স্পেশাল এডু কেশন রিেভারি সারভি স

রিয় রিতামাতা ও অরভভাবে,
স্কুল বছি যখন আবাি শুরু হকে, আমিা জারন সশিীকি িূর্ি-রিবস রশক্ষা গ্রহকর্ি জনয স্কুকল স্পেিাি বযািাকি আিনাকিি অকনে উকেগ িকয়কছ। রশক্ষার্থীকিি সম্পৃ ক্ত ও
অগ্রগরত বজায় িাখকত আমিা িকেষ্টা েকিরছ, রেন্তু জারন স্পয রবশ্ববযািী মহামািী েলাোকল সেল রশক্ষার্থীিই রশক্ষা অজিকন রেছু টা রবঘ্নতাি অরভজ্ঞতা হকয়কছ। স্কুল স্পখালাি
সময় ইরিরভজু য়ালাইজড এডু কেশন স্পিাগ্রাম (IEP) সহ রশক্ষার্থীকিি োরহিা িূিকর্ আমাকিি স্পয িরিেল্পনা, তা জানাকত আজ আমিা রলখরছ।
এই স্পহমকে শুরু েকি, স্পেশাল এডু কেশন রিেভারি সারভি স (িুনরুদ্ধািমূলে িরিকেবা) িিান েিাি জনয, িরতটি DOE স্কুল এেটি আেটািস্কুল অর্থবা শরনবাকিি স্পিাগ্রাম
(অর্থবা এই দুটিি এেটি রমশ্র িরিকেবা) অোি েিকব। স্পেশাল এডু কেশন রিেভারি সারভি স হকে িরতটি রশক্ষার্থীি বযরক্তগত োরহিা িূিকর্ রনরিি ষ্টেৃত রবকশোরয়ত রশক্ষা
রনকিি শনা এবং সংরিষ্ট িরিকেবাসমূহ (রিকলকটড সারভি স)। IEP-যুক্ত রশক্ষার্থীকিি এই িরিকেবাগুকলা রশক্ষার্থীকিি রনয়রমত রশক্ষা রিবকসি িাশািারশ িিান েিা হকব। এগুরল,
আিনাি স্পযকোন োরহিাি অনুকিাধ অর্থবা িশাসরনে িরিয়াি জনয অকিক্ষা বযতীত আিনাি সোকনি জনয যর্থাশীঘ্র সম্ভব বাড়রত িরিকেবা লাকভি সুকযাগ িিান েকি।
আমিা যখন রশক্ষার্থীকিি িুনিায় রেকি আসায় স্বাগত জানাকবা, স্কুলগুকলা আিনাি সোকনি IEP-এি লক্ষয অজিকনি অগ্রগরত রনরবড়ভাকব িযিকবক্ষর্ েিকব। এছাড়াও,
রশক্ষা বছি েলাোকল আিনাি সোকনি অগ্রগরত ও োরহিা সম্পকেি আিনাি মতামতকে আমিা গুরুত্ব স্পিই। মধয-নকভম্বকিি মাঝামারঝ, আিনাি সোকনি রশক্ষে অর্থবা
সংরিষ্ট িরিকেবা (রিকলকটড সারভি স) িিানোিী আিনাি সাকর্থ স্পযাগাকযাগ েিকবন, এবং আিনাি মতামত এবং িছন্দানুযায়ী স্পযকোকনা সময়সূেীি রভরিকত, আিনাি
সোকনি স্পেশাল এডু কেশন িুনরুদ্ধািমূলে িরিকেবাসমূকহি (রিেভারি সারভি স) জনয এেটি িরিেল্পনা িস্তুত েিকবন।
স্পবশীিভাগ রশক্ষার্থীি স্পক্ষকে, স্পেশাল এডু কেশন িুনরুদ্ধািমূলে িরিকেবাসমূ হ (রিেভারি সারভি স) নকভম্বি রেংবা রডকসম্বকি শুরু হকব। এইসব িরিকেবা গ্রহর্ আিনাি
সোনকে তাি স্পযকোন বাড়রত িরিকেবা লাকভি অরধোি খবি েিকব না। মােি 2020 স্পর্থকে আিনাি সোকনি অগ্রগরত এবং স্পযসব িরিকেবা িিান েিা হকয়কছ স্পসসব
রবকবেনায় রনকয় আিনাি স্পোন বাড়রত িরিকেবা লাগকব রেনা স্পসটি আকলােনাি জনয আমিা স্কুল বছকিি িকিি রিকে আিনাি সাকর্থ স্পযাগাকযাগ েিকবা।
এই রশক্ষা বছি আিনাি সোকনি রশক্ষা অজিন ও রবেরশত হওয়ায় সকবিািম সহায়তা েিকত, আিনাি সাকর্থ অংশীিারিত্ব েিকত আমিা িরতশ্রুরতবদ্ধ। স্পেশাল এডু কেশন
িুনরুদ্ধািমূলে িরিকেবাসমূহ (রিেভারি সারভি স) সম্পকেি আকিা জানকত, অনুগ্রহ েকি 5 অকটাবি, 2021, তারিকখ সন্ধ্যা 7:30 PM িরিবািকিি জনয সিাসরি সম্প্রোিেৃত
ভােুি যয়াল তর্থয অরধকবশকন, স্পযাগ রিন, অর্থবা আমাকিি ওকয়বসাইটটি স্পিখুন। আিরন আিনাি সোকনি স্কুকলি সাকর্থও স্পযাগাকযাগ েিকত িাকিন,
ইকমইকল specialeducation@schools.nyc.gov - ঠিোনায়, রেংবা স্পোকন - 311 নম্বকি।
শুকভোকে,

ক্রিক্রিনা ফ াটি (Christina Foti)
স্পডিুটি রেে অযাোকডরমে অরেসাি
রডরভশন অভ স্পেশালাইজড ইনস্ট্রােশন অযাি স্টুকডন্ট সাকিাটি
রনউ ইয়েি রসটি রডিাটিকমন্ট অভ এডু কেশন

