সসক ন 504-এর অিীশন বৈষম্যহীনতোর ধৈজ্ঞধি

নীধত সম্পধকিত ধৈৈৃ ধত

1973 সোশের ধরহযোধৈধেশে ন অযোক্ট (পূ নৈিোসন আইন, §504)-এর §504 অনু সোশর ধনউ ইয়কি ধসধে ধিপোেিশম্ন্ট অভ এিুশক ন (DOE)-এর নীধত
হশে, অনয সৈ স োগ্যতো আশে ধকন্তু প্রধতৈন্ধী এম্ন কোউশক সকৈেম্োত্র তোর প্রধতৈধন্ধতোর কোরশে ধনউ ইয়কি ধসধে ধিপোেিশম্ন্ট অভ এিুশক ন
পৃ ষ্টশপোধষত সকোনও কম্িসূধি ৈো কম্িকোশে অং গ্রহে সেশক ৈোদ সদয়ো ৈো ধৈরত রোখো, সু ধৈিোৈধিত করো ৈো বৈষম্য করো োশৈ নো। প্রধতৈধন্ধতো ু ক্ত
ৈযধক্তশদর সগ্োপনীয়তোর অধিকোশরর প্রধত ম্ িোদো সদওয়ো হশৈ।
িযোশেেশরর প্রধৈিোন A-710 DOE-এর নীধত ও প্রধিয়োসম্ূ হ প্রধতষ্ঠো কশর, এশত অন্তভুিক্ত DOE-এর স্কুে ও সপ্রোগ্রোশম্ অং গ্রহেকোরী ধ ক্ষোেিীশদর োরো
সসক ন 504-এ প্রদত্ত সংজ্ঞো অনু োয়ী স োগ্যতোসম্পন্ন প্রধতৈধন্ধতো ু ক্ত ধ ক্ষোেিী এৈং োশদর DOE সপ্রোগ্রোম্ ও কম্িকোশে অং গ্রহশের জনয ধৈশ ষ
ৈযৈস্থোর প্রশয়োজন আশে, তোশদর অধভশ োগ্ করোর প্রধিয়ো। DOE সপ্রোগ্রোম্ ৈো কম্িকোে সম্পশকি, ধকংৈো DOE-এর নয় এম্ন সকোনও পোঠ্যিম্ ৈধহভূ িত
সপ্রোগ্রোম্ সম্পশকি সকোনও প্রশ্ন ধকংৈো উশেগ্ েোকশে স্কুশের 504 অধিিশনের অেৈো ধপ্রধেপযোশের সোশে স োগ্োশ োগ্ করুন অেৈো
504Questions@schools.nyc.gov ধঠ্কোনোয় ইশম্ইে করুন।
িযোশেেশরর প্রধৈিোন A-830 DOE-এর বৈষম্য-ধৈশরোিী নীধত ও পদ্ধধত প্রধতষ্ঠো কশর, োর অন্তভুিক্ত আশে কম্িিোরী, ধ ক্ষোেিীশদর ধপতোম্োতো, ধ ক্ষোেিী এৈং

অনয োরো DOE-এর সোশে ৈযৈসো কশর, োরো DOE-এর সু শ োগ্সু ধৈিো ৈযৈহোর কশর ৈো অনয সকোশনোভোশৈ DOE-এর সোশে সম্পধকিত, তোশদর অধভশ োগ্
প্রধিয়ো।

সসক ন 504 ধ ক্ষোেিী অধিকোর ও প্রধিয়ো সম্পশকি সকে অনু সন্ধোন ধনশির ধঠ্কোনোয় সপ্ররে করুন:

ধ ক্ষোেিী ও ধপতোম্োতোশদর জনয:

Section 504 Program Manager Office of School Health
th
42-09 28 Street, CN-25
Queens, NY 11101
(718) 786-5041
504Questions@schools.nyc.gov

ৈোধহযক সংস্থোন ৈো ধরশসোসি:

U.S. Department of Education Office for Civil Rights
32 Old Slip, 26th Floor
New York, NY 10005-2500
(646) 428-3900
http://www.ed.gov/
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