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স্বাস্থ্য পনরদেবা ও
সির্িি 504 প্রনিবনিিাযু ক্তদের নবদিে বযবস্থ্ার রূপদরখা
2021-2022 শিক্ষা বছর
ির্ি নপিামািা এবং স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারীদের প্রনি:
NYC নিপািকদমন্ট অভ এিুদর্িি (DOE) এবং অনিি অভ স্কুি সেিথ্ (OSH) ির্ি নবদিে স্বাস্থ্যনবেয়র্ চানেোযু ক্ত নিক্ষার্কীদর্ স্বাস্থ্য পনরদেবাোদি নমনিিভাদব র্াজ র্দর। আপিার িন্তাদির যনে স্বাস্থ্য পনরদেবা
অর্বা 1973-এর নচনর্ৎিাগি পুিবকািি অযাক্ট-এর সির্িি 504-এর অিীদি নবদিে বযবস্থ্ার প্রদয়াজি েয়, িােদি এই পযাদর্দির িমক(গুনি) পূ রণ র্রুি। প্রনিনি নিক্ষা বছদর OSH-এর জিয স্বাস্থ্য পনরদেবািমূ দের
এর্নি িিুি পযকাদিাচিা আবিযর্।
আপিার িন্তাদির জিয পূ রণ র্রদি েদি স্বাস্থ্যদিবায় নিদয়ানজিদের পূ রণ র্রার জিয এই িমকগুদিা পাওয়া যাদব। িমকগুদিার সযখাদি িই র্রার র্র্া বিা েদয়দছ, সি স্থ্ািগুদিাদি যাদি িই সেওয়া েয়, সিিা
নিনিি র্রদবি:

1.

সমনিদর্িি অযািনমনিদেিি িরম (MAF) – স্কুদি ওেু ি অর্বা নচনর্ৎিা সপদি এই িমকনি আপিার িন্তাদির স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারী পূ রণ র্রদবি।

o
o
2.

পাাঁচনি পৃ র্র্ MAF রদয়দছ: োাঁপানি (অযাজমা); অযািানজক; িায়াদবনিি; নিজার (নখাঁচুিী) এবং িািারণ।
অিু গ্রে র্দর স্কুি িািক/স্কুি-নভনির্ স্বাস্থ্য সর্দে পূ রণর্ৃি িমকগুনি জমা নেি।

সমনিদর্নি সপ্রিক্রাইবড্ নিিদমন্ট (িি-দমনিদর্িি) িমক – নর্ছু নবদিে প্রনক্রয়া, সযমি, স্কুদি নিউব নেদয় খাওয়াদিা; র্যানর্দিনরজাইিি, িার্িনিং, (িরি পোর্ক নিষ্কােণ) ইিযানে, যা স্কুদি
র্রদি েদব, সিগুদিার জিয আপিার িন্তাদির স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারীদর্ এই িমক পূ রণ র্রদি েদব। এই িমক ির্ি েক্ষ িানিকং নচনর্ৎিার জিয বযবোর র্রা সযদি পাদর।

o
3.

অিু গ্রে র্দর স্কুি িািক/স্কুি-নভনির্ স্বাস্থ্য সর্দে পূ রণর্ৃি িরমগুনি জমা নেি।

সির্িি 504/দমনিদর্ি অযাদর্াদমাদিিি (স্বাস্থ্যগি নবদিে বযবস্থ্া)-এর অিু দরাি – এনিদভির বযবোর, পরীক্ষায় নবদিে বযবস্থ্া এবং পযারাপ্রদিিিযাি পনরদেবা ইিযানে নবদিে বযবস্থ্ার অিু দরাি
জািাদি এই িমকগুদিা পূ রণ র্রুি।

o

অর্ুদপিিযাি সর্রানপ, নিনজদর্ি সর্রানপ, নিচ অযান্ড িযাঙ্গু দয়জ সর্রানপ বা র্াউদেনিং-এর মদিা নরদিদিি িানভকি (িংনিষ্ট পনরদেবা)-এর অিু দরাি জািাদি এই িমকগুদিা বযবোর র্রদবি
িা।

o

নিিনি িমক রদয়দছ সযগুদিা আপিার অবিযই পূ রণ র্রদি েদব:





পযাদরন্ট নরদর্াদয়স্ট ির 504 অযাদর্াদমাদিিি (IEP আদছ সযিব নিক্ষার্কীর, িাদের জিয আবনিযর্ িয়):
HIPAA অিু িাদর স্বাস্থ্য ির্য প্রর্াি র্রার অিু মনি; এবং
িন্তাদির স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারী র্িৃ কর্ অিু দরাির্ৃি সমনিদর্ি অযাদর্াদমাদিিি নরদর্াদয়স্ট িমক। সযিব নিক্ষার্কীর নিম্ননিনখিগুদিার প্রদয়াজি আদছ, িাদের িবার জিয
এই িমক পূ রণ র্রা আবিযর্: স্কুি-অভযন্তদর নবদিে বযবস্থ্া; নর্ংবা িামনয়র্ িারীনরর্ অবস্থ্া ছাড়া বা সযিব িামনয়র্ বা েীর্কদময়ােী িারীনরর্ িমিযা যার র্ারদণ
যািায়াদির সযাগযিা নিিকারদণ বযনিক্রমী বযবস্থ্ার প্রদয়াজি েয়।

o

অিু গ্রে র্দর পূ রণর্ৃি িমকগুনি আপিার স্কুদির িংনিষ্ট 504 সর্াঅনিকদিির বা IEP নিম-এর র্াদছ জমা নেি।

নপিামািা:


অিু গ্রে র্দর আপিার িন্তাদির স্বাস্থ্যদিবা প্রোর্ারীদর্ নেদয় িমকগুদিা পূ রণ র্রাদবি, সযগুদিা আপিার িন্তাদির জিয আবনিযর্ (দযমি MAF এবং/অর্বা সমনিদর্নি সপ্রিক্রাইবড্ নিিদমন্ট িমক)।



MAF এবং নিিদমন্ট িমকগুদিাদর্ অবিযই প্রনি বছর পূ রণ র্রদি েদব এবং আপিার স্কুি িািক/স্কুি-নভনির্ স্বাস্থ্য বা সেিথ্ সিন্টার-এ িিুি নিক্ষা বছদরর 1 জু ি, 2021 িানরদখর মদিয জমা নেদি েদব।
এই িানরদখর পদর প্রাপ্ত িমকগুনির প্রনক্রয়ার্রদণ সেনর েদি পাদর।



IEP আদছ, এমি নিক্ষার্কীদের জিয:

o
o


যনে পনরদেবায় সর্াদিা পনরবিকি েয়, িখি অবিযই সমনিদর্ি অযাদর্াদমাদিিি নরদর্াদয়স্ট িমক পূ রণ র্রদি েদব।
সযিব িমক IEP নিম-এর পযকাদিাচিার প্রদয়াজি, সিগুদিাদর্ অবিযই আপিার িন্তাদির IEP নমনিং-এর র্মপদক্ষ এর্ মাি আদগ জমা নেদি েদব।

স্টর্ সমনিদর্িি (অিবু দিরি, সলাদভন্ট এবং এনপদিিনরি) স্কুদি শুিু OSH স্টািদের দ্বারা বযবোদরর জিয, এবং িা িদেও এর্নি পূ রণর্ৃি MAF আবিযর্। আপিাদর্ অবিযই আপিার
িন্তাদির এনপদিিনরি, অযাজমা ইিদেিার এবং অিু দমানেি অিয সযিব ওেু ি নিদজ নিদজ সেয়া যায়, সিগুনি স্কুি নিদপর নেি এবং/অর্বা স্কুদির িের র্রা আিিার স্কুি সপ্রাগ্রাদমর িময়
িার িাদর্ র্দর পাঠাদি েদব।



অিু গ্রে র্দর নিনিি র্রদবি সয, আপিার িন্তাি যাদি এিব পনরদেবা িাভ র্দর, সিজিয আপনি ির্ি MAF এবং নিিদমন্ট িমকগুদিার নপছদি িই নেদয়দছি।



সমনিদর্িি িমক-এর উপদরর বাম সর্াণায় িার এর্নি িাম্প্রনির্র্াদির সছাি ছনব িংযু ক্ত র্রদবি।
সর্াি প্রশ্ন র্ার্দি আপিার িন্তাদির স্কুি িািক, IEP নিম (প্রদযাজয েদি) এবং/অর্বা স্কুদির 504 সর্াঅনিকদিিদরর িাদর্ অিু গ্রে র্দর সযাগাদযাগ র্রুি।
স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারীগণ: অিু গ্রে র্দর উদটা পৃ ষ্ঠায় সেখুি।

িংদিানিি 4/21
T&I 33026 (Bangla/Bengali)

নিউ ইয়র্ক নিনির পাবনির্ স্কুি নিক্ষার্কীদের জিয
স্বাস্থ্য পনরদেবা ও
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2021-2022 শিক্ষা বছর
সমনিদর্ি অযাদর্াদমাদিিিস্ নরদর্াদয়স্ট িমক পূ রদণর বযাপাদর স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারীদের জিয নিদেকিিা
অিু গ্রে র্দর িমক পূ রদণর িময় এই নিদেকিিা অিু িরণ র্রুি:


আপিার সরাগীদর্ এর্ানির্ স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারী পনরদেবা নেদি পাদরি। সয স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারী এই িমক পূ রণ র্রদবি, িাদর্ েদি েদব িার সিই সরাগিমূ দের নচনর্ৎির্, সযগুদিার জিয
পনরদেবার অিু দরাি র্রা েদে।



এই িমক অবিযই নিক্ষার্কীর িাইদিেিারী স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারীদর্ পূ রণ র্রদি েদব (MD, DO, NP, PA) নযনি নিক্ষার্কীর নচনর্ৎিা র্দরদছি এবং নযনি অিু দরাির্ৃি পনরদেবার নভনি নেদিদব বনণকি
সরাগনিণকদয়র িাদর্ িংনিষ্ট নচনর্ৎিাগি ির্য প্রোি র্রদি িক্ষম েদবি। নপিামািা/অনভভাবর্ িমক পূ রণ র্রদি পারদবি িা। সর্াদিা সরনিদিন্ট (প্রনিক্ষণরি িাক্তার) িমক পূ রণ র্রদি পারদবি িা।
ির্ি অিু দরাদির নভনি েদিা িারীনরর্ প্রদয়াজি। অিু গ্রে র্দর নিনিি র্রদবি সয আপিার উির িম্পূ ণক ও িনঠর্। িারীনরর্ নবদিে বযবস্থ্ার ির্ি অিু দরাি পযকাদিাচিা র্রদবি অনিি অভ স্কুি সেির্
(OSH)-এর নিনিদর্ি স্টাি, নযনি বাড়নি বযাখযার প্রদয়াজি েদি আপিার িাদর্ সযাগাদযাগ র্রদবি।




অনির্াংি DOE স্কুদি এর্জি স্কুি িািক উপনস্থ্ি র্াদর্ি। 1:1 িানিকং-এর অিু দরাি এর্নি এর্নি র্দর আিাোভাদব পযকাদিাচিা র্রা েদব।
অিু গ্রে র্দর িির্কিার িাদর্ এই িমক-এ ির্ি ির্য িাইপ বা ির্ি ির্য নপ্রন্ট র্রদবি। পাদঠর অিু পদযাগী, অিম্পূ ণক, স্বাক্ষরেীি বা িানরখেীি িমক প্রনক্রয়ার্রণ র্রা েদব িা এবং
সিগুদিা নিক্ষার্কীর নপিামািা বা অনভভাবর্দের র্াদছ সিরি সেওয়া েদব।



নিক্ষার্কীর পুদরা িাম নেি এবং িার চিমাি নচনর্ৎিানবেয়র্ গুরুদের নববরণ প্রোি র্রুি।



নিনণকি সরাগ/িক্ষণগুদিার প্রভাব, িারীনরর্ িমিযা, এবং/অর্বা আচরণগি িমিযা যা নিক্ষার্কীদর্ স্কুদির বা যািায়াদির িময় বযার্াি র্িাদি পাদর, ইিযানেিে িার িীমাবদ্ধিা এবং/অর্বা
প্রদয়াজিীয় েস্তদক্ষপিমূ দের নববরণ নেি।



সর্াদিা প্রামাণয িনর্ বা পরীক্ষার িিািি র্ার্দি সিগুদিা অন্তভুকক্ত র্রুি যাদি সর্াদিা অিু দরাির্ৃি নবদিোনয়ি পনরদেবা বা গুরুেপূ ণক নবদিে বযবস্থ্ার িু পানরি র্রা
যায়।



সযিব পনরদেবা স্কুদির িময় বা অিযািয স্কুি-িের র্রা সপ্রাগ্রাদম বা র্মকর্াদে আবনিযর্, শুিু সিগুদিার অিু দরাি র্রদবি। এমি সর্াদিা ওেু দির অিু দরাি র্রদবি িা যা স্কুদির িমদয়র
আদগ বা পদর বানড়দি সেওয়া সযদি পাদর।



যনে সর্াদিা নিক্ষার্কীর ওেু ি সিবদির বা সর্াদিা িাক্তানর প্রনক্রয়া িম্পােদির প্রদয়াজি েয়, অিু গ্রে র্দর প্রািনঙ্গর্ সমনিদর্িিস্ অযািনমনিদেিি িমক (MAF) এবং/অর্বা নরদর্াদয়স্ট ির সমনিদর্নি
সপ্রিক্রাইবড্ নিিদমন্ট পূ রণ র্রুি। অিকার েদি েদব িু নিনেকষ্টভাদব ও িষ্টভাদব নিনখি। এিা স্কুি িািকদর্ র্াজনি িাক্তানর োয়বদ্ধিার িাদর্ িম্পােি র্রার িু দযাগ সেদব।



নবর্ল্প ওেু ি প্রোদির অিু দরাি প্রনিনি সক্ষদে আিাো আিাোভাদব নবদবচিা র্রা েদব।



িষ্টভাদব আপিার িাম নেি এবং নিউ ইয়র্ক সস্টি, নিউ জানিক, বা র্াদির্নির্াি এবং পযািনিিভযানিয়ার ববি িাইদিে ও NPI িম্বর অন্তভুকক্ত র্রুি।



সমনিদর্ি অযাদর্াদমাদিিি নরদর্াদয়স্ট িমক-এ:

o
o


অিু গ্রে র্দর অিু দরাি িম্পদর্ক আরও বযাখযা িাদভর জিয আপিার িাদর্ সর্ান্ নেি ও র্খি সযাগাদযাগ র্রদি ভাদিা েয়, িার এর্নি িানির্া নেি।
অিু গ্রে র্দর প্রিযয়দির িনর্ (েিিিামা) িই র্রুি এই মদমক সয, প্রোির্ৃি ির্য িনঠর্।

স্টর্ এনপদিিনরি সমনিদর্ি রুদম নর্ংবা নপ্র-K িািারদণর বযবোযক স্থ্াদি িংরক্ষণ র্রা সযদি পাদর। নিক্ষার্কীর সপ্রিনক্রপিদি সেওয়া এনপদিিনরি নিদেকিিা অিু যায়ী নিক্ষার্কীর িাদর্ স্থ্ািান্তর র্রা
যাদব।

নিক্ষার্কীর েক্ষিার স্তর: নিক্ষার্কীদর্ স্কুদি যিিুর্ু িম্ভব আত্ননিভকরিীি েদি েদব। স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারীদেরদর্ নিণকয় র্রদি েদব সছদিদমদয়নি িািক-নিভকর নর্ িা, িোবিািািীি র্ার্দব নর্ িা,
অর্বা স্বনিভকরভাদব ওেু ি সিবি র্রদি বা সর্াদিা প্রনক্রয়া িম্পন্ন র্রদি পারদব নর্ িা।


িািক-নিভকর: অবিযই িািকদর্ নেদি েদব. ওেু ি িািারণি এর্নি িািাবদ্ধ র্যানবদিদি সমনিদর্ি রুদম রাখা েয়।



িোবিািািীি: প্রাপ্তবয়স্ক র্াদরা িোবিাদি নিদজ নিদজ সিদব। নিক্ষার্কীদর্ িার ওেু ি িিাক্ত র্রদি ও সিবদির িময় জািদি িক্ষম েদি েদব, িার ওেু ি সিবদির উদেিয বু ঝদি েদব, এবং সিবি িা
র্রদি র্ী র্িদব, িার বণকিা নেদি িক্ষম েদি েদব।



স্বনিভকর: নিদজ নিদজ বেি র্রদি/দিবি র্রদি পাদর। সযিব নিক্ষার্কী স্বনিভকর, অিু গ্রে র্দর েিিিামায় এই মদমক ইনিনিদয়ি (িাদমর আেযাক্ষর) নেি সয নিক্ষার্কী স্কুদি এবং স্কুি নিপিে স্কুদির িের
র্রা অিযািয সপ্রাগ্রাদম ও র্মকর্াদে নিদজ নিদজ ওেু ি সিবদি িক্ষম। নিক্ষার্কীদেরদর্ র্খদিাই নিয়নিি দ্রবযানে বেি র্রদি সেওয়া েয় িা।



যনে সর্াদিা েক্ষিার স্তর সবদছ িা সিওয়া েয়, িােদি OSH নিনিদর্ি স্টাি আপিা-আপনি িািক-নিভকর বদি নবদবচিা র্দর যিনেি িা নিক্ষার্কীর স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারী বাড়নি িু পানরি র্রদবি,
নিক্ষার্কীর জিয এর্জি িািক নিনেকষ্ট র্দর সেদবি।

আপিার িেদযানগিার জিয আপিাদর্ িিযবাে।
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