504 বিশেষ সুবিধা: বেক্ষার্থী ও পবিিাি বিশদে বেকা
পুনর্বাসন আইননর ধারা 504 এর শর্ব ম ার্ানর্ক সরকারর স্কু লস ূহনক উপযুক্ত প্ররর্র্ন্ধী রশক্ষার্থীনেরনক মসর্া ও রর্নশষ
সুরর্ধা প্রোন করনর্ হনর্। এই সকল মসর্া রর্নশষ শারীররক চারহোসম্পন্ন রশশুনেরনক স্কু নল পররপূর্ব রূনপ অংশ রননর্
সহায়র্া কনর। এই গাইনের নধে রর্নশষ সুরর্ধা পাওয়ার মযাগের্া, আনর্েন পদ্ধরর্ এর্ং রর্নশষ সুরর্ধা পররকল্পনাস ূহ
তর্ররর পদ্ধরর্ র্োখ্ো করা হনয়নে।
504 নং ধারা সম্পনকব রশক্ষা রর্ভাগ (DOE) এর ওনয়র্সাইট মর্থনক আনরা মর্রশ জাননর্ পারনর্ন। এোড়াও আপরন
আপনার স্কু নলর 504 মকা-অরেবননটনরর সানর্থ মেখ্া কনর আনরা র্র্থে মপনর্ পানরন।

ককাি সকল বেক্ষার্থী 504 বিশেষ সুবিধা পাওয়াি ক াগ্য?
মযাগের্াসম্পন্ন রশক্ষার্থীনের:
1.
2.

র্ানের মকাননা প্রকার শারীররক র্া ানরসক অক্ষ র্া রনয়নে এর্ং মকাননা IEP মনই।
মসই অক্ষ র্াটি উনেখ্নযাগেভানর্ মযনকাননা একটি কাজনক সী ার্দ্ধ কনর মেনল।

1. োিীবিক িা মািবসক অক্ষমতা
শারীররক র্া ানরসক অক্ষ র্ার রকেু উোহরর্ হনর্ পানর শারীররক অক্ষ র্াস ূহ, স্বাস্থ্েগর্ স সো, ানরসক
রর্কৃ রর্ এর্ং মশখ্ার স সো।
 স্বল্পকালীি অক্ষমতা (ময ন একটি ভাঙ্গা পা) একজন রশক্ষার্থীনক 504 রর্নশষ সুরর্ধার জনে মযাগে কনর
র্ু লনর্ পানর। এটি অক্ষ র্ার ধরন, এটির স্থ্ায়ীত্ব এর্ং এটির র্ীব্রর্ার উপর রনভব র কনর।
 সামবয়ক অক্ষমতাসমূহ (ময ন হাাঁপারন) একজন রশক্ষার্থীনক 504 রর্নশষ সুরর্ধার জনে মযাগে কনর র্ু লনর্
পানর। যরে অক্ষ র্াটি সরিয় র্থাকার্স্থ্ায় উনেখ্নযাগেভানর্ মকাননা কাজনক র্েহর্ কনর র্াহনল মসই রশক্ষার্থীনক
মযাগে রর্নর্রচর্ হনর্।

2. জীিশিি প্রধাি কা ে ািলীি উদাহিণ







একজননর জনে
হাাঁটা
মেখ্া
শুনারন
কর্থা র্লা
শ্বাস মনওয়া








খ্াওয়া
ঘু াননা
োাঁড়াননা
ভানরাত্তনলান করা
র্াাঁকা হওয়া
পড়া








ননানযাগ মেওয়া
রচন্তা করা
মযাগানযাগ করা
মশখ্া
কাজ করা
রননজর হানর্ কাজ করা

আপনার রশশুর রক এ ন মকাননা অক্ষ র্া রনয়নে যা র্ানক উপনর র্ারলকাভু ক্ত মকাননা কাজ করা মর্থনক রনর্ৃর্ কনর?
যরে মর্ নটি হয় র্াহনল আপনার রশশু 504 ধারার অধীনন রর্নশষ সুরর্ধার জনে মযাগে রর্নর্রচর্ হনর্ন। স্কু নল সঠিক
ের স ূহ জ া মেওয়ার পর প্ররর্ রশশুনক স্বর্ন্ত্রভানর্ পযবানলাচনা করা হয়।

ধািা 504 এি অধীশি উপ ক্ত
ু বেক্ষার্থীশদি জিয ককাি বিশেষ সুবিধাসমূহ প্রদািশ াগ্য?
আপনার রশশু স্বাস্থ্ে মসর্া, রশক্ষাগর্ রর্নশষ সুরর্ধা র্া উভয়টির জনে মযাগে রর্নর্রচর্ হনর্ পারনর্।




স্বাস্থ্য কসিাসমূহ মসই সকল রশক্ষার্থী পানর্ যানের ঔষধ (ময ন ইনসুরলন) গ্রহর্ করনর্ হয় র্া স্কু নল রর্নশষ
পররচযবা ূলক রচরকৎসা গ্রহর্ করনর্ হয়। এই সকল মসর্ার জনে অনুগ্রহপূর্বক আপনার রশশুর স্কু নল সংরিষ্ট
ম রেনকশন অোের রননেশন ের (MAF) র্া ম রেকোরল মপ্রসিাইর্ে রিটন ন্ট ের জ া রেন।
বেক্ষাগ্ত বিশেষ সুবিধাসমূহ মসই সকল রশক্ষার্থীর জনে প্রোন করা হয় যানের ভর্ন, ক্লাশরু র্া পরীক্ষার
রর্নশষ সুরর্ধা প্রনয়াজন রনয়নে। উোহরর্স্বরূপ, শ্রর্নর্ স সো রনয়নে এ ন রশক্ষার্থীনেরনক ব্লাকনর্ানেবর পানশ র্সার
প্রনয়াজন হনর্ পানর। অনোনে রশক্ষার্থীনের পরীক্ষা মেওয়ার জনে রর্ররর্ র্া র্াড়রর্ স নয়র প্রনয়াজন হনর্ পানর।
এই সকল রর্নশষ সুরর্ধার জনে অনুগ্রহপূর্বক আপনার স্কু নলর 504 মকা-অরেবননটনরর কানে 504 রর্নশষ সুরর্ধা
ধারা, 504 রর্নশষ সুরর্ধার জনে ম রেনকল পযবানলাচনা এর্ং HIPPA েরন র জনে আনর্েন করুন।

T&I-27808 504 FAQs_SY_18-19 (Bengali)

Last Updated: March 2018

1

আবম কীভাশি বিশেষ সুবিধাি আশিদি কিি?
একটি MAF, ম রেকোরল মপ্রসিাইর্ে রিটন ন্ট ের পূরর্ করুন এর্ং/র্া 504 ধারার আনর্েন েরন র জনে আনর্েন
করুন। সকল ের DOE এর ওনয়র্সাইনট স্কু ল স্বাস্থ্ে ের মপনজ পাওয়া যানর্। এোড়াও আপরন আপনার স্কু নলর 504
মকা-অরেবননটনরর রনকট ের স ূহ চাইনর্ পানরন।
পূরর্কৃ র্ ের আপনার স্কু নলর 504 মকা-অরেবননটনরর রনকট জ া রেন। মযনকাননা ঔষধ র্া ম রেনকল রচরকৎসার
ের ভর্ননর স্কু ল নাসব/ম রেনকল মপশাোনরর রনকট মপ াঁনে মেওয়া হনর্। রশক্ষাগর্ রর্নশষ সুরর্ধাস ূনহর জনে 504
মকা-অরেবননটর আপনার প্রার্থর ক আনর্েননর 30 রেননর নধে একটি র টিং রনধবারনর্র জনে আপনার সানর্থ মযাগানযাগ
করনর্ন। র টিংনয় স্কু নলর 504 েল আপনার রশশুর রর্ষনয় আপনার আনর্েন ও অনোনে সংরিষ্ট র্র্থে পযবানলাচনা
করনর্ন। আপনার রশশু রর্নশষ সুরর্ধার জনে মযাগে রক না মসটা 504 েল রর্নর্চনা করনর্। এোড়া র্ারা সর্বানপক্ষা
উপযুক্ত রর্নশষ সুরর্ধাও রর্নর্চনা করনর্ন।

কক 504 বেক্ষাগ্ত বিশেষ সুবিধা বমটিংশয় ায়?
504 র টিংনয় মসই সকল মলাক মযাগোন কনর যারা আপনার রশশুর সা র্থবেস ূহ জাননর্ পানর। ময সকল র্র্থে
পযবানলারচর্ হনে মসগুনলা র্ারা র্ুঝনর্ পানর এর্ং আপনার রশশুর চারহোর্লী পূরর্ করনর্ পারনর্ মকান ধরননর রর্নশষ
সুরর্ধা মসটাও র্ারা জানন। রপর্া ার্াগর্নক সর্বোই র টিংনয় অংশগ্রহর্ করার আ ন্ত্রর্ করা হয়।
504 বমটিংশয় কমপশক্ষ এমি দুইজি িযবক্ত অন্তভে ু ক্ত র্থাকশিি




ািা:

আপিাি বেশুি সক্ষমতা ও দক্ষতাসমূহ সম্পশকে কর্থা িলশত পািশিি। (আপনার রশশুর রশক্ষক র্া
গাইনেন্স কাউনন্সলর মযাগোন করনর্ পারনর্ন।)
বিশপার্ে িা মূলযায়িসমূহ অিুিাদ কিশিি। (সা ারজক ক ী র্া নাসব মযাগোন করনর্ পারনর্ন।)
বিশেষ সুবিধা সম্পশকে কসই সকল তর্থয কেয়াি করুি া আপিাি বেশুি চাবহদািলী পূিণ কিশত পািশি।
(504 মকা-অরেবননটর মযাগোন করনর্ পারনর্ন।)

বমটিংশয় ককাি ককাি তর্থয প ে াশলাচিা কিা হয়?
504 েল মসই সকল র্র্থে পযবালচনা করনর্ যা আপনার রশশুর সা র্থবে ও চারহোর্লী র্োখ্ো করনর্। র্র্থেগুনলা অল্প
রকেু রভন্ন উৎস মর্থনক আসনর্। েলটি আপনার রশশুর পরীক্ষা, পযবনর্ক্ষর্, কানজর ন ুনা, ররনপাটব কােব অজবন এর্ং
ম রেনকল মরকেব পযবানলাচনা করনর্ পানর। এটি আপনানক আপনার রশশুর সা র্থবে, অজবন, আচরর্ এর্ং স্বাস্থ্ে সংিান্ত
চারহোর্লী র্ুঝনর্ সহায়র্া করনর্। রপর্া ার্া র্া স্কু নলর ক ীগর্ র্ানের রর্শ্বাস নর্ রশশুর সা র্থবে ও চারহোর্লী সর্নচনয়
ভানলাভানর্ র্র্বনা করনর্ পানর এ ন মযনকাননা র্র্থে রননয় আসনর্ পারনর্ন।

আপিাি বেশুি ডাক্তাশিি বিকর্ কর্থশক কিাগ্বিণে য় ও পিামেে
আপনার রশশুর োক্তারনক অর্শেই 504 রর্নশষ সুরর্ধার জনে ম রেনকল রররভউ সম্পন্ন করনর্ হনর্। োক্তার
পরা শব রেনর্ পানরন ময স্কু ল রনরেব ষ্ট রর্নশষ সুরর্ধা প্রোন করনর্। রননেব রশর্ রর্নশষ সুরর্ধা উপযুক্ত রক না এর্ং
মসগুনলা স্কু নল কীভানর্ সরর্রাহ করনর্ হনর্ র্া 504 েল রর্নর্চনা করনর্।

কীভাশি উপ ক্ত
ু তা বিধে ািণ কিা হশয় র্থাশক?
আপনার রশশুর অক্ষ র্া উনেখ্নযাগেভানর্ র্ার প্রধান মকাননা কাজনক সী ার্দ্ধ কনর মেনল রক না মসটা 504 েল
সার্েস্ত করনর্। র্ারা র টিংনয় পযবানলারচর্ র্নর্থের উপর রভরত্ত কনর এই রসদ্ধান্তটি মননর্। আপনার রশশুর অক্ষ র্া র্ার
ক বেক্ষর্া র্া স্কু নলর অংশগ্রহনর্র উপর উনেখ্নযাগে প্রভার্ মেনল রক না মসটি 504 েল রনধবারর্ করনর্।

আমাি বেশু বক 504 প্লাশিি সাশর্থ সিংবিষ্ট কসিাসমূহ কপশত পাশি?
না। আপনার রশশু ককাশিা 504 প্লাশিি াধেন সংরিষ্ট মসর্াস ূহ মপনর্ পানর না। সংরিষ্ট মসর্াস ূনহর উোহরর্ হনলা
শারীররক মর্থরারপ, রিচ মর্থরারপ এর্ং কাউনন্সরলং মসর্াস ূহ। আপনার রশশুর যরে এই সকল মসর্ার মকাননা একটির
প্রনয়াজন রনয়নে র্নল নন হয় র্াহনল 504 েল আপনার রশশুনক রর্নশষ রশক্ষা সম্পরকব র্ স্কু ল র্া রেরেক্ট কর টির
কানে মরোর করনর্।
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আমাি বেশুি বক স্বাস্থ্য/কমবডশকল বিশেষ সুবিধাি জিয ককাশিা 504 প্লাি প্রশয়াজি?
স্বাস্থ্ে মসর্াস ূহ প্রনয়াজন এ ন সকল রশক্ষার্থীর একটি 504 প্লাননর প্রনয়াজন মনই। যরে আপনার স্বাস্থ্ে মসর্া র্ার
পূর্বভানর্ স্কু নল অংশগ্রহর্ করার সা র্থবেনক প্রভারর্র্ না কনর র্াহনল র্ার মকাননা 504 প্লান প্রনয়াজন মনই।




উদাহিণ 1: এ ন মকাননা োয়ানর্টিস আিান্ত রশশু যার প্ররর্রেন েুইর্ার নানসবর অরেনস র্ার ইনসুরলননর াত্রা
পরীক্ষা কনর। র্ার অনে মকাননা সহায়র্া র্া রর্নশষ সুরর্ধা প্রনয়াজন মনই।
 এই বেক্ষার্থীি ককাশিা 504 প্লাশিি প্রশয়াজি কিই।
উদাহিণ 2: এ ন মকাননা োয়ানর্টিস আিান্ত রশশু যার স্কু ল চলাকালীন রনরেব ষ্ট সংখ্েক র্ার ইনসুরলন গ্রহর্
করনর্ হয়। এটি র্ার ক্লানশর স য়নক নষ্ট কনর মসজনে র্ানক ানঝ ানঝ ঘাটরর্ পুরষনয় মনওয়ার কাজ করনর্
হয়। এোড়াও র্ানক র্ার্থরুন র রর্ররর্ রননর্ হয় এর্ং স্ন্োকস মখ্নর্ হয়।
 এই বেক্ষার্থীি 504 প্লাশিি প্রশয়াজি কিই।

কীভাশি বিশেষ সুবিধাসমূশহি উন্নয়ি কিা হশয় র্থাশক?
মকান রর্নশষ সুরর্ধাটি আপনার রশশুর চারহোর্লী সর্নচনয় ভানলাভানর্ পূরর্ করনর্ পারনর্ মসই সম্পনকব 504 েল
রসদ্ধান্ত মনয়। েলটি আপনার রশশুর মকান ধরননর স সো রনয়নে এর্ং এটি কর্টা ারাত্মক মসটি রনধবারর্ কনর র্থানক।
র্ারা এ ন রর্নশষ সুরর্ধা রনর্বাচন করনর্ যা আপনার রশশুনক স্কু নল অংশগ্রহর্ করার একটি স ান সুনযাগ মেনর্।

একিাি আমাি বেশুি উপ ক্ত
ু সািযস্ত হশল আমাি বেশু বক সিে দাই বিশেষ সুবিধাসমূশহি জিয উপ ক্ত
ু
র্থাকশি?
না। 504 প্লানস ূহ অর্শেই প্ররর্ র্ের 504 েল কর্ৃব ক পযবানলারচর্ হনর্ হনর্। এটি সাধারর্র্ প্ররর্ স্কু ল র্েনরর মশনষ
ঘনট র্থানক। আপনার র্ারষবক নর্ায়ননর স য় আপনার রশশুর 504 প্লান প্রনয়াজন অনুযায়ী পররর্রর্ব র্ হনর্ পানর।
যরে এটি সার্েস্ত হয় ময আপনার রশশুর অক্ষ র্া অর্োহর্ভানর্ আপনার রশশুর স্কু নল অংশগ্রহর্নক সী ার্দ্ধ করনে
র্াহনল আপনার রশশু রর্নশষ সুরর্ধাস ূনহর জনে মযাগে মর্থনক যানর্। যরে এটি সার্েস্ত হয় ময আপনার রশশুর অক্ষ র্া
আর র্ার মকাননা একটি প্রধান কাজনক উনেখ্নযাগেভানর্ সী ার্দ্ধ কনর না র্াহনল আপনার রশশু আর রর্নশষ সুরর্ধার
জনে উপযুক্ত র্থাকনর্ না (504 প্লান মশষ হনয় যানর্)।

আবম ককাি ধিশিি ক াগ্াশ াগ্ পাশিা?
স্কু ল আপনার সানর্থ NYC DOE ধারা 504 নীরর্ ালা সম্পনকব মযাগানযাগ করনর্। সকল স্কু ল ধারা 504 এর অধীননঅতর্ষন ের মনাটিশ মপাস্ট ও মশয়ার কনর র্থানক।
যরে 504 েল




নন কনর ময আপনার রশশু 504 রর্নশষ সুরর্ধার জনে উপযুক্ত, র্াহনল আপরন:

একট উপ ুক্ততাি কিাটে ও 504 প্লাি পাশিি। 504 প্লান আপনানক আপনার স্কু ল আপনার রশশুর জনে মকান
রর্নশষ সুরর্ধাস ূহ সুপাররশ কনরনে মসটা অর্রহর্ করনর্। 504 প্লান পযবানলানা করা ও এক র্ মপাষর্ করার
জনে আপরন েশ রেন স য় পানর্ন। আপরন যরে স্কু নলর রসদ্ধানন্তর সানর্থ এক র্ না হন র্াহনল আপনার স্কু নলর
রেল্ড সানপাটব মসন্টার মহলর্থ রেনরক্টনরর সানর্থ কর্থা র্লুন। মযাগানযানগর জনে প্রনয়াজনীয় র্র্থে স্কু ল মর্থনক প্রোন
করা হনর্।
পুিঃপ্রতযয়শিি িাবষে ক কিাটে। এই পত্রটি আপনানক পরর্র্ী স্কু ল র্েনরর জনে আপনার রশশুর 504 প্লান
নর্ায়ন করার জনে আপনানক অর্শেই মসই সকল পেনক্ষপ গ্রহর্ করনর্ হনর্ মসগুনলা অর্রহর্ করনর্।

আপিাি বক আি ককাশিা প্রশ্ন িশয়শে?



স্কু নলর 504 মকা-অরেবননটনরর কানে যান।
রর্নশষ সুরর্ধাস ূহ সম্পনকব DOE এর ওনয়র্সাইনট আনরা মর্রশ জাননর্ পারনর্ন।
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