ইনটেনসিভ সিসডিং এডুটেশন অ্যান্ড ডডটভলাপটেন্ট (আই সিড/I READ) আসলি
সলোটিসি (সশশু সশক্ষা) ডরাগ্রাটেি আটেদনপত্র
ইনটেনসিভ সিসডিং এডুটেশন অ্যান্ড ডডটভলাপটেন্ট (আই সিড) আসলি সলোটিসি ডরাগ্রাে, সডসিক্ট 1-32 স্কুলিেূ টেি এেসে ডেশাল এডুটেশন ডরাগ্রাে, ডেসে
ডগ্রড K এেিং 1-এি সিসডিং ো পাঠসভসিে রসিেসিিা আটে এেন সশক্ষার্িী োটদি ইসন্ডসভজ্ুযয়ালাইজ্ড এডুটেশন ডরাগ্রাে (IEP) আটে িাটদি পসিটেো ডদয়।
ডরাগ্রােসে তিসি েিা েটয়টে এিে সশক্ষার্িীি ক্লািরুটে সনসদিষ্ট িাক্ষিিা েস্তটক্ষপ িেসিি েটি িাটদি চাসেদা পূ িটেি জ্নয। েসদ স্কুল েেিীগে এেিং পসিোি
ডেৌসিেভাটে সেশ্বাি েটি ডে আই সিড েেিিূসচসে সশক্ষার্িীি জ্নয ের্াের্, িােটল এই আটেদনপত্রসে অ্েশযই িম্পূ েিরুটপ পূ িে েটি
IREADProgram@schools.nyc.gov সঠোনায় জ্ো সদটি েটে।
অ্নু গ্রে েটি ডজ্টন িাখুন: অ্িম্পূ েি ফেি গৃ েীি েটে না এেিং িা ডোগযিা সনর্িািে রসিয়াটে দীর্িাসয়ি েিটি পাটি।
ডে স্কুল েেটিি জ্নয আটেদন েিা েটয়টে:

আটেদটনি িাসিখ:

সপিাোিা/অ্সভভােে সে আই সিড েেিিূসচিেূ টে আটেদনপত্র জ্ো সদটি িম্মি েটয়টে?
েযাাঁ_____
না*_____
*সপিাোিা/অ্সভভােটেি িাটর্ অ্েশযই ডোগাটোগ েিটি েটে এেিং আই সিড েেিিূসচিেূ টেি এেসেটি আটেদনপত্র জ্োদাটনি সিদ্ধাটেি িাটর্ অ্েশযই
িম্মি েটেন। ডেিে আটেদনপটত্র “না” উসিসখি িটয়টে ডিগুটলা গৃ েীি েটে না।

ডিফাটিটলি উৎি (এই আটেদনপত্র ডে পূ িে েিটেন?)
নাে:
সশক্ষার্িীি িাটর্ িম্পেি:



সপিাোিা/অ্সভভােে

 সশক্ষে

 IEP সেটেি িদিয

ডফান:

 অ্নয ডেউ (উটিখ েরুন)
ইটেইল:

োইটেল (সপিাোিা োড়া অ্নয ডেউ েটল):

সশক্ষার্িীি ির্য
রর্ে নাে:

ডশে নাে:

সশক্ষার্িীি আইসড নিং:

জ্ন্মিাসিখ:

েিিোন স্কুল (DBN অ্র্ো সরস্কুটলি নাে):

স্কুটলি সঠোনা:

চলোন ডগ্রড (টেটল/টেটয়টে অ্েশযই PreK-1 ডগ্রটডি েটি েটে):
সপিাোিা/অ্সভভােটেি নাে:
সপিাোিা/অ্সভভােটেি ইটেইল:
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সপিাোিা/অ্সভভােটেি ডফান নিং:

এই সশক্ষার্িীি সে চলোন ডোটনা ইনসডসভজ্ুয়ালাইজ্ড এডুটেশন প্ল্যান (IEP) িটয়টে ো িািা সে ডেশাল এডুটেশন েূ লযায়ন রসিয়ার্ীন
(অ্নু গ্রে েটি এেসে সচসিি েরুন):
েযাাঁ_____
না_____
েসদ সশক্ষার্িীি ডোটনা চলোন IEP র্াটে ো ডি ডেশাল এডুটেশন েূ লযায়ন রসিয়ার্ীন র্াটে, অ্নু গ্রে েটি এ আটেদনপটত্রি পিেিিী অ্িংশ পূ িে েরুন।
এই আটেদনপত্র জ্োদানোিী পসিোিিেূ েটে অ্নু টিার্েৃি ির্য রদাটনি জ্নয িোটনি IEP সেটেি িাটর্ োজ্ েিটি েটে।

েযসিে সশক্ষা (ইনসডসভজ্ুয়ালাইজ্ড এডুটেশন) েেিিূসচি ির্য
িেি-িাম্প্রসিে IEP-ি িাসিখ:
সেেল্প েূ লযায়টন অ্িংশগ্রেে: েযাাঁ_____

েিিোন IEP-ি অ্েস্থা (এেসে সচসিি েরুন):



খিড়া



চূ ড়াে

না*_____

েিিোন অ্েস্থা (এেসেটি সচি সদন):






োে অ্র্ো ভাোগি রসিেসিত্ব
সশখন রসিেসিত্ব
রসিেসিিােু ি সরস্কুল সশক্ষার্িী
অ্নযানয: ____________________________________________________________

েিিোন ডেশাল এডুটেশন েেিিূসচি িু পাসিশ: (সরস্কুল অ্র্ো স্কুল-েয়িী ডর্টে ররটোজ্য িেেসে ডেটে সনন)
সরস্কুল

অ্র্ো





ডেশাল ক্লাি
িেসিি পসিটেটশ সেটশে ক্লাি
ডেশাল এডুটেশন আইসেনাটিন্ট সেচাি (SEIT)

স্কুল-েয়িী িোন (K-1)





নন-টেশালাইজ্ড্ (সডসিক্ট 1-32)
ডেশালাইজ্ড্ (সডসিক্ট 75)
নন-পােসলে স্কুল (NPS)

 ইসন্টটগ্রটেড ডো-সেসচিং
 ডেশাল ক্লাি
 ডেশাল এডুটেশন সেচাি িাটপােি িাসভিি (SETSS)

েিিোন ডেশাল এডুটেশন িু পাসিশেৃি িম্পসেিি পসিটেো: (রটোজ্য িেেসে সচসিি েরুন)





ডেশাল ডর্িাসপ
অ্েুটপশনযাল ডর্িাসপ
সফসজ্েযাল ডর্িাসপ

 োউটেসলিং
 পযািাটরাটফশনাল
 অ্নযানয: _____________________________________

িাইটোএডুটেশনাল অ্যাটিিটেটন্টি ির্য
আই সিড ডরাগ্রাটেি িম্ভােনােয় সশক্ষার্িীটদি গি েেি েসদ রািসিে ডোটনা েূ লযায়ন (িাইটোএডুটেশনযাল, সেচ ইভযালু টয়শন ইিযাসদ) েিা েটয় র্াটে,
িােটল ডিগুটলা িাটদি আটেদনপটত্রি অ্িংশ সেটিটে জ্ো সদটি েটে। সেন্ডািগাটেিটন উিিেশীল সশক্ষার্িীটদি জ্নয, েূ লযায়ন ডশে েোি আটগই আটেদনপত্র
জ্ো ডদয়া ডেটি পাটি, এেিং পিেসিিটি েূ লযায়টনি ফলাফল জ্ো ডদয়া োটে। স্কুল ো CSE IEP সেে এিে ির্য িিংগ্রটে িোয়িা সদটি পািটে।
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আটেদটনি পি আই সিড ডরাগ্রাটেি জ্নয ডোগয সশক্ষার্িীটদি িাটর্ এই আটেদনপপটত্রি উপি সভসি েটি অ্সিসিি েূ লযায়নিেূ ে, ো ডোগযিা োচাই রসিয়ায়
পসিচালনা েিা েটে, ডিগুটলাি ফলাফল জ্োদাটনি জ্নয ডোগাটোগ েিা েটে।
েূ লযায়ন িম্পসেিি রশ্ন র্ােটল অ্নু গ্রে েটি IREADProgram@schools.nyc.gov সঠোনায় ইটেইটল ডোগাটোগ েরুন।
েূ লযায়টনি র্িন

েূ লযায়টনি নাে

োড়সি ির্য

এই আটেদনপটত্রি িাটর্ িম্পেিেুি ডোটনা োড়সি ির্য র্ােটল অ্নু গ্রে েটি িা অ্েভুিি েরুন।
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পসিচালনাি িাসিখ

স্ট্যান্ডাডি ডস্কাি/পাটিিন্টাইল

