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ির্ি নপতামাতা এবং স্বাস্থ্যদিবা প্রোির্ারীদের প্রনত:
NYC নডপািকদমন্ট অভ এডুদর্িি (DOE) এবং অনিি অভ স্কুি সেিথ্ (OSH) ির্ি নবদিে চানেোযু ক্ত নিক্ষার্কীদর্ পনরদেবাোদি এর্িাদর্ র্াজ র্দর। এইিব পনরদেবা
নবদিে স্বাস্থ্য চানেোযু ক্ত নিক্ষার্কীদেরদর্ স্কুদি পূ র্কভাদব অংিগ্রেদর্র িু দযাগ সেয়। আপিার িন্তাদির যনে স্বাস্থ্য পনরদেবা এবং পূ িবকািি আইদির সির্িি 504-এর অধীদি
নবদিে িু নবধার চানেো র্াদর্, এই পযাদর্দির িরম(গুনি) পূ রর্ র্রুি। NYC নডপািকদমন্ট অভ এডুদর্িদির প্রনতবছরএইিব

পনরদেবার জিয িতুি অিু দমােদির

আবনিযর্তা রদয়দছ।
নতি ধরদির স্বাস্থ্য পনরদেবা এবং নবদিে িু নবধার িরম(গুনি) নিম্নরূপ:

1. সমনডদর্িি অযাডনমনিদেিি িরম (MAFs) – স্কুদি ওেু ধ অর্বা নচনর্ৎিা সপদত এই িরমনি আপিার িন্তাদির স্বাস্থ্য প্রযত্ন প্রোির্ারী র্ততকর্ পূ রর্ র্রদত েদব।
o

পাাঁচনি পত র্র্ MAF রদয়দছ: োাঁপানি; অযািানজক; ডায়াদবনিি; নিজার এবং অিয িাধারর্।

o

অিু গ্রে র্দর স্কুি িাদিকর র্াদছ পূ রর্র্তত িরমগুনি জমা নেি।

2. সমনডদর্নি সপ্রিরাইাইব ট নমিদমন্ট (িি-দমনডদর্ি) িরম – নবদিে প্রনরাইয়া বযবোদরর অিু দরাধ জািাদিার জিয সযমি স্কুদি নিউব নেদয় খাওয়াদিাদত সয িরু িি
প্রদবি র্রাদিা েয়, িার্িনিং (দিাের্) ইতযানে যা স্কুদি র্রা েয় – তার জিয এই িরমনি আপিার িন্তাদির স্বাস্থ্য প্রযত্ন প্রোির্ারীদর্ পূ রর্ র্রদত েদব। ির্ি
েক্ষ িানিকং নচনর্ৎিার জিয বযবোর র্রা সযদত পাদর।
o

অিু গ্রে র্দর স্কুি িাদিকর র্াদছ পূ রর্র্তত িরমগুনি জমা নেি।

3. সির্িি 504 নবদিে িু নবধার (িমূ দের) অিু দরাধ – নবদিে পনরদেবা সযমি প্রদবদি বাধােীি নবনডং, এনিদভির বযবোর, পরীক্ষায় পনরবতকি ইতযানের জিয এই িরমনি
পূ রর্ র্রদত েদব।
o

িম্পনর্কত পনরদেবা সযমি অর্ুযদপিিাি সর্রানপ, নিনজর্যাি সর্রানপ, নিচ এবং িযাঙ্গু দয়জ সর্রানপ, র্াউদেনিং ইতযানের জিয এই িরমনি বযবোর র্রদবি
িা। িম্পনর্কত পনরদেবা নেদত েদব বযনক্তর্ নিক্ষা র্মকিূনচর (IEP) মাধযদম।

o

েু নি নভন্ন িরম রদয়দছ যা অবিযই পূ রর্ র্রদত েদব: এর্নি নপতামাতাদের জিয, এবং অিযনি আপিার িন্তাদির স্বাস্থ্য প্রযত্ন প্রোির্ারী পূ রর্ র্রদবি

o

অিু গ্রে র্দর পূ রর্র্তত িরমগুনি আপিার স্কুদির 504 সর্াঅনডকদিির র্াদজ জমা নেি।

নপতামাতা:


এই িরমগুনি পূ রদর্র জিয প্রনত বছর আপিার িন্তািদর্ অিু গ্রে র্দর তার স্বাস্থ্য প্রযত্ন প্রোির্ারীর র্াদছ নিি।



এই িতুি স্কুি বছদরর জিয এই িরমগুনি আপিার স্কুি িাদিকর র্াদছ 1 জুি, 2020 তানরদখর মদধয জমা নেি। এই তানরদখর পদর প্রাপ্ত িরমগুনির প্রনরাইয়ার্রদর্
সেনর েদত পাদর।



স্কুি িািক যনে িা র্াদর্, আপিার িন্তাদির ওেু ধ সেবার জিয আপিাদর্ স্কুদি আিদত অিু দরাধ র্রা েদত পাদর।



আপনি যনে স্কুদির স্টর্ বযবোদরর নিদ্ধান্ত নিদয় র্াদর্ি, আপিাদর্ অবিযই আপিার িন্তাদির এনপিানিি, অযাজমা ইিদেিার এবং অিু দমানেত অিয সযিব
ওেু ধ নিদজ নিদজ সেয়া যায় সিগুনি স্কুি নমপ এবং/অর্বা আিিার স্কুি র্মকিূনচর িময় তার িাদর্ পানিদয় সেদবি সযি সিগুনি প্রদয়াজদি তার জিয িেজিভয
েয়। স্টর্ সমনডদর্িি OSH স্টাি দ্বারা শুধু স্কুদি বযবোদরর জিয।



অিু গ্রে র্দর এই িরদমর নপছদি স্বাক্ষর র্রার নবেয়নি নিনিত র্রুি যাদত আপিার স্কুদি এই পনরদেবািমূ ে সপদত পাদর



সমনডদর্িি িরদমর (গুনির) উপদরর বাম সর্ার্ায় তার এর্নি বতকমাি সছাি ছনব িানগদয় নেি। এদত আপিার িন্তািদর্ নির্ভাদব নচিদত স্কুদির িু নবধা েদব।

সর্াি প্রশ্ন র্ার্দি নিক্ষার্কীর স্কুি িািক এবং/অর্বা স্কুদির 504 সর্াঅনডকদিিদরর িাদর্ অিু গ্রে র্দর সযাগাদযাগ র্রুি। িেদযানগতার জিয আপিাদর্ ধিযবাে।
Health Care Practitioners: please see back of page.
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Health Care Practitioner Instructions for Completion of the Request for Accommodations Form
Please follow these guidelines when completing the forms:
 Your patient may be treated by several health care practitioners. The health care practitioner completing the form should be
the one treating the condition for which services are requested.
 This form must be completed by the student’s licensed medical provider (MD, DO, NP, PA) who has treated the student and
can provide clinical information concerning the medical diagnoses outlined as the basis for this request. Forms cannot be
completed by the parent/guardian. Forms cannot be completed by a resident.
All requests for accommodations are based on medical necessity. Please ensure that your answers are complete and accurate. All
requests for medical accommodations will be reviewed by the Office of School Health (OSH) clinical staff, who will contact
you if additional clarification is needed. There is a school nurse present in most schools. Requests for 1:1 nursing will be reviewed
on a case-by-case basis.













Please clearly type or print all information on this form. Illegible, incomplete, unsigned or undated forms cannot be
processed and will be returned to the student’s parent or guardian.
Provide the full name and current diagnoses of clinical relevance for the student.
Describe the impact of the diagnoses/symptoms, medical issues, and/or behavioral issues that may affect the student during
school hours or transport, including limitations and/or interventions required.
Include any documentation and test results for any specialty services or referrals relevant to the accommodations requested.
Only request services that are needed during school hours. Do not request medicine that can be given at home, before or
after school hours.
If a student requires medications or procedures to be performed, please complete and submit all relevant Medication
Administration Forms (MAFs) and/or a Request for Medically Prescribed Treatment. The orders should be specific and
clearly written. This allows the school nurse to carry it out in a clinically responsible way.
Requests for alternative medicines will be reviewed on a case-by-case basis.
Clearly print your name and include the valid New York State, New Jersey, or Connecticut license and NPI number.
On the Medical Accommodations Request Form:
o Please list the days and times that are best to contact you to provide further clarification of the request.
o Please sign the attestation documenting that the information provided is accurate.
Epinephrine may be stored in the classroom, in a common area, or transported with students as indicated in their Allergy
Response Plan.

Student Skill Level: Students should be as self-sufficient as possible in school. Health Care Practitioners must determine
whether the child is nurse-dependent, should be supervised, or is independent to take medicine or perform procedures
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer. Medicine is typically stored in a locked cabinet in the medical room.
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision. The student should be able to identify their
medicine, know the correct dose and when to take it, understand the purpose of their medicine, and be able to describe what
will happen if it is not taken.
 Independent Student: student can self-carry/self-administer. For students who are independent, initial the section of the
form that allows student to self-administer at school and during trips. Students are never allowed to carry controlled
substances.
 If no skill level is selected, OSH clinical staff will designate the student as nurse-dependent by default, until further
advised by the student’s health care practitioner.
Thank you for your cooperation.
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