ডিডিশন অি স্পেলাইজড্ ইনস্ট্রাকশন অযান্ড স্টু ডিন্ট সাড ার্ট

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅিটার (এএসডি) কমটসডূ ি

এএসডি স্পনস্ট কমটসূডি ও এএসডি হরাইজন কমটসূডি হডে ডিডস্ট্রক্ট 1-32 স্কু লগুডলর দুটি আলাদা কমটসূডি যা ইনডিডিজুয়ালাইজি এিু ডকশন স্পরাগ্রাম (আইইড )
আডে এমন অটিজমযুক্ত ডশক্ষার্থীডদর রদান করা হয়। রডযযক কমটসূডি অযাকাডিডমক ও সামাডজক দক্ষযা স্পজারদার করার জনয এসএসডিযুক্ত ডশক্ষার্থীডদর
িাডহদা

ূরডণর লডক্ষয

ডরকডিয হডয়ডে, যডে

ডরডষো রদাডনর মডিল ও স্পযাগযযার শযট ােডল আলাদা। এএসডি স্পনস্ট ও এএসডি হরাইজন কমটসূডি উিডয়র

জনযই অডিন্ন আডেদন রডিয়া রডযাজয হয়। িডযট র মা কাঠিসহ, ডিডস্ট্রক্ট 1-32 স্কু লসমূডহর ASD কমটসডূ ি সম্পডকট আরও যডর্থযর জনয, স্পদখুন NYC DOE
ওডয়েসাইর্।1
এই ASD কমটসূডিডয আডেদন ত্র জমাদাডনর আডগ, স্কু ল কমী এেং ডশক্ষার্থী

ডরোডরর ASD কমটসূডি গাইি2 এর যর্থয

যটাডলািনা এেং স্পোঝা গুরুত্ব ূণট।

এসএসডি স্পরাগ্রাম গাইি এএসডি স্পনস্ট কমটসূডি এেং এএসডি হরাইজন কমটসূডির উ ডরডিত্র রদান কডর, এোড়া স্পসখাডন িডযট র মা কাঠির যর্থযও রডয়ডে।
যডদ স্কু ল কমীগণ এেং

ডরোর স্পযৌডক্তকিাডে ডেশ্বাস কডর স্পয এএসডি কমটসূডিটি ডশক্ষার্থীর জনয যর্থাযর্থ, যাহডল এই আডেদন ত্রটি অেশযই সম্পূণটরুড

ূরণ

কডর ASDPrograms@schools.nyc.gov ঠিকানায় জমা ডদডয হডে।

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন: অসম্পূর্ণ ফেম গৃহীত হরে না এেং তা য াগযতা ননর্ণ াের্ প্রনিয়ারক দীর্ণ ানয়ত কেরত পারে।

আরেদরনে তানেখ:

য স্কু ল েছরেে জনয আরেদন কো হরয়রছ:

যেফাোল সূত্র
নাম:
ডশডরানাম:
স্প ান নম্বর:
ডশক্ষার্থীর সাডর্থ সম্পকট :
ড যামাযা/অডিিােকগণ

ইডমইল:

ডশক্ষক

IEP টিম সদসয

অনযানয: ________________________________

নপতামাতা/অনিিােক নক এসএসনি কমণ সনূ িসমূরহ আরেদনপত্র জমা নদরত সম্মত হরয়রছ?

হযাাঁ
না*

* ড যামাযা/অডিিােডকর সাডর্থ অেশযই স্পযাগাডযাগ করডয হডে এেং ASD কমটসূডিসমূডহর একটিডয আডেদন ত্র জমাদাডনর ডসদ্ধাডের সাডর্থ অেশযই সম্ময হডেন। উ ডর
উডিডখয “না” স্পলখা আডেদন ত্র গৃহীয হডে না।

নিক্ষ্ার্থীে তর্থয
রর্থম নাম:

স্পশষ নাম:

ডশক্ষার্থীর আইডি#:

জন্মযাডরখ:

ডশক্ষার্থীর ঠিকানা:

ডশক্ষার্থীর ডসটি/ডস্টর্/ডজ :

েযট মান স্কু ল (ডিডেএন অর্থো ডরস্কু ডলর নাম):
স্কু ডলর ঠিকানা:

েযট মান স্পগ্রি:

ড যামাযা/অডিিােডকর নাম:
ড যামাযা/অডিিােডকর ইডমইল:

নিক্ষ্ার্থীে নাম:
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ড যামাযা/অডিিােডকর স্প ান#:

নিক্ষ্ার্থীে আইনি#
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এই নিক্ষ্ার্থীে েতণমারন ইননিনিজুয়ালাইি এিু রকিন যপ্রাগ্রাম (IEP) েরয়রছ (একটি ডিডিয করুন):
যডদ ডশক্ষার্থীর েযট মাডন আইইড
স্পসকশন

ূরণ করুন। স্পযসে

হযাাঁ
না*

র্থডক অর্থো স্পস যডদ ডেডশষ ডশক্ষার মূলযায়ন রডিয়ায় র্থাডক, অনুগ্রহ কডর এই আডেদডনর
ডরোর এই আডেদন ত্র জমা স্পদডে যাডদর অনুডরাধকৃ য যর্থয রদাডনর জনয সোডনর আইইড

রেযী
টিডমর সাডর্থ

কাজ করডয হডে।

ইননিনিজুয়ালাইি এিু রকিন যপ্রাগ্রাম তর্থয
সেট-সাম্প্রডযক আইইড -র যাডরখ:
েযট মান আইইড -র অেস্থা (একটি ডিডিয করুন):

খসড়া

িূ ড়াে

ডেকি মূলযায়ডন অংশগ্রহণ:

হযাাঁ

না

েযট মান অেস্থা (একটিডয ডিি ডদন)

অটিজম
রডযেডিযাযুক্ত রাকস্কু ল ডশক্ষার্থী
অনযানয: _________________________________________________

েযট মান স্পেশাল এিু ডকশন কমটসূডির সু াডরশ:
(ডরস্কুল অর্থো স্কুল-েয়সী স্পর্থডক ররডযাজয সেকটি স্পেডে ডনন)
ডরস্কু ল

স্পেশাল ক্লাস
সমডিয

ডরডেডশ ডেডশষ ক্লাস

স্পেশাল এিু ডকশন আইটিনাডরন্ট টিিার (SEIT)
অর্থো
স্কু ল-েয়সী (K-12)

নন-ডেশালাইজি (ডিডস্ট্রক্ট 1-32)

ইনটিডগ্রডর্ি স্পকা-টিডিং

স্পেশালাইজি (ডিডস্ট্রক্ট 75)

স্পেশাল ক্লাস

নন- ােডলক স্কু ল (এনড এস)

স্পেশাল এিু ডকশন টিিার সাড ার্ট সাডিট ডসস
(SETSS)

েযট মান স্পেশাল এিু ডকশন সু াডরশকৃ য সম্পডকট য

ডরডষো: (রডযাজয সেকটি ডিডিয করুন):

স্পেশাল স্পর্থরাড
অকুড শনযাল স্পর্থরাড
ড ডজকযাল স্পর্থরাড

নিক্ষ্ার্থীে নাম:
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কাউডেডলং
যারারড শনাল
অনযানয: _____________________________

নিক্ষ্ার্থীে আইনি#
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সাইরকাএিু রকিনাল অযারসসরমরেে তর্থয
নূযনযমিাডে, এএসডি কমটসূডির জনয সম্ভেনাময় ডশক্ষার্থীডদর অেশযই, স্পেৌডদ্ধক, অযাকাডিডমক/অজটন, এেং মানানসইকৃ য আিরণ ডেষডয়
গয ডযন েেডরর মডধয মূলযায়ন স্পশষ করডয হডে। োড়ডয মূলযায়ন িযার্া জমা স্পদয়াও হডয

াডর (ডযমন ডেি, আিরণগয মূলযায়ন),

যা ডশক্ষার্থীর স্পরকডিটর অংশ হডে।
 ডকন্ডারগাডর্টডন উত্তরণকারী ডশক্ষার্থীডদর জনয, মূলযায়ন স্পশষ হোর আডগই আডেদন ত্র জমা স্পদয়া স্পযডয

াডর।

 K-5 স্পগ্রডির ডশক্ষার্থীডদর জনয, আডেদডনর যাডরডখর একেেডরর মডধয অেশযই সাইডকাএিু ডকশনাল মূলযায়ন হডয হডে।
 6-12 স্পগ্রডির ডশক্ষার্থীডদর জনয, আডেদডনর যাডরডখর ডযন েেডরর মডধয অেশযই সাইডকাএিু ডকশনাল মূলযায়ন করাডয হডে।
এই আডেদডনর জনয মূলযায়ডনর শযট

ূরণ অেশযই3 স্কু ল অর্থো CSE IEP টিম ডনডিয করডে। আেশযক মূলযায়ন সংিাে রশ্ন র্থাকডল

দয়া কডর স্পযাগাডযাগ করুন ASDprograms@schools.nyc.gov । অসম্পূণট যর্থয স্পযাগযযা ডনধটারডণর রডিয়াডক ডেলডম্বয করডয
মূলযায়রনে র্েন

মূলযায়রনে নাম

পনেিালনাে তানেখ

াডর।

স্ট্যান্ডািণ যস্কাে /
পারসণ োইল

কগডনটিি/আইডকউ
(ডযমন িব্ল্যযড ড এসআই, িব্ল্যযআইএসডস,
ডিএএস, এসডে)

অযাকাডিডমক/অজটন

অটিজম্ িায়াগনডস্টক

ডসএআরএস

এডিওএস

ডজএআরএস

অনযানয: ___________

অনযানয: _____________________

োড়নত তর্থয – অনুগ্রহ কডর স্পযডকান োড়ডয, রসডিক যর্থয অেিুট ক্ত করুন

1

NYC DOE ওডয়েসাইর্, স্পেশাল এিু ডকশন, সাড ার্টও অযান্ড সাডিট ডসস, স্পেশালাইজি কমটসূডিসমূহ:

http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/SupportsServices/specializedprograms
2

এর যর্থয

যটাডলািনা এেং স্পোঝা গুরুত্ব ূণট। http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/3145BEDF-9742-4EBB-A7E0-

CEB1402FCEE9/0/ASDFamilyResourceGuideEnglish.pdf
3

CSE স্পযাগাডযাগ: http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/Help/Contacts/CSECPSE
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