জেনে নেে ও োনেনে নিে
শ

ম

ইন্ডিন্িজযুয়ালাইজড
এডকেশন
প্াগ্াম (IEP)
্
্
প্রনৈবনধিৈাযকু ক্ত নিক্ার্থীনিিনে ৈানিি েক্্য বাস্তবােনেি পনর অগ্রসি হনৈ ও েক্্য অে্ে েিনৈ সহােৈা প্রিাে েিা হনো IEP-এি
োে। এেনি উচ্চ িানেি IEP তৈনিনৈ আপোি এেনি গুরুত্বপূ ণ্ ভূ নিো িনেনে। আপোি সন্ােনে আপনে সবনেনে ভানো োনেে
এবং নভন্ন নভন্ন পনিনবনি সন্ানেি আেিণ সম্পনে্ এেিাত্র আপনেই ভানো বেনৈ পািনবে। সকু ৈিাং, আপোি সন্ানেি IEP তৈনি,
পয্ানোেো এবং হােোগাি েিাে আপোি অংিগ্রহণ গুরুত্বপূ ণ্।
আপোি সন্ানেি সাির্্য, আগ্রহ, িকু ব্েৈা, এবং েক্্যসিূ নহি প্রনৈফেে ঘিাে, এিে এেনি IEP তৈনি েিনে জসিা স্কুনে, বানিনৈ,
সিানে এবং সব্ত্র ৈাি সাফনে্যি সম্াবো বৃ নধি েিনব। এই সহােে উপেিণ IEP নিনিং-এ এবং বেিব্যাপথী োোি েে্য গুরুত্বপূ ণ্
প্রননেি জোগাে জিে এবং নবনেিেনযাগ্য ৈনর্যি সকু পানিি েনি।

IEP ন্মটিংকয়র জনযু ্স্তুন্ি
আপোি সন্ানেি IEP নিনিং-এি প্রস্তুনৈ নহনসনব অবি্যই নেনেি োেগুনো েিনবে:
•

IEP নিনিংনেি আিন্ত্রণপত্র/জোনিস ভানো েনি পিনবে এবং উপনথিনৈ নেনচিৈ েিনবে অরবা নভন্ন ৈানিখ/সিে নিে েিাি
কু নিনিং-এ অংিগ্রহনণি েে্য প্রস্তুৈ েরুে।
কু
কু
অেনিাধ
োোনবে। প্রনোেে অেসানি
আপোি সন্ােনে আংনিে বা পনিা

•

কু
IEP নিনিং-এ অংিগ্রহনণি েে্য আপনে হেনৈা 'ফ্যানিনে অ্যান্ড জিনডে্যাে নেভ অ্যাক্ট' (FMLA)-এি অধথীনে “সনবিাি েনি”
কু
কু
ব্যবহাি েিনৈ পািনবে। অেনিািে
োনভি েে্য জোন্ ডেনিন্ট
প্রনোেে, জস ব্যাপানি আপোি নেনোগিাৈাি োনে প্রনে েরুে।
ূ েনি নিনৈ হে, জসেে্য নিনিং-এ প্রনোেেথীে োগে নেনে
যনি এিে জোনো অংি রানে যা জোনো DOE নিি সিস্যনে পিণ
যানবে।

•

ূ
IEP নিনিং-এি জোনিনসি সানর আপনে নেেকু িে্যােে
এবং/অরবা জপ্রানগ্রস নিনপাি্ পানবে জযগুনো IEP নিনিং-এ নবনবেো
কু জযাগানযানগি ব্যনক্তি সানর
েিা হনব। আপনে যনি জসসব জিেড্ ো জপনে রানেে, ৈাহনে IEP নিনিং-এি জোনিনস ৈানেোভক্ত
জযাগানযাগ েিনবে।

•

ৃ ূ
ূ
আপোি সন্ানেি বেস 12 বা অনধে হনে IEP নিি আপোনে জেনভে 1 জভানেিে্যাে অ্যানসসনিন্ট (বনত্তিেে
িে্যােে)-এি
প্যানিন্ট ইন্টািনভউ অংি সম্পন্ন েিনৈ বেনব। আপনে যখে IEP নিনিং-এি জোনিস পানবে, ৈখে জভানেিে্যাে অ্যানসসনিন্ট
সম্পনে্ প্রনে েিনবে।

•

আপোি ভাষাগৈ সহােৈাি (জযিে এেেে জিাভাষথীি) প্রনোেে হনে েিপনক্ নৈে োয্ নিবস আনগ আপোি IEP নিিনে
োোনবে।

•

কু
আপনে IEP নিনিং-এ এেেে নপৈািাৈা সিনস্যি উপনথিনৈি অেনিাধ
োোনৈ পানিে। এেেে নপৈািাৈা সিস্য হনেে নেউ
ইেে্ নসনিনৈ বসবাসোিথী এিে এেেে নিক্ার্থীি নপৈা/িাৈা, নবগৈ পাঁে বেনিি িনধ্য যাি এেনি IEP নেে। এেেে
কু
নপৈািাৈা সিনস্যি অংিগ্রহনণি অেনিাধ
েিনৈ হনে েিপনক্ 72 ঘণ্া আনগ ৈা IEP নিনিি োনে নেনখৈভানব োোনৈ হনব।

•

আপনে IEP নিনিং-এ পনিবানিি অে্যাে্য সিস্যনিি অরবা আপোি সন্াে সম্পনে্ োনেে বা নবনিষ অনভজ্ঞ, জৈিে োউনে
আিন্ত্রণ োোনৈ পািনবে। বািনৈ োউনে আেনৈ োইনে আপোনে IEP-জে অগ্রথীি োোনৈ হনব।

•

ূ
যনি আপোি বািনৈ ৈর্য রানে (জযিে জবসিোনি িে্যােে)
নেংবা আপনে যনি োে জয IEP নিি IEP-জৈ জোনো নবনিষ
পনিবৈ্নেি েরা নবনবেো েরুে, ৈাহনে IEP-নিিনে আনগ জরনেই োোে।

আিও নিনসাস্ বা ৈর্য উপেিণ
স্

i.

ব
(IEP-এি জসেিেগুনোি অেকু রূপ রিিােকু যােথী)

1 ................................................................এই নিনসাস্ বা ৈর্য উপাত্ত েথীভানব ব্যবহাি েিনবে
কু উত্তিণ
2 .....................................................................................................................হাই স্নে
ৃ ও ভনিো
ূ
3 .................................................................................... আনোে্যসনে,
ূ উপনথিনৈি পষ্া
4 ..................................................................................................................................... প্রচ্ছি
কু
5 .....................েি্ক্িৈা (পািফনি্ন্স) (PLOP) ও ব্যনক্তে (ইনন্ডনভে্যোে)
োনহিাি বৈ্িাে স্তি
13......................................... নবনিষ অবথিাি (জপেিাে ফ্যাক্টি) সানর সম্পনে্ৈ নিক্ার্থীি োনহিা
ূ
14.......................................................পনিিাপনযাগ্য উত্তিিাধ্যনিে (জপাস্টনসনেন্ডািথী) েক্্যসিহ
15..................................................................................................... পনিিাপনযাগ্য বানষ্ে েক্্য
16.........................................................................নপৈািাৈানে অগ্রগনৈ অবনহৈ (নিনপাি্) েিা
কু
ৃ জপেিাে এডনেিে
কু
17............................................................ সপানিিেৈ
জপ্রাগ্রাি এবং সানভ্স
19.......................................................................................................... পিথীক্াে নবনিষ ব্যবথিা
ূ
20.....................................................................................উত্তিণিেে
েি্োনন্ডি সিনবিৈ জসি
ূ
21......................................................................... জস্টি এবং নডন্রিক্ট-ব্যাপথী িে্যােনে
অংিগ্রহণ
22......................................................................প্রনৈবধিথী েে এিে নিক্ার্থীনিি সনগে অংিগ্রহণ
23.................................................................................................................... নবনিষ পনিবহে
কু
24.......................................................................................নিক্া নেনি্িোি োিানিাি সপানিি
25..................................................................................................সংনক্প্তসাি: প্রনিািনেি িৈ্
26..............................সংনক্প্তসাি: নপৈািাৈাি উনবেগ ও অে্যাে্য নবেল্প জযগুনো নবনবনেৈ হনেনে

ii.

এই ন্রকসাস্স িা িথযু উপাত্ত েীিাকি িযুিহার েরকিন
IEP নিনিং-এি আনগ, নিনিং েোোনে, এবং পনি

এই ৈর্য-উপাত্ত আপনার সন্াকনর IEP ন্মটিং-এর জনযু ্স্তুন্ি ও অিংশগ্হকে সহায়িার জনযু িযুিহার েরা পেকি পাকর।

IEP ন্মটিংকয়র আকে
•

“েী ন্জজ্াসা েরকিন” জসেিনে জযসব প্রনে আনে, জসগুনো পনি নেে। জয প্রনে আপোি পনিেল্পোে আনে, জসগুনোনৈ নিে নেহ্ন নিে
কু 'েথী নেজ্ঞাসা েিনবে'-এি সবগুনো সপানিি
কু
এবং IE-এি অে্যসব জসেিে সম্পনে্ আপোি জযসব প্রনে আনে, জসগুনো নেখে।
আপোি বা
আপোি সন্ানেি জক্নত্র প্রনযাে্য হনব ো।

•

“েী জানাকি হকি” জসেিেনি ভানো েনি পিে।
সন্াে সম্পনে্ জোনো ৈর্য োোেি পনিেল্পো রােনে জসগুনো প্রস্তুৈ েরুে। েথী োোনৈ
কু
কু
হনব-এি সেে সপানিি
আপোি সন্ানেি জক্নত্র প্রনযাে্য হনব ো। উপিন্, আপনে বািনৈ ৈর্যও োোনৈ পানিে।

•

প্রনোেে হনে আপোি সন্াে জযসব প্রনে েিনৈ োে, জসগুনো জবনে নেনৈ ৈানে সহােৈা েরুে এবং IEP নিিনে জস জয ৈর্য োোনৈ োে,
ৈা নেনে ৈানে ভাবনৈ নিে।

মি
•

নেনচিৈ েরুে জয আপোি োনে আপোি সন্ানেি সব্সাম্প্রনৈে IEP-এি েনপ আনে এবং আপোি সন্ানেি IEP নিিনে ৈাি সবগুনো
কু
জসেিে এেনি এেনি েনি ব্যাখ্যা েিনৈ বেে।

•

IEP নিনিং-এ যা যা আনোেো েিা হে, ৈাি জোি িাখনবে।

•

“েী ন্জজ্াসা েরকিন” জসেিনে আপোি সন্ানেি জক্নত্র প্রনযাে্য প্রনেগুনো েরুে এবং “েী জানাকি হকি” জসেিনে আপোি সন্ানেি
জক্নত্র প্রনযাে্য ৈর্য োনেনে নিে।

•

প্রনোেে হনে আপোি সন্ােনে প্রনে েিনৈ ও ৈর্য প্রিাে েিনৈ উৎসানহৈ েরুে।

•

কু
ৃ জপেিাে এডনেিে
কু
IEP নিনিং সিাপ্ত হওোি পি IEP নিিনে আপোনিিনে খসিা IEP-এি সপানিিেৈ
জপ্রাগ্রাি ও সানভ্স-এি এেনি
ূ
নপ্রন্ট েিা েনপ এবং সম্ব হনে েিান্
IEP-এি এেনি েনপ নিনৈ হনব।

মি
•

ূ ্ IEP-এি এেনি েনপ পানবে, ৈখে নেনখ িাখা
এই ৈর্য উপেিণ সংগ্রনহ িাখনবে। IEP ন্মটিং পশকষ আপনে যখে আপোি সন্ানেি পণাগে
জোিগুনো ভানোভানব পিনবে। আপোি বািনৈ প্রনে রােনে, জোনো নেেকু অস্বচ্ছ হনে, নেংবা IEP-এি নবষেবস্তু আপনে জযিেনি আনোনেৈ
হনেনেে বনে স্মিণ েিনেে, জৈিে ো হনে, IEP নিি-এি সানর জযাগানযাগ েরুে।

•

কু আপোি সন্ানেি োনে জোনো বািনৈ প্রনে রােনে বা নেেকু অপেষ্ট রােনে ৈা জেনে নেে।
IEP নিনিং নেনে সন্ানেি সানর েরা বেে।
ূ আত্মপক্ সির্ে িক্ৈা বািানৈ সহােে।
সন্ােনে ৈাি নিক্েনিি সানর েরা বেনৈ উৎসানহৈ েরুে। এিা গুরুত্বপণ্

চেকলি
•

এই সহােে ৈর্য-উপেিনণি “েী ন্জজ্াসা েরকিন” এবং “েী জানাকি হকি” জসেিেগুনোি জেেনেস্টগুনো IEP-এি িনৈা এেই
কু
রিিােযােথী
সাোনো হনেনে। IEP-এি প্রনৈনি জসেিনেি েে্য আপোি সন্ানেি IEP নিিনে জযসব প্রনে নেজ্ঞাসা েিনৈ ও সন্াে সম্পনে্
কু
জযসব ৈর্য োোনৈ পানিে, ৈাি সপানিি
জিওো আনে। IEP নিনিংএি আনগ আপনে জযসব প্রনে েিাি এবং জযসব ৈর্য োোবাি পনিেল্পো
েনিনেে, জসগুনো িাগ জেনি িাখনবে।

ন�ো
্ধারিত
•

IEP নিনিং েোোনে IEP নিি আপোি সন্ানেি IEP-এি সবগুনো জসেিে এেনি এেনি েনি ব্যাখ্যা েিনব। IEP নিনিি িানেত্ব হনো
কু
োনহিা অেযােথী
আপোনে IEP-এি প্রনৈনি জসেিে সম্পনে্ ৈর্য প্রিাে েিা। আপনে যনি আিও ৈর্য োে বা জোে নেেকু আপোি োনে
কু
অপেষ্ট হে, ৈাহনে আপনে প্রনে েিাি সনযাগ
নেনৈ পানিে। এই ৈর্য-উপেিণনে IEP ন্মটিংএর সময় গুরুত্বপূে্স ন্িষয় নেনখ জেওোি
ূ নবষনে জিেনড্ িাখনৈ পানিে। এেে্য আিিা বািনৈ প্রনে ও ৈর্য নেখনৈ
সিঞ্াি নহনসনব ব্যবহাি েিনৈ পানিে যানৈ আপনে গুরুত্বপণ্
আপোি েে্য িে্য
ূ
থিাে জিনখনে।

1.

হাই স্কল
্ উত্তরে
ূ সিে।
আপোি সন্ানেি IEP নিনিং আসন্ন বেনি আপোি সন্ানেি জোে পনিবৈ্নেি নবষে রােনে ৈা নেনে আনোেোি েে্য এেনি গুরুত্বপণ্
কু
এই IEP নিনিংনে আপোি সন্ােনে প্রস্তুৈ হনৈ সহােৈা েিনব, এিে প্রনে নেজ্ঞাসাি ও ৈর্য নবনেিে েিাি সনযাগ
নহনসনব ব্যবহাি েরুে।
কু পিবৈথী্ েথীবনেি েে্য প্রস্তুৈ, জসিা নেনচিৈ েিাি েে্য জয প্রনরিোনি ব্যবহাি হে, জসিা হনো ট্ানন্জশন প্যুান্নিং উত্তিণ
সেে নিক্ার্থীি IEP হাই স্ে
ৃ ূ
ূ
পনিেল্পো)। উত্তিণ পনিেল্পো শুরু হে নিক্ার্থীি বেস 12 হওোি পনি যখে স্তর 1 পিাকেশনযুাল অযুাকসসকমন্ট (বনত্তিেে
িে্যােে)
আবনি্যে হে,
কু
নেংবা প্রনযাে্য হনে, ৈািও আনগ। এই সিে নিক্ার্থী ও নপৈািাৈা/অনভভাবেগণ স্নেি
পািাপানি নিক্ার্থীি আগ্রহ, পেন্দ এবং স্বননেি জপিা নেনহ্নৈ
কু
ও অেসধিাে
েিা শুরু েনিে। নিক্ার্থীি বেস যখে 14, ৈখে জরনে শুরু েনি ট্ানন্জশন সারিভিস উত্তিণ পনিনষবা)-জে অবি্যই IEP-এি অংনি
ূ উত্তিণোেথীে োনহিা
পনিণৈ হনৈ হনব। IEP-জৈ আপোি সন্ানেি পপাস্টকসেডিান্র পমজাকরিল্ পোলস্ (উত্তিিাধ্যনিে পনিিাপনযাগ্য েক্্যসিহ),
কু ্ রানে। থিাোন্ি পনিেল্পো প্রনরিো আপোি
ূ অন্ভক্ত
ও পোঅরডভিকনকটড পসট অি ট্ানন্জশন অযুাক্টিন্িটজ উত্তিণ োেথীে সিনবিৈ েি্োণ্ডসিহ)
ূ সিস্য। প্রাসনগেে হনে আপোি
সন্ানেি েক্্য, আোঙ্কা এবং সক্িৈাি নভনত্তনৈ পনিোনেৈ হে, ৈাই আপোি সন্াে IEP নিনিি এেেে গুরুত্বপণ্
সন্ােনে IEP নিনিং-এ আিন্ত্রণ োোেি েরা নবনবেো েিনবে।
কু উত্তিনণি েে্য পনিেল্পো ষষ্ জগ্রড জরনে শুরু েিা উনেৈ। আনগ পনিেল্পো শুরু েিনে ৈা আপোি
আপনে ও আপোি সন্ােনে অবি্যই ৈাি হাই স্নে
কু
্ সিে জিনব।
পনিবািনে সন্ানেি েনেে, জপিা এবং স্বনেভ্ি েথীবনেি স্বনে বাস্তবােনে ভানো সহােৈা নিনৈ জোন্ স্েনি
ভাে হনব, জসিা নবনবেোি পযাপ্ত
কু https://www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/
কু উত্তিণ" সম্পনে্ আিও ৈনর্যি েে্য, জিখে
"হাই স্নে
moving-to-high-school।
কু
কু পিবৈথী্ েথীবনেি েে্য আপোি সন্ানেি প্রস্তুনৈ সম্পনে্ আিও ৈর্য োেনৈ ফযুান্মন্ল োইড ট্ ট্ানন্জশন প্যুান্নিং জিখে
হাই স্ে
www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/after-high-school ওনেবসাইনি।

হাই স্কল
্ উত্তরে
•

আপনে উপনযাগথী িনে েিনে নিনিং-এ আপোি সন্ানেি অংিগ্রহণ েিনৈ পািনব। জযসব নিক্ার্থীি বেস 14 িছর অথিা পিন্শ, ৈানিিনে
অবি্যই IEP নিনিং-এ আিন্ত্রণ োোনৈ হনব, যনি জসখানে উত্তিণ পনিেল্পো নেনে আনোেো েিা হে বা হওোি েরা রানে।

•

কু
ূ ৈর্য আনে যানৈ হাই স্নেি
আপোি সন্ানেি IEP-জৈ গুরুত্বপণ্
আনবিে ও ভনৈ্ প্রনরিো সম্পনে্ োো যাে। আপনে সন্াে যনি পগ্ড 8-এ
কু অবি্যই গুরুত্বপণ্
ূ ৈানিখ ও জিষ ৈানিখ সম্পনে্ প্রনে েিনবে।
রানে, ৈাহনে আপোি সন্ানেি নিডল্ স্নে

•

কু ভনৈ্ি অফাি েিা হে, ৈাহনে অেগ্রহ
কু
আপোি সন্ােনে ইনৈািনধ্য যনি জোে হাই স্নে
েনি IEP-নিিনে োোনবে। আপোি সন্াে জয
কু
কু যানব, জসিাি সানর জপেিাে এডনেিে
হাই স্নে
জপ্রাগ্রাি এবং/অরবা পনিনষবা সম্পনে্ ৈর্য োোি েে্য EP নিি জযাগযানযাগ েিনৈ পানি।

•

IEP ন্মটিং জকে
্ অিশযুই ্শ্ন েরকিন ও আপনার সন্াকনর হাই স্কল
্ স্ানান্র সম্পকে্স পোকনা উকবেে থােকল িা জানাকিন।

আকলািযুসূন্ি, উপন্স্ন্ির পৃষ্া ও িন্মো
ূ
IEP নিিনে নেনেনিি পনিেে নিনৈ হনব এবং IEP নিনিং-এি েক্্য নেনে আনোেো েিনৈ হনব। উপনথিনৈি পৃ ষ্াে উপনথিৈ
সবাইনে স্বাক্ি েিনৈ হনব। িনে িাখনবে, আপোি স্বাক্ি IEP নিনিং-এ আপোি উপনথিনৈি প্রিাণ নহনসনব োে েিনব। এিা
আবনি্যেভানব প্রিাণ েিনব ো জয আপনে IEP নিনিং-এি সকু পানিিসিূ নহি সানর এেিৈ আনেে বা সম্মনৈ নিনেনেে।

ক
আিাি সন্ানেি সানর যািা োে েনিে, ৈানিি োি ও ৈািা েথীভানব োে েনিে, োোনবে েথী?
IEP নিনিং-এি উনদেি্য েথী?
অপি জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
আপোি োি ও সন্ানেি সানর আপোি সম্পে্
কু
আপোি সন্াে IEP নিনিং-এি অংিনবনিষ, ো পনিািানৈই
অংি জেনব
নিনিং-এ এিে জেউ নে আনে (নযনে ইনৈািনধ্য উপনথিৈ জেই) যাি অংিগ্রহনণ আপোি আগ্রহ আনে
IEP নিনিং জরনে আপনে যা োেনবে বনে প্রৈ্যািা েনিে
অপি জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ূ
ূ ূ ে্যােে), েনক্ি সবাি োি ও ভনিো।
কু
সপানিি:
IEP নিনিং-এি ৈানিখ, IEP নিনিং-এি ধিে (প্রারনিে, বানষ্ে পযানোেো,
্
পেি্

পরামশ্স
•

কু
ৃ জপেিাে এডনেিে
কু
IEP নিনিং সিাপ্ত হওোি পি নিি আপোনিিনে খসিা IEP জরনে সপানিিেৈ
জপ্রাগ্রাি ও সানভ্স-এি এেনি েনপ
ূ
জিনব। যনি ৈা জিওো ো হে, ৈাহনে আপনে অবি্যই ৈা জেনে জেনবে। েিান্
IEP-এি এেনি েনপ নিনিং-এি পি আপোি োনে পািানো
হনব।

•

কু
ূ জয, ডেনিন্ট
ূ
এিা িনে িাখা গুরুত্বপণ্
েিান্
েিাি পিও নেন্তু IEP প্রনরিো েেিাে রানে। আপনে আপোি সন্ানেি IEP পযানোেোি
্
বা
ূ ূ ে্যােনেি অেনিাধ
কু
পেি্
োোনৈ পানিে জয জোনো সিে।

•

ূ
IEP নিনিং েোোনে জোি নেনখ িাখনবে এবং েিান্
IEP-এি সানর নিনেনে জিখনবে। আপোি জোনো প্রনে বা উনবেগ রােনে ৈা IEP
নিিনে োোনবে।

প্র
প্রচ্ছনি রােনব আপোি সন্ানেি োি, েন্মৈানিখ, প্রনৈবনধিৈাি জরেনণ ও IEP-এি বানষ্ে পয্ানোেোি ৈানিখ।

ক
কু
আিাি সন্ানেি প্রনৈবনধিৈা জোন্ জরেনণনৈ এবং এিা বোিা েথী বঝানো
হে?
IEP নিি েথীভানব জরেনণনভি নেনচিৈ েনি?
কু
আিিা েথী জসসব ডেনিন্ট
জিখনৈ পানি জযগুনো এই জরেনণেিণনে সির্ে েনি? (পেসি ন্শক্াথথীকে ন্শখন ্ন্িিন্ী (লারনভিিং ন্ডসযুান্িন্লট) িা
মানন্সে অন্স্রিা (ইকমাশনযুাল ন্ডসযুান্িন্লট) পরেন্েিক্ত
্ েরা হয়, িাকদর জনযু)
অপি জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
আপোি সন্ানেি প্রনৈবনধিৈাি জরেনণ সম্পনে্ জোনো ধািণা বা প্রনে রােনে
অপি জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ূ
ূ ূ ে্যােে), েনক্ি সবাি োি ও ভনিো।
কু
সপানিি:
IEP নিনিং-এি ৈানিখ, IEP নিনিং-এি ধিে (প্রারনিে, বানষ্ে পযানোেো,
্
পেি্

কর্মক্ষ
পাট্স 1: মূলযুায়কনর ফলাফল
PLOP আপোি সন্ানেি সক্িৈা ও অেে্য োনহিা ব্যাখ্যা েনি যা ৈাি প্রনৈবনধিৈাি সানর সম্পনে্ৈ। এিা েিা হে নবনভন্ন নবষেবস্তু
(জযিে িূ ে্যােনেি ফোফে, ক্াসরুনিি পিথীক্া, এবং জস্টি জিস্ট) পয্ানোেো এবং আপোি, আপোি সন্ানেি, নিক্নেি এবং
অে্যাে্য স্কুে স্টানফি িৈািনৈি উপি নভনত্ত েনি। PLOP-জৈ নেনহ্নৈ েিা োনহিা পূ িনণি েিাি েে্য আপোি সন্ানেি জপ্রাগ্রাি
তৈনি েিা হে। PLOP-এি পাি্ 1 িূ ে্যােনেি ফোফে নেনে আনোেো েনি। িূ ে্যােেগুনো আপোি সন্ানেি িক্ৈা, সক্িৈা এবং
িকু ব্েৈাি জক্ত্রগুনো পনিিাপ েনি।

ক
আিাি সন্াে েথী নিনডং ও ি্যার-এ ৈাি জগ্রড পযানে
্ আনে? আপনে যা জিখনেে, ৈাি নভনত্তনৈ আিাি সন্াে ৈাি বেনসি অে্যাে্য
কু
জেনেনিনেনিি ৈেোে
জেিে, আপনে নে ৈা ব্যাখ্যা েিনবে?
কু
কু জিখনৈ পানি? সহপািথীনিি ৈেোে
আিিা নে আিাি সন্ানেি োনেি েিো
জসিা জেিে?
ূ
িে্যােনে
আিাি সন্ানেি ফোফে বা জস্ািগুনো েথী েথী? জস্াি বেনৈ েথী জবাঝাে?
•

ৃ িে্যােনেি
ূ
িনোনবি বা সাইনোেনেনস্টি বোিা সম্পন্নেৈ
ফোফেগুনো েথী েথী? এই ফোফে বা জস্ািগুনোি িানে েথী?

•

কু
ূ
সব্সাম্প্রনৈে জস্টি, নডন্রিক্ট এবং স্েনভনত্তে
িে্যােনে
আিাি সন্াে জেিে েনিনে?

•

কু
এসব জস্াি েথীভানব আিাি সন্ানেি হাই স্নেি
ভনৈ্ প্রনরিোনে প্রভানবৈ েিনব?

•

ৃ ূ
(িয়স 12 এিিং পরিিথী িছরগুকলাকি) জেনভে 1 বনত্তিেে
সাক্াৎোি জরনে আিাি সন্ানেি েনেে ও জপিাগৈ আগ্রনহি সানর
প্রাসনগেে িক্ৈা, সাির্য,্ এবং আগ্রহ সম্পনে্ েথী োো যাে? এসব ৈনর্যি নভনত্তনৈ আিাি সন্ানেি IEP-জৈ েথী জোনো পনিবৈ্ে
েিা উনেৎ?

•

(ইিংকরন্জ িাষা ন্শক্াথথী) আিাি সন্ানেি NYSESLAT-এি জস্াি েনৈা? ঐ জস্ািগুনো বেনৈ েথী জবাঝাে?

অপি জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
কু ও স্নেি
কু
ূ বৈথী্ িে্যােনেি
ূ
পব্
ফোফে যা স্নে
বাইনি সম্পন্ন েিা হনেনে
কু ূ এবং এসব নবষনেি প্রনৈ িনষ্টভগেথী
ৃ
ি্যার এবং ELA-জৈ আপোি সন্ানেি অৈথীৈ েি্ক্িৈা। আপোি সন্ানেি ভাবো, অেভনৈ
সম্পনে্
আপোি ব্যনক্তগৈ ধািণা োেনৈ নিে
ূ
আপোি সন্ানেি জস্টি ও নডন্রিক্ট িে্যােেগুনো
জরনে অৈথীৈ ও বৈ্িাে েি্ক্িৈা সম্পনে্ ধািণা
পিথীক্া ও ৈাি েি্ক্িৈা সম্পনে্ আপোি সন্ানেি ভাবো েথী
ূ সম্পনে্ নপৈািাৈাি সক্াৎোনিি অংিনি পলকিল 1 পিাকেশনাল ইন্টারন্িউ জরনে।
আপোি সন্াে সম্পনে্ৈ ৈর্য এবং ৈানিি েক্্যসিহ
(আপোি IEP নিনিং সম্পন্ন েিাি আনগ নপৈািাৈাি সাক্াৎোি সম্পন্ন েিা উনেৈ)
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
কু
ূ জযসব িে্যােে
ূ
কু
সপানিিসিহ:
সম্পন্ন েিা হনেনে, জয জস্ানিি েরা নেনি্ষ্টভানব উনলেখ েিা হনেনে, এবং জসসব জস্ানিি অর,্ নেনখ িাখে।

পরামশ্সসমূহ
•

ূ
IEP নিনিিি উনেৈ আপোি সন্ানে জযসব িে্যােে,
জিেড্, এবং নিনপাি্ ব্যবহাি েিা হনেনে, ৈাি সবগুনোি েনপ আপোনে জিওো এবং
কু
আপনে জসগুনো আপোি নেনেি ভাষাে ব্যাখ্যা েনি নিনৈ অেনিাধ
োোনৈ পািনবে।

কর্মক্ষ

পাট্স 2: অযুাোকডন্মে সাফলযু, স্ািান্িে ন্রিয়ামূলে োেসম্পাদনা
(ফািংশনাল পারফকমন্স)
এিিং পশখার বিন্শষ্টযু
্স
্স
PLOP-এি পাি্ 2 আপোি সন্ানেি বৈ্িাে প্রানৈষ্ানেে সক্িৈা, িক্ৈা, সিস্যা ও িৃ ঢ়ৈাি প্রনৈ আনোেপাৈ েনি।

ক
কু েৈা েথীনস?
নিনডং, িাইনিং এবং ি্যার (পাি, নেখা ও গনণৈ)-এ আিাি সন্ানেি সাির্য্ ও িব্
কু ে, জসগুনোনৈ আপনে েথীভানব সহােৈা জিনবে?
আিাি সন্াে জযসব নবষনে িব্
কু িক্ৈা আেত্ত েিনৈ পানি?
আিাি সন্াে েৈ দ্রুৈ েৈে
আিাি সন্াে েৈক্ণ িনোনযাগ ধনি িাখনৈ পানি?
আিাি সন্াে যা নিখনে, ৈা েৈক্ণ স্মিণ িাখনৈ পানি?
আিাি সন্ানেি জিখাে ভাষাগৈ িক্ৈা েথীভানব প্রভানবৈ েনি?
এেনি েি্োণ্ড জরনে অে্যনিনৈ যাওোি সিে আিাি সন্াে জেিে আেিণ েনি?
কু ও রুনিে েথীভানব জিনে েনে?
আিাি সন্াে ক্াসরুনিি নেেি-োেে
কু ও ক্ানস সিেিৈ উপনথিৈ হে?
কু ৃ
আিাি সন্াে েথী সিঙ্খে?
আিাি সন্াে েথী স্নে
আিাি সন্ােনে সবনেনে ভানো জিখাে েথী সহােৈা েনি?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
কু
কু
কু
ূ বৈথী্ স্নেি
ূ বৈথী্ স্নেি
আপোি সন্ানেি পব্
অনভজ্ঞৈা, IEP নিনিং এবং পব্
জপেিাে এডনেিে
সানভ্সগুনো
কু
আপোি সন্ানেি স্মিণিনক্ত অরবা িনোনযাগ সম্পনে্ ৈর্য, নবনিষ েনি যখে ৈানে জোনো অেিথীেেথী
বা বানিনৈ োে েিনৈ জিো হে
আপোি সন্াে েথীভানব সবনেনে ভানো জিনখ বনে আপনে িনে েনিে: শুনে, জিনখ, অরবা হানৈ-েেনি
আপোি সন্ানেি স্বনেভ্িৈাি স্তি (জযিে, যাৈাোৈ েিা, নেনেি যত্ন জেো, জগােগাে েিা, উপনথিনৈ)
কু ূ
অৈথীনৈ আপোি সন্াে অৈথীনৈ জেিে েনিনে, জস ব্যাপানি আপোি সন্ানেি অেভনৈ
সন্ানেি নিক্া নেনে আপোি উনবেগ
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ূ নিনডং, িাইনিং এবং ি্যার (পাি, নেখা ও গনণৈ)-এ নেনি্ষ্ট স্তি এবং অে্যাে্য েক্্যণথীে সাির্য্ ও োনহিাি প্রনৈ িনষ্ট
ৃ নিে
কু
সপানিিসিহ:

পরামশ্সসমূহ
•

কু িে্যােে
কু জসেিে রােনব।
ূ
এ বেি যনি আপোি সন্াে 12 বা 14 বেনি পনিণৈ হে, ৈাহনে েৈে
এবং IEP-জৈ আনোেোি েে্য েৈে
ৃ ূ
ূ
অবি্যই জেনভি 1 জভানেিে্যাে অ্যানসসনিন্ট (বনত্তিেে
িে্যােে)
(নিক্ার্থীি বেস 12 এিিং অন্রে হকল) এবং ট্ােনেিে্যাে প্্যানেং (উত্তিণ
পনিেল্পো) (নিক্ার্থীি বেস 14 এিিং অন্রে হকল) নেনে প্রনে েিনবে।

কর্মক্ষ
পাট্স 3: ন্শক্াথথীর সামথ্সযু, অগ্ান্রোর ও আগ্হ

PLOP-এি পাি্ 3 -জৈ অন্ভকু্ক্ত আনে আপোি সন্াে েথীনস ভানো েিনে, েথীভানব জস ভানো জিনখ, এবং েথীনস ৈাি আগ্রহ আনে।
আপোি সন্াে স্কুনে ও স্কুনেি বাইনি জযসব েি্োণ্ড ও জপ্রাগ্রাি পেন্দ েিনৈ বা প্রাধাে্য নিনৈ পানি, পািাপানি আপোি সন্ানেি
প্রানৈষ্ানেে ও অপ্রানৈষ্ানেে সাির্্য নেনে IEP নিি আনোেো েিনব।

ক
ক্াসরুনি আিাি সন্ানেি েথী েথী েিনৈ সক্ি?
কু আিাি সন্ানেি নপ্রে নবষে ও েি্োণ্ড েথী?
স্ে
নিক্ে আিাি সন্ােনে জিখানৈ েথীভানব আিাি সন্ানেি সক্িৈা ও আগ্রহনে োনে োগাে?
কু জোন্ অপ্রানৈষ্ানেে েি্োনণ্ড আিিা সন্াে আগ্রহ প্রিি্ে েনি?
স্নে
আিাি সন্াে এো ো িেগৈভানব োে েিনৈ পেন্দ েনি বনে িনে হে?
কু অে্যাে্য অগ্রানধোি প্রিি্ে েনি বা উনলেখ েনি?
আিাি সন্াে েথী স্নে
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
আপোি সন্ানেি প্রানৈষ্ানেে সক্িৈা
কু ও স্নেি
কু
পাি্য নবষে ও েি্োণ্ড যা আপোি সন্াে স্নে
বাইনি েিনৈ পেন্দ েনি
কু
আপোি সন্ানেি িখগুনো ও আপোি সন্াে েথীভানব স্নেি
বাইনি সিে োিাে
জয ধিনেি বই পিনৈ আপোি সন্াে পেন্দ েনি এবং ৈাি আগ্রনহি নবষেবস্তু
আপোি সন্ানেি আগ্রহ, সাির্য্ ও জিাহ
অে্য জোনো অগ্রানধোি যা আপনে বানিনৈ জিনখে
কু পিবৈথী্ েথীবনেি েে্য আপোি সন্ানেি েক্্য ও আগ্রহ
হাই স্ে
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
কু আপোি সন্াে নেনি্ষ্টভানব জযসব নবষনে িনক্তিােথী ও জযসব নবষনে আগ্রহথী, জসগুনোি প্রনৈ িনষ্ট
ূ স্নে
ৃ নিে।
কু
সপানিিসিহ:

কর্মক্ষ
পাট্স 4: ন্শক্াথথীর ্ান্িষ্ান্নে, উন্নয়নেি এিিং সন্রিয়িার িান্হদা

PLOP-এি পাি্ 4 আপোি সন্ানেি োনহিা এবং জসসব োনহিা পূ িনণি েে্য প্রনোেেথীে জেৌিনেি প্রনৈ আনোেপাৈ েনি।

ক
জোন্ জোন্ নবষনে আিাি সন্ানেি সহােৈা প্রনোেে?
জগ্রড পযানেি
্
িক্ৈা অে্নে আিাি সন্ানেি জোন্ িক্ৈা ও জ্ঞাে আিাি সন্ানেি প্রনোেে?
আপনে নে আিাি সন্ানেি বৈ্িাে প্রানৈষ্ানেে স্তি ও জগ্রড স্তনিি িানঝ ব্যবধানেি বণ্ো নিনৈ পানিে?
জিখাি জোন্ জেৌিে ৈাি উন্ননৈনৈ সহােৈা েিনৈ পানি?
ৈানে বানিনৈ সহােৈা নিনৈ আনি েথী েিনৈ পানি?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
আপোি সন্ানেি অ্যাোনডনিে সাফে্য সম্পনে্ আপোি উনবেগ
জযসব জক্নত্র আপোি সন্ানেি সবনেনে জবনি সহােৈা প্রনোেে বনে আপনে িনে েনিে, ৈাি বণ্ো
জযসব নেনি্ষ্ট পাি্য নবষনে, আনোে্য নবষনে বা িক্ৈাে আপোি সন্ানেি উনবেগ আনে
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ূ আপোি সন্াে জযসব নবষনে ভানো, জযসব নবষনে বৈ্িাে প্রানৈষ্ানেে স্তি ও জগ্রড স্তনিি িনধ্য ব্যবধাে আনে, এবং আপোি
কু
সপানিিসিহ:
ৃ নিে।
সন্ােনে সহােৈা েিনৈ পানি জযসব নেনি্ষ্ট জেৌিে, জসগুনোি প্রনৈ িনষ্ট

কর্মক্ষ
্
্স
র্মে
বর্ত
পাটর্ট 5: সামান্জে ন্িোশ

PLOP-এি পাি্ 5 সহপািথী ও বেস্নিি সানর আপোি সন্ানেি সম্পনে্ি প্রনৈ আনোেপাৈ েনি। IEP নিি আপোি সন্ানেি
নেনেি প্রনৈ অেকু ভূনৈ নেনে এবং জস েৈ ভােভানব স্কুনেি পনিনবনিি সানর খাপ খাওোনৈ জপনিনে, ৈা নেনে আনোেো েিনব।

ক
কু আিাি সন্ানেি আেিণ সম্পনে্ বণ্ো নিনৈ পানিে? জস েথীনস সবনেনে জবনি আেষ্ট?
ৃ
আপনে নে স্নে
জোন্ উপানে (উপােগুনোনৈ) আিাি সন্াে সািানেেভানব নবেনিৈ হে?
আিাি সন্ানেি সানর সহপািথী ও প্রাপ্ত বেস্নিিসম্পে্ জেিে ৈা আপনে েথী বণ্ো নিনৈ পানিে?
ূ
আপনে েথী আিাি সন্ানেি িােনসে োপ নেেন্ত্রণ ও নেনেি িানব পিনণ
োে েনি, ৈাি বণ্ো নিনৈ পানিে? জোন্ নবষেগুনোনৈ ৈানে
সবনেনে আথিাবাে বনে িনে হে?
এিে জোনো জক্ত্র আনে নে জযখানে আিাি সন্ানেি সহােৈা প্রনোেে এবং জোন্ সহােৈাগুনো োয্েি হনেনে?
জোন্ আেিণগৈ সিস্যাগুনো েেনি পনিনে ও প্রিানণৈ হনেনে? জোন্ আেিণগৈ হস্তনক্প জেৌিে ব্যবহাি েিা হনেনে? জোনো
ূ
োয্েি আেিণগৈ িে্যােে,
(ফাংিোে নবনহনভোি অ্যানসসনিন্ট, FBA) সম্পন্ন েিা হনেনে নে? জোনো আেিণগৈ হস্তনক্প পনিেল্পো
(নবনহনভোি ইন্টানভ্েিে প্্যাে, BIP) তৈনি েিা হনেনে নে? যনি হনে রানে, ৈাহনে আপনে েথীভানব আিাি সন্ানেি অগ্রগনৈি প্রনৈ
ু
ু
েেি িানখে? (পেসি ন্শক্াথথীর জনযু আিরেেি সহায়িার (“crisis”) সপান্রশ
েরা হয়,পযুারা্কফশনযুাল সপান্রশ
েরা হয়)
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
কু ৈাি আেিণ সম্পনে্ আপোি িনষ্টভগেথী
ৃ
আপোি সন্ানেি আেিণ এবং বানিনৈ আনবগেনেৈ োনহিাি বণ্ো, পািাপানি স্নে
কু
বধি,ন্ধু পনিবাি ও স্নেি
বাইনিি অে্যনিি সানর আপোি সন্ানেি সম্পনে্ি এেনি বণ্ো
আপোি সন্ানেি আত্মনবশ্ানসি স্তি, িােনসে োপ নেেন্ত্রণ এবং আত্মপক্ সিরনে
্থ সক্িৈা
আপনে ও আপোি সন্াে ৈাি সািানেে সক্িৈানে েথীভানব জিনখে
আপোি সন্ানেি আেিণ ও সিানেে জিোনিিাে জোে সিস্যা রােনে জসিা
জোনো আেিণগৈ জেৌিে বানিনৈ োয্েি হনে রােনে জসিা
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ূ নেনি্ষ্ট আনবগেনেৈ বা আেিণগৈ জেৌিে, জযসব জক্নত্র আপোি সন্ানেি সহােৈা প্রনোেে এবং জযসব জেৌিে সফে হনেনে,
ু
সপানিিসিহ:
জসগুনোি প্রনৈ আনোেপাৈ েরুে।

কর্মক্ষ
্
্স
র্মে
বর্ত
পাটর্ট 6: শারীন্রে ন্িোশ

PLOP-এি পাি্ 6 আপোি সন্ানেি স্বাথি্য ও জবনি ওিাি প্রনৈ িনোনেনবি েনি। IEP নিি আপোি সন্ানেি নিক্ণ প্রনরিোি
সানর সংনলিষ্ট িািথীনিে িক্ৈা এবং/অরবা সথীিাবধিৈাি প্রনৈ আনোেপাৈ েিনব।

ক
আিাি সন্ানেি তিনহে জবনি ওিা, োনে জিাো ও জোনখ জিখা সম্পনে্ আপনে েথী ৈর্য োোনৈ পানিে?
কু জোন্ িািথীনিে েি্োনণ্ড আিাি সন্াে অংিগ্রহণ েনি? জস জেিে েি্ক্ি বনে িনে হে?
স্নে
এিে জোনো জক্ত্র আনে নে, জযখানে আিাি সন্ানেি সহােৈা প্রনোেে? জোন্ সহােৈাগুনো ৈানে সাহায্য েনিনে?
কু বা জপ্রাগ্রানিি প্রনোেে হে,
প্রনবিনযাগ্যৈা েথীভানব আিাি সন্ানেি নিক্ানে প্রভানবৈ েনি? আিাি সন্ানেি যনি এেনি প্রনবিনযাগ্য স্ে
কু বাোইনেি সনযাগনে
ুয�ো
ৈাহনে জোন্ ধিনেি প্রিাণ আিানে েিা নিনৈ হনব? আিাি সন্ানেি প্রনবিনযাগ্যাৈাি োনহিা নে ৈাি স্ে
প্রভানবৈ
েিনব? (্কিশকোেযুিার আিশযুেিা আকছ, এমন ন্শক্াথথীকদর জনযু)
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
আপোি সন্ানেি েোেনে জোনো সথীিাবধিৈা আনে নেো
যনি আপোি সন্াে হুইেনেোি এবং/অরবা েোেে-সহােে যন্ত্র ব্যবহাি েনি
আপনে জযভানব নবশ্াস েনিে জয আপোি সন্াে িািথীনিেভানব জবনি ওনিনে
কু
সব্সাম্প্রনৈে ডাক্তানিি োে জরনে োো জয ৈর্য আপনে িনে েনিে জয স্নেি
োো উনেৈ
ঁ চু বা হাঁপানে)-এি বণ্ো এবং োনে জিাোনৈ বা জোনখ জিখানৈ জোনো সহােে ব্যবথিাি প্রনোেে
জোনো িািথীনিে অবথিা (জযিে নখেনে
রােনে ৈাি নববিণ
আপোি সন্ানেি িািথীনিে অগ্রগনৈ ও স্বাথি্য নেনে আপোি জোনো উনবেগ রােনে জসিা
কুমে
সাম্প্রনৈে ডাক্তানি ডেনিন্ট
এবং আপোি সন্ানেি স্বাথি্য ও িািথীনিে োনহিাি নববিণসম্বনেৈ ফি্ (্ন্িিন্ন্িাে্ক্তকদর জনযু ন্িকশষ
স্ন্িরার (অন্িেমযুিা) িান্হদা আিশযুেিা আকছ, অথিা শারীন্রে িান্হদার োরকে নাস্স িা পযুারা্কফশনযুাল আিশযুেিা আকছ, এমন
ন্শক্াথথীকদর জনযু)
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ুন
ূ এই জক্ত্রনিনৈ নেনি্ষ্ট সাির্য্থ ও োনহিা এবং জযসব সহােে উপেিণ আপোি সন্ােনে সাহায্য েনিনে, জসিা নেনখ িাখে।
ু
সপানিিসিহ:

কর্মক্ষ
্
্স
র্মে
বর্ত
পাটর্ট 7: িযুিস্াপনা িান্হদা

ব্যবথিাপো োনহিা হনো জসসব সহােে উপেিণ যা আপোি সন্ানেি অেে্য োনহিা পূ িণ েিনৈ জিওো হে। এি অন্ভকু্ক্ত হনৈ
পানি প্রাপ্তবেস্নিি জিো ৈত্তাবধানেি পনিিাণ এবং ক্াসরুনি ও নিক্ানেনি্িোে প্রনোেেথীে পনিবৈ্ে। যনি জোনো জেৌিে বা
পধিনৈ রানে যা আপোি সন্ানেি প্রনোেনেি জক্ত্রনিনৈ সহােৈা েিনৈ পানি, IEP নিি ৈা নেনে আনোেো েিনব।

ক
আিাি সন্ানেি পিানেখাে সহােৈা নিনৈ জোে জেৌিেগুনো োয্েি হনেনে?
ৃ হনেনে?
জোন্ নবনিষ নিক্েৈা পধিনৈ জরনে আিাি সন্াে উপেৈ
আিাি সন্ােনে সহােৈা নিনৈ ক্াসরুনিি পনিনবনি েথী পনিবৈ্ে েিা হনেনে?
জোন্ উপেিণ ও নবষেবস্তু আিাি সন্ানেি জেখাপিাে সহােৈা নিনৈ ব্যবহাি েিা হনেনে?
ু
আিাি সন্াে জোন্ সনেনি্
ষ্ট প্রাপ্ত বেস্নিি সহােৈা গ্রহণ েনিনে?
ুয�ো
আিাি সন্ানেি জোন্ সািানেে ও আেিণগৈ সহােৈা পাওোি সনযাগ
আনে?
ু
(পেসি ন্শক্াথথীকদর জনযু 1:1 িা দলেি পযুারা্কফশনযুাকলর সহায়িা সপান্রশ
েরা হকয়কছ) এেেে প্যািাপ্রনফিে্যাে আিাি সন্ােনে
েথী সহােৈা জিনবে? এেেে প্যািাপ্রনফিে্যাে েথীভানব আিাি সন্ােনে ে্যেৈি
নেেনন্ত্রৈ পনিনবনি (নেস্ট জিন্রিেনিভ এেভােিেনিন্ট)
ন্যূনতম
অংিগ্রহনণ সক্ি েিনবে? আিাি সন্াে প্যািাপ্রনফিে্যানেি প্রনোেেথীেৈা হ্াস েিনব বা বে্ে েিাি েে্য েথী েনি িক্ৈা ও স্বনেভ্িৈা আেত্ত
ুক্তি নে আিাি সন্ানেি উপি বা ৈানে জিওো পনিনষবাি গুণগৈ িাে-এ জোনো জেনৈবােে প্রভাব জফেনৈ
েিনব? এেেে প্যািাপ্রনফিে্যাে নেযনক্ত
পানি?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
নতুন নেেকিছু নিখনৈ বা েনিাি জোনো আে সম্পন্ন েিনৈ জয জেৌিে ও নবষেবস্তু সহােৈা েনি
আপোি সন্ােনে েৈে
ক্াসরুনিি পনিনবনি জয পনিবৈ্ে (জযিে আসে নবে্যাস) েিা হনে আপোি সন্ানেি েে্য ভানো হনব বনে িনে েনিে, ৈাি নববিণ
আপোি সন্ােনে যা প্রনণানিৈ বা উৎসানহৈ েনি, এবং এেই সানর যা বাধাগ্রথি বা নেরুৎসানহৈ েনি

অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ুন
ূ নেনি্ষ্ট নিক্েৈা পধিনৈ, উপেিণ, নবষেবস্তু, এবং সহােৈা যা আপোি সন্ানেি েে্য সহােে হনেনে, ৈা নেনখ িাখে।
ু
সপানিিসিহ:

কর্মক্ষ
্
্স
র্মে
বর্ত

পাটর্ট 8: সারারে ন্শক্া পাঠযুরিকম সিংন্লিষ্টেরে ও অগ্েন্ির ওপর িযুন্ক্তে িান্হদার িন্মো
ূ
সাধািণ নিক্া পাি্যরিি জসসব জ্ঞাে ও িক্ৈানে অন্ভকু্ক্ত েনি যা প্রনৈবনধিৈাযকু ক্ত নিক্ার্থীসহ সব নিক্ার্থী আেত্ত েিনব বনে প্রৈ্যািা
েিা হে। সাধািণ নিক্া পাি্যরিনি সংনলিষ্টৈা ও অগ্রগনৈ বািানৈ আপোি সন্ােনে সহােৈা জিওো নেনে IEP নিি আনোেো
েিনব।

ক
আিাি সন্ানেি প্রনৈবনধিৈা েথীভানব ৈাি সাধািণ নিক্া পাি্যরিনি সংনলিষ্টৈা ও অগ্রগনৈ অে্নে প্রভাব িানখ?
আিাি সন্ােনে যা জিখানো হনচ্ছ এবং জযভানব জিখানো হনচ্ছ, জসিানে আিাি সন্ানেি প্রনৈবনধিৈা েথীভানব প্রভানবৈ েনি?
ূ
আিাি সন্ােনে জযভানব িে্যােে
েিা হে, জসিানে আিাি সন্ানেি প্রনৈবনধিৈা েথীভানব প্রভানবৈ েনি?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
ূ
আপোি সন্ানেি প্রানৈষ্ানেে েক্্যসিনহি
(বৈ্িাে ও ভনবষ্যৎ) নববিণ
জয পয্ন্ আপোি সন্াে সাধািণ নিক্া পাি্যরিনি অপ্রনৈবধিথী সহপািথী নিক্ার্থীনিি পািাপানি (এিা স্মিণ জিনখ জয এই নবষেনিনে সব সিে
প্ররি নবনবে্য নহনসনব িাখনৈ হনব) অংিগ্রহণ েিা উনেৎ বনে আপনে িনে েনিে
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ু
সপানিি:
আপোি সন্ানেি জয প্রনৈবনধিৈা নেনি্ষ্টভানব সাধািণ নিক্া পাি্যরিনি ৈাি অংিগ্রহনণ প্রভাব িানখ এবং আপোি সন্াে জযভানব সাধািণ
নিক্া পাি্যরিনি ৈাি অপ্রনৈবধিথী সহপািথী নিক্ার্থীনিি পািাপানি অংিগ্রহণ েিনৈ পািনব বনে নিি িনে েনি

ব

আেিণ, ইংনিনেনৈ সথীনিৈ িক্ৈা, অধিত্ব বা িৃ নষ্ট প্রনৈবনধিত্ব, বনধিৈা বা রেবণ-প্রনৈবনধিত্ব, ভাবনবনেিনে িকু ব্েৈা এবং সহােে
প্রযকু নক্তি ব্যবহাি: এই পাঁেনি নবনিষ অবথিাি েরা IEP নিিনে অবি্যই নবনবেো েিনৈ হনব। নবনিষ অথিাগুনোি জোনোনি যনি
আপোি সন্ানেি নিক্াোনভি সক্িৈানে প্রভানবৈ েনি বা ৈাি যনি জোনো সহােৈা প্রনোেে হে, IEP নিনিং েোোনে IEP নিি
অবি্যই জসিা আনোেো েিনব।

ক
আেিণগৈ সিস্যা জিাোনবোে আিাি সন্ানেি নে বািনৈ সহােৈাি প্রনোেে? যনি প্রনোেে হে, ৈাহনে নে আিাি সন্ানেি আেিণগৈ
হস্তনক্প পনিেল্পো তৈনি আবি্যে?
(ইিংকরন্জ িাষা ন্শক্াথথীকদর জনযু) ইংনিনে ভাষা জিখাে আিাি সন্াে েথীভানব সাহায্য োভ েিনব?
(অন্ অথিা দষ্টি
ৃ ্ন্িিন্ী ন্শক্াথথীর জনযু) আিাি সন্ানেি নে জরেইে-এ নিক্ানেনি্িো বা জরেইে ব্যবহাি প্রনোেে?
জযাগানযানগ সহােৈাি েিাি েে্য আিাি সন্ানেি নে জোনো সানভ্স বা নডভাইস প্রনোেে?
ুক্তি
আিাি সন্ানেি নে জোনো অ্যানসসনিভ জিেনোেনে (সহােে প্রযনক্ত)
প্রনোেে? যনি প্রনোেে হে, ৈাহনে বানিনৈ নে আিাি সন্ানেি জোনো
অ্যানসসনিভ জিেনোেনে োগনব?
অপি জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ োই:

ক
আপোি সন্ানেি আেিণ নেেন্ত্রনণ োয্েি বনে আপোি োো জেৌিে
(ইিংকরন্জ িাষা ন্শক্াথথীকদর ন্পিামািাকদর জনযু) আপোি বানিনৈ েরা বনেে জয ভাষাে, জসিা সম্পনে্ ৈর্য
(দষ্টি
ৃ িা শ্রুন্ি বিেলযু আকছ, এমন ন্শক্াথথীর ন্পিামািাকদর জনযু) বানিনৈ আপোি সন্াে জয জপেিাে সানভ্স বা জয নডইভাস ব্যবহাি
েনি, নেংবা আপনে জযিানে আপোি সন্ানেি েে্য োয্েি হনৈ পানি বনে আপনে িনে েনিে, জসিা সম্পনে্ ব্যাখ্যা

অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ুন
ূ আপোি সন্ােনে ৈাি প্রনোেেথীেৈা নভনত্তনৈ জয নেনি্ষ্ট সহােৈা প্রিাে েিা হনব, জসিা, নেনখ িাখে।
ু
সপানিিসিহ:

পরামশ্সসমূহ
•

ুক
লিঙ্গুয়
জযসব নিক্ার্থীনে ইিংকরন্জ িাষা ন্শক্াথথী ন্হকসকি ন্িন্নিি েরা হকয়কছ ৈািা বাইনেগেোে
(নবেভাষথীে) জপেিাে এডনেিে
সানভ্স বা
ুক
লিঙ্গুয়
জপেিাোইেড বাইনেগেোে
জপেিাে এডনেিে
জপ্রাগ্রানিি জযাগ্য হনৈ পানি। আপোি সন্ানেি জযাগ্যৈা সম্পনে্ IEP নিিনে নেজ্ঞাসা েরুে।

•

আপোি সন্ােনে যনি বিনে েিা হে, ৈাহনে অবি্যই NYC, IEP-পি িারযুিামূলে অযুান্সসটি পটেকনালন্জ (সহায়ে ্ে্ন্ক্ত ন্ডিাইস)
কু
আনে এিে স্েগুনোি
িনধ্য জযে বিনে েিা হে। আপোি সন্াে যখে গ্ড 8 পথকে হাই স্কল
কুলে উঠকছ, ৈখে অবি্যই IEP নিিনে এিা
কু যানব, ৈখে IEP অেযােথী
ুক্তি নডভাইস পাওো
নু
নেনচিৈ েিনৈ বেনবে যানৈ আপোি সন্াে যখে ৈাি হাই স্নে
ৈাি আবনি্যে সহােে প্রযনক্ত
যাে।

পন্রমাপকোেযু উত্তরমারযুন্মে (পপাস্টকসকেডিারী) লক্যুসমূহ
(14 িা অন্রে িয়সী ন্শক্াথথীকদর জনযু)

পনিিাপনযাগ্য উত্তিিাধ্যনিে (জপাস্টনসনেন্ডানি) েক্্য: আপোি সন্ানেি প্রাপ্তবেস্ নহনিনব েথীবেযাপে, েি্েথীবে এবং নিক্াি িথীঘ্জিোিথী েক্্যসিূ হ নেনহ্নৈ েনি। IEP নিি আপোি সন্ানেি প্রনোেে, পেন্দ, অপেন্দ, এবং আগ্রহ নেনে আনোেো েিনবে যানৈ
আপোি সন্ােনে হাই স্কুে পিবৈ্থী েথীবনেি েে্য প্রস্তুৈ েিনৈ েক্্য নেধ্ািণ ও েি্োনণ্ডি পনিেল্পো েিা যাে।

ক
কু েথীভানব আিাি সন্ােনে হাই স্ে
কু পরিিথী নিক্া ও প্রনিক্নণি েে্য প্রস্তুৈ হনৈ সহােৈা েনি?
স্ে
কু েথীভানব আিাি সন্ােনে হাই স্ে
কু পরিিথী েি্েথীবনেি েে্য প্রস্তুৈ হনৈ সহােৈা েনি?
স্ে
কু আিাি সন্ােনে জোন্ পনিনষবাসিহ
কু পরিিথী স্বাধথীে েথীবে-যাপনেি েে্য প্রস্তুনৈনৈ সহােৈা েনি?
ূ প্রিাে েনি যা ৈানে হাই স্ে
স্ে
ূ হে?
এসব েক্্য েথীভানব আিাি সন্ানেি আগ্রহ, সাির্য্থ ও জপিা-পনিেল্পোি সানর সািঞ্স্যপণ্
ৃ ূ
ূ
এসব েক্্য নেধািনণ
আপনে েথীভানব বনত্তিেে
িে্যােনেি
ফোফে ব্যবহাি েনিনেে?
্
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
কু পরিিথী েথীবনেি সানর সংনলিষ্ট েক্্য ও আগ্রহসিহ
ূ
আপোি সন্ানেি োেিথী, নিক্া ও প্রনিক্ণ, এবং হাই স্ে
অপি জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
কু সনেনি্
কু পব্ৈথী্ স্বনেভ্ি েথীবনেি েে্য প্রস্তুনৈনৈ সহােৈা
ূ স্ে
ু
ু
সপানিিসিহ:
ষ্টভানব জোন্ উপানে আপোি সন্ােনে েনেে/োেিথী এবং হাই স্ে
ুন
েিনে বা সহােৈা েিনব, জসিা নেনখ িাখে।

পরামশ্সসমূহ
•

বেস 14 হনে, IEP নিি আপোি সন্ানেি োেিথী, নিক্া ও প্রনিক্ণ এবং স্বনেভ্ি েথীবে-যাপে িক্ৈাি সানর সংনলিষ্ট প্রাধাে্য ও আগ্রনহি
নভনত্তনৈ পন্রমাপকোেযু উত্তরমারযুন্মে (পপাস্টকসকেডিান্র) লক্যু তৈনি েিনব।

পন্রমাপকোেযু িারষভিে লক্যু
পনিিাপনযাগ্য বানষ্ে েক্্যগুনো হনো আপোি সন্াে এে নিক্া বেনি বাস্তবােে েিনৈ পািনব, জসসব েক্্যসিূ হ। েক্্যসিূ হ
প্রানৈষ্ানেে, সািানেে ও আেিণগৈ সিস্যাি প্রনৈ নেনবষ্ট, িািথীনিে সিস্যা সংরিান্, নেংবা অে্য জোে নিক্াগৈ োনহিা নবষেে হনৈ
পানি, যা PLOP-জৈ িোক্ত েিা হনেনেে। আপোি সন্ানেি োনহিাি জক্ত্রগুনো ও েথীভানব প্রনৈনি েক্্য ৈাি োনহিাি জক্ত্রগুনোনৈ
সহােৈা জোগানব, IEP নিি ৈা আনোেো েিনব।

ক
ূ অে্ে েিনৈ জপনিনেে? ো েনি রােনে ৈানে েথী সহােৈা জিওো হনব?
আিাি সন্াে েথী গৈ বেনিি েক্্যসিহ
ূ অে্ে েিনৈ হনব?
পনিবৈথী্ IEP নিনিং-এি আনগ আিাি সন্ানেি জোন্ েক্সিহ
আপনে েৈ ঘে ঘে প্রনৈনি েক্্য অে্নে অগ্রগনৈি প্রনৈ, এবং আপনে েথীভানব োেনবে েখে েক্্য অনে্ৈ হনব, ৈাি প্রনৈ েেি জিনবে?
দুর্বলত েৈাি জক্ত্রগুনো এবং সাধািণ নিক্া পাি্যরিনিি সানর সংনলিষ্ট?
এসব েক্্য েথীভানব আিাি সন্ানেি িব্
ুক
ূ ?
জোন্ জপেিাে এডনেিে
জপ্রাগ্রাি বা সংনলিষ্ট পনিনষবা প্রনৈনি েনক্্যি সানর সািঞ্স্যপণ্
(পেসি ন্শক্াথথীকে এেট 1:1, গ্রুপ ন্েিংিা ক্াসরুম পযুারা্কফশনযুাল সপান্রশ
ু
েরা হকয়কছ) এেেে প্যািাপ্রনফিে্যাে েথীভানব আিাি
ু
সন্ােনে ৈাি বানষ্ে েক্্য সহােৈা জিনবে এবং এিে জোনো বানষ্ে েক্্য আনে নে যা সনেনি্
ষ্টভানব আিাি সন্ানেি প্যািাপ্রনফিে্যানেি
সানর সম্পে্যু ক্ত?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
ু
জোনো েক্্যনে আপোি সন্ানেি েে্য সহােে িনে েিনে জসিা সপানিি
েরুে
লুন
গৈ বেনিি েক্্য অে্নে আপোি সন্ানেি অগ্রগনৈ নেনে েরা বেে
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ুন
ূ প্রনৈনি েক্্য এবং েথীভানব ৈা আপোি সন্ানেি োনহিাি জক্ত্রগুনোি সানর সম্পে্যু ক্ত, জসিা নেনখ িাখে
ু
সপানিিসিহ:

লক্ষ্য

চাহিদার ক্ষেত্র

রিপ�োর্ট
পিত
আপোি সন্ানেি অগ্রগনৈ েথীভানব পনিিাপ েিা হনব এং আপোনে েথীভানব োোে হনব, IEP নিি ৈা আনোেো েিনব।

ক
আিাি সন্ানেি অগ্রগনৈ আপনে েখে ও েথীভানব আিানে োোনবে?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
েৈ ঘে ঘে এবং জোন্ পধিনৈনৈ আপনে সন্ানেি অগ্রগনৈ সম্পনে্ োেনৈ আগ্রহথী
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু

সপান্রশেি
ু
প্াগ্াম এিিং সারিভিস
ু
ৃ পপেশাল এডকেশন
পাটর্ট 1: পপেশাল এডকেশন
প্াগ্াম/সারিভিস
ু

আপোি সন্ােনে ৈাি েূ ্যেৈি নেনষধাত্মে পনিনবনি সহােৈা েিাি েে্য বহু সংখ্যে পনিনষবা িনেনে। সাধািণ নিক্াি ক্ানস জোনো
সহােৈা, এইড বোিা আপোি সন্ানেি োনহিা পনিনষবা প্রিােসহ পূ িণ েিা যানব নে ো, IEP নিি জসিা আনোেো েিনব। যনি এিা
নেধ্ািণ েিা হনে রানে জয আপোি সন্াে এিে েথী প্রনযাে্য এইড (সহােে েি্থী), জপেিাে এডকুনেিে নিক্ে সহােৈা পনিনষবা
(SETSS), সংনলিষ্ট পনিনষবা (নিনেনিড সানভ্স) বা সিনবিৈ সহ-নিক্েৈা (ICT) ক্াস বোিাও সাধািণ নিক্াি ক্ানস অংিগ্রহণ েিনৈ
পািনবো, ৈাহনে অে্যাে্য ব্যবথিা, জযিে জপেিাে ক্াস বা জপেিাে স্কুনেি েরা নবনবেো েিা হনব। আপোি সন্ােনে জযসব জপ্রাগ্রাি
বা পনিনষবা জিওো হনব, IEP নিি ৈা আনোেো েিনব।

ক
ুক
আিাি সন্াে জোন্ জপেিাে এডনেিে
এবং সংনলিষ্ট পনিনষবা োভ েিনব, এবং ৈা েখে শুরু হনব?
ূ েিনব?
এসব পনিনষবাগুনো েথীভানব আিাি সন্ানেি োনহিা পিণ
েৈ ঘে ঘে এবং জোরাে পনিনষবাগুনো প্রিাে েিা হনব?
নু
এসব পনিনষবাগুনো নে গৈ বেনিি অেরূপ??
জেে অরবা জেে েে?
ুয�ো
এসব জপ্রাগাি ও পনিনষবা েথীভানব ে্যেৈি
নেনষধাত্মে পনিনবি ( LRE) োনভি সনযাগ
প্রিাে েিনব?
ন্যূনতম
নু
(পেসি ন্শক্াথথীকে পপেশাল ক্াস িা পপেশাল স্ল
েরা হয়) আিাি সন্ােনে েথী ৈাি অপ্রনৈবধিথী নিক্ার্থীনিি অেরূপ
এেই
ু
কু সপান্রশ
কু নিবনসি জোনো এেনি সিনেি েে্য আিাি সন্াে নে এেনি সাধািণ নিক্াি
নবষেবস্তু পিানো হনব ও এেই পিথীক্া জেওো হনব? স্ে
ক্াসরুনি রােনব?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
ু
জযসব পনিনষবা সপানিি
েিা হনচ্ছ, জসগুনো সম্পনে্ আপোি ভাবো, প্রনে, নেংবা উনবেগ
আপোি িনৈ, জোন্ পনিনষবাগুনো সবনেনে োয্েি বনে িনে হনেনে এবং আপনে যনি িনে েনিে জোনো পনিনষবা আপোি সন্ানেি োনহিা
জিিানৈ পািনে ো, জসগুনো
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ুন
ূ আপোি সন্াে জোন্ জপ্রাগ্রাি ও পনিনষবা োভ েিনব, জস পনিনষবা শুরুি ৈানিখ, থিাে ও সিে নেনখ িাখে।
ু
সপানিিসিহ:

পরামশ্সসমূহ
•

কু অংিগ্রহনণ ও নিক্াগৈ েক্্য অে্নে সহােৈা েিনৈ পানি সংনলিষ্ট পনিনষবাি
সিংন্লিষ্ট পন্রকষিা (ন্রকলকটড সারিভিস) এেনি নিক্ার্থীনে স্নে
নমুন
কুপেশন্যাল
ল্যাঙ্গুয়
েনেেনি েিো হনো অেনপিে্যাে জরিানপ, নফনেে্যাে জরিানপ এবং নপেে/ে্যাগেনেে
জরিানপ। আপোি সন্ানেি IEP নূযুনিম ন্নয়ন্্রিি
ু
পন্রকিকশ সংনলিষ্ট পনিনষবা সপানিি
েিনব। অনেে নিক্ার্থীি েে্য সংনলিষ্ট পনিনষবা ক্াসরুনি প্রিাে েিা হনব। আপোি সন্ােনে সহােৈা
প্রিানেি েে্য সংনলিষ্ট পনিনষবা প্রিােোিথী নিক্ে, প্যািাপ্রনফিে্যাে এবং অে্যাে্য বেস্নিি সানর োে েিনবে।

সপান্রশেি
ু
প্াগ্াম এিিং সারিভিস
ু
ৃ পপেশাল এডকেশন
পাটর্ট 2: দীরান্য়ি
ন্শক্া িছর (12-মাস) পন্রকষিা এিিং/অথিা েমসূ
্ঘায়িত
কর্ম ন্ি
দীর

ক
ুল যাওোি োিনণ নপনেনে পিাি ঝনেনৈ
ুঁ
আিাি সন্াে সািানিি (গ্রথীনমেি) িাসগুনোনৈ জোনো িক্ৈা বা যা নিনখনে ৈা ভনে
আনে নে? জেে
অরবা জেে েে?
ুক
আিাি সন্াে নে সািানি (গ্রথীনমে) জপেিাে এডনেিে
জপ্রাগ্রাি/সানভ্স োভ েিাি েে্য জযাগ্য? জেে অরবা জেে েে?
ুক
যনি হ্যাঁ হে, ৈাহনে সািানি জোন্ জপেিাে এডনেিে
জপ্রাগ্রাি/সানভ্স আিাি সন্াে োভ েিনব? এসব পনিনষবা আিাি সন্ােনে নিক্াবষ্
েোোনে েথীভানব সহােৈা জিনব?
এসব পনিনষবা জোরাে ও েখে প্রিাে েিা হনব?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
সািানিি (গ্রথীনমেি) িাসগুনোনৈ আপনার সন্াকনর িক্ৈা, জ্ঞাে ধনি িাখা এবং অগ্রগনৈ অে্ে েিা নেনে আিাি উনবেগ আনে
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ৃ বা সিেসথীিাসহ, ৈাি
ূ আপোি সন্ানেি েে্য জযসব পনিনষবা ও জপ্রাগ্রাি সপানিি
ু
ু
সপানিিসিহ:
েিা হে, জসগুনোি নববিণ, জযিে গ্রুনপি আেনৈ
ৈানেো েরুে। ৈর্য পাওো জগনে আপোি সন্ােনে জয পনিনষবা প্রিােোিথী পনিনষবা জিনবে, ৈাি োিও ৈানেোে িাখনৈ পানিে।

পরামশ্সসমূহ
•

কু সিেসনে
জযনহৈযেহেতু হাই স্নে
ূ ও পাি্যরিনি ব্যনৈরিি হে, জসোিনণ েৈ ঘে ঘে ও জোরাে পনিনষবা জিওো হনব, জসগুনো পনিবনৈ্ৈ হনৈ
কু জোনো ব্যবধাে আনে নে ো, ৈা নেনে আপোি সন্ানেি পগ্ড
ূ ্
পানি। আপনে যানৈ এেনি পবাভাস
জপনৈ পানিে, জসেে্য নিডল্ ও হাই স্নে
8-এর নিনিং-এ IEP নিনিি োনে আপনে প্রনে েরুে।

•

কু জপেিাে ক্ানসি অেপাৈ
নু
হাই স্নে
12:1 জরনে পনিবনৈ্ৈ হনে হনব 15:1। আপোি সন্ানেি পগ্ড 8 IEP নিনিং-এ IEP নিিনে এ
কু শুরু েিনে এসব পনিবৈ্ে হনব।
পনিবৈ্নেি ব্যাখ্যা নিনৈ এবং জিখানৈ হনব জয আপোি সন্াে ফে-এ (জহিন্োনে) হাই স্ে

পরীক্ায় ন্িকশষ িযুিস্া
কিছু

ক
পিথীক্াে নবনিষ ব্যবথিাগুনো েথী এবং আিাি সন্ানেি নে ৈাি প্রনোেে আনে?
আিাি সন্াে পিথীক্াে জোন্ নবনিষ ব্যবথিা োভ েিনব? আিাি সন্াে েখে জসগুনো পানব?
ুয�ো
এসব নবনিষ ব্যবথিা েথীভানব আিাি সন্ােনে ৈাি জ্ঞাে প্রিি্নেি সনযাগ
জিনব?
ুয�ো
জোন্ পিথীক্াে আিাি সন্াে এসব নবনিষ ব্যবথিাি সনযাগ
পানব?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
জযসব নবষে ক্াসরুনি ও জস্টনিি পিথীক্াে ভানো েিনৈ আপোি সন্ােনে সাহায্য েিনব বনে আপনে নবশ্াস েনিে, ৈাি বণ্ো নিে
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ূ ক্াসরুনি ও জস্টনিি পিথীক্াে আপোি সন্াে জযসব নবনিষ ব্যবথিা ও সহােৈা পানব, ৈাি ৈানেো তৈনি েরুে।
ু
সপানিিসিহ:

পরামশ্সসমূহ
•

ূ ভানব। নবনভন্ন ধিনেি পিথীক্া ও
পরীক্ায় ন্িকশষ িযুিস্া ক্াসরুনি, নডন্রিক্ট এবং জস্টনিি পিথীক্াগুনোনৈ ব্যবহাি েিনৈ হনব সািঞ্স্যপণ্
লুন
েখে প্রনৈনি নবনিষ ব্যবথিাগুনো ব্যবহাি েিা জযনৈ পানি, জস নবষনে IEP নিিনে ব্যাখ্যা েিনৈ বেে।

•

ু পিথীক্াে
এিে েথী আপোি সন্াে যনি ন্নউ ইয়ের্ক পস্টট অল্ারকনট অযুাকসসকমন্ট (ন্িেল্প মূলযুায়ন, NYSAA)-এ অংিগ্রহণ েনি, ৈবও
ূ । NYSAA-জৈ নবনিষ সনবধাি
ুবি
নবনিষ ব্যবথিা নেনে েরা বো গুরুত্বপণ্
ব্যবথিা োভ েিা োিাও নিক্ার্থীিা ক্াসরুনিি পিথীক্াি পািাপানি
কু
ূ
স্ে-নভনত্তে
িে্যােনেও
নবনিষ ব্যবথিা োভ েিনব।

•

কু
কু অভ নিউনেে আি্
পগ্ড 8-এ নিক্ার্থীিা জপেিাোইেড হাই স্নেি
ভনৈ্ পিথীক্া (SHSAT) এবং নফওনিনো এইে. োনগোনড্ো হাই স্ে
কু অনডিনে অংিগ্রহনণি জযাগ্য। জযসব নিক্ার্থী IEP ৈানিি েে্য পিথীক্াে নবনিষ ব্যবথিা
অ্যান্ড পািফনি্ং আি্স্-এ (োনগাোনড্ো হাই স্ে)
কু
আবি্যে েনি নিনেনে, ৈািা SHSAT এবং োনগাোনড্ো হাই স্নেি
অনডিনে এসব নবনিষ ব্যবথিাি জোনোনি জপনৈ পানি। আপোি
ুবিশে
সন্ানেি প্রনোেেথীে সনবনিষ
ব্যবথিাগুনো সম্পনে্ IEP নিিনে নেজ্ঞাসা েরুে।

উত্তরেমূলে েমোকডির
সমন্বিি পসট
কর্মক
(14 িা অন্রে িয়সী ন্শক্াথথীকদর জনযু)

উত্তিণিূ েে পনিনষবা হনো এেনি সিনবিৈ েি্োনন্ডি জসি যা হাই স্কুে পিবনৈ্োনে আপোি সন্ানেি েক্্য অে্নে সহােৈা েনি।
উত্তিণিূ েে পনিনষবা আপোি সন্ােনে জেখাপিা অব্যাহৈ িাখা, োেিথী োভ এবং স্বনেভ্ি েথীবে-যাপনেি েনক্্য েি্োনণ্ড সহােৈা
প্রিাে েনি। আপোি সন্ানেি ব্যনক্তে োনহিা, সাির্্য, অগ্রানধোি এবং আগ্রনহি েরা নবনবেোে জিনখ আপোি সন্ানেি েে্য নেনি্ষ্ট
েি্োণ্ড নেনে IEP নিি আনোেো েিনব।

ক
কু প্রিাে েিনব যানৈ আিাি সন্াে হাই স্ে
কু পরিিথী েথীবনেি েে্য প্রস্তুৈ
জোন্ ধিনেি নবনিষ নিক্ানেনি্িো, পনিনষবা, নেংবা অনভজ্ঞৈা স্ে
হনৈ পানি?
ূ ?
জসসব েি্োণ্ড েথীভানব আিাি সন্ানেি সাির্য,্থ অগ্রানধোি ও আগ্রনহি সানর সািঞ্স্যপণ্
কু পিবৈথী্ েথীবনেি েনক্্যি সানর িাোেসই?
এসব েি্োণ্ড েথীভানব আিাি সন্ানেি হাই স্ে
সেে েি্োণ্ড জোন্ স্টাফ বা এনেনন্স ৈত্তাবধাে েিনবে?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
কু পরিিথী েথীবনে আপোি সন্ানেি নিক্া, োেিথী এবং স্বনেভ্ি েথীবে-যাপনেি সানর সংনলিষ্ট েক্্যসিহ
ূ
হাই স্ে
কু পিবৈথী্ েথীবনেি েে্য আপোি সন্ানেি েক্্য ও আগ্রহ
হাই স্ে
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ুন
কু
ূ জয নেনি্ষ্ট উপানে আপোি সন্ােনে হাই স্ে-পিবৈথী
ু
সপানিিসিহ:
্ েথীবনেি প্রস্তুনৈনৈ সহােৈা েিা যানব, জসিা নেখে।

পরামশ্স
•

কু জরনে হাই স্ে
কু পিবৈথী্
আপোি সন্ানেি বেস যখে 14 হনব (নেংবা যরাযর হনে আিও েি বেনস) IEP নিি আপোি সন্ােনে হাই স্ে
কু
েথীবনে উত্তিনণ সহােৈা পনিেল্পো শুরু েিনব। আপোি সন্াে যখে পগ্ড 9-এ, ৈখে ৈাি বানষ্ে IEP নিনিং-এ আপোি সন্ানেি স্ে
কু পিবৈথী্ েি্োণ্ড থিাোন্নি সহােিানেি েে্য জপ্রাগ্রাি ও পনিনষবাসিহ
ূ সম্পনে্ IEP নিনিি োনে প্রনে েরুে।
জরনে স্ে

স্টে
আপোি সন্াে জস্টি ও নডন্রিক্ট-ব্যাপথী িূ ে্যােনে (অ্যানসস্জিনন্ট) অংিগ্রহণ েিনব নে ো, এবং জস যনি জসসব পিথীক্ািােোনে জোনো
নবনিষ ব্যবথিা োভ েনি, ৈাহনে জসিা েথী হনব, IEP নিি ৈা আনোেো েিনব। যনি আপোি সন্াে জস্টি এবং নডন্রিক্ট-ব্যাপথী
িূ ে্যােনে (অ্যানসস্জিনন্ট) অংিগ্রহণ ো েিনৈ হে, ৈাহনে আপোি সন্ানেি নেউ ইেে্ জস্টি অেিািনেি অ্যানসসনিন্ট (NYSAA)সহ আপোি সন্ানেি অগ্রগনৈ েথীভানব পনিিাপ েিা হনব, IEP-জৈ নিি আনোেো েিনব।

ক
সাধািণ নিক্াি নিক্ার্থীনিি িনৈা আিাি সন্ােও নে জৈিনে সেে নডন্রিক্ট ও জস্টনিি পিথীক্াে অংিগ্রহণ েিনব? যনি ো হে, জেে?
গ্র্যাজুয়
কু অপিে অরবা গ্র্যােনেিনে
ূ
আিাি সন্াে এখন জযসব িে্যােে
গ্রহণ েিনব, জসগুনো িন্িষযুকি ৈানিি স্ে
প্রভাব পিনব নে?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
গ্র্যাজুয়
কু গ্র্যােনেিে
ূ
হাই স্ে
ও েনেে এবং জপিাগৈ েক্্যসিনহি
প্রাসনগেেৈাে আপোি ও আপোি সন্ানেি িথীঘ্নিোিথী নিক্াগৈ েক্্য
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ুন
ূ আপোি সন্াে জয নেনি্ষ্ট পিথীক্াে অংি জেনব, জসিা এবং জোে অব্যাহনৈ রােনে জসিা নেনখ িাখে।
ু
সপানিিসিহ:

পরামশ্সসমূহ
•

নিক্ার্থীিা পগ্ড 7 জগ্রড জরনে আনবিে েিাি েে্য প্রস্তুৈ হনৈ শুরু েনি। শুধু জযসব নিক্ার্থী NYS নিনেন্টস্ পিথীক্া জিে, ৈািা এেনি হাই
কু নডনপ্ািাি েে্য জযাগ্য। আপাে সন্াে জযসব িে্যােনে
ূ
স্ে
অংিগ্রহণ েনি, জসগুনো ৈাি নডনপ্ািাি অপিনে েথী প্রভাব পিনব ৈা নেজ্ঞাসা
েরুে।

প্রত

আপোি সন্াে জেোনিে এডকুনেিে (সাধািণ নিক্া) ক্ানস ও অে্যাে্য স্কুে েি্োনণ্ড অপ্রনৈবধিথী নিক্ার্থীনিি সানর েৈিকুেকু অংিগ্রহণ
েিনব, IEP অবি্যই জসিা ব্যাখ্যা েিনৈ হনব। যনি জোনো জেনেনিনে োঞ্চ, স্কুে নট্প বা সিানবনি স্কুনেি বানে নিক্ার্থীনিি সানর
অংিগ্রহনণি েে্য অেকু নিানিৈ ো হে, ৈাহনে জসিা অবি্যই IEP-জৈ উনলেখ রােনৈ হনব।

ক
েখে ও জোন্ জক্ত্রগুনোনৈ আিিা সন্াে অপ্রনৈবধিথী নিক্ার্থীনিি সানর অংিগ্রহণ েিনব?
আিাি সন্াে নে জোনো নবেল্প িিথীিেো্ নিক্া (PE) ক্ানস অংিগ্রহণ েিনব? ক্াসগুনেি জিখনৈ জেিে হনব?
আিাি সন্াে নে ইংনিনে নভন্ন অে্য ভাষাে নডনপ্ািাি িৈাবেথী
্
জরনে অব্যাহনৈ পানব?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
আপোি সন্াে সাধািণ নিক্া ক্ানসি প্রনৈবধিথী েে এিে সহাপািথীনিি সানর আপোি সন্াে জোন্ পযাে
্ পয্ন্ অংিগ্রহণ আপনে প্রৈ্যািা
েনিে
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ূ জোন্ নেনি্ষ্ট ক্ানস এবং/অরবা নিনেি জোন্ সিে আপোি সন্াে অপ্রনৈবধিথী নিক্ার্থীনিি সনগে অংিগ্রহণ েিনব, আপনে জসিা নেনখ
ু
সপানিিসিহ:
ুন
িাখে। জোনো নবনিষ সহােৈা বা ব্যবথিা েিা হনব, জসিাি ৈানেো তৈনি েরুে।

পরামশ্সসমূহ
•

তটুকু পয্ন্ উপযক্ত
ু হে, প্রনৈবনধিৈাযক্ত
ু নিক্ার্থীনিিনে অপ্রনৈবধিথী নিক্ার্থীনিি সানর পিানেখা েিনৈ হনব। এিা আইে,
সবনেনে জবনি যৈিে
ৈনব গনবষণােও জিখা জগনে জয, সাধািণ নিক্াি ক্াসরুনি অনধে সিে অংিগ্রহনণি ফনে ৈা প্রনিৈিাে পিথীক্াগুনোনৈ অনধেৈি জস্াি
কু অেপনথিনৈ
নু
ূ আেিণ হ্াস েিাি নিনে নেনে যাে। এসব ফোফে নিক্ার্থীি প্রনৈবনধিৈা, প্রনৈবনধিৈাি ৈথীরেৈা,
অে্ে, স্নে
হ্াস, এবং সিস্যাপণ্
নেগে, নেংবা আর-সািানেে
্থ
অবথিাে জরনে স্বৈন্ত্র।

•

কু
ু
নিডল্ স্েগুনোনৈ
জযসব নিক্ার্থীনে জপেিাে ক্ানস সপানিি
েিা হে, ৈািা ঘে ঘে ক্াসরুিগুনোি িধ্য যাওো আসা েিনব এবং ৈাি নভন্ন
কু
নভন্ন নিক্ে রােনব। এিাি সম্াবো আনে জয, ৈািা হেৈ নভন্ন নভন্ন সহপািথী গ্রুনপি সানর ক্াস েিনব। আপনে আপোি সন্ানেি স্নেি
জপ্রাগ্রানিং এবং আপোি সন্ােনে জোনো পনিবৈ্নেি েে্য েথীভানব সবনেনে ভাে প্রস্তুৈ েিা যাে, জস ব্যাপানি প্রনে েিনৈ পানিে।

ব

আপোি সন্ােনে সবনেনে নেিাপিভানব, আপোি বানিি সবনেনে োোোনে িাস্তাি পাঁি জরনে স্কুে বানস েনি আো জেো েিানে
নবনিষ পনিবহে বনে। স্কুে বানস এেেে বাস োেে ও নিক্ার্থীনিি ৈত্তাবধােোিথী েি্থী, উভে স্টাফ নেযকু ক্ত রােনবে। নেেকু
নেেকু নিক্ার্থীি বািনৈ নবনিষ ব্যবথিাি প্রনোেে হে, জযিে সথীনিৈ যাৈাোৈ সিে, ট্্যান্সনপানি্িে প্যািাপ্রনফিে্যাে, োস্, এবং
অে্য জোনো নেনেৎসা নবষেে ব্যবথিা। নেনেৎসা নবষেে নবনিষ ব্যবথিাি েে্য প্রনোেে এেেে নেনেৎসনেি োে জরনে পেষ্টভানব
আপোি সন্ানেি িািথীনিে অবথিা এবং জেে ৈাি নবনিষ ব্যবথিাি প্রনোেে, ৈাি পেষ্ট নববিণসহ বৈ্িাে নেনেৎসা নবষেে প্রািাণ্য
োগেপত্র। আপোি সন্ানেি নবনিষ পনিবহে প্রনোেে হনে IEP নিি ৈা নেনে আনোেো েিনব।

ক
আিাি সন্ানেি নে অে্য সাইনি নবনিষ ক্াস অরবা েি্সূ নেনৈ আসা যাওোি েে্য পনিবহে প্রনোেে হনব?
নুর�ো
ূ েিনৈ ও জোরাে েিা নিনৈ হনব? (আপোনে এিাি েে্য IEP নিনিং-এি
পনিবহনে বািনৈ নবনিষ ব্যবথিাি অেনিাধ
োোনৈ জোন্ ফি্ পিণ
আনগই োোনৈ হনব যানৈ আপনে পযানোেোি
েে্য প্রনোেেথীে প্রািাণ্য োগেপত্র অগ্রথীি েিা নিনৈ পানিে।)
্
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
আপোি সন্াে পাবনেে ট্ান্সনপানি্িে ব্যবহাি েনি নে ো
আপোি সন্ানেি নে জোনো জপেিাে যনন্ত্রি প্রনোেে, যাি েে্য নবনিষ পনিবহে আবি্যে?
যাৈাোোনে জোনো নবনিষ যত্ন বা সহােৈা প্রনোেে হনে জসিা
কু যাৈাোৈ েিনৈ অপািগ হনৈ পানি, জসিা
আপোি সন্ানেি যনি নবনিষ জোনো োিণ রানে যাি েে্য জস সহােৈা োিা স্নে
আপোি সন্ানেি যনি থিােথী িািথীনিে/অনথি-তবেে্য, জোনো িািাত্মে জ্ঞােগৈ সিস্যা অরবা িািাত্মে িােনসে প্রনৈবনধিত্ব এবং প্রিানণৈ
কু ও বানিনৈ যাওো-আসাে জোনো ব্যবথিাপো ও সহােৈা
আরিিণাত্মে এবং/অরবা নবধ্ংসথী আেিনণি েক্ণ রানে, যাি োিনণ বানস স্ে
প্রনোেে হে
দুর্বলত েৈাি বণ্ো সম্বনেৈ সাম্প্রনৈে নেনেৎসানবষেে োগেপত্র ও ফি্
আপোি সন্ানেি স্বাথি্য ও িািথীনিে িব্
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ূ আপোি সন্াে জয নবনিষ পনিবহে বা সহােৈা োনভি জযাগ্য, জসগুনোি এবং এসব সহােৈা পাওোি েে্য আপোনে এবং/অরবা
ু
সপানিিসিহ:
নিিনে জয পিবৈথী্ পিনক্প নেনৈ হনব, ৈাি ৈানেো তৈনি েরুে।

পরামশ্সসমূহ
•

ূ আপোি সন্াে জয নবনিষ পনিবহে বা সহােৈা োনভি জযাগ্য, জসগুনোি এবং এসব সহােৈা পাওোি েে্য আপোনে এবং/
ু
সপানিিসিহ:
অরবা নিিনে জয পিবৈথী্ পিনক্প নেনৈ হনব, ৈাি ৈানেো তৈনি েরুে।

শি
ু
নির্দে

সকু পানিিেৃৈ নিক্া নেনি্িোি োিানিাি অর্ হনো জয নিক্াগৈ ব্যবথিাে আপোি সন্ানেি IEP বাস্তবােে েিা হনব। োিানিানৈ
ৈানেোভকুক্ত আপোি সন্াে জয ধিনেি ব্যবথিাে জপেিাে এডকুনেিে জপ্রাগ্রাি ও পনিনষবা োভ েিনব (জযিে েনিউনেনি স্কুে, নডন্রিক্ট
75, নেংবা োে-পাবনেে স্কুে), জসগুনো ৈানেোভকুক্ত রােনব। IEP স্কুে োিানিা সকু পানিনিি জিৌনেে নভনত্ত গিে েনি। IEP নিি
আপোি সন্ানেি সাির্্য, োনহিা, েক্্য এবং জসসব েক্্য অে্নেি েে্য প্রনোেেথীে পনিনষবাসিূ হ সহ িোক্ত েনি IEP-এি সেে
উপািাে তৈনি ও নবনবেোি পনিই শুধকু IEP নিি আপোি সন্ানেি উপনযাগথী স্কুে োিানিাি সকু পানিি েিনব।

ক
কু যানব, জসিাি উপি আিাি সন্ানেি সপানিিেৈ
ৃ স্ে
কু োিানিা নে জোে প্রভাব িাখনব?
ু
আিাি সন্াে িিমাকন
নেংবা আোমীকি জোরাে স্নে
বর্ত
ৃ োিানিা নে আিাি সন্ানেি ে্যে্যৈি
ু
এই সপানিিেৈ
নেনষধাত্মে পনিনবি (LRE)-এি প্রনৈনেনধত্ব েনি?
ন্যূন
ৃ োিানিা নে ৈাি হাই স্ে
কু নডনপ্ািা নেবােনে
ু
্
আিাি সন্ানেি সপানিিেৈ
জোনো প্রভাব জফেনব?
ু
(পোকনা NYC DOE পপেশালাইজড্ স্ল,
োঠাকমা সপান্রকশর
জনযু)
ষানির্দে
কু অন্কমান্দি নন-পািন্লে স্ল,
কু ন্েিংিা িান্েকি ন্শক্ান্নকদশনা
নু
আিাি সন্ােনে েথী ৈাি অপ্রনৈবধিথী নিক্ার্থীনিি অেরূপ
এেই নবষেবস্তু পিানো হনব ও এেই পিথীক্া জেওো হনব?

অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
কু যানব, জস প্রসনগে আপোি প্রাধাে্য
আপোি সন্াে জোরাে স্নে
কু বাোই বা ফোফনে উপি আপোি সন্ানেি সপানিিেৈ
ৃ োিানিাি ভনিোি
ূ
ু
আপোি সন্ানেি স্ে
ব্যাপানি আপোি জোনো সিস্যা রােনে
জসিা
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ৃ স্ে
কু োিানিাি সানর সানর জেনো এিানৈ ে্যেৈি
ূ সপানিিেৈ
ু
ু
সপানিিসিহ:
নেেনন্ত্রৈ পনিনবি (LRE) আপোি সন্ানেি েে্য নবনবেো েিা
ন্যূনতম
ুন
ুন
ৃ
ু
ু
হনেনে, ৈা নেনখ িাখে। নিনিং-এি পি সপানিিেৈ
োিানিা সম্পনে্ জোনো সনেনি্
ষ্ট ৈর্য, যা আপনে স্মিণ িাখনৈ োে, ৈা নেনখ িাখে।

পরামশ্সসমূহ
•

কু জপ্রাগ্রাি বা অেনিানিৈ
কু জড আ্যান্ড জিনসনডেনিোে স্ে,
কু আপোি সন্ানেি
নুম�োদ
NYC DOE জপেিাোইেড্ হাই স্ে
েে-পাবনেে হাই স্ে,
কু বা আপোি নেেিবৈথী্ আগ্রনহি স্নে
কু অংিগ্রহণ েিাি িনৈা নেেকিছু নেেকিছু জক্নত্র সপানিিেৈ
ৃ স্ে
কু োিানিা ভনিো
ূ
ু
জোে স্নে
িাখনৈ পানি।
ৃ োিানিা আপোি সন্ানেি হাই স্ে
কু নেবােনেি
ূ
ু
ু
সনেনি্
ষ্টভানব পগ্ড 8-এি নিক্ার্থীনিি জক্নত্র নেেকিছু সপানিিেৈ
্
জক্নত্র ভনিো
িাখনৈ পানি।
ৃ স্ে
কু োিানিা জোনো ভনিো
ূ
ু
আপোি সন্ানেি বাোইনেি জক্নত্র সপানিিেৈ
িাখনব নে ো, জসিা IEP নিিনে নেজ্ঞাসা েরুে।

সিংন্ক্প্তসার
পাটর্ট 1: ্কমাশকনর শির্ত
পিবৈ্থী জগ্রনড উত্তিনণি েে্য আপোি সন্াে যনি জস্টি বা নসনি নভনত্তে পিথীক্াে অংিগ্রহণ েনি, ৈাহনে আপোি সন্ােনে সেে
নিক্ার্থীি িনৈা এেই প্রনিৈ প্রনিািনেি িনৈ্ি অধথীনে নবনবেো েনি হনব নে ো, অরবা আপোি সন্ােনে নভন্ন জোনো প্রনিািনেি
িৈ্ পূ িণ েিনৈ হনব নে ো, IEP নিি ৈা আনোেো েিনব। যনি সংনিানধৈ প্রনিািনেি িৈ্ সকু পানিি েিা হে, ৈাহনে জস িােিণ্ড
IEP-জৈ অবি্যই নববিণ নিনৈ হনব।

ক
এে জগ্রড জরনে অপি জগ্রনড প্রনিািনেি নবষেনি েথীভানব নেধািণ
্ েিা হনব?
তুলন
প্রনিৈ প্রনিািনেি িৈ্ েথী েথী এবং েথীভানব আিাি সন্ােনে এসব প্রনিািনেি িাে-এি সানর ৈেো
েিা হনব।
ু
প্রনিািনেি িাে নে আিাি সন্ােনে জিষ অবনধ প্রনিৈ িােিনণ্ডি েে্য প্রস্তুৈ েিনৈ সপানিি
েিা হে?
অে্য জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ পানি:

ক
ূ
জগ্রড-স্তনিি প্রনিৈ িাে পিনণ
আপোি সন্ানেি সাির্য্থ প্রসনগে আপোি প্রৈ্যািা
অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

পরামশ্সসমূহ
•

নু
IEP

আনে, এিে অনৈ অল্প সংখ্যে নিক্ার্থীিই শুধু সংনিানধৈ িােিণ্ড প্রনোেে হনব। আপোি সন্ােনে যনি এেনি সংনিানধৈ িাে অেযােথী
নবনবেো েিা হে, ৈানে ৈাি IEP-জৈ উনলেনখৈ সাক্িৈা এবং/অরবা গনণনৈি এইসব বানষ্ে েক্্য অে্ে েিনৈ হনব অরবা প্রনিািনেি
ু
েে্য পযাপ্ত
্ অগ্রগনৈ জিখানৈ হনব। যনি সংনিানধৈ প্রনিািনেি িােিণ্ড সপানিি
েিা হে, ৈাহনে IEP-জৈ অবি্যই জস িােিনণ্ডি বণ্ো
ূ জয
জিওো রােনৈ হনব এবং আপোি সন্ানেি জেে সংনিানধৈ প্রনোেে, ৈাি োিণ উনলেখ রােনৈ হনব। এিা স্মিণ িাখা গুরুত্বপণ্
কু পযানে
প্রনিািনেি িােিণ্ড পনিবৈ্ে হে সািনেে এবং ৈা হাই স্ে
্ েিা হে ো।

সিংন্ক্প্তসার

পাটর্ট 2: ন্পিামািার উকবেে ও অনযুানযু ন্িেল্প পেগুকলা ন্িকিন্িি হকয়কছ
IEP-এি “সংনক্প্তসাি" পৃ ষ্াি অন্ভকু্ক্ত আনে িকু ইনি গুরুত্বপূ ণ্ উপেিণ: "অে্যাে্য নবেল্প জযগুনো নবনবনেৈ হনেনে" এবং "নপৈািাৈাি
উনবেগসিূ হ।" জযসব নিক্াগৈ োিানিা নবনবনেৈ হনেনে এবং জসগুনো জেনো বনে্ৈ হনেনে, জসগুনো IEP-জৈ "অে্যাে্য নবেল্প
জযগুনো নবনবনেৈ হনেনে" জসেিনে ৈানেোভকুক্ত রােনব। জযিে, যখে সকু পানিিেৃৈ োিানিা নেনে আনোেো হে, ৈখে IEP নিি
প্ররনি অবি্যই এেনি েনিউনেনি স্কুনে সাধািণ নিক্া ক্াসরুনিি েরা নবনবেো েিনব। এনি প্রৈ্যাখ্যাৈ হনে IEP-জৈ অবি্যই
উনলেখ রােনৈ হনব জয জসনি প্রৈ্যাখ্যাৈ হনেনে। আপোি সন্ানেি জেখাপিা বা জপেিাে এডকুনেিে পনিনষবা সম্পে্ আপোি জোনো
সাধািণ উনবেগ রােনে ৈা “নপৈািাৈাি উনবেগসিূ হ" জসেিনে েনরভকুক্ত েিা হনব।

ক
সপান্রশেি
ু
প্াগ্াম/সারিভিস জসেিনে IEP নিি জযসব নবষে আনোেো েনিনে, জসগুনো োিা নবনবেোি েে্য আি নে
ু
ৃ পপেশাল এডকেশন
নে নবষে িনেনে?
জসসব নবষেগুনো জেে প্রৈ্যাখ্যাে েিা হনো?

অপি জযসব প্রনে আনি নেজ্ঞাসা েিনৈ োই:

ক
ুক
অে্য জযসব জপেিাে এডনেিে
পনিনষবা িনেনে যা আপোি সন্ানেি উপোনি আসনব বনে আপনে নবশ্াস েনিে।
ুক
আপোি সন্ানেি নিক্া বা জপেিাে এডনেিে
পনিনষবা সম্পনে্ আপোি জয সাধািণ উনবেগ িনেনে। এই জসেিনে IEP
ু
ূ েনরভক্ত েিনব।
নিি আপোি উনবেগসিহ

অে্য জযসব ৈর্য আনি োোনৈ োই:

দ্রষ্টিযু
ূ অে্য জপ্রাগ্রাি এবং/অরবা পনিনষবাসিহ,
ূ যা নবনবেো েিা হনেনে ও জেে প্রৈ্যাখ্যাৈ হনেনে, এবং আপোি
ু
সপানিিসিহ:
ু েরুে।
সন্ানেি নিক্া সম্পনে্ আপোি উনবেগ ৈানেোভক্ত

পরামশ্সসমূহ
•

কু
কু আনগ জিওো হেনে বনে জোনো
নু
ূ েিনব বনে প্রৈ্যানিৈ। জোনো স্নে
স্েগুনো
IEP-জৈ প্রিত্ত রূপনিখা অেযােথী
নিক্ার্থীনিি োনহিা পিণ
ু
ু
পনিনষবা প্রৈ্যাখ্যাৈ হনৈ পািনব ো। আপনে যনি সম্মৈ হে জয, IEP নিি জয জপ্রাগ্রাি সপানিি
েনিনে, ৈা আপোি সন্ানেি েে্য উপযক্ত,
কু
কু
ৈাহনে স্েনে
জস জপ্রাগ্রাি নিনৈ হনব। জোনো নেনি্ষ্ট জপ্রাগ্রাি বা পনিনষবা প্রিানে স্নেি
সাির্য্থ সম্পনে্ যনি আপোি উনবেগ রানে, ৈাহনে
আপোনে জস নবষেনি নেনে নপ্রনন্সপ্যানেি সানর েরা বেনৈ হনব। যনি নপ্রনন্সপ্যানেি সানর েরা বোি পিও আপোি উনবেগ রানে, ৈাহনে
ু
আপনে আপোি নডন্রিক্ট সপানিনন্টেনডন্ট
অনফনসি ফ্যানিনে সানপাি্ জোঅনড্নেিনিি সানর েরা বেনৈ পানিে।

দ্রষ্টিযু

সকু পানিিসিূ হ: জোনো েূ িান্ দ্রষ্টব্য নবষে রােনে জসিা নেনখ িাখাি বা আপোি স্মিনণ িাখাি েে্য এই অংিনি ব্যবহাি েরুে।
েখে েূ িান্ IEP প্রৈ্যািা েিনৈ পানিে ও েথীভানব ৈা আপোি োনে পািানো হনৈ পানি, আপনে োইনে জসিা এখানে নেনখ িাখনৈ
পানিে।

দ্রষ্টিযু

দ্রষ্টিযু

জেনে নেে ও োনেনে নিে

কু IEP তৈনিি েে্য
এেনি নিক্ার্থী-জেন্দথীে নিডল্ স্ে
কু
ূ
পনিবাি ও স্েসিনহি
েে্য এেনি সহােে নেনি্নিো

T&I 31348 (Bangla/Bengali)

অন্িন্রক্ত িকথযুর জনযু 718-935-2007 নম্বকর পফান েরুন।
অথিা www.schools.nyc.gov/specialeducation সাইট পদখন
ু

