মেডিকেইকির পাওনা পডরক াকের তথ্য প্রোক র
সম্মডত সংক্রান্ত বাডষি ে মনাটিডিকে ন

ডিপার্িকেন্ট অভ এিকে
ু
ন ড ক্ষাথ্ীকের প্রেত্ত ডেছু ডেছু পডরকষবা, মেেন আপনার সন্তাকনর ইনডিডভজুয়ালাইজি এিু কে ন
প্ল্যাকনর (IEPs) জনয বাড়ডত অথ্ি ায়ন লাভ েরকত পাকর। আোকের স্কু ল োকত এই অথ্ি ায়ন লাভ েকর মসজনয আপডন এর আকে
এেটি সম্মডতপকে স্বাক্ষর েকরডছকলন (1) মের্ এবং মিিাকরল মেডিকেইি েেি সূডিগুডল আপনার সন্তাকনর ডবক ষ ড ক্ষা মরেকিি
প্রকব েকর তার ডবক ষ ড ক্ষা েূলযায়ন, েেি সূডি ও পডরকষবা সম্পডেিত বযডিেতভাকব নাি মোেয তথ্য সংগ্রহ েরকব এবং (2)
এসব পডরকষবার েূলয আপনার মেডিকেইি মবডনডির্ মথ্কে আোয় েকর মনকব। আপনাকে বাডষি ে মনাটিডিকে কনর এই ডিঠি দ্বারা
েকন েডরকয় মেয়া হকে মে ইডতপকব
ূ ি এই সম্মডতপে স্বাক্ষকরর োেযকে আপডন বুকেকছন এবং সম্মত হকয়কছন মে ডনউ ইয়েি ডসটি
ডিপার্িকেন্ট অভ এিু কে ন আপনার সন্তানকে বা তার তরকি প্রেত্ত ডবক ষ ড ক্ষা পডরকষবার বযয় পডরক াকের জনয আপনার
সন্তাকনর সরোডর সুডবোডে বা ডবো মথ্কে অথ্ি গ্রহণ েরকত পাকর।
আোকের পাবডলে স্কু লগুডল আোকের ড ক্ষাথ্ীকের প্রেত্ত গুরুত্বপণ
ূ ি সহায়তাসেূকহর জনয েত মবড সম্ভব অথ্ি ায়ন োকত লাভ েকর
মসজনয সহায়তা েরায় আপনাকে েনযবাে।

মের্ ও মিিাকরল মেডিকেইি েেি সূডিগুকলাকে আোর সন্তান সম্পডেিত মোন্ তথ্য প্রোন েরা হকব?
ডনউ ইয়েি ডসটি ডিপার্িকেন্ট অভ এিু কে ন (NYC DOE) আপনার সন্তাকনর ডবক ষ ড ক্ষা েূলযায়ন ও তাকে প্রেত্ত পডরকষবাগুডলর
তথ্য প্রোন েরকব। এই তকথ্যর েকেয থ্ােকত পাকর আপনার সন্তাকনর আইইডপ, অগ্রেডতর মনার্, উপডিডতডর তথ্য, তার েূলযায়ন ও
পডরকসবা সম্পডেিত েূলযায়ন এবং অনযানয মরেিি ও তথ্য।
আোর বা আোর পডরবারকে ডে এজনয মোন বযয় বহন েরকত হকব?
আপনাকে বা আপনার পডরবারকে মোন বযয় বহন েরকত হকব না। এসব পডরকসবার মোন সুডবোর জনয আপনাকে মোন বযয়,
ডপ্রডেয়াে, খরি বা মো-মপকেন্ট বহন েরকত হকব না। আপনার সন্তানকে স্কু কল বা স্কু কলর বাইকর মেসব পডরকষবা মেয়া হয় মসগুকলা
মোন অবিাকতই ক্ষডতগ্রস্ত হকব না। েডে আপনার সন্তান মেডিকেইি সুডবো পায়, আপনার সুডবো বাডতল হকব না, ডবেযোন
জীবনবযাপী সুডবো হ্রাস হকব না এবং আপনার পডরবার মেসব পডরকষবা পাকে মসগুকলা ক্ষডতগ্রস্ত হকব না মেডিকেইি সুডবোয় হাত
মেয়ার িকল। আপনার সন্তাকনর IEP-মত উডিডখত পডরকষবাগুকলা লাভ েরার জনয আপনাকে মেডিকেইকি সাইন আপ বা এনকরাল
েরকত হকব না। আপনার মোর্ স্বািয-সংক্রান্ত বযকয়র ডভডত্তকত আপডন েডে বাডড় বা েেুডনটিকত মোন সুডবো লাভ েকরন, তাহকল
আপনার মসগুকলার মোেযতা হারকনার েুঁুডেও মনই।
আডে NYC DOE-মে আোর সন্তাকনর তথ্য সংগ্রহ েকর মেডিকেইি েেি সূডিকত পাওনা োডব েরার বযাপাকর আোর েত বেকল
সম্মডত বাডতল েরকত পাডর ডে?
হযাুঁ - আপডন মেকোন সেকয় এই সম্মডতর বযাপাকর আপনার েত পডরবতিন েরকত পাকরন। এই ডসদ্ধান্ত পডরবতিকনর জনয, আপনার
সন্তাকনর স্কু কল মোোকোে েরুন এবং এেটি নতন
ু মেডিকেইি সম্মডত িরে সংগ্রহ েকর পরণ
ূ
েরুন। আপডন পকর মোন এে
তাডরকখ আপনার সম্মডত প্রতযাহর েকর ডনকলও, NYC DOE-মে তা সকেও আপনার সন্তানকে ডবক ষ ড ক্ষা ও পডরকষবা প্রোন
েরকত হকব োর জনয আপার মোন খরি হকব না।
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