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চ্যাদেলদরর প্রবিধান
নম্বর: A-710
বিষয়: বিক্ষার্থীদের জনয সেকিন 504 েংক্রান্ত নীবি এিং পদ্ধবিেমূ হ
সেণী: বিক্ষার্থী
ইেয যর িাবরখ: 10 সেদেম্বর, 2021

পবরিিথদনর োরাংি
এই প্রবিধান, 20 জানয য়াবর, 2021 িাবরদখর, চ্যাদেলদরর প্রবিধান A-710-সক হালনাগাে এিং স্থলাবিবষক্ত কদর।
পবরিিথনেমূ হ


িদরা/বেবিিযাপী অবিে সহলথ বিদরক্টরস-এর সনিওয়াকথ সহলথ বলয়াদজাোঁদের পেবিেমূ হ হালনাগাে কদর (দেকিন IV, V, VI, VII, IX)।



"নীবি প্রচ্ারকরণ"-এর অধীদন বপিামািাদক প্রেত্ত উপকরণেমূ হ হালনাগাে কদর (দেকিন I.B)।



“পযাদরন্ট” পবরিাষা েংজ্ঞাবয়ি কদর (দেকিন I.C)।



সকন্দ্রীয় ির্া সেন্ট্রাল সেকিন 504 সকাঅবিথদনিরদক সেকিন 504 সপ্রাগ্রাম মযাদনজার বহদেদি আখযাবয়ি করা হদয়দে িা েয স্পষ্ট কদর (দেকিন
II.A)।



প্রারবিক িাষা হালনাগাে কদর, সেখাদন DOE "কমথেূবচ্ িা সপ্রাগ্রাম" উদেখ করা হদয়দে সেখাদন "কমথকাণ্ড" সোগ করা হদয়দে, এিং েয স্পষ্ট
কদর সে, স্কযল একবি DOE কমথেূবচ্ িা সপ্রাগ্রাম (োরেংদক্ষপ, িূ বমকা, সেকিন III, IV, V)।



েিথত্র “non-disabled peers” (অ-প্রবিিন্ধী েহপাঠী) পবরিাষাবি “peers who do not have disabilities” (দেেি েহপাঠীর প্রবিিবন্ধিা
সনই) বহদেদি পবরিিথন করা হদয়দে।



সেকিন I-এ সেকিন 504-এর অধীদন বিষমযহীনিার বিজ্ঞবি বপিামািার কাদে প্রচ্াদরর িাধয-িাধকিা হালনাগাে কদর, এিং সেকিন VII.A.এ অনয বলবপমূ লক সরিাদরে অপোরণ কদর।



েয স্পষ্ট কদর সে েংবিষ্ট DOE বিবিিনেমূ দহর োদর্ পরামিথ োদপদক্ষ, সেকিন 504 সপ্রাগ্রাম মযাদনজার, সেকিন II.A-এ উদেবখি পদ্ধবি এিং
িমথেমূ দহর মানেণ্ড বনধথারণ কদর।



আিিযক কদর সে, স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনিরদক অিিযই একজন লাইদেেধারী প্রিােক (অযািবমবনদেির), িত্ত্বািধায়ক (েয পারিাইজার),
বিক্ষক, পর্বনদেথিনামূ লক পরামিথক (গাইদিে কাউদেলর), স্কযদলর মদনাবিে (োইদকালবজস্ট), অর্িা েমাজ সেিামূ লক কমথী (দোিযাল ওয়াকথার)
হদি হদি, বেবন স্কযদল পূ ণথ-কালীন েময় (িযল-িাইম) কাজ করদিন (দেকিন II.B)।



েয স্পষ্ট কদর সে স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনির অনযানয োবয়ত্ব পালদনর পািাপাবি, েয বনবেথষ্ট প্রবিক্ষণেমূ দহ অংিগ্রহণ করদিন (দেকিন II.B)।



েয স্পষ্ট কদর সে 504 সকাঅবিথদনির, স্টাি কিতক
থ অনয দরাধ পািার পাোঁচ্ (5) স্কযল বেিদের মদধয অিিযই বপিামািাদক বিজ্ঞবি পাঠাদি হদি
(দেকিন III.A.2)।



েয স্পষ্ট কদর সে সেকিন III.A-এ উদেবখি িমথেমূ হ হদে 504 েংক্রান্ত অনয দরাধ িমথ।



"504 েলগি েিা িা বিম বমবিং"-এর িণথনা সর্দক "Assessment" (মূ লযবনধথারণ) অপোরণ কদরদে (দেকিন IV.B) এিং সকানও বিক্ষার্থীর
সেকিন 504 সোগযিা বনরুপদণ “evaluate” (মূ লযায়ন) - “assessment” (মূ লযবনধথারণ)-এর স্থলাবিবষক্ত হদয়দে (দেকিন III.A, IV)।



504 অনয দরাদধর িমথ এিং সমবিকযাল িমথেমূ হ, এিং অনয িাে এিং/অর্িা সোিাষ েংক্রান্ত বপিামািার অনয দরাধেমূ দহ ির্য সোগ কদর (দেকিন
III.B)।



েয স্পষ্ট কদর সে স্কযল-বিবত্তক 504 বিম, োদের োদর্ও 504 বিম-এর পরামিথ করা উবচ্ি, এর পািাপাবি সেকিন 504 সপ্রাগ্রাম মযাদনজার এিং
সহলথ বিদরক্টরগণও 504 বিদমর জনয েংস্থান িা বরদোেথ (দেকিন IV.A)।

1
T&I 31979 Chancellor Regulation A-710 (Bangla)

A-710



শিক্ষার্থীদের জন্য সেকিন্ 504 েংক্রান্ত ন্ীশি এবং পদ্ধশিেমূহ

9/10/2021

504 বিম বমবিং-এর েময়দরখা (দেকিন IV.B)
o

েয স্পষ্ট কদর সে 504 সকাঅবিথদনিরদক অিিযই বপিামািা কিতক
থ েূ ত্রপািকতি 504 অনয দরাধ পাোঁচ্ (5) স্কযল বেিদের মদধয 504 বিম
বমবিং েময়েূ বচ্ করদি হদি।

o

েয স্পষ্ট কদর সে, অবিে অি স্কযল সহলথ, প্রদোজয ঔষধ প্রোন েংক্রান্ত িমথ (দমবিদকিন অযািবমবনদেিন িমথ, MAF) অর্িা স্বাস্থয
পরীক্ষা অনয োয়ী বচ্বকৎো েংক্রান্ত িমথ (দমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড বিিদমন্ট িমথ) পেথাদলাচ্না কদর র্াকযক বকম্বা না র্াকযক, 504 বিম
বমবিং অনয বিি হদি পাদর।

o

কখন 504 বিম বমবিং অিিযই হদি হদি সেিার বিবত্তদি েময়দরখা পবরিবিথি হদয়দে।



েয স্পষ্ট কদর সে 504 সকাঅবিথদনির 504 বিম বমবিংদয়র অন্তি পাোঁচ্ (5) স্কযল বেিদের আদগ বপিামািাদক অিিযই বলবখিিাদি স্মরণ কবরদয়
সেদিন, এিং িাদেরদক 504 প্ল্যান-এর একবি প্রস্তাবিি খেড়া অন্তিযথক্ত করদি উৎোবহি করা হদে (দেকিন IV.B.6)।



েয স্পষ্ট কদর সে 504 বিম প্রােবিক সমবিকযাল সরকিথ বিদিচ্না কদর (দেকিন IV.B.7)।



“Appendix A (েংেয বক্ত A) ” অপোরণ কদর এিং িার পবরিদিথ পাঠকদেরদক 504 বিদিষ েয বিধাদি বনদয় োয়: বিক্ষার্থী এিং পবরিার গাইি
অর্িা 504 বিদিষ েয বিধার ওদয়িদপজ (দেকিন IV.C.2)।



"জীিদনর গুরুত্বপূ ণথ কাজকমথ" এিং "উদেখদোগযিাদি েীবমি" েংক্রান্ত বিষয়িস্তু েংদিাধন কদর ো 504 বিদিষ েয বিধায়(েমূ দহ) বিক্ষার্থীর
সোগযিা মূ লযায়দন 504 বিম বিদিচ্না কদর (দেকিন IV.C.2.c)।



504 বিদমর জনয ির্য-েংস্থান িা বরদোেথ বহদেদি 504 সপ্রাগ্রাম মযাদনজার সেকিনবি সোগ কদরদে (দেকিন IV.C.3)।



সোগযিা বনধথারণ বিজ্ঞবি েংক্রান্ত বিষয়িস্তু, সেকিন V.C সর্দক সেকিন IV.C.4-এ েবরদয় সনয়া হদয়দে।



504 বিম প্রােবিক 504 অযাকদমাদিিন প্ল্যান সিমদপ্ল্ি (বিদিষ েয বিধা পবরকল্পনা েক) িযিহার কদর 504 প্ল্যান-এর খেড়া বিবর করা িাধযিামূ লক
কদর (দেকিন V.A)।




বিক্ষার্থীদক স্বল্পিম িাধাবনদষধেয ক্ত পবরদিদি বিদিষ েয বিধা প্রোন েংক্রান্ত বিষয়িস্তু সোগ কদর (দেকিন V.A.3)।
িাষা হালনাগাে, এিং নিযন উপধারার পািাপাবি "বিদিষ েয বিধা ির্া অযাকদমাদিিন-এর উোহরণেমূ হ" েম্পবকথি বিষয়িস্তু সোগ কদরদে
(দেকিন V.B)।



েয স্পষ্ট কদর সে MAF িা সমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড বিিদমন্ট িমথ (স্বাস্থয পরীক্ষা অনয োয়ী বচ্বকৎো েংক্রান্ত িমথ)-এ ো উদেবখি আদে সেিা
সর্দক েবে বিক্ষার্থীর অবিবরক্ত বিদিষ েয বিধার প্রদয়াজন হয়, িদি একবি 504 প্ল্যানও িাধযিামূ লক হদি, এিং আিিযক িমথগুদলা হালনাগাে
কদরদে (দেকিন V.B.1)।



504 প্ল্যান চ্ূড়ান্তকরণ েংক্রান্ত বিষয়িস্তু হালনাগাে কদরদে (“বিজ্ঞবপি এিং েম্মবি”) (দেকিন V.C)।



স্কযল িেদরর (দেকিন V.D) মাদে DOE স্কযলেমূ দহ বিক্ষার্থীদের িযােিাদরর বিষদয় 504 বিদিষ েয বিধা প্ল্যাদনর নবর্পত্র প্রবক্রয়াকরণ এিং
িাস্তিায়দনর বিষয় হালনাগাে কদর।



“অনয স্কযল বিবেক্ট অর্িা প্রাইদিি িা চ্ািথার স্কযল সর্দক িযােিারেমূ হ” সেকিন V.E পেথন্ত বনদয় োয় এিং “নন-DOE স্কযল” বিদরানাম এিং
বিষয়িস্তু হালনাগাে কদর।



MAF অর্িা স্বাস্থযবিষয়ক বচ্বকৎোর জনয সপ্রেক্রাইিকতি িমথ, এিং/অর্িা 504 প্ল্যানেয ক্ত বিদর আো বিক্ষার্থী োদের পরিিথী স্কযল িেদর স্বাস্থয
পবরদষিা আিবিযক হদি পাদর িাদের বপিামািার োদর্ এইেি বিষয় এিং পেথায়িত বত্তক সেেি বজবনে করদি হদি সেগুবলর িাবষথক নিায়ন



প্রবক্রয়া হালনাগাে কদর এিং 504 পবরকল্পনা সকাঅবিথদনির অর্িা িার োবয়দত্ব বনেয ক্ত িযবক্তর জনয িিথ বনধথারণ কদর।
“CSE-সি আিবিযক সরিাদরল”-সক “সস্পিাল এিযদকিন োবিথে”-এ পবরিিথন কদর এিং েম্পবকথি বিষয় (দেকিন V.G) হালনাগাে কদর।



সেকিন II.B (দেকিন VI)-এ হালনাগাে 504 সকাঅবিথদনিদরর োবয়দত্বর োদর্ েমবিি সরকিথবকবপংদয়র িিথ হালনাগাে কদর।



পেথাদলাচ্না প্রবক্রয়ার বিবিন্ন বলংক এিং িাষা, এিং চ্যাদেলদরর প্রবিধান A-820 (দেকিন VII)-এ অবিদোবজি ক্রে-দরিাদরে হালনাগাে কদর।



সেকিন VIII “বিকল্প অবিদোগ প্রবক্রয়া” সোগ কদর।



সেন্ট্রাল সেকিন 504 সকাঅবিথদনির (দেকিন IX)-এর সোগাদোদগর ির্য হালনাগাে কদর।

2

A-710

শিক্ষার্থীদের জন্য সেকিন্ 504 েংক্রান্ত ন্ীশি এবং পদ্ধশিেমূহ

9/10/2021

চ্যাদেলদরর প্রবিধান
নম্বর: A-710
বিষয়: বিক্ষার্থীদের জনয সেকিন 504 েংক্রান্ত নীবি এিং পদ্ধবিেমূ হ
সেণী: বিক্ষার্থী
ইেয যর িাবরখ: 10 সেদেম্বর, 2021
োরেংদক্ষপ
1973 (29 U.S.C. § 794, 34 C.F.R. § 104)-এর পুন্ববােন্ আইদন্র সেকিন্ 504-এ েংজ্ঞাশিি
প্রশিবশিিাযুক্ত শিক্ষার্থী সযাগ্যিাি সযেব শিক্ষার্থী DOE স্কু ল এবং সপ্রাগ্রাদম অংিগ্রহণ করদে
এবং DOE সপ্রাগ্রাম এবং কমবকাদে অংি শন্দি যাদের শবদিষ েুশবধা প্রদিাজন্ আদে িাদের জন্য
এই প্রশবধান্ শন্উ ইিকব শেটি শিপার্বদমন্ট অভ এিু দকিদন্র ন্ীশি এবং প্রশক্রিার শববরণ সেি
িূ বমকা
প্রবি স্কযল িের, DOE 1973 োদলর পযনিথােন আইদনর (ো সেকিন 504 অর্িা 504 বহদেদিও পবরবচ্ি) সেকিন 504-এর েংজ্ঞা
অনয োয়ী সোগয বিক্ষার্থীদের িনাক্ত এিং মূ লযায়ন কদর, োদের অপ্রবিিন্ধী েহপাঠীদের োদর্ েমানিাদি DOE- এর সপ্রাগ্রাম (এর
অন্তিযথক্ত স্কযলও) এিং কমথকাদণ্ড অংিগ্রহদণর জনয বিদিষ েয বিধার সেৌবক্তক চ্াবহো আদে।

এই প্রবিধাদন সেিাদি িবণথি, সেেি

বিক্ষার্থীর এই ধরদনর বিদিষ েয বিধার চ্াবহো হদি পাদর, িাদেরদক স্কযল-বিবত্তক 504 বিম (বনদচ্র সেকিন IV.A-এদি বিিরণ সেয়া
আদে) কিতথক মূ লযায়ন করা হয় এিং, েখন সেবি ের্াের্ হয়, িখন বপিামািা কিতথক অনয দমাবেি হয়, এিং বলবখি সেকিন 504
বিদিষ েয বিধার পবরকল্পনা (504 পবরকল্পনা) অনয োয়ী েয বিধা প্রোন করা হয় ো বিক্ষার্থী কী কী েয বিধা পাদি সেবি উবেবখি র্াদক।
I.

নীবির বিিরণ
A. বনউ ইয়কথ বেবির প্রবিবি পািবলক স্কযল এিং বিক্ষাবিষয়ক সপ্রাগ্রাম অিিযই সেকিন 504-এর অধীদনর DOE- এর
অ-বিষদমযর সনাবিে. সেখাদন অন্তিযথক্ত এই প্রবিধান েম্পবকথি ির্য, সেবি এমন েত িযমান স্থাদন সপাস্ট করদি োদি
স্কযল-কমথী, বপিামািা এিং বিক্ষার্থীদের েত বষ্টদগাচ্র হয়। এই সন্াটিেটি DOE-এর
ওদিবোইর্:https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/noticeof-non-discrimination-under-504---accessible.pdf- এ সপাস্ট করা আদে
B. স্কযলগুবল অিিযই িাবষথক-বিবত্তদি োড়াও. অনয দরাধক্রদম DOE বিক্ষার্থীদের েকল বপিামািাদক বনদচ্ উবেবখি েি
োমগ্রী প্রোন করদি: সেকিন 504- অধীদন অ-বিষদমযর সনাবিে; এিং িবিথর পদর স্কযল িেদরর সেদকান েমদয়,
504 বিদিষ েয বিধা পবরকল্পনা: শিক্ষার্থী এবং ফ্যাশমশল গ্াইি
যা(https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/504accommodations-student-and-family-guide ) লিয এিং নিযন বিক্ষার্থী সেকিন 504 পযাদরন্ট সলিার (
https://infohub.nyced.org/in-our-schools/translations/forms/
health-forms-and-notices) োইদি লিয।
C. এই প্রবিধাদন েখনই “পযাদরন্ট” িব্দবি িযিহৃি হয়, িার অর্থ হদলা বিক্ষার্থীর বপিামািা অর্িা অবিিািক, অর্িা
বপিামািা স্থানীয় সকানও িযবক্ত অর্িা বিক্ষার্থীর সেখাদিানা কদর এমন েম্পকথেযক্ত সকানও িযবক্ত, অর্িা বিক্ষার্থী,
েবে সে একজন স্ববনিথর নািালক অর্িা সে 18 িের িয়েী হদয় র্াদক।
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নীবি িাস্তিায়ন
এই প্রবিধান মানা হদে বকনা সেবি বনবিি করদি সেন্ট্রাল এিং স্কযল স্তদর বনধথাবরি িযবক্তগণ র্াকদিন।
A. প্রােবিক DOE বিবিিন, সেন্ট্রাল সেকিন 504 সকাঅবিথদনির, বেবন সেকিন 504 সপ্রাগ্রাম মযাদনজার বহদেদিও
পবরবচ্ি, বিবন বপিামািার কাদে সেকিন 504-এর অবধকার, সেকিন 504 সরিাদরল, এিং সেকিন 504
মূ লযায়ন বিষয়েমূ হ জানাদি সে মানেম্মি প্রবক্রয়া এিং িমথ িযিহৃি হদি সেগুবল সপ্রেক্রাইি করদিন।
B. প্রদিযক বপ্রবেপযাল একজন স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনির বনদয়াগ সেদিন বেবন স্কযল স্তদর এই প্রবিধাদনর
িাস্তিায়ন িত্ত্বািধান করদিন। স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনিরদক অিিযই একজন লাইদেেধারী প্রিােক
(অযািবমবনদেির), িত্ত্বািধায়ক (েয পারিাইজার), বিক্ষক, পর্বনদেথিনামূ লক পরামিথক (গাইদিে কাউদেলর),
স্কযদলর মদনাবিে (োইদকালবজস্ট), অর্িা েমাজ সেিামূ লক কমথী (দোিযাল ওয়াকথার) হদি হদি, বেবন স্কযদল পূ ণথকালীন েময় (িযল-িাইম) কাজ করদিন (দেকিন II.B)। এই প্রবিধাদনর োদর্ েমবিিিাদি, 504
সকাঅবিথদনিদরর োবয়ত্বেমূ দহর মধয পদড় বকন্তু এদিই েীবমি নয়:


সেকিন 504-এর অধীদন বিষমযহীনিার বিজ্ঞবিবি স্কযদল েকল বিক্ষার্থীর বপিামািার েত বষ্টদগাচ্র হয়
এমন স্থাদন সপাবস্টং এিং বিিরণ করদি;



চ্যাদেলদরর প্রবিধান A-663-এ সেিাদি েংজ্ঞাবয়ি(অনূ বেি,
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-663english) সেিাদি সেকিন 504 বচ্বঠপত্র, সনাবিে, এিং অনয দরাদধর িমথেমূ হ বপিামািাদের “সেেকল
িাষায় পবরদষিা সেয়া হয় সেইেি িাষায়) বিিরণ করা হদি;



আদগর স্কযল িেদর বিদর-আো বিক্ষার্থী োরা 504 বিদিষ েয বিধা লািা কদরদে িাদের বপিামািাদের
বেদক সখয়াল বেদি হদি;



সেকিন 504 প্রবক্রয়া েময়ানয োয়ী পবরচ্ালনায় DOE সেেকল িমথ েরকার সেগুবল সেন DOE পায়
সেবিষয়বি বনবিি করদি বপিামািা, স্কযল, িদরা/বেবিওয়াইি অবিে, সেন্ট্রাল কমথী, এিং স্বাস্থয প্রেত্ন
প্রোনকারীগণদক েমবিি করা;



জমাোনোদনর পর এিং 504 বিম বমবিংদয়র আদগ পূ রণকতি 504 অনয দরাদধর িমথগুবলর বিষয় বনদয়
বপিামািার োদর্ পেথাদলাচ্না এিং আদলাচ্না করদি হদি;



বিদিষ েয বিধার অনয দরাধ মূ লযায়ন করদি 504 বিমেমূ হ আহ্বান করাআ;



504 পবরকল্পনা বিবর এিং চ্ূড়ান্ত করার বিষয়বি িত্ত্বািধান করা;



স্কযল নাদেথর কাদে সেদকান স্কযল কমথী োর প্রােবিক স্বাস্থয-েংক্রন্ত প্রবিক্ষদণর চ্াবহো রদয়দে িাদক পবরচ্য়
কবরদয় সেয়ােহ, সেদকান বিদিষ েয বিধা িযিস্থার িত্ত্বািধান করা, সেমন িায়াদিবিে প্রেত্ন অর্িা অযালাবজথ
ঘবিি সক্ষদত্র কী কী িযিস্থা সনয়া সেদি পাদর, DOE সপ্রাগ্রাম এিং কমথকাদণ্ড (এর মদধয আদে স্কযল েির)
বিক্ষার্থী িবিথদি েহায়িা প্রোন;



এর মদধয আদে স্কযদলর এই প্রবিধান িাস্তিায়দনর োদর্ প্রােবিক িযািা রক্ষণাদিক্ষণ করা বকন্তু এদিই
েীবমি নয়:
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504 বিদিষ েয বিধার অনয দরাদধর িকযযদমন্টেমূ হ সে িাবরখগুবলদি বপিামািার কাদে বিিরণ করা
হদয়দে এিং সিরি পাওয়া বগদয়দে:

o

সে িাবরদখ (গুবল)-দি 504 বমবিং (েমূ হ)-এর েময়েূ বচ্ করা এিং অনয বিি হদয়দে, এিং বমবিংদয়
অংিগ্রহণকারীদের (এর অন্তিযক্ত
থ োরা সিবলকনিদরদের মাধযদম অংি বনদয়দে) নাম এিং
পেিী।

o

বিক্ষার্থী েম্পবকথি বিস্তাবরি পবরচ্য়;

o

অনয িাে এিং সোিাষী পবরদষিার চ্াবহোেহ বপিামািা েম্পবকথি বিস্তাবরি;

o

প্রদিযক বিক্ষার্থীর 504 পবরকল্পনার েংরবক্ষি কবপ, 504 অনয দরাদধর িকযযদমন্ট, এিং অনয
প্রােবিক েহায়ক িকযযদমন্ট (উোহরণস্বরুপ, সোগযিার সনাবিে, উপবস্থবির বিি) েহ সকান
বিক্ষার্থীদের 504 পবরকল্পনা িিথমাদন িহাল আদে;

o

অনয দমাবেি বিদিষ েয বিধা িাস্তিায়দনর জনয সেেি কমথী োবয়ত্বপ্রাি িারােহ, প্রদিযদকর বিদিষ
েয বিধার অনয দরাধ এিং কী বনধথাবরি হদয়দে সেইেি; এিং

o

III.

বিক্ষার্থীর 504 পবরকল্পনার োদর্ েম্পত ক্ত সেদকান উদ্ভূি ঘিনা অর্িা িলািদলর বলবখি সরকিথ।

DOE-এর িাধযিামূ লক প্রার্বমক অর্িা নিযন কদর িাবষথক 504 সকাঅবিথদনির সিবনংদয় অংিগ্রহণ, এিং
স্কযল িের চ্লাকাদল সেদকান িাড়বি সিবনং (স্বাস্থয-েংক্রান্ত সিবনং এর অন্তিযথক্ত)

সেকিন 504 বিদিষ েয বিধা িযিস্থার অনয দরাধ
A. স্কযল কমথীগণ কিতথক উদেযাগ গত হীি অনয দরাধ
1. স্কযল কমথীগণ সেদকান বিক্ষার্থী োদক সেৌবক্তকিাদি ধারণা করা হয় সে, সে প্রবিিবন্ধিােয ক্ত এিং িার অপ্রবিিন্ধী
েহপাঠীদের োদর্ েমিার বিবত্তদি DOE সপ্রাগ্রাম এিং কমথকাদণ্ড অংিগ্রহদণর জনয সেকিন 504-এর অদর্থর
অধীদন বিদিষ েয বিধার চ্াবহো রদয়দে িাদক একবি 504 বিম কিতথক মূ লযায়দনর জনয স্কযল কমথীগণ একবি
অনয দরাদধর উদেযাগ গ্রহণ করদি।

স্কযল কমথীগণ কমথী-উদেযাগ গত হীি অনয দরাদধর পবরিদিথ বপিামািাদেরদক

সেকিন 504-এর জনয অনয দরাধ উৎোবহি অর্িা সেবির অনয দরাধ আিবিযক করদি না। কমথীগণ স্কযল-বিবত্তক
504 সকাঅবিথদনিদরর োদর্ সোগাদোগ কদর অনয দরাদধর উদেযাগ গ্রহণ কদর।
2. কমথীগণ কিতথক উদেযাগকতি অনয দরাধ পািার পাোঁচ্ (5) স্কযল বেিদের মদধয, 504 সকাঅবিথদনির অিিযই
বপিামািাদক DOE বমবিংদয়র েূ বচ্িযক্ত সনাবিে িযিহার কদর বলবখিিাদি জাবনদয় সেদি। েখন স্কযল কমথীগণ
অনয দরাদধর উদেযাগ সনন, 504 অনয দরাদধর িমথগুবল িখনও অিিযই বিক্ষার্থীর 504 বিদিষ েয বিধার (েমূ দহর)
সোগযিা 504 বিম কিতথক মূ লযায়দনর আদগ, সেমনবি প্রদোজয, বপিামািা এিং বিক্ষার্থীর স্বাস্থয প্রেত্ন প্রোনকারী
কিতক
থ পূ রণ করদি হদি। ফ্মবগুশল DOE ওদয়িোইি https://www.schools.nyc.gov/schoollife/health-and-wellness/504-accommodations-সিও পাওয়া োদি।
3. বপিামািা েবে বিদিষ েয বিধার অনয দরাদধর িমথ পূ রণ করদি অর্িা সেকিন 504 মূ লযায়দন েম্মবি প্রোন
করদি না চ্ান, িাহদল স্কযল কিতক
থ আর সকান পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদি না। েম্মবির িযর্থিার একবি সরকিথ
রাখা হদি।
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B. বপিামািা কিতথক অনয দরাদধর উদেযাগ
1. 504 বিদিষ েয বিধার জনয বপিামািার অনয দরাদধ, প্রদয়াজদন, অিিযই অন্তিযক্ত
থ র্াকদি বিক্ষার্থীর স্বাস্থয
প্রেত্নপ্রোনকারীর কাদে সর্দক েহায়ক িকযযদমন্টস েহ,এিং সেগুবল বলবখিিাদি বনদচ্ উবেবখি DOE িমথ
(504 সকাঅবিথদনির অর্িা DOE-এর ওদয়িোইদি লিয) িযিহার কদর স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনিদরর
কাদে জমা বেদি হদি হদি।


বরদকাদয়স্ট ির সেকিন 504 অযাদকাদমাদিিে পযাদরন্ট িমথ উইে HIPAA অর্রাইদজিন (HIPAA
স্বীকতবিেহ 504 বিদিষ িযিস্থার জনয বপিামািার অনয দরাদধর িমথ, বিক্ষার্থীর বপিামািার দ্বারা পূ রণকতি);
এিং



সমবিদকল অযাদকাদমাদিিন বরদকাদয়স্ট িমথ (িাক্তাবর বিদিষ িযিস্থার অনয দরাদধর িমথ, বিক্ষার্থীর স্বাস্থযসেিা প্রোনকারী পূ রণকতি)।

সেমনিাদি বনদচ্র সেকিন V.B.1-সি িবণথি আদে, স্বাস্থয পবরদষিার অনয দরাধ জানাদি, বপিামািাদক অিিযই
বনম্নবলবখি িমথগুদলা বিক্ষার্থী স্বাস্থযদেিা প্রোনকারীদক বেদয় পূ রণ কবরদয়, বিক্ষার্থীর স্কযল বিবডংদয়র স্কযল
নােথ/ সহলথ সকয়ার প্রোনকারীর কাদে জমা বেদি হদি:


সমবিদকিন অযািবমবনদেিন িমথ (MAF, ওষয ধ সেিদনর জনয)



সমবিদকবল সপ্রেক্রাইিড বিিদমন্ট িমথ (ওষয ধ সেিন োড়া)।

504 মূ লযায়ন শুরু এিং 504 বিম বমবিং অনয িাদনর জনয এই সমবিদকল িমথগুবল আিবিযক নয়।
2. 504 সকাঅবিথদনির অর্িা িার োবয়দত্ব বনেয ক্ত িযবক্ত 504-েংক্রান্ত িকযযদমন্ট এিং বপিামািা সে চ্যাদেলদরর
প্রবিধান A-663 এিং 504 সকাঅবিথদনির সিবনংদয়র বিস্তাবরি বনদেথিনা সমদন চ্লদি সেবিষয়বি বনবিিকরদণর
জনয োয়ী নয়।
IV.

সেকিন 504 মূ লযায়ন প্রবক্রয়া
A. স্কযল-বিবত্তক 504 বিম গঠন
1.

স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনির 504 বিম কীিাদি গবঠি হদি সেবি বনধথারণ করদিন। একবি 504 বিদম
র্াকদিন 504 সকাঅবিথদনির এিং বিক্ষার্থীর বপিামািা, এিং সেবিদি কমপদক্ষ অিিযই অন্তিযক্ত
থ হদিন:


কমপদক্ষ একজন (1) িযবক্ত বেবন বিক্ষার্থীর েক্ষমিার বিষদয় পবরবচ্ি;



নূ যনিম একজন (1) িযবক্ত বেবন বিদিষ েয বিধার(েমূ দহ) অনয দরাদধর োদর্ েম্পত ক্ত হয় বপিামািা অর্িা
বকম্বা স্কযল কিতক
থ প্রেত্ত সেদকান বরদপািথ অর্িা মূ লযায়দনর িযাখযা বেদি েক্ষম: এিং



কমপদক্ষ একজন (1) িযবক্ত বেবন বিক্ষার্থীর চ্াবহো পূ রদণ লিয বিদিষ েয বিধা(েমূ হ) েম্পদকথ জ্ঞানেম্পন্ন।

2. সে সক্ষদত্র স্বাস্থয পবরদষিার অনয দরাধ করা হদয় র্াদক, স্কযল নােথ, বকংিা অবিে অি স্কযল সহলথ েেেযদক (দেমন
িদরা নাবেথং বিদরক্টর, নাবেথং েয পারিাইজার, িায়াদিবিে বিম েেেয, স্বাস্থযদেি প্রোনকারীর) অিিযই 504 বিমএর একজন েেেয হদি হদি।
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3. বিম েেেযপে সে বনবেথষ্ট বিক্ষার্থীবিদক মূ লযায়ন করা হদে িার চ্াবহো অনয োয়ী বনধথাবরি হদি এিং েকল
বিক্ষার্থীদক মূ লযায়দনর জনয েমদিি সকান একবি পূ িথ-বনধথাবরি গ্রুপ বনদয় গবঠি হদি না। েবে বিদম বপিামািা
িযিীি কমপদক্ষ অনয েয ইজন (2) েেেয র্াদক োদের একজন েিেময় 504 সকাঅবিথদনির হদিন, উপেয ক্ত
হদল এই েয ইজন েেেয কিতথক উপদরর িিথ পূ রণ করা সেদি পাদর।
4. ের্াের্ সকইেগুবলদি িদরা/বেবিওয়াইি অবিে সহলথ বিদরক্টরদক (দহলথ বিদরক্টর) 504 বিম পরামিথ বেদি
পাদর, এিং সকান নিযন বিদিষ েয বিধা অর্িা বিেযমান বিদিষ েয বিধা নিায়ন বিদিচ্নায় িাড়বি অবর্থক বরদোদেথর
প্রদয়াজন হদল অিিযই 504 বিদমর পরামিথ বনদি হদি। েবেও, সকান বিক্ষার্থীর আিবিযক বনবেথষ্ট বিদিষ
েয বিধার বেদ্ধান্ত কড়াকবড়িাদি স্কযল-বিবত্তক 504 বিদমর এবক্তয়াদরর মদধয পদড়।
5. েিিা েিি, অন-োইি স্কযল কমথীগদণর 504 বিম েেেয বহদেদি অংিগ্রহণ করা উবচ্ি। ের্াের্ কমথীদের
উোহরদণর মদধয পদড় বকন্তু এদিই েীবমি নয়: ক্লােরুম বিক্ষকিত ন্দ; স্কযল োইদকালবজস্ট; এিং নাবেথং কমথী।
স্কযল-বিবত্তক কমথী েবে না পাওয়া োয় অর্িা পবরদষিাোদন অদোগয হয় অর্িা িাড়বি বরদোদেথর প্রদয়াজন র্াদক,
504 সকাঅবিথদনির বিক্ষার্থীর িযবক্তক চ্াবহো অনয োয়ী অনয কমথীর অংিগ্রহদণর িযিস্থার জনয সহলথ বিদরক্টদরর
কাদে েহায়িার অনয দরাধ জানাদিন। এই কমথীদের অন্তিযথক্ত হদি পাদর বকন্তু এদিই েীবমি নয়, স্বাস্থয
সেিাোনকারী, বিক্ষাবনদেথিনার বিদিষজ্ঞ, এিং প্রিােবনক কমথী।
B. 504 বিম বমবিং
1. অবিে অি স্কযল সহলথ, প্রদোজয অযালাবজথ/অযানািাইলযাবিে, হাোঁপাবন, িায়াদিবিে, োধারণ, অর্িা বেজার
MAF অর্িা ঔষধ প্রোন েংক্রান্ত িমথ (দমবিদকিন অযািবমবনদেিন িমথ, MAF) অর্িা স্বাস্থয পরীক্ষা অনয োয়ী
বচ্বকৎো েংক্রান্ত িমথ (দমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড বিিদমন্ট িমথ) পেথাদলাচ্না কদর র্াকযক বক না র্াকযক, 504
বিম বমবিং অনয বিি এিং 504 পবরকল্পনােমূ দহর পেথাদলাচ্না হদি পাদর।
2. 504 বিম বমবিংদয়র আদগ, 504 বিদমর একজন স্কযল-বিবত্তক েেেয অনয দরাধকতি বিদিষ েয বিধা, সেমন
পযারাদপ্রাদিিনাল োবিথে এিং নাবেথং োবিথে, প্রোন করদি সেদকান িযবক্ত (িযবক্তিগথ)-দক, োর িা োদের
ক্ষমিা আদে, িাদের োদর্ পরামিথ করদি পাদরন, েবে সিমন িযবক্ত (িযবক্তিগথ) 504 বিম বমবিংদয় উপবস্থি না
র্াদকন। 504 বিদমর জনয সেকিন 504 সপ্রাগ্রাম মযাদনজার এিং সহলথ বিদরক্টর হদলা বরদোেথ।
3. 504 বিদমর অংিগ্রহণকারীগণ েিরীদর অর্িা বিকল্প িযিস্থায় সেমন িবলকনিাদরদের মাধযদম বমবিংদয় অংি
বনদি পাদর। প্রদিযক অংিগ্রহণকারীদক একবি েজ্ঞাি মূ লযায়দনর জনয প্রদয়াজনীয় িকযযদমন্ট প্রোন করদি
হদে্
4. 504 বিম েখন বমবিংদয়র সেৌবক্তক সনাবিে বপিামািাদক প্রোন কদর এিং বপিামািা বমবিংদয় সোগ বেক িা
সোগ বেদি অস্বীকতবি প্রকাি করুক, িাদের উপবস্থবি অর্িা অংিগ্রহণ োড়াই বিদিষ েয বিধা েম্পবকথি
সরিারাল, মূ লযায়ন, এিং পবরবচ্বির বিষদয় বিম বমবিং করদি এিং বেদ্ধান্ত গ্রহণ করদি পাদর। 504
সকাঅবিথদনির অিিযই বপিামািার কাদে সপ্রবরি সনাবিদের একবি সরকিথ েংরক্ষণ করদি এিং একবি
পারস্পবরক েম্মবিদোগয েময় এিং স্থাদন বপিামািার অংিগ্রহদণর িযিস্থা করদি সচ্ষ্টা করদিন। বপিামািাদক
িাে বেদয় সকান বমবিংদয়র আদগ কমপদক্ষ েয ইবি (2) এই ধরদনর সচ্ষ্টার কাগজপত্র েংরবক্ষি রাখদি হদি।
5. বমবিংদয়র েময়দরখা
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504 অনয দরাধ (পূ রণকতি DOE িমথেমূ হ) পািার পাোঁচ্ (5) স্কযল বেিদের মদধয, স্কযল-বিবত্তক সকাঅবিথদনির,
প্রদোজয হদল, বনদচ্ উবেবখি েময়দরখাগুবলর সকান একবিদি 504 বিম বমবিংদয়র েূ বচ্ বিবর করদিন:
a. সকান ওষয ধ খাওয়াদনা িা প্রোদনর িযিস্থা িা বচ্বকৎোর জনয সপ্রেক্রাইি করা বচ্কাৎোর অনয দরাধ জানাদনা
োদি না: বিক্ষার্থীর 504 বিদিষ েয বিধার প্রার্বমক বলবখি অনয দরাদধর পূ রণকতি 504 অনয দরাদধর িমথগুবল
অর্িা িার 504 পবরকল্পনায় সকান পবরিিথদনর বলবখি অনয দরাধ পািার পর, েিি হদল পদনদরা (15) স্কযল
বেিদের মদধয, এিং বিবরি (30) স্কযল বেিদের পদর নয়।
b. ওষয ধ খাওয়াদনা িা প্রোন করা অর্িা অনয দরাধকতি বচ্বকৎোর জনয সপ্রেক্রাইি বচ্বকৎো এিং বিক্ষার্থীর
বিদিষ েয বিধা িযিস্থার আিবিযকিা:
i.

বিদর-আো বিক্ষার্থীগণ (িিথমাদন এনদরালড DOE বিক্ষার্থী োরা পরিিথী িেদর একই স্কযদল র্াকদি):
বলবখি 504 অনয দরাধ এিং MAF অর্িা সমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড বিিদমন্ট িমথ পািার পদনদরা (15)
স্কযল বেিদের মদধয, অর্িা স্কযল িের সিষ হিার আদগ, সেবি আদগ আদে। এই েময়েীমার মাদে
বিদর-আো বিক্ষার্থীর বপিামািা েবে 504 বিম বমবিংদয় সোগ বেদি েক্ষম না হন, 504 সকাঅবিথদনির
পদরর সকান িাবরদখ বমবিংদয়র েময় বঠক করদি পাদরন েখন বপিামািা লিয হদি।

ii.

নিযন এনদরালড (এর অন্তিযক্ত
থ সকান বিন্ন DOE স্কযল সর্দক িযােিার হদয় আো বিক্ষার্থী) এিং/অর্িা
নিযন সরাগ-বনবণথি বিক্ষার্থীগণ োরা:


স্কযল িের শুরুর আদগ MAF অর্িা সমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড বিিদমন্ট িমথ অর্িা বলবখি 504
জমা বেদয়দে িাদের জনয: 504 সকাঅবিথদনির েখনই েিি হদি স্কযদলর প্রর্ম বেদনর আদগ
একবি 504 বিম বমবিংদয়র েময়েূ বচ্ বিবর করদিন, এিং েখন স্বাস্থয পবরদষিার অনয দরাধ জানাদনা
হদি, স্কযল শুরুর প্রর্ম বেদনর পদনদরা (15) বেদনর পদর নয়, একবি বিম বমবিংদয়র েময় বিবর
করদিন, েবে না বপিামািার েময়েূ বচ্র োদর্ েমিয় করদি িাড়বি েমদয়র েরকার হয়।



স্কযল িেদর একবি MAF অর্িা সমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড বিিদমন্ট িমথ, অর্িা বলবখি 504
অনয দরাধ জমা বেদয়দে: 504 সকাঅবিথদনির জমাোনকতি অনয দরাধ পািার, এিং েখন স্বাস্থয
পবরদষিার অনয দরাধ করা হয়, িার ের্া েিি দ্রুি একবি 504 বিম বমবিং অনয িান করদি, এিং
সেবি MAF অর্িা সমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড বিিদমন্ট িমথ, অর্িা স্বাস্থয পবরদষিার অনয দরাধ
পািার পদনদরা (15) স্কযল বেিদের পদর নয়, েবে না বপিামািার েময়েূ বচ্র োদর্
মানানেইকরদণর জনয িাড়বি েময় লাদগ।

6. বপিামািার কাদে বমবিংদয়র সনাবিে
504 বিম বমবিংদয়র নূ যনিম পাোঁচ্ (5) স্কযল বেিে আদগ, 504 সকাঅবিথদনির স্মারক বহদেদি DOE বমবিংদয়র
উদেিয, িাবরখ, েময়, এিং স্থাদনর েূ বচ্িযক্ত সনাবিে িযিহার কদর বলবখিিাদি বিক্ষার্থীর বপিামািাদক জানাদি।
504 সকাঅবিথদনিরগণদকও এই সনাবিদের োদর্ েিিা েিি 504 পবরকল্পনার একবি প্রস্তাবিি খেড়া পূ রণ
কদর অন্তিযক্ত
থ করদি উৎোবহি করা হয়।
7. বিম বিদিচ্না
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504 বিম বিক্ষার্থীর বপিামািা কিতথক প্রেত্ত সেদকান বরদপািথ, মূ লযায়ন, এিং/অর্িা সমবিদকল সরকিথ (দরাগবনণথয়েহ) েকল লিয ির্য বিদিচ্নায় সনদি, এর পািাপাবি িারা বিক্ষার্থীর িত ঙ্খলাজবনি সরিারাল, স্বাস্থয বিষয়ক
ির্য, িাষা জবরপ, বপিামািার ির্য, স্টযান্ডািথাইজড সিস্ট সস্কার, সগ্রি, এিং বিক্ষক মিামিও বিদিচ্নায় সনদি।
C. সোগযিা বনরূপণ:
1. 504 বিম অিিযই প্রর্দম বেদ্ধান্ত সনদি বিক্ষার্থী সেকিন 504 অনয োয়ী একজন সোগয প্রবিিবন্ধিােয ক্ত িযবক্ত
বকনা।
2. 504 বিম অিিযই 504 বিদিষ েয বিধার বিষদয় পরামিথ সনদি: বনদচ্ উবেবখি বিন-ধাপ প্রবক্রয়া অনয োয়ী বিক্ষার্থী
প্রবিিবন্ধিােয ক্ত একজন সোগয বিক্ষার্থী বকনা সেবি মূ লযায়ন করদি স্টযদিন্ট অযান্ড িযাবমবল গাইি অর্িা 504
বিদিষ েয বিধার ওদয়িদপজ সর্দক।
a. ধাপ এক - বিক্ষার্থীর বক িারীবরক অর্িা মানবেক সকান বিকলয আদে?
সকান বিক্ষার্থীর েবে িারীবরক অর্িা মানবেক বিকলয না র্াদক, িাহদল সে 504 পবরকল্পনা অনয োয়ী
বিদিষ েয বিধা সপদি পাদর না।
b. ধাপ েয ই - বিক্ষার্থীর িারীবরক অর্িা সমন্টাল বিকলয বক িার জীিদনর গুরুত্বপূ ণথ কাজকদমথ িযাঘাি
ঘিাদে?
একজন বিক্ষার্থী োর িারীবরক অর্িা মানবেক বিকলয েখন উদেখদোগযিাদি নূ যনিম একবি গুরুত্বপূ ণথ
জীিন কমথকাদণ্ড িযাঘাি না ঘিায় িাহদল সে 504 পবরকল্পনা অনয োয়ী বিদিষ েয বিধা লাদির অবধকার রাদখ
না।
c. ধাপ বিন - বিক্ষার্থীর গুরুত্বপূ ণথ কাজকমথ বক উদেখদোগযিাদি েীবমি?
504 বিম অিিযই বিক্ষার্থী ের্ন িার েবক্রয় অিস্থায় র্াদক িখন িাদক মূ লযায়ন করদি, িার জীিন
কমথকাদণ্ডর গুরুত্বপূ ণথ বেকেমূ দহ সকান উদেখদোগয েীমিদ্ধিা আদে বকনা। সকাদনা বিকলয পেথািিাদি
েীবমিকরণকারী বহদেদি বিদিবচ্ি হদি হদল সেিাদক জীিন-োপদনর সকাদনা গুরুত্বপূ ণথ কাজকমথদক সরাধ
করদি িা িাধাস্বরূপ হদি হদি, সেিা নয়। পেথািিাদি েীবমিকরণ: েীবমিকরদণর পেথায় বনধথাবরি হয়
িযবক্ত বিবত্তদি, এিং সেিা িযাখযা করা হয় োধারণ চ্িমা ও কন্টযাক্ট সলে োড়া প্রিমদনর জনয গত হীি
অনযানয বনিারণমূ লক িযিস্থার (দেমন ওষয ধ, প্রদস্থবিক বিিাইে, েহায়ক িা অযাবেবস্টি বিিাইে) উপর
প্রিাি বিদিচ্না না কদর।
3. 504 বিমগুবল প্রদয়াজন অনয োয়ী গাইদিদের জনয িাদের সহলথ বিদরক্টর, সেকিন 504 সপ্রাগ্রাম মযাদনজার,
এিং/অর্িা িাদের বেবনয়র বিড কাউবেলদরর োদর্ সোগাদোগ করদি।
4. একিার বনধথাবরি হদল, স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনির বিক্ষার্থীর 504 বিদিষ েয বিধার সোগযিা েম্পদকথ 504
বিদমর বেদ্ধান্ত বলবখিিাদি বপিামািাদক জাবনদয় সেদি। সনাবিদে অন্তিযথক্ত র্াকদি এই প্রবিধাদনর সেকিন
VII (পদ্ধবিগি সেেি প্রবক্রয়া রদয়দে সেগুবল) অনয োয়ী 504 বিম কিতথক গত হীি সেদকান বেদ্ধান্ত চ্যাদলদের জনয
বপিামািার অবধকাদরর বিিরণ।
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504 পবরকল্পনােমূ হ
504 বিম েবে বনধথারণ কদর সে বিক্ষার্থীর সকান িারীবরক অর্িা মানবেক বিকলয রদয়দে ো িার জীিদনর গুরুত্বপূ ণথ
কাজকদমথ উদেখদোগয িযাঘাি ঘিায়, সেদক্ষদত্র বিম অিিযই পরিিথীদি বেদ্ধান্ত সনদি, েবে সিমন বকেয র্াদক, বিক্ষার্থীর
জনয প্রদয়াজনীয় কী কী বিদিষ েয বিধার িযিস্থা সনয়া সেদি পাদর ো িাদক িার অপ্রবিিন্ধী েহপাঠীদের োদর্ েমিার
বিবত্তদি DOE সপ্রাগ্রাম এিং কমথকাদণ্ড অংিগ্রহদণর েয দোগ সেদি।
A. োধারণ িিথািলী
1. যশে 504 টিম শন্ধবারণ সয শবদিষ েুশবধার আবশিযকিা আদে, টিম শিক্ষার্থীর জন্য প্রােশিক DOE 504
শবদিষ েুশবধা পশরকল্পন্ার সর্মদের্ ( 504 শবদিষ েুশবধা পশরকল্পন্ার সর্মদের্, অর্থবা িািাশবটিজ 504
শবদিষ েুশবধার পশরকল্পন্া সর্মদের্) বযবহার কদর একটি 504 পশরকল্পন্ার খেড়া করদব যা DOE শবদিষ
েুশবধার

ওদিবদপজ:

https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-

accommodations-সি লভয
2. বিদিষ েয বিধা েম্পবকথি বেদ্ধান্ত বিক্ষার্থীর অিস্থা, চ্াবহো, এিং েক্ষমিা, এিং DOE সপ্রাগ্রাম এিং কমথকাদণ্ড
অংিগ্রহদণর জনয িার েক্ষমিা কিিা িার বিকদলযর কারদণ প্রিাবিি সেেি িযবক্তক বিষদয়র উপর বনিথর
কদর।
3. বিদিষ েয বিধােমূ হ অিিযই নূ যনিম বিবধ-বনদষধাত্মক পবরদিদি বেদি হদি োদি বিক্ষার্থী িার েহপাঠী োরা
অপ্রবিিন্ধী িাদের োদর্, বিক্ষাবনদেথিনার েময় েীবমিিাদি বমে বেদয় এিং েহপাঠীদের োদর্ কম অলাো
সর্দক, েদিথাচ্চ েিি প্রোবরিিাদি সমলাদমিা করদি পাদর। ির্য-উপকরণ, সেমন স্কযল নাদেথর লিযিা, েকল
বিক্ষার্থীর জনয নূ যনিম বনদষধাত্মক পবরদিি বনবিি করার িযাপাদর ের্াের্ বিদিচ্না নয়।
4. বনদচ্ সেিাদি িবণথি সেবি িযিীি অনযিাদি না হদল, বিদিষ েয বিধার সকান অনয দরাধ 504 পবরকল্পনার মধযদম
HIPAA অদর্ারাইদজিনেহ সেকিন 504 বিদিষ েয বিধার বপিামািা িদমথ অনয দরাধ এিং সমবিদকল
অযাদকামদিিন বরদকাদয়স্ট িমথ (ো বিক্ষার্থীর স্বাস্থয প্রেত্ন প্রোনকারী পূ রণ কদরন) জমাোন বেদয় করা হয়।
B. বিদিষ েয বিধার উোহরণ
1. স্বাস্থয পবরদষিা
a. েবে সকান বিক্ষার্থীর শুধয মাত্র ওষয ধ খাওয়াদনা এিং ওষয ধ প্রোদনর অর্িা সমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড
বিিদমদন্টর চ্াবহো র্াদক, একবি MAF অর্িা সমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড িমথ (নন-দমবিদকিন) অিিযই
পূ রণ করদি হদি, বকন্তু 504 পবরকল্পনার প্রদয়াজন নাও হদি পাদর। েবে বিক্ষার্থীর MAF অর্িা
সমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড বিিদমন্ট িদমথ িবণথি চ্াবহোর অবিবরক্ত বিদিষ েয বিধার প্রদয়াজন হয়, িদি
একবি 504 প্ল্যানও আিিযক হদি। প্রদিযকবি পবরবস্থবি বিন্ন বিন্ন বিবত্তদি বিদিবচ্ি হদি। গাইদিদের
জনয বপিামািাগণ স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনিদরর োদর্ সোগাদোগ করদি পাদরন।
b. স্বাস্থয পবরদষিার জনয, বিক্ষার্থী স্বাস্থযদেিা প্রোনকারীদক বেদয় বনদচ্র িমথগুবল পূ রণ কবরদয়, বিক্ষার্থীর
স্কযল বিবডংয়র স্কযল নােথ/ সহলথ সকয়ার প্রোনকারীর কাদে জমা বেদি হদি:
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MAF (ওষয ধ খাওয়াদনা এিং ওষয ধ প্রোন)



বচ্বকৎেদকর িযিস্থাপত্র অনয োদর বচ্বকৎোপ্রোদনর বিধান িমথ(নন-দমবিদকিন): – বিদিষ পদ্ধবির
সেমন ব্লািার কযাদর্রাইদজিন, পস্চ্যরাল সেইদনজ, িাবকয়াল োকিবনং, গ্রাদেনবম বিউি বিবিং
ইিযাবের জনয অনয দরাধ করার েময় এই িমথ পূ রণ করদি হদি। এই িমথ েি ধরদনর েক্ষ পবরচ্েথা
েম্পবকথি বচ্বকৎোর জনয িযিহার করা োদি।

c. েবে 504 পবরকল্পনাও আিবিযক হয়, বপিামািাদক অিিযই HIPAA অদর্ারাইদজিনেহ সেকিন 504
বিদিষ েয বিধার বপিামািা িদমথর জনয অনয দরাধ, এিং সমবিদকল বিদিষ েয বিধার অনয দরাদধর িমথ
(বিক্ষার্থীর স্বাস্থয প্রেত্ন প্রোনকারী কিতথক পূ রণকতি) 504 সকাঅবিথদনিদরর কাদে জমা বেদি হদি।
2. বিক্ষা-েংক্রান্ত বিদিষ েয বিধা
a. ক্লােরুদম অযাদকাদমাদিিন (বিদিষ িযিস্থা)
স্কযদল অংিগ্রহদণ প্রবিিবন্ধিােয ক্ত বিক্ষার্থীদের েক্ষম করদি ক্লােরুম পবরদিদি পবরিিথন আনাই ক্লােরুদম
বিদিষ েয বিধার িযিস্থা। এই পবরিিথনগুবলর উোহরদণর অন্তিযথক্ত একজন বিক্ষার্থীর ক্লাদের েময়েূ বচ্দি
পবরিিথন, ক্লাদে িোর িযিস্থায় পবরিিথন, আেন িযিস্থায় পবরিিথন, ক্লাে কমথকাদণ্ড বনদেথিনা লাদির
পদ্ধবিদি পবরিিথন, বনবেথষ্ট কমথকাণ্ড, অর্িা বিরবির জনয েময় িরাদে পবরিিথন।
b. পরীক্ষায় বিদিষ েয বিধা (জরুবর বিদিষ িযিস্থা এর অন্তিযক্ত
থ নয়)
পরীক্ষায় বিদিষ েয বিধা পরীক্ষার িরমযাদি, পরীক্ষা পবরচ্ালনায়, অর্িা উত্তরোদনর পদ্ধবিদি পবরিিথন।
পরীক্ষায় বিদিষ েয বিধা িাধা অপোরদণর উদেদিয এিং পরীক্ষায় অংিগ্রহণ িত বদ্ধর জনয করা হয়, বকন্তু সে
মূ লযায়ন পবরমাপ করা হয় সেগুবলর েক্ষিা অর্িা বিষদয় সকান পবরিিথন করা হয় না।
i.

পরীক্ষায় বিদিষ েয বিধা েকল পরীক্ষার জনয, শুধয মাত্র সস্টি অর্িা বেবিওয়াইি মূ লযায়ন নয়, এিং
এগুবল বিক্ষার্থীর 504 পবরকল্পনার োদর্ েমবিি।

ii.

পরীক্ষায় বিদিষ েয বিধার জনয অনয দরাধ স্কযল িেদরর শুরুদি করদি হদি অর্িা সিমন সকান অিস্থা
সেখা সেয়া মাত্র, োর কারদণ এই ধরদনর অনয দরাদধর প্রদয়াজন, সেবি করদি হদি।

পরীক্ষায়

বিদিষ েয বিধার অনয দরাধ সস্টি, বেবিওয়াইি অর্িা ক্লােরুম পরীক্ষার অিযিবহি আদগ করা োদি না
এর িযবিক্রম শুধয জরুবর অিস্থা (বনদচ্ এর িযাখযা সেয়া হদয়দে)। DOE শুধয পরীক্ষায় এক ধরদনর
বিদিষ েয বিধার অনয দমােন সেয় ো সস্টি কিতথক বেবিওয়াইি সিদস্টও সেয়া হয়।
iii.

পরীক্ষায় বিদিষ েয বিধার সোগযিা বনিথর কদর বনউ ইয়কথ সস্টি কবমিনার অি এিযদকিন এিং DOE
কিতক
থ প্রবিবিি প্রবক্রয়ােমূ হ অনয োয়ী পরীক্ষার বিষয় এিং সপ্রাগ্রাদমর বিশুদ্ধিা রক্ষায় প্রদয়াজনীয়
মান িজায় রাখার উপদর। উোহরণস্বরূপ, কমবপউদিিন সিদস্টর জনয কযালকযদলির অনয দমােন
একবি অনয পেয ক্ত বিদিষ েয বিধা হদি কারণ এবি বিক্ষার্থীর েক্ষিা পরীক্ষায় িাধা হদয় োোঁড়ায়। বকন্তু,
একজন বিক্ষার্থীর পরীক্ষা েবে বিন্ন একবি স্থাদন সনয়া হয় সেবি গ্রহণদোগয।

c. জরুবর পবরবস্থবিদি পরীক্ষায় বিদিষ েয বিধা
i.

স্কযল বপ্রবেপযালগণ সস্টি, বেবিওয়াইি, অর্িা ক্লােরুম সিস্ট শুরুর বিবরি বেন (30) আদগর মাদে
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বিক্ষার্থীদের জনয পরীক্ষায় বনবেথষ্ট বকেয জরুবর বিদিষ েয বিধার অনয দমােন বেদি পাদরন োরা স্বল্পসময়ােী (দেমন হাি সিদি োওয়া, সচ্াদখ কম সেখা) অর্িা েীঘথ-দময়ােী (দেমন িায়াদিবিে,
েয বিন্তাগ্রস্ত) প্রবিিবন্ধিার মযদখামযবখ হয় েখন সেই প্রবিিবন্ধিার জনয বিদিষ েয বিধা আিবিযক হদয়
পদড় োদি বিক্ষার্থী িার অপ্রবিিন্ধী েহপাঠীদের মদিা েমিার বিবত্তদি পরীক্ষায় অংি বনদি পাদর,
এিং েবে বিক্ষার্থীর 504 পবরকল্পনায় অর্িা ইনবিিজযযয়াল এিযদকিন সপ্রাগ্রাম (IEP) বিবরর অর্িা
েংদিাধদনর পেথাি েময় না র্াদক।
ii.

বনউ ইয়কথ সস্টি এিযদকিন বিপািথদমন্ট (NYSED) এিং DOE বিবিিন অি অযাদেেদমন্ট অযান্ড
অযাকাউন্টযাবিবলবির িিথ অনয োয়ী, পরীক্ষায় জরুবর বিদিষ েয বিধােমূ হ অিিযই সেেি েক্ষিার পরীক্ষা
গ্রহণ করা হয় সেগুবলর উপর উদেখদোগয প্রিাি সিলদি না, এিং সেগুবল েীবমি র্াকদি: পরীক্ষায়
েময়েীমা িাড়াদনা; বিদিষ সকান স্থাদন পরীক্ষা গ্রহণ; বিকল্প পদ্ধবিদি (দেমন স্কাইদির িযিহার) উত্তর
সরকিথ করা; অর্িা েত বষ্ট বিকলযেয ক্ত সকান বিক্ষার্থীদক পরীক্ষাপত্র িব্দ কদর পদড় সিানাদনা ইিযাবের
মদধয।

iii.

ক্লােরুম মূ লযায়দনর জনয পরীক্ষায় জরুবর বিদিষ েয বিধা িযবিদরদক, বপ্রবেপযালগণ অিিযই িাদের
DOE-র িদরা অযাদেেদমন্ট ইমবপ্ল্দমদন্টিন বিদরক্টদরর োদর্ প্রদিযক বিক্ষার্থীর পরীক্ষায় জরুবর বিদিষ
েয বিধার িযাপাদর পরামিথ করদিন। পরীক্ষায় জরুবর বিদিষ েয বিধাদক একবি অন্তিিথীকালীন সেকিন
504 বিদিষ েয বিধা বহদেদি বিদিচ্না করা হয়।

iv.

স্কু ল প্রিােকদের জন্য NYSED সর্স্ট মযান্ুদিদল সযভাদব আরও শবিে বশণবি আদে (
http://www.p12.nysed.gov/assessment/manuals/ োইদর্ লভয), বপ্রবেপযাল অিিযই
পরীক্ষায় প্রেত্ত েকল জরুবর বিদিষ েয বিধার একবি সরকিথ েংরক্ষণ করদিন, এিং সস্টি
অযাদেেদমদন্টর জনয পরীক্ষায় প্রবিবি বিদিষ েয বিধা েম্পবকথি একবি বরদপািথ অিিযই অবিে অি
সস্টি অযাদেেদমদন্ট িাকদোদগ, ইদমইদল অর্িা িযাদি পাঠাদি।
সস্টি অযাদেেদমন্ট বিদরক্টর
সস্টি এিযদকিন বিপািথদমন্ট
Room 775 EBA
Albany , NY 12234
ইদমইল: emscassessinfo@nysed.gov
িযাি নম্বর: (518) 396-5765 অর্িা (518) 396-1989

v. প্রদিযক বিক্ষার্থী োদের পরীক্ষায় জরুবর বিদিষ েয বিধার অনয দমােন সেয়া হদয়দে, িাদের বপ্রবেপযাল
অিিযই, বিদিষ েয বিধার অনয দমােনোদনর েয ই (2) স্কযল বেিদের মদধয, বিক্ষার্থীদক হয় স্কযল-বিবত্তক
504 সকাঅবিথদনিদরর কাদে িার অিযাহি 504 বিদিষ েয বিধার চ্াবহোর মূ লযায়দনর জনয সরিার
করদি, অর্িা প্রবিিবন্ধিােয ক্ত বিক্ষার্থীদের বিক্ষা আইন (IDEA) অনয োয়ী ের্াের্ স্কযল-বিবত্তক IEP
বিদমর কাদে মূ লযায়দনর জনয পাঠাদিন। উপদর সেকিন III.A-সি সেিাদি আদলাবচ্ি হদয়দে, 504
সকাঅবিথদনিদরর কাদে সরিারকতি সকইে স্কযল কমথী কিতক
থ উদেযাগ গত হীি িদল বিদিবচ্ি হদি।
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3. অনযানয বিদিষ েয বিধা
অপর বিদিষ িযিস্থার অন্তিযথক্ত হদি পাদর েহায়ক েন্ত্র, বিদিষ আেিাি, িিন অবিদোজন, এিং এবলদিির
িযিহার। একবি িাধা-মযক্ত িিদনর অনয দরাধ জানাদি বপিামািাদেরদক DOE অবিে অি স্টযদিন্ট
এনদরালদমন্ট িা বিদরক্টর অি সপ্ল্েদমন্ট ির বিবেক্ট 75-এর োদর্ সোগাদোগ করদি হদি।
4. পযারাদপ্রাদিিনাল
a. প্রবিিবন্ধিার কারদণ সেেি বিক্ষার্থীর কাদজ েহায়িা প্রদয়াজন, িারা োদি DOE সপ্রাগ্রাম ও কমথকাদণ্ড
অংিগ্রহণ করদি পাদর, সেজনয পযারাপ্রদিিনযাল বনেয বক্ত প্রোন করা হয়।
b. সেেি বিক্ষার্থীর িায়াদিবিে আদে িাদের সক্ষদত্র: 504 বিম েখনই বনধথারণ কদর সে পযারাদপ্রাদিিনাল
বনেয বক্ত ের্াের্, স্কযল বপ্রবেপযাল অর্িা িার োবয়দত্ব বনেয ক্ত িযবক্ত িাৎক্ষবণকিাদি, এিং বনধথারদণর
পাোঁচ্ (5) স্কযল বেিদের মাদে, একজন পযারাদপ্রাদিিনাল খযোঁদজ িার কদরন বেবন িায়াদিবিে-েম্পবকথি
প্রেদত্নর কাজকমথ ো বিক্ষার্থীর 504 পবরকল্পনায় (এিং বিক্ষার্থীর িায়াদিবিে MAF-এর োদর্
েমবিি) িাবলকািযক্ত সেগুবল করদি পাদরন। েবে বনধথারদণর পাোঁচ্ (5) স্কযল বেিদের মদধয সিমন
সকান পযারাদপ্রাদিিনালদক খযোঁদজ পাওয়া না োয়, বপ্রবেপযাল অর্িা িার োবয়দত্ব বনেয ক্ত িযবক্ত অিিযই
েহায়িার জনয িাৎক্ষবণকিাদি সেকিন 504 সপ্রাগ্রাম মযাদনজারদক জানাদিন, এিং বিক্ষার্থীর জনয
সকান পযারাদপ্রাদিিনাল অযাোইন করদি েি (10) স্কযল বেিদের মদধয একজন পযারাদপ্রাদিিনাল
খযোঁদজ সির করদিন।
5. পবরিহন েয বিধা:
চ্যাদেলদরর প্রশবধান্ A-801-এর োদর্থ েমশিিভাদব,
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-801-95-2000-final-combined-remediated-wcag2-0), বিক্ষার্থীগণ স্কযদল োিায়াদির জনয 504 পবরিহন
েয বিধার সোগয হদি পাদর। এইেি পবরিহন সোগযিা বিষদয়র িাড়বি ির্য অবিে অি বপউবপল
িযােদপাদিথিদনর (OPT) ওদয়িদপজ: https://www.schools.nyc.gov/schoollife/transportation/-এ পাদবন্
a. েীঘথ-দময়ােী স্বাস্থযগি অিস্থা: পবরিহন-বিষয়ক বিদিষ েয বিধার (দেমন, স্কযল িাদে এদকর জনয
একজন িত্ত্বািধান প্রোন করদি েীবমি েির েময় অর্িা পযারাদপ্রাদিিনাল েহায়িা) অনয দরাদধর
জনয, বিক্ষার্থীর বপিামািা অিিযই HIPAA অদর্ারাইদজিনেহ সেকিন 504 অযাদকামদিিনস
পযাদরন্ট িদমথর অনয দরাধ এিং সমবিদকল অযাদকামদিিন বরদকাদয়স্ট িমথ 504 সকাঅবিথদনিদরর
কাদে জমা সেদিন। বিক্ষার্থীদক েবে পবরিহন বিদিষ েয বিধার অনয দমােন প্রোন করা হয়, িাদক
িাদে স্কযদল আনা-দনয়া করা হদি এমন বক েবে সে োধারণ বিক্ষা সগ্রি এিং েয রদত্বর িিথ পূ রণ
নাও কদর।
b. অস্থায়ী স্বাস্থযগি অিস্থা, অর্িা স্বল্প - িা েীঘথ সময়ােী েীবমি চ্লাচ্ল ক্ষমিার সক্ষদত্র: অস্থািী স্বাস্থযগ্ি
অবস্থা অর্থবা েীশমি চ্লাচ্ল ক্ষমিার শভশিদি করা অন্ুদরাদধর সবলাি, উপদর উশিশখি 504
ফ্দমবর

পশরবদিব

শপিামািাদক অবিযই
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https://www.schools.nyc.gov/school-life/transportation/bus-eligibility/
exceptions-to-transportation-eligibility ঠিকান্াি লভয) পূ রণ কদর OPT-সি জমা বেদি
হদি।
C. সনাবিবিদকিন এিং েম্মবি
1. েখনই েিি 504 বিম বমবিংদয়র সিদষ অর্িা বমবিংদয়র পদর েি িাড়ািাবড় েিি, বিক্ষার্থীর জনয সকান 504
পবরকল্পনা অনয দমােন প্রোন করা হদি। সকান 504 পবরকল্পনা োর নিায়ন 504 বিম বমবিংদয় চ্ূড়ান্ত হয়বন,
সেগুবলর জনয 504 বিম স্কযল িের সিষ হিার আদগ েিিা েিি পবরকল্পনাগুবল চ্ূড়ান্ত করদি।
2. সকান 504 পবরকল্পনা বপিামািার বলবখি েম্মবি িযবিদরদক িাস্তিাবয়ি হদি না।

স্কযল-বিবত্তক 504

সকাঅবিথদনির বপিামািার কাদে িাদের অনয দমােন এিং স্বাক্ষদরর জনয 504 পবরকল্পনার একবি কবপ প্রোন
করদি।
3. বপিামািা 504 সকাঅবিথদনিদরর কাদে স্বাক্ষবরি 504 পবরকল্পনা সিরি সেদি, এিং 504 সকাঅবিথদনির
বপিামািাদক চ্ূড়ান্ত পূ ণথ কােথকতি েংস্করদণর (একজন স্কযল প্রবিবনবধ এিং বপিামািা কিতথক স্বাক্ষবরি) একবি
কবপ সেদিন, এিং এই প্রবিধাদনর িিথ অনয োয়ী একবি কবপ েংরক্ষণ করদিন। স্বাক্ষবরি 504 পবরকল্পনা েখন
কােথকর র্াদক বপিামািার েম্মবিও িখন বিধ র্াকদি েবে না বপিামািা বলবখিিাদি 504 সকাঅবিথদনিরদক
জানান সে বিবন েম্মবি প্রিযাহার কদরদেন।
D. স্কযল িেদর DOE স্কযলগুবলর মাদে িযােিার/িযানবজিন
1. স্কযল িেদরর েময়
a. েবে সকান বিক্ষার্থী স্কযল িের চ্লাকাদল DOE-এর এক স্কযল সর্দক অনয স্কযদল িযােিার সনয়, সে স্কযল
সর্দক বিক্ষার্থী োদে সেই স্কযল 504 পবরকল্পনা অন্তিযক্ত
থ কদর সে স্কযদল বিক্ষার্থী িযােিার বনদয় োদে
সেই স্কযদল সরকিথ পাঠাদি। সপ্ররণকারী স্কযদলর 504 সকাঅবিথদনির গ্রহণকারী স্কযদলর 504 সকাঅবিথদনিরদক
িিথমান স্কযল িেদরর জনয সে 504 পবরকল্পনা কােথকর আদে সেবি েম্পদকথ অিবহি করদি।
b. গ্রহণকারী স্কযল সে 504 পবরকল্পনা সপদয়দে সেবি পেথাদলাচ্না করদি, েিিা েিি গ্রহণকারী স্কযল
িাৎক্ষবণকিাদি িিথমান স্কযল িেদরর জনয 504 পবরকল্পনার িাস্তিায়ন কােথকর করদি।
c. গ্রহণকারী স্কযদল েবে বিেযমান 504 পবরকল্পনা িাৎক্ষবণকিাদি িাস্তিায়ন েিি না হয়, গ্রহণকারী স্কযদলর
504 সকাঅবিথদনির অিিযই বিক্ষার্থীর বপিামািাদক বলবখিিাদি জানাদি সকান িাবরখ সর্দক বিদিষ
েয বিধাগুবল প্রোন করা েিি হদি িদল িারা ধারণ করদে।
d. গ্রহণকারী স্কযদলর েবে বিক্ষার্থীর 504 পবরকল্পনা পেথাদলাচ্না চ্াওয়ার সকান সেৌবক্তক বিবত্ত র্াদক, 504
সকাঅবিথদনির:
i.

বিক্ষার্থীর বপিামািাদক জানাদি সে, গ্রহণকারী স্কযল 504 পবরকল্পনায় উবেবখি বিদিষ েয বিধা প্রোন
করদি েক্ষম হদি না, এিং এই রকম বেদ্ধাদন্তর কারণ িযাখযা করদি; এিং
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এই প্রবিধাদনর োদর্ েমবিিিাদি বিক্ষার্থীদক মূ লযায়ন করদি একবি 504 বিম বমবিং আহ্বান করদি,
এিং প্রদয়াজনদিাদধ 504 পবরকল্পনা েংদিাধন করদি।

e. সেেি বিক্ষার্থীর ওষয ধ খাওয়াদনা এিং প্রোদনর জনয বিদিষ েয বিধার আিবিযকিা আদে িাদের অনয দরাধ,
বিেযমান অর্িা েংদিাবধি 504 পবরকল্পনার িাস্তিায়ন অিিযই IV.B.1.b.ii- সি িবণথি েময়দরখায় হদি।
2. েিথদিষ সগ্রি সিদষ নিযন DOE স্কযদল িের-দিদষর-িেবল
a. িেদন্ত, িিথমান স্কযদলর 504 বিম এই েমদয় িাদের স্কযদল বিক্ষার্থীর জনয আিবিযক বিদিষ েয বিধার বিবত্তদি
েিিা েিি 504 পবরকল্পনার চ্ূড়ান্ত বেদ্ধান্ত সনয়, এিং গ্রহণকারী স্কযদলর কাদে 504 পবরকল্পনাবি পাঠায়।
b. স্কযদলর প্রর্ম বেদনর আদগ অর্িা প্রর্ম বেদনর পদর েি দ্রুি েিি, গ্রহণকারী স্কযদলর 504 বিম
প্রদয়াজনদিাদধ 504 পবরকল্পনাবি েংদিাধদনর আহ্বান জানায়।
E. নন-DOE স্কযল সর্দক িযােিার
1. DOE স্কযলগুবলর জনয অদিামযাবিকিাদি 504 পবরকল্পনা িাস্তিায়ন অর্িা DOE স্কযল কিতক
থ সেেি বিদিষ েয বিধা
বিবর করা হয়বন সেগুবল প্রোন করা আিবিযক নয়।
2. স্কযল িেদরর েমদয় সেেি বিক্ষার্থী অনয স্কযল বিবেক্ট অর্িা সকান প্রাইদিি িা চ্ািথার স্কযল সর্দক িযােিার সনয়
এিং োরা অনয সকার্াও সর্দক বিবর করা বিদিষ েয বিধা পবরকল্পনা উপস্থাপন কদর অর্িা DOE- এর 504
বিদিষ েয বিধার অনয দরাধ জানায় িাদের এই প্রবিধাদন িবণথি প্রবক্রয়া এিং পদ্ধবি অনয োয়ী মূ লযায়ন করা হদি,
এর মদধয আদে সেকিন IV.B.1 িবণথি েময়দরখাগুবল।
3. সকান বিক্ষার্থীর েবে অনয স্কযল বিবেক্ট অর্িা প্রাইদিি িা চ্ািথার স্কযল সর্দক 504 পবরকল্পনা র্াদক, ঐ পবরকল্পনা
েিিা েিি িাস্তিায়ন করা হদি সে পেথন্ত না এই প্রবিধান অনয োয়ী DOE- এর 504 বিম কিতক
থ বিক্ষার্থীদক
মূ লযায়ন করা হদি।
F. িাবষথক নিায়ন
1. 504 পবরকল্পনােমূ হ স্কযল স্তদর স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনির কিতক
থ প্রবি িের অিিযই স্কযল িের সিষ হিার
আদগ পেথাদলাবচ্ি হদি।
2. 504 সকাঅবিথদনির আগামী স্কযল িেদরর জনয নিযন অর্িা পবরিবিথি বিদিষ েয বিধার অনয দরাধ জানাদনার জনয
িযিহৃি 504 অনয দরাদধর িমথ পাঠাদিন, এিং িাদের েিথদিষ 504 পবরকল্পনার একবি কবপ অন্তিযথক্ত কদর
েকল বপিামািা োদের েন্তানদের আদগর স্কযল িেদর 504 পবরকল্পনা বেল িাদের কাদে সেগুবল পাঠাদি
উৎোবহি করা হদে।
3. েবে প্রর্দমই স্বাস্থয সেিাোনকারী িার প্রবিিবন্ধিা বনণথয় কদর র্াদকন িা িার প্রবিিবন্ধিার জনয বনয়বমি
স্বাস্থযদেিার হস্তদক্ষপ েরকার হয়, বিক্ষার্থীর স্বাস্থযদেিা প্রোনকারীর কাদে প্রবি িেদর অিিযই একবি সনাি
লাগদি সেখাদন উবেবখি র্াকদি সে, বিক্ষার্থীর বিদিষ েয বিধা চ্াবহো রদয়দে।
4. MAF অর্িা সমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড বিিদমন্ট িমথ, এিং/অর্িা 504 পবরকল্পনােয ক্ত েকল বিরবি বিক্ষার্থীর
জনয, োদের পরিিথী স্কযল িেদর স্বাস্থয পবরদষিা আিবিযক হদি পাদর িাদের সক্ষদত্র: 504 সকাঅবিথদনির অর্িা
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িার পদে বনেয ক্ত িযবক্ত ইবিিাচ্কিাদি বপিামািাদক আগামী স্কযল িেদরর জনয একবি 504 অনয দরাধ (নিযন
অর্িা পবরিবিথি বিদিষ েয বিধার অনয দরাধ জানাদি), অর্িা েংদিাবধি MAF অর্িা সমবিকযাবল সপ্রেক্রাইিড
িমথ েিিা েিি িীঘ্র এিং িিথমান স্কযল িের সিষ হিার আদগ জমাোদনর কর্া মদন কবরদয় বেদি সোগাদোগ
করদিন, এিং েবে বিদিষ েয বিধা বিষদয় চ্াবহো র্াদক, িাহদল িিথমান স্কযল িের সিষ হিার আদগ 504 বিম
বমবিং করার জনয েময়েূ বচ্ আদলাচ্না করদি।
5. েবে বিক্ষার্থীর 504 পবরকল্পনায় সকান পবরিিথদনর প্রদয়াজন না র্াদক, বপিামািা কখন স্বাক্ষরকতি 504
পবরকল্পনা 504 সকাঅবিথদনিদরর কাদে সিরি সেদি এিং স্কযল প্রবিবনবধ 504 পবরকল্পনা স্বাক্ষর করদি সে
িযাপাদর পূ ণথ 504 বিদমর আহ্বান োড়া পরিিথী স্কযল িেদরর জনয 504 পবরকল্পনা পযনরায় গত হীি হদি। 504
সকাঅবিথদনির বনবিি করদিন সে, চ্ূড়ান্ত 504 পবরকল্পনা বপিামািা এিং েকল পদক্ষর কাদে োরা এর
িাস্তিায়দনর োবয়দত্ব আদেন িাদের কাদে বিিরণ করা হদি। েবে 504 সকাঅবিথদনির, অর্িা বপিামািােহ
504 বিদমর অনয েেেযগণ, ইবিি সেন সে 504 পবরকল্পনায় পবরিিথন আিিযক, িাহদল 504 পবরকল্পনা
পবরিিথদনর করদি একবি পূ ণথ 504 বিম অিিযই আহ্বান করদি হদি।
G. সস্পিাল এিযদকিন োবিথদেে
IDEA-এর েংজ্ঞা অনয োয়ী সকান বিক্ষার্থীর প্রবিিবন্ধিা র্াকার কারদণ সস্পিাল এিযদকিন োবিথদের (বিদিষ বিক্ষা
পবরদষিা) চ্াবহো র্াকদি পাদর ো িার বিক্ষদণর উপর সিলদে। বকেয বিক্ষার্থী োদেরদক সেকিন 504 বিদিষ
েয বিধার জনয সরিার করা হয় িাদের IEP-এর মাধযদম সস্পিাল এিযদকিন পবরদষিার চ্াবহো র্াকদি পাদর। এই
পবরবস্থবিদি, 504 বিম বিক্ষার্থীদক মূ লযায়দনর জনয স্কযল-বিবত্তক IEP বিম অর্িা বিবেক্ট কবমবি অন সস্পিাল
এিযদকিদন সরিার করদি।
VI.

সরকিথ েংরক্ষণ
A. প্রবি স্কযল িেদরর জনয প্রদিযক বিক্ষার্থীর 504 পবরকল্পনার একবি কবপ বিক্ষার্থীর েংগত হীি সরকদিথ অিিযই েংরক্ষণ
করদি হদি, োদি বিক্ষার্থী স্কযল পবরিিথন করদল সেগুবল িার োদর্ িযােিার করা োয়। 504 পবরকল্পনা বিক্ষার্থী
সে DOE স্কযদল পড়দে সেখাদন অিিযই িযােিার করদি হদি।
B. উপদরর সেকিন II.B-সি িবণথি সরকিথবকবপং োড়াও, স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনিরগণ অিিযই প্রবিবি বলবখি
অনয দরাদধর সরকিথ অদিাদমি েয স্কযলস (ATS)- এ েংগত হীি রাখদি। এর অন্তিযথক্ত েকল বলবখি অনয দরাধ, শুধয
ঐগুবল নয় সেগুবলর জনয েিথদিদষ বিদিষ েয বিধার আিবিযকিা বনধথাবরি হয়। িযািা সরকদিথ র্াকদি, নূ যনিম:


504 অনয দরাদধর িাবরখ;



গত হীি পেদক্ষপ; এিং



পেদক্ষপ গ্রহদণর িাবরখ।

C. স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনির অিিযই েকল 504-এর অনয দরাধ, চ্ূড়ান্ত 504 পবরকল্পনা, এিং েম্পবকথি কাগজপত্র
সেকিন 504 সপ্রাগ্রাম মযাদনজাদরর কাদে পাঠাদি ো 504 সকাঅবিথদনির সিবনংদয়র বনদেথিনার োদর্ েমবিি হদি।
VII.

পেথাদলাচ্না পদ্ধবি
A. প্রােবিক সরকিথপত্র পরীক্ষার েয দোগ
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চ্যাদেলদরর প্রশবধান্ A-820 (শিক্ষার্থীর সরকদিবর সগ্াপন্ীিিা এবং প্রকাি; সরকিব
েংরক্ষণ,https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-820-629-2009-final-combined-remediated-wcag2-0),অন্ুযািী শপিামািাদের অশধকার রদিদে িাদের
েন্তাদন্র সরকিবেমূহ যা 504 পশরকল্পন্া সরফ্ারাল, মূলযািন্, প্রণিন্, এবং বাস্তবািদন্র োদর্থ েম্পশকব ি
সেগুশল পরীক্ষা করার
B. অবিদোগেমূ হ
1. বপিামািাগণ বনদচ্ উবেবখি কাজগুবলর মধয বেদয় 504 পবরকল্পনার সরিারাল, মূ লযায়ন, প্রণয়ন, এিং িাস্তিায়ন
েম্পদকথ অবিদোদগর উদেযাগ গ্রহণ করদি পাদরন:
a. শিক্ষার্থী সয স্কু দল যাি সেটি সযই বদরা-সি অবশস্থি সেখান্কার সহলথ্ শিরক্টরদক অন্ুদরাধ জাশন্দি,
(https://auth-infohub.nyced.org/docs/
default-source/default-document-library/health-director-contacts.pdf) সেন বিবন স্কযলবিবত্তক 504 সকাঅবিথদনির অর্িা স্কযল-বিবত্তক 504 বিম কিতথক গত হীি বেদ্ধান্তবি পেথাদলাচ্না কদরন। এই
ধরদনর অনয দরাধ বপিামািা বেদ্ধান্তবি, ো চ্যাদলে করা হদে, সেবির বলবখি সনাবিে পািার েি (10) স্কযল
বেিদের মদধয বলবখিিাদি করদি হদি। পেথাদলাচ্নার জনয এই ধরদনর অনয দরাধ পািার পদনদরা (15)
স্কযল বেিদের মদধয, সহলথ বিদরক্টর একবি বলবখি বেদ্ধান্ত ইেয য করদিন; এিং/অর্িা
b.

যশে শপিামািা মদন্ কদরন্ সয শিক্ষার্থীর প্রশিবশিিার শভশিদি সকান্ ববষময ঘদর্দে, সেদক্ষদে শিশন্
চ্যাদেলদরর প্রশবধান্ A-830 (বিষদমযর অিযন্তরীণ অবিদোগ জমাোদনর জনয বিষময-বিরুদ্ধ নীবি এিং
পদ্ধবিেমূ হ,

https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-

library/a-830)অন্ুযািী DOE-এর অশফ্ে অভ ইক্যযিাল অপরচ্ু শন্টি অযান্ড িাইভাশেবটি
মযাদন্জদমদন্টর কাদে একটি অশভদযাগ্ োদির কদর
2. উপদরর সেকিন VII.B.1.a-সি িবণথি পেথাদলাচ্নার জনয সকান অনয দরাদধর জিাদি বপিামািা সহলথ বিদরক্টদরর
সেদকান বিপরীি বনধথারণ িা বেদ্ধাদন্তর েমাধাদন একবি বনরদপক্ষ বহয়াবরংদয়র অনয দরাধ জানাদি পাদরন। এই
ধরদনর অনয দরাধ অিিযই বেদ্ধান্তবি বলবখিিাদি বপিামািা পািার েি (10) স্কযল বেিদের মদধয করদি হদি।
Impartial Hearing Office, New York City Department of Education, 131 Livingston Street,
Room 201, Brooklyn, NY 11201 or IHOQuest@schools.nyc.gov. এই রকম বনরদপক্ষ বহয়াবরংদয়,
বপিামািার উপর িার পদড় সহলথ বিদরক্টদরর বেদ্ধান্ত সে ের্াের্ নয় সেবি প্রমাণ করার।
VIII.

বিকল্প অবিদোগ পদ্ধবি
এেি অিযন্তরীণ প্রবক্রয়া একজন িযবক্তর অনয উপাদয় োহােয লাদির অবধকার খিথ কদর না, োর অন্তগথি বনদচ্ উবেবখি
সকান িবহরাগি েংস্থায় অবিদোগ োদয়র করা।


ইউএে বিপািথদমন্ট অি এিযদকিন, অবিে ির বেবিল রাইিে



বনউ ইয়কথ সস্টি বিবিিন অি বহউমযান রাইিস



বনউ ইয়কথ বেবি কবমিন অন বহউমযান রাইিস
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এেি েংস্থায় অবিদোগ োদয়দরর েময়েীমা বিবিন্ন হদি পাদর।

IX.

অনয েন্ধান
স্কযল স্তদর সেকিন 504 বিদিষ েয বিধা েংক্রান্ত অনয েন্ধান স্কযল-বিবত্তক 504 সকাঅবিথদনিদরর কাদে করদি হদি।
এই প্রশবধান্ েম্পশকব ি অন্ুেিান্ সেকিন্ 504 সপ্রাগ্রাম মযাদন্জার অর্থবা সহলথ্ শিদরক্টদরর (https://authinfohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/health-director-contacts.pdf-এ
িাশলকাভু ক্ত) কাদে করদি হদি:
সেকিন 504 সপ্রাগ্রাম মযাদনজার
অবিে অি স্কযল সহলথ
42-09 28th Street
Queens, NY 11101
সিান: (718) 786-5041
ইদমইল: 504Questions@schools.nyc.gov

িাড়বি িদর্যর জনয, বনদচ্র বরদোেথেমূ হ সেখযন:


DOE 504 বিদিষ েয বিধার ওদয়িদপজ: https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-andwellness/504-accommodations



DOE সহলথ োবিথে ওদয়িদপজ: https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-andwellness/health-services



DOE সহলথ িমথস এিং সনাবিদের ওদয়িদপজ: https://infohub.nyced.org/in-ourschools/translations/forms/health-forms-and-notices



504 বিদিষ িযিস্থা: বিক্ষার্থী ও পবরিাদরর গাইি: https://www.schools.nyc.gov/docs/defaultsource/default-document-library/504-accommodations-student-and-family-guide



U.S. বিপািথদমন্ট অি এিযদকিন, অবিে ির বেবিল রাইিস, পযাদরন্ট অযান্ড এিযদকির বরদোেথ গাইি িয
সেকিন 504 ইন পািবলক এবলদমন্টাবর অযান্ড সেদকন্ডাবর স্কযলস:
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/504-resource-guide-201612.pdf
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