2019-2020 সালের জন্য সসকশন্ 504 বিলশষ সুবিধা প্রদালন্র অন্ুলরাধ
বশক্ষার্থীর ন্াম:

জন্মতাবরখ:

স্কুলের ন্াম
অন্ুলরাধকারী বিতামাতা/অবিিািলকর
ন্াম
504 সমন্বয়লকর কালে জমা সদওয়ার
তাবরখ

___/___/___

বশক্ষার্থীর বক িতকমান্ IEP রলয়লে?

□ হযাাঁ

/

/

স্কুলের ATS/DBN:

বশক্ষার্থীর ID#
সেড/ক্লাস

বশক্ষার্থীর সালর্থ সম্পকক
504 সকাঅবডকলন্টলরর ন্াম

□ ন্া

504 সকাঅবডকলন্টলরর স ান্ #

পার্ট 1: পপতামাতা/অপিিাবককক অবশ্যই পূরণ ককর স্কুকের 504 ককাঅপডটকের্করর কাকে জমা পিকত হকব
বন্লে উলেলের কারণ এিং তা কীিালি বশক্ষার্থীর বশক্ষা কমসম্পাদন্ায়
ক
প্রিাি স লে িণন্া
ক বদন্:

উিলর তাবেকািু ক্ত উলেলের বিবিলত বিলশষ সুবিধার অন্ুলরাধ সেলকান্ প্রলের জন্য অন্ুেহ কলর আিন্ার স্কুলের 504 সকাঅবডকলন্টলরর সালর্থ সোোলোে করুন্
ককবেমাত্র স্কুকের বযবহাকরর
জেয

পবকশ্ষ সুপবধার জেয অেুকরাধ

অন্ুলরাধকৃত সিকটট বেবিত করুন্:
কর্পটিং
পবকশ্ষ সুপবধাগুপে

ক্লাসরুম /
পাঠক্রম
পবকশ্ষ সুপবধাগুপে

অযাকাকডপমক সহায়তা
এবিং অেয পপরকষবা
*অিশযই বেবকৎসা-সংক্রান্ত
বিলশষ সুবিধার অন্ুলরালধর রম
িূরণ করলি

















িরীক্ষার সূবে/েহলণর সময় (সেমন্ িবধতক সময়, ইতযাবদ)
সটলের িবরলিশ/স্থান্
উিস্থািন্ার িদ্ধবত/বন্লদক শন্া/সহায়ক সটকলন্ােজজ

েতু ে
□
□
□
□
□

েবায়ে
□
□
□
□
□

সটে উিরদালন্র িদ্ধবত/বিষয়েত সহায়তা
অন্যান্য (দয়া কলর উলেখ করুন্)
ক্লাস সূবে/সমলয়র িযিহার
ক্লাস কমকালের
ক
িবরলিশ
উিস্থািন্ার িদ্ধবত/বন্লদক শন্া/সহায়ক সটকলন্ােজজ

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

সটেউিরদালন্র িদ্ধবত/বিষয়েত সহায়তা
অন্যান্য (দয়া কলর উলেখ করুন্)
িযারাপ্রল শন্াে*
ন্াবসংক িবরলষিাসমূহ*
িবরিহন্*
সুরক্ষা জাে (শুধু হাই স্কুলের জন্য)

অন্যান্য (দয়া কলর উলেখ করুন্)
_______________________________________________
* স্কুে েোকালে েখন্ সকান্ বশক্ষার্থীর ওষুধ সন্য়া আিবশযক হয় এিং সস সসটট বন্লজ বন্লত ন্া িালর, তখন্ সাধারণত স্কুে ন্াস তালক
ক
সস ওষুধটট সদয় 1:1 ন্াবসংলয়র
ক
জন্য অন্ুলরাধ,
িযারালপ্রাল শন্াে সহায়তা এিং িবরিহলন্র বিষয়গুবের প্রবতটট সক্ষলে আোদা আোদািালি িোলোেন্া
ক
করা হলি বেবকৎসােতিালি িবরলষিার োবহদা আলে সসবিষয়টট বন্জিত করলত
অন্ুলরাধসমূহ অিশযই একজন্ অব স অি স্কুে সহের্থ্ বেবকৎসকলক িোলোেন্া
ক
করলত হলি আলরা

রম িূরণ করলত হলি; দয়া কলর আিন্ার 504 সকাঅবডকলন্টলরর সালর্থ কর্থা িেুন্

পার্ট 2: পপতামাতার সম্মপত – পপতামাতা/অপিিাবককক অবশ্যই পূরণ ককর স্কুকের 504 ককাঅপডটকের্করর কাকে জমা পিকত হকব
1973 িুন্িাসন্
ক
আইলন্র সসকশন্ 504-এর অধীলন্ আিন্ার সন্তান্ বিলশষ সুবিধার সোেয হলত িালর আিন্ার স্কুলের 504 টটম আিন্ার সন্তালন্র সরকডক, ক্লাসওয়াকক, ক্লাসরুম িেলিক্ষণ,
ক
সটবেং, এিং স্বাস্থয প্রেত্ন প্রদান্কারীর বিিৃবত িোলোেন্া
ক
করলত বমবেত হলি ঐ িোলোেন্ার
ক
বিবিলত আিন্ার সন্তান্ েবদ িবরলষিার সোেয হয়, টটম আিন্ার সহায়তা ও সম্মবতক্রলম একটট
504 িবরকল্পন্া ততবর করলি 504 প্ল্যান্ িেলরর সেলকান্ সমলয় িোলোেন্া
ক
করা হলত িালর, তলি ন্ূযন্িলক্ষ প্রবত িের িুন্অকন্ুলমাদন্ করলত হলি
এই িৃষ্ঠায় স্বাক্ষরদালন্র মাধযলম: 1) আিবন্ আিন্ার সন্তালন্র সরকডক িোলোেন্া
ক
করলত এিং সস বিলশষ সুবিধা িবরলষিার সোেয বকন্া সসই বসদ্ধান্ত েহলণ 504 টটমলক সম্মবত প্রদান্ করলেন্।
2) আিবন্ বন্জিত করলেন্ সে, আিবন্ আিন্ার সলিাচ্চ
ক সক্ষমতা অন্ুোয়ী িূণ এিং
ক
বিস্তাবরত তর্থয বদলয়লেন্। 3) আিবন্ িুঝলত িারলেন্ সে, অব স অি স্কুে সহের্থ্ (OSH), এিং বডিাটক লমন্ট
অি এডু লকশন্ (DOE) তালদর িোলোেন্া
ক
এিং বসদ্ধলন্তর জন্য রলম প্রদি তলর্থযর সটিকতার উির বন্িকর করলে। 4) আিবন্ জালন্ন্ সে, OSH এিং DOE আমার সন্তালন্র স্বাস্থযেত অিস্থা,
ওষুধিে অর্থিা বেবকৎসা সম্পবককত সেলকান্ তর্থয ো তালদর কালে প্রলোজন্ীয় মলন্ হলত িালর সসসি সজাোড় করলত িালর। OSH এই তর্থয আমার সন্তান্লক স্বাস্থযলসিা প্রদান্ কলরলে সেসি
সহের্থ সকয়ার প্রযাকটটশন্ার, ন্াস, ক অর্থিা ামাবসে
ক
তালদর কাে সর্থলক সংেহ করলত িালর।

□

পূরণকৃত সিংযুক্ত HIPAA ফরম (পযাকোচোর
ট
জেয আবপশ্যক বিতামাতােণ অিশযই এই

বিতামাতা/অবিিািলকর ন্াম __________________________________

রলমর অিরিৃষ্ঠা িূরণ করলিন্)

বদলন্র স ান্ ন্ম্বর __________________

বিতামাতা/অবিিািলকর স্বাক্ষর_______________________________ তাবরখ __________________________________
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