2য় সংস্রণ

িনউ ইয়ক্ক িসটি
্ট
িডপাটেমন্ট
অভ
ু
এডেকশেনর(DOE)

আিলর্লি
ইন্টারেভনশন
-েথেক-

িরিস্েল
কুল
উত্তরেণরগাইড

T&I 31427 Early Intervention to Preschool Transition (Bangla/Bengali)
EI to PreK_Updated_2020.r7_PRESS_BN_PR.indd 1

6/10/20 1:33 PM

Languages Other Than English: For Families

https://www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-preschool

ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষাভাষী: পেশাদােরদে িন্য
আরিব, বাংলা, চায়িনজ, েরেঞ্চ, েহইিশয়ান িক্রওল, েকািরয়ান, রািশয়ান, স্ািনশ এবং উদু্ক ভাষায় এই গাইডটি লভ্য এবং
https://www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-preschoolসাইেট এটি পাওয়া যােব।
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ব
প্
বর্গ
িনউ ইয়ক্ক িসটি িডপাটেমন্ট
্ট
অব এডেকশন
ু
(DOE) এবং িডপাটেমন্ট
্ট
অভ েহলথ্ অ্যান্ড েমন্টাল হাইিজন (NYC েহলথ্
িডপাটেমন্ট)
্ট
- উভেয়ই আমােদর তরুণ রিিতবিধিতাযক্ত
ু িশক্ষাথথীরা যােত তােদর চািহদা অনযায়ী
ু
পিরেষবার সেযাগ
ু
লাভ
কের েসিবষয়টি িনিচিত করেত কাজ করেছ িবেশষ কের উত্তরেণর ধাপগুিলেত (একটি িসেটেেমর রিদত্ত পিরেষবা েথেক
অন্য আেরকটি িসেটেেম ঐ পিরেষবা রিদােনর েক্ষেত্র)। আমােদর এেজিসিগুিল আিলর্লি ইন্টারেভনশন ( আেগ েথেক হস্তেক্ষপ
গ্রহণ - EI) েরিাগ্রাম েথেক িরিস্েল
উত্তরণ উন্নত করেত পরস্েরর সােথ কাজ কের এবং তারা এই গাইডটি ৈতির করেত
কুল
একসােথ কেরেছ যােত আপনার সন্ােনর িরিস্ল
কুল িবকল্পগুিল সম্পেকর্কে আপনােক আরও তথ্য রিদান করা যায়। আমরা আশা
করিছ এই তথ্য আপনার সন্ােনর জন্য িসদ্ান্ গ্রহেণ আপনার জন্য সহায়ক হেব।
.

আমরা জািন েয রিিতবিধিতাযক্ত
ু িশশুেদর পিরবারগুিলর জন্য এই উত্তরণ কতটা কঠিন হেত পাের। এছাড়া, EI েথেক
ু
িরিস্েল
উত্তরণ একটি সংকটজনক সময় যখন পিরবারগুিলর সস্ষ্ট
তথ্য ও সহায়তার রিেয়াজন হয়। আপনারা জােনন
কুল
ু িশক্ষাথথীেদর EI েরিাগ্রােমর মাধ্যেম েহলথ্ িডপাটেমন্ট
্ট
েয 0 ও 3 বছর বয়েসর িবকাশগত িবলম্ব ও রিিতবিধিতাযক্ত
রিদত্ত
ু
পিরেষবা লােভর সেযাগ
রেয়েছ। েযসব পিরবাের 3 েথেক 5 বছর বয়েসর িশশু রেয়েছ তােদর িশশুর বয়স 3 বছর
ু
হেত চলার সময় একটি েরফােরল রিদান কের DOE-র কিমটি অন িরিস্ল
(CPSE) েযাগ েদওয়ার
কুল েস্শাল এডেকশেন
ূ আেবদনও করেত পাের েযমন 3-K ফর অল এবং আিললান
র্লিল র্ন
িবকল্প রেয়েছ। পিরবারগুিল আিলর্লি চাইল্ডহুড েরিাগ্রামসমেহ
NYC-েত।
আমরা আপনােক এই গাইেডর তেথ্যর সেগে পিরিচত হেত এবং েসগুিল EI েরিাগ্রাম েকাঅিডেনটর,
র্ডিনেট
পিরেষবা রিদানকারী
ও িশক্ষকেদর সেগে আেলাচনা করেত উৎসাহ িদই। আপনার সন্ােনর সাফল্য ও েবেড় ওঠার রিিত আপনার অব্যাহত
অগেীকােরর জন্য ধন্যবাদ।
ব

জশ ওয়াল্যাক (Josh Wallack)
েডপটি
ু চ্যােসিলর,
আিলর্লি চাইল্ডহুড এডেকশন
ু
অ্যান্ড
টেেডন্ট
এনেরালেমন্ট, NYC DOE
স্টুডে

লিন্ডা

ড
ু
্ট
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ূ
সজিেত্র
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ূ �����������������������������������������������������������������������������������������������������েষ্া
আজ্লি িাইল্ডহু পেয়াে অ্যান্ড জশক্াে জিেল্পসমহ
ৃ 7
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������������������������������������������������������������������������� ৃ
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ু
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ৃ 18
III. আজ্লি ইন্ােরভনশন ও জরিস্্
ুক
মর্্য সাদশ্য
ৃ ও বিসাদশ্য
ৃ ��������������������������������������������������������� েষ্া
ৃ 19
কু পপেশা্ এডরেশরনে

্যূ
IV. ন্যনতম
জিজ্জনরষ্ আরোজেত েজেরিশ (LRE) ও অন্তভজতি
র্ভুক্
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ৃ 21
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ৃ 22
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কুল
CPSE িরিজয়ন, েচয়ারপাসন
র্সন ও কিমউিনটি েকাঅিডেনটেরর
র্ডিনেটরে
সােথ েযাগােযােগর তথ্য�������������������������������������������������� পষ্া
ৃ 24
অিফস অভ স্ল
ৃ 26
কুল েহলথ্��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� পষ্া
বহি
ূ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ৃ
ূ েজেভাষাগুজ্�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� েষ্া
VI. ম্
ৃ 28

5
EI to PreK_Updated_2020.r7_PRESS_BN_PR.indd 5

6/10/20 1:33 PM

আেগ হস্তেক্ষপ (আিলর্লি ইন্টারেভনশন) েথেক
ু
িরিস্ল
উত্তরেণর
কুল েস্শাল এডেকশেন
DOE গাইড
ইনফ্যান্ট, টডলার, এবং আিলর্লি চাইল্ডহুেডর বছরগুিল িবকাশ এবং েবেড়-ওঠার একটি অিবশ্বাস্য সময়। এই সময়, অেনক
িশশু িশখন এবং সাফেল্য তােদরেক বাড়িত সহায়তা িদেল উপকত
ৃ হয়। িনউ ইয়ক্ক িসটিেত, িতন বছর বয়েসর িনেচর
ু িশশুগণ িডপাটেমন্ট
েদিরেত িবকাশ লাভ করা এবং রিিতবিধিতাযক্ত
্ট
অভ েহলথ্ অ্যান্ড েমন্টাল হাইিজন (DOHMH) কতক
কর্তৃক
পিরচািলত আিলর্লি ইন্টারেভনশেনর (EI) মাধ্যেম এইসব সহায়তা েপেত পাের। িশক্ষাগত রিিতবিধিতাযক্ত
ু িতন বছর এবং তার
অিধক বয়সী িশক্ষাথথীগণ, যারা েদিরেত েশেখ অথবা রিিতবিধিতার কারেণ যােদর িশক্ষণ ক্ষিতগ্রস্ত হয়, তােদর জন্য িনউ
ইয়ক্ক িসটি িডপাটেমন্ট
্ট
অভ এডেকশেনর
ু
(DOE) িবিভন্ন ধরেনর েস্শাল এডেকশন
ু
েরিাগ্রাম এবং পিরেষবা রেয়েছ।
EI েথেক উত্তরেণর সময়, আপিন আপনার সন্ােনর EI পরবতথী পিরেষবার রিেয়াজন রেয়েছ বেল মেন করেল আপিন
ু
আপনার সন্ানেক DOE-এর িরিস্ল
(CPSE) কােছ েরিরণ করেত পােরন। আপনার
কুল কিমটি অন েস্শাল এডেকশেনর
র্বিশেষে
ূ
সন্ােনর পিরেষবার চািহদা থাকা বা না থাকা িনিবেশেষ,
িতন বছর বয়স হেত চলা সকল িশশুেক িবনামেল্যর
বা
কম খরেচর 3-K ফর অল েরিাগ্রামগুিলেত আেবদন করেত উৎসািহত করা হেছে। িশশুরা 3-K ফর অল এর মেতা
ু
েকান েছাট িশশুেদর পিরেবেশ িরিস্ল
েপেত পাের।
কুল েস্শাল এডেকশন
এই গাইড, আপিন যখন EI েথেক িরিস্েল
উত্তরেণর রিস্তুিত িনেছেন, তখন েসইসব তথ্য রিদান কের যা আপনার িবকল্পসমহূ
কুল
বঝেত
ু
আপনােক সহায়তা রিদান কের। এটিেত অন্ভক্ত
ন্তর্ভু DOE আিলর্লি চাইল্ডহুড এডেকশন
ু
েরিাগ্রামসমহূ সম্পিকত
র্কি তথ্য
এবং িরিস্ল
ু
উত্তরণ রিিক্রয়ার তথ্যও।
কুল েস্শাল এডেকশেন
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I.  আিলর্লি চাইল্ডহুড ও
িশক্ষা-সংক্রান্ িবকল্পসমহূ
ছ�ো
আপনার সন্ােনর বয়স িতন বছেরর কম হেল এবং আপিন িশশুেদর আিলর্লি চাইল্ডহুড েকয়ার ও িশক্ষা সংক্রান্
ু
িবকল্পগুিলেত আগ্রহী হেল DOE এর জন্ম েথেক দ'বছেরর
িশশুেদর জন্য েরিাগ্রােমর িবকল্পগুিলও রেয়েছ। আপনার সন্ান
ু
র্লিল র্ন
জন্ম েথেক দ'বছেরর
িশশুেদর জন্য আিলর্লি চাইল্ডহুড ইন্টারেভনশন (EI) েরিাগ্রােম থাকাকালীন একটি DOE আিললান
ূ
েরিাগ্রােমও EI পিরেষবা রিদান করা েযেত পাের। িনউ ইয়ক্ক িসটি েযাগ্য পিরবারগুিলর জন্য েবশ কেয়কটি িবনামেল্যর
র্লিল র্ন েরিাগ্রাম রিদান কের। এই েরিাগ্রামগুিলেত জন্ম েথেক দ'বছর
ু
বা কম খরেচর আিললান
বয়েসর িশশুেদর জন্য সারাবছর
র্যন্ত আিলর্লি েকয়ার ও িশক্ষা রিদান করা হয় েযাগ্যতার িভিত্ত হল আপনার পিরবােরর উপাজন
র্জন ও
ধের িদেন দশ ঘণ্া পযন্
চািহদা।* যিদ আপিন েযাগ্য হন এবং আসন খািল থােক, তাহেল আপনার সন্ান বছেরর েযেকান সময় একটি
েরিাগ্রাম শুরু করেত পাের। এই িবকল্পগুিলর মেধ্য রেয়েছ:
■	
■	
র্লি
্ট
ূ
■	
র্ভিস

এই িবকল্পগুিল সম্পেকর্কে আেরা জানেত DOE-র ওেয়বসাইট www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/
earlylearn-nyc েদখন।
ু
*দ্রষ্টব্য: DOE েহড টোট্ক ও আিল্ক েহড টোট্ক েরিাগ্রামগুিল এমন অল্পসংখ্যক পিরবারেক এনেরাল করেত পাের যারা
উপাজ্কেনর িভিত্তেত েযাগ্যতা অজ্কন কের না, যিদ তারা পিরেষবার চািহদা আেছ এমন রিমাণ েদখােত পাের। এর মেধ্য
রিিতবিধিতাযুক্ত িশশু সহ পিরবারগুিলও রেয়েছ যারা একটি েহড টোট্ক বা আিল্ক েহড টোট্ক পিরেবেশ উপকৃ ত হেত পাের।

3 ও 4 িছে িয়সীরদে িন্য আজ্লি িাইল্ডহুড পেয়াে এিং জশক্া-সংক্ান্ত
ূ
জিেল্পসমহ
ব
র্লি
আপনার সন্ােনর এই েরিাগ্রামগুিলর েকান একটিেত ভিতর
র্তি জন্য, আপনােক 3-K বা িরি-K ফর অল আেবদনপেত্রর মাধ্যেম,
অথবা েযাগ্য হেল, সরাসির েহড টোট্ট ও অন্যান্য সম্প্রসািরত িদেনর/বছেরর রিদানকারীেদর মাধ্যেম আেবদন করেত
হেব। কিমটি অন িরিস্ল
ু
(CPSE) িশশুেদর আিলর্লি চাইল্ডহুড সাধারণ িশক্ষার েরিাগ্রামসমহূ েযমন 3-K
কুল েস্শাল এডেকশন
বা িরি-K-েত আসনদােনর ব্যবস্া কের না। আপিন যিদ CPSE এর কােছ মল্যায়েনর
ূ
জন্য একটি েরফােরল জমা েদন
বা জমা েদওয়ার পিরকল্পনা কেরন এবং 3-K বা িরি-K-েত একটি আসেনর জন্য আেবদন কেরন এবং তা পান, তাহেল
CPSE 3-K বা িরি-K েরিাগ্রােম আপনার সন্ােনর চািহদার উপযক্ত
ু েস্শাল এডেকশন
ু
পিরেষবার ব্যবস্া করেত আপনার
সেগে কাজ করেব। আপিন 3-K বা িরি-K েরিাগ্রােম েকান আসন েপেল কীভােব েসখােন েস্শাল এডেকশন
ু
েরিাগ্রাম এবং
পিরেষবার ব্যবস্া করা যায় তা িনেয় আেলাচনা করেত সবসময়ই CPSE এর সেগে েযাগােযাগ করেত পােরন।
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প্রতিবন্
ুক্ত
ু
র্ভিসে
কুল
র্লি
ু
ু
ৃ
কুল
র্কে

3-K ফে অ্

3-K ফর অল েরিাগ্রামগুিল িনউ ইয়ক্ক িসটির িতন বছর বয়েসর িশশুেদর জন্য িবনামেল্যর,
ূ
পণিদবেসর,
ূ র্ণদিবসে
উচ্চমােনর
িশক্ষা রিদান কের। িকছু স্ল
কুল িডসিট্রেটে, 3-K েরিাগ্রামগুিল সকল পিরবােরর জন্য লভ্য (সকল পিরবােরর জন্য 3-K েরিাগ্রাম
রিদানকত
ু
ৃ িডসিট্রটেগুিলর তািলকার জন্য www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k সাইট েদখন)।
সকল স্ল
কুল িডসিট্রেটে, 3-K েরিাগ্রামগুিল আয় ও চািহদার িভিত্তেত েযাগ্য হওয়া পিরবারগুিলর জন্য লভ্য।* েহড টোট্ট সহ,
এসব েরিাগ্রাম িরে িকংবা স্বল্প মেল্যর,
ূ
এবং এগুিল সারা বছর রিিতিদন 10 ঘণ্া পযন্
র্যন্ত েসবা রিদান কের; আপিন েযাগ্য
হেল এবং আসন খািল থাকেল আপনার সন্ানেক েয েকােনা সময় ভিতর্তি করেত পারেবন। আেরা জানেত www.nyc.
gov/3k েদখন।
ু
*দ্রষ্টব্য: DOE েহড টোট্ক ও আিল্ক েহড টোট্ক েরিাগ্রামগুিলেত অল্পসংখ্যক পিরবারেক এনেরাল করেত পাের যারা আেয়র
িভিত্তেত েযাগ্য নয়, যিদ তারা পিরেষবার চািহদা রেয়েছ এমন িকছু রিদশ্কন কের। এর মেধ্য রিিতবিধিতাযুক্ত িশশু
সহ পিরবারগুিলও রেয়েছ যারা একটি েহড টোট্ক বা আিল্ক েহড টোট্ক পিরেবেশ উপকৃ ত হেত পাের।

প্
্ট

্ক

প্
ূ

ূ র্ণদিবসে

ু
ূ

ূ
র্যন্ত

র্যা
ু

3-পে এিং জরি-পে ফে অ্ জনরি উজলিজখত েজেরিরশ রিদান েো হয়:
■ ড
ু

কুল

ু

■ প্

কুল
র্টেনে

■ NYC আিল্ক এডু েকশন েসন্টারসমহ
ূ (NYCEECs). িকছু কম্যিনটি-িভিত্তক
কম্যু
সংগঠন 3‐K এবং িরি-K কমসিচ
কর্মস ূ রিদান কের,

এবং েসগুিল DOE কতক
কর্তৃক সহায়তা রিাপ্ত।
■ গৃহিভিত্তক েরিাগ্রামসমহ
ূ । িকছু গহিভিত্তক
কাযক্রম
র্যক্রম
3-K রিদান কের এবং েসগুিল DOE সমিথত।
সমর্থি
ৃ

■ উপলভ্য সাধারণ িশক্ষা েরিাগ্রামগুিল সম্পেকর্কে আেরা তথ্য েপেত এবং েযাগােযােগর তথ্য জানার জন্য

আপিন www.MySchools.nyc েদখেত পােরন।
■ আপিন DOE আউটিরচ টিেমর কােছ 212‐637‐8000 নম্বের েফান কেরও আেরা জানেত পারেবন।
■ আপনার রিশ্ন থাকেল অথবা আপনার EI েথেক িরিস্েল
উত্তরেণ সহায়তার রিেয়াজন হেল আপিন
কুল

eitopreschool@schools.nyc.gov-এ েযাগােযাগ করেত পােরন।
■স
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প্রতিবন্
ুক্ত
শি
ু
ন্যূন
র্থ
ৃ
ু
ু
আেজন 3-K িা জরি-K-পত আরিদন েেরত োরেন:
আপিন CPSE-এর কােছ একটি েরফােরল জমা েদওয়ার পিরকল্পনা করুন বা নাই করুন;
আপিন যিদ DOE এর কােছ ইিতমেধ্যই একটি েরফােরল জমা িদেয় থােকন;
আপিন CPSE রিিক্রয়ায় থাকেল, যার মেধ্য পেড় আপনার মল্যায়েনর
ূ
জন্য অেপক্ষা করেত থাকা অথবা
আপনার IEP ৈবঠেকর সময় িস্র করার জন্য অেপক্ষা করেত থাকা; অথবা
আপনার সন্ােনর ইিতমেধ্যই যিদ IEP থােক, যার মেধ্য পেড় এমন একটি IEP থাকা যা একটি সমিবিত
পিরেবেশ (SCIS) েস্শাল ক্াস অথবা শুধু েস্শাল ক্ােসর সপািরশ
ু
কের (এই ধরেনর েরিাগ্রাম সম্পেকর্কে
আেরা তেথ্যর জন্য পষ্া
ু
ৃ 21-এ েসকশন IV েদখন)।

জেনে
ু
ৃ

র্ষিক
ন্মু

ু

আপনার IEP িমটিং অথবা েস্শাল এডেকশন
ু
পিরেষবার ব্যবস্ায় অেপক্ষা করার সময় আমরা আপনােক িনেজর সন্ােনর
জন্য একটি 3-K ও িরি-K েরিাগ্রােম আেবদন করেত ও তােক এনেরাল করেত উৎসাহ রিদান কির। অনগ্রহ
ু
কের েজেন রাখন:
ু
■ আপিন আেবদন করেল, আসন েপেল এবং একটি 3-K বা িরি-K েরিাগ্রােম অংশ েনওয়া েবেছ িনেল এিং আপনার একটি

IEP থাকেল, CPSE আপনার IEP-র উপযক্ত
ু েরিাগ্রামগুিলর সপািরশ
ু
করেত আপনার সেগে কাজ করেব যা আপনার
েবেছ েনওয়া েরিাগ্রােম আপনার সন্ানেক সহায়তা করেত পাের। আপিন 3-K বা িরি-K েরিাগ্রােম েকান আসন েপেল
কীভােব েসখােন েস্শাল এডেকশন
ু
েরিাগ্রাম এবং পিরেষবার ব্যবস্া েনয়া যায়তা িনেয় আেলাচনা করেত সবসময়ই
CPSE এর সেগে েযাগােযাগ করেত পােরন।
■ আপিন একটি িভন্ন েস্শাল এডেকশন
ু
েরিাগ্রােম থাকাকালীন, েকান একটি 3-K বা িরি-K- এর জন্য আেবদন করেল

ও েসখােন আসন েপেল আপিন যিদ েসই 3-K বা িরি-K েরিাগ্রােম ট্র্যাসিফার চান, CPSE আপনার IEP-র উপযক্ত
ু
েরিাগ্রামগুিল সপািরশ
ু
করেত আপনার সেগে কাজ করেব যা আপনার েবেছ েনওয়া েরিাগ্রােম আপনার সন্ানেক
সহায়তা করেত পাের। েযেকান অবস্ায়, আপনার সন্ােনর যিদ ঐ েরিাগ্রাম রিদত্ত সহায়তার েচেয় অিধক চািহদা
থােক, আপিন অথবা েরিাগ্রাম কমথীগণ এ িনেয় আেলাচনা করেত েয েকান সময় CPSE এর সেগে েদখা করার
অনেরাধ
ু
করেত পােরন।
ন্যূন

ন্তর্ভুক্তি

র্কে
ৃ

ু
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II. আিলর্লি ইন্টারেভনশন েথেক িরিস্ল
কুল
ু
েস্শাল এডেকশেন
উত্তরণ
আপনার সন্ান যখন আিলর্লি ইন্টারেভনশন (EI) েথেক স্ানান্িরত হয়, তখন তার সহজ উত্তরণ িনিচিত করেত িনেচর
তথ্যগুিল জানা গুরুত্বপণ।
ূ র্ণ

উত্তেরণে জমটং
আপিন আপনার সন্ােনর িদ্তীয় জন্ম বািষকীর
র্ষিক
সবেচেয় কাছাকািছ সমেয় আজ্লি ইন্ােরভনশন (EI) সাজভস
র্ভি
পোঅজডরনটরেে
র্ডিনে
সারে তাে উত্তেরণে জিষরয় ইজন্ডজভি্যয়া্াইিড্
ন্ডিভিজ্যু
ফ্যাজমজ্ সাজভস
র্ভি প্্যারন (IFSP) কথা
বলা শুরু করেবন। িমটিংেয়, আপিন, আপনার আিলর্লি ইন্টারেভনশন অিফিসয়াল পদাধারী ব্যিক্ত, এবং আপনার
আিলর্লি ইন্টারেভনশন সািভস
র্ভিস েকাঅিডেনটর
র্ডিনেট
আপনার সন্ােনর উত্তরণ পিরকল্পনা িবষেয় একমত হেবন। এছাড়া,
আপনার একটি উত্তেণ (ট্্যানজিশন) েনফারেন্স করার অিধকারও আেছ, যা আপনার আিলর্লি ইন্টারেভনশন
সািভস
র্ভিস েকাঅিডেনটর
র্ডিনেট
আেয়াজন করেত পােরন, িযিন DOE-র কিমটি অন িরিস্ল
ু
(CPSE)
কুল েস্শাল এডেকশেনর
একজন রিিতিনিধেক আমন্ত্রণ জানােবন। এই িমটিংেয়র উেদেশ্য িরিস্ল
ু
রিিক্রয়া সম্পেকর্কে আরও
কুল েস্শাল এডেকশন
অিধক জানা।
আপিন যিদ িসদ্ান্ েনন েয, আপনার সন্ানেক িরিস্ল
ু
সািভেসর
র্ভিসে
জন্য মল্যায়ন
ূ
করা েহাক,
কুল েস্শাল এডেকশন
আপনােক অবশ্যই আপনার সন্ােনর CPSE-েত একটি িচঠি জমা িদেত হেব। এই িচঠিটিেক বলা হয় “রিােজমে
পেফাো্।.” আপনার EI পিরেষবা েকাঅিডেনটর
র্ডিনেট
আপনােক একটি িচঠি িলখেত সাহায্য করেত পােরন অথবা
আপিন একটি েরফােরেলর সাহায্য েপেত CPSE এর সেগে েযাগােযাগ করেত পােরন।
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প্
ুক
কু
ু
ু
িনেচ সারসংেক্ষপ করা িরিস্ল
রিিক্রয়া NYCDOE িরিস্ল
পিরেষবার ফ্যািমল গাইেড
কুল েস্শাল এডেকশন
কু েস্শাল এডেকশন
বর্ণি হেয়েছ (যা পাওয়া যােব: www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/
িবশদভােব বিণত
moving-to-preschool)সাইেট।

1

1

2

3

4

5

অবিহতকরণ

সপািরশ
ু

মল্যায়ন
ূ

CPSE িমটিং

পিরেসবাসমহূ

র্ভিস েকাঅিডেনটর
র্ডিনেট
অিজহতেেণ আপনার আিলর্লি ইন্টারেভনশন (EI) সািভস
আপনার সােথ CPSE-েক অবিহত করার
ব্যাপাের কথা বলেব েয, আপনার সন্ােনর তার EI ত্যােগর পের পিরেষবা চালু রাখার রিেয়াজন হেতও পাের। CPSEপে জিজ্ঞজতি োঠারনাে মারন এই নয় পয, আেজন আেনাে সন্তানরে CPSE-পত পেফাে েেরছন। আপিন যিদ
CPSE-েক না জানােনার িসদ্ান্ েনন, তাহেলও আপিন আপনার সন্ানেক পের েসখােন েরফার করেত পারেবন।
র্ভিস েকাঅিডেনটর
র্ডিনেট
আপিন যিদ অবিহতকরেণ সম্মত হন, আপনার EI সািভস
আপনার সন্ানেক েরফােরেলর েযাগ্য হবার
আেগ 120 এবং 90 িদেনর মেধ্য CPSE-র কােছ পনাটজফরেশন অভ পোরটনজশয়া্ এজ্জিজিজ্ট ফরম পাঠােব।
আপিন যিদ CPSE-েক না জানােনার িসদ্ান্ েনন, আপিন েনাটিিফেকশন ফরেম অপ্ট-আউট িবকল্পটিেত েচক
মাক্ক িদেত পােরন।

2

ু
র্ভিসে
পেফারে্। আপিন যিদ মেন কেরন আপনার সন্ান িরিস্ল
সািভেসর
েযাগ্য হেত পাের,
কুল েস্শাল এডেকশন

ু
র্ভিসে
ু হবার কমপেক্ষ
তার িরিস্ল
সািভেসর
িন্য রিেম পযাগ্য (িনেচ েযাগ্যতার সময়েরখা েদখন)
কুল েস্শাল এডেকশন
120 িদন আেগ CPSE-েত আপনােক একটি েরফারাল ফরম জমা িদেত হেব এবং েসটি আপনার সন্ােনর ততীয়
ৃ
র্ষিক
জন্ম বািষকীর
কমপেক্ষ 90 িদন আেগ হেত হেব।
জ

CPSE-ে িন্য সিরিরয় আরগ পযাগ্যতা

ু
1 জানয়াির
এবং 30 জুন-এর মােঝ িতন বছেরর হেব

ু
বছরে

1 জলাই
এবং 31 িডেসম্বর-এর মােঝ িতন বছেরর হেব
ু

বছরে
ু

িনউ ইয়ক্ক েটেট এডেকশন
ু
িডপাটেমন্ট
্ট
একটি ক্যালকুেলটর রিদান কেরেযখােন আপিন আপনার সন্ােনর জন্মতািরেখর
িভিত্তেত তার সবেচেয় আেগর েযাগ্যতার তািরখটি িনণয়
র্ণ করেত পােরন, িলঙ্কটি এখােন েদওয়া হল: www.p12.nysed.
gov/sedcar/ei_to_4410_calculator.html
CPSE যখন আপনার সন্ােনর িরিস্ল
ূ
পিরকল্পনা করেছ, তখন আপনার সন্ােনর EI পিরেষবা পিরকল্পনা
কুল মল্যায়ন
এবং মল্যায়নসমহ
ূ
ূ অত্যন্ সহায়ক হেত পাের। আপিন যিদ সম্মত হন, আপনার EI সািভস
র্ভিস েকাঅডেনটর
র্ডনেট
েসগুিল
CPSE-েক রিদান করেব।
আপিন যিদ আপনার সন্ানেক CPSE-েত েরফার না কেরন, অথবা েস যিদ CPSE-র েযাগ্য িবেবিচত না হয়,
তােক অবশ্যই তার ততীয়
জন্ম বািষকীর
র্ষিক
আেগর িদন EI েছেড় েযেত হেব।
ৃ
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ফস্াে পেয়াে-এ োো জশশুরদে িন্য, জন্মদাতা বা পালক িপতা/মাতােক েরফােরল িদেত হেব, যিদ না
সমর্পণ স্িগত বা সীমাবদ্ করা হেয় থােক; িপতামাতা িশক্ষাগত উেদেেশ্য অন্য েকােনা
িপতামাতার অিধকার সমাপ্ত, সমপণ,
র্কে ব্যিক্ত” মেনানীত কের থােকন; অথবা িপতামাতার েখাঁজ না পাওয়া যায়। যিদ
ব্যিক্তেক “িপতত্ব/মাতত্ব
ৃ
ৃ সম্পেকর
জন্মদানকারী অথবা পালক িপতামাতার েকান েখাঁজ না থােক, DOE একজন রিিতিনিধ িপতামাতােক িনেয়াগ েদেব
ু
(সাধারণত ফটোর প্যােরন্ট) িযিন, রিেয়াজনেবােধ, তার েস্শাল এডেকশন
িবষেয় িসদ্ান্ েনেবন। ফটোর েকয়ার
ু
ু
ু
এেজিসিও েরফােরেলর জন্য অনেরাধ
জানােত পাের।. একটি েরফােরেলর অনেরাধ
করার সময় CPSE অনেরাধটি
র্যাল�ো
পযােলাচনা
করেব এবং েরফােরলটি গ্রহণ বা রিত্যাখ্যান করেব।

আপনার েরফােরল জমা েদওয়া বা না েদওয়া িনিবেশেষ,
র্বিশেষে
অথবা আপিন েরফােরল জমা েদওয়ার পর আপনােক 3-K
ফর অল-এর জন্য আেবদন করেত উৎসাহ েদওয়া হেছে। আপিন আেবদন করেল, আসন েপেল, একটি েরিাগ্রােম অংশ েনওয়া
েবেছ িনেল এিং এর পের আপিন একটি IEP েপেল CPSE আপনার IEP-র উপর িনভর
র্ভ কের উপযক্ত
ু েরিাগ্রামগুিলর সপািরশ
ু
করেত আপনার সেগে কাজ করেব যা আপনার েবেছ েনওয়া েরিাগ্রােম আপনার সন্ানেক সহায়তা করেত পাের। আপিন 3-K
বা িরি-K েরিাগ্রােম আসন েপেল কীভােব েসখােন েস্শাল এডেকশন
ু
পিরেষবার ব্যবস্া করা যায় তা িনেয় আেলাচনা করেত
সবসময়ই CPSE-এর সেগে েযাগােযাগ করেত পােরন।
ূ
ূ
ূ র্ণ
ূ

ূ
পর্যাল�োচ
ু

ূ

ল্যুয়ে
লিঙ্গু

ৃ
ূ

র্ধা

ূ
ল্যাঙ্গুয়ে

র্ভে

ূ
এই মল্যায়নগুিলর
ূ
মেধ্য পেড় পরীক্ষাসমহ,
ূ েযমন:
■

একটি সবাগেীণ
সর্বাঙ্গীণ
মনস্তািত্বক মল্যায়ন
ূ
যােত আপনার সন্ান কী জােন এবং তার জ্ানগত সক্ষমতাগুিলেক েদখা হয়;

■

সামািজক ইিতহােসর একটি ইন্টারিভউ, যা আপনার সন্ােনর িবকাশগত ও পািরবািরক ইিতহােসর পটভিম
ূ
রিদান
কের, যা রিায়শই জন্ম েথেক বতমান
বর্তম
সময় পযন্
র্যন্ত হয়;

■

একটি শারীিরক মল্যায়ন,
ূ
যা একটি স্বাস্্য পরীক্ষার ফম্ক েযটি রিায়শই আপনার সন্ােনর িচিকৎসেকর দ্ারা পরণ
ূ
করা হয়;

■

আপনার সন্ােনর বতমান
বর্তম
িশক্ষার পিরেবেশ বা িশশু-পিরচযার
র্যা স্ােন তােদর উপর করা একটি পযেবক্ষণ;
র্যবেক্ষণ
এবং

■

আপনার সন্ােনর রিিতবধিকতার সেদেহ েজাগােনা শারীিরক, মানিসক, আচরণগত ও আেবগগত কারণগুিল িনরূপণ
করেত রিেয়াজনানসাের
ু
করা অন্যান্য উপযক্ত
ু মল্যায়ন।
ূ

আপনার CPSE িমটিংেয়র আেগ, মল্যায়েনর
ূ
সাইট েথেক আপনােক ও আপনার CPSE রিশাসকেক আপনার সন্ােনর
মল্যায়েনর
ূ
িরেপাটগুিল
্ট
ডাকেযােগ পাঠােনা হেব, যার মেধ্য থাকেব একটি িরিস্ল
ূ
সংিক্ষপ্ত
কুল িশক্ষাথথীর মল্যায়েনর
িরেপাট্ট যা আপনারা উভেয়ই CPSE ৈবঠেকর আেগ পযােলাচনা
র্যাল�ো
করেত পারেবন।
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ূ

ূ

সম্পূর্ণ
র্কি
ু

ূ র্ণ

ূ

র্যাল�ো

র্কে
ু

কুল

র্ভিসে

র্ধা

য�ো
র্ভ

র্ধা
ুক্ত

কু

ূ

ৃ
আপনার সন্ান িনম্নিলিখত েক্ষত্রগুিলর একটি বা তার েবিশেত বাস্তিবক িবলম্ব রিদিশত
প্রদর্শি করেল তারা িরিস্ল
কুল িবেশষ
িশক্ষা কাযক্রম
র্যক্রম
ও পিরেষবার েযাগ্য হেত পাের:
■

জ্ানগত িবকাশ (িচন্া করার ও েশখার);

■

ভাষাগত ও আদানরিদােনর িবকাশ (েবাধ ও ভাষার ব্যবহার);

■

অিভেযািজত িবকাশ (স্ব-সহায়তার দক্ষতাসমহ,
ূ েযমন টয়েলেট যাওয়া, খাওয়া ও েপাশাক পরা);

■

সামািজক-মানিসক িবকাশ (অন্যেদর সেগে থাকা ও অনভিত
ু ূ
রিকােশর মেতা আচরণ); এবং/অথবা

■

েপশীসঞ্চালেনর িবকাশ (শারীিরক িবকাশ, যার মেধ্য পেড় দিষ্ট,
ৃ শ্রবণ ও চলােফরা সংক্রান্ িবলম্ব বা ব্যািধ)।

আপনার সন্ান েযাগ্য বেল েদখা েগেল CPSE একটি ি্যজতিগতেত
কর্ম ূ (ইজন্ডজভি্যয়া্াইিড
ন্ডিভিজ্যু
এডরেশন
ুক
ৃ জশক্া েমসজি
প্্যান) (IEP) রিণয়ন করেত আপনার সেগে কাজ করেব। একটি IEP হল একটি িলিখত পিরকল্পনা যা আপনার সন্ােনর
সক্ষমতা িনেয় আেলাচনা কের এবং েসই পিরেষবাগুিলর রূপেরখা েদয় যা িনউ ইয়ক্ক িসটি িডপাটেমন্ট
্ট
অভ এডেকশন
ু
(DOE) আপনার সন্ােনর িশক্ষাগত চািহদা পরণ
ূ
করেত িবনামেল্য
ূ
রিদান করেব। IEP ডকু্যেমেন্টর অেনকগুিল অংশ
থােক, যার মেধ্য পেড় আপনার সন্ােনর বতমান
বর্তম
কাযসম্পাদনার
র্যসম্পাদন
স্তর, পিরমাপেযাগ্য বািষক
র্ষিক লক্ষ্যসমহ,
ূ তােদর জন্য
সপািরশকত
ু
ু
েরিাগ্রাম ও পিরেষবা এবং তােদর রিেয়াজন হেত পাের এমন েযেকান ধরেনর
ৃ িরিস্ল
কুল েস্শাল এডেকশন
মািনেয় েনওয়া ও রদবদল।
্যূ
IEP ঐসব েরিাগ্রাম ও পিরেষবার সপািরশ
ু
করেব যা ন্যনতম
জিজ্জনরষ্ আরোজেত েজেরিরশ (LRE) আপনার
সন্ােনর জন্য উপযক্ত।
ু
কম িনেষধাত্মক পিরেবশ িশক্ষাথথীেদরেক সবািধক
সর্বাধিক
উপযক্তভােব,
ু
সাধারণ িশক্ষার িশক্ষাথথী
যােদর IEP েনই তােদর পাশাপািশ, পিরেষবা লােভর সেযাগ
ু
রিদান কের। এর অথর্থ হল েকান 3-K বা িরি-K েরিাগ্রােম
পিরেষবা লাভ। আপিন েকান 3-K বা িরি-K েরিাগ্রােম আেবদন কের থাকেল এবং/অথবা তার অফার েপেয় থাকেল,
CPSE ৈবঠেক, আপনার CPSE রিশাসকেক এ সম্পেকর্কে বলন
ু এবং CPSE আপনার IEP-র উপর িনভর
র্ভ কের উপযক্ত
ু
েরিাগ্রামগুিলর সপািরশ
ু
করেত আপনার সেগে কাজ করেব যা আপনার েবেছ েনওয়া েরিাগ্রােম আপনার সন্ানেক
সহায়তা করেত পাের।
CPSE আপনার সন্ােনর ততীয়
জন্মিদেনর আেগ একটি ৈবঠেকর আেয়াজন করেল এবং আপনার সন্ানেক এর
ৃ
েযাগ্য বেল িবেবচনা করেল আপিন এর মেধ্য একটিেক েবেছ িনেত পােরন: (ক) আপনার সন্ান িরিস্ল
কুল েস্শাল
এডেকশন
ু
পিরেষবার েযাগ্য হওয়ামাত্র EI পিরেষবা সমাপ্ত করা এবং িরিস্ল
ু
পিরেষবা আরম্ভ
কুল েস্শাল এডেকশন
করা; অেিা (খ) আপনার সন্ােনর জন্মতািরেখর উপর িনভর
র্ভ কের EI পিরেষবা সম্প্রসািরত করা।
জ

সম্প্রসাজেত EI েজেরষিাে পশষ তাজেখ

1 জানয়াির
এবং 31 অগােটের েস মােঝ িতন বছেরর হেব
ু

বছরে
ু

1 েসেপ্টম্বর এবং 31 িডেসম্বেরর মােঝ িতন বছেরর হেব

বছরে
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5 েজেরসিাসমহ।
ূ CPSE রিশাসক আপনার সন্ােনর IEP-এর িভিত্তেত েরিাগ্রাম, পিরেষবা ও সহায়তার সপািরেশর
ু
ব্যবস্া
ূ সম্পরে্কে আরো তরে্যে িন্য েষ্া
ুক
ু
করেবন। জরিস্্
পরিাগ্াম ও েজেরসিাসমহ
ৃ 16 পদখন।
কু পপেশা্ এডরেশন
যে
কর্মস ূ
ৃ
কুল
ু
র্ভিস
র্যন্ত
কুল
স্তৃ
স্বল্প িনয়িন্ত্রত কমসিচ
কর্মস ূ িশক্ষাথথীেদরেক IEP েনই এমন িশক্ষাথথীেদর পাশাপািশ িশক্ষালােভর সেযাগ
ু
েদয়। েয িশশুেদর
িবেশষািয়ত (স্শালইজড্) সহায়তা ও পিরেষবার রিেয়াজন রেয়েছ তােদর জন্য আেরা িবিধিনেষধ আেরািপত েরিাগ্রাম
ও পিরেষবা লভ্য।
িনেচ সবািধক
সর্বাধিক
কমন েরিাগ্রাম এবং সািভস
র্ভিস উেলেখ করা হেলা।

ূ
ক
র্যক্র

রিল
র্ভিসেস

ব

স
ৃ

ূ

র্কি
স্পে

ু

SEIT হেলন একজন েস্শাল এডেকশন
ু
িশক্ষক িযিন একজন িশক্ষাথথীর সােথ রিািতষ্ািনক,
আেবগজিনত ও সামািজক দক্ষতা িনেয় ঘিনষ্টভােব কাজ কেরন। এই সািভস
র্ভিস আপনার সন্ােনর
িনয়িমত আিলর্লি চাইল্ডহুড েরিাগ্রােম, আপনার িনেদিশত
র্দেশি
অন্য েকান চাইল্ডেকয়ার রিদানকারীর
ঠিকানায়, িকংবা েকান েকান পিরিস্িতেত আপনার পািরবািরক বাসস্ােন ক্ষদ্র
ষু গ্রুেপ বা
ওয়ান-অন-ওয়ান (একজন িশক্ষাথথীর জন্য একজন িশক্ষক রিথায়) রিদান করা হেত পাের।

সমন্

এটি এমন একটি ক্াসরুম েযখােন IEP-সহ ও IEP-িবহীন িশক্ষাথথীেদর একেত্র িশক্ষাদান করা হয়।

স্পে

এটি একটি ক্াসরুম যা শুধু IEP-যক্ত
ু িশক্ষাথথীেদর পিরেষবা েদয়, যােদর চািহদা একটি
সাধারণ িশক্ষার কাঠােমায় বা SCIS ক্াসরুেম পরণ
ূ
করা সম্ভব নয়।

*দ্রষ্টি্য: আপনার সন্ান সম্পিক্ক ত পিরেষবা এবং/অথবা SEIT েকান রিাইেভট িরিস্ু ল অথবা অন্য নন-পাবিলক চাইল্ড েকয়ার পিরেবেশও িনেত

পাের েযখােন আপিন তােক ভিত্ক কেরন এবং তার জন্য েবতন েদন, অথবা েকান েকান েক্ষেত্র বািড়েত।
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এ্যাজসজস্ভ পটেরনার্াজি (সহায়ে রিযজতি
ুক্ - এট) েী?
সহ
ু
র্ভ

র্লি
ু

র্থক

ূ

র্থক্যে

সহায়ে রিযজতিে
ুক্
যন্ত্র এিং/অেিা

সহায়ে রিযজতিে
ুক্
যন্ত্র এিং/অেিা

আজ্লি ইন্ােরভনশন েজেরষিা...

DOE-ে েজেরষিা...

করা হেব, যিদ একজন েথরািপটে
ু
■ এর সপািরশ

ূ
িনধারণ
র্ধা
■ সুপািরশ করা েযেত পাের, যিদ একজন মল্যায়নকারী

িনধারণ
র্ধা
কেরন েয আপনার সন্ােনর একটি

কেরন েয আপনার সন্ােনর তােদর IEP-েত সপািরশকত
ু
ৃ পরিাগ্াম

যরন্ত্রে রিরয়ািন েরয়রছ তাে বদনজদিন িীিরনে

ূ
ও েজেরষিা োওয়াে সময় জশক্াম্ে
সজি্াগুজ্রত
ুব
রিরিশ

োযে্ারেে
র্যকল
মর্্য তারদে জক্য়াশী্ ফ্াফর্

েেরত এেট যরন্ত্রে অি্ম্বরনে রিরয়ািন েরয়রছ।

সহায়তা েোে িন্য।
■ আপনার সন্ােনর IFSP-েত েযাগ করা হেব।
■ সাধারণত ব্যবহার করা হয় জশশুটে িাজড়রত।
■ এে মর্্য েরড় পসই উদাহেণগুজ্, েযমন
যথাস্ােন রাখা বা অবলম্বন েদওয়া বসার
যন্ত্র, টয়েলট যাওয়ার বা স্ান করার ব্যবস্া,
িহয়ািরং এইড এবং ওয়াকার বা চলােফরার

ু
ু
■ আপনার সন্ােনর IEP-েত সপািরশকত
ৃ েস্শাল এডেকশন
ও পিরেষবার অধীেন েযাগ করা হেব।
■ জশশুটে ভজতর্তি হওয়া স্র্
কু এিং/অেিা পরিাগ্ারম রিদান করা

যােব। আপিন বািড়েত ইিতমেধ্যই একটি AT যন্ত্র ব্যবহার করেল
আপনােক েসই যন্ত্রটিেক স্েল
আনেত বলা হেত পাের।
কুল
■ এই উদাহেণগুজ্ অন্তভতি
র্ভুক্ত েরুন, েযমন একটি কথা
সিষ্টকারী
যন্ত্র।
ৃ

রিিশক্ষণ যন্ত্র।

শি
ু

ু

র্দি

AT সম্পেকর্কে আেরা তেথ্যর জন্য, এখােন DOE AT-র ওেয়বসাইটটি েদখন:
ু www.schools.nyc.gov/learning/
special-education/supports-and-services/assistive-technology.
আজ্লি ইন্ােরভনশন পেরে জরিস্র্
ুক্ ট্্যান্সফাে েো
কু সহায়ে রিযজতি
আিলর্লি ইন্টারেভনশন েথেক িরিস্েল
কুল AT যন্ত্র ট্র্যাসিফার করা সম্ভব হেত পাের। আিলর্লি ইন্টারেভনশেন থাকাকালীন
আপনার সন্ান AT যন্ত্র েপেয় থাকেল বা AT পিরেষবায় রিেবশেযাগ্যতা থাকেল, েসই তথ্য আপনার CPSE
রিশাসেকর সেগে েশয়ার করা জরুির, িযিন আপনার সন্ােনর IEP ৈতিরর সময় এই তথ্য িবেবচনা করেবন।
■ আপিন EI মল্যায়ন
ূ
ও েরকডসমহ,
রেকর্ডসম ূ EI েরিরেণর একটি সম্মিতেত স্বাক্ষর কের থাকেল, অনেরাধ
ু
জানান েয, যখন

তারা কিমটি অন িরিস্ল
ু
ফেমর্মে DOE-েত েরফােরল পাঠায় তখন েযন EISC আপনার AT
কুল েস্শাল এডেকশন
যন্ত্র ও পিরেষবার তথ্য েশয়ার কের।
■ EISC েরফােরল ফমর্ম পাঠােনার সময় এই তথ্য েশয়ার করুক বা না করুক, আপনােক আপনার CPSE ৈবঠেক

আপনার সন্ােনর পিরেষবার EI অনেমাদন
ু
িনেয় আসেত হেব (একটি ফমর্ম যােত পিরেষবার িববরণ েদয়া থােক,
এর অন্ভক্ত
ন্তর্ভু AT, যা আপনার সন্ান EI-েত েপেয়েছ)।
এই তে্য CPSE টরমে োরছ আেনাে সন্তারনে জশক্াগত রিরয়ািন সম্পরে্কে জিন্তা েোে সময় সহায়ে হরি।
অনগ্রহ
ু কের েজেন রাখন
ু েয, DOE-েত AT পিরেষবার রিেবশেযাগ্যতার জন্য DOE -এর েসন্টার ফর অ্যািসসটিভ
েটকেনালিজর মাধ্যেম অিতিরক্ত মল্যায়েনর
ূ
রিেয়াজন হেত পাের। DOE িরিস্ল
কুল েরিাগ্রােম AT সম্পেকর্কে আপনার
েকান রিশ্ন থাকেল অনগ্রহ
ু
কের CATpreschool@schools.nyc.gov -এ ইেমল করুন।
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পরিাগ্াম এিং েজেরষিাে ি্যিস্া েো
আপনার সন্ােনর IEP ৈতিরর পর, কিমটি অন িরিস্ল
ু
(CPSE) িপতামাতা িহেসেব আপনােক সািভস
র্ভিস শুরুর
কুল েস্শাল এডেকশন
জন্য িলিখত অনমিত
ু
রিদােনর অনেরাধ
ু
জানােব। এটােক বেল সািভেসর
র্ভিসে
জন্য "সজ্ঞাত সম্মজত"। আপনার িলিখত সম্মিত
লােভর পর, CPSE পিরেষবা রিদান শুরু করেব। আপনার সন্ােনর IEP-েত িনেদিশত
র্দেশি
সকল েরিাগ্রাম ও সািভেসর
র্ভিসে
ব্যবস্া
করেত CPSE দায়বদ্ থাকেব। আপিন সম্মিত েদওয়ার অনেরােধ
ু
সাড়া না িদেল অথবা আপিন সম্মিত িদেত অস্বীকার
করেল CPSE পিরেষবা রিদােনর ব্যবস্া করেব না এবং আর েকােনা পদেক্ষপও েনওয়া হেব না।
আেনাে সন্তারনে IEP যজদ সোজেশ
ুপ
েরে

SEIT এিং/অেিা সম্পজেত
র্কি েজেরষিা শু্কু
এইসব পিরেষবা েদয়া হেত পাের:
■

সে্ জরিস্্
কু িা িাইল্ড পেয়াে েজেরিরশ
(োিজ্ে এিং রিাইরভট), অেিা

■

জেছু জনজদষ্ট
নির্দি পক্রত্র িাজড়রত.

CPSE আিল্ক চাইল্ডহুড সাধারণ িশক্ষার েমলি সজূিগুজ্রত

এেট “সমজবিত েজেরিরশ পপেশা্ ক্াস”
অেিা শু্কু “পপেশা্ ক্াস”
CPSE একটি যেথাপযক্ত
ু িরিস্ল
ু
েরিাগ্রােম
কুল েস্শাল এডেকশন
ভিতর
র্তি জন্য আসেনর ব্যবস্া করেব। এই ক্াসগুিল িরি-K
েকন্দ্রগুিলেত, িডসিট্রটে স্লগুিলেত
এবং কিমউিনটি-িভিত্তক
কুল
িবেশষ িশক্ষা েরিাগ্রােম পাওয়া যােব।

আপনার সন্ােনর সকল IEP-সুপািরশকৃ ত পিরেষবা িরিস্ু েলর
েস্শাল এডু েকশন েরিাগ্রােম রিদান করা হেব।

আসন রিদােনর ব্যবস্া কের না। আপিন যিদ DOE-র
আিল্ক চাইল্ডহুড কমস
্ক ূিচসমেূহ আেবদন করেত আগ্রহী হন,
পৃষ্া 7-9-এ আেগর েসকশনটি েদখুন। আপনার সন্ান যিদ
এইসব কমস
্ক ূিচর েকান একটিেত ভিত্ক হয়, তােক সম্পিক্ক ত
্ক ূিচেতই রিদান করা হেব।
পিরেষবা এবং/অথবা SEIT ঐ কমস

আপনার সন্ান যিদ েস্শাল ক্াস বা SCIS এর সপািরশ
ু
সহ একটি IEP পায়, তবও
ু আপনােক 3-K বা িরি-K ফর অল-এ
আেবদন করেত উৎসাহ েদওয়া হেছে। আপিন আেবদন করেল, আসন েপেল এবং েকান 3-K বা িরি-K েরিাগ্রােম অংশগ্রহণ
েবেছ িনেল, CPSE আপনার IEP-েত বিণত
বর্ণি উপযক্ত
ু েরিাগ্রামগুিল সপািরশ
ু
করেত আপনার সেগে কাজ করেব যা আপনার
েবেছ েনওয়া েরিাগ্রােম আপনার সন্ানেক সহায়তা করেত পাের। আপনার সন্ােনর এই েরিাগ্রােম রিদান করা েযেত পাের
এমন আেরা সহায়তার রিেয়াজন রেয়েছ িকনা তা িনেয় আেলাচনা করেত আপিন বা েরিাগ্রাম কমথীগণ েয েকানসময়
CPSE- এর সেগে েদখা করার অনেরাধ
ু
করেত পােরন।
ম
ূ
ু
কুল
র্কে
ু
ু
কুল
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যোযে রিজক্য়া
আপনার সন্ােনর ব্যিক্তক িশক্ষা কমসিচ
কর্মস ূ (IEP) রিণয়ন, পযােলাচনা
র্যাল�ো
ও সংেশাধেন আপনার অংশগ্রহণ অপিরহায।
র্য
একজন িপতা/মাতা িহেসেব, আপনার সন্ােনর IEP-েত কী রেয়েছ আপনার তা পেরাপির
ু
ু েবাঝা িনিচিত করার
অিধকার রেয়েছ।
আইনত, িপতা/মাতা িহেসেব আপনার যথাযথ রিিক্রয়ার অিধকার রেয়েছ, যার অথর্থ হল এই েয, কিমটি অন
িরিস্ল
ু
(CPSE) ৈবঠেক আপিন তােদর েকােনা সপািরেশর
ু
সেগে একমত না হেল আপনার
কুল েস্শাল এডেকশেনর
মধ্যস্তা এবং/অথবা িনরেপক্ষ শুনািন নামক রিিক্রয়ায় আপনার সন্ােনর েযাগ্যতা, মল্যায়ন
ূ
এবং আসন লােভর
িসদ্ান্েক চ্যােলঞ্ করার অিধকার থাকেব।
■ ম্্যস্তা: মধ্যস্তা চলাকালীন, আপিন ও CPSE-এর একজন সদস্য একজন িনরেপক্ষ ততীয়
পেক্ষর সেগে
ৃ

বসেবন িযিন আপনােক ও DOE-েক সম্মত হেত উৎসাহ েদেবন। মধ্যস্তাকারী েকান িসদ্ান্ েদেবন না
বা িনেদশ
র্দে জাির করেবন না। এর স্েল মধ্যস্তাকারীর কাজ হেলা আপনােক ও DOE-েক একটি গ্রহণেযাগ্য
সমাধােন িনেয় আসা।
■

আপিন আপনার স্ানীয় মধ্যস্তা েসন্টাের িলিখতভােব একটি মধ্যস্তার অনেরাধ
ু
করেত পােরন। মধ্যস্তা
সম্পেকর্কে আরও তেথ্যর জন্য অনগ্রহ
ু
কের িনেচর ওেয়বসাইট েদখন:
ু www.schools.nyc.gov/learning/
special-education/help/your-rights.

■ জনেরেক্ শুনাজন: একজন িপতা/মাতা িহেসেব আপনার একটি িনরেপক্ষ শুনািনর অনেরাধ
ু
করার অিধকার

রেয়েছ। এটি একটি আইনগত রিিক্রয়া। একটি িনরেপক্ষ শুনািন চলাকালীন, আপিন একজন িনরেপক্ষ শুনািন
অিফসােরর সামেন হািজরা েদেবন (েকােনা DOE কমচারী
কর্ম
নয়) এবং আপনার পেক্ষর বক্তব্য উপস্ািপত করেবন।
িহয়ািরং অিফসার ও DOE রিিতিনিধ আপনার কথা শুনেবন, সাক্ষীেদর জবানবদেী ও রিামাণ্য দিলল গ্রহণ
করেবন এবং আপনার উত্ািপত অিভেযাগ কীভােব সমাধান করা হেব, েস ব্যাপাের িলিখত িসদ্ান্ রিদান
করেবন। একবার িনরেপক্ষ শুনািনর অনেরাধ
ু
করা হেয় েগেল, “অিনিচিত অবস্া” (কখেনাসখেনা “একই অবস্ায়
থাকা”ও বলা হয়) রিেযাজ্য হেত পাের। এর অথর্থ হল আপনার সন্ান িবষয়টি িনষ্পিত্ত না হওয়া পযন্
র্যন্ত অথবা
আপিন DOE- র সেগে সম্মত না হওয়া পযন্
র্যন্ত েয েকান যথাযথ রিিক্রয়া চলাকালীন সমেয় েস তার বতমান
বর্তম
অবস্ােনই েথেক েযেত পাের। েজেন িনন েয, আপনার সন্ােনর বয়স 3 বছর হেল এবং CPSE পিরেষবার
েযাগ্যতা তখনও পযন্
র্যন্ত রিিতিষ্ত না হেল, অিনিচিত অবস্া রিযক্ত
ু হেব না।
■

■

■

িনরেপক্ষ শুনািনর অনেরাধ
ু
িলিখতভােব িনরেপক্ষ শুনািন অিফেস জনেরেক্ শুনাজনে অজফরস
করা আবশ্যক
131 Livingston Street, Room 201 Brooklyn, New York 11201
েফান: (718) 935-3280, ইেমল: ihoquest@schools.nyc.gov
আপনার িনরেপক্ষ শুনািনর অনেরাধ
ু
আবশ্যই:
— িনরেপক্ষ শুনািনর অিফেস িলিখতভােব করেত হেব;
— আপনার সন্ােনর নাম, ঠিকানা ও িশক্ষাথথী ID নম্বর উেলেখ করেত হেব (যিদ আপনার সন্ােনর
এই মহেত
ু ূ র্তে তা থােক);
— আপনার সন্ান েয স্েল
ভিতর্তি হেয়েছ তার নাম উেলেখ করেত হেব (অথবা জানােত হেব
কুল
েয আপনার সন্ান এখেনা েকােনা স্েল
ভিতর্তি হয়িন);
কুল
— আপনার উেদ্গ ও আপনার রিস্তািবত সমাধান সংক্রান্ ঘটনার িববরণ িদনা; এবং
— আপনার (িপতার/মাতার) নাম ও েযাগােযােগর তথ্য অন্ভক্ত
ন্তর্ভু
করুন।
একটি সপািরশকত
ু
ু
ফম,র্ম যা আপিন একটি িনরেপক্ষ শুনািনর অনেরাধ
ু
জানােত
ৃ অনেরােধর
ব্যবহার করেত পােরন, যা CPSE -এ, িনরেপক্ষ শুনািনর অিফেস, অথবা এখােন অনলাইেন
www.schools.nyc.gov/learning/special-education/help/impartial-hearings পাওয়া যােব।
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3-K ফে অ্ ও জরি-K ফে অ্-এ ্ভ্য সহায়তা
আপিন যিদ কিমটি অন িরিস্ল
ু
(CPSE) পেফারে্ জদরত না িান, অথবা আপিন যিদ CPSE-েত
কুল েস্শাল এডেকশেন
েরফেরল পাঠান এবং আপনার সন্ান িরিস্ল
ু
জন্য েযাগ্য িবেবিচত না হয়, েস েক্ষেত্র আপনার
কুল েস্শাল এডেকশেনর
সন্ান সাধারণ িশক্ষা সহায়তার সেযাগ
ু
লাভ করেব েযমন 3-K এবং িরি-েক ফর অল।
3-K ও িরি-K ফর অল সকল িশশুর জন্য িবিভন্ন ধরেনর সহায়তা রিদান কের থােক। এইসব েরিাগ্রােম আিলর্লি চাইল্ডহুড
িশক্ষক রেয়েছন যারা িশশুেদর চলনশিক্ত, ভাষা এবং সাক্ষরতা, এবং সামািজক-মানিসক দক্ষতা গেড় েতালায় পারদশথী।
েকান একটি িনয়িমত িদেন, িশশুরা বড় এবং েছাট রুেপ িবিভন্ কমকাণ্ড,
কর্মক
পছদেমেতা সমেয় ও েখলাধেলার
ু
মাধ্যেম েশেখ।
িদনব্যাপী িশক্ষকগণ সমেয়র সােথ সােথ তােদর িশক্ষাথথীেদর অগ্রগিত পযেবক্ষণ
র্যবেক্ষণ
কের এইসব িশক্ষণ অিভজ্তােক
মানানসই কের েতােল। এই কমসিচগুিলর
কর্মস ূ
িবিভন্ন িরেসােসরিস�োর্সে সিবধা
ু
গ্রহেণর সেযাগও
ু
আেছ েযমন আিলর্লি চাইল্ডহুড
েসাশ্যাল ওয়াকার
্কা
অ্যান্ড ইন্রোকশনাল েকাঅিডেনটরস্,
র্ডিনেট
যােদরেক পাওয়া যােব পিরবার সংিলিষ্টতা, সামািজক-মানিসক
িশক্ষণ এবং িশক্ষািনেদশনাসহ
র্দে
এই কমসিচগুিলেত
কর্মস ূ
সহায়তাদােনর জন্য।

■ উপলভ্য সাধারণ িশক্ষা েরিাগ্রামগুিল সম্পেকর্কে আেরা তেথ্যর জন্য এবং েযাগােযােগর তথ্য পাওয়ার জন্য

আপিন www.MySchools.nycসাইট েদখেত পােরন।
■ আপিন DOE আউটিরচ টিেমর কােছ 212‐637‐8000 নম্বের েফান কেরও আেরা জানেত পারেবন।
■ আপনার রিশ্ন থাকেল অথবা আপনার EI েথেক িরিস্েল
উত্তরেণ সহায়তার রিেয়াজন হেল আপিন
কুল

eitopreschool@schools.nyc.gov-এ েযাগােযাগ করেত পােরন।
■ সাধারণ এনেরালেমন্ট সহায়তার জন্য আপিন ফ্যািমিল ওেয়লকাম েসন্টাের েযেত পােরন (ঠিকানাগুিল পাওয়া

যােব: www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers)ঠিকানায়।
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III. আিলর্লি ইন্টারেভনশন এবং
ু
িরিস্ল
কুল েস্শাল এডেকশেনর
মেধ্য সাদশ্য
ৃ ও ৈবসাদশ্য
ৃ
আিলর্লি ইন্টারেভনশন (EI) েথেক িরিস্ল
ু
যাওয়া আপনার ও আপনার সন্ােনর জন্য একটা আবিশ্যক
কুল েস্শাল এডেকশেন
মািনেয় েনওয়ার ব্যাপার হেত পাের। িরিস্ল
ু
েরিাগ্রাম এবং সািভসগুিল
র্ভিস
EI সািভস
র্ভিস েথেক িভন্ন।
কুল েস্শাল এডেকশন
একটি রিধান পিরবতন
রিবর্তন হেলা এই েয, আপনার পিরবােরর জন্য আর েকান আিলর্লি ইন্টারেভনশন সািভস
র্ভিস েকাঅিডেনটর
র্ডিনেট
থাকেব না। তার বদেল, আপিন আপনার সন্ােনর ব্যিক্তক িশক্ষা কমসিচ
কর্মস ূ (IEP) ৈতির করেত কিমটি অন িরিস্ল
কুল েস্শাল
এডেকশেনর
ু
(CPSE) রিশাসেকর সােথ কাজ করেবন, এবং CPSE রিশাসক CPSE রিিক্রয়ার রিাথিমক েযাগােযাগ-িবদেন্দু হেবন।
এছাড়া, আপনার সন্ান েসই একই জায়গায় আর পিরেষবা লাভ করেব না েযখােন েস EI-েত থাকাকােল পিরেষবা লাভ
করিছেলা। িরিস্ল
ু
সািভসসমহ
র্ভিসসম
ূ খব
ু সাধারণভােব আিলর্লি চাইল্ডহুড েরিাগ্রােমর সময় রিদান করা হয়।
কুল েস্শাল এডেকশন
অিধক উেলেখেযাগ্য চািহদা রেয়েছ এমন িশক্ষাথথীেদর িরিস্ল
ু
ক্ােসর রিেয়াজন থাকেত পাের।
কুল েস্শাল এডেকশন
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আেজন জনরি রিদত্ত পটজির্ োেে্যগুজ্ে
র্থক
এেট সাে-সংরক্ে েড়রত োরেন:
নি
র্ক
র্টমেন্ট
লি
র্ভিসে
পরিষেবৃ

জন্ম েথেক 3 বছর েযন্ত
পর্য িয়রসে জশশু যােদর িবকাশগত

নি
র্ক
র্টমেন্ট
ুক
ুক
র্ভিসে
কু

প্রতিবন্
ু
ুক্ত

রিিতবিধিতা বা িবলম্ব রেয়েছ।

পরিষেব

পিরেষবাগুিল েবিশরভাগ েক্ষেত্রই রিদান করা হয় রিােজতে
ৃ

নির্ভর এবং েসগুিল
পিরেষবাসমহূ খব
ু সাধারণভােব পসন্াে-জনভে,

েজেরিরশ, যা তার বািড়েত বা আপনার সন্ােনর আিলর্লি

চাইল্ডেকয়ার অথবা িরিস্ল
র্দি েক্ষেত্র
কুল েরিাগ্রােম, অথবা িকছু িনিদষ্ট

চাইল্ডহুড েরিাগ্রােম হেত পাের।

বািড়েত েদয়া হেত পাের। অিধক উেলেখেযাগ্য চািহদা রেয়েছ
এমন িশক্ষাথথীেদর িরিস্ল
ক্ােসর জন্য সপািরশ
ু
ু
কুল েস্শাল এডেকশন
করা হেত পাের।

ূ
ম্্যায়ন

EI-র েযাগ্যতা িনধারণ
র্ধা
করা হয় মল্যায়েনর
ূ
মাধ্যেম। EI

প্
ু
র্ধা
কুল

মল্যায়নগুিল
ূ
মেনািনেবশ কের জশশুরদে জিোরশে উেে।

ূ

ূ
কুল

র্ভিসে
র্ডিনেট
আিলর্লি ইন্টারেভনশন সািভেসর
একজন েকাঅিডেনটর,
ূ
ূ
রিেয়াজনেবােধ, আপনার পিরবারেক মল্যায়েনর
সিচ
ু

ৈতিরেত সহায়তা িদেত পােরন।

ূ

ূ

ূ

ু

পরিষেব

য�ো
ন্ডিভিজ্যু

ূ

ূ

কর্ম ূ

য�ো

র্ভি
ৃ
র্লি
ৃ
ূ
পি

পি

য�ো

শি

পি

ুক্ত
শি
কু
লি

ু

র্থ

র্থ
ুক্ত

ৃ

পরিষেব

দাজয়রবে জনযতি
ুক্ত আজ্লি ইন্ােরভনশন অজফজসয়া্ (EIOD)

একজন CPSE রিশাসে আপনার সন্ােনর IEP-েত উিলেিখত

র্ভি পোঅজডরনটে
র্ডিনে
এবং আজ্লি ইন্ােরভনশন সাজভস
(EISC)

েরিাগ্রাম ও পিরেষবার ব্যবস্া কেরন।

েজেিারেে সারে IFSP ৈতির কের, EI পিরেষবাদােনর
সমেয় পিরবােরর সােথ কাজ কের, এবং উত্তরণ পিরকল্পনায়
সহায়তা েদয়।
10 িনাম

EI পিরেষবাগুিল রিদান করা হয় পগাটা ে্যার্ন্ডাে িছে ্রে

12 মাস

(12 মাস)।

খেি

য�ো
র্ভি

ু

লি

প্
ু
কুল

য�ো
ুক

কু

লবর্ষ

কু

র্ভি

র্লি
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্যূ
IV. ন্যনতম
জিজ্জনরষ্ আরোজেত েজেরিশ
(LRE) ও অন্তভজতি
র্ভুক্
DOE যথাযথ ন্যনতম
ন্যূন
িবিধিনেষধ আেরািপত পিরেবেশ (LRE) পিরেষবা েদয়, যার অথর্থ হল রিিতবিধিতাযক্ত
ু িশক্ষাথথীেদরেক
যতটা েবিশ পিরসের সম্ভব রিিতবধিী নয় এমন িশক্ষাথথীেদর সেগে এক সােথ িশক্ষাদান করা হয়। অন্ভিক্তর
ন্তর্ভুক্তি
ক্াসগুিল
হল এমন ক্াস েযখােন রিিতবিধিতাযক্ত
ু ও রিিতবিধিতা ছাড়া িশক্ষাথথীরা একই ক্াসরুেম িশক্ষা লাভ কের।
শি
ু
কুল
ন্যূন
ন্তর্ভুক্তিক

ু
কুল

কুল

ু

এসব অন্ভিক্তকর
ন্তর্ভুক্তিক
পিরেবেশর উদাহরণ হেলা:
■ একটি সাধারণ িশক্ষার ক্াসরুম, েযমন 3-K ফর অল এর মেতা েরিাগ্রাম েযখােন বািচক বা শারীিরক েথরািপর

মেতা পিরেষবা েদয়া হয়;
■ একটি সাধারণ িশক্ষার ক্াসরুম, েযমন 3-K ফর অল এর মেতা েরিাগ্রাম েযখােন একজন েস্শাল এডেকশেনর
ু

আইটিনােরন্ট টিচার (SEIT) থােক;
■ একটি সমিবিত পিরেবেশর েস্শাল ক্াস (SCIS), যােত রিিতবিধিতাযক্ত
ু ও

রিিতবিধিতা িশশুরা থােক; এবং

■ একটি সমিবিত পিরেবেশর েস্শাল ক্াস (SCIS), যােত অিতিরক্ত সহায়তাসহ রিিতবিধিতাযক্ত
ু ও

রিিতবিধিতা ছাড়া
িশশুরা থােক, েযমন বািচক বা শারীিরক েথরািপ অথবা একজন প্যারােরিােফশনাল সহায়তাযক্ত
ু পিরেষবাগুিল।

অন্যান্য সপািরশ,
ু
েযমন একটি েস্শাল ক্ােসর েরিাগ্রাম েযখােন েকবল রিিতবিধিতাযক্ত
ু িশক্ষাথথীেদরই পিরেষবা েদওয়া হয়,
এবং েকবল তখনই রিদান করা হয় যখন সাধারণ িশক্ষায় অথবা অিতিরক্ত সহায়তা ও পিরেষবাসহ SCIS পিরেবেশ তােদর
চািহদাগুিল পরণ
ূ
করা যায় না। আপনার সন্ান যিদ েস্শাল ক্াস অথবা SCIS এর সপািরশসহ
ু
একটি IEP পায়, আপনােক
তা সেত্তও 3-K বা িরি-K ফে অ্ এে িন্য আরিদন েেরত উৎসাহ পদওয়া হরছে। আেজন আরিদন েের্, আসন েপেল
এবং একটি 3-K বা িরি-K েরিাগ্রােম অংশগ্রহণ েবেছ িনেল. CPSE আপনার IEP-েত উিলেিখত যথাযথ েরিাগ্রামসমেহর
ূ
সপািরশ
ু
করেত আপনার সেগে কাজ করেব যা আপনার েবেছ েনওয়া েরিাগ্রােম আপনার সন্ানেক সহায়তা করেত পাের। আপনার
সন্ােনর এই েরিাগ্রােম রিদান করা েযেত পাের এমন আেরা সহায়তার রিেয়াজন রেয়েছ িকনা তা িনেয় আেলাচনা করেত
আপিন বা েরিাগ্রাম কমথীরা েযেকােনা সময় CPSE- এর সেগে েদখা করার অনেরাধ
ু
করেত পােরন।
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ূ
অন্তভজতিে
র্ভুক্
উেোজেতাসমহ
অন্ভিক্তকর
ন্তর্ভুক্তিক
পিরেবশ, েযমন একটি সাধারণ িশক্ষার অথবা SCIS ক্াসরুম, রিিতবিধিতাযক্ত
ু ও রিিতবিধিতা ছাড়াা িশশুেদর
এেক অপেরর সেগে েশখার সেযাগ
ু
েদয়। অন্ভিক্ত
ন্তর্ভুক্তি
িশক্ষাগত বিদ্,
স্বাধীনতা ও সামািজক-মানিসক িবকাশেক উন্নীত কের।
ৃ
আিলর্লি চাইল্ডহুেডর অন্ভিক্তর
ন্তর্ভুক্তি
গেবষণায় েদখা েগেছ েয:
■ রিিতবিধিতাযক্ত
ু ও রিিতবিধিতা ছাড়া িশশু - উভেয়ই অন্ভিক্ত
ন্তর্ভুক্তি
েথেক উপকত
ৃ হয়:
■

■

রিিতবিধিতাযক্ত
ু িশশুরা তােদর সতীথেদর
র্থদে
েথেক েশেখ এবং তােদর আদানরিদান, সামািজক-মানিসক ও
অিভেযািজত আচরেণর দক্ষতা আেরা ভােলাভােব ৈতির হয়।
রিিতবিধিতা না থাকা িশশুেদর ৈবিচত্র্যেক আেরা েবিশ কের গ্রহণ করার গুণ এবং তােদর মেধ্য আেরা
সহানভিতশীল
ু ূ
সামািজক আচরণ ৈতির হয়।

■ েয রিিতবিধিতাযক্ত
ু িশশুেদর অন্ভিক্তকর
ন্তর্ভুক্তিক
ক্াসরুেম িশক্ষা েদওয়া হয় তােদর:
■
■

■

ভাষার ও গিণেতর দক্ষতা আেরা েজারদার হয়।
তােদর সতীথেদর
র্থদে
সেগে সামািজক আদানরিদােনর সম্ভাবনা বােড়, যা তােদরেক বধিেত্বর
বহত্তর
েনটওয়াক্ক
ৃ
বন্ধুত্বে
ৈতির করার এবং সামািজক দক্ষতা অজন
র্জন করার সেযাগ
ু
কের েদয়।
স্েল
আেরা কম িদন অনপিস্ত
ু
থাকার রিবণতা েদখা যায়।
কুল

অনস্ারক
ু
িহেসেব, 3-K ও িরি-K ফর অল অন্ভিক্তকর
ন্তর্ভুক্তিক
পিরেবশ রিদান কের। এই েরিাগ্রামগুিল সম্পেকর্কে আরও তথ্য
েপেত ও কীভােব আেবদন করেত হেব েসসম্পিকত
র্কি আেরা তেথ্যর জন্য 7 েথেক 9 পষ্ার
েসকশন I েদখন।
ু
ৃ
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V. অজতজেতি তে্য ও সংস্ান

ূ
3-K ফে অ্ ও জরি-K ফে অ্-এ আরিদরনে সংস্ানসমহ:
প্রোগ্রা
■ আেবদেনর সহায়তার জন্য আউটিরচ টিেমর সেগে েযাগােযাগ করুন: 212‐637‐8000 নম্বের েফান কের।
■ ভিতর্তি ও এনেরালেমন্ট সম্পেকর্কে সাধারণ রিেশ্নর জন্য, অিফস অভ টেেডন্ট
এনেরালেমন্ট
স্টুডে

ESEnrollment@schools.nyc.gov -এ েযাগােযাগ করুন।
■ আপিন ফ্যািমিল ওেয়লকাম েসন্টােরও েযেত পােরন (ঠিকানাগুিল এখােন পাওয়া যােব:

www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers).

প্
ুক
কু
ব

য�ো

ু
DOE েস্শাল এডেকশন
হটলাইন

718-935-2007

আিলর্লি ইন্টারেভনশন (EI) উত্তরণ

EItoPreschool@schools.nyc.gov

স

RelatedServices@schools.nyc.gov

স্পে
ু

SpecialEducation@schools.nyc.gov

অস্ায়ী আবাসেন থাকা িশক্ষাথথীগণ

STHinfo@schools.nyc.gov

সহ
ু

CATpreschool@schools.nyc.gov

NYCDOE িরিস্ল
ু
পিরেষবার ফ্যািমিল গাইড সহ িবিভন্ন িরেসাসরিস�োর্স DOE-র িরিস্ল
ু
কুল েস্শাল এডেকশন
কুল েস্শাল এডেকশন
ওেয়বেপেজ পাওয়া যােব: www.schools.nyc.gov/learning/special-education/preschool-to-age-21/
moving-to-preschool.
অিতিরক্ত তেথ্যর জন্য, 311 নম্বের ডায়াল করুন অথবা www.schools.nyc.gov/specialeducation েদখন।
ু

23
EI to PreK_Updated_2020.r7_PRESS_BN_PR.indd 23

6/10/20 1:33 PM

CPSE জেজিয়ন, পিয়ােোসন
র্স ও েজমউজনট পোঅজডরনটরেে
র্ডিনে
পযাগারযারগে তে্য
কমি
ু
র্টেন
কুল
ু
র্ভিস
কুল
ূ
কুল
স
ু
ৃ
ন্তর্ভু
র্ডিনেট

র্ডিনেটরে
আপিন েকান স্ল
ুঁ
িনেত 311 নম্বের ডায়াল করুন অথবা
কুল িডসিট্রেটে বাস কেরন তা না জানেল আপনার িডসিট্রটে খেজ
www.MySchools.nyc ব্যবহার করুন। রিিতটি CPSE একািধক স্ল
কুল িডি্রেেটের দািয়েত্ব থােক। আপিন আপনার িডসিট্রেটের
CPSE-ৱ েযাগােযােগর তথ্য িনেচর েটিবেল বা অনলাইেন www.schools.nyc.gov/learning/special-education/help/
committees-on-special-educationএখােন েপেত পােরন।

CPSE

ডি

1

7, 9,10

ঠিোনা
One Fordham
Plaza, 7th Floor
Bronx, NY 10458

CPSE-ে পযাগারযারগে তে্য
ফ�ো
র্স
্ক
র্ডিনে

2

8, 11, 12

3450 East Tremont
Avenue, 2nd Floor
Bronx, NY 10465

ফ�ো
র্স

25, 26

30-48 Linden
Place Flushing,
NY 11354

ফ�ো
র্স

28, 29

90-27 Sutphin
Boulevard
Jamaica, NY
11435

ফ�োন
র্স

24, 30

28-11 Queens
Plaza North, 5th
Floor Long Island
City, NY 11101

ফ�ো
র্স
র্ডিনে
ু

4

27

82-01 Rockaway
Boulevard, 2nd
Floor Ozone Park,
NY 11416

ফ�ো

ু

র্স
র্ডিনে

CPSE 2:
718-472-6116

CPSE 3:
718-472-6118

CPSE 3:
718-472-6118
CSE 3:
718-472-6149

র্ডিনে
4

CSE 1:
718-472-6114

CSE 3:
718-472-6149
র্ডিনে

3

CPSE 1:
718-326-8138

CSE 2:
718-472-6146
র্ডিনে

র্ন
3

ৃ

ফ্যাক্স

CPSE 4:
718-472-6120
CSE 4:
718-472-6155

CPSE 4:
718-472-6120
CSE 4:
718-472-6155
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CPSE

ডিসট্রিক্ট(গুলি)

5

19, 23, 32

ঠিকানা
1665 St.
Marks Avenue
Brooklyn, NY
11233

CPSE এর য�োগায�োগগুলি
পফান: 718-240-3557 or 718-240-3558
পিয়ােোসন:
র্স
পিোজল্ডন িকু্যজভ্ (Geraldine Beauvil)– GBeauvil@schools.nyc.gov

ফ্যাক্স
CPSE 5:
718-472-6125
CSE 5:
718-472-6159

েজমউজনট পোঅজডরনটে:
র্ডিনে
পশরমন ওয়াডর্ড (Chemene Ward)CWard11@schools.nyc.gov
6

17, 18, 22

5619 Flatlands
Avenue
Brooklyn, NY
11234

পফান: 718-968-6200
র্স
পিয়ােোসন:
লি পোরিনস্ে (Arlene Rosenstock)– ARosens3@schools.nyc.gov
আজ্ন
র্ডিনে
েজমউজনট পোঅজডরনটে:

CPSE 6:
718-472-6128
CSE 6:
718-472-6164

ডানা ম্যালািসও – DMalacio2@schools.nyc.gov
7

20, 21

415 89th Street
Brooklyn, NY
11209

পফান: 718-759-4900
র্স িডনা েবনািন্ (Dina Benanti)-DBenanti@schools.nyc.gov
পিয়ােোসন:
র্ডিনে
েজমউজনট পোঅজডরনটে:

CPSE 7- BK:
718-472-6131
CSE 7- BK:
718-472-6168

িনেবিদতা িবশ্বাস (Nivedita Biswas)–NBiswas2@schools.nyc.gov
7

8

31

13, 14, 15, 16

715 Ocean
Terrace,
Building A
Staten Island,
NY 10301

পফান: 718-420-5790

131 Livingston
Street, 4th Floor
Brooklyn, NY
11201

পফান: 718-935-4900

র্স িডনা েবনািন্ (Dina Benanti)– DBenanti@schools.nyc.gov
পিয়ােোসন:
র্ডিনে
েজমউজনট পোঅজডরনটে:

CPSE 7- SI:
718-472-6139
CSE 7- SI:
718-472-6161

েডােয়ল স্যািন্য়ােগা (Doel Santiago) (SI) – Dsantiago23@schools.nyc.gov

র্স ক্যােরািলন ডানার (Carolyn Danner)– CDanner@schools.nyc.gov
পিয়ােোসন:
র্ডিনে
েজমউজনট পোঅজডরনটেিদি:
ৃ
িলসান্দ্রা আন্দ্রােদ (Lisandra Andrade) – LAndrade2@schools.nyc.gov

CPSE 8:
718-472-6133
CSE 8:
718-472-6179

ডানা ইেনসা িরেন্ডলার (Dana Ynesa Reandelar)– DReandelar@schools.
nyc.gov
9

1, 2, 4

333 7th Avenue,
4th Floor New
York, NY 10001

পফান: 917-339-1600
র্স এস্ার েমােরল (Esther Morell)– EMorell@schools.nyc.gov
পিয়ােোসন:
র্ডিনে
েজমউজনট পোঅজডরনটে:

CPSE 9:
718-472-6136
CSE 9:
718-472-6181

িভনেসন্ট েলন (Vincent Lane)– VLane@schools.nyc.gov
10

3, 5, 6

388 West 125th
Street, New
York, NY 10027

পফান: 212-342-8300
র্স
পিয়ােোসন:
ফ্যািবয়ানা েচেমিরসিিক (Fabiana Czemerinski)– FCzemerinski@schools.
nyc.gov

CPSE 10:
718-472-6138
CSE 10:
718-472-6193

র্ডিনে
েজমউজনট পোঅজডরনটে:
তািনয়া িতরােদা (Tanya Tirado) – TTirado2@schools.nyc.gov
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অজফস অভ স্্
কু পহ্থ্
অিফস অভ স্ল
্ট
অভ েহলথ্ এবং িডপাটেমন্ট
্ট
অভ এডেকশেনর
ু
একটি েযৗথ
কুল েহলথ্ (OSH) হল িনউ ইয়ক্ক িসটি িডপাটেমন্ট
অিফস। OSH কমথীগণ িনউ ইয়ক্ক িসটির িশক্ষাথথীেদর স্বােস্্যর উন্নিতেত কাজ কের। OSH স্বােস্্যর িবেশষ চািহদাযক্ত
ু িশক্ষাথথী
সহ সকল িশক্ষাথথীেদর স্বাস্্য পিরেষবা রিদান কের। DOE-র িকছু িরিস্ল
কুল েরিাগ্রােম এই পিরেষবা রিদান করার জন্য একজন
অন সাইট নাসর্স থােকন।

অজফস অভ স্কু ্ পহ্থ্ জিজভন্ন পরিাগ্াম এিং েজেিােরে সহায়তা পদয়.....
চ
ুক্ত
■ েসইসব িশক্ষাথথীেক িচিকৎসা পিরচযার্যা রিদান কের যারা
স্েল
অসস্
ু হেয় পেড় অথবা যােদর স্বােস্্যর চলমান
কুল
সমস্যা রেয়েছ।
■ স্েল
শনাক্ত স্বাস্্য উেদ্গ িনেয় আপনার সেগে
কুল
েযাগােযাগ কের।
■ স্বাস্্যগত জরুির অবস্ায় সাড়া েদয়।
■ স্বাস্্য পরীক্ষা পিরচালনা কের।
■	িশক্ষাথথীেদরেক সংক্রামক েরাগ ছড়ােনা েথেক রক্ষা কের।

স্্গুজ্রে,
জেতামাতারদে/েজেিােগুজ্রে
কু
এিং জশক্ােথীরদেরে তে্য রিদারনে মা্্যরম।
■	স্ল
কুল িদবস চলাকালীন স্বােস্্যর জরুির অবস্া কীভােব
পিরচালনা করেত হেব তার রিিশক্ষণ কম্কসূইচ রিদান
ঁু
কের (অ্যালািজ,র্জি হাঁপািন, ডায়ােবটিস, িখচিন)।
■ িশক্ষাথথী ও িপতামাতােদর স্বােস্্যর সমস্যা ও স্বাস্্যকর
আচরণ সম্পেকর্কে িশক্ষাদান কের, েযমন উত্তম পিষ্ট
ু
ও শারীিরক কাযকলাপ।
র্যকল
■ পিরবারগুিলেক কিমউিনটি স্বাস্্য পিরচযার্যা রিদানকারী
ও অন্যান্য কিমউিনটি িরেসােসরিস�োর্সে েরিরণ কের।

এেিন জেতা/মাতা িা আইজন অজভভািে জহরসরি:
■ আপনার সন্ান রিথমবােরর মেতা েকান NYC স্েল
ভিতর্তি হেল আপনার সন্ােনর রিাথিমক পিরচযার্যা রিদানকারীেক
কুল

বাধ্যতামলক
ূ
িশশুেদর/িকেশার-বয়সীেদর স্বাস্্য পরীক্ষার ফমর্ম (CH-205) পরণ
ূ
করেত অনেরাধ
ু
জানান।
লক্ষ্য করুন েয NYC স্েল
ভিতর্তি হওয়া সকল িশশুর এই ফমটি
র্ম পরণ
ূ
করা আবশ্যক।
কুল
• CH-205 ফমটি
র্ম এবং স্েল
ভিতর্তি হওয়ার জন্য স্বােস্্যর রিেয়াজনীয়তাগুিল সম্পেকর্কে আেরা তথ্য
কুল
খেজ
ুঁ
িনেত DOE ওেয়বসাইট েদখন:
ু www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/
health-requirements-to-attend-school.
■ আপনার সন্ােনর CPSE টিম এবং/অথবা িরিস্ল
কুল েরিাগ্রােম জািনেয় িদন, আপনার সন্ােনর েকান স্বাস্্যগত সমস্যা

ু
ু
আেছ িকন এবং স্েল/পিরবহেন
স্বাস্্য পিরেষবা বা িবেশষ সিবধার
রিেয়াজন হেত পাের িকনা (েযমন ওষধপত্র,
কুল
ূ
িচিকৎসা, িচিকৎসা সরঞ্াম)। আপনােক আপনার সন্ান ও তার িচিকৎসা রিদানকারী - উভয়েকই ফমর্ম পরণ
করেত
েদওয়া হেব যােত রিেয়াজন হেল স্ল
কুল িদবেস এবং/অথবা পিরবহেন তােক স্বাস্্য পিরেষবা রিদান করা যায়।
• স্বাস্্য পিরেষবা এবং িবেশষ সিবধার
ু
ফমর্ম DOE-র ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব www.schools.nyc.gov/school-life/
health-and-wellness/health-services.
• এই ফমগুিল
র্ম
আপনার সন্ােনর িরিস্ল
ূ
করা আবশ্যক; আপনার
কুল েরিাগ্রােম রিথমিদন উপিস্ত হওয়ার আেগ পরণ
CPSE রিশাসেকর সেগে েশয়ার করেত আপনার CPSE ৈবঠেকর আেগ আপনার িচিকৎসা রিদানকারীর সেগে
েসগুিল পরণ
ূ
করুন।
■ আপনার সন্ােনর রিাথিমক পিরচযার্যা রিদানকারীর কােছ আপনার সন্ােনর িনয়িমত স্বাস্্য পরীক্ষা ও তার ফেলা

আপ করার িবষয়টি িনিচিত করুন। আপনার সন্ােনর েকােনা রিাথিমক পিরচযার্যা রিদানকারী না থাকেল
রিদানকারীেদর িবকেল্পর জন্য আপনার সন্ােনর েহলথ্ ইনিসওেরসি প্্যান েদেখ িনন।
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■ আপনার সন্ােনর েহলথ্ ইনিসওেরসি না থাকেল:

• িনউ ইয়ক্ক েটেেট, অিভবাসনগত অবস্া যাই েহাক না েকন, 19 বছেরর কমবয়সী সকল িশশু চাইল্ড েহলথ প্াস
এর েযাগ্য। আেরা তেথ্যর জন্য:
— 311 নম্বের েফান করুন;
— আপনার স্েল
এনেরালেমেন্টর দািয়েত্ব থাকা ব্যিক্তর কােছ েদেখ িনন; অথবা
কুল
— অনলাইেন েদেখ িনন: www.nystateofhealth.ny.gov.
■ আপনার েকােনা রিশ্ন বা উেদ্গ থাকেল আপনার স্ল
র্সে সেগে কথা বলন
ু অথবা অিফস অভ স্ল
কুল নােসর
কুল েহলেথ

েযাগােযাগ করুন OSH@health.nyc.gov.

বরিস�োর্স

ূ
INCLUDEnyc: NYC-এে িন্য ফ্যাজমজ্ অ্যান্ড েজমউজনট এনরগিরমন্ (FACE) পসন্ােসমহ
INCLUDEnyc হল আিলর্লি চাইল্ডহুড ও স্ল-বয়সীেদর
জন্য
ফ্যািমিল
অ্যান্ড
কিমউিনটি
এনেগজেমন্ট
(FACE) েসন্টার যা
কুল
অবিস্ত ব্ংক্স, ব্রুকিলন, ম্যানহ্যাটন, কুইসি, এবং টে্যােটন আইল্যােন্ড, এগুিল অথািয়ত
র্থায়ি
িনউ ইয়ক্ক েটেট এডেকশন
ু
িডপাটেমেন্টর
্ট
অিফস অভ েস্শাল এডেকশন
ু
(NYSED OSE) কতক,
র্থবহ
পািরবািরক সংিলিষ্টতা বিদ্
করা
কর্তৃক যােত িশক্ষা ব্যবস্ার মেধ্য অথবহ
ৃ
যায়, সহেযািগতামলক
ূ
কিমউিনটি সম্পক্ক গেড় েতালা, এবং জন্ম েথেক 21 বছর বয়স পযন্
র্যন্ত িশশুেদর জন্য লভ্য পিরেষবার
িবকল্পসমেহর
ূ
তথ্য এবং েট্রিনং রিদান করা যায়।
INCLUDEnyc-এর সােথ েযাগােযাগ করেত, আপিন িনম্নিলিখত উপায়গুিলেত েযাগােযাগ করেত এবং সহায়তার অনেরাধ
ু
জানােত বা রিশ্ন করেত পারেবন:
■ এখােন তােদর ওেয়বসাইেট িগেয়: www.includenyc.org / Español: www.incluyenyc.org;
■ এই নম্বের তােদর েহল্পলাইেন েফান কের: 212-677-4660 / Español: 212-677-4688; অথবা
■ এখােন তােদরেক ইেমল কের: info@INCLUDEnyc.org.

ূ যাো সহায়ে হরত োরে এিং যারদে োরছ আেনাে িন্য অজতজেতি সংস্ান
এগুজ্ হ্ পসই অজতজেতি সংগঠনসমহ
োেরত োরে।
সংগঠন

Advocates for Children of
New York (এডেভােকটস ফর
িচলেড্রন অভ িনউ ইয়ক)্ক

ফ�ো

ইরম্

ওরয়িসাইট

866-427-6033
(েসাম–বহস্িত,
ৃ
সকাল 10টা েথেক

info@advocatesforchildren.org

www.advocatesforchildren.org

info@opwdd.ny.gov

www.opwdd.ny.gov

info@ptopnys.org

www.parenttoparentnys.org

information@sinergiany.org

www.sinergiany.org

info@uwsofny.org

www.uwsofny.org

িবেকল 4েট)

Office for People
with Developmental

866-946-9733

Disabilities (OPWDD)
িনউ ইয়ক্ক েটেেটর

518-381-4350

েপেরন্ট টু েপেরন্ট

1-800-305-8817

Sinergia / Metropolitan

212-643-2840

Parent Center

866-867-9665

United We Stand
of New York

718-302-4313
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ূ েজেভাষাগুজ্
VI. ম্
য�ো

ু
ুক

কু

ু
কুল

র্টমেন্ট

ুক

র্যন্ত
কুল

ু
কুল

কুল

র্ভিস
ব্যুর�ো

র্টমেন্ট

র্লি

লি
ু
ুক
কু

র্ধা

্ক

কুল
র্দেশে
ুক
ু

ূ
ূ
ূ
র্ধা
র্কি

ন্ডিভিজ্যু

ু
ুক

র্যন্ত
কর্ম ূ

ু
কুল

ন্ডিভিজ্যু

র্যন্ত

ন্যূন
ূ

ুক
ূ

ূ
ৃ

্যূ
ু
ু
র্ম

্ক
ু
র্ধা
ু
ু

ু

ূ

র্ভিসে
বর্ণি
ু

ু

ূ
ু
ুক
র্লি
র্যা
ষু
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আিলর্লি ইন্টারেভনশন
েথেক িরিস্েল
উত্তরেণ
কুল

DOE
-র-

গাইড
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