ু
প্রতিবতিিাযুক্ত তিক্ষার্ীদের
থ
জন্য স্কদের
অভ্যন্তদর COVID-19 পরীক্ষায় প্রতিবতিিা-তভ্তিক
অবযাহতির অন্ু দরাদের ফর্থ

NYC হহের্ + হসতপটাে এবং তন্উ ইয়কথ তসতট তিপাটথদর্ন্ট অভ্ হহের্ অযান্ড হর্ন্টাে হাইতজন্-এর সাদর্ কাজ কদর তন্উ ইয়কথ তসতট তিপাটথদর্ন্ট অভ্
এিুদকিন্ (NYC DOE), NYC DOE-এর তিক্ষার্থী, তিক্ষকর্ণ্ডেী এবং স্টাফদের হকাতভ্ি-19 সংক্রর্ণ পরীক্ষার জন্য তবতভ্ন্ন েযাবদরটতর ও
পতরদেবাোন্কারীদের সাদর্ অংিীোতরত্ব তিতর কদরদে।
তপিার্ািা অর্বা অতভ্ভ্াবক: যতে আপন্ার সন্তাদন্র একতট ইতন্ডতভ্জুয়াোইজি এিুদকিন্ হপ্রাগ্রার্ (IEP) হর্দক র্াদক এবং িাদের প্রর্াতণি
প্রতিবতিিা স্কুদের অভ্যন্তদর COVID-19 পরীক্ষায় সরাসতর প্রভ্াতবি কদর, িাহদে আপতন্ আপন্ার সন্তান্দক স্কুে-তভ্তিক এদোদর্দোভ্াদব হবদে
ূ
ু
ু
তন্দয় COVID-19 পরীক্ষার হপ্রাগ্রার্ হর্দক অবযাহতি অন্ু দরাে করদি পাদরন্। অন্গ্রহ
কদর তন্দে সতন্তেষ্ট
থ করুন্ এবং এই ফর্তট
থ পরণ
থ কারণ বণন্া
কদর আপন্ার সন্তাদন্র স্কুে তপ্রতিপযাে, অর্বা িার র্দন্ান্ীি বযতক্তর কাদে জর্া তেন্। আপতন্ অতিতরক্ত ির্য এবং সহায়ক কাগজপত্র অন্তভ্ুথক্ত
করদি পাদরন্, হযগুদো আপতন্ তবশ্বাস কদরন্ আপন্ার অবযাহতি অন্ু দরাে র্ূ েযায়ন্ করার সর্য় তবদবেন্া করা উতেি – তকন্তু হসগুদো হেয়া
ু পরীক্ষা বা হটতস্টং করদে আপন্ার
ু
বােযিার্ূ েক ন্য়। সকে অন্ু দরাে পযাদোেন্া
থ
করা হদব, তকন্তু সবগুদো অন্দর্াতেি
হদব ন্া; হযসব কারদণ স্কদে
সন্তাদন্র সক্ষর্িায় সরাসতর প্রভ্াব পরদব শুেু র্াত্র হসগুদো অবযাহতির জন্য অন্ু দর্ােন্ পাদব।
ু অন্দর্াতেি
ু
ু
ু
ু
অন্ু গ্রহ কদর হজদন্ রাখন্:
প্রতিবতিিা-তভ্তিক অন্দরােসহ
তিক্ষার্ীথ স্কদের
অভ্যন্তদর পরীক্ষা হর্দক অবযাহতি পাদব; তকন্তু িেপতর
ু
ু
অবযাহতিপ্রাপ্ত তিক্ষার্থীদের স্কদে বাতহদর পরীক্ষা করাদন্া প্রিযাতিি। যতে হকাদন্া তিক্ষার্ীদক
থ
স্কদের অভ্যন্তদর পরীক্ষার জন্য হবদে হন্য়া হয় তকন্তু িার
ু
জন্য একতট প্রতিবতিিার কারদণ অন্ু দর্াতেি অবযাহতি ফাইদে হর্দক র্াদক, িদব ঐ তিক্ষার্ীদক
থ
তবজ্ঞতপ্ত পাবার সাি তেদন্র র্দেয স্কদের
বাতহদর
পরীক্ষা করদব বদে প্রিযাতিি (দযর্ন্, তিক্ষার্থীর িাক্তাদরর কাদে, একতট NYC হহেথ + হসতপটাে সাইদট, ইিযাতে)। অবযাহতিপ্রাপ্ত তিক্ষার্থীরা হটস্ট
সম্পন্ন করার পর পরীক্ষার ফোফেসর্ূ হ স্কুদে তন্দয় আসদব বদেও প্রিযাতিি। যতে আপন্ার একতট পরীক্ষা বা হটস্ট আদয়াজদন্ সহায়িা প্রদয়াজন্
হয়, অন্ু গ্রহ কদর nyc.gov/covidtest এবং schools.nyc.gov/covidtesting হেখুন্।

সন্তাদন্র/তিক্ষার্থীর ির্য
ন্ার্: ________________________________ স্কুে আইতি (ID)/OSIS #: ________________

জন্মিাতরখ: _____________

তপিার্ািা/অতভ্ভ্াবদকর ির্য
ন্ার্: ___________________________________

ইদর্ইে: ___________________

হফান্ ন্াম্বার: _________________

তিকান্া: __________________________________________________________________________________________
আপন্ার সাদর্ হযাগাদযাদগর সবদেদয় ভ্াদো পন্থা?

 হফান্ 

ইদর্ইে

অন্ু দরাদের জন্য প্রতিবতিিা-তভ্তিক কারণ

তিক্ষার্থীর প্রর্াতণি প্রতিবতিিার কারদণ স্কুদের অভ্যন্তদর হকন্ িাদক COVID-19 পরীক্ষা করা যাদব ন্া, অন্ু গ্রহ কদর িা বণন্া
থ করুন্।

To Be Completed by School Psychologist
(স্কুে সাইদকােতজস্ট পূ রণ করদবন্)

ACTION:

 Approved

 Denied

School Psychologist: ______________________________________

T&I 32098 Student Disability-Based Exemption Form 12.03 (Bangla/Bengali)

Date: ___________________

