
“এই আইেন থাকা েকােনা িকছু “অ�ম বয্ি�েদর জনয্ িশ�া 
আইন”, 20 U.S.C. s. 1400 et seq. এর অধীেন, 
অথবা েফডােরল “1973 সােলর পুনবর্াসন আইন,” 29 
U.S.C. s.794 এর েসকশন 504 এর অধীেন, অথবা অনয্ 
েকােনা েফডােরল আইেনর অধীেন �েযাজয্ অিধকার বা 
সুর�াসমূেহর েচেয় বৃহৎতর েকােনা অিধকার বা সুর�া �দান 
করেব না।” 

িশ�া িবভাগ িকভােব  
অিধকােরর সনদ বা�বায়েন সহায়তা করেব? 

বিধর িশ�াথ�র অিধকােরর িবল বা�বায়েনর জনয্, েসইসােথ 
বিধরেদর জনয্ িশ�ার সকল �ের, �ু ল িডি��গেলােক 
�যি�গত সহায়তা ও েপশাগত উ�য়ন �দােনর মাধয্েম। ু

েকাঅিডর্ েনটর অব েডফ এেুডকশন 

নতু ন কমসর্ ূিচ উ�য়ন অথবা িবদয্মান কমর্সূিচর উ�িত, বিধর 
িশ�াথ�র অিধকােরর সনদ, িশশেদর �ািড িটম, ও মূলয্ায়ন 
স�িকর ত �যুি�গত সহায়তা। 

dhh.education@doe.nj.gov

বিধর বা কােন কম েশানা িশ�াথ�েদর জনয্ 
এডুেকশনাল কনসাে�� 

dhh.education@doe.nj.gov

িশ�াথ�েদর �ের �যি�গত সহায়তা, েযমন ে�িণকে� 
পযর্ােলাচনা, পিরেষবা কম�, এবং সুেযাগ-সুিবধা স�িকর্ ত 
িনেদর্ শনা। 

ু

িনউ জািসর্ 
 বিধর িশ�াথ�র অিধকােরর সনদ
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5 আগ�, 2019 তািরেখ �া�িরত 

বিধর িশ�াথ�র অিধকােরর সনদ হেলা �ুল িডি��গেলা যােত 
বিধর, কােন কম েশানা, অথবা বিধর-অ� এবং িবিভ� ধরেনর 
েযাগােযােগর মাধয্ম বয্বহারকারী িশ�াথ�েদর অননয্ চািহদাসমূহ 
পূরণ কের তা িনি�ত করার দািয়� সং�া� একিট িববৃিত। 

িচ�কমর্িটর িশ�ী হেলন জজর্  ভয্ালেহাস, বিধরেদর জনয্ ময্াির এইচ. 
কয্াটেযনবাখ �ুেল অধয্য়নরত একজন িশ�াথ�  

বিধর িশ�াথ�র 
অিধকােরর সনদ 
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বিধর িশ�াথ�েদর অিধকােরর সনদ �ুল িডি��গেলােক 
িন�িলিখত িবষয়গেলা �দােনর িনেদর্ শনা িদেয়েছ: 

 
a. স�াবয্ সবেচেয় কম বয়েস �বণ ও দৃি�শি�র 

স�মতা এবং েযাগােযাগ ও ভাষাগত চািহদার 
যথাযথ ি�িনং ও মূলয্ায়েন অয্াে�স �দান করা 
এবং িশ�ার অিভ�তার পুেরা সময়জুেড় ি�িনং ও 
মূলয্ায়ন অবয্াহত রাখা;  

b. স�াবয্ সবেচেয় কম বয়েস ভাষার দৃঢ় িভিৎত গেড় 
েতালায় সহায়তা করেত �ত� ও যথাযথ আিলর্ 
ই�ারেভনশেনর অয্াে�স �দান করা;  

c. িশ�াথ�েদর পিরবােরর জনয্ ে�সেমে�র সকল 
িবেবচনা এবং লভয্ িশ�া সং�া� িবক�সমূহ, 
েযমন বিধরেদর জনয্ ময্াির এইচ. কয্াটেযনবাখ 
�ুল, এবং বিধর, �বণ �িতব�ী, অথবা বিধর-অ� 
িশশেদর জনয্ লভয্ িবক�সমূহ স�িকর্ ত তথয্ এবং 
বাবা-মা ও অিভভাবকেদর তােদর স�ােনর িশ�া 
পিরক�না উ�য়ন ও বা�বায়েন পুেরাপুিরভােব 
অংশ�হণ করার সুেযাগ �দান করা;  

d. বিধর, �বণ �িতব�ী, অথবা বিধর-অ� �া�বয়� 
েরাল মেডল এবং যারা িনেজেক-সমথর্ন করা সহ 
সমথর্েনর দ�তাসমূহ িশখেত িবিভ� ধরেনর 
েযাগােযােগর মাধয্ম কােজ লািগেয়েছন, তােদর 
সােথ সা�াত করা ও স�কর্  ৈতির করার সুেযাগ 
�দােন সেচ� হওয়া;  

e. �ুেলর পিরেবেশ এবং �ুেলর পৃ�েপাষকতায় 
আেয়ািজত ি�য়াকলােপ তােদর সমবয়সীেদর সােথ 
সা�াত করার ও স�কর্  ৈতির করার সুেযাগ �দান 
করা;  

f. সরাসির িনেদর্ শনা; 

 
 
 

g. িশ�াথ�র �ত� িশ�া কমর্সূিচর ও 504 �য্ােনর 
মেধয্ একিট েযাগােযাগ পিরক�না অ�ভুর্ � করা;  

h. িশশর বয়স, �বণশি� কেম যাওয়ার মা�া ও ধরন, 
একােডিমক �র, েযাগােযােগর মাধয্ম, িশ�ার 
ধরন, উৎসােহর মা�া, ও পািরবািরক সহায়তার 
পিরমাণ িবেবচনায় িনেয়, সামািজক, মানিসক, 
েযাগােযাগ সং�া�, ও সাং�ৃিতক �ভৃিত চািহদা 
সহ িশ�াথ�র বয্ি�গত চািহদার জেনয্ সবেচেয় 
উপযু� একিট ে�সেম� �দান করা;  

i. আইন অনুযায়ী আবশয্ক ে�সেম� িবক�গেলার 
ধারাবািহকতা জুেড় িবনামূেলয্, যথাযথ িশ�ার জনয্ 
�ত� িবেবচনা �দান করা;  

j. তােদর িশ�ার পিরেবেশ েযাগয্ ও সনদ�া� 
েপশাজীবীেদর �ারা �দানকৃত স�ূণর্ সহায়তামূলক 
পিরেষবা �দান করা। িশ�া িবভাগেক অবশয্ই 
বিধর, �বণ �িতব�ী, অথবা বিধর-অ� িশশেদর 
চািহদা পূরেণ িশ�া েবাডর্ গেলােক সহায়তা করার 
জনয্ �যুি�গত সহায়তা লভয্ থাকার িবষয়িট 
িনি�ত করেত িশ�ামূলক কমর্সূিচসমূেহর 
সম�য়কারীর মাধয্েম �ুল িডি��গেলার সােথ 
কাজ করেত হেব। এই সাবেসকশেন েযভােব 
বয্বহৃত হেয়েছ, “�যুি�গত সহায়তা” বলেত 
েকােনা �ুল িডি��েক ে�ট ও েফডােরল 
পযর্ােয়র নীিতমালা ও িনয়�ক শতর্ সমূহ পূরণ করার 
জনয্ এবং পু�ানুপু� ও কাযর্কর িশ�া �দান 
িনি�ত করার জনয্ স�ম কের তুলেত  
উ� �ুল িডি��েক �দান করা িনেদর্ শনা ও 
সহায়তােক েবাঝায়; 

 
 

k. তােদর িশ�ার পিরেবেশর সব কমর্সূিচর সােথ 
েযাগােযােগর স�ূণর্ অয্াে�স �দান করা, যার মেধয্ 
রেয়েছ পাঠ�ম বিহভূর্ ত কাযর্�ম, িবরিত, দুপুেরর 
খাবার, িমিডয়া েদখােনা, �াইভার এডুেকশন, ও 
পাবিলক অয্ানাউ�েম�;  

l. বিধর, �বণ �িতব�ী, অথবা বিধর-অ� বয্ি�েদর 
েমিডেকল, ৈনিতকতা সং�া�, সাং�ৃিতক, ও 
ভাষাগত সমসয্া স�েকর্  যথাযথ েযাগয্তাস�� ও 
সনদ�া� েপশাজীবীেদর কাছ েথেক 
পিরবারগেলােক তথয্ �দান করা; এবং  

m. িশ�াথ�র েযাগােযােগর �ধান মাধয্ম, েযমন 
আেমিরকান সাইন লয্াংগেয়জ, সাবলীলভােব 
বয্বহাের স�ম এমন েযাগয্ ও সনদ�া� েসবা 
�দানকারীেদর মাধয্েম মানিসক �া�য্ েসবা ও 
সহায়তামূলক পিরেষবায় অয্াে�স �দান করা।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


