নিউ ইয়র্ক নিটি পাবনির্ স্কু িসি নিক্ষার্থীসের
জিয স্বাস্থ্য পনরসেবা ও ধারা 504
এর আওতায় নবসিে িুনবধা িংক্রান্ত নিসেক িিা
স্কু ল বর্ষ 2018-2019
ির্ি নপতামাতা ও স্বাস্থ্যসিবা প্রোির্ারী নিনর্ৎিসর্র প্রনত:
NYC শিক্ষা শবভাগ (DOE) এবং অশিস অব স্কু ল হেলথ (OSH) শবশির্ চাশেদা সম্পন্ন সকল শিক্ষাথীশক পশিশর্বা প্রদান কিাি জনয একশ াশগ কাজ
কশি। এই পশিশর্বা শিক্ষাথীশদি স্কু শল সম্পূর্ষরূশপ অংিগ্রের্ কিাি সুশ াগ প্রদান কশি। আপনাি সন্তাশনি শদ স্বাস্থ্যশসবা ও পুনবষাসন আইশনি ধািা 504
এি আওতায় শবশির্ সুশবধাি প্রশয়াজন েয়, এই পযাশকশেি িিম(গুশল) পূির্ করুন। প্রশতযক স্কু ল বশর্ষ পশিশর্বা প্রদাশনি জনয NYC শিক্ষা শবভাশগি
একটি নতু ন অনুশমাদশনি প্রসয়াজি েয়। িতু ি স্কু ি বসেক অিুসমােসির জিয ির্ি পূরণর্ৃত ফরম 15 জুিাইসয়র মসধয স্কু ি িাসিক র র্াসে পাঠাি। এটি
নিনিত র্সর যে আপিার িন্তাি িতু ি স্কু ি বসেক র শুরুসত অিুসমানেত পনরসেবা গ্রহণ র্রসব; এই তানরসের পসর পাঠাসিা ফরসমর প্রনক্রয়ার্রসণ যেনর
হসত পাসর।
নতি ধরসির স্বাস্থ্যসিবা ও নবসিে িুনবধার ফরম রসয়সে:
1. ঔেধ যেওয়া িংক্রান্ত ফরম (MAF) – স্কু শল ঔর্ধ বা শচশকৎসা গ্রেশর্ি জনয এই িিমগুশল পূির্ করুন।
o িারটি পৃর্থর্ MAF রসয়সে: হাাঁপানি; অযািানজক; ডায়াসবটিি এবং অিযািয স্বাস্থ্য িমিযা।
2. নিনর্ৎিাগতভাসব নিসেক নিত নিনর্ৎিা (িি-যমনডসর্িি) ফরম – স্কু শল টিউব শিশ ং কযাশথিাইশজিন, সাংিশনং ইতযাশদি মশতা শবশির্ পদ্ধশতি
জনয অনুশিাধ কিশত এই িিমটি পূির্ করুন। সকল দক্ষ নাশসষং শচশকৎসাি জনয এই িিমটি বযবোি কিা হ শত পাশি।
3. ধারা 504 নবসিে িুনবধার জিয আসবেি – শবশির্ হসবা হ মন বাধামুক্ত ভবন, শলিশেি বযবোি, পিীক্ষর্ বযবস্থ্া পশিবতষ ন ইতযাশদি অনুশিাধ
কিাি জনয এই িিমটি পূির্ করুন।
o অনুর্ঙ্গী পশিশর্বা হ মন অকুশপিনাি হথিাশপ, শিশজকযাল হথিাশপ, শিচ অযান্ড লযাঙ্গুশয়জ হথিাশপ, কাউশেশলং ইতযাশদ সম্পশকষত পশিশর্বাি
জনয এই িিমটি বযবোি কিশবন িা । অনুর্ঙ্গী পশিশর্বাগুশল একটি শবশির্াশয়ত শিক্ষা হপ্রাগ্রাম (IEP) এি মাধযশম হদওয়া উশচত।
স্বাস্থ্যশসবা প্রদানকািী শচশকৎসক:
এই িিমগুশল পূিশর্ি সময় অনুগ্রে কশি এই শনশদষ িনাগুশল অনুসির্ করুন:

আপনাি হিাগীশক একাশধক স্বাস্থ্যশসবা প্রদানকািী শচশকৎসশকি দ্বািা শচশকৎসা কিা েশত পাশি। এই িিম পূির্কািী স্বাস্থ্যশসবা প্রদানকািী
শচশকৎসকশক হ হিাশগি জনয পশিশর্বাি অনুশিাধ কিা েশয়শে হস হিাশগি শচশকৎসাকািী েশত েশব।

িিমগুশল পূির্ কিাি সময় অনুগ্রে কশি শনশনাক্ত শনশদষ িনাগুশল অনুসির্ করুন: িিশম অবিযই শনউ ইয়কষ হেে, শনউ জাশসষ বা
কাশনকটিকাশেি ববধ লাইশসে এবং িিমটি পূির্কািী স্বাস্থ্যশসবা প্রদানকািী শচশকৎসশকি NPI নম্বি থাকশত েশব। শদ একজন প্রশিক্ষর্িত
শচশকৎসক িিম পূির্ কশিন, একজন সুপািভাইজািশক (উদােির্স্বরূপ সেশ াগী শচশকৎসক) অবিযই স্বাক্ষি কিশত েশব। সুপািভাইজিশক
অবিযই তাি লাইশসে ও NPI নম্বি সং ুক্ত কিশত েশব।

অ ষ ািটি সুশনশদষ ষ্ট ও িষ্টাক্ষশি শলশিত েশত েশব। এশত স্কু ল নাসষ এটি শচশকৎসাগতভাশব দাশয়ত্বপূর্ষ উপাশয় পশিচালনা কিশত পািশবন।

হকবল স্কু ল চলাকালীন প্রশয়াজনীয় হসবাি অনুশিাধ করুন। বাশিশত বা স্কু ল চলাি পূশবষ বা পশি হদয়া াশব এমন ঔর্শধি জনয অনুশিাধ
কিশবন না।

শবকল্প ঔর্শধি অনুশিাধগুশল হক্ষত্রশবশিশর্ প ষাশলাচনা কিা েশব।

এশপশনশিন হেশর্কশক্ষ, কমন রুশম সংিক্ষর্ কিা হ শত পাশি বা শিক্ষাথীি অযালাশজষ হিসপে প্ল্যান অনুসাশি তাশদি সাশথ পশিবেন কিা হ শত
পাশি।

শিক্ষাথীশক থাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ষ েশত েশব। স্বাস্থ্যশসবা প্রদানকািী শচশকৎসকশক অবিযই শনধষাির্ কিশত েশব শিশুটি নাশসষি উপি শনভষ িিীল,
তদািক কিা উশচত শকংবা শনশজ শনশজ ঔর্ধ হনওয়াি মশতা আত্ম-শনভষিিীল শক না। শম ল স্কু ল ও োই স্কু শলি অশধকাংি শিক্ষাথীশক শনশজ
শনশজ ঔর্ধ শনশত পািাি মশতা েওয়া উশচত। তাশদি উশচত তাশদি ঔর্ধ সনাক্ত কিশত পািা, কিন ঔর্ধ গ্রের্ কিশত েশব এবং সঠিক
মাত্রা সম্পশকষ জানা। তাোিা তাশদি তাশদি ঔর্শধি উশেিয হবাঝা এবং উক্ত ঔর্ধ না শনশল কী ঘেশব তা বর্ষনা কিশত পািা উশচত।
আত্ম-শনভষ িিীল শিক্ষাথীশদি সাো য োিা ঔর্ধ বেন ও গ্রেশর্ি অনুমশত হদয়া েয়। আপশন শিক্ষাথীশক স্কু শল তাি ঔর্ধ বেশনি অনুশমাদন
শদশত পাশিন। হ সকল শিক্ষাথী আত্ম-শনভষিিীল তাশদি জনয, িিশমি হসই অংশি স্বাক্ষি করুন হ অংশি শিক্ষাথীশদি স্কু শল ও শিশপি সময়
শনশজ শনশজ ঔর্ধ হনয়াি কথা বলা আশে। অনযথায়, ঔর্ধ হমশ শকল রুশমি কযাশবশনশে তালাবদ্ধ কশি িািা েশব। নিক্ষার্থীসের র্েিও
নিয়নিত বস্তু বহসির অিুমনত যেয়া হয় িা।
পযাশিন্ট:

এই িিমগুশল পূির্ কিাি জনয অনুগ্রে কশি আপনাি সন্তানশক প্রশত বেি স্বাস্থ্যশসবা প্রদানকািী শচশকৎসশকি কাশে শনশয় ান।

এই িিমগুশল প্রশত বেি নতু ন স্কু ল বহর্ষি জনয 15 জুিাইসয়র মসধয আপিার িন্তাসির স্কু ি িািক সর্ যেয়া উনিত। এই তানরসের পসর পাঠাসিা
ফরসমর প্রনক্রয়ার্রসণ যেনর হসত পাসর।

শদ স্কু ল নাসষ না থাশকন, আপনাি সন্তাশনি ঔর্ধ হদয়াি জনয আপনাশক স্কু শল আসশত বলা েশত পাশি।

আপশন শদ স্কু শলি মজুদ ঔর্ধ বযবোি কিশত চান, আপনাশক অবিযই আপনাি সন্তাশনি োাঁপাশনি ইনশেলাি, এশপশনশিন এবং অনযানয
অনুশমাশদত শনশজ শনশজ হনওয়াি মশতা ঔর্ধ স্কু ল শিশপি শদন এবং/অথবা স্কু ল-পিবতী হপ্রাগ্রাশম আপনাি সন্তাশনি সাশথ পাঠাশত েশব াশত হস
প্রশয়াজশন বযবোি কিশত পাশি। মজুে ঔেধ শুধু স্কু সি OSH স্টাফ র্তৃক র্ বযবহাসরর জিয।

অিুগ্রহ র্সর ফরসমর যপেসির পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর র্রার বযাপাসর নিনিত যহাি োসত আপিার িন্তাি স্কু সি এই যিবাগুনি গ্রহণ র্রসত পাসর।

ঔেধ ফরসমর উপসরর বাম যর্াণায় এর্টি িাম্প্রনতর্ যোট েনব েুক্ত র্রুি। তাসত স্কু ি আপিার িন্তািসর্ িঠির্ভাসব িিাক্ত র্রসত
পারসব।
আপনাি হকাশনা প্রশ্ন থাকশল অনুগ্রে কশি শিক্ষাথীি স্কু ল নাশসষি সাশথ হ াগাশ াগ করুন। সেশ াশগতাি জনয আপনাশক ধনযবাদ।
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