504 বিশেষ িযিস্থা: বেক্ষার্থী ও পবিিাশিি গাইড
1973 সাশেি বিহ্যাবিবেশেেন অ্যাক্ট-এি সসকেন 504 অ্নু যায়ী পািবেক স্কুেগুশোশক সযাগয প্রবিিবিিাযু ক্ত বেক্ষার্থীশেি বিশেষ িযিস্থা বেশি হ্শি।
এসি বিশেষ িযিস্থা বিশেষ বনউ ইয়কথ বসবে বডপােথশেন্ট অ্ভ এডুশকেন (DOE)-এি বিবভন্ন সপ্রাগ্রাে ও কেকথাশে অ্ংেগ্রহ্শেি জনয োিীবিক
সহ্ায়িাি চাবহ্োযু ক্ত বেক্ষার্থীশেিশক িাশেি প্রবিিবিিাহ্ীন সহ্াপাঠীশেি অ্নু রূপ সেিাবভবিক সহ্ায়িা কশি। এই গাইড িযাখ্যা সেয় কািা এই
বিশেষ িযিস্থা োশভি সযাগয, কীভাশি আশিেন কিা সযশি পাশি, এিং কীভাশি বিশেষ িযিস্থাি পবিকল্পনাগুবে তিবি কিা হ্য়।
DOE সপ্রাগ্রাে িা কেথকাে হ্শো, সকানও DOE ভিশন DOE-এি পাোপাবে PA/PTA দ্বািা স্পন্সিকৃি আফোি স্কুে অ্র্িা পাঠযক্রে িবহ্ভভ থি
কেথকােসেভ হ্।
সসকেন 504 সম্পশকথ DOE-এি 504 অ্যাশকাশোশডেন ওশয়িশপজ সর্শক বকংিা আপনাি স্কুশেি 504 সকাঅ্বডথশনেশিি সাশর্ সযাগাশযাগ কশি আিও
জানু ন।

সকান বেক্ষার্থীিা 504 বিশেষ িযিস্থা পািাি সযাগয?

বেক্ষার্থীিা সযাগয বিশিবচি হ্শি যবে:
1. িাশেি সকান োিীবিক িা োনবসক তিকেয র্াশক; এিং
2. তিকেযবে জীিশনি কেপশক্ষ একবে প্রধান কেথকাে উশেখ্শযাগযভাশি সীবেি কশি।

1. োিীবিক অ্র্িা োনবসক প্রবিিবিিা

োিীবিক অ্র্িা োনবসক তিকশেযি বকছু উোহ্িে হ্শো োিীবিক প্রবিিবিিা, স্বাস্থযগি অ্িস্থা, োনবসক তিকেয, এিং বেক্ষে প্রবিিবিিা।
স্বল্পস্থায়ী িা অ্বনয়বেি তিকেয হ্শে কী হ্শি?
 স্বল্প সেয়াবে প্রবিিবিিা (শযেন ভাঙ্গা পা) একজন বেক্ষার্থীশক 504 বিশেষ িযিস্থা োশভি সযাগয কিশি পাশি। এ ধিশনি বিশেষ িযিস্থাি
িািিেয হ্য় কিবেন এই তিকেয স্থায়ী হ্য় এিং সসো কিেুকু সীবেিিকিে কশি।
 অ্বনয়বেি প্রবিিবিিা (শযেন হ্াাঁপাবন) একজন বেক্ষার্থীশক 504 বিশেষ িযিস্থা োশভি সযাগয কিশি পাশি। বেক্ষার্থীিা িখ্নই সযাগয হ্শি
যখ্ন প্রবিিবিিা সবক্রয় র্াকাকােীন সেয় জীিশনি একবে প্রধান কেথকাে উশেখ্শযাগযভাশি সীোিদ্ধ কশি।

2. জীিশনি গুরুত্বপভ েথ কাজকশেথি উোহ্িে








বনশজি যত্ন সনয়া
হ্াাঁো
সেখ্া
সোনা
বস্পবকং (িো)
শ্বাস সনয়া
প্রধান প্রধান োিীবিক বক্রয়া








খ্াওয়া
ঘুোশনা
োাঁড়াশনা
উশিােন কিা
ঝুাঁশক পড়া
বিবডং (পশড় সিাঝা)








েশনাবনশিে
বচন্তা কিা
সযাগাশযাগ কিা
সেখ্া
কাজ সম্পবকথি
হ্াি বেশয় সকাশনা কাজ কিা

সকাশনা বেক্ষার্থীশক 504 বিশেষ িযিস্থাি জনয সযাগয হ্শি হ্শে জীিশনি প্রধান প্রধান কেথকােসেভ শহ্ি উশেখ্শযাগযভাশি সীবেিকিশেি েশধয
"বেক্ষা গ্রহ্ে িা সেখ্া" নাও হ্শি পাশি।
আপনাি সন্তাশনি বক সকাশনা প্রবিিবিিা আশছ যা িাশক উপশি িাবেকাভুক্ত জীিশনি সকাশনা কেথকাে সম্পন্ন কিা সর্শক উশেখ্শযাগযভাশি
বিিি িাশখ্? যবে িাই হ্য়, আপনাি সন্তান সসকেন 504-এি অ্ধীশন বিশেষ িযিস্থা োশভি সযাগয হ্শি পাশি। সবঠক ফেথগুবে স্কুশে জো
সেয়া হ্শে, প্রশিযক বেক্ষার্থীি আশিেন পৃ র্কভাশি পযথাশোচনা কিা হ্শি।
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সসকেন 504-এি আওিায় সযাগয বেক্ষার্থীশেি জনয কী কী বিশেষ িযিস্থা িশয়শছ এিং আবে কীভাশি সসগুশোি অ্নু শিাধ
জানাশিা?
আপনাি সন্তান বিশেষ সু বিধা পািাি সযাগয হ্শি পাশি। সকে ফেথ পাওয়া যায় DOE-এি সহ্েথ সাবভথশসস (স্বাস্থয পবিশষিাসেভ হ্) বকংিা '504
অ্যাশকাশোশডেনস (বিশেষ সু বিধাসেভ হ্)' ওশয়িশপশজ। ফেথগুবেি জনয আপবন আপনাি স্কুশেি 504 সকাঅ্বডথশনেিশকও বজশেস কিশি পাশিন।
504 অ্যাশকাশোশডেন (বিশেষ িযিস্থা িা সু বিধা) ও 504 প্ল্যান সপশি, এই 504 বিশকাশয়স্ট ফেথগুশো আপনাি স্কুশেি 504 সকাঅ্বডথশনেশিি কাশছ
জো বেন:
 বিশকাশয়স্ট ফি সসকেন 504 অ্যাশকাশোশডেন্স পযাশিন্ট ফেথ উইে HIPAA অ্র্িাইশজেন (HIPAA স্বীকৃবিসহ্ 504 বিশেষ িযিস্থাি জনয
বপিাোিাি অ্নু শিাশধি ফেথ, বেক্ষার্থীি বপিাোিাি দ্বািা পভ িেকৃি); এিং
 সেবডশকে অ্যাশকাশোশডেন বিশকাশয়স্ট ফেথ (ডাক্তাবি বিশেষ িযিস্থাি অ্নু শিাশধি ফেথ, বেক্ষার্থীি স্বাস্থয-সসিা প্রোনকািী পভ িেকৃি)।
বেক্ষাগি এিং অ্নযানয বিশেষ িযিস্থা সসইসি বেক্ষার্থীি জনয, যাশেি জনয স্কুেভিশন, ক্লাসরুশে অ্র্িা পিীক্ষায় বিশেষ িযিস্থা গ্রহ্শেি প্রশয়াজন
িশয়শছ। উোহ্িেস্বরূপ, শ্রিে-সেসযাযু ক্ত বেক্ষার্থীি প্রশয়াজন হ্শি পাশি বেক্ষক িা ব্ল্যাকশিাশডথি কাশছ িসাি, বকংিা সকাশনা বেক্ষার্থীি পিীক্ষায়
বিিবি িা িাড়বি সেয় প্রশয়াজন হ্শি পাশি।
অ্পি বিশেষ িযিস্থাি অ্ন্তভুথক্ত হ্শি পাশি সহ্ায়ক যন্ত্র, বিশেষ আসিাি, ভিন অ্বভশযাজন, এিং এবেশভেি িযিহ্াি। একবে িাধা-েুক্ত ভিশনি
অ্নু শিাধ জানাশি বপিাোিাশেিশক DOE অ্বফস অ্ভ স্টুশডন্ট এনশিােশেন্ট িা বডশিক্টি অ্ভ সপ্ল্সশেন্ট ফি বডবিক্ট 75-এি সাশর্ সযাগাশযাগ কিশি
হ্শি।
প্রবিিবিিাি কািশে সযসি বেক্ষার্থীি কাশজ সহ্ায়িা প্রশয়াজন, িািা যাশি DOE সপ্রাগ্রাে ও কেথকাশে অ্ংেগ্রহ্ে কিশি পাশি, সসজনয
পযািাপ্রশফেনযাে বনযু বক্ত। উোহ্িেস্বরূপ: প্রবিিবিিাযু ক্ত সকাশনা বেক্ষার্থী, যাি ডায়াশিবেস আশছ বকন্তু বনশজি িশক্ত গ্লুশকাশজি োত্রা সয বনশজ
পযথশিক্ষে কিশি পাশি না অ্র্িা সকানও বেক্ষার্থী যাি োিীবিক িা োিীিিৃ িীয় অ্ক্ষেিাি কািশে েয়শেে িযিহ্াশি সহ্ায়িাি প্রশয়াজন হ্য়।
যািায়াশি বিশেষ িযিস্থা, সযেন সীবেি যািায়াি সেয় িা পযািাপ্রশফেনযাে সাশপােথ (স্কুে িাশস ওয়ান-অ্ন-ওয়ান সাশপােথ প্রোশনি জনয) পযথাশোচনা
কিশি 504 বেে (শয বেক্ষার্থীি েীঘথশেয়ােী োিীবিক অ্িস্থা গেপবিিহ্ন িযিহ্াশি প্রবিিিকস্বরূপ) বকংিা DOE অ্বফস অ্ভ বপউবপে ট্রান্সশপাশেথেন
(সােবয়ক োিীবিক অ্িস্থা িা স্বল্প িা েীঘথশেয়ােী সীবেি যািায়ািক্ষেশেি জনয)। আিও িশর্যি জনয আপনাি 504 সকাঅ্বডথনশেশিি সাশর্
সযাগাশযাগ করুন।
স্বাস্থয পবিশষিা হ্শো সসসি পবিশষিা সযগুশো বেক্ষার্থীি ঔষধ সসিন (শযেন ইনসু যবেন) অ্র্িা স্কুশে সকানও বিশেষ নাবসথং বচবকৎসা গ্রহ্ে কশি
িাশেি জনয প্রশয়াজন। স্বাস্থয পবিশষিাি অ্নু শিাধ জানাশি, বপিাোিাশক অ্িেযই বনম্নবেবখ্ি ফেথগুশো বেক্ষার্থী স্বাস্থযশসিা প্রোনকািীশক বেশয় পভ িে
কবিশয়, বেক্ষার্থীি স্কুশে স্কুে নাসথ/বচবকৎসা সংক্রান্ত সপোোশিি কাশছ জো বেশি হ্শি:
 সেবডশকেন অ্যাডবেবনশিেন ফেথ (MAF) (ওষু ধ সসিশনি জনয); এিং/অ্র্িা
 সেবডশকবে সপ্রসক্রাইিড্ বট্রেশেন্ট ফেথ (ওষু ধ সসিন ছাড়া)।
িাছাড়া সকাশনা 504 পবিকল্পনা প্রশয়াজন হ্শে বপিাোিাশক অ্িেযই 504 বিশকাশয়স্ট ফেথ 504 সকাঅ্বডথনেি-এি কাশছ জো বেশি হ্শি।

আবে বিশেষ িযিস্থাি অ্নু শিাধ জানািাি পশি কী ঘেশি?

বপিাোিা পভ িে কিা 504 বিশকাশয়স্ট ফেথস 504 সকাঅ্বডথনশেি-এি কাশছ, এিং সেবডশকেন/শেবডশকে বট্রেশেন্ট ফেথ স্কুে ভিশনি নাসথ/বচবকৎসা
সপোোশিি কাশছ জো সেওয়াি পি: 504 সকাঅ্বডথশনেি আপনাি প্রার্বেক বিশকাশয়স্ট ফেথ জো সেওয়াি 5 স্কুে বেিশসি েশধয একবে সভাি
সেয়সভ বচ ধাযথ কিশি আপনাি সাশর্ সযাগাশযাগ কিশিন, এিং অ্নু শিাধকৃি পবিশষিাি ধিশনি উপি বভবি কশি পভ িে কিা 504 বিশকাশয়স্ট ফেথস
পাওয়াি 15 িা 30 স্কুে বেিশসি েশধয সভাবে হ্শি হ্শি। আপবন স্কুেবভবিক 504 বেশেি অ্ংে হ্শিন যা আপনাি অ্নু শিাধ এিং আপনাি সন্তান
সম্পবকথি অ্নযানয প্রাসবঙ্গক ির্য আশোচনা কিশি এিং আপনাি সন্তান বিশেষ িযিস্থাি জনয উপযু ক্ত বক না, এিং যবে উপযু ক্ত হ্য়, িাহ্শে সকান
বিশেষ িযিস্থাগুশো সিশচশয় সিবে উপযু ক্ত, িা বনধথািে কিশি।

ডায়াশিবেস: অ্ন্তিথিথীকােীন সসিা সংক্রান্ত সভা িা বেবেং

যি দ্রুি সম্ভি, এিং DOE-এি ডায়াশিবেস MAF গ্রহ্শেি 5 স্কুে বেিশসি েশধয (যবে না বপিাোিাি সেয়সভ বচি জনয িাড়বি সেয় প্রশয়াজন
হ্য়), স্কুে বেক্ষার্থীি চাবহ্ো এিং কখ্ন ডায়াশিবেস MAF পভ িে কিা হ্শি এিং পভ িে কিাি জনয প্রস্তুি হ্শি, এিং কখ্ন একবে চভ ড়ান্ত 504
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পবিকল্পনা স্বাক্ষি ও িাস্তিায়শনি জনয প্রস্তুি হ্শি, সযেন হ্াইশপা- এিং হ্াইপািবগ্লশসবেয়া, ব্ল্াড গ্লুশকাজ েবনেবিং, ইনসু যবেন প্রোন, এিং
বিশেষ সু বিধাি িযিস্থা, সযেন স্কুে বেিসিযাপী খ্ােয ও পানীশয়ি িযিস্থা িাখ্াি জনয স্টাফশেি প্রবেক্ষে, ইিযাবে বনশয় আশোচনাি জনয স্কুে
অ্যাডবেবনশিেি, 504 সকাঅ্বডথশনেি, বপিাোিা, স্কুে নাসথ এিং অ্বফস অ্ভ স্কুে সহ্েথ সেসয (শযেন িশিা নাবসথং বডশিক্টি, নাবসথং
সু পািভাইজাি, ডায়াশিবেস বেে সেসয, স্বাস্থশসিা প্রোনকািী) সাশর্ একবে বেবেং আহ্বান কিশিন, যবে সম্ভি হ্য়।

সক সক 504 বিশেষ িযিস্থা সম্পবকথি বেবেং-এ (“504 বেে বেবেং”) অ্ংেগ্রহ্ে কিশিন?

504 বেে বেবেংশয় আপবন এিং আপনাি সন্তাশনি সক্ষেিা সম্পশকথ যাশেি ধািো আশছ, িািা র্াশকন। সযসি ির্য পযথাশোচনা কিা হ্শি সসগুশো
িািা সিাশঝন এিং আপনাি সন্তাশনি চাবহ্ো পভ িশেি জনয সযসি বিশেষ সু বিধাি িযিস্থা কিা প্রশয়াজন, সসগুবেি ধিন সম্পশকথ িািা জাশনন। 504
বেে বেবেং-এ বনশচ উবেবখ্ি প্রবিবে সশ্রেীবিভাগ সর্শক অ্ন্তি একজন িযবক্তশক অ্ন্তভুথক্ত কিশি হ্শি:

আপনাি সন্তাশনি সক্ষেিা এিং েক্ষিা বনশয় কর্া িেশি সক্ষে। (শযেন, আপনাি সন্তাশনি বেক্ষক অ্র্িা গাইশডন্স কাউশন্সেি
অ্ংেগ্রহ্ে কিশি পাশিন।)

বিশপােথ অ্র্িা েভ েযায়ন িযাখ্যা কিশি সক্ষে। (শযেন, স্কুশেি সসােযাে ওয়াকথাি অ্র্িা নাসথ অ্ংে বনশি পাশিন।)

আপনাি সন্তাশনি চাবহ্ো পভ িে কিশি পাশি এেন বিশেষ সু বিধাি িযিস্থা সম্পবকথি ির্য বেশি সক্ষে। (শযেন, 504 সকাঅ্বডথশনেি।)
সয সক্ষশত্র স্বাস্থয পবিশষিাি অ্নু শিাধ কিা হ্শয় র্াশক, স্কুে নাসথ, বকংিা অ্বফস অ্ভ স্কুে সহ্েথ সেসযশক (শযেন িশিা নাবসথং বডশিক্টি, নাবসথং
সু পািভাইজাি, ডায়াশিবেস বেে সেসয, স্বাস্থযশসি প্রোনকািীি) অ্িেযই 504 বেে-এি একজন সেসয হ্শি হ্শি।

বেবেংশয় কী ধিশনি ির্য পযথাশোচনা কিা হ্য়?

504 বেে বিবভন্ন সভ ত্র সর্শক, সযেন আপনাি সন্তাশনি পিীক্ষা, পযথশিক্ষে, কাশজি নেুনা, বিশপােথ কাডথ এিং সেবডশকে সিকডথ, ইিযাবে সর্শক প্রাপ্ত
ির্য পযথাশোচনা কিশি। এশি বেশেি জনয আপনাি সন্তাশনি ক্ষেিা, সাফেয, আচিে, এিং স্বাস্থযগি চাবহ্ো িু ঝশি সহ্ায়ক হ্শি। বেক্ষার্থীি সাের্থয
ও চাবহ্োি সসিা বিিিে সেয় এেন সযশকান ির্য বপিাোিা ও স্কুে কেথচািীিা উপস্থাপন কিশি পাশিন।

আপনাি সন্তাশনি ডাক্তাশিি সিাগ-বনেথয় এিং িাি সু পাবিে

আপনাি সন্তাশনি ডাক্তাি অ্িেযই সেবডশকে অ্যাশকাশোশডেন বিশকাশয়স্ট ফেথ পভ িে কিশিন। স্কুেশক বনবেথষ্ট বকছু বিশেষ সু বিধা িযিস্থা
প্রোশনি জনয ডাক্তাি পিােেথ বেশি পাশিন। পিােেথ সেয়া বিশেষ িযিস্থাগুশো উপযু ক্ত বকনা, এিং উপযু ক্ত হ্শে স্কুশে সসগুবে কীভাশি প্রোন
কিা হ্শি, সসবিষশয় 504 বেে বসদ্ধান্ত সনশি।

সযাগযিা কীভাশি বনরুবপি হ্য়?

আপনাি সন্তাশনি প্রবিিবিিা িাি জীিশনি প্রধান সকানও কেথকােশক উশেখ্শযাগযভাশি সীবেি কশি বকনা, িা 504 বেে বিশিচনা কিশি। বেবেংশয়
প্রেি ির্য পযথাশোচনাি বভবিশি বেে (েেবে) এই বসদ্ধান্ত সনশি এিং আপনাি সন্তাশনি প্রবিিবিত্ব স্কুশে িাি কাযথসম্পােনা অ্র্িা অ্ংেগ্রহ্শেি
উপি উশেখ্শযাগয প্রভাি সফশে বকনা, িা বেে (েেবে) বিশিচনা কিশি।
সহ্ায়ক সংোসেভ শহ্ি জনয এই গাইড-এি সেশষ সেয়া েব্দশকাষ সেখ্ুন।

আোি সন্তান বক 504 পবিকল্পনাি োধযশে বিশেশেড সাবভথস (সংবিষ্ট পবিশষিা) োভ কিশি পাশি?
সাধািেি DOE-এি সযসি বেক্ষার্থীি বিশেশেড সাবভথশসি প্রশয়াজন হ্য়, িািা একবে IEP-এি োধযশে সপশয় র্াশক, 504 পবিকল্পনাি োধযশে নয়।
বিশেশেড সাবভথশসি জনয সযাগযিা িযবক্তবভবিক বিশিচনাি দ্বািা বনধথািে কিা হ্য়। বিশেশেড সাবভথশসি উোহ্িেগুবেি েশধয আশছ বফবজকযাে সর্িাবপ,
বস্পচ সর্িাবপ, এিং িাধযিােভ েক কাউশন্সবেং সাবভথস। যবে েশন হ্য় সয আপনাি সন্তাশনি এইসি পবিশষিাি প্রশয়াজন আশছ, সাধািেি 504 বেে
িাশক স্কুে-বভবিক IEP বেে অ্র্িা বডবিক্ট কবেবে অ্ন সস্পোে এডুশকেশনি কাশছ সু পাবিে কিশি।

আোি সন্তাশনি স্বাস্থয পবিশষিাি জনয একবে 504 প্ল্যান (পবিকল্পনাি) প্রশয়াজন আশছ বক?

সযসি বেক্ষার্থীি স্কুশে স্বাস্থয পবিশষিাি প্রশয়াজন িশয়শছ, িাশেি সকশেি 504 প্ল্যান-এি (পবিকল্পনাি) প্রশয়াজন নাও হ্শি পাশি। যবে আপনাি
সন্তাশনি স্বাস্থযগি পবিশষিা িাি স্কুশেি এিং অ্নযানয DOE সপ্রাগ্রাে ও কেথকাশে িাি প্রবিিবিিাহ্ীন সহ্পাঠীশেি েি সেভাশি অ্ংেগ্রহ্শেি
সক্ষেিাশক িাধাগ্রস্ত না কশি, িাহ্শে িাি 504 পবিকল্পনাি প্রশয়াজন সনই। আপনাি স্কুশে 504 সকাঅ্ডথশনেশিি সাশর্ িত্ত্বািধাশনি জনয সযাগাশযাগ
করুন।
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উোহ্িে 1: বেশনি সকাশনা এক সেয় একবে বেক্ষার্থী িাি পাশয়ি আঙু শে আঘাি সপে এিং বচবকৎসাি জনয নাশসথি অ্বফশস সগে। িাি
অ্নয সকান সহ্ায়িা অ্র্িা বিশেষ িযিস্থাি প্রশয়াজন সনই। এ বেক্ষার্থীি অ্পি সকান সহ্ায়িা অ্র্িা বিশেষ িযিস্থাি প্রশয়াজন সনই।
• এই বেক্ষার্থীি 504 প্ল্যান-এি (পবিকল্পনাি) প্রশয়াজন সনই।



উোহ্িে 2: স্কুে চোকাশে, বেশনি বিবভন্ন সেশয় সকান বেক্ষার্থীি ডায়াশিবেস র্াকশে িাশক অ্িেযই িাি িশক্ত গ্লুশকাশজি সেশভে েবনেি
কিশি হ্শি, বনবেথষ্ট সেশয় ইনসু বেন বনশি হ্শি এিং িাি ডায়াশিবেশসি কািশে িার্রুে বিিবি প্রশয়াজন এিং গ্লুকাগন োগশি পাশি।
• এই বেক্ষার্থীি 504 প্ল্যান-এি (পবিকল্পনাি) প্রশয়াজন।

বিশেষ িযিস্থাি আশয়াজন কীভাশি কিা হ্য়?

সকান বিশেষ িযিস্থাগুবে আপনাি সন্তাশনি িযবক্তক চাবহ্ো সশিথাচ্চ পভ িে কশি, সসো 504 বেে বস্থি কশি। আপনাি সন্তাশনি পবিবস্থবি কী িকে
এিং সসোি কািশে বেক্ষার্থীি অ্ংেগ্রহ্ে সক্ষেিাি উপি সকেন গুরুিি প্রভাি পড়শছ, বেে সসো বিশিচনা কিশি। আপনাি সন্তানশক স্কুশে
অ্ংেগ্রহ্শেি সোন সু শযাগ প্রোন কশি, িািা এেন বিশেষ সু বিধা িযিস্থাগুশো সিশছ সনশি।
বেক্ষার্থীশেি নভ যনিে বনশষধাত্মক পবিশিশে প্রশয়াজনীয় বিশেষ িযিস্থা প্রোন কিা হ্য় যাশি িাি প্রবিিবিিাহ্ীন সহ্পাঠীশেি সাশর্ সম্ভািয সিবে
পবিোশে আোন-প্রোনেভ েক সযাগাশযাগ কিা যায়। এি অ্র্থ হ্শো, প্রবিবে 504 বেে বেক্ষাবনশেথেনা সর্শক িবিি হ্ওয়াি এিং সহ্পাঠীশেি সর্শক
বিবিন্ন র্াকাি সেয় সীবেি কিাি জনয একবে আোোভাশি িযবক্তবভবিক 504 পবিকল্পনা তিবি।
 উোহ্িেস্বরূপ: ডায়াশিবেস আশছ এেন সকাশনা বেক্ষার্থী সয স্কুশে িাি বনশজি স্বাস্থযগি অ্িস্থা স্ববনভথিিাি সাশর্ বনয়ন্ত্রে কিশি পাশি না,
িাি জনয একজন পযািাপ্রশফেনযাে বনযু ক্ত কিশি হ্শি সযন বিবন ক্লাশস, বকংিা স্কুে বেিশস বেক্ষার্থীি সাশর্ সিথত্র, সযেন বজেনযাবসয়াে
িা হ্েওশয়শি, িশক্তি গ্লুশকাজ পযথশিক্ষে কিশি পাশিন।
নভ যনিে বনশষধাত্মক পবিশিে বনধথািে কিশি প্রবিবে বেক্ষার্থীি জনয সযসি বিশেষ সু বিধাি িযিস্থাি কর্া বিশিচনা কিশি হ্শি, সসগুশোি েৃ ষ্টাশন্তি
েশধয অ্ন্তভুথক্ত আশছ:
1) বেক্ষার্থীি স্বাস্থয ও বনিাপিা (শযেন, বেক্ষার্থীশক স্থানান্তবিি না কশি জরুবি ওষু ধ প্রশয়াশগ প্রবেবক্ষি স্টাশফি সক্ষেিা)
2) বেক্ষার্থীি চাবহ্ো ও অ্গ্রাবধকাি
3) বপিাোিাি অ্গ্রাবধকাি
4) ক্লাসরুে িা বেক্ষাবনশেথেনা সর্শক িবিি হ্ওয়াি সেয় কোশনা
5) প্রবিিবিিা সনই, এেন সহ্পাঠী বেক্ষার্থীশেি সর্শক েভ শি কাোশনা সেয় কোশনা
6) বেক্ষার্থীি সহ্-প্রবিিবিশত্বি জনয প্রশয়াজনীয় বিশেষ সু বিধাি িযিস্থা
ির্য-উপকিে, সযেন স্কুে নাশসথি েভযিা, সকে বেক্ষার্থীি জনয নভ যনিে বনশষধাত্মক পবিশিে বনবিি কিাি বিষয়বে যর্াযর্ বিশিচনা নয়। সকার্ায়
স্বাস্থয পবিশষিা সেওয়া হ্শি, 504 সকাঅ্বডথশনেি, স্কুে নাসথ, এিং 504 বেে-এি অ্পি সেসযশেি সম্পবকথি প্রশে 504 বেে প্রবিবে বেক্ষার্থীি জনয
আোো আোো েভ েযায়ন পবিচােনা কিশি।

আোি সন্তান একিাি সযাগয বিশিবচি হ্শে, সস বক সিসেয় ওই বিশেষ িযিস্থাি জনয সযাগয বিশিবচি হ্শি?

বপিাোিাশেিশক প্রবি িছি MAF এিং/অ্র্িা সেবডশকবে সপ্রসক্রাইিড্ বট্রেশেন্ট ফেথ অ্িেযই জো বেশি হ্শি। নিুন 504 বিশকাশয়স্ট ফেথসেভ হ্
নিুন িা পবিিবিথি স্বাস্থয িা বিশেষ সু বিধা িযিস্থাি জনয অ্নু শিাশধি সক্ষশত্রও প্রশয়াজন হ্শি, িশি বিেযোন বিশেষ সু বিধা িযিস্থা অ্িযাহ্ি িাখ্াি
জনয প্রশয়াজন নাও হ্শি পাশি।
প্রশয়াজন হ্শে প্রবি বেক্ষা িছি সেষ হ্ওয়াি আশগ অ্র্িা আশিা ঘনঘন 504 পবিকল্পনা পযথাশোচনা কিা হ্শি, এিং পযথাশোচনাি সেয় প্রশয়াজশন
সংশোধন কিা হ্শি।
আপনাি সন্তাশনি প্রবিিবিিা যবে অ্িযাহ্ি র্াশক যা উশেখ্শযাগয োত্রায় িাি স্কুে কেথকাশে অ্ংেগ্রহ্ে সীবেি কশি, িাহ্শে আপনাি সন্তান বিশেষ
িযিস্থাি সযাগয র্াকশি। বেক্ষা িছশিি সম্ভািয সেষ বেশক আসন্ন বেক্ষা িছশিি জনয একবে নিুন পবিকল্পনা তিবিি কিাি েশক্ষয 504 বেে বেবেি
হ্শি।
যবে বসদ্ধান্ত হ্য় সয, বেক্ষার্থীি প্রবিিবিিা আি িাি জীিনযাপশনি সকান গুরুত্বপভ েথ কেথকােশক সীবেি কিশছ না, িাহ্শে বেক্ষার্থী আি বিশেষ
সু বিধাি সযাগয র্াকশি না (িাি 504 প্ল্যান িি হ্শি)।
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আোি সাশর্ কীভাশি সযাগাশযাগ কিা হ্শি?

স্কুেগুবে DOE সসকেন 504 পবেবস সম্পশকথ আপনাি সাশর্ সযাগাশযাগ কিশি। সকে স্কুে প্রবি িছি সসকেন 504-এি অ্ধীশন সনাবেস অ্ভ ননবডসবক্রবেশনেন প্রকাে কশি এিং অ্নু শিাধক্রশে সেয়াি কশি।
যবে 504 বেে বসদ্ধান্ত সনয় সয আপনাি সন্তান 504 বিশেষ সু বিধা িযিস্থা োশভি সযাগয হ্য়, িশি আপবন পাশিন:
 সযাগযিা বিষয়ক বিেবপ্ত। আপবন যবে সযাগযিা বনধথািেী বসদ্ধাশন্ত একেি না হ্ন, িাহ্শে আপনাি স্কুশেি িশিা/বসবেওয়াইড অ্বফশসি
(B/CO) সহ্ের্ বডশিক্টশিি সাশর্ কর্া িেু ন। সযাগাশযাশগি ির্য স্কুে প্রোন কিশি িা সসো সসকেন 504 ওশয়িশপশজ পাওয়া যাশি।
এছাড়াও আপবন সহ্ের্ বডশিক্টশিি বসদ্ধান্তশক চযাশেঞ্জ কশি একবে বনিশপক্ষ বহ্য়াবিংশয়ি অ্নু শিাধ জানাশি পাশিন এিং এজনয আপনাশক
অ্িেযই একবে বেবখ্ি অ্নু শিাধ বসদ্ধান্তবে গ্রহ্শেি 10 বেশনি েশধয জো বেশি হ্শি।
 504 পবিকল্পনা। যবে আপনাি সন্তান বিশেষ িযিস্থা োশভি সযাগয িশে বিশিবচি হ্য়, িাহ্শে 504 সকাঅ্বডথশনেি 504 বেশেি সাশর্
েিােি বনশয় এিং প্রাসবঙ্গক নবর্পশত্রি বভবিশি 504 পবিকল্পনা সম্পন্ন কিশিন। বপিাোিাি বেবখ্ি সম্মবি ছাড়া সকাশনা 504 প্ল্যান িা
পবিকল্পনা িাস্তিায়ন কিা যাশি না, যা সাধািেি প্রোন কিা হ্য় 504 বেে বেবেং-এ, সয বেবেং-এ িা বেবেং-এি পি খ্ুি েীঘ্রই
পবিকল্পনাবে সম্পন্ন হ্য়।
 পুনিায় অ্নু শোেশনি িাবষথক বিেবপ্ত। এই বচবঠশি আপনাশক পিিিথী স্কুে িছশি আপনাি সন্তাশনি 504 বিশেষ িযিস্থাগুশো নিায়ন
কিশি আপনাশক কী কী পেশক্ষপ বনশি হ্শি িা উশেখ্ কিশি।
আিও িশর্যি জনয চযাশন্সেশিি প্রবিধান A-710 এিং সসকেন 504 অ্যাশকাশোশডেনসেভ শহ্ি ওশয়িশপজ সেখ্ুন।

সসকেন 504 প্রবক্রয়ায় আোি ভাষাগি সহ্ায়িা পবিশষিা োশভি অ্বধকাি আশছ বক?

সযসি বপিাোিাি পছশেি ভাষা DOE বচবিি NYC-এি িাবসোশেি িযিহৃি ইংশিবজ-বভন্ন নয়বে অ্বধকিে িযিহৃি ভাষাগুশোি ("অ্ন্তভুথক্ত ভাষা)
একবে হ্শয় র্াশক, িাহ্শে িাশেি অ্নু শিাধসাশপশক্ষ 504 বেবেংগুশোশি সোভাষীি সহ্ায়িা পাওয়াি এিং অ্নভ বেি 504 পবিকল্পনা ও বিেবপ্ত োশভি
অ্বধকাি আশছ। আপবন আপনাি স্কুশেি 504 সকাঅ্বডথশনেি কাশছ ভাষাগি সহ্ায়িাি জনয অ্নু শিাধ কিশি পাশিন। সযসি বপিাোিা ইংশিবজ-বভন্ন
অ্নয সকাশনা ভাষা িা সকাশনা একবে অ্ন্তভুথক্ত ভাষা পছে কশিন, িািাও ভাষাগি সহ্ায়িা পবিশষিাি অ্নু শিাধ জানাশি পাশিন।
যবে আপনাি ভাষাগি সহ্ায়িা পবিশষিা বিষশয় উশদ্বগ র্াশক, অ্নু গ্রহ্ কশি DOE ওশয়িসাইশে (schools.nyc.gov/connect-with-us ) িবেথি
ত্বিায়ন িা এসশকশেেন প্রবক্রয়া অ্নু সিে কিশি পাশিন। যবে স্কুে অ্র্িা বডবিক্ট পযথাশয় আপনাি উশদ্বগ প্রেবেি না হ্য়, িাহ্শে আপবন একবে
অ্বভশযাগ জো বেশি পাশিন। অ্বভশযাগ কীভাশি জো বেশি হ্শি সসোি বিস্তাবিি বিিিে DOE-এি (https://www.schools.nyc.gov/schoollife/school-environment/get-help/parent-complaints-and-appeals) ওশয়িসাইশে সেয়া আশছ।

আপনাি আি সকাশনা প্রে আশছ বক?




সকাশনা প্রে র্াকশে, DOE বকংিা DOE-এি নয় এেন সকাশনা পাঠযক্রে িবহ্ভভ থি সপ্রাগ্রাশে আপনাি সন্তাশনি সু শযাগ সম্পশকথ সকাশনা
উশদ্বগ র্াকশে আপনাি সন্তাশনি 504 সকাঅ্বডথশনেি িা সহ্েথ বডশিক্টি-এি সাশর্ সযাগাশযাগ করুন। এছাড়াও DOE-এি সসকেন 504
সপ্রাগ্রাে েযাশনজাশিি সাশর্ সযাগাশযাগ কিা যাশি 504Questions@schools.nyc.gov ইশেইে বঠকানায়।
উপশি উবেবখ্ি DOE-এি ওশয়িশপজ-এ সেওয়া বিিিে সর্শক বিশেষ িযিস্থা সম্পশকথ আিও জানু ন।

েব্দিাবেকা
বনশচ সসকেন 504 এিং চযাশন্সেশিি প্রবিধান A-710 অ্নু যায়ী বিশেষ িযিস্থাি জনয সযাগয প্রবিিবিিাযু ক্ত বেক্ষার্থী-সংবিষ্ট সংোসেভ শহ্ি একবে
সাি-সংশক্ষপ সেওয়া হ্শো।
সযাগয বেক্ষার্থী: (1) িয়স এেন, যখ্ন প্রবিিবিিাহ্ীন বেক্ষার্থীশেিশক এশেশেন্টাবি (প্রার্বেক) ও সসকন্ডাবি (োধযবেক) বেক্ষা পবিশষিা প্রোন কিা
হ্য়; বকংিা এেন িয়শসি যখ্ন সস্টে-এি আইন অ্নু যায়ী প্রবিিবিিাযু ক্তশেি জনয এশেশেন্টাবি ও সসকন্ডাবি বেক্ষা পবিশষিা প্রোন িাধযিােভ েক
হ্য়; অ্র্িা (2) সকাশনা বেক্ষার্থী যাশক ইনবডবভজুয়ােস উইর্ বডসঅ্যাবিবেবেস এডুশকেন অ্যাক্ট (প্রবিিবিিাযু ক্তশেি জনয বেক্ষা বিবধ, IDEA)
অ্নু যায়ী বি অ্যাশপ্রাবপ্রশয়ে পািবেক এডুশকেন (বিনােভ শেয যশর্াপযু ক্ত সিকাবি বেক্ষা, FAPE) প্রোন কিা সস্টে-এি জনয িাধযিােভ েক।
প্রবিিবিিাযু ক্ত িযবক্ত: (a) যাি োিীবিক অ্র্িা োনবসক প্রবিিবিিা িশয়শছ; (b) যা জীিনযাপনেভ েক কেথকােসেভ শহ্ি কেপশক্ষ একবেশক
উশেখ্শযাগযভাশি সীবেি কশি। “প্রবিিবিত্ব" সংোবয়ি হ্য় বিস্তৃিভাশি এিং প্রবিবে বেক্ষার্থীশক একজন একজন কশি বনেথয় কিা হ্য়।
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োিীবিক অ্র্িা োনবসক প্রবিিবিিা: সযশকাশনা োিীিিৃ িীয় তিকেয িা অ্িস্থা, অ্র্িা বিকৃি েেথন হ্ওয়া, বকংিা অ্বস্থবিষয়ক অ্িেু বপ্ত যা েিীশিি
বনম্নিবেথি এক িা একাবধক বিষশয় ক্ষবিগ্রস্ত কশি: বনউশিােবজকাে; োস্কুশোশস্কবেোে; সস্পোে সসন্স অ্গথযানস; বস্পচ অ্গথযান্সসহ্ সিবস্পশিেবি;
কাবডথওভাস্কুোি; বিশপ্রাডাকবেভ; ডাইশজবস্টভ; সজবনশো-ইউবিনাবি; সহ্বেক ও বেশেবেক; বস্কন; এিং অ্যাশন্ডাক্রাইন; অ্র্িা সকাশনা োনবসক িা েনবিোন জবনি তিকেয।
প্রধান প্রধান জীিনযাপনেভ েক কেথকাে: উোহ্িেস্বরূপ:
 কািও যত্ন সনওয়া, হ্াি বেশয় সকাশনা কাজ কিা, হ্াাঁো, সেখ্া, সোনা, কর্া িো, শ্বাস সনওয়া, সেখ্া, েশনাবনশিে কিা, বচন্তা কিা এিং
কাজ কিা; এিং
 প্রধান প্রধান োিীবিক বক্রয়া (শযেন ইবেউন বসশস্টে, স্বাভাবিক সকাষ িৃ বদ্ধ, এিং ডাইশজবস্টভ, িাওশয়ে, ব্ল্াডাি, বনউশিােবজশকে, সেইন,
সিসবপশিেবি, সাকুথশেেবি, এিং অ্যাশন্ডাক্রাইন ফাংেনস)।
পযথাপ্তভাশি সীবেিকিে: সীবেিকিশেি পযথায় বনধথাবিি হ্য় িযবক্ত বভবি, এিং সসো িযাখ্যা কিা হ্য় সাধািে চেো ও কন্টযাক্ট েযান্স ছাড়া প্রেেশনি
জনয গৃ হ্ীি অ্নযানয বনিািেেভ েক িযিস্থাি (শযেন ওষু ধ, প্রশস্থবেক বডভাইস, সহ্ায়ক িা অ্যাবসবস্টভ বডভাইস) উপি প্রভাি বিশিচনা না কশি।
সকাশনা তিকেয পযথাপ্তভাশি সীবেিকিেকািী বহ্শসশি বিশিবচি হ্শি হ্শে সসোশক জীিন-যাপশনি সকাশনা গুরুত্বপভ েথ কাজকেথশক সিাধ কিশি িা
িাধাস্বরূপ হ্শি হ্শি, সসো নয়।
সপ্রাগ্রাে িা কেথকাে: সকাশনা সপ্রাগ্রাে িা কেথকাে হ্শো DOE ভিশন পযাশিন্ট অ্যাশসাবসশয়েন (PA)/ অ্যাশসাবসশয়েশনি কাশছ (PTA)-সহ্, DOE-এি
স্পন্সিকৃি পাঠযক্রে িবহ্ভভ থি আফোি স্কুে কেথকাে।
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