র্কন্ডারগ্াসটিন র্শক্ষার্থীসের র্ডর্স্ট্রক্ট ৭৫-এর ক্লাসস া অ্ন্তভি ু ক্ত
আসে:

স্পেশালাইজড ইনস্ট্রাকশন
অ্যান্ড সার্ভিসসস
ব্যাপক সমসযাগ্রস্থ র্শক্ষার্থীসের জনয
অ্টিজম স্পেক্ট্রাম ব্া উসেখস াগ্য র্শক্ষাগ্ত
র্ব্লম্ব, আসব্গ্গ্ত প্রর্তব্ন্ধকতা, ইর্িয়জাত
বব্কলয,

ব্হুর্ব্ধ

প্রর্তব্ন্ধকতাসহ

স্পেশাল ক্লাস,
12:1:1 অ্নুপাত
- 12 শিক্ষার্থী
-এক শিক্ষক
-এক
প্যারাপ্রফেিন্যাল

শিক্ষাশন্ফদে িন্া প্রশিয়ায় হস্তফক্ষপ্কারী
অ্যাকাফেশিক এবং/অ্র্থবা
আচরণগত বঃবস্থাপ্ন্ার প্রফয়াজন্
যেসব শিক্ষার্থীর, তাফদরফক
প্শরফেবা যদয়। বয়স্ক শহফসফব
তাফদর বাড়শত সহায়তা ও
শবফিোশয়ত শিক্ষাশন্ফদে িন্ার প্রফয়াজন্
হফত প্াফর োএকটি স্বশন্য়শিত
বযবস্থায় সবফচফয় ভাফলা হফত
প্াফর।

স্পেশাল ক্লাস,
8:1:1 অ্নুপাত
- 8 শিক্ষার্থী
-এক শিক্ষক
-এক
প্যারাপ্রফেিন্যাল

যেসব শিক্ষার্থীর প্রফয়াজন্
অ্শতিাত্রায় ও দীর্েশদফন্র এবং
োফদর প্রফয়াজন্ অ্বযাহত বযাপ্ক
তত্ত্বাবধান্, উফেফেফোগয িাত্রায়
বযশিগত ন্জরদাশর, হস্তফক্ষপ্ এবং
বযাপ্ক আচরণগত সহায়তা, সাফর্থ
সাফর্থ বয়স্কফদর কাছ যর্থফক বাড়শত
সহায়তা প্রফয়াজন্, তাফদর প্শরফেবা
যদয়।

স্পেশাল ক্লাস,
6:1:1 অ্নুপাত
- 6 শিক্ষার্থী
-এক শিক্ষক
-এক
প্যারাপ্রফেিন্যাল

প্রাশতষ্ঠাশন্ক, সািাশজক এবং/অ্র্থবা
আন্তঃবযশিক অ্গ্রগশত, িারীশরক
অ্গ্রগশত ও বযবস্থাপ্ন্াসহ অ্শধকাংি
বা সকল যক্ষফত্র প্রফয়াজন্ তীব্র,
এিন্ শিক্ষার্থীফদর প্শরফেবা যদয়।
ক্লাসগুফলা আলাদাভাফব শন্শবড়
কিেসূশচ, অ্বযাহত বয়স্কফদর
তত্ত্বাবধান্, এবং শন্ফদে শিত হফল
শবফিোশয়ত আচরণ বযবস্থাপ্ন্া ও
শিচ/লযাঙ্গুফয়জ যর্থরাশপ্ (োফত
অ্গফিফেটিভ/অ্লটারফন্টিভ
কিুযশন্ফকিন্ অ্ন্তভুে ি হফত প্াফর)
প্রদান্ কফর।

ব্যাপক

র্শক্ষাগ্ত সমসযাগ্রস্থ র্শক্ষার্থীসের জনয র্ডর্স্ট্রক্ট
৭৫ ব্হুসংখযক র্শক্ষার্নসেি শনাগ্ত সহায়তার
ব্যব্স্থা প্রোন কসর।
র্নসনার্ের্খত

স্পক্ষত্রগুসলাসত

উর্ের্খতভাসব্

ব্াড়র্ত সহায়তা প্রোন করা হয়: র্িভাষীক
র্শক্ষার্নসেি শনা এব্ং সহায়তা, ইংর্লশ অ্যাজ এ
স্পসসকন্ড লযাঙ্গুসয়জ (ইএসএল), ট্র্যাসভল স্পট্র্র্নং,
বেনর্িন জীব্সনর র্ব্র্ভন্ন কমি কাণ্ড (এর্ডএল),
প্রস াজয হসল।
স্প সব্ র্শক্ষার্থীর ব্যাপক শ্রুর্ত ও েৃর্ি
প্রর্তব্র্ন্ধত্ব আসে, র্ডর্স্ট্রক্ট ৭৫ তাসের জনয
র্ব্সশষ ক্লাস পর্রসসব্ার সুস াগ্ স্পেয়।

স্কু ল

র্েব্সব্যাপী পাঠক্রম জুসড় র্ব্সশষার্য়ত ন্ত্রপার্ত
ও পর্রসসব্া সমর্িত র্থাসক। পর্রসসব্ার মসধয
অ্ন্তভি ু ক্ত র্থাকসত পাসর অ্র্ডওলর্ড, সহায়ক
প্র ুর্ক্ত, সাইন লযাঙ্গুসয়সজ অ্নুব্াে, ওর্রসয়সেশন
অ্যান্ড মর্ব্র্লটি এব্ং স্পেইল।
পর্রব্ারসমূসহর সাসর্থ অ্ংশীোরত্ব
র্ডর্স্ট্রক্ট ৭৫-এর লক্ষয হসলা আত্মর্নভিরশীলতা ও
সুস াগ্ ব্াড়াসনা াসত র্শক্ষার্থীর সম্ভাব্না ব্ৃর্ি
পায়। সকল র্শক্ষার্থীর সাফলয র্নর্িত করার
জনয আমরা পর্রব্ারসমূসহর অ্ংশীোর হসয়
কাজ কর্র।
T&I-26545 (Bengali)

স্পেশাল ক্লাস,
12:1:4 অ্নুপাত
- 12 শিক্ষার্থী
-এক শিক্ষক
- বাড়শত শহফিফব,
একজন্
প্যারাপ্রফেিন্যাল
প্রশত শতন্জন্
শিক্ষার্থীর জন্য

যেসব শিক্ষার্থীর তীব্র একাশধক
প্রশতবন্ধীত্ব রফয়ফছ োর অ্ন্তভুে ি
হফত প্াফর সীশিত ভাো, শিক্ষাগত
শবলম্ব, এবং োফদর স্বাধীন্ভাফব
কাজ ন্া করার সম্ভাবন্া আফছ,
তাফদর প্শরফেবা যদয়। ক্লাসগুফলা
দদন্শিন্ জীবন্ােপ্ন্ দক্ষতা,
ভাবশবন্শিয় দক্ষতা, নশদ্রিয়য়
উদ্দীপ্ন্, এবং োিাশর হস্তফক্ষপ্
নতযাশদ প্রশিক্ষণসহ আবাসন্ ও
শচশকৎসা কিেসূশচ প্রদান্ করফত
প্াফর।

যেসব শিক্ষার্থীর তীব্র একাশধক
প্রশতবন্ধীত্ব রফয়ফছ োর অ্ন্তভুে ি
হফত প্াফর সীশিত ভাো, শিক্ষাগত
শবলম্ব, এবং োফদর স্বাধীন্ভাফব
কাজ ন্া করার সম্ভাবন্া আফছ,
তাফদর প্শরফেবা যদয়। ক্লাসগুফলা
র্ডর্স্ট্রক্ট
দদন্শিন্ ৭৫
জীবন্ােপ্ন্ দক্ষতা,
ভাবশবন্শিয় দক্ষতা, নশদ্রিয়য়
র্সটিব্যাপী স্পপ্রাগ্রাম
উদ্দীপ্ন্, এবং োিাশর হস্তফক্ষপ্
নতযাশদ প্রশিক্ষণসহ আবাসন্ ও
শচশকৎসা কিেসূশচ প্রদান্ করফত
ব্যাপক সমসযাগ্রস্থ
র্শক্ষার্থীসের জনয
প্াফর।

র্ব্সশষার্য়ত কমি সূর্ি

র্কন্ডারগ্াসটিন-এ নব্াগ্ত
র্শক্ষার্থীসের পর্রব্াসরর জনয
তর্থয
কর্রন স্পরসলা-আনসসলর্ম, স্পডপুটি িযাসেলর

র্ডর্ভশন অ্ব্ স্পেশালাইজড ইনস্ট্রাকশন
অ্যান্ড
স্টু সডে সাসপাটি
স্পকটলার লুইসাাঁ, সুপার্রনসটনসডে

র্ডর্স্ট্রক্ট ৭৫
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বারবারা হযান্সন্

P771K@P329K

2929 West 30th Street
Brooklyn, NY 11224

শেশন্স ে’অ্যান্া

P138M@P030M

144 East 128th Street
New York, NY 10035

যগ্রগ সুফলট

P138M@P033M

281 Ninth Avenue
New York, NY 10001

যগ্রগ সুফলট

P169M@P102M

315 East 113th Street
New York, NY 10029

সুজান্ শেন্

466 West End Avenue
New York, NY 10024
196-25 Peck Avenue
Fresh Meadows, NY 11365
222-21 JAMAICA AVENUE
Queens, NY 11428

বযার েব

P255Q@P397Q

32-52 37th Street
Queens, NY 11103

শরচােে িযাফরাউনটজ্

P993Q@P130Q

200-01 42nd Avenue
Bayside, NY 11361

জযাকুশলন্ জযাফরটশস্ক

15 Fairfield Street
Staten Island, NY 10308
91 Henderson Avenue
Staten Island, NY 10301

যলাফরন্স গরশস্ক

P176X@P178X
P188X@P034X
P352X@P134X
P723X@P338X

স্পকান
স্পেখসত
সাইসটর

তার্লকা স্পেওয়া হসলা।

আমাসের

স্টাফসের সাসর্থ কর্থা ব্লসত িাইসল
ও র্ব্র্ভন্ন স্পপ্রাগ্রাম স্পেখসত িাইসল
েয়া কসর অ্যাপসয়েসমসের জনয

মযানহযাটন

আপর্ন
আমাসের
র্কন্ডারগ্াসটিন
সাইট
পাসরন, স্পসজনয র্কেু

ব্রুকর্লন

P141K@P380K

র্ডর্স্ট্রক্ট ৭৫ সম্পসকি জানুন

P369K@P067K
P396K@P396K

P811M
P004Q@P179Q

স্পফান করসব্ন।

X – ব্রংক্স
K – ব্রুকশলন্
M – িযান্হাটান্
T&I-26545 (Bengali)

Q – কুনন্স
R – স্ট্যাফটন্ আনলযান্ড

স্টযাসটন
আইলযান্ড

কুইে

P177Q@P295Q

যিিালানজে শেশিক্ট ৭৫ ক্লাসগুফলা শসটিবযাপ্ী কিুযশন্টি
স্কুলগুফলাফত এবং তা স্বশন্য়শিত স্কুলগুফলার অ্ভযন্তফর
অ্বশস্থত। যকান্ কিুযশন্টি স্কুফল অ্বশস্থত একটি শেশিক্ট
৭৫ ক্লাস “শপ্ওয়ান্শসক্সটিন্ানন্এিঅ্যাটশপ্ওয়ান্ওটু ” ন্াফি
উশেশেত হফত প্াফর, যেোফন্ শপ্ওয়ান্শসক্সটিন্ানন্ একটি
শেশিক্ট ৭৫ প্রগ্রাি ো িযান্হাটন্স্থ প্াবশলক স্কুল শেশিক্ট
ওয়ান্ওটু -যত অ্বশস্থত।

P037R@P037R
P373R

জন্ শসরাকুস
িাশন্ জন্সন্
Lourdes Mendez
সাফন্ত চু ন্
শিফিল র্থরেন্-িযাশন্ক্স
রুশে জুশলয়াশন্
শন্রা যসায়াটে-শন্নফে

Marcy Berger
কযাশর্থ যপ্াসা

প্ফলট যবন্ফভফো

হুশলও যিারাফলস
(718) 823-5684
যভরা যসফলন্টাফন্া
(718) 904-5750
েন্ যজরফবা
(718) 561-2052
Saturine Packer
(718) 893-6813
যলাশর যন্গরন্
(718) 960-4400
শসফিান্ সযান্ফচজ
(718) 388-4800
েরশর্থ কশলন্স
(718) 855-6838
হান্সরাজ সুদশু সং
(718) 385-6200
শেশন্স যরফিাস
(718) 891-3600 ext. 0
বারবারা যহন্ডারসন্
(212) 369-2227
সারাহ যসেলার
(212) 563-4886
তািার ওয়ানন্ফরে
(212) 876-1829
জাফিলা িযাক
(212) 579-3788
Jacqueline Berman
(718) 264-0916
হযাশরফয়ট শসফগল
(718) 464-4555
যকনটি িযাকলশলন্
(718) 380-1247
ন্াটিিা শসং
তাশবতা জাজ
(718)224-0490
যলাফরন্স গরশস্ক
(718) 984-9800
সুজান্ শে শসকা
(718) 816-8897

12-1-4

স্প াগ্াস াগ্

6:1:1

র্প্রর্েপযাল

2750 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10465
850 Baychester Avenue
Bronx, NY 10475
770 Grote Street
Bronx, NY 10460
1330 Bristow Street
Bronx, NY 10459
1780 Dr. M.L.K. Blvd.
Bronx, NY 10453
370 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11206
51 St, Edwards Street
Brooklyn, NY 11205
110 Chester Street
Brooklyn, NY 11212

P010X@P304X

নম্বসর স্প াগ্াস াগ্ করুন।

ঠিকানা

8:1:1

স্কু ল/সাইট

12:1:1

কমি সূর্ি

েংক্স

র্ডর্স্ট্রক্ট ৭৫-এর র্শক্ষার্থীসের এ োড়াও
র্ননর্লর্খত স্পক্ষসত্র পর্রসসব্া স্পেওয়া হসত পাসর:
 সাধারণ র্শক্ষার ক্লাসরুসম
 কমুযর্নটি স্কু ল ভব্সন অ্ব্র্স্থত
স্পেশাল ক্লাসস
 স্পেশালাইজড স্কু সল স্পেশাল ক্লাসস
 এসজেসত, হাসপাতাসল ও ব্ার্ড়সত
র্কন্ডারগ্াসটিন র্শক্ষার্থীসের জনয র্ডর্স্ট্রক্ট ৭৫এর কমি সূর্ি সম্পসকি আরও তসর্থযর স্পপসত
আমাসের স্পেসসমে অ্র্ফসস (212) 802-1578

   


 

  



 






 

  




 

  
   
 

  
  




 

 
 
   
  

