Bengali 504 Plan

বিশেষ শিক্ষা প্রক্রিয়া
আপিার বেশুর বি পিাশোিা িরশে িষ্ট হয়? আপিার বেশু বি বিিযালশয় পিাশিা অস্ুবিধার স্ম্মুখীি হশে র্া োর পিাশোিায়
িযাঘাে ঘিাশে? বি ধরশের স্াহাশর্যর প্রশয়াজি ো বিধারে
য
িরার জিয বিিযালশয়র বেক্ষি িা বিিযালয় িেৃপ
য শক্ষর স্াশথ িথা িলুি।
পেিীিশক্ষর স্িল স্ুশর্াগ-স্ুবিধা পিয়ার পরও র্বি উক্ত বেশুর পিাশিা উন্নবে পিখা িা র্ায় োহশল বেশুটিশি “বিশেষ বেক্ষা
িযিস্থা”’র অধীশি বিশয় আস্শে হশি।
ধাপ ১ – রেফানেল
বিিযালশয় আপিার বেশু বি িশর এ বিষশয় আপবি র্বি উশদ্বগ প্রিাে িশরি
োহশল আপবি বেশুর িমক্ষমো
য
ও প্রশয়াজি স্ম্পবিযে মূলযায়ি িরার জিয
অিুশরাধ িরশে পাশরি।
 প্রাি-বিিযালয় বিশেষ বেক্ষা িবমটির িাশে বলবখেিাশি এ িযাপাশর আশিিি িরা
র্াশি। (বস্বপএস্ই, িয়স্ ৩-৫)।
 অথিা বিশেষ বেক্ষা িবমটির িাশে (বস্বপএস্ই, িয়স্ ৫-২১)। এই িবমটিশে বেশুর
বপো-মাো, বিশেষ বেক্ষি, বিয়বমে বেক্ষি স্হ অিযািয আশরা অশিশি
রশয়শেি।
 আপিার পরিশিযর অিুশরাধপশত্রর িবপ স্শে রাখুি।
ধাপ ২ – ব্যাক্রিগত মূ লযায়ে
বিশেষ বেক্ষা িযিস্থা আপিার বেশুর জিয িেিুিু স্াহার্যিারী হশি ো বিিযালশয়
আপিার বেশুর িক্ষো র্াচাইশয়র মাধযশম বিধারে
য িরা।
ধাপ ৩ – শব্নিষ শিক্ষা রেব্াে জেয র াগযতা শেধােণ
ধ
আপিার বেশুর মূলযায়ি প্রন্ডিয়া স্ম্পন্ন হিার পর বস্বপএস্ই িা বস্বপই িবমটি
আপিার বেশুর জিয বি ধরশের বিশেষ বেক্ষা িযিস্থা িাশলা হশি পস্ িযাপাশর
বস্দ্ধ্বান্ত বিশি।
ধাপ ৪ – একক শিক্ষা কা িম
ধ
( আইইশপ )
আপিার বেশু বিশেষ বেক্ষা পস্িা পাওয়ার পর্াগযো লাশির পর িবমটি এিি
বেক্ষা িার্িম(আইইবপ)
য
গিি িরশি।আইইবপ এিটি িবলল র্া বেশুর েন্ডক্ত
এিং পর্ পস্িা ও স্হায়ো পস্ পাশি এিং োর িাবষি
য লক্ষয িেিা
য িরশি।
ধাপ ৫ – ব্াশষ ক
ধ প ানলাচো/পূ
ধ
ণ মূ
ধ লযায়ে
 এই িবমটি প্রবে িের আইইবপ পি পর্াশলাচিা
য
(িাবষি)
য িশর পিখশি লক্ষযমাত্রা
পূরে হশয়শে বিিা এিং পিমি অেগবে হশয়শে।
 বেশুশি অিেযই প্রবে বেি িের অন্তর আিুষ্ঠাবিিিাশি পূেমূয লযায়ি িরা
হশি,েশি এই িার্িমশি
য
পর্শিাি স্ময় পর্াশলাচিা
য
িরা হশে পাশর।
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আপবি
জানেে বি

?

বি ইন্ডিবিজুয়াল উইি বিস্যাবিবলটিস্
এিু শিেি এক্ট( আইবিইএ) আইিটি ১৯৭৫
স্াশল িংশেস্ দ্বারা িার্ির
য িরা হশয়শে র্াশে
োরীবরিিাশি অক্ষম বেশুরাও অিযািয
বেশুশির মে স্টিিিাশি বিিামুশলয
জিস্াধারশের বেক্ষা পপশয় থাশি।

৮.৪ % োত্র-োত্রী IDEA (আইবিইএ)
এর অধীশি বিশেষ বেক্ষা িযিস্থা পপশয়
থাশি।
২০১০-২০১১ বেক্ষািশষ আইবিইএ/বিশেষবেক্ষা
য
পথশি পিরুশিা ১৪-২১ িেশরর োত্র-োত্রীশির
মশধয ৬৩.৮% স্নােি বিেী বিশয় পির হশয়শে।

এই প্রন্ডিয়ার প্রবেটি ধাশপ বপো-মাো’র
গুরুত্বপূে অিিাি
য
রশয়শে। োই বপোমাোর িৃঢ়িাশি জবিে থািার জিয
উৎস্াবহে িরা হয়।
পরফাশরন্স এিং েথযঃ -specialeducationadvisor.com

-futureofchildren.org -disabilitycompendium.org
আশরাও েশথযর জিয বিবস্ি িরুিঃ parentnetworkwny.org.
এই িিুশমশের বিষয়িস্তু ইউএস্ বিপািয শমে অি এিু শিেি এর অিুিাশির
অধীশি তেবর িরা হশয়শে। #এইচ৩২৫১৬০০০৩। েিুপবর, এই বিষয়িস্তুগুশলা
ইউএস্ বিপািয শমে অি এিু শিেি এর িীবের প্রবেবিবধত্ব িশর িা এিং
পফিাশরল গিঃশমে অিুশমাবিে িশল মশি িরা উবচে িয়। প্রিল্প িমিেয
য া
িারশমি স্াশেজ।.
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৫০৪ পশেকল্পো
বিিযালশয় আপিার বেশুর স্ফলোর জিয র্বি অবেবরক্ত স্াহাশর্যর প্রশয়াজি হয়, বিন্তু আপিার বেশু বিশেষ বেক্ষা িযিস্থার জিয
পর্াগয িয় িশল বিশিবচে হশল আপবি বি িরশিি? আমাশিরশি ৫০৪ পবরিল্পিা স্ম্পশিয ন্ডজশেস্ িরুি! এই পবরিল্পিায়
আিাস্ি ও পস্িার মাধযশম আপিার বেশুর প্রেযিযিাশি অংেেহে বিন্ডিে হয়।

র্ে পিবে

ন্ডজশেস্ িরুি বিশজশি, বিশজর িাক্তারশি িা বিশজর বেক্ষিশিঃ
 আপিার বেশুর বি পিাশিা োবররীি অক্ষমো আশে র্া োর তিবিন্ডিি
িার্িলাশপর
য
ক্ষমোশি স্ীবমে িশর পিয়।
 এিা বি োশিরশি বেক্ষায় স্ম্পূেিাশি
য
অংেেহে িরশে িাধা বিশে?
ধাপ ১ – রেফানেল
 আপবি র্বি মশি িশরি অক্ষমোর িারশে আপিার বেশুর আিাস্ি
প্রশয়াজি োহশল বিিযালশয়র বপ্রন্ডন্সপাল এর বিিি বচটি বলখুি এিং ৫০৪
পবরিল্পিা বিশিচিা িরার অিুশরাধ জািাি।
 আপিার পরিশিযর অিুশরাধপশত্রর িবপ স্শে রাখুি।
ধাপ ২ – ব্যাক্রিগত মূ লযায়ে
 বিিযালশয়র এিটি িল আপিার বেশুর েরীশর পিাি বিিলো( পর্মিঃ পিখা,
পোিা, হািা, িুঝা ইেযাবি ) আশে বিিা র্া বেশুর জীিশির প্রধাি
িার্িলাপস্মূ
য
হ স্ীবমে িশর পিয় ো পর্াশলাচিা
য
িশর।
 পর্াশলাচিা
য
পেষ হিার পর িবমটি এিটি িল গিি িরশি র্া বেশুটি ৫০৪
পবরিল্পিার পর্াগয বিিা ো র্াচাই িরশি। ( বপো-মাো ও পবরিাশরর স্িস্যরা
এই িশলর অংে।)
 বিিযালশয়র পিাথায় এিং িখি এই স্াক্ষাে অিুটষ্ঠে হশি ো অিেযই
বপো-মাো পি জািাশে হশি র্াশে োরা অংেেহে িরশে পাশর।
ধাপ ৩ – ৫০৪ পশেকল্পো গ্রহণ কো
 বেশু র্খিই পর্াগয হশি েখিই িলশি পবরিল্পিা তেবর িরশে হশি।
 ৫০৪ পবরিল্পিার অধীশি আিাস্ি ও প্রশয়াজিীয় পস্িা রশয়শে র্া বেশুর
বিিযালশয় স্িল িার্িশম
য
স্ফল্িাশি অংেেহে বিন্ডিে িশর।
ধাপ ৪ – ৫০৪ পশেকল্পো প ানলাচো
ধ
কো
 বিিযালয় িেৃপ
য ক্ষ প্রবে িের এই পবরিল্পিা পর্াশলাচিা
য
িশর বেশুর জিয স্টিি
আিাস্ি ও পস্িার িযিস্থা প্রিাি িরশি। বেশুর উন্নবে পর্শিক্ষে
য
িশর এই
পবরিল্পিা োর জিয এখিও প্রশয়াজিীয় বিিা ো র্াচাই িরা হয়।

তু শম
জািশি
পস্িেি ৫০৪ এিটি পফিাশরল আইি
হশলা, মাবিযি র্ুক্তরাশের বেক্ষা বিিাগ
পথশি পফিাশরল আবথি
য স্হায়োপ্রাপ্ত
পপ্রাোম ও িার্িমগুবলশে
য
োরীবরিিাশি
অক্ষম িযান্ডক্তশির অবধিার রক্ষার জিয
িিোিৃে আইি।
৫০৪ পবরিল্পিার পিাশিা বিবিযষ্ট মািিণ্ড
পিই।প্রশেযি বেক্ষাথীর বিবিন্ন চাবহিা
রশয়শে এিং পর্াগযো অিুর্ায়ী বিবিন্ন
পবরিল্পিা পিয়া হয়।

পস্িেি ৫০৪ অিুর্ায়ী এিজি
োরীবরিিাশি অক্ষম িযান্ডক্তর জিয
িিোিৃে বেক্ষািযিস্থায় বিয়বমে
পেিীিশক্ষ বেক্ষা, স্ম্পূরি িযিস্থাস্হ
বিয়বমে ক্লাস্ এিং/অথিা বিশেষ বেক্ষা ও
অিযািয পস্িার িযিস্থা থািশি।

পরফাশরন্স এিং েথযঃ -www.opwdd.ny.gov www2.ed.gov আশরাও েশথযর জিয বিবস্ি
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এই িিুশমশের বিষয়িস্তু ইউএস্ বিপািয শমে অি এিু শিেি এর অিুিাশির
অধীশি তেবর িরা হশয়শে। #এইচ৩২৫১৬০০০৩। েিুপবর, এই বিষয়িস্তুগুশলা
ইউএস্ বিপািয শমে অি এিু শিেি এর িীবের প্রবেবিবধত্ব িশর িা এিং
পফিাশরল গিঃশমে অিুশমাবিে িশল মশি িরা উবচে িয়। প্রিল্প িমিেয
য া
িারশমি স্াশেজ।.
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