জেনে নেে ও োনেনে নিে
একনি নিক্ার্থী-জকন্দথীক IEP তৈনিি েে্য পনিবাি
কু
ূ
ও স্লসমনেি
েে্য একনি সোেক নেনি্নিকা

কু
হ

কু
কু
ইনডিনিে্যোলাইেড
এডনকিে
জ্াগ্াম (IEP)
্নৈবনধিৈাযকু ক্ত নিক্ার্থীনিিনক ৈানিি লক্্য বাস্তবােনেি পনর অগ্সি েনৈ ও লক্্য অে্ে কিনৈ সোেৈা ্িাে কিা েনলা IEP-এি
কাে। একনি উচ্চ মানেি IEP তৈনিনৈ আপোি একনি গুরুত্বপূ র্ িূ নমকা িনেনে। আপোি সন্ােনক আপনে সবনেনে িানলা োনেে
এবং নিন্ন নিন্ন পনিনবনি আপোি সন্াে কথীিানব নরিোকলাপ সম্পনক্ একমাত্র আপনেই িানলা বলনৈ পািনবে। সকু ৈিাং, আপোি
সন্ানেি IEP তৈনি, পয্ানলােো এবং োলোগাি কিাে আপোি অংিগ্ের গুরুত্বপূ র্।
আপোি সন্ানেি সামর্্য, আগ্ে, িকু ব্লৈা, এবং লক্্যসমূ নেি ্নৈফলে ঘিাে, এমে একনি IEP তৈনি কিনল জসিা স্কুনল, বানিনৈ,
সমানে এবং সব্ত্র ৈাি সাফনল্যি সম্াবো বৃ নধি কিনব। এই সোেক উপকির IEP নমনিং-এ এবং বেিব্যাপথী োোি েে্য গুরুত্বপূ র্
্ননেি জোগাে জিে এবং নবনেমনোগ্য ৈনর্যি সকু পানিি কনি।

IEP নমনিংনেি েে্য ্স্তুনৈ
আপোি সন্ানেি IEP নমনিং-এি ্স্তুনৈ নেনসনব অবি্যই নেনেি কােগুনলা কিনবে:
•

IEP নমনিংনেি আমন্ত্ররপত্র/জোনিস িানলা কনি পিনবে এবং উপনথিনৈ নেনচিৈ কিনবে অরবা নিন্ন ৈানিখ/সমে নিক
কু
কিাি অেনিাধ
োোনবে। আপোি সন্াে জযে নমনিংনে উপনথিৈ েবাি েে্য ্স্তুৈ েনৈ পানি, জসেে্য ৈাি সানর
আমন্ত্ররপত্র নেনে আনলােো করুে।

•

IEP নমনিং-এ অংিগ্েনরি েে্য আপনে েেনৈা 'ফ্যানমনল অ্যাডি জমনডনকল নলি অ্যাক্ট' (FMLA)-এি অধথীনে “সনবিাম
কু
কু
কু (ইন্ািনমনিন্ নলি)” ব্যবোি কিনৈ পািনবে। অেনমািে
েনি
লানিি েে্য জকান্ ডকনমন্
্নোেে, জস ব্যাপানি
ূ কনি
আপোি নেনোগিাৈাি কানে ্নে করুে। যনি এমে জকানো অংি রানক যা জকানো DOE নিম সিস্যনক পির
নিনৈ েে, জসেে্য নমনিং-এ ্নোেেথীে কাগে নেনে যানবে।

•

ূ
IEP নমনিং-এি জোনিনসি সানর আপনে নকেকু মল্যােে
এবং/অরবা জ্ানগ্স নিনপাি্ পানবে জযগুনলা IEP নমনিং-এ
কু জযাগানযানগি
নবনবেো কিা েনব। আপনে যনি জসগুনলা ো জপনে রানকে, ৈােনল IEP নমনিং-এি জোনিনি ৈানলকািক্ত
ব্যনক্তি সানর জযাগানযাগ কিনবে।

•

IEP নিম আপোনক জলনিল 1 জিানকিে্যাল অ্যানসসনমন্ (বনত্তমলক মল্যােে)-এি প্যানিন্ ইন্ািনিউ অংিনি সম্পন্ন
কিনৈ বলনব। আপনে যখে IEP নমনিং-এি জোনিস পানবে, ৈখে জিানকিে্যাল অ্যানসসনমন্ সম্পনক্ ্নে কিনবে।

•

আপোি িাষাগৈ সোেৈাি (জযমে একেে জিািাষথীি) ্নোেে েনল কমপনক্ নৈে কায্ নিবস আনগ আপোি IEP
নিমনক োোনবে। আপোি পেনদেি িাষাে েিান্কৈ IEP-নিি একনি কনপ পাবাি অনধকাি আপোি িনেনে। যনি
আপনে আপোি সন্ানেি IEP অরবা মল্যােনেি অেবািকৈ সংস্ির জপনৈ োে ৈােনল আপোি নডন্রিক্ট ্নৈনেনধনক
অবনেৈ করুে।

•

আপনে IEP নমনিং-এ একেে নপৈামাৈা সিনস্যি উপনথিনৈি অেনিাধ োোনৈ পানিে। একেে নপৈামাৈা সিস্য
েনলে নেউ ইেক্ নসনিনৈ বসবাসকািথী এমে একেে নিক্ার্থীি নপৈা/মাৈা, নবগৈ পাঁে বেনিি মনধ্য যাি একনি IEP
নেল। একেে নপৈামাৈা সিনস্যি অংিগ্েনরি অেনিাধ কিনৈ েনল কমপনক্ 72 ঘণ্া আনগ ৈা IEP নিনমি কানে
নলনখৈিানব োোনৈ েনব।

•

আপনে IEP নমনিং-এ পনিবানিি অে্যাে্য সিস্যনিি অরবা আপোি সন্াে সম্পনক্ োনেে বা নবনিষ অনিজ্ঞ, জৈমে
কাউনক আমন্ত্রর োোনৈ পািনবে। বািনৈ কাউনক আেনৈ োইনল আপোনক IEP-জক অগ্থীম োোনৈ েনব।

•

যনি আপোি বািনৈ ৈর্য রানক (জযমে জবসিকানি মল্যােে) নকংবা আপনে যনি োে জয IEP নিম IEP-জৈ জকানো
নবনিষ পনিবৈ্নেি করা নবনবেো করুক, ৈােনল IEP-নিমনক আনগ জরনকই োোে।

আিও নিনসাস্ বা ৈর্য উপকির
কু
কু
জপেিাল এডনকিে
জ্াগ্াম, সোেৈা ও পনিনষবা, এবং NYC পাবনলক স্লগুনলাি
IEP ্নরিো সম্পনক্ আিও ৈনর্যি
কু এনি
কু
েে্য অেগ্ে
কনি স্কুল বেসথী নিক্ার্থীনিি েে্য এই জপেিাল এডকুনকিে সানি্নসি পানিবানিক গাইড জিখে,
কু
NYC নডপাি্নমন্ অি এডনকিে
(NYCDOE)-এি এই ওনেবসাইনি পাওো যানব: http://schools.nyc.gov/
SpecialEducation

i.

বি
(IEP-এি জসকিেগুনলাি অেকু রূপ রিমােকু যােথী)

1 �������������������������������������������������������������������������এই নিনসাস্ বা ৈর্য উপাত্ত কথীিানব ব্যবোি কিনবে
2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������উত্তির পনিকল্পো
ৃ ও িনমকা
ূ
3 ����������������������������������������������������������������������������������������� আনলাে্যসনে,
ূ উপনথিনৈি পষ্া
4 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������্চ্ছি
5 ������������������������������������� কম্ক্মৈা (পািফনম্ন্স) (PLOP) ও ব্যনক্তক (ইনডিনিে্যোল) োনেিাি বৈ্মাে স্তি
13 ����������������������������������������������������� নবনিষ অবথিাি (জপেিাল ফ্যাক্টি) সানর সম্পনক্ৈ নিক্ার্থীি োনেিা
ূ
14 �����������������������������������������������������������������পনিমাপনযাগ্য উত্তিমাধ্যনমক (জপাস্টনসনকডিািথী) লক্্যসমে
15 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� পনিমাপনযাগ্য বানষ্ক লক্্য
16 ��������������������������������������������������������������������������������নপৈামাৈানক অগ্গনৈ অবনেৈ (নিনপাি্) কিা
কু
ৃ জপেিাল এডনকিে
17 ��������������������������������������������������������������������� সপানিিকৈ
জ্াগ্াম এবং সানি্স
কু
19 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� পিথীক্াে নবনিষ সনবধা
20 ������������������������������������������������������������������ উত্তির কম্কানডেি (ট্্যানজিিে অ্যানক্টনিনিে) সমনবিৈ জসি
ূ
21 ��������������������������������������������������������������������������������জস্টি এবং নডন্রিক্ট-ব্যাপথী মল্যােনে
অংিগ্ের
22 ����������������������������������������������������������������������������� ্নৈবধিথী েে এমে নিক্ার্থীনিি সনগে অংিগ্ের
23 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������নবনিষ পনিবেে
কু
24 ������������������������������������������������������������������������������������������� নিক্া নেনি্িোি কািানমাি সপানিি
ূ এবং নপৈামাৈাি উনবেগসমে
ূ
25 ����������������������������������������������� সংনক্প্তসাি: অে্যাে্য নবনবনেৈ অপিেসমে

ii.

এই নিনসাস্ বা ৈর্য উপাত্ত কথীিানব ব্যবোি কিনবে
IEP নমনিং-এি আনগ, নমনিং েলাকানল, এবং পনি

এই ৈর্য-উপাত্ত আপোি সন্ানেি IEP নমনিং-এি েে্য ্স্তুনৈ ও অংিগ্েনর সোেৈাি েে্য ব্যবোি কিা জযনৈ পানি।
IEP নমনিংনেি আনগ
y
y
y
y

“কথী নেজ্ঞাসা কিনবে” জসকিনে জযসব ্নে আনে, জসগুনলা পনি নেে। জয ্নে আপোি পনিকল্পোে আনে, জসগুনলানৈ নিক নেহ্ন
কু 'কথী নেজ্ঞাসা কিনবে'-এি সবগুনলা সপানিি
কু
নিে এবং IE-এি অে্যসব জসকিে সম্পনক্ আপোি জযসব ্নে আনে, জসগুনলা নলখে।
আপোি বা আপোি সন্ানেি জক্নত্র ্নযাে্য েনব ো।
“কথী োোনৈ েনব” জসকিেনি িানলা কনি পিে।
সন্াে সম্পনক্ জকানো ৈর্য োোেি পনিকল্পো রাকনল জসগুনলা ্স্তুৈ করুে।
কু
কু
কথী োোনৈ েনব-এি সকল সপানিি
আপোি সন্ানেি জক্নত্র ্নযাে্য েনব ো। উপিন্, আপনে বািনৈ ৈর্যও োোনৈ পানি।
আপোি সন্াে জযসব ্নে কিনৈ োে, জসগুনলা জবনে নেনৈ ৈানক সোেৈা করুে এবং IEP নিমনক জস জয ৈর্য োোনৈ োে, ৈা
নেনে ৈানক িাবনৈ নিে।
আপোি িাষাগৈ সোেৈাি (জযমে একেে জিািাষথীি) ্নোেে েনল কমপনক্ নৈে কায্ নিবস আনগ আপোি IEP নিমনক োোনবে।
ৃ IEP-নিি একনি কনপ পাবাি অনধকাি আপোি িনেনে। যনি আপনে অেবািকৈ
ৃ সংস্ির জপনৈ
কু
ূ
আপোি পেনদেি িাষাে েিান্কৈ
োে ৈােনল আপোি নডন্রিক্ট ্নৈনেনধনক অবনেৈ করুে।

মিট
y
y
y
y
y

নেনচিৈ করুে জয আপোি কানে আপোি সন্ানেি সব্সাম্প্রনৈক IEP-এি কনপ আনে এবং আপোি সন্ানেি IEP নিমনক ৈাি
কু
সবগুনলা জসকিে একনি একনি কনি ব্যাখ্যা কিনৈ বলে।
IEP নমনিং-এ যা যা আনলােো কিা েে, ৈাি জোি িাখনবে।
“কথী নেজ্ঞাসা কিনবে” জসকিনে আপোি সন্ানেি জক্নত্র ্নযাে্য ্নেগুনলা করুে এবং “কথী োোনৈ েনব” জসকিনে আপোি
সন্ানেি জক্নত্র ্নযাে্য ৈর্য োনেনে নিে।
আপোি সন্ােনক ্নে কিনৈ ও ৈর্য ্িাে কিনৈ উৎসানেৈ করুে।
কু
ৃ জপেিাল এডনকিে
কু
IEP নমনিং সমাপ্ত েওোি পি IEP নিমনক আপোনিিনক খসিা IEP-এি সপানিিকৈ
জ্াগ্াম ও সানি্স-এি
ূ
একনি ন্ন্ কিা কনপ এবং সম্ব েনল েিান্
IEP-এি একনি কনপ নিনৈ েনব।

মিট
y
y

ূ াগে IEP-এি একনি কনপ পানবে, ৈখে নলনখ
এই ৈর্য উপকির সংগ্নে িাখনবে। IEP নমনিং জিনষ আপনে যখে আপোি সন্ানেি পর্
িাখা জোিগুনলা িানলািানব পিনবে। আপোি বািনৈ ্নে রাকনল, জকানো নকেকু অস্বচ্ছ েনল, নকংবা IEP-এি নবষেবস্তু আপনে জযমেনি
আনলানেৈ েনেনেল বনল স্মির কিনেে, জৈমে ো েনল, IEP নিম-এি সানর জযাগানযাগ করুে।
কু আপোি সন্ানেি কানে জকানো বািনৈ ্নে রাকনল বা নকেকু অপেষ্ট রাকনল ৈা জেনে
IEP নমনিং নেনে সন্ানেি সানর করা বলে।
ূ ্ আত্মপক্ সমর্ে িক্ৈা বািানৈ সোেক।
নেে। সন্ােনক ৈাি নিক্কনিি সানর করা বলনৈ উৎসানেৈ করুে। এিা গুরুত্বপর

ূ
চ
এই সোেক ৈর্য-উপকিনরি “কথী নেজ্ঞাসা কিনবে” এবং “কথী োোনৈ েনব” জসকিেগুনলাি জেকনলস্টগুনলা IEP-এি মনৈা একই
কু
রিমােযােথী
সাোনো েনেনে। IEP-এি ্নৈনি জসকিনেি েে্য আপোি সন্ানেি IEP নিমনক জযসব ্নে নেজ্ঞাসা কিনৈ ও সন্াে
কু
সম্পনক্ জযসব ৈর্য োোনৈ পানিে, ৈাি সপানিি
জিওো আনে। IEP নমনিংনেি আনগ আপনে জযসব ্নে কিাি এবং জযসব ৈর্য োোবাি
পনিকল্পো কনিনেে, জসগুনলানৈ নিক নেহ্ন নিনে িাখনবে।

উত্তির পনিকল্পো
কু পিবৈথী্ েথীবনেি েে্য ্স্তুৈ, জসিা নেনচিৈ কিাি েে্য জয ্নরিোনি ব্যবোি েে, জসিা েনলা ট্ােনেিে
সকল নিক্ার্থীি IEP োই স্ল
কু পিবৈথী্ ্স্তুনৈি েে্য নকেকিছু জসকিনে সনেনি্
কু পিবৈথী্
ু
প্্যানেং (থিাোন্ি পনিকল্পো)। আপোি সন্ানেি োই স্ল
ষ্ট নেনি্িো িনেনে। োই স্ল
ুন www.schools.nyc.
েথীবনেি েে্য আপোি সন্ানেি ্স্তুনৈ সম্পনক্ আিও ৈর্য োেনৈ ফ্যানমনল গাইড িকু ট্্যােনেিে প্্যানেং জিখে
gov/special-education/preschool-to-age-21/after-high-school ওনেবসাইনি।

ন�োট
্
IEP নমনিং েলাকানল IEP নিম আপোি সন্ানেি IEP-এি সবগুনলা জসকিে একনি একনি কনি ব্যাখ্যা কিনব। IEP নিনমি িানেত্ব েনলা
কু
োনেিা অেযােথী
আপোনক IEP-এি ্নৈনি জসকিে সম্পনক্ ৈর্য ্িাে কিা। আপনে যনি আিও ৈর্য োে বা জকাে নকেকু আপোি কানে
ূ ্ নবষে নলনখ জেওোি
কু
অপেষ্ট েে, ৈােনল আপনে ্নে কিাি সনযাগ
নেনৈ পানিে। এই ৈর্য-উপকিরনক IEP নমনিংএি সমে গুরুত্বপর
ূ ্ নবষনে জিকনড্ িাখনৈ পানিে। এেে্য আমিা বািনৈ ্নে ও ৈর্য নলখনৈ
সিজিাম নেনসনব ব্যবোি কিনৈ পানিে যানৈ আপনে গুরুত্বপর
আপোি েে্য িে্য
ূ থিাে জিনখনে।

1.

উত্তির পনিকল্পো
ূ ্ সমে। এই IEP নমনিংনে আপোি সন্ােনক
আপোি সন্ানেি IEP নমনিংনি উত্তির পনিকল্পো নেনে আনলােো কিাি গুরুত্বপর
কু
কু
োই স্ল-পিবৈথী
নেনসনব ব্যবোি
্ েথীবনেি ্স্তুনৈনৈ সোেৈা কিনব, এমে ্নে নেজ্ঞাসাি ও ৈর্য নবনেমে কিাি সনযাগ
করুে।
ৃ ূ
ূ
থিাোন্ি পনিকল্পো শুরু েে নিক্ার্থীি বেস 12 েওোি পনি যখে স্তি 1 জিানকিে্যাল অ্যানসসনমন্ (বনত্তমলক
মল্যােে)
কু
আবনি্যক েে, নকংবা ্নযাে্য েনল, ৈািও আনগ। এই সমে নিক্ার্থী ও নপৈামাৈা/অনিিাবকগর স্নলি
পািাপানি
কু
নিক্ার্থীি আগ্ে, পেদে এবং স্বননেি জপিা নেনহ্নৈ ও অেসধিাে
কিা শুরু কনিে। নিক্ার্থীি বেস যখে 14, ৈখে জরনক শুরু
কনি ট্ােনেিে সানি্স (থিাোন্ি পনিনষবা)-জক অবি্যই IEP-এি অংনি পনিরৈ েনৈ েনব। IEP-জৈ আপোি সন্ানেি
ূ থিাোন্িকালথীে োনেিা ও জকাঅনড্নেনিড জসি অি
জপাস্টনসনকডিানি জমোনিবল্ জগালস্ (উত্তিমাধ্যনমক পনিমাপনযাগ্য লক্্যসমে),
কু ্ রানক।
ূ অন্িক্ত
ট্ােনেিে অ্যানক্টনিনিে (থিাোন্িকালথীে সমনবিৈ কম্কাডেসমে)
উত্তির পনিনষবা সম্পনক্ আনলােোি েে্য, আপোি সন্ােনক অবি্যই IEP নমনিংনে আমন্ত্রর োোনো েনব। IEP নিনমি
ূ ্ সিস্য নেনসনব, আপোি সন্াে ৈাি িনক্তিালথী নিকগুনল, অগ্ানধকাি এবং আগ্ে নেনে আনলােো কিনৈ
একেে গুরুত্বপর
কু েলাকানল অব্যােৈ
সক্ম েনব। উত্তির পনিকল্পো এবং পনিনষবা একনি পনিনষবা একনি ্নরিো যা আপোি সন্ানেি স্ল
কু
ূ অরবা যখে ৈািা 21 বেি বেসথী েবাি
রানক, যা জিষ েনব একনি নিক্ার্থী সমাপরথী সািসংনক্প নিনে - গ্্যােনেিনেি
পনব্
কু ৈ্যাগ কিনব জসই নিক্া বেি।
ফনল স্ল
উত্তির পনিকল্পোি ্নরিোনি আপোি সন্ানেি লক্্য, ইচ্ছা এবং সক্মৈাি বোিা পনিোনলৈ। উত্তির পনিকল্পোি ্নরিোে
আপোি সন্ানেি সম্পর
ূ ্ অংিগ্েনরি েে্য, আত্ম-্নৈনেধত্ব এবং আত্ম্ৈ্যেগৈ িক্ৈা নবকাি েওো েরুনি। আত্ম-্নৈনেনধত্ব
েল নকিানব নেনেি েে্য নেনেি ্নোেেগুনল আিাে কিনৈ করা বলনৈ েে, ৈা জিখা। এই িক্ৈাি নবকাি জোি বেনসই
কু
শুরু েে যখে নিক্ার্থীিা নেনেনিিনক বঝনৈ
(আত্ম-সনেৈেৈা) এবং সোেৈা োইনৈ জিনখ। আত্ন-সংকল্প েনচ্ছ যখে একেে
নিক্ার্থীি ৈানিি পরনেনি্িোি নসধিানন্ অংিগ্ের কিনৈ পানি। আত্ম-্নৈনেনধত্ব এবং আত্ম্ৈ্যেগৈ িক্ৈা গনি জৈালা
একনি সফল উত্তিমাধ্যনমক (জপাস্টনসনকডিানি) অনিজ্ঞৈা লানিি েে্য একেে নকনিানিি েে্য আত্ম-্নৈনেনধত্ব সক্মৈাে একনি
কু
ইনৈবােক পনিবৈ্ে আেনৈ পানি। এই কািনর, আমিা সপানিি
কনি জয, IEP নমনিং েলাকানল আপোি সন্াে যৈ জবনি সম্ব
্নে ও ৈর্য জিোি কনি।
আপোি সন্ানেি েে্য ্নে জবনে নেনৈ এবং IEP নিনমি সানর কথী ৈর্য জিোি কিনব ৈা নেন্া কিাে সোেৈা কিনৈ আপনে
এই গাইডনি ব্যবোি কিনৈ পানিে। উত্তির পনিকল্পোি ্নরিো সম্পনক্ আনিা ৈনর্যি েে্য, ফ্যানমনল গাইড িকু ট্্যানজিিে প্্যানেং
কু জযিা NYC DOE-এি উনলিনখৈ ওনেবসাইনি পাওো যানব:
(উত্তির পনিকল্পোি পানিবানিক গাইড)-নি জিখে,
www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/after-high-school.

2.

ৃ ও িনমকা
ূ
আনলাে্যসনে,
ূ উপনথিনৈি পষ্া
IEP নিমনক নেনেনিি পনিেে নিনৈ েনব এবং IEP নমনিং-এি লক্্য নেনে আনলােো কিনৈ েনব। উপনথিনৈি পৃষ্াে
উপনথিৈ সবাইনক স্বাক্ি কিনৈ েনব। মনে িাখনবে, আপোি স্বাক্ি IEP নমনিং-এ আপোি উপনথিনৈি ্মার নেনসনব
কাে কিনব। এিা আবনি্যকিানব ্মার কিনব ো জয আপনে IEP নমনিং-এি সকু পানিিসমূ নেি সানর একমৈ আনেে বা
সম্মনৈ নিনেনেে।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
 আপোনিি োম এবং আপোিা আমাি সন্ানেি সানর কথীিানব কাে কিনেে ৈা োোনবে কথী?
 IEP নমনিং-এি উনদেি্য কথী?
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
 আপোি োম ও সন্ানেি সানর আপোি সম্পক্
কু
 আপোি সন্াে IEP নমনিং-এি অংনি, ো পনিািানৈই
অংিগ্ের কিনব
 এমে জকউ নক আনেে (নযনে ইনৈামনধ্য উপনথিৈ জেই) নযনে আপনে োইনেে জযে নমনিংনে অংিগ্ের করুক
 IEP নমনিং জরনক আপনে যা োেনবে বনল ্ৈ্যািা কনিে
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ
ূ IEP নমনিং-এি ৈানিখ, IEP নমনিং-এি ধিে (্ারনমক, বানষ্ক পযানলােো,
ূ ূ্
কু
সপানিিসমে:
্
পেমল্যােে),
কনক্ি সবাি োম ও িনমকা।

ূ
পিামি্সমে
y

কু
ৃ জপেিাল এডনকিে
কু
IEP নমনিং সমাপ্ত েওোি পি নিম আপোনিিনক খসিা IEP জরনক সপানিিকৈ
জ্াগ্াম ও সানি্স-এি
ূ
একনি কনপ জিনব। যনি ৈা জিওো ো েে, ৈােনল আপনে অবি্যই ৈা জেনে জেনবে। েিান্
IEP-এি একনি কনপ নমনিং-এি পি
আপোি কানে পািানো েনব।

y

কু
ূ ্ জয, ডকনমন্
ূ
এিা মনে িাখা গুরুত্বপর
েিান্
কিাি পিও নকন্তু IEP ্নরিো েলমাে রানক। আপনে জয জকানো সমে আপোি
ূ ূ্
কু
সন্ানেি IEP পযানলােোি
্
বা পেমল্যােনেি
অেনিাধ
োোনৈ পানিে।

y

ূ
IEP নমনিং েলাকানল জোি নলনখ িাখনবে এবং েিান্
IEP-এি সানর নমনলনে জিখনবে। আপোি জকানো ্নে বা উনবেগ রাকনল
ৈা IEP নিমনক োোনবে।

3.

প্র
প্র
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
কু
 আমাি সন্ানেি ্নৈবনধিৈা জকান্ জরেনরনৈ এবং এিা বোিা কথী বঝানো
েে?
 IEP নিম কথীিানব জরেনরনিনিি নসধিান্ গ্ের কনি?
কু
 আমিা নক এই জরেনরকিনরি সমর্েকািথী ডক্যনমন্গুনলা
পযানলােো
্
কিনৈ পানি? (জযসব নিক্ার্থীনক নিখে ্নৈবধিথী
কু কিা েে, ৈানিি েে্য)
(লানে্ং নডস্যানবনলনি) বা মােনসক অনথিিৈা (ইনমািে্যাল নডসিানব্ন্স) নেনসনব জরেনরিক্ত
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
 আপোি সন্ানেি ্নৈবনধিৈাি জরেনর সম্পনক্ জকানো ধািরা বা ্নে রাকনল
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ লক্্য করুে জয ্নৈবনধিৈাি জরেনরনবিাগ এবং গুরুত্বপর
ূ ্ িব্াবলথী, মল্যােনেি
ূ
কু
সপানিিসমে:
োম ও ফলাফল জরনক এই নসধিানন্ গ্ের
কিা েনেনে।

4.

কু
কম্ক্মৈা (পািফনম্ন্স) (PLOP) ও ব্যনক্তক (ইনডিনিে্যোল)
োনেিাি বৈ্মাে স্তি
ূ
পাি্ 1: মল্যােনেি
ফলাফল
PLOP আপোি সন্ানেি সক্মৈা ও অেে্য োনেিা ব্যাখ্যা কনি যা ৈাি ্নৈবনধিৈাি সানর সম্পনক্ৈ। এিা কিা েে
নবনিন্ন নবষেবস্তু (জযমে মূ ল্যােনেি ফলাফল, ক্াসরুনমি পিথীক্া, এবং জস্টি জিস্ট) পয্ানলােো এবং আপোি, আপোি
সন্ানেি, নিক্নকি এবং অে্যাে্য স্কুল স্টানফি মৈামনৈি উপি নিনত্ত কনি। PLOP-জৈ নেনহ্নৈ কিা োনেিা পূ িনরি
কিাি েে্য আপোি সন্ানেি জ্াগ্াম তৈনি কিা েে। PLOP-এি পাি্ 1 মূ ল্যােনেি ফলাফল নেনে আনলােো কনি।
মূ ল্যােেগুনলা আপোি সন্ানেি িক্ৈা, সক্মৈা এবং িকু ব্লৈাি জক্ত্রগুনলা পনিমাপ কনি।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
কু
আমাি সন্াে কথী নিনডং ও ম্যার-এ ৈাি জগ্ড পযানে
্ আনে? আমাি সন্াে ৈাি সমবেসথী অে্যাে্য জেনলনমনেনিি ৈলোে
আপনে যা জিখনেে, জসিা ব্যাখ্যা কিনবে কথী?
কু
 আমিা নক আমাি সন্ানেি কাে জিখনৈ পানি? সেপািথীনিি ৈলোে
জসিা জকমে?
ূ
 আমাি সন্ানেি মল্যােনেি
ফলাফল বা জস্ািগুনলা কথী? এই জস্ািগুলি মানে কথী?
ৃ মল্যােনেি
ূ
y মনোনবি বা সাইনকালনেনস্টি বোিা সম্পন্নকৈ
ফলাফলগুনলা কথী কথী? এই ফলাফল বা জস্ািগুনলাি মানে
কথী?
y আমাি সন্াে নিনেন্স পিথীক্াে জকমে ফলাফল কনিনে এবং ঐ ফলাফলগুনলাি মানে কথী?
y (ইংনিনে িাষা নিক্ার্থী) আমাি সন্ানেি NYSESLAT-এি জস্াি কনৈা? ঐ জস্ািগুনলা বলনৈ কথী জবাঝাে?
ৃ ূ
y জলনিল 1 বনত্তমলক
সাক্াৎকাি জরনক আমাি সন্ানেি কনলে ও জপিাগৈ আগ্নেি সানর ্াসনগেক িক্ৈা,
সামর্য,্ এবং আগ্ে সম্পনক্ কথী োো যাে? এসব ৈনর্যি নিনত্তনৈ আমাি সন্ানেি IEP-জৈ কথী জকানো পনিবৈ্ে
কিা উনেৎ?
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
কু ও স্নলি
কু
ূ বৈথী্ মল্যােনেি
ূ
 পব্
ফলাফল যা স্নল
বাইনি সম্পন্ন কিা েনেনে
কু ূ এবং এসব নবষনেি ্নৈ
 ম্যার এবং ELA-জৈ আপোি সন্ানেি অৈথীৈ কম্ক্মৈা। আপোি সন্ানেি িাবো, অেিনৈ
ৃ
িনষ্টিগেথী
সম্পনক্ আপোি ব্যনক্তগৈ ধািরা োেনৈ নিে
ূ
 আপোি সন্ানেি জস্টি ও নডন্রিক্ট মল্যােেগুনলা
জরনক অৈথীৈ ও বৈ্মাে কম্ক্মৈা সম্পনক্ ধািরা
 পিথীক্া ও ৈাি কম্ক্মৈা সম্পনক্ আপোি সন্ানেি িাবো কথী
ূ সম্পনক্ নপৈামাৈাি সক্াৎকানিি অংিনি জলনিল 1 জিানকিোল
 আপোি সন্াে সম্পনক্ৈ ৈর্য এবং ৈানিি লক্্যসমে
ইন্ািনিউ জরনক। (আপোি IEP নমনিং সম্পন্ন কিাি আনগ নপৈামাৈাি সাক্াৎকাি সম্পন্ন কিা উনেৈ)
ৃ ূ
ূ বৈথী্ বেনিি বনত্তমলক
 পব্
সাক্াৎকাি বা জিানকিোল ইন্ানি্উ জরনক আপোি সন্ানেি িক্ৈা, িনক্ত, আগ্ে, অরবা
ূ
কনলে ও জপিাগৈ লক্্যসমে
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ জযসব মল্যােে
ূ
কু
সপানিিসমে:
সম্পন্ন কিা েনেনে, জয জস্ানিি করা নেনি্ষ্টিানব উনলিখ কিা েনেনে, এবং জসসব জস্ানিি অর,্ নলনখ
কু
িাখে।

ূ
পিামি্সমে
y

ূ
IEP নিনমিি উনেৈ আপোি সন্ানে জযসব মল্যােে,
জিকড্, এবং নিনপাি্ ব্যবোি কিা েনেনে, ৈাি সবগুনলাি কনপ আপোনক
কু
জিওো এবং আপনে জসগুনলা আপোি নেনেি িাষাে ব্যাখ্যা কনি নিনৈ অেনিাধ
োোনৈ পািনবে।

5.

কু
কম্ক্মৈা (পািফনম্ন্স) ও ব্যনক্তক (ইনডিনিে্যোল)
োনেিাি বৈ্মাে স্তি
পাি্ 2: অ্যাকানডনমক সাফল্য, স্বািানবক নরিোমলক কায্সম্পািো (ফাংিোল পািফনম্ন্স) এবং জিখাি তবনিষ্ট্য
PLOP-এি পাি্ 2 আপোি সন্ানেি বৈ্মাে ্ানৈষ্ানেক সক্মৈা, িক্ৈা, সমস্যা ও িৃ ঢ়ৈাি ্নৈ আনলাকপাৈ কনি।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
কু লৈা নকনস?
 নিনডং, িাইনিং এবং ম্যার (পাি, নলখা ও গনরৈ)-এ আমাি সন্ানেি সামর্য্ ও িব্
কু ল, জসগুনলানৈ আপনে কথীিানব সোেৈা জিনবে?
 আমাি সন্াে জযসব নবষনে িব্
কু িক্ৈা আেত্ত কিনৈ পানি?
 আমাি সন্াে কৈ দ্রুৈ েৈে
 আমাি সন্াে কৈক্র মনোনযাগ ধনি িাখনৈ পানি?
 আমাি সন্াে যা নিখনে, ৈা কৈক্র স্মির িাখনৈ পানি?
 আমাি সন্ানেি জিখাে িাষাগৈ িক্ৈা কথীিানব ্িানবৈ কনি?
 একনি কম্কাডে জরনক অে্যনিনৈ যাওোি সমে আমাি সন্াে জকমে আেির কনি?
কু ও রুনিে কথীিানব জমনে েনল?
 আমাি সন্াে ক্াসরুনমি নেেম-কােে
কু ও ক্ানস সমেমৈ উপনথিৈ েে?
কু ৃ
 আমাি সন্াে কথী সিঙ্খল?
আমাি সন্াে কথী স্নল
 আমাি সন্ােনক সবনেনে িানলািানব নিখনৈ কথী সোেৈা কনি?
 আমাি সন্াে কনলে, ক্যানিোি, এবং স্বনেি্িিানব বসবাস কিাি েে্য কথী ধিনরি সোেৈা ্নোেে?
কু
 আমাি সন্াে জকাে নডনপ্ামা অপিনে কাে কিনে এবং জস নক গ্্যােনেিে
কিাি েে্য সনিক পনর িনেনে?
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
কু
কু
কু
ূ বৈথী্ স্নলি
ূ বৈথী্ স্নলি
 আপোি সন্ানেি পব্
অনিজ্ঞৈা, IEP নমনিং এবং পব্
জপেিাল এডনকিে
সানি্সগুনলা
কু
 আপোি সন্ানেি স্মিরিনক্ত অরবা মনোনযাগ সম্পনক্ ৈর্য, নবনিষ কনি যখে ৈানক জকানো অেিথীলেথী
বা বানিনৈ কাে
কিনৈ জিো েে
 আপোি সন্াে কথীিানব সবনেনে িানলা জিনখ বনল আপনে মনে কনিে: শুনে, জিনখ, অরবা োনৈ-কলনম
 আপোি সন্ানেি স্বনেি্িৈাি স্তি (জযমে, যাৈাোৈ কিা, নেনেি যত্ন জেো, জগােগাে কিা, উপনথিনৈ)
কু ূ
 অৈথীনৈ আপোি সন্াে অৈথীনৈ জকমে কনিনে, জস ব্যাপানি আপোি সন্ানেি অেিনৈ
 সন্ানেি নিক্া নেনে আপোি উনবেগ
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ নিনডং, িাইনিং এবং ম্যার (পাি, নলখা ও গনরৈ)-এ নেনি্ষ্ট স্তি এবং অে্যাে্য লক্্যরথীে সামর্য্ ও োনেিাি ্নৈ িনষ্ট
ৃ নিে
কু
সপানিিসমে:

ূ
পিামি্সমে
y

6.

কু
কু
কু নিক্ার্থীনিি গ্্যােনেিনেি
IEP নমনিংনে নবনিন্ন ধিনেি গ্্যােনেিে
নেনে আনলােো এবং পনিকল্পো কিা েনেনে। IEP যক্ত
কু
কু
ূ ্ যা ্ৈ্যানিৈ নডনপ্ামা অরবা জযাগ্যৈাি সেি সে আপোি সন্ােনক গ্্যােনেিে
নবনিন্ন পর িনেনে জসিা বঝনৈ
পািা গুরুত্বপর,
কিাি েে্য সনিক পনর িাখনৈ সাোয্য কিনব। আপোি সন্াে জয নডনপ্ামা এবং/অরবা জযাগ্যৈাি সেনিি েে্য কাে কিনে
কু
ূ এবং িৈাবলথীি
এবং বৈ্মানে অগ্গনৈ সাধে কিনে জসিা IEP-জৈ উনলিখ কিা রাকনব। গ্্যােনেিনেি
নবকল্প উপােসমে
্
ৃ ৈনর্যি েে্য নিনেি করুে: https://www.schools.nyc.gov/learning/in-ourসম্পনক্ সব্নিষ োলোগািকৈ
classrooms/graduation-requirements

কু
কম্ক্মৈা (পািফনম্ন্স) ও ব্যনক্তক (ইনডিনিে্যোল)
োনেিাি বৈ্মাে স্তি
পাি্ 3: নিক্ার্থীি সামর্য, অগ্ানধকাি ও আগ্ে

PLOP-এি পাি্ 3 -জৈ অন্িকু্ক্ত আনে আপোি সন্াে কথীনস িানলা কিনে, কথীিানব জস িানলা জিনখ, এবং কথীনস ৈাি
আগ্ে আনে। আপোি সন্াে স্কুনল ও স্কুনলি বাইনি জযসব কম্কাডে ও জ্াগ্াম পেদে কিনৈ বা ্াধাে্য নিনৈ পানি,
পািাপানি আপোি সন্ানেি ্ানৈষ্ানেক ও অ্ানৈষ্ানেক সামর্্য নেনে IEP নিম আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
 ক্াসরুনম আমাি সন্াে কথী কথী জবনি িালিানব কিনৈ সক্ম?
কু আমাি সন্ানেি ন্ে নবষে ও কম্কাডে কথী কথী?
 স্নল
 নিক্ক আমাি সন্ােনক জিখানৈ কথীিানব আমাি সন্ানেি সক্মৈা ও আগ্েনক কানে লাগাে?
কু জকান্ পাি্যরিম বনেি্কু ৈ কম্কানডে আমাি সন্াে আগ্ে ্িি্ে কনি?
 স্নল
 আমাি সন্াে একা ো িলগৈিানব কাে কিনৈ পেদে কনি বনল মনে েে?
কু অে্যাে্য পেদে ্িি্ে কনি বা উনলিখ কনি?
 আমাি সন্াে কথী স্নল
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
 আপোি সন্ানেি অ্যাকানডনমক বা নিক্াগৈ সক্মৈা
কু ও স্নলি
কু
 জযসব নবষে ও কম্কাডে যা আপোি সন্াে স্নল
বাইনি কিনৈ পেদে কনি
কু
ূ ও আপোি সন্াে কথীিানব স্নলি
 আপোি সন্ানেি িখসমে
বাইনি সমে কািাে
 জয ধিনেি বই পিনৈ আপোি সন্াে পেদে কনি এবং ৈাি আগ্নেি নবষেবস্তু
 আপোি সন্ানেি আগ্ে, সামর্য্ ও জমাে
 অে্য জকানো পেদে যা আপনে বানিনৈ লক্্য কনিে
কু পিবৈথী্ েথীবনেি েে্য আপোি সন্ানেি লক্্য ও আগ্ে
 োই স্ল
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
কু আপোি সন্াে নেনি্ষ্টিানব জযসব নবষনে িনক্তিালথী ও জযসব নবষনে আগ্েথী, জসগুনলাি ্নৈ িনষ্ট
ূ স্নল
ৃ নিে।
কু
সপানিিসমে:

7.

কু
কম্ক্মৈা (পািফনম্ন্স) ও ব্যনক্তক (ইনডিনিে্যোল)
োনেিাি বৈ্মাে স্তি
পাি্ 4: নিক্ার্থীি ্ানৈষ্ানেক, উন্নেেগৈ এবং সনরিেৈাি োনেিা

PLOP-এি পাি্ 4 আপোি সন্ানেি োনেিা এবং জসসব োনেিা পূ িনরি েে্য ্নোেেথীে জকৌিনলি ্নৈ আনলাকপাৈ
কনি।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে







জকান্ জকান্ নবষনে আমাি সন্ানেি সোেৈা ্নোেে?
জগ্ড পযানেি
িক্ৈা অে্নে আমাি সন্ানেি জকান্ িক্ৈা ও জ্ঞাে আমাি সন্ানেি ্নোেে?
্
আপনে নক আমাি সন্ানেি বৈ্মাে অ্যাকানডনমক স্তি ও জগ্ড স্তনিি মানঝ ব্যবধানেি বর্ো কিনৈ পানিে?
জিখাি জকান্ জকৌিল ৈাি উন্ননৈনৈ সোেৈা কিনৈ পানি?
ৈানক বানিনৈ সোেৈা নিনৈ আনম কথী কিনৈ পানি?
কু
আমাি সন্ানেি নক জকানো নিনেন্স পিথীক্া অরবা জকাস্ পেিাে
গ্ের কিনৈ েনব?

অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
ূ
 আপোি সন্ানেি অ্যাকানডনমক সাফল্য সম্পনক্ আপোি উনবেগসমে
 জযসব জক্নত্র আপোি সন্ানেি সবনেনে জবনি সোেৈা ্নোেে বনল আপনে মনে কনিে, ৈাি বর্ো
 জযসব নেনি্ষ্ট পাি্য নবষনে, আনলাে্য নবষনে বা িক্ৈাে আপোি সন্ানেি উনবেগ আনে
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ আপোি সন্াে জযসব নবষনে িানলা, জযসব নবষনে বৈ্মাে ্ানৈষ্ানেক স্তি ও জগ্ড স্তনিি মনধ্য ব্যবধাে আনে, এবং
কু
সপানিিসমে:
ৃ নিে।
আপোি সন্ােনক সোেৈা কিনৈ পানি জযসব নেনি্ষ্ট জকৌিল, জসগুনলাি ্নৈ িনষ্ট

8.

কম্ক্মৈা (পািফনম্ন্স) ও ব্যনক্তক (ইনডিনিে্যোল) োনেিাি বৈ্মাে স্তি
পাি্ 5: সামানেক নবকাি

PLOP-এি পাি্ 5 সেপািথী ও বেস্নিি সানর আপোি সন্ানেি সম্পনক্ি ্নৈ আনলাকপাৈ কনি। IEP নিম আপোি
সন্ানেি নেনেি ্নৈ অেকু িূনৈ নেনে এবং জস কৈ িালিানব স্কুনলি পনিনবনিি সানর খাপ খাওোনৈ জপনিনে, ৈা নেনে
আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
কু আমাি সন্ানেি আেির সম্পনক্ বর্ো নিনৈ পানিে? জস কথীনস সবনেনে জবনি আকষ্ট?
ৃ
আপনে নক স্নল
জকান্ উপানে (উপােগুনলানৈ) আমাি সন্াে সামানেকিানব নবকনিৈ েে?
আমাি সন্ানেি সানর সেপািথী ও ্াপ্ত বেস্নিিসম্পক্ জকমে ৈা আপনে কথী বর্ো নিনৈ পানিে?
ূ
আপনে কথী আমাি সন্ানেি মােনসক োপ নেেন্ত্রর ও নেনেি িানব পিনর
কাে কনি, ৈাি বর্ো নিনৈ পানিে? জকান্
নবষেগুনলানৈ ৈানক সবনেনে আথিাবাে বনল মনে েে?
 এমে জকানো জক্ত্র আনে নক জযখানে আমাি সন্ানেি সোেৈা ্নোেে এবং জকান্ সোেৈাগুনলা কায্কি েনেনে?
 জকান্ আেিরগৈ সমস্যাগুনলা েেনি পনিনে ও ্মানরৈ েনেনে? জকান্ আেিরগৈ েস্তনক্প জকৌিল ব্যবোি কিা
ূ
েনেনে? জকানো কায্কি আেিরগৈ মল্যােে
(ফাংিোল নবনেনিোি অ্যানসসনমন্, FBA) সম্পন্ন কিা েনেনে নক? জকানো
আেিরগৈ েস্তনক্প পনিকল্পো (নবনেনিোি ইন্ানি্েিে প্্যাে, BIP) তৈনি কিা েনেনে নক? যনি েনে রানক, ৈােনল
আপনে কথীিানব আমাি সন্ানেি অগ্গনৈি ্নৈ েেি িানখে? (জযসব নিক্ার্থীি েে্য আেিরগৈ সোেৈাি (“crisis”)
কু
কু
সপানিি
কিা েে,প্যািা্নফিে্যাল সপানিি
কিা েে)





অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
কু ৈাি আেির সম্পনক্ আপোি
 আপোি সন্ানেি আেির এবং বানিনৈ আনবগেনেৈ োনেিাি বর্ো, পািাপানি স্নল






ৃ
িনষ্টিগেথী
কু
বধি,কু পনিবাি ও স্নলি
বাইনিি অে্যনিি সানর আপোি সন্ানেি সম্পনক্ি একনি বর্ো
্ সক্মৈা
আপোি সন্ানেি আত্মনবশ্ানসি স্তি, মােনসক োপ নেেন্ত্রর এবং আত্মপক্ সমরনে
আপনে ও আপোি সন্াে ৈাি সামানেক সক্মৈানক কথীিানব জিনখে
আপোি সন্ানেি আেির ও সমানেক জমলানমিাে জকাে সমস্যা রাকনল জসিা
জকানো আেিরগৈ জকৌিল বানিনৈ কায্কি েনে রাকনল জসিা

অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ নেনি্ষ্ট আনবগেনেৈ বা আেিরগৈ জকৌিল, জযসব জক্নত্র আপোি সন্ানেি সোেৈা ্নোেে এবং জযসব জকৌিল
কু
সপানিিসমে:
সফল েনেনে, জসগুনলাি ্নৈ আনলাকপাৈ করুে।

9.

জ্যুয়
কম্ক্মৈা (পািফনম্ন্স) ও ব্যনক্তক (ইনডিনিে্যোল)
োনেিাি বৈ্মাে স্তি
পাি্ 6: িািথীনিক নবকাি

PLOP-এি পাি্ 6 আপোি সন্ানেি স্বাথি্য ও জবনি ওিাি ্নৈ মনোনেনবি কনি। IEP নিম আপোি সন্ানেি নিক্র
্নরিোি সানর সংনলিষ্ট িািথীনিক িক্ৈা এবং/অরবা সথীমাবধিৈাি ্নৈ আনলাকপাৈ কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে





আমাি সন্ানেি তিনেক জবনি ওিা, কানে জিাো ও জোনখ জিখা সম্পনক্ আপনে কথী ৈর্য োোনৈ পানিে?
স্কু নল জকান্ িািথীনিক কম্কানডে আমাি সন্াে অংিগ্ের কনি? জস জকমে কম্ক্ম বনল মনে েে?
এমে জকানো জক্ত্র আনে নক, জযখানে আমাি সন্ানেি সোেৈা ্নোেে? জকান্ সোেৈাগুনলা ৈানক সাোয্য কনিনে?
কু বা
্নবিনযাগ্যৈা কথীিানব আমাি সন্ানেি নিক্ানক ্িানবৈ কনি? আমাি সন্ানেি যনি একনি ্নবিনযাগ্য স্ল
জ্াগ্ানমি ্নোেে েে, ৈােনল জকান্ ধিনেি ্মার আমানক েমা নিনৈ েনব? আমাি সন্ানেি ্নবিনযাগ্যাৈাি োনেিা
কু বাোইনেি সনযাগনক
ুয�ো
নক ৈাি স্ল
্িানবৈ কিনব? (্নবিনযাগ্যৈাি আবি্যকৈা আনে, এমে নিক্ার্থীনিি েে্য)

অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
আপোি সন্ানেি েলােনল জকানো সথীমাবধিৈা আনে নকো
যনি আপোি সন্াে হুইলনেোি এবং/অরবা েলােল-সোেক যন্ত্র ব্যবোি কনি
আপোি সন্াে জযিানব িািথীনিকিানব জবনি উিনে বনল আপনে িাবনেে
কু
সব্সাম্প্রনৈক ডাক্তানিি কাে জরনক োো জয ৈর্য আপনে মনে কনিে জয স্নলি
োো উনেৈ
চু
জকানো িািথীনিক অবথিা (জযমে নখেনে
ঁ
বা োঁপানে)-এি বর্ো এবং কানে জিাোনৈ বা জোনখ জিখানৈ জকানো সোেক
ব্যবথিাি ্নোেে রাকনল ৈাি নববির
 আপোি সন্ানেি িািথীনিক অগ্গনৈ ও স্বাথি্য নেনে আপোি জকানো উনবেগ রাকনল জসিা
ুমেন্ট
ু
 সাম্প্রনৈক ডাক্তানি ডকনমন্
এবং আপোি সন্ানেি স্বাথি্য ও িািথীনিক োনেিাি নববিরসম্বনলৈ ফম্ (্নৈবনধিৈাযক্তনিি
ুবি
েে্য নবনিষ সনবধাি
(অনিগম্যৈা) োনেিা আবি্যকৈা আনে, অরবা িািথীনিক োনেিাি কািনর োস্ বা প্যািা্নফিে্যাল
আবি্যকৈা আনে, এমে নিক্ার্থীনিি েে্য)






অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ এই জক্ত্রনিনৈ নেনি্ষ্ট সামর্য্থ ও োনেিা এবং জযসব সোেক উপকির আপোি সন্ােনক সাোয্য কনিনে, জসিা নলনখ
ু
সপানিিসমে:
ুন
িাখে।

10.

জ্যুয়
কম্ক্মৈা (পািফনম্ন্স) ও ব্যনক্তক (ইনডিনিে্যোল)
োনেিাি বৈ্মাে স্তি
পাি্ 7: ব্যবথিাপো োনেিা

ব্যবথিাপো োনেিা েনলা জসসব সোেক উপকির যা আপোি সন্ানেি অেে্য োনেিা পূ ির কিনৈ জিওো েে। এি
অন্িকু্ক্ত েনৈ পানি ্াপ্তবেস্নিি জিো ৈত্তাবধানেি পনিমার এবং ক্াসরুনম ও নিক্ানেনি্িোে ্নোেেথীে পনিবৈ্ে।
যনি জকানো জকৌিল বা পধিনৈ রানক যা আপোি সন্ানেি ্নোেনেি জক্ত্রনিনৈ সোেৈা কিনৈ পানি, IEP নিম ৈা নেনে
আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
আমাি সন্ানেি পিানলখাে সোেৈা নিনৈ জকাে জকৌিলগুনলা কায্কি েনেনে?
ৃ েনেনে?
 জকান্ নবনিষ নিক্কৈা পধিনৈ জরনক আমাি সন্াে উপকৈ
 আমাি সন্ােনক সোেৈা নিনৈ ক্াসরুনমি পনিনবনি কথী পনিবৈ্ে কিা েনেনে?
 জকান্ উপকির ও নবষেবস্তু আমাি সন্ানেি জলখাপিাে সোেৈা নিনৈ ব্যবোি কিা েনেনে?
ু
 আমাি সন্াে জকান্ সনেনি্
ষ্ট ্াপ্ত বেস্নিি সোেৈা গ্ের কনিনে?
ুয�ো
 আমাি সন্ানেি জকান্ সামানেক ও আেিরগৈ সোেৈা পাওোি সনযাগ
আনে?
 আমাি সন্ােনক একেে প্যািা্নফিোল কথী সোেৈা ্িাে কিনবে? একেে প্যািা্নফিে্যাল কথীিানব আমাি
সন্ােনক ে্যেৈম
নেেনন্ত্রৈ পনিনবনি (নলস্ট জিন্রিকনিি এেিােিেনমন্) অংিগ্েনর সক্ম কিনবে? আমাি সন্াে
ন্যূনত
প্যািা্নফিে্যানলি ্নোেেথীেৈা হ্াস কিনব বা বে্ে কিাি েে্য কথী কনি িক্ৈা ও স্বনেি্িৈা আেত্ত কিনব? একেে
ুক্তি নক আমাি সন্ানেি উপি বা ৈানক জিওো পনিনষবাি গুরগৈ মাে-এ জকানো জেনৈবােক ্িাব
প্যািা্নফিে্যাল নেযনক্ত
ু
জফলনৈ পানি? (জযসব নিক্ার্থীি েে্য 1:1 অরবা গ্প প্যািা্নফিোল সপানিি
কিা েনেনে)
 আমাি সন্ানেি কনলে, ক্যানিোি, এবং/অরবা সনেি্ি েথীবেযাপে কিাি েে্য কথী কথী জকৌিল অরবা সোেৈা ্নোেে
েনব?
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
নতুন নকেকিছু নিখনৈ বা কনিাি জকানো কাে সম্পন্ন কিনৈ জয জকৌিল ও নবষেবস্তু সোেৈা কনি
 আপোি সন্ােনক েৈে
 ক্াসরুনমি পনিনবনি জয পনিবৈ্ে (জযমে আসে নবে্যাস) কিা েনল আপোি সন্ানেি েে্য িানলা েনব বনল মনে কনিে,
ৈাি নববির
 আপোি সন্ােনক যা ্নরানিৈ বা উৎসানেৈ কনি, এবং একই সানর যা বাধাগ্থি বা নেরুৎসানেৈ কনি
 আপোি সন্ানেি কনলে, ক্যানিোি, এবং স্বনেি্িিানব বসবাস কিাি েে্য জযসব জকৌিল এবং নিনসাস্ ্নোেে েনৈ
পানি
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ুন
ূ নেনি্ষ্ট নিক্কৈা পধিনৈ, উপকির, নবষেবস্তু, এবং সোেৈা যা আপোি সন্ানেি েে্য সোেক েনেনে, ৈা নলনখ িাখে।
ু
সপানিিসমে:

11.

জ্যুয়
কম্ক্মৈা (পািফনম্ন্স) ও ব্যনক্তক (ইনডিনিে্যোল)
োনেিাি বৈ্মাে স্তি
ূ
পাি্ 8: সাধাির নিক্া পাি্যরিনম সংনলিষ্টকির ও অগ্গনৈি ওপি ব্যনক্তক োনেিাি িনমকা

সাধাির নিক্া পাি্যরিম জসসব জ্ঞাে ও িক্ৈানক অন্িকু্ক্ত কনি যা ্নৈবনধিৈাযকু ক্ত নিক্ার্থীসে সব নিক্ার্থী আেত্ত কিনব
বনল ্ৈ্যািা কিা েে। সাধাির নিক্া পাি্যরিনম সংনলিষ্টৈা ও অগ্গনৈ বািানৈ আপোি সন্ােনক সোেৈা জিওো নেনে
IEP নিম আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
 আমাি সন্ানেি ্নৈবনধিৈা কথীিানব ৈাি সাধাির নিক্া পাি্যরিনম সংনলিষ্টৈা ও অগ্গনৈ অে্নে ্িাব িানখ?
 আমাি সন্ােনক যা জিখানো েনচ্ছ এবং জযিানব জিখানো েনচ্ছ, জসিানক আমাি সন্ানেি ্নৈবনধিৈা কথীিানব ্িানবৈ
কনি?
ূ
 আমাি সন্ােনক জযিানব মল্যােে
কিা েে, জসিানক আমাি সন্ানেি ্নৈবনধিৈা কথীিানব ্িানবৈ কনি?
 আপোি সন্ানেি কনলে, ক্যানিোি, এবং স্বনেি্িিানব বসবাস কিনৈ ৈাি ্নৈবনধিৈা কথী ধিনরি ্িাব জফলনব?
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
ূ
 আপোি সন্ানেি ্ানৈষ্ানেক লক্্যসমনেি
(বৈ্মাে ও িনবষ্যৎ) নববির
 জয পয্ন্ আপোি সন্াে সাধাির নিক্া পাি্যরিনম অ্নৈবধিথী নিক্ার্থীনিি পািাপানি (এিা স্মির জিনখ জয এই নবষেনিনক
সব সমে ্রম নবনবে্য নেনসনব িাখনৈ েনব) অংিগ্ের কিা উনেৎ বনল আপনে মনে কনিে
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ আপোি সন্ানেি জয ্নৈবনধিৈা নেনি্ষ্টিানব সাধাির নিক্া পাি্যরিনম ৈাি অংিগ্েনর ্িাব িানখ এবং আপোি
ু
সপানিিসমে:
সন্াে জযিানব সাধাির নিক্া পাি্যরিনম ৈাি অ্নৈবধিথী সেপািথী নিক্ার্থীনিি পািাপানি অংিগ্ের কিনৈ পািনব বনল নিম মনে কনি

12.

বিশে

আেির, ইংনিনেনৈ সথীনমৈ িক্ৈা, অধিত্ব বা িৃ নষ্ট ্নৈবনধিত্ব, বনধিৈা বা রেবর-্নৈবনধিত্ব, িাবনবনেমনে িকু ব্লৈা এবং
সোেক ্যকু নক্তি ব্যবোি: এই পাঁেনি নবনিষ অবথিাি করা IEP নিমনক অবি্যই নবনবেো কিনৈ েনব। নবনিষ অথিাগুনলাি
জকানোনি যনি আপোি সন্ানেি নিক্ালানিি সক্মৈানক ্িানবৈ কনি বা ৈাি যনি জকানো সোেৈা ্নোেে েে, IEP
নমনিং েলাকানল IEP নিম অবি্যই জসিা আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
 আেিরগৈ সমস্যা জমাকানবলাে আমাি সন্ানেি বািনৈ সোেৈাি ্নোেে নক? যনি ্নোেে েে, ৈােনল নক আমাি





সন্ানেি আেিরগৈ েস্তনক্প পনিকল্পো তৈনি আবি্যক?
(ইংনিনে িাষা নিক্ার্থীনিি েে্য) ইংনিনে িাষা জিখাে আমাি সন্াে কথীিানব সোেৈা লাি কিনব?
ৃ ্নৈবধিথী নিক্ার্থীি েে্য) আমাি সন্ানেি নক জরেইল-এ নিক্ানেনি্িো বা জরেইল ব্যবোি ্নোেে?
(অধি অরবা িনষ্ট
জযাগানযানগ সোেৈাি কিাি েে্য আমাি সন্ানেি নক জকানো সানি্স বা নডিাইস ্নোেে?
ুক্তি
আমাি সন্ানেি নক জকানো অ্যানসসনিি জিকনোলনে (সোেক ্যনক্ত)
্নোেে? যনি ্নোেে েে, ৈােনল বানিনৈ নক
আমাি সন্ানেি জকানো অ্যানসসনিি জিকনোলনে লাগনব?

অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
ূ
 আপোি সন্ানেি আেির নেেন্ত্রনর আপোি োো কায্কিথী জকৌিলসমে
 (ইংনিনে িাষা নিক্ার্থীনিি নপৈামাৈাি েে্য) আপোি বানিনৈ জয িাষা ব্যবহৃৈ েে জসই ৈর্য
ৃ বা শ্রুনৈ তবকল্য আনে, এমে নিক্ার্থীি নপৈামাৈানিি েে্য) বানিনৈ আপোি সন্াে জয জপেিাল সানি্স বা জয
 (িনষ্ট

নডইিাস ব্যবোি কনি, নকংবা আপনে জযিানক আপোি সন্ানেি েে্য কায্কি েনৈ পানি বনল আপনে মনে কনিে, জসিা
সম্পনক্ ব্যাখ্যা

অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ুন
ূ আপোি সন্ােনক ৈাি ্নোেেথীেৈাি নিনত্তনৈ জয নেনি্ষ্ট সোেৈা ্িাে কিা েনব, জসিা, নলনখ িাখে।
ু
সপানিিসমে:

ূ
পিামি্সমে
y

ুকেশন
লিঙ্গুয়
জযসব নিক্ার্থীনক ইংনিনে িাষা নিক্ার্থী নেনসনব নেনহ্নৈ কিা েনেনে ৈািা বাইনলগেোল
(নবেিাষথীক) জপেিাল এডনকিে
সানি্স
ুকেশন
লিঙ্গুয়
বা জপেিালাইেড বাইনলগেোল
জপেিাল এডনকিে
জ্াগ্ানমি জযাগ্য েনৈ পানি। আপোি সন্ানেি জযাগ্যৈা সম্পনক্ IEP নিমনক
নেজ্ঞাসা করুে।

y

র্যাজুয়
ৃ সোেক ্যনক্ত
ুক্তি (অ্যানসনস্টি জিকেলনে) DOE-জক
আপোি সন্াে যখে গ্্যােনেি
েনব, DOE-এি জিো IEP-জৈ আবি্যকৈ
র্যাজুয়
র্যাজুয়
জফিৈ নিনৈ েনব। আপোি সন্ানেি েেৈ এই নডিাইসগুনলা গ্্যােনেিনেি
পি ্নোেে েনৈ পানি। গ্্যােনেিে
েবাি আনগি
িথীৈকানল, উত্তির ্নরিো শুরু কিাি েে্য IEP নিনমি সানর জযাগানযাগ করুে। যনি আপোি সন্ানেি জমনডনকইড রানক অরবা
নুম�োদন
একনি জমনডনকইড ওনেিাি রানক, ৈােনল নডিাইনসি েে্য জমনডনকইনডি অেনমািে
জপনৈ IEP নিম যরাযর ব্যনক্তবনগ্ি সানর
জযাগানযাগ কনি সোেৈা কিনবে।
13.

ূ
পনিমাপনযাগ্য উত্তিমাধ্যনমক (জপাস্টনসনকডিািথী) লক্্যসমে
পনিমাপনযাগ্য উত্তিমাধ্যনমক (জপাস্টনসনকডিানি) লক্্য: আপোি সন্ানেি ্াপ্তবেস্ নেনিনব েথীবেযাপে, কম্েথীবে এবং
নিক্াি িথীঘ্-জমোিথী লক্্যসমূ ে নেনহ্নৈ কনি। IEP নিম আপোি সন্ানেি ্নোেে, পেদে, অপেদে, এবং আগ্ে নেনে
আনলােো কিনবে যানৈ আপোি সন্ােনক োই স্কুল পিবৈ্থী েথীবনেি েে্য ্স্তুৈ কিনৈ লক্্য নেধ্াির ও কম্কানডেি
পনিকল্পো কিা যাে।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
কু পিবৈথী্ নিক্া ও ্নিক্নরি েে্য ্স্তুৈ েনৈ সোেৈা কনি?
স্কু ল কথীিানব আমাি সন্ােনক োই স্ল
কু
কু পিবৈথী্ কম্েথীবনেি েে্য ্স্তুৈ েনৈ সোেৈা কনি?
স্ল কথীিানব আমাি সন্ােনক োই স্ল
কু পিবৈথী্ স্বাধথীে েথীবে-যাপনেি েে্য ্স্তুনৈনৈ
ূ ্িাে কনি যা ৈানক োই স্ল
স্কু ল আমাি সন্ােনক জকান্ পনিনষবাসমে
সোেৈা কনি?
ূ ্ণ েে?
 এসব লক্্য কথীিানব আমাি সন্ানেি আগ্ে, সামর্য্থ ও জপিা-পনিকল্পোি সানর সামজিস্যপর
ৃ ূ
ূ
 এসব লক্্য নেধািনর
্
আপনে কথীিানব বনত্তমলক
মল্যােনেি
ফলাফল ব্যবোি কনিনেে?




অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
কু পিবৈথী্ েথীবনেি সানর সংনলিষ্ট লক্্য ও আগ্েসমে
ূ
 আপোি সন্ানেি োকিথী, নিক্া ও ্নিক্র, এবং োই স্ল
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
কু সনেনি্
কু পব্ৈ্থী স্বনেি্ি েথীবনেি েে্য
ূ স্ল
ু
ু
সপানিিসমে:
ষ্টিানব জকান্ উপানে আপোি সন্ােনক কনলে/োকিথী এবং োই স্ল
ুন
্স্তুনৈনৈ সোেৈা কিনে বা সোেৈা কিনব, জসিা নলনখ িাখে।

14.

পনিমাপনযাগ্য বানষ্ক লক্্য

পনিমাপনযাগ্য বানষ্ক লক্্যগুনলা েনলা আপোি সন্াে এক নিক্া বেনি বাস্তবােে কিনৈ পািনব, জসসব লক্্যসমূ ে।
লক্্যসমূ ে ্ানৈষ্ানেক, সামানেক ও আেিরগৈ সমস্যাি ্নৈ নেনবষ্ট, িািথীনিক সমস্যা সংরিান্, নকংবা অে্য জকাে নিক্াগৈ
োনেিা নবষেক েনৈ পানি, যা PLOP-জৈ িোক্ত কিা েনেনেল। আপোি সন্ানেি োনেিাি জক্ত্রগুনলা ও কথীিানব ্নৈনি
লক্্য ৈাি োনেিাি জক্ত্রগুনলানৈ সোেৈা জোগানব, IEP নিম ৈা আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
 আমাি সন্াে নক গৈ বেনিি লক্্যগুনলা অে্ে কিনৈ জপনিনেল? যনি ো কনি রানক, ৈােনল ৈানক কথী সোেৈা জিো






েনব?
পনিবৈথী্ IEP নমনিং-এি আনগ আমাি সন্ানেি জকাে লক্্যগুনলা অে্ে কিনৈ েনব?
আপনে কৈ ঘে ঘে ্নৈনি লক্্য অে্নে অগ্গনৈি ্নৈ, এবং আপনে কথীিানব োেনবে কখে লক্্য অনে্ৈ েনব, ৈাি
্নৈ েেি জিনবে?
দুর্ব লৈাি জক্ত্রগুনলা এবং সাধাির নিক্া পাি্যরিনমি সানর সংনলিষ্ট?
এসব লক্্য কথীিানব আমাি সন্ানেি িব্
ুকেশন
ৃ
্নৈনি লনক্্যি সানর জকাে জপেিাল এডনকিে
অরবা সংনলিষ্ট পনিনষবা সামজিস্যকৈ?
ু
(জযসব নিক্ার্থীি েে্য একনি 1:1, গ্রুপ নকংবা ক্াসরুম প্যািা্নফিে্যাল সপানিি
কিা েনেনে) একেে প্যািা্নফিে্যাল
কথীিানব আমাি সন্ােনক ৈাি বানষ্ক লক্্য অে্নে সোেৈা জিনবে এবং এমে জকানো বানষ্ক লক্্য আনে নক যা
ু
সনেনি্
ষ্টিানব আমাি সন্ানেি প্যািা্নফিে্যানলি সানর সম্পক্যু ক্ত?

অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
ু
 জকানো লক্্যনক আপোি সন্ানেি েে্য সোেক মনে কিনল জসিা সপানিি
করুে
ুন
 গৈ বেনিি লক্্য অে্নে আপোি সন্ানেি অগ্গনৈ নেনে করা বলে
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ুন
ূ ্নৈনি লক্্য এবং কথীিানব ৈা আপোি সন্ানেি োনেিাি জক্ত্রগুনলাি সানর সম্পক্যু ক্ত, জসিা নলনখ িাখে
ু
সপানিিসমে:
লক্ষ্য

পরিমাপয�োগ্য বার্ষিক লক্ষ্য
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পিত
আপোি সন্ানেি অগ্গনৈ কথীিানব পনিমাপ কিা েনব এং আপোনক কথীিানব োোে েনব, IEP নিম ৈা আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
 আমাি সন্ানেি অগ্গনৈ আপনে কখে ও কথীিানব আমানক োোনবে?

অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
 কৈ ঘে ঘে এবং জকান্ পধিনৈনৈ আপনে সন্ানেি অগ্গনৈ সম্পনক্ োেনৈ আগ্েথী

অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য

16.

ুকেশন
ৃ জপেিাল এডনকিে
ু
সপানিিকৈ
জ্াগ্াম এবং সানি্স

ুকেশন
পাি্ 1: জপেিাল এডনকিে
জ্াগ্াম/সানি্স
আপোি সন্ােনক ৈাি েূ ্যেৈম নেনষধাত্মক পনিনবনি সোেৈা কিাি েে্য বহু সংখ্যক পনিনষবা িনেনে। সাধাির নিক্াি
ক্ানস জকানো সোেৈা, এইড বোিা আপোি সন্ানেি োনেিা পনিনষবা ্িােসে পূ ির কিা যানব নক ো, IEP নিম জসিা
আনলােো কিনব। যনি এিা নেধ্াির কিা েনে রানক জয আপোি সন্াে এমে কথী ্নযাে্য এইড (সোেক কম্থী), জপেিাল
এডকুনকিে নিক্ক সোেৈা পনিনষবা (SETSS), সংনলিষ্ট পনিনষবা (নিনলনিড সানি্স) বা সমনবিৈ সে-নিক্কৈা (ICT) ক্াস
বোিাও সাধাির নিক্াি ক্ানস অংিগ্ের কিনৈ পািনবো, ৈােনল অে্যাে্য ব্যবথিা, জযমে জপেিাল ক্াস বা জপেিাল স্কুনলি
করা নবনবেো কিা েনব। আপোি সন্ােনক জযসব জ্াগ্াম বা পনিনষবা জিওো েনব, IEP নিম ৈা আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে







ুকেশন
আমাি সন্াে জকান্ জপেিাল এডনকিে
এবং সংনলিষ্ট পনিনষবা লাি কিনব, এবং ৈা কখে শুরু েনব?
ূ কিনব?
এসব পনিনষবাগুনলা কথীিানব আমাি সন্ানেি োনেিা পির
কৈ ঘে ঘে এবং জকারাে পনিনষবাগুনলা ্িাে কিা েনব?
নু
এসব পনিনষবাগুনলা নক গৈ বেনিি অেরূপ?
জকে অরবা জকে েে?
ুয�ো
এসব জ্াগাম ও পনিনষবা কথীিানব ে্যেৈম
নেনষধাত্মক পনিনবি ( LRE) লানিি সনযাগ
্িাে কিনব?
ন্যূনত
কু সপানিি
ু
(জযসব নিক্ার্থীনক জপেিাল ক্াস বা জপেিাল স্ল
কিা েে) আমাি সন্ােনক কথী ৈাি অ্নৈবধিথী নিক্ার্থীনিি
কু নিবনসি জকানো একনি সমনেি েে্য আমাি সন্াে
নু
অেরূপ
একই নবষেবস্তু পিানো েনব ও একই পিথীক্া জেো েনব? স্ল
নক একনি সাধাির নিক্াি ক্াসরুনম রাকনব?

অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
ু
 জয পনিনষবাগুনলা সপানিি
কিা েনেনে জসগুনলা সম্পনক্ আপোি িাবো, ্নোবলথী, অরবা উনবেগ
 আপোি মনৈ, জকান্ পনিনষবাগুনলা সবনেনে কায্কি বনল মনে েনেনে এবং আপনে যনি মনে কনিে জকানো পনিনষবা
আপোি সন্ানেি োনেিা জমিানৈ পািনে ো, জসগুনলা

অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ুন
ূ আপোি সন্াে জকান্ জ্াগ্াম ও পনিনষবা লাি কিনব, জস পনিনষবা শুরুি ৈানিখ, থিাে ও সমে নলনখ িাখে।
ু
সপানিিসমে:

ূ
পিামি্সমে
y

কু অংিগ্েনর ও নিক্াগৈ লক্্য অে্নে সোেৈা কিনৈ পানি সংনলিষ্ট
সংনলিষ্ট পনিনষবা (নিনলনিড সানি্স) একনি নিক্ার্থীনক স্নল
ুন েনলা অকনপিে্যাল
ুপেশন্যা
্যাঙ্গুয়
পনিনষবাি কনেকনি েমো
জরিানপ, নফনেক্যাল জরিানপ এবং নপেে/ল্যাগেনেে
জরিানপ। আপোি সন্ানেি IEP
ু
ে্যেৈম
নেেনন্ত্রৈ পনিনবনি সংনলিষ্ট পনিনষবা সপানিি
কিা উনেৈ। অনেক নিক্ার্থীি েে্য সংনলিষ্ট পনিনষবা ক্াসরুনম ্িাে কিা
ন্যূনত
েনব। আপোি সন্ােনক সোেৈা ্িানেি েে্য সংনলিষ্ট পনিনষবা ্িােকািথী নিক্ক, প্যািা্নফিে্যাল এবং অে্যাে্য বেস্নিি
সানর কাে কিনবে।

y

কু জপেিাল ক্ানসি অেপাৈ
নু
োই স্নল
12:1 জরনক পনিবনৈ্ৈ েনে েনব 15:1। অনৈনিক্তিানব, নকেকিছু পনিনষবা জযমে জপেিাল
ুকেশন
র্যাজুয়
এডনকিে নিোি সানপাি্ সানি্নসস (SETSS) েেৈ জরিনডি োিা েনৈ পানি। আপোি সন্ানেি গ্্যােনেিনেি
লনক্্য জরিনডি
ুঝিয়
ুন
অে্নেি সক্মৈাে SETSS অরবা অে্যাে্য পনিনষবাি ্িাব, IEP নিমনক বনঝনে
বলনৈ বলে।
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ুকেশন
ৃ জপেিাল এডনকিে
ু
সপানিিকৈ
জ্াগ্াম এবং সানি্স
্
পাি্ 2: িথীঘানেৈ
নিক্া বেি (12-মাস) পনিনষবা এবং/অরবা কম্সূ নে

দীর

কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
ভুলে যাওোি কািনর নপনেনে পিাি
 আমাি সন্াে সামানিি (গ্থীনমেি) মাসগুনলানৈ জকানো িক্ৈা বা যা নিনখনে ৈা িনল

ুঁ
ঝনকনৈ
আনে নক? জকে অরবা জকে েে?
ুকেশন
 আমাি সন্াে নক সামানি (গ্থীনমে) জপেিাল এডনকিে
জ্াগ্াম/সানি্স লাি কিাি েে্য জযাগ্য? জকে অরবা জকে েে?
ুকেশন
 যনি ে্যাঁ েে, ৈােনল সামানি জকান্ জপেিাল এডনকিে
জ্াগ্াম/সানি্স আমাি সন্াে লাি কিনব? এসব পনিনষবা আমাি
সন্ােনক নিক্াবষ্ েলাকানল কথীিানব সোেৈা জিনব?
 এসব পনিনষবা জকারাে ও কখে ্িাে কিা েনব?
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
 সামানিি (গ্থীনমেি) মাসগুনলানৈ আপোি সন্ানেি িক্ৈা, জ্ঞাে ধনি িাখা এবং অগ্গনৈ অে্ে কিা নেনে আমাি উনবেগ

আনে

অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ৃ বা
ূ আপোি সন্ানেি েে্য জযসব পনিনষবা ও জ্াগ্াম সপানিি
ু
ু
সপানিিসমে:
কিা েে, জসগুনলাি নববির, জযমে গ্রুনপি আকনৈ
সমেসথীমাসে, ৈাি ৈানলকা করুে। ৈর্য পাওো জগনল আপোি সন্ােনক জয পনিনষবা ্িােকািথী পনিনষবা জিনবে, ৈাি োমও
ৈানলকাে িাখনৈ পানিে।

ূ
পিামি্সমে
y
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ৃ
IEP নমনিংনেি সানর, IEP নিপ এই পষ্াি
একনি খসিা কনপ ্িাে কিনব। যনি ৈািা এই কনপ ্িাে ো কনি, ৈােনল একনি
ভু
ৃ IEP পানবে, েিান্কৈ
ৃ কনপনি পযানলােো
ূ
ূ
জেনে নেে। যখে আপনে েিান্কৈ
্
কিনৈ িলনবে
ো এবং জযনকানো পনিবৈ্ে
আপোি জোনখ পিনে জসগুনলা সম্পনক্ IEP নিমনক নেজ্ঞাসা করুে।

ুবি
পিথীক্াে নবনিষ সনবধা

কিছু

কথী নেজ্ঞাসা কিনবে






পিথীক্াে নবনিষ ব্যবথিাগুনলা কথী এবং আমাি সন্ানেি নক ৈাি ্নোেে আনে?
আমাি সন্াে পিথীক্াে জকান্ নবনিষ ব্যবথিা লাি কিনব? আমাি সন্াে কখে জসগুনলা পানব?
ুয�ো
এসব নবনিষ ব্যবথিা কথীিানব আমাি সন্ােনক ৈাি জ্ঞাে ্িি্নেি সনযাগ
জিনব?
ুয�ো
জকান্ পিথীক্াে আমাি সন্াে এসব নবনিষ ব্যবথিাি সনযাগ
পানব?
ূ অ্যাডিান্সড জপ্সনমন্ এবং/অরবা ACT পিথীক্াি েে্য আমাি সন্াে জকাে
PSAT, SAT, SAT সাবনেক্ট পিথীক্াসমে,
নবনিষ ব্যবথিা লাি কিনব?

অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
 জযসব নবষে ক্াসরুনম ও জস্টনিি পিথীক্াে িানলা কিনৈ আপোি সন্ােনক সাোয্য কিনব বনল আপনে নবশ্াস কনিে,

ৈাি বর্ো নিে

অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ ক্াসরুনম ও জস্টনিি পিথীক্াে আপোি সন্াে জযসব নবনিষ ব্যবথিা ও সোেৈা পানব, ৈাি ৈানলকা তৈনি করুে।
ু
সপানিিসমে:
ূ আনে নকো লক্্য করুে (জযমে, কনলে জবানড্ি সানর জযাগানযাগ)।
আপোি এবং আপোি নিনমি েে্য পিবৈথী্ ধাপসমে

ূ
পিামি্সমে
y

ূ িানব। জয ধিনেি
পিথীক্াে নবনিষ ব্যবথিা ক্াসরুনম, নডন্রিক্ট এবং জস্টনিি পিথীক্াগুনলানৈ ব্যবোি কিনৈ েনব সামজিস্যপর্
ুন
পিথীক্া ও কখে ্নৈনি নবনিষ ব্যবথিাগুনলা ব্যবোি কিা জযনৈ পানি, জস নবষনে IEP নিমনক নবিি ব্যাখ্যা নিনৈ বলে।

y

জযসব নিক্ার্থীি IEP-জৈ উনলিনখৈ েনেনে জয ৈািা পিথীক্াে নবনিষ ব্যবথিা পাবাি জযাগ্য ৈািা PSAT, SAT, SAT সাবনেক্ট
ূ ACT, এবং অ্যাডিান্সড জপ্সনমন্ পিথীক্ােও নবনিষ ব্যবথিা পাবাি জযাগ্য েনৈ পানি। IEP নিমনক নেজ্ঞাসা কনি
পিথীক্াসমে,
স্টুডেন্ট
কু পনিনষবাি েে্য সানি্নসস ফি স্টনডন্স্
জেনে নেে আপো সন্াে পিথীক্াে নবনিষ ব্যবথিাগুনলা পাবাি জযাগ্য নকো। স্নল
উইি
নুর�ো
ূ
ুবি
নডস্যানবনলনি (SSD) জকাঅনড্নেিনিি কানে আপোি পক্ জরনক নবনিষ সনবধা
অেনিাধ
কিনৈ নিক্ার্থীি েে্য বাধ্যৈামলক
সম্মনৈি ফম্নি জেনে নেে।
ু
ূ
এমে কথী আপোি সন্াে যনি নেউ ইেক্ জস্টি অল্ািনেি অ্যানসসনমন্ (নবকল্প মল্যােে,
NYSAA)-এ অংিগ্ের কনি, ৈবও
ূ ্ণ NYSAA-জৈ নবনিষ সনবধাি
ুবি
পিথীক্াে নবনিষ ব্যবথিা নেনে করা বলা গুরুত্বপর।
ব্যবথিা লাি কিা োিাও নিক্ার্থীিা ক্াসরুনমি
কু
ূ
পিথীক্াি পািাপানি স্ল-নিনত্তক
মল্যােনেও
নবনিষ ব্যবথিা লাি কিনব।

y
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উত্তির কম্কানডেি (ট্্যানজিিে অ্যানক্টনিনিে) সমনবিৈ জসি
উত্তির কম্কানডেি পনিনষবা েনলা একনি সমনবিৈ সমনবিৈ জসি যা োই স্কুল পিবনৈ্কানল আপোি সন্ানেি লক্্য অে্নে
সোেৈা কনি। উত্তির পনিনষবা আপোি সন্ােনক জলখাপিা অব্যােৈ িাখা, োককুিথী লাি এবং স্বনেি্ি েথীবে-যাপনেি
লনক্্য কম্কানডে সোেৈা ্িাে কনি। আপোি সন্ানেি ব্যনক্তক োনেিা, সামর্্য, অগ্ানধকাি এবং আগ্নেি করা নবনবেোে
জিনখ আপোি সন্ানেি েে্য নেনি্ষ্ট কম্কাডে নেনে IEP নিম আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
কু ্িাে কিনব যানৈ আমাি সন্াে োই স্ল
কু পিবৈথী্
 জকান্ ধিনেি নবনিষ নিক্ানেনি্িো, পনিনষবা, নকংবা অনিজ্ঞৈা স্ল
েথীবনেি েে্য ্স্তুৈ েনৈ পানি?
ূ ্ণ
 জসসব কম্কাডে কথীিানব আমাি সন্ানেি সামর্য,্থ অগ্ানধকাি ও আগ্নেি সানর সামজিস্যপর?
কু পিবৈথী্ েথীবনেি লনক্্যি সানর মাোেসই?
 এসব কম্কাডে কথীিানব আমাি সন্ানেি োই স্ল
 সকল কম্কাডে জকান্ স্টাফ বা এনেনন্স ৈত্তাবধাে কিনবে?
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
কু পিবৈথী্ েথীবনে আপোি সন্ানেি নিক্া, োকিথী এবং স্বনেি্ি েথীবে-যাপনেি সানর সংনলিষ্ট লক্্যসমে
ূ
 োই স্ল
কু পিবৈথী্ েথীবনেি েে্য আপোি সন্ানেি লক্্য ও আগ্ে
 োই স্ল
অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ুন
কু
ূ জয নেনি্ষ্ট উপানে আপোি সন্ােনক োই স্ল-পিবৈথী
ু
্ েথীবনেি ্স্তুনৈনৈ সোেৈা কিা যানব, জসিা নলখে।
সপানিিসমে:

ূ
পিামি্সমে
y

কু জরনক
আপোি সন্ানেি বেস যখে 14 েনব (নকংবা যরাযর েনল আিও কম বেনস) IEP নিম আপোি সন্ােনক োই স্ল
কু পিবৈথী্ েথীবনে থিাোন্নি সোেৈা পনিকল্পো শুরু কিনব। আপোি সন্াে যখে জগ্ড 9-এ, ৈখে ৈাি বানষ্ক
োই স্ল
কু জরনক স্ল
কু পিবৈথী্ কম্কাডে থিাোন্নি সোেিানেি েে্য জ্াগ্াম ও পনিনষবাসমে
ূ
IEP নমনিং-এ আপোি সন্ানেি স্ল
সম্পনক্ IEP নিনমি কানে ্নে করুে।

y

ু নিক্ার্থীিা োইনল কনলে অরবা ইউনেিানস্নিি নডস্যানবনলনি অনফস জরনক
কনলনে জকানো IEP জেই। ্নৈবনধিৈাযক্ত
্যুমেন্ট
ৃ
সোেৈা োইনৈ পানি। যনি নিক্ার্থী জযাগ্য গেথীৈ
েে, ৈােনল নডস্যানবনলনি অনফস নিক্ার্থী জযসব ডক্যনমন্
্িাে কিনব
ুবি
জসগুনলাি উপি নেি্ি কনি একনি নবনিষ সনবধা
পনিকল্পো বা অ্যাকনমানডিে পনিকল্পো তৈনি কিনব কনলে বা
ইউনেিানস্নি পনিবৈ্ে ্িানে েে্য বাধ্য েে, জযিা কিনল নিক্ার্থীি জয নবষেবস্তু নিখনৈ েনব জসগুনলা পনিবৈথীৈ
্ েনৈ
পানি।
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ূ
স্টেট
আপোি সন্াে জস্টি ও নডন্রিক্ট মূ ল্যােনে (অ্যানসস্জমনন্) অংিগ্ের কিনব নক ো, এবং জস যনি জসসব পিথীক্ািােকানল
জকানো নবনিষ ব্যবথিা লাি কনি, ৈােনল জসিা কথী েনব, IEP নিম ৈা আনলােো কিনব। যনি আপোি সন্াে জস্টি এবং
নডন্রিক্ট-ব্যাপথী মূ ল্যােনে (অ্যানসস্জমনন্) অংিগ্ের ো কিনৈ েে, ৈােনল আপোি সন্ানেি নেউ ইেক্ জস্টি অলিািনেি
অ্যানসসনমন্ (NYSAA)-সে আপোি সন্ানেি অগ্গনৈ কথীিানব পনিমাপ কিা েনব, IEP-জৈ নিম আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
 সাধাির নিক্াি নিক্ার্থীনিি মনৈা আমাি সন্ােও নক জৈমনে সকল নডন্রিক্ট ও জস্টিনিনত্তক পিথীক্াে অংিগ্ের কিনব?

যনি ো েে, জকে?
র্যাজুয়
কু অপিে অরবা গ্্যােনেিনে
ূ
 আমাি সন্াে এখে জযসব মল্যােে
গ্ের কিনব, জসগুনলা িনবষ্যনৈ ৈানিি স্ল
্িাব
পিনব নক?

অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
র্যাজুয়
কু গ্্যােনেিে
ূ
 োই স্ল
ও কনলে এবং জপিাগৈ লক্্যসমনেি
্াসনগেকৈাে আপোি ও আপোি সন্ানেি িথীঘ্নমোিথী
নিক্াগৈ লক্্য

অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ুন
ূ আপোি সন্াে জয নেনি্ষ্ট পিথীক্াে অংি জেনব, জসিা এবং জকাে অব্যােনৈ রাকনল জসিা নলনখ িাখে।
ু
সপানিিসমে:

ূ
পিামি্সমে
y

কু নডনপ্ামা অে্ে কিনৈ, নিক্ার্থীনক অবি্যই NYS নিনেন্স পিথীক্াে অংিগ্ের কিনৈ েনব। জযসব নিক্ার্থী
োই স্ল
ূ
NYS নবকল্প মল্যােনে
(NYSAA) অংিগ্ের কিনব ৈািা কনমন্সনমন্ জরিনডেনিোল (্িংসাপত্র) পাবাি জযাগ্য েনব। এই
ুরীর
কু নডনপ্ামাি মৈ একই েে এবং জযখানে োই স্ল
কু নডনপ্ামা আবি্যক জসখানে োকিথীি
্িংসাপত্রগুনলা একনি োই স্ল
জযাগ্যৈাি
ূ
গ্যািানন্ জিে ো। আপাে সন্াে জযসব মল্যােনে
অংিগ্ের কনি, জসগুনলা ৈাি নডনপ্ামাি অপিনে কথী ্িাব পিনব ৈা নেজ্ঞাসা
করুে। যনি আপোি সন্াে NYSAA-এ অংিগ্ের কনি, ৈােনল আপনে এিা ব্যাখ্যাকািথী একনি নেনি পানবে। কনমন্সনমন্
ুন https://www.schools.nyc.gov/learning/specialজরিনডেনিোল (্িংসাপত্র) সম্পনক্ৈ আিও ৈনর্যি েে্য, জিখে:
education/preschool-to-age-21/after-high-school.
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প্রতি
আপোি সন্াে জেোনিল এডকুনকিে (সাধাির নিক্া) ক্ানস ও অে্যাে্য স্কুল কম্কানডে অ্নৈবধিথী নিক্ার্থীনিি সানর
কৈিকুককু অংিগ্ের কিনব, IEP অবি্যই জসিা ব্যাখ্যা কিনৈ েনব। যনি জকানো জেনলনমনে লাঞ্চ, স্কুল নট্প বা সমানবনি
স্কুনলি বানক নিক্ার্থীনিি সানর অংিগ্েনরি েে্য অেকু নমানিৈ ো েে, ৈােনল জসিা অবি্যই IEP-জৈ উনলিখ রাকনৈ েনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
 কখে ও জকান্ জক্ত্রগুনলানৈ আমিা সন্াে অ্নৈবধিথী নিক্ার্থীনিি সানর অংিগ্ের কিনব?
 আমাি সন্াে নক জকানো নবকল্প িিথীিেো্ নিক্া (PE) ক্ানস অংিগ্ের কিনব? ক্াসগুনলি জিখনৈ জকমে েনব?
 আমাি সন্াে নক ইংনিনে নিন্ন অে্য িাষাে নডনপ্ামাি িৈাবলথী
্
জরনক অব্যােনৈ পানব?

অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
 আপোি সন্াে সাধাির নিক্া ক্ানসি অপ্নৈবধিথী সোপািথীনিি সানর আপোি সন্াে জকান্ পযাে
্ পয্ন্ অংিগ্ের

আপনে ্ৈ্যািা কনিে

অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ জকান্ নেনি্ষ্ট ক্ানস এবং/অরবা নিনেি জকান্ সমে আপোি সন্াে অ্নৈবধিথী নিক্ার্থীনিি সনগে অংিগ্ের কিনব,
ু
সপানিিসমে:
ুন জকানো নবনিষ সোেৈা বা ব্যবথিা কিা েনব, জসিাি ৈানলকা তৈনি করুে।
আপনে জসিা নলনখ িাখে।

ূ
পিামি্সমে
y

তটু ু পয্ন্ উপযক্ত
ু েে, ্নৈবনধিৈাযক্ত
ু নিক্ার্থীনিিনক অ্নৈবধিথী নিক্ার্থীনিি সানর পিানলখা কিনৈ েনব।
সবনেনে জবনি যৈিক
এিা আইে ৈনব গনবষরােও জিখা জগনে জয, সাধাির নিক্াি ক্াসরুনম অনধক সমে অংিগ্েনরি ফনল ৈা ্নমৈমাে
কু অেপনথিনৈ
নু
ূ ্ণ আেির হ্াস কনি। এসব
পিথীক্াগুনলানৈ (স্ট্যাডিাডাইেড্
্
জিস্ট) অনধকৈি জস্াি অে্ে, স্নল
হ্াস, এবং সমস্যাপর
ফলাফল নিক্ার্থীি ্নৈবনধিৈা, ্নৈবনধিৈাি ৈথীরেৈা, নলগে, নকংবা আর-সামানেক
্থ
অবথিাে জরনক স্বৈন্ত্র। আপোি IEP নিনমি
সানর আনলােো কনি নসধিান্ নেে জকারাে ও কৈ ঘে ঘে আপোি সন্াে ৈাি অ্নৈবধিথী সেপানিনিি সানর ক্ানস অংিগ্ের
কিনব।

y

কু
ু
োই স্নল,
জযসব নিক্ার্থীনক জপেিাল ক্ানস সপানিি
কিা েে, ৈানিি ্ােিই নিন্ন নিন্ন নিক্নকি ক্াসরুনম জযনৈ েনব। এিাি
কু
সম্াবো আনে জয, ৈািা েেৈ নিন্ন নিন্ন সেপািথী গ্রুনপি সানর ক্াস কিনব। আপনে আপোি সন্ানেি স্নলি
জ্াগ্ানমং এবং
আপোি সন্ােনক জকানো পনিবৈ্নেি েে্য কথীিানব সবনেনে িাল ্স্তুৈ কিা যাে, জস ব্যাপানি ্নে কিনৈ পানিে।
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বিশে

আপোি সন্ােনক সবনেনে নেিাপিিানব, আপোি বানিি সবনেনে কাোকানে িাস্তাি পাঁি জরনক স্কুল বানস কনি আো
জেো কিানক নবনিষ পনিবেে বনল। স্কুল বানস একেে বাস োলক ও নিক্ার্থীনিি ৈত্তাবধােকািথী কম্থী, উিে স্টাফ
নেযকু ক্ত রাকনবে। নকেকু নকেকু নিক্ার্থীি বািনৈ নবনিষ ব্যবথিাি ্নোেে েে, জযমে সথীনমৈ যাৈাোৈ সমে, ট্্যান্সনপানি্িে
প্যািা্নফিে্যাল, োস্, এবং অে্য জকানো নেনকৎসা নবষেক ব্যবথিা। নেনকৎসা নবষেক নবনিষ ব্যবথিাি েে্য ্নোেে
একেে নেনকৎসনকি কাে জরনক পেষ্টিানব আপোি সন্ানেি িািথীনিক অবথিা এবং জকে ৈাি নবনিষ ব্যবথিাি ্নোেে,
ৈাি পেষ্ট নববিরসে বৈ্মাে নেনকৎসা নবষেক ্ামার্য কাগেপত্র। আপোি সন্ানেি নবনিষ পনিবেে ্নোেে েনল IEP
নিম ৈা নেনে আনলােো কিনব।
কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
 আমাি সন্ানেি নক অে্য সাইনি নবনিষ ক্াস অরবা কম্সূ নেনৈ আসা যাওোি েে্য পনিবেে ্নোেে েনব?
নুর�ো
ূ কিনৈ ও জকারাে েমা নিনৈ েনব? (আপোনক এিাি
 পনিবেনে বািনৈ নবনিষ ব্যবথিাি অেনিাধ
োোনৈ জকান্ ফম্ পির

েে্য IEP নমনিং-এি আনগই োোনৈ েনব যানৈ আপনে পযানলােোি
্
েে্য ্নোেেথীে ্ামার্য কাগেপত্র অগ্থীম েমা
নিনৈ পানিে।)
 আমাি সন্াে নক ভ্রমর ্নিক্নরি েে্য একেে ্ার্থী?
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
আপোি সন্াে গর পনিবেে কনি নকো
আপোি সন্ানেি নক জকানো জপেিাল যনন্ত্রি ্নোেে, যাি েে্য নবনিষ পনিবেে আবি্যক
যাৈাোকানল জকানো নবনিষ যত্ন বা সোেৈা ্নোেে েনল জসিা
কু যাৈাোৈ কিনৈ অপািগ েনৈ
আপোি সন্ানেি যনি নবনিষ জকানো কাির রানক যাি েে্য জস সোেৈা োিা স্নল
পানি, জসিা
 আপোি সন্ানেি যনি থিােথী িািথীনিক/অনথি-তবকল্য, জকানো মািাত্মক জ্ঞােগৈ সমস্যা অরবা মািাত্মক মােনসক ্নৈবনধিত্ব
কু ও বানিনৈ যাওো-আসাে
এবং ্মানরৈ আরিমরাত্মক এবং/অরবা নবধ্ংসথী আেিনরি লক্র রানক, যাি কািনর বানস স্ল
জকানো ব্যবথিাপো ও সোেৈা ্নোেে েে
দুর্ব লৈাি বর্ো সম্বনলৈ সাম্প্রনৈক নেনকৎসানবষেক কাগেপত্র ও ফম্
 আপোি সন্ানেি স্বাথি্য ও িািথীনিক িব্





অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ আপোি সন্াে জয নবনিষ পনিবেে বা সোেৈা লানিি জযাগ্য, জসগুনলাি এবং এসব সোেৈা পাওোি েে্য আপোনক
ু
সপানিিসমে:
এবং/অরবা নিমনক জয পিবৈথী্ পিনক্প নেনৈ েনব, ৈাি ৈানলকা তৈনি করুে।

ূ
পিামি্সমে
y

যখে নিক্ার্থীি ্নৈবনধিৈা োিা অে্য জকানো কািনর নবনিষানেৈ পনিবেনেি ্নোেেথীেৈা নবনবেো কিনবে, জযমে
কু অরবা বাস স্টনপ সানর কনি নেনে জযনৈ অক্ম, নবনিষানেৈ পনিবেে সপানিনিি
ু
জেনলনমনেনক স্নল
েে্য যরাযর েে।
ুন
নবনিষানেৈ পনিবেনেি েে্য জযাগ্যৈাি িৈাবলথী
IEP নিমনক ব্যাখ্যা কিনৈ বলে।
্
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ু
শ
সকু পানিিকৃৈ নিক্া নেনি্িোি কািানমাি অর্ েনলা জয নিক্াগৈ ব্যবথিাে আপোি সন্ানেি IEP বাস্তবােে কিা েনব। নিক্া নেনি্িোি
কািানমানৈ ৈানলকািকুক্ত আপোি সন্াে জয ধিনেি ব্যবথিাে জপেিাল এডকুনকিে জ্াগ্াম ও পনিনষবা লাি কিনব (জযমে কনমউনেনি
স্কুল, নডন্রিক্ট 75, নকংবা োে-পাবনলক স্কুল), জসগুনলা ৈানলকািকুক্ত রাকনব। IEP স্কুল কািানমা সকু পানিনিি জমৌনলক নিনত্ত গিে কনি।
IEP নিম আপোি সন্ানেি সামর্্য, োনেিা, লক্্য এবং জসসব লক্্য অে্নেি েে্য ্নোেেথীে পনিনষবাসমূ ে সে িোক্ত কনি IEP-এি
সকল উপািাে তৈনি ও নবনবেোি পনিই শুধকু IEP নিম আপোি সন্ানেি উপনযাগথী স্কুল কািানমাি সকু পানিি কিনব।

কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
কু যানব, জসিাি উপি আমাি সন্ানেি সপানিিকৈ
ৃ স্ল
কু কািানমা নক
ু
 আমাি সন্াে বৈ্মানে নকংবা আগামথীনৈ জকারাে স্নল
জকাে ্িাব িাখনব?
 এই নিক্া নেনি্িোি কািানমা নক আমাি সন্ানেি ে্যেৈম
নেেনন্ত্রৈ পনিনবি (LRE) ্নৈনেনধত্ব কনি?
ন্যূনত
কু নডনপ্ামাি অপিেগুনলা ্িানবৈ কিনব?
ু
 আমাি সন্ানেি নিক্া নেনি্িোি কািানমাি সপানিি
নক ৈাি োই স্ল
কু
কু নকংবা বানিনৈ নিক্ানেনি্িো কািানমা
নুম�োদ
 (জকানো NYC DOE জপেিালাইেড্ স্ল, অেনমানিৈ
েে-পাবনলক স্ল,
নু
ু
সপানিনিি
েে্য) আমাি সন্ােনক কথী ৈাি অ্নৈবধিথী নিক্ার্থীনিি অেরূপ
একই নবষেবস্তু পিানো েনব ও একই পিথীক্া
জেওো েনব?
অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
কু যানব, জস ্সনগে আপোি ্াধাে্য
 আপোি সন্াে জকারাে স্নল
কু বাোই বা ফলাফনল উপি আপোি সন্ানেি সপানিিকৈ
ৃ কািানমাি িনমকাি
ূ
ু
 আপোি সন্ানেি স্ল
ব্যাপানি আপোি
জকানো সমস্যা রাকনল জসিা

অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ৃ স্ল
কু কািানমাি সানর সানর জকনো এিানৈ ে্যেৈম
ূ সপানিিকৈ
ু
ু
সপানিিসমে:
নেেনন্ত্রৈ পনিনবি (LRE) আপোি সন্ানেি েে্য
ন্যূনত
ুন
ৃ
ু
ু
নবনবেো কিা েনেনে, ৈা নলনখ িাখে। নমনিং-এি পি সপানিিকৈ
কািানমা সম্পনক্ জকানো সনেনি্
ষ্ট ৈর্য, যা আপনে স্মির িাখনৈ
ুন
োে, ৈা নলনখ িাখে।

ূ
পিামি্সমে
y

24.

কু NYCDOE জপেিালাইেড্ স্ল,
কু অরবা
নকেকিছু নিক্া নেনি্িোি কািানমাগুনলা জযমে েে-পাবনলক, নিনেি এবং আবানসক স্ল,
কু নডনপ্ামা অে্নেি েে্য জযাগ্য েনব জসিাে ্িাব পিনব।
ূ আপোি সন্াে জকাে ধিনেি োই স্ল
জপেিালাইেড্ জ্াগ্ামসমে
কু নডনপ্ামা অে্ে কিনব বনল আপনে োনচ্ছে ৈা বর্ো করুে। আপোি সন্ানেি নবকল্প
আপোি সন্াে জকাে ধিনেি োই স্ল
ৃ
কু কািানমা জকানো িনমকা
ূ
ূ
ু
পরসমে বাোইনেি জক্নত্র সপানিিকৈ
স্ল
িাখনব নক ো, জসিা IEP নিমনক নেজ্ঞাসা করুে।

সংনক্প্তসাি
ূ এবং নপৈামাৈাি উনবেগসমে
ূ
অে্যাে্য নবনবনেৈ অপিেসমে
IEP-এি "সািসংনক্প" পৃ ষ্া জযসব নিক্াগৈ কািানমা নবনবনেৈ েনেনে জসগুনলা সবগুনলা ৈানলকািকুক্ত কনি এবং জসগুনলা জকে বনে্ৈ
েনেনে, জসগুনলা "অে্যাে্য নবনবনেৈ অপিেসমূ ে" জসকিনে উনলিনখৈ রাকনব। জযমে, যখে সকু পানিিকৃৈ কািানমা নেনে আনলােো
েে, ৈখে IEP নিম ্রনম অবি্যই একনি কনমউনেনি স্কুনল সাধাির নিক্া ক্াসরুনমি করা নবনবেো কিনব। এনি ্ৈ্যাখ্যাৈ েনল
IEP-জৈ অবি্যই উনলিখ রাকনৈ েনব জয জসনি ্ৈ্যাখ্যাৈ েনেনে। অনৈনিক্তিানব, আপোি সন্ানেি নিক্া অরবা জপেিাল এডকুনকিে
সানি্সগুনলা নেনে আপোি জযনকানো সাধাির উনবেগ IEP-এি "সািসংনক্প" পৃ ষ্াে েরথীিকুক্ত রাকনব।

কথী নেজ্ঞাসা কিনবে
ুকেশন
ৃ জপেিাল এডনকিে
 সু পানিিকৈ
জ্াগ্াম/সানি্স জসকিনে IEP নিম জযসব নবষে আনলােো কনিনে, জসগুনলা োিা
নবনবেোি েে্য আি কথী কথী নবষে িনেনে?

 জকে জসই অপিেগুনলা বনে্ৈ েনেনে?

অে্য জযসব ্নে আনম নেজ্ঞাসা কিনৈ পানি:

কথী োোনবে
ুকেশন
 অে্য জযসব জপেিাল এডনকিে
পনিনষবা িনেনে যা আপোি সন্ানেি উপকানি আসনব বনল আপনে নবশ্াস কনিে।
ুকেশন
 আপোি সন্ানেি নিক্া বা জপেিাল এডনকিে
পনিনষবা সম্পনক্ আপোি জয সাধাির উনবেগ িনেনে। এই জসকিনে IEP
নথিভু কিনব।
ূ েনরিক্ত
নিম আপোি উনবেগসমে

অে্য জযসব ৈর্য আনম োোনৈ োই:

দ্রষ্টব্য
ূ অে্য জ্াগ্াম এবং/অরবা পনিনষবাসমে,
ূ যা নবনবেো কিা েনেনে ও জকনো ্ৈ্যাখ্যাৈ েনেনে, এবং আপোি সন্ানেি
ু
সপানিিসমে:
ভু করুে।
নিক্া সম্পনক্ আপোি উনবেগ ৈানলকািক্ত

ূ
পিামি্সমে
y

কু
কু আনগ জিওো েেনে
নু
ূ কিনব বনল ্ৈ্যানিৈ। জকানো স্নল
স্লগুনলা
IEP-জৈ ্িত্ত রূপনিখা অেযােথী
নিক্ার্থীনিি োনেিা পির
ু
বনল জকানো পনিনষবা ্ৈ্যাখ্যাৈ েনৈ পািনব ো। আপনে যনি সম্মৈ েে জয, IEP নিম জয জ্াগ্াম সপানিি
কনিনে, ৈা আপোি
কু
কু
ু
সন্ানেি েে্য উপযক্ত, ৈােনল স্লনক জস জ্াগ্াম নিনৈ েনব। জকানো নেনি্ষ্ট জ্াগ্াম বা পনিনষবা ্িানে স্নলি সামর্য্থ সম্পনক্
যনি আপোি উনবেগ রানক, ৈােনল আপোনক জস নবষেনি নেনে ন্নন্সপ্যানলি সানর করা বলনৈ েনব। যনি ন্নন্সপ্যানলি সানর করা
ু
বলাি পিও আপোি উনবেগ রানক, ৈােনল আপনে আপোি নডন্রিক্ট সপানিনন্েনডন্
অনফনসি ফ্যানমনল সানপাি্ জকাঅনড্নেিনিি
সানর করা বলনৈ পানিে।

25.

দ্রষ্টব্য
সকু পানিিসমূ ে: জকানো েূ িান্ দ্রষ্টব্য নবষে রাকনল জসিা নলনখ িাখাি বা আপোি স্মিনর িাখাি েে্য এই অংিনি ব্যবোি
করুে। কখে েূ িান্ IEP ্ৈ্যািা কিনৈ পানিে ও কথীিানব ৈা আপোি কানে পািানো েনৈ পানি, আপনে োইনল জসিা
এখানে নলনখ িাখনৈ পানিে।

দ্রষ্টব্য

দ্রষ্টব্য

দ্রষ্টব্য

জেনে নিন ও জানিয়ে দিন

কু IEP তৈনিি েে্য পনিবাি ও স্লসমনেি
কু
ূ
একনি নিক্ার্থী-জকন্দথীক োই স্ল
েে্য একনি সোেক নেনি্নিকা

অনৈনিক্ত ৈনর্যি েে্য 718-935-2007 েম্বনি জফাে করুে
ুন
অরবা www.schools.nyc.gov/specialeducation সাইি জিখে
T&I 31348 (Bangla/Bengali) HS Guide

