নিউ ইয়র্ক নিটির পাবনির্ স্কু িিমূহের নিক্ষার্থীহের জিয স্বাস্থ্য পনরহববা বব /অর্থবা সির্িি 504 অিুযায়ী প্রেত্ত বাড়নি
িোয়িার রূপহরখা-স্কু ি ববক 2017-2018
ির্ি নপিামািা, নিনর্ৎির্ বব স্বাস্থ্য সিবা প্রোির্ারীহের প্রনি:
সকল বিশেষ চাবিদাযুক্ত বেক্ষার্থীশদর বেক্ষািযিস্থায় পূর্ণ অংেগ্রির্ বিবিত করার জিয বিউ ইয়কণ বসটি বিপার্ণশেন্ট অি এিু শকেি এিং বিউ ইয়কণ
বসটি বিপার্ণশেন্ট অি হিলর্থ অযান্ড হেন্টাল িাইবজশির স্কু ল হিলর্থ অবিস হযৌর্থভাশি কাজ করশে। এই লশক্ষয, স্কু শল প্রতযক্ষ স্বাস্থয পবরশষিা
এিং/অর্থিা 1973 সাশলর পুিিণাসি আইশির 504 ধারার অধীশি সংস্থাি লাশভর অিুশরাধ করার জিয বপতাোতা ও প্রদািকারীশদর অিেযই
সংযুক্ত িরে িযিিার করশত িশি। বই ফরম নিয়ার্রহের জিয নিশুর স্কু হি সফরি নেহি েহব। প্রশতযক স্কু লিেশর একটি িতু ি অিুশরাধ এিং
অিুশোদি িরে আিেযক িশি যবদ স্কু শল বেশুর অিযািতভাশি অিুশরাধকৃ ত পবরশষিার প্রশয়াজি িয়। পূরর্ করা িরে পযণাশলাচিা এিং উপযুক্ত
োরীবরক পবরশষিা প্রদাি করার জিয বিশচ প্রদত্ত রূপশরখাটি অিেযই অিুসরর্ করশত িশি:


হয িাক্তার/স্বাস্থয হসিা প্রদািকারী িরে পূরর্ করশিি, তাশক অিুশরাধকৃ ত পবরশষিা িযিস্থার সবিয় বিয়ন্ত্রর্কারী িযবক্ত িশত িশি।



বিউ ইয়কণ হের্, বিউ জাবসণ অর্থিা কাশিকটিকার্ বিধ লাইশসন্স, হেবিশকইি ও এিবপআই(NPI) িম্বর অিেযই প্রদাি করশত িশি। যবদ
হকাশিা লাইশসন্স িম্বরিীি প্রবেক্ষর্াধীি িাক্তার িরে পূরর্ কশরি, তািশল একজি সুপারভাইজার (হযেি দাবয়ত্বরত িাক্তার) কতৃণ ক
প্রবতস্বাক্ষর কবরশয় বিশত িশি এিং এশত সুপারভাইজাশরর লাইশসন্স িম্বর উশেখ করশত িশি।



আশদেটিশক িশত িশি সুবিবদণ ষ্ট, স্পষ্ট এিং বিেদভাশি বলবখত যাশত এর পুশরার্া িাশসণর কাশে হিাধগেয িয় এিং বচবকৎসাপদ্ধবত অিুযায়ী
দাবয়ত্বেীলতার সাশর্থ িাস্তিায়ি করা যায়।



হযসি পবরশষিা স্কু শলর সেশয় আিবেযকভাশি প্রদাি করশত িশি হকিলোত্র হসগুশলার জিয অিুশরাধ করুি (হযেি, ঔষধ যবদ স্কু শলর আশগ
িা পশর িাবিশত হদয়া যায় তািশল হসই ওষুধ স্কু শল হদয়ার জিয অিুশরাধ করশিি িা)।



হিাবেওপযাবর্থক ঔষধ হসিি করাশিা যাশি িা।



অিুগ্রিপূিণক হিার্ করুি যবদ বেক্ষার্থীশক স্কু শল ঔষধ সশে রাখার অিুশোদি আপবি িা হদি, তািশল ঔষধ সাধারর্তঃ তালািদ্ধ কযাবিশিশর্
বিধণাবরত কােরায় (হযেি িাক্তাবর কােরা) রাখা িয়। এোিা, অযালাবজণ হরসপন্স প্ল্যাি অিুসাশর এবপশিবিি ক্লাসরুশে রাখা যাশি এিং
বেক্ষার্থী বিশজর সশে িিি করশত পারশি।



সকল বেশুশক যতদূর সম্ভি আত্মবিভণরেীল িশত উৎসাবিত করশত বপতাোতা, িাক্তার, স্কু লকেী এিং বেক্ষার্থীশদরশক অিেযই একসাশর্থ কাজ
করশত িশি। বেশু যবদ বিশজ বিশজ ঔষধ হসিশি সক্ষে িয়, তািশল হেবিশকেি িরশের উশটা পৃষ্ঠায় যর্থাপ্রশযাজয অংশে িাশের আদযাক্ষর
বলশখ বদশত িশি। ইন্টারবেবিশয়র্ এিং িাই স্কু ল পযণাশয়র হিবেরভাগ বেক্ষার্থীশক বিশজ ঔষধ গ্রির্ করা সের্থণ িশত িশি (হযেি ঔষধটি
সঠিক; ঔষধ হসিশির কারর্; ঔষশধর সঠিক হিাজ িা পবরোর্ হসিি করশে বকিা; স্কু ল বদিশস ঠিক কখি ঔষধ হসিি করশত িশি;
ঔষধ হসিি িা করশল বক িশত পাশর তার িযাখযা)। এসি বেক্ষার্থীশদরশক হযসি ঔষধ স্কু ল চলাকাশল হসিি করশত িশি, হসগুশলা
তত্ত্বািধাি িযবতশরশক িিি করার ও হসিি করার অিুশোদি হদওয়া িশি; তশি, নিক্ষার্থীহেরহর্ র্খিই নিয়নিি বস্তু বেি র্রহি
অিুহমােি সেওয়া েহব িা।

নপিামািা যর্থাযর্থ িিাক্তর্রহের জিয মহি র্হর সমনিহর্িি অযািনমনিহেিি ফরহমর (MAF) উপহরর বাম সর্াহে আপিার িন্তাহির বর্টি
সছাট িাম্প্রনির্ ছনব ি যুক্ত র্রহবি।
সমাট িার ধরহির আহবেিপত্র বা অর্থরাইহজিি ফরম আহছ:


হেবিশকেি অযািবেবিশেেি িরেসেূি (এেএএি)(MAFs)-শুধুোত্র বেক্ষার্থীশদর ঔষধ প্রদাি পবরচালিা সংিান্ত অিুু্শরাশধর জিযপূরর্ করা
যাশি। অযাজো আিান্তশদর জিয িযিস্থাপত্র প্রদািকারী এেএএি (MAF)-এর সাশর্থ অযাজো অযাকেি প্ল্যাি সংযুক্ত কশর বদশত পাশরি।
স্কু শলর বিশপ হিিুলাইজার িযিিার করা কষ্টকর িশত পাশর, দয়া কশর সম্ভি িশল ইিশিলার ও হস্পসার-এর িযিস্থাপত্র প্রদাশির হচষ্টা
করশিি। েয়া র্হর মহি রাখহবি সয নিিটি আিাো বমববফ (MAFs)রহয়হছ: বর্টি োাঁপানির ওবুহধর জিয, বর্টি
অযািানজক/আিাফ্লানিি ঔবহধর জিয, বব বর্টি অিযািয ঔবহধর জিয।



বচবকৎসশকর িযিস্থাপত্র অিুসাশর বচবকৎসাপ্রদাশির বিধাি (িি-হেবিশকেি) – পূরর্ করশত িশি বিশেষ পদ্ধবত হযেি ব্লািার
কযাশর্থরাইশজেি, পস্চু রাল হেইশিজ, িাবকয়াল সাকেবিং, গ্রাশেিবে টিউি বিবিং ইতযাবদর জিয অিুশরাধ করার সেয়। এই িরে সি
ধরশির দক্ষ পবরচযণা সম্পবকণত বচবকৎসার জিয িযিিার করা যাশি।



িায়াশিটিস হেবিশকেি অযািবেবিশেেি িরে – হসসি বেক্ষার্থী পূরর্ করশি যাশদর িায়াশিটিস হিতু
এিং/অর্থিা গ্লুশকাশজি প্রশয়াগ এগুশলার হযশকাশিা একটি প্রশয়াজি।



504 িং অিুশেশদ উশেবখত সুবিধাগুশলার অিুশরাধ - িাধােুক্ত ভিি, বলিশর্র িযিিার এিং পরীক্ষার সংশোধি ইতযাবদর েত বিশেষ
হসিার িযিিাশরর অিুশরাশধর সেয় িযিিার করা যাশি। এই িরে হপোগত হর্থরাবপ, োরীবরক হর্থরাবপ, িাক এিং ভাষা হর্থরাবপ,
কাউশন্সবলং ইতযাবদ সংিান্ত হযকল হসিাসেূি এখি োশত্রর ইিবিবভজুয়ালাইজি এিু শকেি হপ্রাগ্রাে (IEP) এর দ্বারা যর্থাযর্থভাশি সশম্বাধি
করা িয় হসগুশলার জিয িযিিার করা যাশি িা।

আপিার প্রশ্ন র্থাকশল বেক্ষার্থীর স্কু শল হযাগাশযাগ করুি। সিশযাবগতার জিয আপিাশক ধিযিাদ।
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