যে, CPSE-যক অবিযেই েম্মপ্ত ফিম  
েই কিাি তাপ্িখ যর্সক 60 পপ্ঞ্জকা প্দবসেি মসিযে 
একটি CPSE েভা কিসত িসব। আপপ্ন েই না প্দস্ 
যেসিতু এ েময়েূপ্েি েূেনা িসব না, যে কািসর 
আপনাি রির্ম মূ্ যোয়সনি েময় ের্ািীঘ্র েম্ব ঠিক 
কসি যনওয়া জরুপ্ি। CPSE দ্রুত ের্াের্ োপ্ভ্গ ে 
আসয়াজন কিাি জনযে পে্গাতি েময় (CPSE েভাি 30 

সু্্ প্দবসেি অপ্িক নয় এবং মূ্ যোয়সনি জনযে েম্মপ্ত 
ফিম েই কিাি 60 সু্্ প্দবসেি মসিযে, প্কংবা প্রিসু্্ 
যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ ে ্াসভি যোরযেতা অজ্গ সনি 
রির্ম প্দন যর্সক) পাসছে, যেটা প্নপ্চিত কিসত এটা 
েিায়তা কিসব।

প্রবাথচমক মূল্বায়রন কী কী অন্ভকুটে ক্ত থবাকরব?
আপনাি েন্াসনি রিািপ্ম্ক মূ্ যোয়সন ো ো র্াকসব:

■■ ■একটি েমপ্বিত মসনাববজ্ঞাপ্নক মূ্ যোয়ন, ো আপনাি 
যিস্সমসয় কী জাসন এবং তাি জ্ঞানরত েক্মতা 
কী, যেগুস্াি রিপ্ত দপৃ্ষ্টপাত কসি; 

 ■  একটি োমাপ্জক ইপ্তিাে প্নসয় োক্াৎকাি, োসত 
র্াকসব োমাপ্জক যরিক্াপট যর্সক আপনাি েন্াসনি 
প্বকািরত এবং পাপ্িবাপ্িক ইপ্তিাে, অপ্িকাংি 
যক্সত্র জমে যর্সক বত্গ মান পে্গন্;
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চশষেবাথথীে পচেবচতটে ত তথ্ হবালনবাগবািকেণ

েপ্দ কখনও ঠিকানা, নাম, অপ্ভভাবক, বা অপ্ভভাবসকি যফান নবিিেি আপনাি েন্াসনি তর্যে পপ্িবত্গ ন 
িয়, তািস্ যেটা CPSE ও প্রিসু্্ যরিাগ্রাসম িা্নারাদ কিা গুরুত্বপূর্গ। এটা আপনাি েন্াসনি োসর্ েংপ্লিষ্ট 
প্বজ্ঞপ্তি বা েিায়তা েম্পসক্গ  প্নপ্চিত িসত োিােযে কিসব।

■■ ■একটি িািীপ্িক মূ্ যোয়ন, ো মূ্ তঃ যিস্সমসয়ি 
ডাক্তাি কতৃ্গ ক েম্পাপ্দত ডাক্তাপ্ি পিীক্া;

 ■  আপনাি েন্ানসক তাি বত্গ মান প্িক্া বা 
োইল্ডসকয়াি রিদানকািী রিপ্তষ্াসন পে্গসবক্র; এবং

 ■  রিপ্তবপ্ধিতাি কাির প্িসেসব েসদিি কিাি জনযে দায়ী 
িসত পাসি, এমন েব িািীপ্িক, মানপ্েক, 
আেিররত ও আসবররত অবস্া প্নপ্চিত িওয়াি 
জনযে রিসয়াজনীয় অনযোনযে মূ্ যোয়ন। , 

স্বসেকবাচে মূল্বায়ন
CPSE-যক অবিযেই আপনাি যদওয়া তর্যেেি আপনাি 
েন্াসনি েক্ তর্যে প্বসবেনা কিসত িসব। আপনাি 
পিসদিি মূ্ যোয়নকািী এসজপ্সে েখন যকান রিসয়াজনীয় 
পিীক্া ও মূ্ যোয়ন পপ্িো্না কিসব, তখন আপপ্ন 
প্নজ খিসে েন্াসনি যকান যবেিকাপ্ি মূ্ যোয়ন কপ্িসয় 
র্াকস্ যে মূ্ যোয়সনি ফ্াফ্ রিদান কিসত পাসিন। 
আপপ্ন েপ্দ যকান যবেিকাপ্ি ডাক্তাি বা 
মূ্ যোয়নকািীসক প্দসয় মূ্ যোয়ন কপ্িসয় র্াসকন এবং 
CPSE-এি কাসি েপ্দ তা পে্গাস্ােনাি জনযে প্দসত োন, 
তািস্ আপনাসক তা মূ্ যোয়নকািী এসজপ্সেসক জানাসত 
িসব এবং আপনাি CPSE রিিােসকি কাসি তা পাঠিসয় 

প্দসত িসব। েপ্দ আপনাি েন্ান আিপ্্ ইন্টািসভনিন 
(EI) োপ্ভ্গ ে ্াভ কসি, তািস্ আপনাি 
অনসুমাদনোসপসক্ আপনাি EI োপ্ভ্গ ে যকাঅপ্ড্গ সনটিসক 
CPSE-এি কাসি আপনাি েন্াসনি EI-এি মূ্ যোয়ন ও 
যিকড্গ  পাঠাসত িসব। CPSE কখনও কখনও একটি 
মূ্ যোয়নকািী এসজপ্সেি বোিা একটি নতুন মূ্ যোয়ন 
পপ্িো্নাি স্স্ যবেকাপ্ি মূ্ যোয়ন বা োম্প্রপ্তক  
EI মূ্ যোয়ন গ্রির কসি র্াসক। অনযে েময় CPSE 

যবেিকাপ্ি বা EI-এি মূ্ যোয়ন প্বসবেনা কিসব, প্কন্তু 
নতুন মূ্ যোয়সনি স্্াপ্ভপ্ষক্ত কিসব না। উভয় যক্সত্রই, 
CPSE আপনাি যদওয়া েবপ্কিুই প্বসবেনা কিসব।

মলূ্বায়রনে সবােসিংরষেপ
মূ্ যোয়সনি োইট প্রিসু্্ সু্সডন্ট ইভযো্সুয়িন োমাপ্ি 
প্িসপাট্গ েি এক কপ্প মূ্ যোয়সনি প্িসপাট্গ  প্পতামাতা 
প্িসেসব আপনাসক রিদান কিসব। কপ্প CPSE রিিােসকি 
কাসি পাঠাসনা িসব। 

মূ্ যোয়সনি প্িসপাট্গ  ও োিাংি পাওয়াি পি মূ্ যোয়ন 
পে্গাস্ােনাি জনযে আপনাি ও CPSE-এি োসর্ একটি 
েভা আহ্ান কিা িসব।

26142_Family_Guide_Preschool_Sp_Ed_Services_Bengali.indd   12 8/17/2017   1:11:38 PM



13

3. CPSE চমটিং

উপচেচিত্র
আপনাি েন্াসনি রিািপ্ম্ক মূ্ যোয়ন যিষ িওয়াি পি 
আপনাসক েবাি জনযে েুপ্বিাজনক েমসয় একটি কপ্মটি 
অন প্রি সু্্ যপেিা্ এডুসকিন (CPSE)-এি েভায় 
উপপ্স্ত িওয়াি জনযে অনসুিাি জানান িসব। আপপ্ন 
োসত তর্যে ও পিামি্গ প্দসত পাসিন এবং CPSE-এি োসর্ 
একসোসর একটি টিম প্িসেসব আপনাি েন্ান েম্পপ্ক্গ ত 
প্বষসয় প্েধিান্ গ্রিসর কাজ কিসত পাসিন, যেজনযে 
প্পতামাতা প্িসেসব CPSE েভায় আপনাি অংিগ্রির খুব 
গুরুত্বপূর্গ। 

রিািপ্ম্ক CPSE েভা অনপু্ষ্ত িসব আপনাি েন্াসনি 
মূ্ যোয়সনি েম্মপ্ত প্দসয় ফিম-এ েই যদওয়াি 60 
কযোস্ন্াি প্দবসেি মসিযে। আপনাসক CPSE েভায় 
আমন্ত্রর জাপ্নসয় েভাি তাপ্িসখি অন্তঃ পােঁপ্দন আসর 
েময়, তাপ্িখ ও েভাি স্ান ইতযোপ্দ তর্যে উসলেখ কসি 

একটি প্্প্খত প্েঠি যদওয়া িসব। আপপ্ন েপ্দ যে েভায় 
উপপ্স্ত িসত অপাির িন, তািস্ আপনাসক তাপ্িখ 
পপ্িবত্গ সনি জনযে CPSE-এি োসর্ যোরাসোর কিসত 
িসব।

টিম CPSE েভায় মূ্ যোয়সনি ফ্াফ্ পে্গাস্ােনা 
কিসব, আপনাি েন্ান েম্পসক্গ  তর্যে জানসব ও প্বপ্নময় 
কিসব, এবং আপনাি েন্ান প্রি সু্্ যপেিা্ এডুসকিন 
োপ্ভ্গ সেি যোরযে প্ক না, তা প্নি্গাির কিসব। যোরযেতাি 
মানদণ্ড েম্পসক্গ  অপ্িক তসর্যেি জনযে পৃষ্া 15 যদখুন।

েপ্দ উপেুক্ত বস্ রিমাপ্রত িয় তািস্ CPSE একটি 
ইনপ্ডপ্ভজয়ুা্াইজড এডুসকিন যরিাগ্রাম (IEP) রিরয়ন কিসব। 
IEP েম্পসক্গ  18 পৃষ্ায় আিও জাননু। আপনাি CPSE েক্ 
IEP-যত উপ্লেপ্খত েক্ োপ্ভ্গ ে ও যরিাগ্রাসমি বযেবস্া 
কিসব আপনাি কাি যর্সক যকান মূ্ যে আদায় কিা 
িাড়া।

1
 স্েফবােবাল

2 

মলূ্বায়ন 3 

CPSE  চমটিং
4 

পচেরসববা
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আপনাি েন্ানসক রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত প্রিসু্্ প্িক্ার্থী প্িসেসব 
েনাক্ত কিাি পি আপনাি েন্াসনি IEP অপ্তপ্িক্ত CPSE 
েভাগুস্াসত বিসি কমপসক্ একবাি পে্গাস্ােনা কিা 
িসব। এগুস্াসক ব্া িয় "বাপ্ষ্গক পে্গাস্ােনা"। বাপ্ষ্গক 
পে্গাস্ােনা েম্পসক্গ  অপ্িক তসর্যেি জনযে পৃষ্া 19 যদখুন। 
তদপুপ্ি, আপনাি েন্ানসক পুনমূ্্গ যোয়সনি জনযেও পাঠাসনা 
িসত পাসি। পুনমূ্্গ যোয়ন েম্পসক্গ  অপ্িক তসর্যেি জনযে পৃষ্া 
20 যদখুন। 

CPSE-েভাি রিস্তুপ্ত প্বষসয় প্নসেি অংিগুস্াসত েপ্বস্তাি 
বযোখযো কিা আসি।

CPSE চমটিং-এে জন্ প্রস্তুচত
CPSE েভাি পূসব্গ রিস্তুত ও কাে্গকি অংিগ্রিসরি জনযে 
আপপ্ন প্নম্নপ্্প্খত পদসক্পগুস্াি যকান যকানটি গ্রির 
কিসত পাসিন:

■ মূ্ যোয়সনি ফ্াফ্ পে্গাস্ােনা অনসুমাপ্দত মূ্ যোয়ন 
োইট আপনাি কাসি মূ্ যোয়ন ও মূ্ যোয়সনি 
োিেংসক্প যরিির কিসব এবং CPSE েভাি পূসব্গ 
মূ্ যোয়সনি ফ্াফ্ পে্গাস্ােনা কিসত পাসি। 
মূ্ যোয়সনি যকান্ অংি েবসেসয় গুরুত্বপূর্গ এবং যকান্ 
অংি েম্পসক্গ  আপনাি রিশ্ন আসি বস্ আপপ্ন মসন 
কসিন, যেটা প্বসবেনা করুন। 

■ আপনাি েন্ানসক োিা জাসনন, আপনাি েন্াসনি 
োপ্িদা েম্পসক্গ  োিা গুরুত্বপূর্গ তর্যে প্দসয় েিায়তা 
কিসত পািসবন, যেমন প্িক্ক, পপ্িসষবা রিদানকািী 
বা প্েপ্কৎেক, তাসদি কাি যর্সক তর্যে ও নপ্র্ েংগ্রি 
করুন।

■ প্রিসু্স্ি যিস্সমসয়সদি মানদণ্ড েম্পসক্গ  ্ভযে তর্যে 
পে্গাস্ােনা করুন 15 নং পৃষ্ায়।

■ আপনাি েন্ান যকার্ায় ভাস্া ও যকার্ায় দবু্গ্, এবং 
তা কীভাসব তাি রিাপ্তষ্াপ্নক, োমাপ্জক, আসবররত 
ও িািীপ্িক বপৃ্ধিসক রিভাপ্বত কিসি, তা প্নসয় কর্া 
ব্সত রিস্তুত র্াকসবন।

■ প্রিসু্স্ি যিস্সমসয়সদি যেেব যরিাগ্রাম ও পপ্িসষবাি 
েুসোর যদয়া িসত পাসি, তা পে্গাস্ােনা করুন 21 
পৃষ্ায়।)

■ েভায় োসদি উপপ্স্ত র্াকা উপ্েত, তাসদি েম্পসক্গ  
ভাবনু এবং তাসদিসক েসঙ্ আনাি প্কংবা যফাসন 
তাসদি উপপ্স্ত িাখাি বযেবস্া করুন। আপনাি েন্ান 
েপ্দ যকান যরিাগ্রাসম র্াসক, প্নপ্চিত কিসবন যে তাি 
প্িক্ক অংিগ্রিসরি পপ্িকল্পনা কিসিন।

■ ইংসিপ্জ েপ্দ আপনাি রিিান ভাষা না িয়, তািস্ 
অন্তঃ 72 ঘণ্া আসর CPSE-যক একজন যদাভাষীি 
বযেবস্া কিসত অনসুিাি জানান।

CPSE চমটিং-এে অিংশগ্হণকবােীগণ
প্পতামাতা প্িসেসব আপনািা CPSE টিসমি খুব গুরুত্বপূর্গ 
েদেযে। অনযোনযে অংিগ্রিরকািীসদি মসিযে আসিন:

■ রিািপ্ম্ক CPSE েভাি জনযে এবং েন্ান েপ্দ োিাির 
প্িক্াি প্িক্ার্থী িয়, যেসক্সত্র একজন োিাির প্িক্াি 
প্িক্ক;

■ একজন যপেিা্ এডুসকিসনি প্িক্ক বা পপ্িসষবা 
রিদানকািী (রিসোজযে িস্);

■ একজন প্ডপ্স্টটে রিপ্তপ্নপ্ি (CPSE রিিােক); 

■ আপনাি েন্ান েম্পসক্গ  জাসনন বা অনযে যকান 
প্বসিষজ্ঞ; 

■ আপপ্ন অনসুিাি জানাস্, আিপ্্ ইন্টািসভনিন (EI) 
োপ্ভ্গ ে যকাঅপ্ড্গ সনটি; এবং

■ একজন বাড়প্ত প্পতামাতা (পযোসিন্ট যমবিাি),  
েপ্দ আপপ্ন েভাি 72 ঘণ্া আসর অনসুিাি জাপ্নসয় 
র্াসকন। সু্্ প্ডপ্স্টসটেি যকান রিপ্তবধিী প্িক্ার্থীি 
প্পতামাতা প্েপ্ন আইইপ্প তবঠসক অংিগ্রির কসিন 
এবং অবরত অর্বা অনপু্মত রিপ্তবপ্ধিতা আসি এমন 
প্িক্ার্থীি প্পতামাতাসক তাি েন্াসনি প্িক্া েম্পপ্ক্গ ত 
প্েধিান্গ্রিসর েিায়তা কসিন, প্তপ্ন িস্ন পযোসিন্ট 
যমবিাি।

টম CPSE সভবায় মূল্বায়রনে ফলবাফল প�টেবারলবািনবা কেরব,  
আপনবাে সন্বান সম্পরকটে  তথ্ জবানরব ও চবচনময় কেরব,  

এবিং আপনবাে সন্বান চপ্র স্কুল স্পেশবাল এডকু রকশন সবাচভটে রসে  
স্�বাগ্ চক নবা, তবা চনিটেবােণ কেরব। 
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CPSE চমটিং-এ আপনবাে ভূচমকবা

CPSE প্মটিংসয় আপপ্ন যেেব প্েধিাসন্ অংিগ্রির কিসত পাসিন ো আপনাি েন্াসনি যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ ে 
ও যরিাগ্রাসমি যোরযেতা েংরিান্ প্বষসয় গ্রির কিা িয়। আপপ্ন আপনাি েন্ানসক েবসেসয় ভাস্া জাসনন এবং 
তাি েক্মতা, আগ্রি ও োপ্িদা েম্পসক্গ  ব্সত পাসিন। এবং প্পতামাতা প্িসেসব আপনাি েন্ানসক েবসেসয় ভাস্া 
প্িক্াদান ও েিায়তা কিাি উপায় েম্পসক্গ  িািরা ও ভাবনা প্নসয় আপপ্ন কর্া ব্সত পাসিন। 

CPSE প্মটিংসয় আপনাসক ো কিসত িসব:

 ■  আপনাি েন্ান েম্পসক্গ  িািরা যদওয়া, যেমন কীভাসব আপনাি েন্ান প্িসখ বা তাি আগ্রি কী, ইতযোপ্দ;

 ■  আপনাি েন্ান ো প্িখসি, যেগুস্া বাপ্ড়সত বযেবিাি কিসি প্ক না, যে বযোপাসি প্িসপাট্গ  যদওয়া; এবং 

 ■  আপনাি েন্ান েপ্দ যোরযে িয়, তািস্ একটি IEP ততপ্িি জনযে টিম-এি অনযোনযেসদি োসর্ কাজ করুন। 

স্�বাগ্তবা

একজন প্রিসু্্ প্িক্ার্থীসক যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি 
জনযে যোরযে প্বসবেনা কিা িয়, েপ্দ যবসড় ওঠাি এক 
বা একাপ্িক যক্সত্র অগ্ররপ্ত অজ্গ সনি গ্রিরসোরযে মাত্রাি 
োসর্ তু্নায় উসলেখসোরযে প্ব্বি পপ্ি্প্ক্ত িয়। 

■ জ্ঞানরত (প্েন্া কিা ও যিখা);

■ ভাষা ও যোরাসোর (ভাষা যবািরমযেতা ও বযেবিাি);

■ অপ্ভসোজনরত (আত্মপ্নভ্গ িিী্তা দক্তা, যেমন 
টয়স্ট বযেবিাি, আিাি ও যপািাক পপ্িিান কিা);

■ োমাপ্জক-মানপ্েক (অনযোনযে প্িক্ার্থীসদি োসর্ 
যম্াসমিা ও অনভূুপ্ত রিকাি কিা, ইতযোপ্দ আেির); 
এবং/অর্বা

■ যপিী েঞ্া্ন (িািীপ্িক বপৃ্ধি, োি অন্ভু্গ ক্ত আসি 
দপৃ্ষ্ট, শ্রবর এবং ে্াসফিা ইতযোপ্দসত প্ব্বি বা 
তবক্যে)।

এিাড়াও যকান প্রিসু্্ প্িক্ার্থীসক যপেিা্ এডুসকিন 
োপ্ভ্গ সেি যোরযে প্বসবেনা কিা িসব েপ্দ যে:

■■  প্নম্নপ্্প্খত রিপ্তবপ্ধিতাগুস্াি মানদসণ্ডি যকানটিি  
িত্গ  পূির কসি (প্নসে বযোখযো কিা আসি):
 –  অটিজম

 –  বপ্িিতা

 –  বপ্িিতা-অধিত্ব

 –  শ্রুপ্ত তবক্যে

 –  অপ্স্ তবক্যে

 –  অনযোনযে স্বাস্যে তবক্যে

 –  মপ্স্তসকে ট্রমাজপ্নত জখম 

 –  দপৃ্ষ্টববক্যে

CPSE চমটিং-এ চজরজ্স কেবাে জন্ চকেকু প্রশ্ন

■■ ■IEP-এি ্ক্যে বাস্তবায়সনি পসর্ আমাি েন্াসনি অগ্ররপ্ত ও উন্নপ্তসত বাপ্ড়সত আপ্ম কীভাসব েিায়তা প্দসত 
পাপ্ি?

 ■  আমাি েন্ান কীভাসব েবসেসয় ভাস্া প্িক্া্াভ কসি? প্রিসু্্ যরিাগ্রাম কীভাসব আমাি েন্াসনি েক্মতাসক 
বযেবিাি কিাি োসর্ োসর্ তাসক যিখাসব?

■■ ■IEP-এি ্ক্যে বাস্তবায়সনি প্বষসয় আমাি েন্াসনি অগ্ররপ্ত কসতা ঘন ঘন তত্তাবিান কিা িসব? আমাি 
েন্াসনি রিাপ্তষ্াপ্নক ও আেিররত অগ্ররপ্তি েম্পসক্গ  েজ্ঞাত র্াকাি জনযে আমাি েন্াসনি প্রিসু্্ 
যরিাগ্রাসমি োসর্ েংপ্লিষ্ট র্াকাি েবসেসয় যেিা উপায়গুস্া কী কী?

 ■  আমাি েন্ান IEP-এি ্ক্যে বাস্তবায়সনি পসর্ অগ্রেি িসছে প্ক না, আপ্ম কী কসি যেটা জানসত পািসবা?

 ■  যকান্ োপ্ভ্গ ে ও েিায়তা আমাি েন্াসনি োপ্িদা েবসেসয় ভাস্া পূির কিসত পািসব? যেগুস্াি বযেবস্া 
কীভাসব কিা যেসত পাসি?

 ■  প্রিসু্্ যরিাগ্রাম কীভাসব আমাি েন্াসনি প্িক্ররত ও আেিররত োপ্িদাি জনযে বযেবস্া গ্রির কসি বা 
কিসত পাসি?
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এবং 

 ■  আবপ্িযেক অনসুমাপ্দত প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন 
োপ্ভ্গ ে ও যরিাগ্রাম।

েংসৃ্প্ত ও ভাষা তবপ্েসত্রযেি উপি প্ভপ্তি কসি যকান 
যিস্সমসয়ি প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি জনযে 
যোরযেতা প্নি্গাপ্িত িয় না। দক্তা ও আেির 
মূ্ যোয়সনি যক্সত্র CPSE এেব বযেবিাসনি কর্া প্বসবেনা 
কিসব।

েপ্দ আপনাি েন্ান যোরযে প্বসবপ্েত িয়, তািস্ 
IEP-এি তাপ্্কায় তাি রিপ্তবপ্ধিতা “চপ্রস্কুল স্টকু রডন্ 
উইি এ চডসঅ্বাচবচলট” প্িসেসব যশ্রপ্রকিরকৃত িসব।

েপ্দ CPSE মূ্ যোয়নসক পে্গাস্ােনা কসি এবং প্নপ্চিত 
কসি যে আপনাি েন্ান প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন 
োপ্ভ্গ সেি জনযে যোরযে নয়, তািস্ যকসনা আপনাি 
েন্ান যোরযে প্বসবপ্েত িয়প্ন, যে তর্যে CPSE 

আপনাসদিসক জানাসব, এবং যকেটি বধি কসি যদওয়া  
িসব। আপনাি েন্ান োপ্ভ্গ সেি জনযে যোরযে নয়, 
CPSE-এি এ প্েধিাসন্ি োসর্ আপপ্ন েপ্দ অেম্মত িন, 
তািস্ আপপ্ন অেম্মত িওয়াি প্বষয়টি েমািাসনি 
জনযে আপনাি নযোয়প্বোি ্াসভি অপ্িকাসিি রিপ্রিয়া 
(পৃষ্া নং 28যদখুন) বযেবিাি কিসত পািসবন। 

অটিজম
বাপ্েক ও অবাপ্েক যোরাসোর এবং োমাপ্জক 
আদানরিদাসন তাৎপে্গপূর্গ প্বঘ্ন ঘটায় এমন একটি 
প্বকািরত রিপ্তবপ্ধিতা, োিািরত ৩ বিি বয়সেি 
আসরই রিতীয়মান িয়, ো প্িক্া কম্গেম্পানায় প্বরূপ 
রিভাব যফস্। অটিজসমি েসঙ্ আসিা যেেব তবপ্িষ্টযে 
রিায়ই েুক্ত কিা িয় যেগুপ্্ িসছে পুনিাবপৃ্তিমূ্ ক 
কম্গকাণ্ড, একই রতানরুপ্তক ে্াসফিা, পপ্িসবি 
পপ্িবত্গ সন অর্বা রিাতযেপ্িক রুটিন পপ্িবত্গ সন আপপ্তি, 
ইপ্্রিয়জ অপ্ভজ্ঞতায় অস্বাভাপ্বক রিপ্তপ্রিয়া যদখাসনা। 

েপ্দ মূ্ ত প্িক্ার্থীি আসবজজপ্নত েমেযোি কািসর 
প্িক্ার্থীি প্িক্া কম্গেম্পাদনায় প্বরূপ ফ্ িসয় র্াসক 
তািস্ পপ্িভাষাটি রিসোজযে নয়।

বপ্িিতা
প্িক্ার্থী এমন তীব্র শ্রুপ্ত েমেযোরিান্ যে 
অযোপ্্লিপ্ফসকিন র্াক বা না র্াক শ্রুপ্তমািযেসম যে 
ভাষাতাপ্ত্তক তর্যে রিপ্রিয়াকির কিসত পাসি না ো  
তাি প্িক্া কম্গেম্পাদনায় প্বরূপ রিভাব িাসখ।

বপ্িিতা-অধিত্ব
শ্রুপ্ত ও দপৃ্ষ্ট উভয় েমেযোেুক্ত প্িক্ার্থী, োি েমবিসয় 
যোরাসোর ও অনযোনযে উন্নয়ন এবং প্িক্ারত রিসয়াজসন 
গুরুতি বযোঘাত েৃপ্ষ্ট িয় ো শুিুমাত্র বপ্িি ও অধি 
প্িক্ার্থীসদি জনযে প্নি্গাপ্িত প্বসিষ প্িক্া কম্গেূপ্েগুস্া 
প্দসয় পূির কিা োসব না।

শ্রুপ্ত তবক্যে
শ্রুপ্ত তবক্যে স্ায়ী বা পপ্িবত্গ নিী্ োই যিাক না 
যকন, ো প্িক্ার্থীি প্িক্ারত কম্গেম্পাদনায় প্বরূপ 
রিভাব যফস্ প্কন্তু ো এই অংসি বপ্িিতা েংজ্ঞাি 
আওতায় অন্ভু্গ ক্ত কিা িয়প্ন।

অপ্স্ তবক্যে
একটি মািাত্মক অপ্স্ তবক্যে ো প্িক্ার্থীি প্িক্া 
কম্গেম্পাদনায় প্বরূপ রিভাব যফস্। পপ্িভাষাটি  
জমেরত অেঙ্প্ত (যেমন বাঁকা পা, যকাসনা অংসিি 
অনপুপ্স্প্ত), বযোপ্িজপ্নত তবক্যে (যেমন 
পপ্্মাইপ্্টিে, িাসড় েক্ষা), অনযোনযে কািরজপ্নত 
তবক্যে (যেমন মপ্স্তসকে পক্াঘাত, অঙ্সছেদ ও ভাঙা  
বা যপাড়া ো যর্সক প্খেঁ িসি) অন্ভু্গ ক্ত কসি।

অনযোনযে স্বাস্যে তবক্যে
পপ্িসবিরত উদ্ীপনাি যক্সত্র েিম েতক্গ তা ো 
প্িক্ারত পপ্িসবসিি যক্সত্র েীপ্মত েতক্গ তা েৃপ্ষ্ট  
কসি এমন েমেযোেি েীপ্মত িপ্ক্ত, জীবনীিপ্ক্ত বা 
েতক্গ তা েমেযোপীপ্ড়ত প্িক্ার্থী, ো িাসট্গ ি েমেযো, 
েক্ষা, প্িউমাটিক প্ফভাি, যনফ্াইটিে, অযোজমা,  
প্েক্ যে্ অযোপ্নপ্ময়া, যিসমাপ্ফ্ায়া, এপ্পস্পপ্ে,  
য্ড পয়জপ্নং, প্্উসকাপ্ময়া, ডায়াসবটিে, অযোসটনিন 
প্ডজঅড্গ াি বা যডপ্ফপ্েট িাইপািঅযোকটিপ্ভটি 
প্ডজঅড্গ াি, অর্বা তুসিত প্েনস্ামজপ্নত রিপ্নক  
বা মািাত্মক স্বাস্যে েমেযো যর্সক উদ্ভব িসয়সি, তসব 
যকব্ এসতই েীপ্মত নয়, ো প্িক্ার্থীি প্িক্া 
কম্গেম্পাদনায় প্বরূপ রিভাব যফস্ র্াসক।
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মপ্স্তসকে ট্রমাজপ্নত জখম
এমন প্িক্ার্থী োি মপ্স্তসকে বাপ্িযেক তদপ্িক িপ্ক্ত  
রিসয়ার বা যকাসনা প্েপ্কৎোরত অবস্া যেমন যস্টাক, 
এনসেসফ্াইটিে, অযোপ্নউপ্িজম এবং অসনাপ্ক্সয়া বা 
মপ্স্তসকে টিউমািজপ্নত তবকস্যেি কািসর জখম েৃপ্ষ্ট 
িসয়সি ো প্িক্ার্থীি প্িক্া কম্গেম্পাদনায় প্বরূপ  
রিভাব যফস্ র্াসক। পপ্িভাষাটিি অন্র্গত প্নপ্দ্গষ্ট  
প্কিু প্েপ্কৎোরত অবস্া যর্সক মার্ায় যখা্া অর্বা 
আসখা্া জখম অর্বা মপ্স্তসকে জখসমি কািসর এক বা 
একাপ্িক অঞ্স্ িা্কা, মিযেম বা মািাত্মক তবক্যে, 
োি মসিযে িসয়সি যবাপ্ি, ভাষা, সৃ্মপ্ত, মসনাসোর, 
েুপ্ক্তরিসয়ার, প্বমতূ্গ  প্েন্ন, প্বোিবপু্ধি, েমেযোেমািান, 
েংসবদনজ, রিতযেক্জ বা েঞ্া্ন োমর্্গযে, মনস্তাপ্ত্তক 
আেির, িািীপ্িক প্রিয়া, তর্যে রিপ্রিয়াকির এবং 
বােন। পপ্িভাষাটি জমেরত বা জসমেি েময় 
ট্রমাজপ্নত জখন অন্ভু্গ ক্ত কসি না।

দপৃ্ষ্ট তবক্যে
অধিত্বেি দপৃ্ষ্ট তবক্যে ো, প্েপ্কৎোেসত্তও, প্িক্ার্থীি 
প্িক্া কম্গেম্পাদনায় প্বরূপ রিপ্তপ্রিয়া যফস্ র্াসক। 
এই পপ্িভাষা আংপ্িক দপৃ্ষ্টক্মতা ও অধিত্ব উভয়ই 
অন্ভু্গ ক্ত কসি।
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আপনবাে সন্বান �চি স্�বাগ্তবাে শতটে সমহূ (পষৃ্বা নিং 15-এ পবাওয়বা �বারব)  
পেূণ করে, তবাহরল একট ইনচডচভজকুয়বালবাইজড এডকু রকশন স্প্রবাগ্বাম (IEP)  
ততচে কেবাে জন্ টম একট CPSE সভবায় আপনবাে সবারথ কবাজ কেরব।

ইনচডচভজকুয়বালবাইজড এডকু রকশন স্প্রবাগ্বাম (IEP)
আপনাি েন্ান েপ্দ যোরযেতাি িত্গ েমিূ (পৃষ্া নং 
15-এি শুরুসত পাওয়া োসব) পূির কসি, তািস্ 
একটি ইনপ্ডপ্ভজয়ুা্াইজড এডুসকিন যরিাগ্রাম (IEP) 
ততপ্ি কিাি জনযে টিম একটি CPSE েভায় আপনাি 
োসর্ কাজ কিসব।

IEP যকান যিস্সমসয়ি েক্মতা ও োপ্িদাি কর্া এবং 
কীভাসব তাসদি োপ্িদা পূির িসত পাসি, যেেব বযোখযো 
কসি। এটি আপনাি েন্াসনি ে্মান দক্তা ও 
েক্মতাি রিমার যদসব, প্িক্া ও যবসড় ওঠা েংরিান্ 
্ক্যে রিপ্তষ্া কিসব, এবং যকান্ যপেিা্ এডুসকিন 
েিায়তা ও পপ্িসষবা তাি জনযে েসর্াপেুক্ত িসব, যেটা 
প্নপ্চিত কিসব।  

IEP প্নসম্নাপ্লেপ্খত প্বষয়গুস্াসক অন্ভু্গ ক্ত কিসব:

■ কমটেসম্পবািনবাে বতটে মবান স্তেসমূহ; আপনাি েন্ান 
কীভাসব বত্গ মাসন যবসড় উঠসি, তাি রিপ্তবপ্ধিতা 
কীভাসব তাি বয়সোপসোরী কাে্গেম্পাদনায় 
অংিগ্রিরসক রিভাপ্বত কিসি, এবং (েপ্দ রিসোজযে 
িয়) যে কীভাসব সু্স্ কাে্গেম্পাদনা কিসি, এই 
তসর্যে তাি বযোখযো রিদান কসি। তর্যে পাওয়া যেসত 
পাসি মূ্ যোয়সনি অনেুধিান ও ফ্াফ্, রিামারযে 
মূ্ যোয়ন(যেমন ক্ােরুসমি কাসজি নমনুা, 
তত্তাবিানকািী, প্ভপ্ডও বা আস্াকপ্েত্র), আপনাি 
েন্ানসক পে্গসবক্র, এবং প্পতামাতা, 
তত্তাবিানকািী, প্িক্ক, োপ্ভ্গ েএবং অনযোনযে সু্্ 
স্াসফি কাি যর্সক। 

■ পচেমবাপর�বাগ্ ববাচেটেক লষে্: CPSE টিম ্ক্যেেমিূ 
প্স্ি কিসব ো প্িক্ার্থীি োপ্িদা পূির ও তাসক 
োিাির পাঠরিসম অগ্ররপ্ত অজ্গ সন েিায়তা যদওয়াি 
উসদ্সিযে ততপ্ি কিা িয়। ্ক্যেেমিূ এমনভাসব ততপ্ি 
কিা িসব োসত আপনাি েন্াসনি েুপ্ক্তেঙ্ত 
রিতযোপ্িত অগ্ররপ্ত যেমন িওয়া উপ্েৎ, যেটাি 
রিপ্তফ্ন কসি। ্ক্যেেমিূ রিাপ্তষ্াপ্নক, োমাপ্জক 
ও আেিররত েমেযোি রিপ্ত প্নপ্বষ্ট, িািীপ্িক 
েমেযো েংরিান্, প্কংবা অনযে যকান প্িক্ারত োপ্িদা 
প্বষয়ক িসত পাসি। আপনাি েন্ান যেসিতু 

প্রিসু্স্ি প্িক্ার্থী, রিপ্তটি বাপ্ষ্গক ্সক্যে র্াকসব 
স্বল্পসময়াদী ্ক্যে বা িাপেমিূ, এটি যিস্সমসয়সদি 
জনযে তাৎক্প্রক পপ্িমাপসোরযে পদসক্প, ো তাসদি 
বত্গ মান কাে্গেম্পাদনাি স্তি যর্সক তাি বাপ্ষ্গক 
্ক্যে অজ্গ সন এপ্রসয় প্নসয় োসব। টিম োসত 
আপনাি েন্সনি োপ্িদা বঝুসত ও েপ্রিয়ভাসব 
্ক্যেেমিূ প্স্ি কিসত পাসি, যেজনযে টিসমি 
প্পতামাতা েদেযে প্িসেসব টিসমি কাসি েন্ান 
েম্পপ্ক্গ ত তর্যে রিদান কসি আপপ্ন েিসোপ্রতা 
কিসবন। 

■ সকুপবাচেশকৃত চবরশে চশষেবা কমটেসচূি এবিং পচেরসববা 
আপনাি েন্ানসক যে যপেিা্ এডুসকিন যরিাগ্রাম, 
প্িস্সটড োপ্ভ্গ ে, েমূ্পিক েিায়তা ও োপ্ভ্গ ে এবং 
েিায়ক রিেুপ্ক্তরত উপকির রিদান কিা িসব, 
IEP-যত তাি তাপ্্কা র্াকসব। আপনাি েন্ান 
প্বসিষ োতায়াত েুপ্বিা ও দীঘ্গাপ্য়ত সু্্ বিসিি 
োপ্ভ্গ ে (জু্ াই ও অরাস্ মাসে) ্াভ কিসব 
প্ক-না, এই অংসি তা উসলেখ র্াকসব। যরিাগ্রাম ও 
োপ্ভ্গ ে েম্পসক্গ  আিও জানসত পৃষ্া 21 যদখুন।.

■ চবরশে সকুচবিবাে ব্বস্বা ও অচভর�বাজন: প্বসিষ 
েুপ্বিাি বযেবস্া ও অপ্ভসোজন িসছে এমন িিসনি 
োমঞ্জেযেপ্বিান ো পপ্িসবি, পাঠরিম, প্িক্াপ্নসদ্গিনা 
বা মূ্ যোয়সনি যক্সত্র রিসয়ার কিা িয়, এগুস্া 
রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত প্িক্ার্থীসদিসক তাসদি রিপ্তবপ্ধিতািীন 
প্িক্ার্থীসদি োসর্ েমানভাসব ক্ােরুসম অংিগ্রিসর 
েক্মতা যদয়। উদািিসরি মসিযে আসি দিৃযেমান 
উপকির েুক্ত কিা (োট্গ , িপ্ব, বর্গেংসকত) বা 
উতিিসরি জনযে েিায়তা রিদান কিা (প্িক্াপ্নসদ্গিনা 
ও অনিুী্ন, দিৃযেমান ও উচ্চাপ্িত উপকির, 
উপাদানগুস্াি িঙৃ্খ্াপ্বিান, েঙ্ীত)।

CPSE আপনাি েন্াসনি IEP–এি কপ্প রিদান কিসব। 
এিাড়াও আপনাসক যনাটিে অভ প্িকসমসন্িন 
(েুপাপ্িসিি প্েঠি) রিদান কিসব োসত আপনাি 
েন্াসনি IEP-যত েুপাপ্িিকৃত োপ্ভ্গ ে ও যরিাগ্রাসমি কর্া 
প্্প্খতভাসব যদওয়া র্াকসব।
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ববাচেটেক ও অনকুরেবািকৃত CPSE প�টেবারলবািনবা চমটিং
আপনাি েন্াসনি প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ ে 
গ্রিরকাস্ তাি IEP বিসি কমপসক্ একবাি পে্গাস্ােনা 
কিা িসব। এটাসক ব্া িয় "বাপ্ষ্গক পে্গাস্ােনা"। 
বাপ্ষ্গক পে্গাস্ােনাি জনযে আপনাি CPSE রিিােক 
আপনাি োসর্ যোরাসোর কিসবন। প্মটিংসয় টিম 
আপনাি েন্াসনি অগ্ররপ্ত েম্পসক্গ  আস্াকপাত কিসব 
এবং আপনাি েন্াসনি যরিাগ্রাম ও োপ্ভ্গ ে অবযোিত 
িাখা, েংসিািন কিা, বা িদ কিা িসব প্ক না, যেটা 
প্নি্গাির কিসব। েপ্দ CPSE প্নি্গাির কসি যে আপনাি 
েন্ান আি যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি জনযে যোরযে 
নয়, তািস্ তািা আপনাি েন্ানসক "প্ডক্াপ্েফাই" 
কিা িসব। অনগু্রি কসি প্ডক্াপ্েপ্ফসকিন অংিটি 26 নং 
পৃষ্ায় যদখুন।

বাপ্ষ্গক পে্গাস্ােনাি উসদ্িযে:

■■  ে্মান সু্্ বিসি যকান্ ্ক্যেগুস্া অপ্জ্গ ত িসয়সি, 
যেটা প্নপ্চিত িওয়াি জনযে IEP-প্পি েক্ প্দকগুস্া 
পে্গাস্ােনা করুন;

■■  আপনাি েন্াসনি প্িক্ারত োপ্িদা েম্পপ্ক্গ ত নতুন 
তর্যে প্বসবেনা করুন; এবং

■■  েপ্দ প্িক্ার্থীি যপেিা্ এডুসকিন েিায়তা অবযোিত 
িাখাি রিসয়াজন িয়, তািস্ একটি নতুন আইপ্প 

প্্খসত িসব ো LRE-যত অপ্িকতি অন্ভু্গ প্ক্তসত 
রিস্তুপ্তি কর্া প্বসবেনা কিসব এবং আেন্ন সু্্ 
বিসি যরিাগ্রাসমি েক্ প্দক বর্গনা কিসব।

বাপ্ষ্গক পে্গাস্ােনাি িাড়াও অপ্তপ্িক্ত একটি CPSE 

প্মটিংসয়ি জনযে আপপ্ন অনসুিাি জানাসত পাসিন। 
এটাসক ব্া িয় "অনসুিািকৃত পে্গাস্ােনা"। আপপ্ন 
েপ্দ অনভুব কসিন যে, আপনাি েন্ান উসলেখসোরযে 
অগ্ররপ্ত অজ্গ ন কসিসি এবং প্কিু বা েক্ যপেিা্ 
এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি আি রিসয়াজন যনই বা তাি 
েংসিািন রিসয়াজন, তািস্ আপপ্ন বাড়প্ত CPSE 

প্মটিংসয়ি অনসুিাি জানাসত োইসত পাসিন। এিাড়াও 
আপপ্ন েপ্দ অনভুব কসিন যে, ে্মান োপ্ভ্গ ে প্নসয় 
আপনাি েন্ান ের্াের্ অগ্ররপ্ত অজ্গ ন কিসি না, 
তািস্ আপপ্ন বাড়প্ত CPSE প্মটিংসয়ি অনসুিাি জানাসত 
পাসিন। একটি বাড়প্ত CPSE প্মটিংসয়ি অনসুিাি 
জানাসত িস্ আপনাসক একটি CPSE-এি কাসি বাড়প্ত 

CPSE প্মটিং অনসুিাসিি কাির বযোখযো কসি একটি প্েঠি 
প্্খসত িসব। আপপ্ন েপ্দ CPSE প্মটিংসয়ি অনসুিাি 
জানান, তািস্ CPSE-যক নতুন বা বাড়প্ত কারজপত্র 
বা যবেিকাপ্ি মূ্ যোয়ন রিদান কিসত িসব, ো CPSE 
প্মটিংসয় প্বসবপ্েত যিাক বস্ আপপ্ন োন। 
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IEP-এি ্ক্যে িসব েীপ্মত প্নয়প্ন্ত্রত পপ্িসবি (LRE) রিদান কিা ো আপনাি েন্াসনি োপ্িদাি োসর্ োমঞ্জেযেপূর্গ। 
এি অর্্গ িস্া আপনাি েন্ান তাি যরিাগ্রাম ও োপ্ভ্গ ে েসব্গাচ্চ েম্ব উপেুক্ত অরিপ্তবধিী েিপাঠীসদি অন্ভু্গ ক্ত 
কসি, এমন একটি কাঠাসমায় ্াভ কিসব। আপনাি েন্াসনি োপ্িদা একটি োিাির প্িক্া কাঠাসমায় পূির িসত 
পাসি প্ক না, টিম রির্সমই যেটা প্বসবেনা কিসব। অনযোনযে কাঠাসমা, যেমন একটি েমপ্বিত কাঠাসমায় যপেিা্ 
ক্াসে বা যপেিা্ ক্াসেি কর্া শুিু তখপ্ন প্বসবেনা কিা িসব, েখন আপনাি েন্ান, েিায়তা ও োপ্ভ্গ সেি 
েিায়তা প্নসয়ও েখন একটি োিাির প্িক্াি ক্াসে পে্গাতি অগ্ররপ্ত অজ্গ ন কিসত েক্ম িসত পািসব না, তখন। 
প্িস্সটড োপ্ভ্গ ে (েংপ্লিষ্ট পপ্িসেবা) ও েুপাপ্িিকৃত পযোিারিসফিনযো্ োপ্ভ্গ সেি েিায়তাি গুরুসত্বি কর্াও LRE 

প্বসবেনা কসি। 

বাপ্ষ্গক বা অনসুিািকৃত পে্গাস্ােনা CPSE প্মটিংসয় টিসমি 
োসর্ অংিগ্রিসরি পি CPSE রিিােক আপনাসক IEP রিদান 
কিসবন এবং আপনাসক প্্প্খতভাসব েুপাপ্িিকৃত 
যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি বযোপাসি অবপ্িত কিসবন।

পকুনমূটেল্বায়ন
আপনাি েন্ানসক রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত প্রিসু্্ প্িক্ার্থী প্িসেসব 
প্েপ্নিত কিাি পি আপপ্ন যে যকান েময় পুনমূ্্গ যোয়সনি 
অনসুিাি জানাসত পািসবন। এটাসক "পুনমূ্্গ যোয়ন" ব্া 
িয়। যেসিতু আপপ্ন ও CPSE উভসয় েপ্দ প্্প্খপ্তভাসব 
েম্মত না র্াসকন, তািস্ বিসি এসকি যবপ্ি CPSE 

প্মটিং িয় না, CPSE যেসিতু একটি পুনমূ্্গ যোয়সনি বযেবস্া 
কিসব। পুনমূ্্গ যোয়সনি অনসুিাি জানাসত িস্ আপনাসক 
আপপ্ন যকসনা আপনাি েন্াসনি জনযে নতুন মূ্ যোয়ন 
োইসিন, যেটা বযোখযো কসি CPSE রিিােসকিি কাসি 
একটি প্েঠি প্দসত িসব।

CPSE ের্াের্ পুনমূ্্গ যোয়সনি বযেবস্া কিসব।

■■  েপ্দ CPSE আপনাি েন্াসনি প্িক্ারত ও তদনপ্দিন 
আবপ্িযেক োপ্িদাি বযোপাসি প্নপ্চিত িয়, তািস্ 
পুনমূ্্গ যোয়সনি বযেবস্া কিসব; প্কংবা 

■■  েখপ্ন CPSE আপনাি েন্াসনি প্ডক্াপ্েফাই কিাি কর্া 
প্বসবেনা কিসব। প্ডক্াপ্েপ্ফসকিন েম্পসক্গ  অপ্িক 
তসর্যেি জনযে পৃষ্া 26 যদখুন।

পূনমূ্্গ যোয়সনি পূসব্গ CPSE রিিােক আপনাি মতামত 
োসপসক্ আপনাি েম্পপ্ক্গ ত ে্মান উপাতি পে্গাস্ােনা 
কিসব, এবং নতুন কী মূ্ যোয়ন কিা িসব, তা প্নি্গাির 
কসি। CPSE রিিােক আপনাসক মূ্ যোয়সনি প্্প্খত 
যনাটিে প্দসবন এবং আপনাি েন্ানসক মূ্ যোয়সনি জনযে 
প্্প্খত েজ্ঞাত েম্মপ্ত প্দসত অনসুিাি জানাসবন। আপপ্ন 
মূ্ যোয়সনি জনযে আপনাি েম্মপ্ত যদওয়াি পি আপনাসক 
প্নউ ইয়ক্গ  যস্ট এডুসকিন প্ডপাট্গ সমসন্টি অনসুমাপ্দত 
যরিাভাইডািসদি তাপ্্কা যর্সক একটি মূ্ যোয়সনি োইট 
যবসি প্নসত িসব, োিা CPSE রিিােকসদি েুপাপ্িিকৃত 
মূ্ যোয়ন পপ্িো্না কিসব।

পুনমূ্্গ যোয়ন েম্পন্ন িওয়াি পি CPSE প্রশবাসক 
পকুনমূটেল্বায়রনে ফলবাফল চনরয় আরলবািনবা ও একট 
নতকু ন IEP ততপ্িি জনযে আপনাি োসর্ একটি েভাি 
েময়েূপ্ে প্স্ি কিসবন। পুনমূ্্গ যোয়সনি CPSE প্মটিংসয়ি 
পি CPSE রিিােক আপনাসক IEP রিদান কিসবন এবং 
আপনাসক প্্প্খতভাসব েুপাপ্িিকৃত যপেিা্ এডুসকিন 
োপ্ভ্গ সেি বযোপাসি অবপ্িত কিসবন। পুনমূ্্গ যোয়সনি 
অনসুিাি জানানি 60 প্দসনি মসিযে CPSE এই েভা 
আসয়াজন কিসব এবং IEP-যত যেেব যরিাগ্রাম ও 
োপ্ভ্গ সেি কর্া ব্া আসি, যেগুস্াি বযেবস্া কিসব।

আপনবাে সন্বারনে চপ্রস্কুল স্পেশবাল এডকু রকশন সবাচভটে স গ্হণকবারল  
তবাে IEP বেরে কমপরষে একববাে প�টেবারলবািনবা কেবা হরব। এ্বারক  

বলবা হয় "ববাচেটেক প�টেবারলবািনবা"। 
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4. পচেরসববাসমূহ

উপচেচিত্র
ইনপ্ডপ্ভজয়ুা্াইজড এডুসকিন যরিাগ্রাম (IEP) আসি,  
এমন প্রিসু্্ প্িক্ার্থীসদি েিায়তাি জনযে প্কিু প্িক্া  
ও প্িস্সটড োপ্ভ্গ সেি বযেবস্া িসয়সি। প্রিসু্্ যপেিা্ 
এডুসকিন োপ্ভ্গ ে স্বল্প প্নয়প্ন্ত্রত যর্সক অপ্িকতি 
প্নয়প্ন্ত্রত পে্গন্ প্বসৃ্তত। স্বল্প প্নয়প্ন্ত্রত কম্গেূপ্ে 
প্িক্ার্থীসদিসক IEP যনই, এমন প্িক্ার্থীসদি পািাপাপ্ি 

প্িক্া্াসভি েুসোর যদয়। অপ্িক প্নয়ন্ত্ররেুক্ত কম্গেূপ্ে 
যেেব প্িক্ার্থীসদি জনযে পাওয়া োয় োসদি অপ্িক 
প্বসিষাপ্য়ত েিায়তা ও পপ্িসষবা রিসয়াজন। কপ্মটি 
অন প্রি সু্্ যপেিা্ এডুসকিন (CPSE) েব েময় 
আপনাি েন্াসনি স্বল্প প্নয়প্ন্ত্রত পপ্িসবি (LRE)-এি 
কর্া প্বসবেনা কিসব। LRE েম্পসক্গ  আি ও পড়সত 
িস্ 20 নং পৃষ্াি বক্স-এ যদখুন। 

1
 স্েফবােবাল

2 

মলূ্বায়ন
3 

CPSE  চমটিং
4 

পচেরসববা

স্প্রবাগ্বাম ও সবাচভস বণটেনবা

চেরলর্ড সবাচভটে স
প্িস্সটড োপ্ভ্গ ে (েংপ্লিষ্ট পপ্িসষবা)-এি অন্ভু্গ ক্ত আসি প্ফপ্জকযো্ যর্িাপ্প, অক্যেসপিনযো্ 
যর্িাপ্প, প্পেে/ভাষারত যর্িাপ্প, কাউসসেপ্্ং, স্ান পপ্িপ্েপ্ত ও ে্াে্ েিায়তা পপ্িসষবা, 
শ্রুপ্ত ও স্বাস্যে পপ্িসষবা। প্িস্সটড োপ্ভ্গ ে রিাপ্তষ্াপ্নক ্সক্যেি বযোপাসি েিায়তা কসি।

স্পেশবাল এডকু রকশন 
আইটনবারেন্ টিবাে 
(এসইআইট)

SEIT িস্ন একজন যপেিা্ এডুসকিন প্িক্ক প্েপ্ন একজন প্িক্ার্থীি োসর্ রিাপ্তষ্াপ্নক, 
আসবরজপ্নত ও োমাপ্জক দক্তা প্নসয় ঘপ্নষ্টভাসব কাজ কসিন। এ োপ্ভ্গ ে আপনাি 
েন্াসনি প্নয়প্মত আপ্ ্্গ োইল্ডহুড যরিাগ্রাসম, আপনাি প্নসদ্গ প্িত অনযে যকান োইল্ডসকয়াি 
রিদানকািীি ঠিকানায়, প্কংবা যকান যকান পপ্িপ্স্প্তসত আপনাি পাপ্িবাপ্িক বােস্াসন কু্দ্র 
গ্রুসপ বা ওয়ান-অন-ওয়ান রিদান কিা িসত পাসি। 

একট সমচবিত কবাঠবারমবারত 
স্পেশবাল ক্বাস (অিটে ববা পণূটে 
চিবস) SCIS)

এটি একটি ক্ােরুম যেখাসন IEP আসি এবং যনই, এমন প্িক্ার্থীিা একসত্র প্িক্া্াভ কসি। 
SCIS ক্াসে অন্ভু্গ ক্ত র্াসকন একজন যপেিা্ এডুসকিসনি প্িক্ক এবং ক্ােরুম 
পযোিারিসফিনযো্। েক্ স্াফ েিসোপ্রতামূ্ কভাসব পুসিা প্দনবযোপী কাজ কসিন োসত IEP 

আসি যেেব প্িক্ার্থীসদি, তাসদি প্িক্াপ্নসদ্গিনা অপ্ভসোজন ও পপ্িবত্গ ন কিা োয় এবং 
প্নপ্চিত কিা োয় যে পুসিা ক্াে োিাির প্িক্া পাঠরিসম অংিগ্রির কিসত পাসি।

স্পেশবাল ক্বাস  
অিটে এবিং পণূটে চিবস)

এটি একটি ক্ােরুম ো শুিু IEP-েুক্ত প্িক্ার্থীসদি পপ্িসষবা যদয়, োসদি োপ্িদা একটি 
োিাির প্িক্াি কাঠাসমায় বা SCIS ক্ােরুসম পূির কিা েম্ব নয়। যকান যপেিা্ ক্াসেি 
প্িক্ার্থীসদি অনরুূপ স্তসিি রিাপ্তষ্াপ্নক ও প্িক্র তবপ্িষ্ট, িািীপ্িক প্বকাি এবং/অর্বা 
তদনপ্দিন োপ্িদা র্াসক। যপেিা্ ক্ােগুস্াি যনতৃত্ব যদন যপেিা্ এডুসকিন প্িক্ক এবং 
োিািরত এক বা একাপ্িক পযোিারিসফিনযো্ র্াসকন। যপেিা্ ক্াসে োিািরত 6-12 জন 
প্িক্ার্থী র্াসক।

আববাচসক ব্বস্বা

আবাপ্েক বযেবস্া যস্ট-অনসুমাপ্দত রিপ্তপ্দন কমপসক্ পাঁে ঘণ্া কসি েতিাসি পাঁে প্দসনি 
পপ্িসষবা একটি যপেিা্ এডুসকিন যরিাগ্রাম ো রিদান কিা িয় এমন একটি োইসট যেখাসন 
যিস্সমসয়িা প্দসন 24 ঘণ্াবযোপী পপ্িেে্গা যপসত পাসি। এই যরিাগ্রাম যেেব যিস্সমসয়সদি 
জনযে োসদি 24 ঘণ্া মসনাসোর আবিযেক।
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ববািচত সহবায়তবা ও পচেরসববা
প্নসে বযোখযো কিা যরিাগ্রাম িাড়াও IEP-যত েুপাপ্িি কিা 
িসত পাসি, যেিকম প্কিুেংখযেক অনযোনযে েিায়তা ও 
পপ্িসষবা িসয়সি।

একজন  প্বােবাপ্ররফশন্বাল িস্ন IEP আসি এমন 
প্িক্ার্থীসদি জনযে ওয়ান-অন-ওয়ান বা কু্দ্র গ্রুসপ 
েিায়তা রিদানকািী বযেপ্ক্ত। পযোিারিসফিনযো্রর যকান 
প্িক্ার্থীি আেিররত ও স্বাস্যেরত োপ্িদােি তদনপ্দিন 
জীবসনি োপ্িদা পূিসর েিায়তা কসিন।

অ্বাচসসটভ স্্কনলচজ (AT) চডভবাইস িসছে  
এমন এক িিসনি েিঞ্জাম, প্জপ্নে বা বযেবস্া ো 
রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত একজন প্িশুি প্রিয়া োমর্্গযে বাড়াসনা, 
বজায় িাখা বা উন্নত কিাি জনযে বযেবিাি কিা িয় 
(যেমন কমযুেপ্নসকিন প্ডভাইে, এফএম ইউপ্নট, 
কমু্পযেটাি অযোকসেে)। েপ্দ CPSE বঝুসত পাসি যে 
আপনাি েন্াসনি অযোপ্েেটিভ যটকন্প্জ প্ডভাইে 
রিসয়াজন, তািস্ যেটা তাি IEP-যত তাপ্্কাভুক্ত 
র্াকসব। অযোপ্েেটিভ যটকন্প্জ েম্পসক্গ  আিও জানসত 
িস্ http://schools.nyc.gov/Academics/Special 
Education/SupportsServices/Assistive 
Technology.htm ওসয়বোইট যদখুন। 

 ইংসিপ্জপ্ভন্ন অনযে ভাষায় কর্া বস্, এমন প্কিু প্কিু 
যিস্সমসয়সদি জনযে ববাইচলঙ্কুয়বাল সবাচভটে স পাওয়া োসব। 
েপ্দ যকান যিস্সমসয়ি জনযে যপেিা্ ক্াে েুপাপ্িি কিা 
িয়, তািস্ IEP-যত যিস্সমসয়ি বাইপ্্ঙ্য়ুা্ ক্াে 
আবিযেক বস্ বপ্র্গত িসত পাসি। প্কংবা, েপ্দ যকান 
যিস্সমসয়ি জনযে প্পেে যর্িাপ্প েুপাপ্িি কিা িয়, 
তািস্ IEP-যত বাইপ্্ঙ্য়ুা্ পপ্িসষবা রিদানকািীি কাি 
যর্সক যিস্সমসয়ি প্পেে যর্িাপ্প গ্রির আবিযেক বস্ 
বপ্র্গত িসত পাসি।

েপ্দ আপনাি েন্াসনি IEP একটি যপেিা্ ক্াে বা 
একটি েমপ্বিত কাঠাসমায় একটি যপেিা্ ক্াে েুপাপ্িি 
কসি, তািস্ তাি জনযে ট্বাসিরপবার ট্ে শন (োতায়াত) 
েুপ্বিাি বযেবস্া র্াকসত পাসি। তািস্ আপনাি েন্াসনি 

CPSE ও সু্্ ট্রাসেসপাসট্গ িসনি বযেবস্া কিসব। 

আপনাি েন্াসনি IEP েপ্দ SEIT এবং/অর্বা প্িস্সটড 
োপ্ভ্গ ে েুপাপ্িি কসি, এবং যেেব োপ্ভ্গ ে আপনাি 
েন্াসনি প্রিসু্্, োইল্ডসকয়াি যরিাগ্রাম, বা বাপ্ড়সত 
রিদান কিা িয়, তািস্ প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট 
অভ এডুসকিন (DOE) ট্রাসেসপাসট্গ িসনি বযেবস্া কিসব 

না। প্রিসু্্ োপ্ভ্গ সেি জনযে ট্রাসেসপাসট্গ িন বযেয় পপ্িসিাি 
েম্পপ্ক্গ ত আিও তসর্যেি জনযে http://schools.nyc.gov/
Academics/Special Education/Supports Services/
Related Services/default.htm ওসয়বোইট যদখুন এবং 
স্ক্র্ কসি যপজ-এি প্নসে েস্ যদখুন।

প্রিসু্স্ি যেেব যিস্সমসয়সদি আেির তাসদি প্িক্ায় 
রিপ্তবধিক, তাসদি েিায়তাি জনযে আিেণগত সহবায়তবা 

পাওয়া োয়। উদািিরস্বরূপ, আপনাি েন্ান িয়সতা 
এমন আেির কিসি োি জনযে তাি প্নসজি প্কংবা 
অনযেসদি প্বপসদি ঝঁুপ্ক আসি। এেব আেির িয়সতা 
তাসদি রিপ্তবপ্ধিতাি কািসর প্কংবা প্ব্প্বিত োমাপ্জক 
ও মানপ্েক প্বকাসিি কািসর িয়। যিস্সমসয়িা তাসদি 

IEP প্নসদ্গ প্িত আেিররত েিায়তা ্াভ কিসত পাসি ো 
তাসদিসক একটি ক্ােরুম কাঠাসমায় প্নিাপসদ ও 
ফ্রিেূভাসব অংিগ্রিসরি েুসোর যদসব।

েখন যকান যিস্সমসয়ি আেির তাি প্িক্ায় বযোঘাত 
ঘটায়, তখন যকন যে এমন আেিসর প্নেুক্ত িয় এবং 
যে আেিরটি কীভাসব তাি পপ্িসবসিি োসর্ েম্পক্গ েুক্ত 
িয়, যেটা েনাক্ত কিাি জনযে মূ্ যোয়নকািী এসজপ্সেসক 
একটি ফাংিনযো্ প্বসিপ্ভয়িা্ অযোসেেসমন্ট (প্রিয়ামূ্ ক 
আেিররত মূ্ যোয়ন, FBA) পপ্িো্না কিসত িয়। 
আপনাি েন্াসনি আেির েম্পসক্গ  েপ্দ আপনাি যকান 
উসবের র্াসক, তািস্ আপনাসক যেটা CPSE-এি কাসি 
যদওয়া যিফািা্ য্টাসি (page 7) উসলেখ কিসত িসব 
এবং আপপ্ন েখন মূ্ যোয়নকািী এসজপ্সেি োসর্ োক্াত 
কিসবন, তখন এসজপ্সেসক একটি FBA পপ্িো্নাি জনযে 
আপনাসক ব্সত িসব। CPSE েভায় FBA-যক একটি 
প্বসিপ্ভয়াি ইন্টািসভনিন প্যোন (আেিররত িস্তসক্প 
পপ্িকল্পনা, BIP) ততপ্িসত বযেবিাি কিসত পািসব। 
যিস্সমসয়ি েমেযো েৃপ্ষ্টকািী আেিরসক অপ্িকতি 
উপেুক্ত আেিসর পপ্িবত্গ ন কিসত েিায়তাি জনযে 
যেেব যকৌি্ বযেবিাি কিা িসব, BIP তাি বযোখযো কসি।

BIP িাড়াও উপসি আস্াপ্েত বহু যরিাগ্রাম ও োপ্ভ্গ ে 
আেিররত েমেযোয় েিায়তা কিসত পাসি।

িীরটেবাচয়ত স্কুল বেে সবাচভটে স েুপাপ্িি কিা িয় প্কিু 
প্কিু প্িক্ার্থীসদি যক্সত্র োসদি জু্ াই এবং অরাসস্ 
োপ্ভ্গ সেি রিসয়াজন িয় োসত তাসদি প্বকাসিি যক্সত্র 
উসলেখসোরযে পচিাদপেির যিাি কিা োয়। েপ্দ সু্্ 
বিসিি শুরুসত যকান যিস্সমসয়ি IEP-এি ্ক্যে ও 
উসদ্িযেেমিূ পুনঃরিপ্তষ্া কিসত অসেৌপ্ক্তক পপ্িমার  
েময় রিসয়াজন িয় ো যে পূব্গবতথী সু্্ বিসিি  
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যিসষ আয়তি কসিপ্ি্, তািস্ যে যিস্সমসয় 
"উসলেখসোরযে পচিাদপেির" যমাকাসব্া কিসব।  
েপ্দ আপনাি েন্ান েপ্দ দীঘ্গাপ্য়ত সু্্ বিসিি োপ্ভ্গ ে 
্াভ না কসি, তািস্ তাি উসলেখসোরযে পচিাদপেিসরি 
আিঙ্া আসি, এমন প্নপ্চিত িস্ই শুিু CPSE আপনাি 
েন্াসনি IEP-যত এেব োপ্ভ্গ ে রিাপ্তি প্নপ্চিত কসি। 
এমন িস্ CPSE একটি প্ববপৃ্ত অন্ভু্গ ক্ত কিসব ো এ 
েুপাপ্িসিি বযোখযো প্দসব। যিস্সমসয়সদি েম্প্রোপ্িত বিি 
পপ্িসষবা ্াসভি জনযে অবিযেই প্পতামাতাি েম্মপ্ত 
্ারসব। 

পচেরসববা আরয়বাজন
IEP ততপ্িি পি CPSE প্পতামাতা প্িসেসব আপনাসক  
োপ্ভ্গ ে শুরুি জনযে প্্প্খত অনমুপ্ত রিদাসনি অনসুিাি 
জানাসব। এটাসক বস্ োপ্ভ্গ সেি জনযে "েজ্ঞাত েম্মপ্ত"। 
েপ্দ প্পতামাতা প্িসেসব আপপ্ন অনসুমাদন রিদাসনি 
অনসুিাসি োড়া না যদন প্কংবা আপপ্ন েপ্দ েম্মপ্ত 
প্দসত অস্বীকৃপ্ত জানান, তািস্ CPSE যকান োপ্ভ্গ সেি 
আসয়াজন কিসব না এবং বাড়প্ত যকান পদসক্প গ্রির 
কিা িসব না। আপপ্ন েপ্দ একজন ফস্াি পযোসিন্ট 
িন, তািস্ বাড়প্ত প্নসদ্গিনাি জনযে 25 নং পৃষ্া 
যদখুন।

IEP প্নসদ্গ প্িত েক্ যরিাগ্রাম ও োপ্ভ্গ সেি জনযে DOE 

দায়বধি র্াকসব। োপ্ভ্গ ে শুরু িসত িসব:

■■ ■বয়সোপসোরী প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি 
যোরযেতা অজ্গ সনি রির্ম প্দন যর্সক; প্কংবা

■■  প্পতামাতাি "রিািপ্ম্ক মূ্ যোয়সনি েম্মপ্ত" ফিম-এ 
েই কিাি প্দন যর্সক অনপ্িক 60 সু্্ প্দবে প্কংবা 
রিািপ্ম্ক CPSE প্মটিংসয়ি 30 সু্্ প্দবে, এগুস্াি 
মসিযে যেটি আসর িসব, যে প্দনটিি মসিযে।

রিতযোপ্িত োপ্ভ্গ ে শুরুি প্দনটি IEP-যত তাপ্্কাভুক্ত 
র্াকসব।

যরিাগ্রাম এবং োপ্ভ্গ ে েম্পসক্গ  আপনাি যকান উসবের  
বা রিশ্ন র্াকস্ অনগু্রি কসি আপনাি CPSE রিিােসকি 
োসর্ যোরাসোর করুন। প্রিসু্্ প্িস্সটড োপ্ভ্গ ে 
আসয়াজন েম্পসক্গ  একটি নপ্র্ পাঠ কিসত িস্  

http://schools.nyc.gov/AcademicsSpecialEducation/
FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm 

ওসয়বোইট যদখুন ("প্রিসু্্" ও "প্িস্সটড োপ্ভ্গ ে" 
প্িসিানাসমি অিীসন পাওয়া োসব)।
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স্প্রবাগ্বাম ও পচেরসববাে স্বান 

যরিাগ্রাম ও োপ্ভ্গ ে রিদাসনি স্ান যিস্সমসয়ি 
ইনপ্ডপ্ভজয়ুা্াইজড এডুসকিনযো্ যরিাগ্রাসমি (IEP) েুপাপ্িি 
ও বয়ে অনেুায়ী িসব। আপনাি েন্াসনি IEP েুপাপ্িি 
জানাি জনযে তাি IEP-এি “েুপাপ্িিকৃত প্বসিষ প্িক্া 
কম্গেূপ্ে ও পপ্িসষবা” অংি যদখুন।

স্পেশবাল এডকু রকশন ইটরনেবান্ টিবাে (SEIT) 
এবিং/অথববা চেরলর্ড সবাচভটে রসে জন্ সকুপবাচেশ 
করে, এমন IEP আরে স্�সব স্েরলরমরয়রিে

■■ আপনাি েন্াসনি বয়ে েপ্দ ৪ বিি িয়, তািস্ 
যে প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অব এডুসকিসনি 

(DOE) প্ফ্ প্রি-যক ফি অ্ যরিাগ্রাসম ভপ্ত্গ ি েুসোর 
পাসব এবং আপনাসক এসত আসবদন কিসত িসব 
DOE-এি ভপ্ত্গ  রিপ্রিয়া অনেুায়ী ো পাওয়া োসব 
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/PreK/
default.htm ওসয়বোইসট। 

■■ আপনাি েন্ান েপ্দ 3 বা 4 বিি বয়েী িয়, তািস্ 
আপনাি েন্াসনি োপ্িদাি উপি প্ভপ্তি কসি যে 
প্নয়প্মত আপ্ ্্গ োইল্ডহুড প্রি-যক প্কংবা োইল্ডসকয়াি 
যরিাগ্রাসম, পাপ্িবাপ্িক বেতবাপ্ড়সত, প্কংবা প্পতামাতা 
প্িসেসব আপনাি প্নি্গাির কসি যদওয়া অনযে যকান 
প্িশুসেবা যকস্রি োপ্ভ্গ ে যপসত পাসি।

স্পেশবাল ক্বাস ববা একট সমচবিত ব্বস্বায় স্পেশবাল 
ক্বাস (SCIS) সকুপবাচেশ করে, এমন IEP-�কুক্ত 
স্েরলরমরয়রিে

■■ কপ্মটি অন প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন (CPSE) একটি 
েসর্াপেুক্ত প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন যরিাগ্রাসম ভপ্ত্গ ি 
জনযে আেসনি বযেবস্া কিসব। CSE/CPSE-এি 
যোরাসোসরি তসর্যেি জনযে পৃষ্া নং 36 যদখুন।

সীচমত িলবািলষেম ও অচভগম্তবাে িবাচহিবা 
সু্স্ রিসবিসোরযেতাি রিসশ্ন, েীপ্মত ে্াে্ক্ম প্িক্ার্থী 
িস্া যে, যে ে্ােস্ েিায়ক েন্ত্র বা েিঞ্জাম- যেমন 
হুই্সেয়াি, ওয়াকাি, রিাে, বা িপ্ড় বযেবিাি কসি- 
পপ্িসবসিি োসর্ েমবিয়প্বিাসনি জনযে, প্কংবা যকান 
প্িক্ার্থী যে সু্স্ি পপ্িসবসিি োসর্ কসষ্টি োসর্ 
মাপ্নসয় েস্ এবং/অর্বা তাি েতীর্্গসদি োইসত 

িীিরপ্তসত েস্, িসত পাসি যেটা তাি যপিীরত 
দবু্গ্তা, বা েিযেক্মতাি অভাসব, প্কংবা অনযে যকান 
কািসর।

েপ্দ আপনাি েন্াসনি জনযে SEIT এবং/অর্বা প্িস্টিড 
োপ্ভ্গ ে েুপাপ্িি কিা িয়, তািস্ প্পতামাতা প্িসেসব 
োইসটি রিসবিসোরযেতা েম্পসক্গ  জানসত িস্ আপনাসক 
যরিাগ্রাসমি োসর্ েিােপ্ি যোরাসোর কিসত িসব।

েপ্দ আপনাি েন্ানসক যপেিা্ ক্াে বা েমপ্বিত 
বযেবস্ায় যপেিা্ ক্াসেি েুপাপ্িি কিা িয়, তািস্ 
CPSE ভপ্ত্গ কাস্ই েসর্াপেুক্ত রিসবিসোরযেতাি প্বষয়টি 
প্নপ্চিত কিসব।
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চপতবামবাতবাে অচিকবাে

ফস্টবাে স্কয়বাে
েপ্দ না তাসদি অপ্িকািেমিূ বাপ্ত্, রিতযেপর্গকৃত,  
বা েীপ্মত িয়, তািস্ যকান যিস্সমসয়ি জনমদাতা  
বা পা্ক প্পতামাতাি একক কতৃ্গ ত্ব আসি তাসদি 
েন্াসনি যপেিা্ এডুসকিনি বযোপাসি প্েধিান্ গ্রিসরি। 
েখন যকান যিস্সমসয় ফস্াি যকয়াসি র্াসক এবং  
তাি জনমদাতা প্পতামাতাসক েুপ্ক্তেঙ্ত খুজঁাখুপঁ্জি 
পিও পাওয়া না োয়, তখন কপ্মটি অন প্রি সু্্ 
যপেিা্ এডুসকিন (CPSE) রিিােক প্নি্গাির কিসব কাসক 
তাি "প্পতামাতা" বস্ ররযে কিা িসব। েখন 
জনমদাতা প্পতামাতাি অপ্িকািেমিূ বাপ্ত্, 
রিতযেপর্গকৃত, একজন প্বোিক কতৃ্গ ক যকান যিস্সমসয়ি 
প্িক্ারত প্েধিান্ গ্রিসরি অপ্িকাি েীপ্মত কসি যদওয়া 
িয়, প্কংবা প্পতামাতারর েপ্দ মতৃ িন, তখন ফস্াি 
যকয়াসি র্াকা যিস্সমসয়ি ফস্াি পযোসিন্ট প্পতামাতাি 

ভূপ্মকায় অবতীর্গ িসত পািসবন। এেব পপ্িপ্স্প্তসত 
যকান যিস্সমসয়ি েখন যকান ফস্াি পযোসিন্ট র্াসক, 
তখন ফস্াি পযোসিন্টসক প্িক্ার্থীি োসিাসরট পযোসিন্ট 
প্িসেসব দাপ্য়ত্ব অপ্গর কিসত িসব না কাির প্তপ্ন 
ইসতামসিযেই যপেিা্ এডুসকিন েংরিান্ প্বষসয় বযেবিাে্গ 
েংজ্ঞায় "প্পতামাতা" প্িসেসব িত্গ  পূির কসিসিন। 
আপপ্ন েপ্দ ফস্াি পযোসিন্ট িন এবং আপনাি প্িক্া 
েংরিান্ প্েধিান্ গ্রিসরি অপ্িকাি আসি প্ক না জানসত 
োন, তািস্ যিস্সমসয়টিি আইনরত অবস্ান ও 
প্পতামাতাি অপ্িকাসিি প্বষসয় আিও তসর্যেি জনযে 
েন্াসনি ফস্াি যকয়াি এসজপ্সেি যকে ওয়াক্গ াসিি োসর্ 
যোরাসোর করুন। এিাড়াও আপপ্ন এডপ্মপ্নসস্টিন ফি 
প্েস্রেসে োপ্ভ্গ সেে (ACS) অপ্ফে অভ এডুসকিন োসপাট্গ  
অযোন্ পপ্্প্ে প্যোপ্নং-এ যফাসন 212-453-9918 নবিসি বা 
education.unit@acs.nyc.gov ঠিকানায় ইসমইস্ 
যোরাসোর কিসত পাসিন। 

26142_Family_Guide_Preschool_Sp_Ed_Services_Bengali.indd   25 8/17/2017   1:12:48 PM

mailto:education.unit@acs.nyc.gov


26

অস্বায়ী আববাসরন থবাকবা চশষেবাথথী
যেেব প্িক্ার্থী যিামস্ে যিল্াসি বা অনযে যকান অস্ায়ী 
আবােসন বাে কসি, স্ায়ী বােস্াসন বেবােিত 
প্িক্ার্থীসদি মসতা তাসদি একই পাবপ্্ক সু্স্ ভপ্ত্গ  
িওয়াি ও োপ্ভ্গ ে ্াসভি অপ্িকািেি প্নপ্দ্গষ্ট প্কিু 
অপ্িকাি িসয়সি। প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অব 
এডুসকিন (DOE)-এি সু্সডন্ট ইন যটসম্পািাপ্ি িাউপ্জং 
(অস্ায়ী আবােসনি প্িক্ার্থী) ইউপ্নটটিসক রিসশ্নাতিি 
এবং অস্ায়ী আবােসনি প্িক্ার্থীসদি অপ্িকাসিি বযোপাসি 
েিায়তাদাসনি জনযে পাওয়া োসব। যফাসন 718-391-6845 
নবিসি ইসমইস্ MPonzio@schools.nyc.gov ঠিকানায় 
যমপ্িসগ্রে পনসজাি োসর্ যোরাসোর করুন। 

বিসিি যে যকান েময় আপনাি যোরাসোসরি তর্যে 
পপ্িবপ্ত্গ ত িস্ অনগু্রি কসি কপ্মটি অন প্রি সু্্ 
যপেিা্ এডুসকিন (CPSE)-যক জানাসবন। CSE/CPSE-এি 
োসর্ যোরাসোসরি তসর্যেি জনযে পৃষ্া নং 36 যদখুন।

চপ্রস্কুল স্পেশবাল এডকু রকশন সবাচভটে স সমবাচতি
েম্মপ্ত রিতযোিাি
আপনাি েন্াসনি প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি 
জনযে যদওয়া েম্মপ্ত আপপ্ন যে যকান েময় রিতযোিাি 
কিসত পািসবন। এটা “প্িসভাসকিন অভ কনসেন্ট" 
(েম্মপ্ত রিতযোিাি) বস্ও পপ্িপ্েত। অনসুিাি অবিযেই 
প্্প্খতভাসব এবং কপ্মটি অন প্রি সু্্ যপেিা্ এডুসকিন 
(CPSE) বিাবি জানাসত িসব। আপপ্ন েখন েম্মপ্ত 
রিতযোিাি কিসবন, তখন:

■■ CPSE-যক অবিযেই এই মসম্গ একটি প্বজ্ঞপ্তি প্দসত িসব 
যে, আপনাি রিািানযে যদওয়া ভাষায় রিদতি েক্ 

যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ ে আপনাি কাসি প্বজ্ঞপ্তিটি 
পাঠানি 10 কযোস্ন্াি প্দবসেি মসিযে বধি িসয় োসব।

■■ আপনাি েন্ান আি প্বসিষ প্িক্া পপ্িসষবা ্াভ 
কিসব না। এি অন্ভু্গ ক্ত আসি যপেিা্াইজড 
োতায়াত েুপ্বিা, েিায়ক রিেুপ্ক্ত, এবং যরিাগ্রাম 
অপ্ভসোজন।

েম্মপ্ত রিতযোিাসিি পি আপনাি অপ্িকাি আসি প্েধিান্ 
পপ্িবত্গ সনি। আপপ্ন েপ্দ োন যে আপনাি েন্ানসক 
প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি জনযে পুনমূ্্গ যোয়ন 
কিা যিাক, তািস্ আপনাসক অবিযেই CPSE বিাবি 
একটি নতুন যিফািা্ য্টাি প্দসত িসব। 

প্ডক্াপ্েপ্ফসকিন
এিাড়াও CPSE প্নি্গাির কিসত পাসি যে, আপনাি 
েন্াসনি আসদৌ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি রিসয়াজন 
যনই। েপ্দ তা-ই িয়, তািস্ CPSE েন্ানসক 
“প্ডক্াপ্েফাই” (প্ববরথীকির) কসি যদসব। এটা কিাি 
পূসব্গ CPSE একটি পূনমূ্্গ যোয়ন কিসব ও েন্াসনি প্রিসু্্ 
যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ ে অবযোিত িাখাি যোরযেতা 
প্নর্গসয়ি জনযে CPSE প্মটিং আহ্ান কিসব। একটি 
যিস্সমসয়সক প্ডক্াপ্েফাই কিাি প্েধিান্ রৃিীত িসব তাি 
প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি যোরযেতা 
রিপ্তপাদনকািী প্বষসয় প্ব্বি বা তবক্যে রিদি্গন না 
কিাি প্ভপ্তিসত। আপপ্ন েপ্দ আপনাি েন্াসনি োপ্ভ্গ ে 
রিতযোিাসিি প্েধিাসন্ একমত িসত না পাসিন, তািস্ 
আপপ্ন আপনাি নযোয়প্বোি ্াসভি অপ্িকাি রিসয়ার 
কিসত পািসবন। আপনাি নযোয়প্বোি ্াসভি অপ্িকাি 
েম্পসক্গ  আিও তসর্যেি জনযে অনগু্রি কসি পৃষ্া 28 যদখুন। 
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স্েকডটে
চশষেবাথথীে স্েকডটে  �বািবাই: কপ্মটি অন প্রিসু্্ যপেিা্ 
এডুসকিন (CPSE)–এি েভায় যেেব মূ্ যোয়ন বা প্িসপাট্গ  
প্বসবেনা কিা িসব, মূ্ যোয়নকািী োইটসক েভাি পূসব্গ 
যেগুস্া অবিযেই আপনাসক েিবিাি কিসত িসব। 
উপিন্তু, আপনাি অপ্িকাি আসি আপনাি েন্াসনি 
ফাইস্ প্্প্খত ও েংিপ্ক্ত েক্ মূ্ যোয়ন ও প্িসপাসট্গ ি 

কপ্প পাওয়াি অনসুিাি জানাবাি। এটা কিা যেসত 
পাসি CPSE-এি কাসি অনসুিাি জাপ্নসয়। 

CPSE-এি েভাি পি আপনাি CPSE রিিােক আপনাি 
েন্াসনি ইনপ্ডপ্ভজয়ুা্াইজড এডুসকিন যরিাগ্রাম (IEP)-এি 
কপ্প রিদান কিসবন। আপপ্ন কপ্পি জনযে যে যকান 
েময় অনসুিাি কিসত পাসিন।

চবিবাে প্রচরিয়বাে অচিকবাে 
আপনাি েন্াসনি ইপ্ন্প্ভজসুয়্াইজড্ এডুসকিন যরিাগ্রাম (IEP) ততপ্ি, পে্গাস্ােনা, ও েংসিািনীসত আপনাি 
অংিগ্রির আবপ্িযেক। আপনাি েন্াসনি IEP-যত কী আসি, যেটা আপপ্ন ভাস্াভাসব যবাসঝন, প্পতামাতা প্িসেসব 
আপনাি যেটা প্নপ্চিত কিাি অপ্িকাি ও দাপ্য়ত্ব িসয়সি। আপপ্ন েপ্দ কপ্মটি অন প্রি সু্্ যপেিা্ এডুসকিন 
(CPSE) েভাি েুপাপ্িসিি োসর্ একমত না িন, তািস্ আপনাি অপ্িকাি আসি আপনাি েন্াসনি যোরযেতা, 
মূ্ যোয়ন, োপ্ভ্গ ে এবং ভপ্ত্গ ি প্েধিান্সক েযোস্ঞ্জ কিাি। 

আপনাি প্নসম্নাপ্লেপ্খত অপ্িকাি িসয়সি: 

■■ সম্পণূটেরূরপ সজ্বাত হওয়বাে অচিকবাে: প্িক্া েংরিান্ প্েধিান্গ্রির রিপ্রিয়া েম্পসক্গ  আপনাসক আপনাি 
অপ্িকাসিি বযোপাসি আপনাি পিসদিি ভাষায় অর্বা যোরাসোসরি মািযেসম পে্গাতিভাসব অবপ্িত কিসত িসব। 
এই ফযোসমপ্্ রাইসড প্কিু দষৃ্টান্ িসয়সি, যেেব যক্সত্র আপনাসক েম্মপ্ত প্দসত ব্া িয়। েম্মপ্ত রিদান কিাি 
অর্্গ, আপপ্ন যেেব পদসক্সপি জনযে েম্মপ্ত প্দসছেন, যেগুস্া আপনাসক আপনাি রিািানযে যদওয়া ভাষায় 
েমূ্পর্গরূসপ অবপ্িত কিা িসয়সি এই মসম্গ যে, আপপ্ন তা বসুঝসিন এবং পদসক্পগুস্া আপপ্ন বসুঝসিন ও 
যেগুস্াি বযোপাসি েম্মত আসিন, এবং যকান যিকড্গ  রিকাি কিা িসব প্ক না বা কাি কাসি কিা িসব, 
যেটাও অবপ্িতকিসরি অন্ভু্গ ক্ত র্াকসব। এ অপ্িকাসিি অর্্গ আপপ্ন জাসনন যে েম্মপ্তটি আপনাি জনযে 
যস্বছোমূ্ ক এবং আপপ্ন যে যকান েময় েম্মপ্ত রিতযোিাি কিসত পাসিন। অনুগ্রি কসি যজসন িাখসবন যে, 
আপপ্ন েম্মপ্ত রিতযোিাি কিস্ও তাসত আপপ্ন েম্মপ্ত রিদাসনি পি ও েম্মপ্ত রিতযোিাসিি অন্ব্গতথীকাস্ 
রৃিীত যকান পদসক্প বাপ্ত্ িসয় োসব না।  

■■ অিংশগ্হরণে অচিকবাে: আপনাি অপ্িকাি আসি CPSE প্মটিংসয় অংিগ্রির কিাি। এি অন্ভু্গ ক্ত আসি অনযে 
যকান বযেপ্ক্তসক, যে বযেপ্ক্ত আপনাি েন্ান েম্পসক্গ  জাসনন প্কংবা োি এ িিসনি েভা েম্পসক্গ  যপিাদািেু্ভ 
জ্ঞান িসয়সি, তাসক েভায় িাপ্জি কিাি অপ্িকাি। আপনাি েন্াসনি জনযে েুপাপ্িিকৃত োপ্ভ্গ ে প্নসয় 
আস্ােনা েভাি েময়েূপ্ে অবিযেই আপনাি োসর্ আস্ােনারিসম প্নি্গাির কিসত িসব। আপনাি একজন 
যদাভাষীি রিসয়াজন িস্ 72 ঘণ্া আসর CPSE-যক জানাস্ প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অব এডুসকিন (DOE) 
একজসনি বযেবস্া কিসব। 

■■ ি্বারলঞ্জ কেবাে অচিকবাে: আপনাি েন্াসনি বযোপাসি CPSE-এি প্েধিান্সক আপনাি েযোস্ঞ্জ কিাি অপ্িকাি 
আসি। আপনাি েন্াসনি প্িক্াসক রিভাপ্বত কসি এমন প্েধিান্সক েযোস্ঞ্জ কিা অর্বা মতপার্্গকযে প্নষ্পপ্তি 
কিাি জনযে আপপ্ন মিযেস্তা অর্বা প্নিসপক্ শুনাপ্নি জনযে অনুসিাি কিসত পাসিন। মিযেস্তা বা প্নিসপক্ 
শুনাপ্নসত আপনাি েপ্দ একজন যদাভাষীি রিসয়াজন িয়, তািস্ (DOE) একজসনি বযেবস্া কিসব। েযোস্ঞ্জ 
কিাি অপ্িকাি েম্পসক্গ  আি তসর্যেি জনযে প্বোি রিপ্রিয়াি অপ্িকাি েম্পপ্ক্গ ত পৃষ্াগুস্া যদখুন ো শুরু 
িসয়সি 28 পৃষ্া যর্সক।

■■ CPSE চমটিংরয় একজন অচতচেক্ত চপতবামবাতবা সিস্ থবাকবাে অচিকবাে (স্কবান স্কবান পচেচস্চতরত): আপনাি 
অপ্িকাি আসি CPSE তবঠক অনপু্ষ্ত িওয়াি প্নি্গাপ্িত েমসয়ি 72 ঘণ্া আসর অনসুিাি কসি রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত 
প্িক্ার্থীি প্পতামাতাসদি একজনসক CPSE তবঠসক অংিগ্রির কিসত যদয়াি অনসুিাি জানানি। অপ্তপ্িক্ত 
প্পতামাতা েদসেযেি েংজ্ঞা জানসত পৃষ্া নং 14 যদখুন। 
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IEP েম্পসক্গ , প্পতামাতা অেম্মত িসত পাসিন। েপ্দ তা 
িয়, তািস্ আপপ্ন যে প্বষসয় অেম্মত, তা প্নসয় কর্া 
ব্াি জনযে CPSE-এি োসর্ োক্াৎ কিসত পাসিন। 
যিকসড্গ ি অংিপ্বসিষ অের্ার্্গ, ভ্রমাত্মক বা প্িক্ার্থীি 
যরাপনীয়তাি অপ্িকাি ্ঙ্ঘন িস্ CPSE তা েংসিািন 
কিাি প্েিান্ গ্রির কিসত পাসি। আপনাি েন্াসনি 
যিকসড্গ  যকান পপ্িবত্গ ন কিা িস্ তা আপনাসক জানান 
িসব। আপপ্ন যেেব প্বষসয় রিশ্ন ও উসবের রিদি্গন 
কসিন, আপনাি েন্তুপ্ষ্টি জনযে যেগুস্া অপোিসর  
েপ্দ CPSE একমত না িয়, তািস্ আপপ্ন CSE 
যেয়ািপািেসনি কাসি প্নম্নপ্্প্খত প্বষসয়ি বর্গনা প্দসয় 
প্েঠি প্্খসত পাসিন: 

■■ যেেব প্বষয় আপপ্ন অের্ার্্গ, ভ্রমাত্মক বা আপনাি 
েন্াসনি যরাপনীয়তাি অপ্িকাি ্ঙ্ঘন বস্ প্বশ্াে 
কসিন, যেগুস্া েম্পসক্গ  তর্যে; 

■■ যেেব যিকসড্গ  এেব তর্যে অন্ভু্গ ক্ত আসি বস্ 
আপপ্ন প্বশ্াে কসিন, যে েব যিকড্গ ; 

■■ আপপ্ন যকন তর্যে অের্ার্্গ, ভ্রমাত্মক বা আপনাি 
েন্াসনি যরাপনীয়তাি অপ্িকাি ্ঙ্ঘন বস্ প্বশ্াে 
কসিন, তাি কাির; এবং 

■■ আপনাি রিস্তাপ্বত েংসিািনীেমিূ। 

CPSE এ প্েঠিসক আপনাি েন্াসনি ফাইস্ েংিক্র 
কিসব এবং যিকড্গ  যর্সক েংপ্লিষ্ট অন্ভু্গ প্ক্ত েংসিািসনি 
বা মসুি যদওয়াি প্েধিান্ গ্রির কিসত পাসি। এিাড়াও 
আপপ্ন েুপাপ্িনসটনসডসন্টি কাসি েযোসসে্সিি রিপ্বিান 
A-820, “Confidentiality and Release of Student 
Records; Records Retention ”  যদখসত োইসত পাসিন।

ন্বায়চবিবাে পবাওয়বাে অচিকবাে
আপপ্ন েপ্দ CPSE-এি পদসক্সপি বা এ বযোপাসি পদসক্প 
গ্রিসর অস্বীকৃপ্তি োসর্ অেম্মত িন, তািস্ আপপ্ন 
DOE-এি পদসক্প বা অস্বীকৃপ্তসক েযোস্ঞ্জ কিসত 
পািসবন:

মি্স্তবা: মিযেস্তাকাস্ আপপ্ন এবং CPSE-এি একজন 
েদেযে প্নিসপক্ তৃতীয় যকান পসক্ি োসর্ বেসবন প্েপ্ন 
একমত িওয়াি জনযে আপনাসক েিায়তা ও উৎোি 
যদসবন। মিযেস্তাকািী যকান প্েধিান্ যদসবন না বা 
প্নসদ্গি জাপ্ি কিসবন না। এি স্স্ মিযেস্তাকািীি 
কাজ িস্া আপনাসক ও DOE-যক একটি গ্রিরসোরযে 
েমািাসন প্নসয় আো। আপনাি স্ানীয় প্মপ্ডসয়িন 
যেন্টাসি প্্প্খত প্দসয় আপপ্ন মিযেস্তাি অনসুিাি 
জানাসত পাসিন। 

মিযেস্তা েম্পসক্গ  আি ও তসর্যেি জনযে অনগু্রি  
কসি প্নসেি ওসয়বোইট যদখুন:  
http://www.p12.nysed.gov/specialed/quality 
/parents.htm or http://nypeace.org/special 
-education-mediation/  

চনেরপষে শুনবাচন: প্পতামাতা প্িসেসব একটি প্নিসপক্ 
শুনাপ্নি অনসুিাি জানাবাি অপ্িকাি আপনাি আসি। 
এটি একটি আইনরত রিপ্রিয়া। প্নিসপক্ শুনাপ্নি েময়, 
আপপ্ন একজন 'ইমপািপ্িয়া্ প্িয়াপ্িং অপ্ফোি' 
(প্নিসপক্ শুনাপ্ন কম্গকত্গ া)-এি (DOE কম্গোিী নন) 
মসুখামখুী িসবন এবং আপনাি পসক্ি প্ববপৃ্ত তুস্ 
িিসবন। প্িয়াপ্িং অপ্ফোি ও DOE রিপ্তপ্নপ্ি আপনাি 
কর্া শুনসবন, োক্ীসদি জবানবদিী ও রিামারযে দপ্্্ 
গ্রির কিসবন এবং আপনাি উত্াপ্পত অপ্ভসোর 
কীভাসব েমািান কিা িসব, যে বযোপাসি প্্প্খত প্েধিান্ 
রিদান কিসবন। প্নিসপক্ শুনাপ্নি অনসুিাি কিাি পি 
"যপনসডপ্সে" (অপ্নপ্চিত অবস্া বা যকান যকান েময় 
ব্া িয় "যস্-পুট" প্স্তাবস্া) রিেুক্ত িসব। এি অর্্গ, 
নযোয় প্বোি ্াসভি রিপ্রিয়া ে্াকাস্ প্বষয়টিি প্নষ্পপ্তি 
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না িওয়া প্কংবা আপনাি ও DOE-এি মসিযে ঐকমতযে 
না িওয়া পে্গন্ আপনাি েন্ান যেখাসন অবস্ান কিসি, 
যেখাসনই্ যে অবস্ান কিসব। প্নিসপক্ শুনাপ্নি প্্প্খত 
অনসুিাি ইমপািপ্িয়া্ প্িয়াপ্িং অপ্ফসে প্নসেি ঠিকানায় 
পাঠাসত িসব: 

Impartial Hearing Office 
131 Livingston Street  
Room 201  
Brooklyn, New York 11201  
Phone: (718) 935-3280 
Email: ihoquest@schools.nyc.gov 

আপনাি প্নিসপক্ শুনাপ্নি অনসুিাি অবিযেই:

■■ ইমপািপ্িয়া্ প্িয়াপ্িং অপ্ফসে প্্প্খত িসত িসব;

■■ আপনাি েন্াসনি নাম, ঠিকানা, এবং সু্সডন্ট 
আইপ্ড নবিি (এ েময় আপনাি েন্াসনি েপ্দ 
র্াসক) উসলেখ র্াকসত িসব; 

■■ আপনাি েন্ান যে সু্স্ পসড়, তাি নাম উসলেখ 
র্াকসত িসব (প্কংবা উসলেখ কিসত িসব যে, 
আপনাি েন্ান এখন যকান সু্স্ োসছে না); 

■■ আপনাি উসবেসরি োসর্ েংপ্লিষ্ট প্বষয় এবং আপনাি 
রিস্তাপ্বত েমািাসনি বর্গনা প্দসত িসব; এবং 

■■ আপনাি নাম (প্পতামাতাি) ও যোরাসোসরি তর্যে 
অন্ভু্গ ক্ত কিসত িসব।

আপপ্ন CPSE, ইমপাপ্ি্গংআ্ প্িয়াপ্িং অপ্ফে, প্কংবা 
অন্াইসন http://schools.nyc.gov/Offices/
EnterpriseOperations/ChiefFinancialOfficer/DFO/
ImpartialHearingOffice/default.htm. োইসট ্ভযে 
একটি প্নিসপক্ শুনাপ্নি েুপাপ্িিকৃত অনসুিাি ফিম 
প্নিসপক্ শুনাপ্নি অনসুিাি জানাসত বযেবিাি কিসত 
পাসিন।
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চনেরপষে শুনবাচনে জন্ আরবিন স্পশ কেবাে পে 
সমবািবান প্রচরিয়বা: আপপ্ন একটি প্নিসপক্ শুনাপ্নি 
আসবদসনি 15 প্দসনি মসিযে DOE একটি প্িসজা্যুেিন 
(েমািান) প্মটিংসয় আপনাি প্নিসপক্ শুনাপ্নি 
অনসুিাসি বপ্র্গত েমেযোটি েমািাসনি জনযে আপনাি 
োসর্ কাজ কিসব। প্িসজা্যুেিন প্মটিং িসব না, এমন 
প্তনটি পপ্িপ্স্প্ত আসি: 

1. েপ্দ আপপ্ন এবং DOE প্্প্খতভাসব প্িসজা্যুেিন প্মটিং 
িাড় প্দসত একমত িন, তািস্ ইমপাপ্ি্গয়া্ প্িয়াপ্িং 
অপ্ফেসক অবিযেই জানসত িসব এবং 14 কযোস্ন্াি 
প্দবসেি মসিযে একটি প্নিসপক্ শুনাপ্নি আসয়াজন 
কিা িসব। 

2. আপপ্ন েপ্দ একটি প্নিসপক্ শুনাপ্নি অনসুিাি 
রিতযোিাি কসিন, তািস্ প্িসজা্যুেিন প্মটিং 
আসয়াজসনি রিসয়াজন িসব না। 

3. েপ্দ একটি প্িসজা্যুেিন প্মটিং আসয়াজসনি জনযে 
DOE-এি েরিমার উসদযোর র্াসক এবং আপপ্ন 
অংিগ্রির না কসি র্াসকন বা আপপ্ন প্্প্খত প্দসয় 
প্িসজা্যুেিন প্মটিং িাড় না প্দসয় র্াসকন, তািস্ 
ইমপাপ্ি্গয়া্ প্িয়াপ্িং অপ্ফোিসক অবিযেই জানাসত 
িসব এবং DOE-এি অপ্িকাি র্াকসব আপনাি 
অনসুিাি বাপ্ত্ কিসত ব্াি।

একটি প্নিসপক্ শুনাপ্নি আসবদন পাওয়াি পি শুনাপ্ন 
অপ্ফে আপনাসক প্নিসপক্ শুনাপ্ন রিপ্রিয়াি প্ববির 
রিদান কিসব। শুনাপ্ন আসয়াজসনি জনযে আপনাি ও 
DOE-এি োসর্ যোরাসোর কিা িসব এবং আপনাসক 
প্্প্খতভাসব েূপ্েভুক্ত তাপ্িখ, েময়, এবং শুনাপ্নি স্ান 
জানান িসব। 

শুনাপ্ন ে্াকাস্ আপপ্ন ও DOE স্াফ আপনাসদি 
অবস্ান বযোখযো কিসবন এবং আপনাসদি মতামসতি 
পসক্ রিমার উপস্াপন কিসবন। শুনাপ্ন েমাপ্তিি পি 
প্িয়াপ্িং অপ্ফোি একটি প্েধিান্ প্্খসবন, োি একটি 
কপ্প ডাকসোসর আপনাি কাসি পাঠন িসব। প্িয়াপ্িং 
অপ্ফোসিি প্েধিাসন্ি পুসিাটাই িসব শুনাপ্নসত উপস্াপ্পত 
রিমাসরি উপি প্নভ্গ ি কসি। এসত প্েধিাসন্ি কাির ও 
প্ভপ্তি অন্ভু্গ ক্ত র্াকসত িসব। প্নউ ইয়ক্গ  যস্সটি প্িপ্ভউ 
অপ্ফোসিি কাসি রৃিীত প্েধিাসন্ি প্বরুসধি আপ্পস্ি 
অপ্িকাি েম্পসক্গ  প্েধিান্টি আপনাসক ও DOE-যক 
অবপ্িত কিসব। আপপ্ন েপ্দ প্েধিাসন্ি কপ্প িাসতি 

পাওয়াি 40 প্দসনি মসিযে একটি আপ্প্ জমা না  
যদন, তািস্ েক্ পক্সক প্িয়াপ্িং অপ্ফোসিি  
প্েধিান্ যমসন প্নসত িসব।

স্স্ট্ চেচভউ অচফসবারেে কবারে আচপল:  
মতপার্্গকযে প্নিেসনি পসর্ আসিকটি িাপ প্িসেসব  
আপপ্ন ইমপাপ্ি্গয়া্ প্িয়াপ্িং অপ্ফসেি প্েধিাসন্ি  
প্বরুসধি প্নউ ইয়ক্গ  যস্ট প্িপ্ভউ অপ্ফোসিি কাসি 
আপ্প্ কিসত পাসিন। একটি আপ্পস্ি জনযে অনসুিাি 
িস্া একটি আইনরত পদসক্প। একজন আইনজীবী 
আবপ্িযেক না র্াকস্ও আপ্প্ জমা যদওয়াি েুপ্নপ্দ্গষ্ট 
রিপ্রিয়া িসয়সি এবং প্ব্বি বা বাপ্ত্ িওয়া যিাি 
কিসত িস্ যে রিপ্রিয়া ের্াের্ভাসব অনেুির  
কিসত িসব। এ রিপ্রিয়াি রূপসিখা যদওয়া আসি  
http://www.sro.nysed.gov/overview.html 
ওসয়বোইসট।
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চকন্বােগবার ট্ে রন উত্তেণ

প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিসনি একটি ররুত্বপূর্গ উসদ্িযে 
একটি যিস্সমসয়সক প্কন্ািরাসট্গ সন ভপ্ত্গ  ও েফ্ 
িওয়াি জনযে রিস্তুত কিা। যিস্সমসয়িা প্কন্ািরাসট্গ সন 
রিসবি কসি কযোস্ন্াি অনেুায়ী যেসটেবিসি েখন তাসদি 
বয়ে িয় 5 বিি। প্কন্ািরাসট্গ সন উতিির রিপ্রিয়া শুরু 
িয় পূব্গবতথী সু্্ বিসি, যিস্সমসয় েখন প্রিসু্স্ র্াসক।

েপ্দ আপনাি েন্ান প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ ে 
্াভ কসি, তািস্ েন্াসনি প্কন্ািরাসট্গ সন ভপ্ত্গ ি রিস্তুপ্ত 
গ্রিরকাস্ আপপ্ন একই েমসয় দইুটি আ্াদা রিপ্রিয়ায় 
অংিগ্রির কিসবন: স্কু রল আরবিন কেবা  এবিং একট 

চকন্বােগবার ট্ে ন ইনচডচভজকুরয়লবাইজড এডকু রকশন 
স্প্রবাগ্বাম (IEP) ততচে কেবা।

এই দইুটি রিপ্রিয়া এবং কখন প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি 
প্ডপাট্গ সমন্ট অব এডুসকিন (DOE) তর্যে েভা  
আসয়াজন কিসব, যে েম্পসক্গ  জানসত োইস্  

http://schools.nyc.gov/Academics/
SpecialEducation/AcrossGrades/Kindergarten/
default.htm ওসয়বোইট যদখুন। 
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পচেভবােবা তবাচলকবা 

ববািচত চপতবামবাতবা সিস্ সু্্ প্ডপ্স্টসটেি একজন 
রিপ্তবধিী প্িক্ার্থীি প্পতামাতা প্েপ্ন প্মটিংসয় অংিগ্রির 
কসিন এবং অবরত অর্বা অনপু্মত রিপ্তবপ্ধিতা আসি 
এমন প্িক্ার্থীি প্পতামাতাসক তাি েন্াসনি প্িক্া 
েম্পপ্ক্গ ত প্েধিান্গ্রিসর েিায়তা কসিন। প্পতামাতাসদি 
অপ্িকাি আসি CPSE প্মটিংসয় প্পতামাতা েদসেযেি 
অংিগ্রিসরি অনসুিাি জানাসনাি।

ববাচেটেক লষে্: আপনাি েন্ান একবিি েময়েীমায় 
রিপ্তবপ্ধিতাি যক্ত্রগুস্ায় কী কী অগ্ররপ্ত অজ্গ ন ্াভ 
কিসব বস্ রিতযোিা কিা িয় বযেপ্ক্তক প্িক্া 
পপ্িকল্পনায় (IEP) প্্প্খত যেেব ্ক্যে।

ববাচেটেক প�টেবারলবািনবা: বিসি কমপসক্ একবাি প্িক্ার্থীি 
প্বসিষ প্িক্া পপ্িসষবা ও অগ্ররপ্ত প্বষসয় IEP টিম 
প্মটিংসয় েম্পন্নকৃত পে্গাস্ােনা। প্রিসু্স্ি প্িক্ার্থীসদি 
জনযে, এই রিপ্রিয়াটি প্নয়ন্ত্রর কসি কপ্মটি অন প্রি-সু্্ 
যপেিা্ এডুসকিন (প্েপ্পএেই)।

অ্বাচসচস্টভ স্্কনলচজ (AT): এযোপ্েপ্স্ভ যটকসনাস্াপ্জ 
যেেব টু্ে বা েিঞ্জাসমি প্নসদ্গি কসি ো প্িক্ার্থীসদি 
প্িক্াপ্নসদ্গিনা উপকির যর্সক েিায়তা ্াভ কিসত ও 
কাে্গকি ভাবপ্বপ্নময় কিসত েিায়তা কসি। AT 
প্ডভাইসেি অন্ভু্গ ক্ত আসি যেেব প্জপ্নে, েন্ত্রাংি, পরযে, 
বা প্েসস্ম, ো রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত একজন প্িশুি প্রিয়া 
োমর্্গযে বাড়াসনা, বজায় িাখা বা উন্নত কিাি জনযে 
বযেবিাি কিা িয় (যেমন স্যোন্ট যবাড্গ , কমযুেপ্নসকিন 
যবাড্গ  বা েন্ত্র, এফএম ইউপ্নট)। 

চবরহচভয়বাে ইন্বােরভনশন প্্বান (BIP): প্বসিপ্ভয়িা্ 
ইন্টািসভনিন প্যোন (আেিররত িস্তসক্প পপ্িকল্পনা, 
BIP) িস্া েমেযোি কাির যে আেির, যেটাি বযোপাসি 
বযেবস্া গ্রিসরি জনযে পপ্িকলনা, োি প্ভপ্তি িস্া একটি 
কাে্গকি আেিররত মূ্ যোয়সনি (FBA) ফ্। নযূেনতমপসক্ 

BIP েমেযোি কাির যে আেির, যেটাি একটি প্ববির, 
েমেযোি কািরস্বরূপ আেিরটি যকসনা ঘসট, যে বযোপাসি 
োপ্ব্গক ও েুপ্নপ্দ্গষ্ট রিকল্প, এবং েমেযোি কাির যে 
আেির, যেটাি েমািাসনি জনযে িস্তসক্প যকৌি্ 
অন্ভু্গ ক্ত র্াকসব।

চবেভবােবা মূল্বায়ন: প্বেভাপ্ষ মূ্ যোয়ন এমন একটি 
মূ্ যোয়ন ো পপ্িো্না কিা িয় ইংসিপ্জ ও প্িক্ার্থীি 
বাপ্ড়ি ভাষায় বা মাতৃভাষায়। 

কচমট অন চপ্রস্কুল স্পেশবাল এডকু রকশন (CPSE):  
কপ্মটি অন প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন (CPSE) 3  
যর্সক 5 বিি বয়সেি প্রি-সু্স্ি যিস্সমসয়সদি যপেিা্ 
এডুসকিন রিপ্রিয়া েমবিসয়ি জনযে দাপ্য়ত্বিী্। 
যিস্সমসয়িা প্রি-সু্্ পপ্িসষবা যকার্ায় পাসছে, যেটা 
প্বসবেনা িাড়াই CPSE-গুস্া পপ্িবািেমসূিি জনযে তাসদি 
আবাপ্েক প্ডপ্স্টটে-এ পপ্িসষবা রিদান কসি। প্েটিি 
প্বপ্ভন্ন স্াসন 10 টি প্েপ্পএেই িসয়সি। রিপ্তটি CPSE 

কপ্মটি অন যপেিা্ এডুসকিন (CSE) নাসমি একটি 
বিৃতিি কপ্মটিি অংি। একজন যেয়ািপািেন CPSE-েি 

CSE অপ্ফে তত্তাবিান কসিন। CSE/CPSE-এি োসর্ 
যোরাসোসরি তর্যে পাওয়া যেসত পাসি 
http://schools.nyc.gov/Academics/Special 
Education/Help/Contacts/CSECPSE ওসয়বোইসট। 

সম্মচত: েম্মপ্ত অবিযেই িসত িসব “েজ্ঞাত” ো 
প্পতামাতাি েইসয়ি যেসয় যবপ্িপ্কিু আবিযেক কসি। 
েজ্ঞাত েম্মপ্ত গ্রিসরি জনযে প্নসে বপ্র্গত পদসক্পগুস্া 
যনয়া িসয়সি:

■■ ■যে-কাসজি জনযে েম্মপ্ত োওয়া িসয়সি যেই বযোপাসি 
েব তর্যে প্পতামাতাসক তাসদি পিসদিি ভাষায় বা 
অনযে যকান যোরাসোসরি উপাসয় অবপ্িত কিসত 
িসব। উপিন্তু, েন্াসনি যে যিকড্গ  রিকাি কিা িসব 
এবং তা কাি কাসি রিকাি কিা িসব, যেই প্বষসয় 
একজন প্পতামাতাসক অবপ্িত কিসত িসব। এি মসিযে 
িসয়সি পিীক্াি িিন, েপ্দ আসদৌ পিীক্া িয়, এবং 
িস্ পিীক্াি স্ান েম্পপ্ক্গ ত তর্যে রিদান কিা।

 ■  যে কাসজি জনযে েম্মপ্ত োওয়া িসয়সি, প্পতামাতাসক 
অবিযেই যেটি বসুঝ স্বাক্ি প্দসয় েম্মপ্ত রিকাি 
কিসত িসব।

■■ ■প্পতামাতাসক অবিযেই েসেতন কিসত িসব যে  
েম্মপ্ত রিদান কিা তাসদি জসনযে ঐপ্ছেক এবং 
যেসকান েমসয় রিতযোিাি কিা যেসত পাসি।  
তসব েম্মপ্ত রিতযোিাি কিা িস্ মসন িাখসত িসব 
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যে এই রিতযোিাি পূব্গ যর্সক কাে্গকি নয়, অর্্গাৎ 

েম্মপ্ত যদয়াি পি এবং রিতযোিাসিি আসর রৃিীত 
যকান পদসক্প অকাে্গকি কসি না।

চডক্বাচসচফরকশন: IEP টিসমি এই প্েধিান্ গ্রির যে, 
প্িক্ার্থীি আি প্বসিষ প্িক্া পপ্িসষবা রিসয়াজন যনই।

ন্বা�্ প্রচরিয়বা: আইসনি িািা ো েুপাপ্িি, মূ্ যোয়ন 
এবং ভপ্ত্গ  রিপ্রিয়াকাস্ প্পতামাতা, প্িক্ার্থী এবং প্নউ 
ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অব এডুসকিন (DOE)-এি 
অপ্িকাি প্নপ্চিত ও িক্া কসি।

শুরুরতই হস্তরষেপ (আেচল ইন্বােরভনশন, (EI)):  
যেেব পপ্িবাসি জমে যর্সক 3 বিি বয়েী 
রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত বা প্ব্প্বিত-বপৃ্ধি যিস্সমসয় িসয়সি, 
প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অভ যি্র্ অযোন্ যমন্টা্ 
িাইপ্জন (DOHMH)-এি 'শুরুসতই িস্তসক্প' (আিপ্্ 
ইন্টািসভনিন, IE) কম্গেূপ্ে তাসদিসক েিায়তা যদয়।

িীরটেবাচয়ত স্কুলবেরেে পচেরেববা (�বা ববারেবা মবারসে 
স্কুলবেে পচেরেববা নবারমও পচেচিত) দীঘ্গাপ্য়ত সু্্ 
বিি োপ্ভ্গ ে েুপাপ্িি কিা িয় প্কিু প্কিু প্িক্ার্থীসদি 
যক্সত্র োসদি জু্ াই এবং অরাসস্ োপ্ভ্গ সেি রিসয়াজন 
িয় োসত তাসদি প্বকাসিি যক্সত্র উসলেখসোরযে 
পচিাদপেির যিাি কিা োয়। েপ্দ সু্্ বিসিি 
শুরুসত যকান যিস্সমসয়ি ইনপ্ডপ্ভজয়ুা্াইজড এডুসকিন 
যরিাগ্রাম (IEP)-এি ্ক্যে ও উসদ্িযেেমিূ পুনঃরিপ্তষ্া 
কিসত অসেৌপ্ক্তক পপ্িমার েময় রিসয়াজন িয় ো  
যে পিবতথী সু্্ বিসিি যিসষ আয়তি কসিপ্ি্, তািস্ 
যে যিস্সমসয় "উসলেখসোরযে পচিাদপেির" যমাকাসব্া 
কিসব। আপনাি েন্ান দীঘ্গাপ্য়ত সু্্ বিসিি োপ্ভ্গ ে 
্াভ না কসি, তািস্ তাি উসলেখসোরযে পচিাদপেিসরি 
আিঙ্া আসি, এমন প্নপ্চিত িস্ই শুিু কপ্মটি অন 
প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন (CPSE) আপনাি েন্াসনি 
IEP-যত এেব োপ্ভ্গ ে রিাপ্তি প্নপ্চিত কসি। এমন িস্ 
CPSE একটি প্ববপৃ্ত অন্ভু্গ ক্ত কিসব ো এ েুপাপ্িসিি 
বযোখযো প্দসব। যিস্সমসয়সদি েম্প্রোপ্িত বিি পপ্িসষবা 
্াসভি জনযে অবিযেই প্পতামাতাি েম্মপ্ত ্ারসব। 

চরি অ্বারপ্রবাচপ্ররয়্ পবাবচলক এডকু রকশন (অববতচনক 
�রথবাপ�কুক্ত সেকবাচে চশষেবা, এফএচপই): প্বসিষ প্িক্া ও 
েংপ্লিষ্ট পপ্িসষবা কম্গেূপ্ে ো েিকাপ্ি বযেসয়, েিকাপ্ি 
তত্তাবিাসন এবং প্নসদ্গ সি, এবং প্পতামাতাসদি প্বনাবযেসয় 
রিদান কিা িয়।

ফবািংশনবাল চবরহচভয়বাে অ্বারসসরমন্ (ব্বহবাচেক 
আিেণগত মলূ্বায়ন, এফচবএ): একটি বযেবিাপ্িক 
আেিররত মূ্ যোয়ন (ফাংিনা্ প্বসিপ্ভয়াি 
অযোসেেসমন্ট, এফপ্বএ) এমন একটি মূ্ যোয়ন ো যকান 
প্িক্ার্থীি প্িক্ররিপ্রিয়া বািাগ্রস্ কসি, এমন  আেিসরি 
কাির ও প্িক্ার্থীি যে আেির কীভাসব তাি 
পপ্িসবসিি োসর্ েম্পক্গ েুক্ত, তা প্নপ্চিত িসত োয়। 

ইনচডচভজকুয়বালবাইজড এডকু রকশন স্প্রবাগ্বাম (আইইচপ): 
আইইপ্প যকান প্িক্ার্থীি যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ ে 
্াসভি যোরযেতাি রিমার যদয় এবং সু্্ বযেবস্ায় 
প্িক্ার্থীি অননযে োপ্িদাি উপেুক্ত যপেিা্ এডুসকিন 
যরিাগ্রাম ও পপ্িসষবা পপ্িকল্পনাসক েংরঠিত কসি।  
এসত যিস্সমসয়ি েুপ্নপ্দ্গষ্ট তর্যে এবং এেব োপ্িদা 
পূিসরি জনযে ততপ্ি প্িক্ারত কম্গেূপ্ে অন্ভু্গ ক্ত র্াসক, 
োি মসিযে আসি:

■■ ■একজন প্িক্ার্থীি বত্গ মান অগ্ররপ্ত এবং/অর্বা 
সু্্ কাে্গেম্পাদনা ও ্ক্যে ো একটি সু্্ বিসি 
যেৌপ্ক্তকভাসব অজ্গ ন কিা েম্ব;

 ■  যপেিা্ এডুসকিন ও েিায়তা পপ্িসষবা (োি 
অন্ভু্গ ক্ত আসি: কাউসসেপ্্ং ও প্পেে, অক্যেসপিনযো্ 
বা প্ফপ্জসক্ যর্িাপ্প), পযোিারিসফিনযোস্ি 
েিায়তা; েিায়ক রিেুপ্ক্ত; আেিররত িস্তসক্প ও 
অপ্ভসোজন;

 ■  রিপ্তবধিী নয়, এমন প্িক্ার্থীসদি োসর্ অংিগ্রির;

 ■  কসতা তাপ্িখ যর্সক, কখন, কসতা ঘন ঘন, 
যকার্ায় এবং কসতা কা্ িসি পপ্িসষবা রিদান 
কিা শুরু িসব, তাি তাপ্িখ জানাি; এবং

 ■   যকান প্িক্ার্থীি অগ্ররপ্ত পপ্িমাসপি উপায়।
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ইনচডচভজকুয়বালস উইথ চডসঅ্বাচবচলটস এডকু রকশন 
ইম্প্রুভরমন্ অ্বাক্ট (আইচডইআইএ): একটি যফডাসি্ 
আইন ো রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত প্িক্ার্থীসদি ৩ বিি বয়ে 
যর্সক যে বিি প্িক্ার্থী ২১ বিি িসব অর্বা িাই সু্্ 
প্ডসপ্ামা প্নসয় গ্রযোজসুয়ট কিসি যেই বিি অবপ্ি 
নযূেনতম প্নসষিাত্মক পপ্িসবসি প্ফ্ অযোরিপ্রিসয়ট পাবপ্্ক 
এডুসকিন (এফএপ্পই) ্াভ কিাি অপ্িকাি যদয়।

স্িবাভবােী/অনকুববাি: এমন বযেপ্ক্ত প্েপ্ন প্পতামাতাি 
পিসদিি ভাষায় বা যোরাসোসরি মািযেসম অর্বা 
েন্াসনি ভাষায় কর্া বস্ন এবং/অর্বা প্্সখন ও 
েভায় প্পতামাতাসদি জনযে যদাভাষীি েিায়তা  
এবং/অর্বা পপ্িবাসিি জনযে প্্প্খত উপকির অনবুাদ 
রিদান কসিন।

চলস্ট স্েচ্রিকটভ এনভবায়েনরমন্ (LRE):  
প্্স্ যিপ্স্টকটিভ এনভায়িনসমন্ট (নযূেনতম  
প্নসষিাত্মক পপ্িসবি, LRE) ব্সত বঝুায় যে পপ্িসবি, 
যেখাসন যকান রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত যিস্সমসয়সক তাি 
অরিপ্তবধিী েিপাঠীসদি োসর্ েসতাটুক্ েম্ব য্খাপড়াি 
কিসত যদওয়া িয়। LRE বঝুায় যে, রিপ্তবধিী 
প্িক্ার্থীসদিসক প্বসিষ ক্াসে, আ্াদা সু্স্ অর্বা 
োিাির প্িক্াি পপ্িসবি যর্সক যকব্ তর্নই েিান 
িয় েখন রিপ্তবপ্ধিতাি রিকৃপ্ত ও তীব্রতা এত যে 
এমনপ্ক েমূ্পিক েিায়তা ও পপ্িসেবা বযেবিাসিও 
েসন্াষজনক প্িক্া্াভ েম্ব িসব না। স্বল্প প্নসষিাত্মক 
পপ্িসবি তাই প্িক্ার্থীপ্বসিসষি যক্সত্র প্ভন্ন প্ভন্ন িয়।

সীচমত সিলতবা: েীপ্মত ে্াে্ক্ম প্িক্ার্থী িস্া যে, 
যে ে্ােস্ েিায়ক েন্ত্র বা েিঞ্জাম- যেমন 
হুই্সেয়াি, ওয়াকাি, রিাে, বা িপ্ড় বযেবিাি কসি- 
পপ্িসবসিি োসর্ েমবিয়প্বিাসনি জনযে, প্কংবা যকান 
প্িক্ার্থী যে সু্স্ি পপ্িসবসিি োসর্ কসষ্টি োসর্ 
মাপ্নসয় েস্ এবং/অর্বা তাি েতীর্্গসদি োইসত 
িীিরপ্তসত েস্, িসত পাসি যেটা তাি যপিীরত 
দবু্গ্তা, বা েিযেক্মতাি অভাসব, প্কংবা অনযে যকান 
কািসর। ে্ােস্ েুপ্নপ্দ্গ প্ষ্ট রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত প্িক্ার্থীি, 
তা িািীপ্িক বা ইপ্্রিয়রত োই যিাক না যকন, োি 
জনযে ভবসনি নকিা বািা েৃপ্ষ্টকািী িসত পাসি, 

কম্গেূপ্েসত অপ্ভরমযেতাি জনযে তাসক অবিযেই আইন 
যমাতাসবক রিসবসিি রিসয়াজনীয় েুপ্বিা প্দসত িসব। 

ব্বস্বাপনবা িবাচহিবা: এি অর্্গ একজন প্িক্ার্থীি 
োপ্িদাপূিসর কী পপ্িমার রিাতিবয়স্ তদািপ্ক দিকাি 
এবং পপ্িসবিরত িদবদ্ দিকাি প্কনা। এটা 
ইনপ্ডপ্ভজয়ুা্াইজড এডুসকিন যরিাগ্রাম (IEP) উপ্লেপ্খত 
িসত িসব।

মি্স্তবা: মিযেস্তা িসছে একটি যরাপন, ঐপ্ছেক 
রিপ্রিয়া ো প্পতামাতা ও প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট 
অব এডুসকিন (DOE)-এি মসিযে প্বসিাি যকান প্বোপ্িক 
শুনাপ্ন িাড়া প্নিেসনি েুসোর যদয়। একজন 
মিযেস্তাকািী ি্ প্নিসপক্ তৃতীয় পক্, প্েপ্ন 
েমসঝাতাকািী পক্গুপ্্সক তাসদি দপৃ্ষ্টভপ্ঙ্ ও অবস্ান 
বযোখযো এবং অসনযেি দপৃ্ষ্টভপ্ঙ্ ও অবস্ান বঝুসত  
োিােযে কসিন। েমসঝাতাকািীি ভূপ্মকা িসছে আস্ােনা 
পপ্িো্না এবং পক্গুপ্্সক ঐকমসতযে যপৌঁিুসত োিােযে 
কিা, েমািাসনি েুপাপ্িি কিা বা যকান অবস্ান  
বা পক্ যনয়া নয়। েপ্দ পক্গুপ্্ ঐকমসতযে যপৌঁিয়, 
তািস্ যেই েুপ্ক্ত িসব বািযেতামূ্ ক এবং আপ্প্ কিা 
োসব না।

অকুরপশন্বাল স্থেবাচপ: অক্সপিনযো্ যর্িাপ্প একটি 
প্িস্সটড োপ্ভ্গ ে ো প্িক্ার্থীসক য্খাপড়াি োসর্ েংপ্লিষ্ট 
েুক্ষ যপিী েঞ্া্ন দক্তা ও মসুখি যপিী েঞ্া্নেি 
অপ্ভসোজন ও বযেবিাপ্িক দক্তা বজায় িাখা, উন্নত 
কিায় েিায়তা কিসব।

অচেরয়রন্শন অ্বান্ মচবচলট সবাচভটে স: এেব পপ্িসষবা 
ততপ্ি কিা িসয়সি প্িক্ার্থীি স্ান ও পপ্িসবিরত িািরা 
যবািরমযেতা বাড়ানি এবং প্দকপ্নর্গয় ও োত্রাপর্ প্স্ি 
কিসত, বজায় িাখসত ও খুসঁজ যপসত প্বপ্ভন্ন ইপ্্রিসয়ি 
বোিা রিাতি জ্ঞান (যেমন িব্দ, তাপ, কম্পন) বযেবিাি 
বপৃ্ধি কিাি জনযে। অপ্িসয়সন্টিন অযোন্ মপ্বপ্্টি োপ্ভ্গ ে 
যোসখি েমেযোয় আরিান্ প্িক্ার্থীসদি রিদান কিা িয়।

প্বােবাপ্ররফশনবাল: পযোিারিসফিনা্ িস্ন এমন  
বযেপ্ক্ত প্েপ্ন পুসিা ক্াসে অর্বা একজন প্কংবা একদ্ 
প্িক্ার্থীসক েিায়তা পপ্িসষবা রিদানকািী বযেপ্ক্ত  
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(যেমন আেির বযেবস্াপনা, স্বাস্যে পপ্িসষবা, পপ্িবির, 
ইতযোপ্দসত) প্ে প্নরিদান কসিন। 

চফচজক্বাল স্থেবাচপ: প্ফপ্জকযো্ যর্িাপ্প একটি  
প্িস্সটড োপ্ভ্গ ে ো যকান প্িক্ার্থীি কম্গক্মতা বজায় 
িাখসত, উন্নত কিসত বা পুনরুধিাি কিসত বযেবিাি 
কিা িয় (োি মসিযে আসি বিৃৎ যপিী েঞ্া্সন 
উন্নপ্ত, ে্াসফিা, ভািোমযে িক্া কিা ও েমবিয়োিন 
কিা) প্বপ্ভন্ন পপ্িপ্স্প্তসত (োি অন্ভু্গ ক্ত আসি 
ক্ােরুম, প্জম, বার্রুম, যখ্াি মাঠ, ও প্েপঁ্ড়)।

পেরদেে ভবােবা: প্পতামাতা যে ভাষায় কর্া ব্সত যবপ্ি 
স্বাছেদিযেসবাি কসিন। এটি বাপ্ড়সত প্নয়প্মত বযেবহৃত 
ভাষা িসত পাসি আবাি নাও িসত পাসি। 

স্বসেকবাচে মূল্বায়ন: প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি প্ডপাট্গ সমন্ট অব 
এডুসকিন (DOE) কতৃ্গ ক প্নেুক্ত নয়, এমন যকান বযেপ্ক্ত 
এবং পপ্িবাি বা পপ্িবাসিি ইসুেযেসিসসেি অর্্গায়সন 
পপ্িোপ্্ত মূ্ যোয়ন।

সকুপবাচেশ: এটি িস্া প্বসিষ প্িক্া কম্গেূপ্ে ও পপ্িসষবাি 
েুসোরেুপ্বিা রিদাসনি জনযে যকান কপ্মটি অন প্রি সু্্ 
যপেিা্ এডুসকিন (CPSE)-এি তবঠসকি প্েধিান্।

পকুনমূটেল্বায়ন: পুনমূ্্গ যোয়ন িস্া যকান ইসতামসিযে যপেিা্ 
এডুসকিন োপ্ভ্গ ে গ্রিরিত রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত প্িক্ার্থীি 
জনযে পপ্িোপ্্ত একটি মূ্ যোয়ন। প্িক্ার্থীি প্িক্ক, 
প্পতামাতা অর্বা সু্্ প্ডপ্স্টটে এই পুনমূ্্গ যোয়সনি 
অনসুিাি জানাসত পাসিন। বিসি একবাসিি যবপ্ি 
পুনমূ্্গ যোয়ন কিসব না েপ্দ না সু্্ ও প্পতামাতা 
অনযেভাসব েম্মত িন।

স্েফবােবাল: যিফািা্ (েুপাপ্িি) প্িক্ার্থীি রিপ্তবপ্ধিতা 
আসি প্ক না এবং তাি যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সেি 
রিসয়াজন আসি প্ক না, যেটা প্নি্গািসরি জনযে যপেিা্ 
এডুসকিন মূ্ যোয়ন রিপ্রিয়া শুরু কসি।

সিংচলিষ্ট পচেরসববা: রিপ্তবপ্ধিতােুক্ত প্িক্ার্থীসদিসক তাসদি 
সু্স্ি কম্গেূপ্েসত অংিগ্রিসর োিােযে ও েিসোপ্রতা 
কিাি জনযে রিদতি পপ্িসষবা। এেব পপ্িসষবা অবিযেই 

ইনপ্ডপ্ভজয়ুা্াইজড এডুসকিন যরিাগ্রাম (IEP)-এ 
েুপাপ্িিকৃত িসত িয় এবং বযেপ্ক্তরতভাসব অর্বা অনরূ্্গ 
পাঁেজসনি গ্রুসপ রিদান কিা িয়। েিায়তা পপ্িসষবাি 
মসিযে আসি: কাউসসেপ্্ং, সু্্ স্বাস্যে পপ্িসষবা, যিয়াপ্িং 
এডুসকিন পপ্িসষবা, অক্সপিনা্ যর্িাপ্প, প্ফপ্জকযো্ 
যর্িাপ্প, প্পেে/্যোঙ্সুয়জ যর্িাপ্প, অপ্িসয়সন্টিন অযোন্ 
যমাপ্বপ্্টি োপ্ভ্গ সেে এবং অনযোনযে েিায়তা পপ্িসষবা।

অনকুরেবািকৃত প�টেবারলবািনবা: ইনপ্ডপ্ভজসুয়্াইজড 
এডুসকিন যরিাগ্রাম (IEP) অবযোিতভাসব েন্াসনি 
োপ্িদাপূিসর েক্ম প্কনা, তা পে্গাস্ােনাি জনযে এটি 
একটি টিম প্মটিং। প্পতামাতা, প্িক্ক বা সু্স্ি 
অনযোনযে কম্গকত্গ া যেসকান েমসয় এই মূ্ যোয়সনি 
অনসুিাি জানাসত পাসিন।

চপেি/ল্বাঙ্কুরয়জ স্থেবাচপ: প্পেে/্যোঙ্সুয়জ যর্িাপ্প িস্া 
একটি প্িস্সটড োপ্ভ্গ ে ো যিস্সমসয়ি যোরাসোর 
দক্তা বপৃ্ধিি রিপ্ত অপ্ভপ্নসবি রিদান কসি সু্স্ি 
পপ্িসবসি প্বপ্ভন্ন অযোকাসডপ্মক ও োমাপ্জক অবস্ায় 
যিস্সমসয়ি শ্রবর, কর্ন, পঠন ও প্্খন দক্তাসক 
উন্নত কসি। 
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স্�বাগবার�বাগ

কচমট অন চপ্রস্কুল স্পেশবাল এডকু রকশন (CPSE)
কপ্মটি অন প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন (CPSE) 3 যর্সক 5 বিি বয়সেি প্রি-সু্স্ি যিস্সমসয়সদি যপেিা্ এডুসকিন রিপ্রিয়া 
েমবিসয়ি জনযে দাপ্য়ত্বিী্। যিস্সমসয়িা যকার্ায় োপ্ভ্গ ে বা প্রি-সু্্ পপ্িসষবা পাসছে, যেটা প্বসবেনা িাড়াই CPSE-গুস্া 
পপ্িবািেমসূিি োসর্ তাসদি আবাপ্েক (যেখাসন বেবাে কসি) প্ডপ্স্টটে-এ কাজ কসি। প্েটিি প্বপ্ভন্ন স্াসন 10 টি CPSE 
িসয়সি। রিপ্তটি CPSE কপ্মটি অন যপেিা্ এডুসকিন (CSE) নাসমি একটি বিৃতিি কপ্মটিি অংি। একজন যেয়ািপািেন 
CPSE-েি অন্ভু্গ ক্ত অপ্ফে তত্তাবিান কসিন।

অন্াইসন CSE/CPSE-এি োসর্ যোরাসোসরি তর্যে পাওয়া যেসত পাসি http://schools.nyc.gov/Academics/Special 
Education/Help/Contacts/CSECPSE ওসয়বোইসট। 

আপপ্ন যকান্ প্ডপ্স্টসটে বাে কসিন, যেটা আপনাি জানা না র্াকস্ 311 েবিসি যফান করুন বা প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি 
প্ডপাট্গ সমন্ট অব এডুসকিন (DOE)-এি http://schools.nyc.gov/schoolsearch/ ওসয়বোইসট সু্্ োে্গ  টু্ যদখুন। সু্্ োে্গ  
বযেবিাি কিসত উপসি আপনাি েন্াসনি বাপ্ড়ি ঠিকানা প্দসয় "োে্গ " বক্স-এ প্ক্ক করুন। ওসয়বোইট আপনাসক আপনাি 
ঠিকানাি যজানভুক্ত সু্স্ি নাম যদসব। সু্স্ি নাসমি প্নসে যদখুন সু্্টি যকান সু্্ প্ডপ্স্টটে-এ অবপ্স্ত। এটিই িসছে 
আপনাি প্ডপ্স্টটে। রিপ্তটি CPSE একাপ্িক সু্্ প্ডপ্স্টসটেি দাপ্য়সত্ব র্াসক।

CSE চডচ্রিক্ট ঠিকবানবা স্ফবান ফ্বাক্স

1 7, 9, 10 One Fordham Plaza, 7th Floor 
Bronx, NY 10458

(718) 329-8001 (718) 741-7928/7929

2 8, 11, 12 3450 East Tremont Avenue, 2nd Floor 
Bronx, NY 10465 Espanol:

(718) 794-7420 
(718) 794-7490

(718) 794-7445

3 25, 26 30-48 Linden Place 
Flushing, NY 11354

(718) 281-3461 (718) 281-3478

3 28, 29 90-27 Sutphin Boulevard 
Jamaica, NY 11435

(718) 557-2553 (718) 557-2620/2510

4 24, 30 28-11 Queens Plaza North, 5th Floor 
Long Island City, NY 11101

(718) 391-8405 (718) 391-8556

4 27 82-01 Rockaway Boulevard, 2nd Floor 
Ozone Park, NY 11416

(718) 642-5715 (718) 642-5891

5 19, 23, 32 1665 St  Marks Avenue 
Brooklyn, NY 11233

(718) 240-3557/3558 (718) 240-3555

6 17, 18, 22 5619 Flatlands Avenue 
Brooklyn, NY 11234

(718) 968-6200 (718) 968-6253

7 20, 21 415 89th Street 
Brooklyn, NY 11209

(718) 759-4900 (718) 759-4970

7 31 715 Ocean Terrace, Building A 
Staten Island, NY 10301

(718) 420-5790 (718) 420-5787

8 13, 14,  
15, 16

131 Livingston Street, 4th Floor 
Brooklyn, NY 11201

(718) 935-4900 (718) 935-5167

9 1, 2, 4 333 7th Avenue, 4th Floor 
New York, NY 10001

(917) 339-1600 (917) 339-1450

10 3, 5, 6 388 West 125th Street 
New York, NY 10027

(212) 342-8300 (212) 342-8427
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CSE স্কুল চডচ্রিক্ট
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CSE 01 (7, 9, 10)

CSE 02 (8, 11, 12)
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চনউ ইয়কটে  চসট চডপবা ট্ে রমন্ অব এডকু রকশন (DOE)-এে সবারথ স্�বাগবার�বাগ
আপনাি েন্াসনি প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ ে েম্পসক্গ  েব েময় রির্সমই আপনাি CPSE রিিােসকি োসর্ যোরাসোর 
কিসবন। CSE/CPSE-এি যোরাসোসরি তসর্যেি জনযে পৃষ্া 36 যদখুন। এিাড়াও DOE-এি েংসর প্নসম্নাপ্্প্খত নবিিগুস্াসতও 
যোরাসোর কিা োসব:

চবেয় স্�বাগবার�বাগ

স্পেশবাল এডকু রকশন  

চেরলর্ড সবাচভটে স

চকন্বােগবার ট্ে রন উত্তেণ  

চপ্র-স্ক ফে অল ভচতটে  

চপ্র-স্ক ফে অল স্প্রবাগ্বাম  

DOE স্পেশবাল এডকু রকশন হ্লবাইন

অস্বায়ী আববাসরন থবাকবা চশষেবাথথী

আচলটে িবাইল্ডহুড চডরেকশন স্সন্বাসটে (ECDC) 
প্নউ ইয়ক্গ  যস্ট এডুসকিন প্ডপাট্গ সমন্ট কতৃ্গ ক অর্্গাপ্য়ত আপ্ ্্গ োইল্ডহুড প্ডসিকিন যেন্টািগুস্া (ECDC) ঐেব পপ্িবাি 
এবং যপিাজীবীসদি জনযে যরাপনীয় তর্যে এবং যিফািা্ প্ফ্ রিদান কসি র্াসক োসদি েসদিিজনক অর্বা প্নর্গয়কৃত যবসড় 
ওঠায় প্ব্প্বিত অর্বা রিপ্তবধিী েন্ান িসয়সি। আপ্ ্্গ ইন্টািসভনিন (তিিবকাস্ িস্তসক্প), প্রিসু্্ যপেিা্ এডুসকিন 
োপ্ভ্গ ে, আপ্ ্্গ োইল্ডহুড যরিাগ্রাম, এবং প্কন্ািরাসট্গ ন ও সু্্ বয়েী যপেিা্ এডুসকিন োপ্ভ্গ সে উতিির েম্পসক্গ  কর্া 
ব্াি জনযে আপনািা বসিা ECDC-যত যফান বা ইসমই্ কিসত পাসিন।

বরেবা স্ফবান ইরমইল ওরয়বসবাই্

 ব্িংক্স  

ব্রুকচলন   

ম্বানহবা্বান  

কুইসি  

স্ট্বার্ন 
আইল্বান্
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mailto:SpecialEducation@schools.nyc.gov
mailto:RelatedServices@schools.nyc.gov
mailto:Turning5@schools.nyc.gov
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
mailto:EarlyChildhood@schools.nyc.gov
mailto:MPonzio@schools.nyc.gov
mailto:maura@bils.org
mailto:ksamet@adaptcommunitynetwork.org
mailto:ecdc@nyp.org
mailto:cwarkala@queenscp.org
mailto:lkennedy30@northwell.edu
http://www.ecdcbronx.org
http://www.adaptcommunitynetwork.org
http://nyp.org/ecdc
http://www.ecdcqueens.org
http://www.siuh.edu/childhood


ইংরেরির্ন্ন অন্ ্াষাসিূরে: পরেবারেে িন্

http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm#Preschool

ইংরেরির্ন্ন অন্ ্াষাসিূরে: পপশািীবীরেে িন্ 
�যোতিতল গাইড আরতব, বাংলা, চাইতনজ, ফরেঞ্চ, ফেতশয়ান তরিওল, ফকাতরয়ান, রাতশয়ান, পেযোতনশ এবং উেুদু থি লভযে এবং  
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm#Preschool  
সাইথট পাওয়া যাথব।. তনতেদুষ্ট ফকান ভাষায় গাইথডর কতপ ফপথি অ্বা কীভাথব ফোভাষী পাওয়া ফযথি পাথর িা জানথি  212-374-7928  
নম্বথর ফ�ান করুন। 

প্ারেন্ট সারপারভি  অ্ান্ড ইনফেরিশন পসন্টাসভি   

পফান ইরিইি ওরেবসাইর

Advocates for Children

  

INCLUDEnyc

 

Parent to Parent NY, Inc.

  

Sinergia/Metropolitan Parent Center

  

United We Stand of New York (ব্রুকরিন ও কুইন্স)

 

    

বাড়তি উপকরণ পাওয়া যাথব DOE-এর তরিসু্ল ফপেশাল এডুথকশথনর তনথচর ওথয়বথপজ-এ  
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/AcrossGrades/Preschool/default.htm.
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http://www.advocatesforchildren.org/who_we_serve/early_childhood
http://www.includenyc.org
http://parenttoparentnys.org/offices/staten-island
http://www.sinergiany.org/parents-center/parent-center
http://www.uwsofny.org
http://www.uwsofny.org/contact
mailto:mfegeley@ptopnys.org
mailto:info@INCLUDEnyc.org
mailto:info@advocatesforchildren.org
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/AcrossGrades/Preschool/default.htm


বাড়তি িথ্যের জনযে 311 নম্বরে ফ�ান করুন
অ্বা  http://schools.nyc.gov/specialeducation সাইট ফেখুন

সার ভ্ি স সংক্ান্ত
ফ্ারিরি গাইড

তরিসু্ল ফপেশাল এডুথকশন

2017–2018
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