2017-2018 সালের জন্য সসকশন্ 504 বিলশষ সুবিধা প্রদালন্র অন্ুলরাধ
শিক্ষার্থীর নাম

জন্মতাশরখ

স্কু লের নাম

শিক্ষার্থীর আইশি#

স্কু লের এটিএস(ATS)/শিশিএন(DBN)

অনুলরাধকারী শিতামাতা/অশিিািলকর নাম

গ্রেি/ক্লাস
শিক্ষার্থীর সালর্থ সম্পকক

504 সমন্বয়লকর কালে জমা গ্রেওয়ার তাশরখ

504 গ্রকাঅশিকলনটলরর নাম

পিব 1: বপতামাতা/অবিিািক পূরণ করলিন্; স্কু লের 504 সমন্বয়লকর কালে জমা সদলিন্
শনলে উলেলের কারণ এিং তা শকিালি শিক্ষার্থীর শিক্ষা কমকসম্পােনায় প্রিাি গ্রেলে িণকনা শেন:

উিলরর উলেলের শনশরলখ অনুলরাধকৃ ত সংস্থালনর নাম উলেখ করুন। গ্রকালনা প্রশ্ন র্থাকলে স্কুে-শিশিক 504 সমন্বয়লকর সালর্থ কর্থা িেুন

For school use only
Approve
Deny
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*িযারাপ্রলেিনালের অনুলরাধ গ্রমশিলকে আিিযকতা োোইলয় অশেস অে স্কু ে গ্রহেলর্থর শেশজশিয়ানলক িেকালোেনা করলত হলি।
সংলোশজত েরমগুলো অিিযই িূরণ করলত হলি; অনুেহিূিকক আিনার 504 সমন্বয়লকর সালর্থ কর্থা িেুন।
**িশরিহনসংক্রান্ত অনুলরাধসমূহ: গ্রমশিলকে ইিােুলয়িন শরলকালয়স্ট েরম, শিওই (DOE) ওলয়িসাইট আলে, শিলিষাশয়ত িশরিহলন সংস্থালনর জনয িযিহার করলত হলি।

পিব 2: বপতামাতার সম্মবত – বশক্ষার্থীর বপতামাতা/অবিিািক পূরণ করলিন্ স্কু লের 504 সমন্বয়লকর কালে জমা সদয়ার আলে
আিনার সন্তান 1973 সালের িুনিকাসন আইলনর 504 ধারা অনুসালর সংস্থালনর জনয গ্রোেয শকনা োোইলয় একটি স্কু েশিশিক 504 েে আিনার সন্তালনর গ্ররকিক মূেযায়লন শমশেত হলি
– গ্রে গ্ররকলিকর মলধয র্থাকলি শেশকৎসলকর উিেুক্ত
ক
শিিৃশত (েশে প্রলোজয হয়), ক্লাসরুলম িেকলিক্ষণ ও অযাসাইনলমন্ট, মূেযায়লনর উিাি এিং অনযানয তর্থয। আিনার সন্তান েশে
সংস্থান িাওয়ার গ্রোেয হয়, তাহলে আিনার মতামত ও সম্মশতসহ একটি 504 িশরকল্পনা ততশর করা হলি। 504 প্ল্যান গ্রেলকালনা সমলয় িেকালোেনা করা হলত িালর, তলি নূযনিলক্ষ
প্রশত িের িুনরায় অনুলমােন করলত হলি।
এই েরলম স্বাক্ষর করার মাধযলম আিশন 504 েেলক আিনার সন্তান সংস্থান োলির উিেুক্ত শকনা শনধকারলণ আিনার সন্তালনর গ্ররকিক িেকালোেনা কলর প্রলয়াজনীয় িেলক্ষি েহলণর
অনুমশত শেলেন। আিশন আলরা স্বীকার করলেন গ্রে আিশন আিনার জানামালত িূণকাঙ্গ এিং সম্পূণক তর্থয প্রোন কলরলেন এিং িুলেলেন গ্রে স্কু ে স্বাস্থয েপ্তর (OSH), শনউ ইয়কক শসটি
শিিাটকলমন্ট অে এিু লকিন (শিওই)(DOE), তালের এলজন্ট এিং এর কমকোরীরা আিনার সন্তানলক 504 ধারার অধীলন সংস্থান গ্রেয়া হলি শকনা িা কতখাশন গ্রেয়া গ্রেলত িালর
শনরূিলণ প্রেি তলর্থযর শনিুক েতার উির শনিক র করলেন। এোড়া, আিনালক এতোরা ওএসএইে(OSH) এিং শিওই(DOE) এিং তালের কমকোরী ও এলজন্টেণলক প্রলয়াজন মলন করলে
আিনার সন্তালনর িারীশরক অিস্থা, ঔষধ এিং/অর্থিা শেশকৎসা সংক্রান্ত শিষলয় আিনার সন্তালনর শেশকৎসা িা স্বাস্থযলসিা প্রোনকারী এিং/অর্থিা োমকাশসস্টলের সালর্থ গ্রোোলোে,
আলোেনা ও িাড়শত তর্থয সংেহ করার অনুলমােন শেশে।



িূরণকৃ ত HIPAA েরম সংেুক্ত (পর্ব ালোচন্ার জন্য আিশযক; অবিিািকলদর অিশযই এই ফরলমর সপেলন্র পৃষ্ঠা পূরণ করলত হলি)।

শিতামাতা/অশিিািলকর নাম

শেিাকােীন গ্রোন নম্বর

শিতামাতা/অশিিািলকর স্বাক্ষর

তাশরখ

T&I-26151 REQUEST FOR SECTION 504 ACCOMMODATIONS 2017-2018 (Bengali)

NEW YORK CITY DEPARTMENT OF
HEALTH AND MENTAL HYGIENE

AUTHORIZATION FOR RELEASE OF HEALTH INFORMATION PURSUANT TO HIPAA
ররোগীর নোম

জন্মতোররখ

ররোগীর সনোক্তকোরী নম্বর

ররোগীর ঠিকোনো
আমি, অথবা আিার দ্বামিত্বপ্রাপ্ত প্রমিমিমি অিুররাি করমি যে আিার যেবা ও স্বাস্থ্য েম্পমকি ি িথযেিূহ যেি এই ফররি যেভারব োজারিা আরি যেই অিুোিী প্রকাশ করা
হি: 1996 োরের স্বাস্থ্য বীিা য ারটিমবমেটি এবং দািবদ্ধিার মিউ ইিকি যেট আইি ও য া িীিিা িীমি (HIPAA) অিুোিী, আমি বুমি যে:
1. মবমভন্ন রকরির িরথয উরমাচি এই অিুরিাদরির আওিাভু ক্ত হরি ারর অ্যোলককোহল এবং মোদককর অ্পব্যব্হোর, মোনরসক স্বোস্থ্য রিরকৎসো সম্পরকিত, োইরকারথরা ী
েংক্রান্ত এবং এইিআইরি(HIV)/এইডস(AIDS)* সম্পরকিত রগোপন তথ্যসমূহ ব্যতীত শুিুিাত্র েমদ আমি 7 িম্বর মবষরির েথােথ োইরি আিার িারির আদযক্ষরগুরো
বোই। মিরে বমণিি স্বাস্থ্য েংক্রান্ত িথয েমদ এিররির িথযগুরোর যকারিাটি অন্তভূি ক্ত করর এবং আমি 7 িং মবষরির োইরি মিরজর িারির আদযক্ষর বমেরি থামক, িরব
যেরক্ষরত্র আমি মিউ ইিকি মেটি মি াটিরিন্ট অফ যহেথ অযান্ড যিন্টাে হাইমজি (“DOHMH”) এর মিকরট এই িথয প্রকাশ করার জিয মবরশষভারব মিরদি শ জ্ঞা ি
করমি।
2. আমি েমদ এইচআইমভ(HIV)/এইিে(AIDS), অযােরকাহে অথবা িাদক মচমকৎো েংক্রান্ত অথবা িািমেক স্বারস্থ্যর মচমকৎো েংক্রান্ত িরথযর অিুরিাদি যদই, িরব
DOHMS আিার অিুরিাদি বযািীি এই িথযেিুহ

ুিরাি প্রকাশ কররি

াররব িা, েমদ িা যেটা যকন্দ্রীি বা রাষ্ট্রীি আইি দ্বারা অিুরিামদি হি। আমি উ িাবি

কমর যে আিার এইচআইমভ(HIV)/এইিে(AIDS)-েংক্রান্ত িথযেিূহ অিুরিাদি বযিীি োরা গ্রহি বা বযবহার কররি

াররব, িারদর একটি িামেকা অিুররাি করার

অমিকার আিার আরি। আমি েমদ এইচআইমভ(HIV)/এইিে(AIDS) েংক্রান্ত প্রকামশি িথযেিূরহর কাররি ববষরিযর মশকার হই, িরব আমি(212) 480-2493 িম্বরর
মিউ ইিকি যেট িািবামিকার মবভা

অথবা (212) 306-7450 িম্বরর মিউ ইিকি মেটি িািবামিকার কমিশরির োরথ যো ারো

কররি

ারব। এেব এরজমির

দামিত্ব হরো আিার অমিকার রক্ষা করা।
3. িীরচর িামেকাভু ক্ত স্বাস্থ্য যেবা প্রদািকারীরদর এই অিুরিাদি যে যকািও েিরি মেমিিভারব প্রিযাহার করার অমিকার আিার আরি। আমি জামি যে আমি এই অিুরিাদি
বামিে কররি

ারব িরব এই অিুরিাদরির মভমিরি ইমিিরিয

ৃহীি

দরক্ষ

বারদ।

4. আমি জামি যে এই অিুরিাদরি স্বাক্ষর করা ঐমিক। আিার মচমকৎো, য রিন্ট, যহেথ প্ল্যারি অন্তভুি মক্ত অথবা েুমবিা োরভর যো যিা আিার এই িথয প্রকারশ অিুিমি
যদওিার উ র মিভি র কররব িা।
5. এই অিুিমির অিীরি প্রকামশি িথয DOHMH এর দ্বারা

ুিরাি প্রকামশি হরি

ুিঃপ্রকাশ যকন্দ্রীি বা রাষ্ট্রীি আইি দ্বারা েংরমক্ষি িাও হরি

ারর (উ রর উরেমিি আইরটি 2 এ যেিিটি বমণিি হরিরি যিিিটি িাড়া), এবং এই

ারর।

6. আরম আমোর সব্ স্বোস্থ্য রসব্ো প্রদোনকোরীকক এই তথ্যটি প্রকোকের এব্ং, রনউ ইয়কি রসটি রডপোর্িকমন্ট অ্ফ রহলথ্ অ্যোন্ড রমন্টোল হোইরজকনর সোকথ্ এই তথ্যটি রনকয়
আকলোিনো করোর অ্নুমরত রদলোম.
7. যেই মিমদি ষ্ট িথযগুরো প্রকাশ ও আরোচিা করা হরব:
যরা ীর ইমিহাে, অমফে যিাট(োইরকারথরাম েংক্রান্ত যিাটেিূহ বযিীি)

রীক্ষার ফোফে, যিজমিিিা

জীবি বীিার যরকিি, এবং অিযািয স্বাস্থ্য যেবা েরবরাহকারী কিৃি ক আ িারক





রীক্ষা, মফল্ম, যরফারাে,

রািশি, টাকার রমশরদর যরকিি,

াঠারিা যরকিিেিূহ েহ মচমকৎো েংক্রান্ত োবিীি যরকিি (যিৌমিক ও মেমিি)।

এই ব্োক্সটি যরদ রদখো হকয় থ্োকক, তকব্ শুধুমোত্র আমোর রমরডককল ররকডি ফরম প্রকোে ও
আকলোিনো করুন (তোররখ প্রদোন করুন)______________ (তোররখ প্রকব্ে
করোকনোর)জনয____________

অ্ন্তিি ু ক্ত ককর: (সূিনোর মোধযকম ইরিত ককর)

অিযািয:

_______ মোনরসক স্বোস্থ্য সম্পরকিত তথ্য

_______ অ্যোলককোহল/মোদক রিরকৎসো সম্পরকিত তথ্য

_______ এইিআইরি (HIV)/এইডস (AIDS)-সম্পরকিত তথ্য

8. তথ্য প্রকোকের কোরন: অ্নযথ্োয় রনকদি েত নো হকল এই তথ্যসমূহ ররোগী ব্ো
তোর প্ররতরনরধর অ্নুকরোকধ প্রকোে করো হয়:

9. এই অ্নুমরতপত্র ররোগী ব্ো তোর প্ররতরনরধর স্বোক্ষকরর পরব্তী এক (1) ব্ছর পর এই
অ্নুমরত ব্োরতল হকয় যোকব্ যরদ নো এখোকন সুরনরদি ষ্টিোকব্ অ্নয রনকদি েনো থ্োকক:

10. েমদ যরা ী িা হরি থারকি, মেমি ফররি স্বাক্ষর করররিি িার িাি:

11. এই ফরকম স্বোক্ষরকোরী ব্যরক্ত ররোগীর রপতো-মোতো ব্ো বব্ধ অ্রিিোব্ক রহকসকব্
অ্থ্ব্ো এইখোকন রযমনটি উকেরখত আকছ রসই অ্নুযোয়ী ররোগীর পকক্ষ স্বোক্ষর করোর
জনয আইন দ্বোরো অ্নুকমোরদত:

এই ফররির োবিীি মবষি েম্পন্ন করা হরিরি, এই ফররি েম্পরকি আিার প্রশ্ন উির যদওিা হরিরি এবং এই ফররির একটি অিুমেম

যরা ীর অথবা িার আইিেম্মি প্রমিমিমির স্বাক্ষর

আিারক প্রদাি করা হরিরি।

িামরি

*এইডস(AIDS) ররোকগর কোরণ রহউমযোন ইনুযনকডরফরেকয়নরস িোইরোস। রনউ ইয়কি রেকর্র পোব্রলক রহলথ্ আইন এইিআইরি(HIV) লক্ষণ অ্থ্ব্ো সংক্রমণ আকছ এমন
কোকরো পররিয় প্রকোে হকত পোকর এরকম তথ্য ও ব্যরক্তর রযোগোকযোকগর তথ্যকক সুরক্ষো রদয়।
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