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ভূচিকা 

 

এই গাইডটি ফিক্সাস এডুলকশন ফকাড §26.0081 এর শতিার্ের প্রর্ত ফরসপন্স র্িসালব র্ গযা  ফেমওয়াকি প্রলজক্ট টিম 

এবং ফিক্সাস এডুলকশন এলজক্রন্স (TEA) এর জনয ফেিওয়াইড র্ ডারশীপ কতৃিক র্বকাশ করা িলয়র্ি । র্বলশষ র্শক্ষা 

এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের জনয ফর্াগয বা ফর্াগয িলত পালর এমন ফকান র্শশুর র্পতামাতা র্িসালব আপনালক 

র্বলশষ র্শক্ষা প্রক্রিয়া এবং আপনার পদ্ধর্তগত অর্িকার এবং োর্য়ত্ব সিলকি আরও ভা  উপ র্ি প্রোন করলত এই 

গাইডটি র্ডজাইন করা িফয়লি ফর্ন আপনার সন্তালনর র্শক্ষা র্বষয়ক র্সদ্ধান্ত িিলণর প্রক্রিয়ালত অংশ র্নলত আপর্ন 

সিূণ িরূলপ সক্ষম িলত পালরন।  

 

2004 সাল র প্রর্তবন্ধী র্শক্ষা আইন (IDEA) ি  ফেডালর  আইন র্া র্বলশষ র্শক্ষা প্রক্রিয়া পর্রচা না কলর। IDEA এর 

একটি অনযতম  ক্ষয ি  এিা র্নক্রিত করা ফর্ প্রর্তবন্ধী র্শশুরা র্বনামলূ য উপরু্ক্ত পাবর্ ক র্শক্ষা (FAPE) পালে র্া 

তালের একান্ত চার্িো পূরণ এবং তালেরলক আলরা র্শক্ষা, কম িসংস্থান, এবং স্বতন্ত্র জীবন-র্াপলনর জনয গলে তু লত 

র্ডজাইনকৃত র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবা ফজারোর কলর। র্বলশষ র্শক্ষা (Special education) ব লত বঝুায় 

একজন প্রর্তবন্ধী র্শশুর একান্ত চার্িো পূরলণর জনয র্বলশষভালব র্ডজাইনকৃত র্নলেিশনাব ী। সির্তি পর্রলষবা 

(Related services) ব লত বুঝায় র্শক্ষাথীলের র্বলশষ র্শক্ষার সমথ িলন প্রলয়াজনীয় র্বলশষ পর্রলষবা ফর্ন তালের 

র্শক্ষাগত এবং ক্রিয়ামূ ক  ক্ষয পূরলণর জনয তারা অিসর িলত পালর। সির্কিত পর্রলষবায় ফপশাগত ফথরার্প, 

র্পক্রজকযা  ফথরার্প, ম্পিস- যাংগুলয়জ ফথরার্প, কাউলন্সর্ ং ফসবা, অর্রলয়লন্টশন এবং ফমার্বর্ টি ফসবা, এবং/বা 

পর্রবিন ফসবার মলতা পর্রলষবার্ে অন্তভূিক্ত। 

 

IDEA এর অিীলন র্পতামাতালেরলক র্বলশষ র্শক্ষা প্রক্রিয়ার প্রলতযক িালপ বযাপক অংশিিলণর সুলর্াগ প্রোন করা িয়। 

ফসই প্রক্রিয়াকা ীন অনুটিতবয র্বর্ভন্ন ক্রিয়াক াপ এই গাইলড বর্ণ িত িলয়লি। IDEA এর অিীনস্থ আপনার আইনগত 

অর্িকারসমূি আরও বুঝলত আপনালক সািার্য করার জনয সু্ক  র্বলশষ র্শক্ষা প্রক্রিয়ার র্নি িার্রত সমলয় আপনালক 

ডকুলমলন্টর একটি কর্প ফেলব র্ার নামপদ্ধর্তগত সুরক্ষা ফনাটিশ (র্ ংক: fw.escapps.net) । ডকুলমন্টটি আপনালক 

বিলর কমপলক্ষ একবার এবং র্নলনাক্ত পর্রর্স্থর্তগুর্ লত র্েলত িলব: 

 

• আপনার র্শশুর প্রাথর্মক মূ যায়লনর জনয অনলুরাি বা ফরোলরল র পর; 

• ফকান সু্ক  বলষ ি প্রথম ফেি অর্ভলর্াগ পাওয়ার পর; 

• ফকান সু্ক  বলষ ি র্থার্থ প্রক্রিয়া শুনার্নর জনয প্রথম অনলুরালির পর; 

• ফর্ই র্েন ফেসলমলন্টর শঙৃ্খ ামূ ক পর্রবতিলনর ফকান র্সদ্ধান্ত গিৃীত িয়; এবং 

• আপনার অনুলরালির র্ভর্িলত; 

 

ফিক্সালস র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎির্কিত পর্রলষবার্ের জনয ফকান র্শশুর ফর্াগযতা এবং ফকান র্শশুর র্বলশষ র্শক্ষা 

ফপ্রািালমর অর্িকাংশ গুরুত্বপূণ ি র্সদ্ধান্ত ভর্তি, পর্ িাল াচনা, এবং বরিাস্ত (ARD) কর্মটি কতৃিক গিৃীত িয়। আপর্ন 

িয়লতা এই গ্রুপলক স্বতন্ত্র র্শক্ষামূ ক ফপ্রািাম (IEP) টিম ব লতও শুলনলিন ফর্ পর্রভাষাটি ফেডালর  আইলন বযবহৃত 

িয়। র্র্ে আপনার র্শশুর জনয ফকান ARD কর্মটি গটিত িয়, তািল  আপর্ন ফসই কর্মটির একজন সেসয িলবন। 

 

ফেডালর  এবং ফেি র্বলশষ র্শক্ষা শতিার্েলত পর্রবতিন ঘিল  এই গাইডটি সমলয় সমলয় আপলডি িলব। র্শশুলকক্রিক 

র্বলশষ র্শক্ষা প্রক্রিয়ার র্ গযা  ফেমওয়ালকির অঞ্চ  18 এডুলকশন সার্ভিস ফসন্টার ওলয়বলপইলজ একটি র্প্রন্টলর্াগয 

ইল ক্ট্রর্নক ভাস িন রলয়লি (র্ ংক: fw.escapps.net)। 

 

র্বলশষ র্শক্ষা প্রক্রিয়ায় অলনক তার্রি ও সময়সীমা রলয়লি। ফসই গুরুত্বপূণ ি তার্রি এবং সময়সীমাসমূি এই 

পাবর্ লকশলন বর্ণ িত িলয়লি। তািাোও, একটি অন াইন সঙ্গীয় ডকুলমন্ট পাওয়া র্ায় র্া আপনালক মূ যায়ন, অর্িম 

র্ র্িত ফনাটিশ, স্থানান্তর, IEP র্রর্ভউ, এবং অনযানয ফমৌর্ ক িারণাসমূলির সময়সীমা সিলকি প্রশ্নাব ীর উির র্েলত 

সািার্য করলব। িাইম াইন র্ডর্সশন টি (Timeline Decision Tree) এিালন রলয়লি (র্ ংক: bit.ly/39vuSlU)। 
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ভচতব, পর্ বাক ািনা, এর্ং র্রখাস্ত প্রন্সিয়া সংিান্ত  

চপতা-িাতার গাইড 
 

 

আচ ব িাইল্ডক াড ইন্টারকভনশন  

 

র্বকাশগত র্ব ম্বর্ুক্ত নবজাতক এবং র্শশুলের পর্রবালরর জনয সািার্য পাওয়া র্ায়। ফিক্সালস ফর্ এলজক্রন্স এই আর্ ি 

ইন্টারলভনশন পর্রলষবার্ে র্েলয় থালক ফসটি ি  ফিক্সাস স্বাস্থয এবং মানব ফসবা (Texas Health and Human Services)। 

এলকবালর ফিাি র্শশুলের ফপ্রািামটি ি  আর্ ি চাইল্ডলিাড ইন্টারলভনশন (ECI) ফপ্রািাম। এই পর্রলষবার্ে র্তন বিলরর কম-

বয়সী র্শশুলের জনয। 

 

র্তন বির বয়লস প্রর্তবন্ধী র্শশুরা র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের জনয ফর্াগয িলয় উিলত পালর। র্র্ে তা িলয় 

থালক, তািল  র্শশুর তৃতীয় জন্মবার্ষ িকী িলত র্শশুর FAPE পাওয়া র্নক্রিত করার জনয র্শশুর সু্ক  র্ডর্িক্ট োয়বদ্ধ থাকলব। 

ECI পর্রলষবাপ্রাপ্ত সক  র্শশু ফকান পাবর্ ক সু্ক  কতৃিক সরবরািকৃত পর্রলষবার জনয ফর্াগযতা অজিন কলর না। তাই ECI 

পর্রলষবাপ্রাপ্ত ফকান র্শশু র্তন বির বয়সী িওয়ার কমপলক্ষ 90 কযাল ন্ডার র্েবস আলগ উপরু্ক্ত িল  ECI’র পর্রলষবার্ে ফথলক 

র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্েলত পর্রবালরর স্থানান্তলর সািার্য করার জনয একটি সভা র্নি িারণ করা িলব। র্র্ে 

র্শশু ফর্াগযতা অজিন কলর, তািল  তার তৃতীয় জন্মবার্ষ িকীলত র্শশুর জনয র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে 

অবশযই সরবরাি করলত িলব। Beyond ECI ি  একটি পাবর্ লকশন ফর্িালন আর্ ি চাইল্ডলিাড ফপ্রািাম ফথলক র্বলশষ র্শক্ষায় 

স্থানান্তর সির্কিত তথয অন্তভূিক্ত রলয়লি। এই পাবর্ লকশন Beyond ECI এিালন পাওয়া র্ালব (র্ ংক: bit.ly/35G7y3E)। 
 

 

সু্ক র্য়সী চশশুকের েনয সা ার্য 

 

র্র্ে আপনার সু্ক বয়সী র্শশুর র্শিন বা আচরণ সিলকি ফকান উলেগ থালক, তািল  প্রথম পেলক্ষপটি ি  আপনার সন্তালনর 

র্শক্ষক বা সু্ক  অিযলক্ষর কালি আপনার উলেগ সিলকি জানালনা। র্র্ে এই পেলক্ষপটি বযথ ি িয়, তািল  আপনার সু্ক  

কম িচারীলেরলক কযািাস-র্ভর্িক র্শক্ষাথী সালপািি টিলম ফরোলর  করার র্বষলয় অনুলরাি করা উর্চত, র্া র্শক্ষক এবং 

অনযানয কম িচারীলের একটি টিম র্ারা র্শশুলের ফর্ ফকান র্শিন বা আচরণগত উলেলগর র্বষলয় আল াচনা করার জনয সভা 

কলর। 

 

সািারণ ফশ্রর্ণকলক্ষ সমসযাকবর্ ত র্শক্ষাথীলের প্রথলম সিায়তা পর্রলষবার্ের জনয র্বলবচনা করা ফর্লত পালর বা সিায়তা 

পর্রলষবা প্রার্প্তর পর্রবলতি IDEA এর অিীলন একটি র্বলশষ র্শক্ষার মূ যায়লনর জনয ফরোর করা ফর্লত পালর। র্র্ে ফকান 

র্শক্ষাথী সিায়তা পর্রলষবা র্বর্ি মলত সািারণ ফশ্রর্ণকলক্ষ সমসযার সম্মুিীন িলয় থালক বা র্শক্ষাথীর প্রলয়াজনগুর্  ফকব  

সালপািি পর্রলষবা র্বর্ির মািযলমই সমািান করা র্ায় না, তািল  সু্ক লক অবশযই IDEA এর অিীলন একটি সিূণ ি স্বতন্ত্র এবং 

প্রাথর্মক মূ যায়লনর জনয র্শক্ষাথীলক ফরোর করলত িলব। একটি সিূণ ি স্বতন্ত্র এবং প্রাথর্মক মূ যায়লনর জনয একটি 

ফরোলর  ফেওয়ার আলগ র্নর্েিি সমলয়র জনয একজন র্শক্ষাথীলক সিায়তা পর্রলষবা সরবরাি করার প্রলয়াজন িয় না। সিূণ ি 

বযক্রক্ত এবং প্রাথর্মক মূ যায়লনর জনয একটি ফরোলর  ফর্ ফকানও সময় সু্ক  কমী, র্শক্ষাথীর বাবা-মা বা আইনী অর্ভভাবক বা 

ফকানও র্শক্ষাথীর পোলশানা বা র্লের সালথ জর্েত অনয ফকানও বযক্রক্ত োরা ততর্র করা ফর্লত পালর। ফনাি করুন ফর্ র্র্ে সু্ক  

কম িচরী সলেি কলরন ফর্ ফকান র্শশুর অক্ষমতা রলয়লি এবং তার জনয র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে প্রলয়াজন, 

তািল  একটি সিূণ ি স্বতন্ত্র এবং প্রাথর্মক মূ যায়লনর জনয একটি ফরোলর  ততর্র করলত িলব। 
 

 

ইন্টারকভনশকনর প্রচত টরসপি 

 

ফেডালর  আইন সু্ক গুর্ লক সক  র্শশুলের সমসযা শীঘ্রই সমািান কলর র্শিলত সািার্য করার প্রর্ত নজর র্েলত র্নলেিশ 

ফেয়। ইন্টারলভনশলনর প্রর্ত ফরসপন্স (RtI) এমন একটি পদ্ধর্ত র্া অলনক সু্ক  ফিড-ফ লভ  মান পূরণ না করার ঝুুঁ র্কলত 

থাকা র্শশুলের সনাক্ত এবং সািার্য করার জনয বযবিার কলর। RtI পদ্ধর্তর ফমৌর্ ক উপাোনগুর্  ি : সািারণ র্শক্ষার 

ফশ্রর্ণকলক্ষ তবজ্ঞার্নক, গলবষণা র্ভর্িক র্নলেিশনা এবং ইন্টারলভনশলনর বযবস্থা; ইন্টারলভনশলনর প্রর্ত ফরসপন্স র্িসালব 

সন্তালনর অিগর্ত পর্ িলবক্ষণ এবং পর্রমাপ; এবং র্শক্ষাগত র্সদ্ধান্ত র্নলত অিগর্তর এই বযবস্থাগুর্ র বযবিার। 



ভর্তি , পর্িাল াচনা, এবং বর্িষ্কার প্রর্িয়া সংিান্ত র্পতা-মাতার গাইড 

ফেব্রুয়ারী 2021 

পষৃ্ঠা | 4  

RtI পদ্ধর্তটি ি  বহু স্তরর্ুক্ত সালপািি র্সলেলমর (MTSS) অংশ ফর্িালন প্রর্তটি স্তর ইন্টারলভনশলনর িমবি িমান তীব্র স্তলরর 

প্রর্তর্নর্িত্ব কলর। ফকান র্শশুলক সরবরািকৃত ইন্টারলভনশন িমাগত অিগর্ত পর্ িলবক্ষলণর র্ভর্িলত সামঞ্জসয করা িলব 

র্তক্ষণ না র্শশু পর্ িাপ্ত পর্রমালণ অিসর িয়। ফর্ র্শশুরা গলবষণার র্নলেিশনা অনুসালর ফর্ৌক্রক্তক সমলয়র মলিয প্রাথর্মক 

ইন্টারলভনশলন সাো ফেয় না, তালের এমন ইন্টারলভনশলনর জনয ফরোর করা িয় র্া আরও র্নর্বে িয়। প্রায়শই, আপনার 

সু্কল  ইন্টারলভনশলনর িয় সপ্তাি পলর পরবতী পেলক্ষলপর র্সদ্ধান্ত ফনওয়ার জনয পর্ িাপ্ত ফডিা থাকলব উোিরণস্বরূপ, 

ইন্টারলভনশন চার্ লয় র্াওয়া, ইন্টারলভনশনলক আরও তীব্র করা, মূ যায়লনর জনয ফরোর করা)। র্সদ্ধান্ত িিলণর সময়সীমা 

ইন্টারলভনশলনর র্েলকালয়ক্রন্স/ সময়কা  এবং  ক্ষযর্ুক্ত েক্ষতার উপর র্নভির কলর। 

 

র্বলশষ র্শক্ষার জনয ফরোলর  ফেওয়ার আলগ ফকান র্শশুলক RtI র্সলেলমর প্রর্তটি স্তলরর মািযলম অিসর িওয়ার েরকার 

ফনই। র্র্ে একবার এটি িিভালব প্রকার্শত িয় ফর্ সািারণ র্শক্ষার ইন্টারলভনশনগুর্  পর্ িাপ্ত নয়, সু্ক  কম িচারীলের সলেি 

করা উর্চত ফর্ সন্তালনর ফকান অক্ষমতা রলয়লি এবং তালক অবশযই ফরোলর  র্েলত িলব। সািারণ র্শক্ষার ইন্টারলভনশন 

র্লথি র্কনা তা র্নি িারলণ গুরুত্বপূণ ি র্বলবচনাগুর্ র মলিয রলয়লি ইন্টারলভনশলনর ইর্তিালসর পর্ িাল াচনা এবং র্শক্ষাথীর 

অিগর্ত পর্ িলবক্ষলণর ফডিা (অিগর্তর বতিমান িার এবং অজিলনর গযাপ বন্ধ করার প্রলচিা)। ফকান RtI র্সলেলমর মািযলম 

র্শশুরা ইন্টারলভনশন িিণ করলি র্কনা তা র্বলবচনা না কলর র্পতা-মাতারা ফর্ ফকান সময় ফরোলরল র জনয অনলুরাি করলত 

পালরন। IDEA এর অিীলন প্রর্তবন্ধী িওয়ার আশঙ্কার্কু্ত ফকান সন্তালনর সময়মত মূ যায়ন র্ব ম্ব বা প্রতযািযান করার জনয RtI 

ফকৌশ গুর্  বযবহৃত িলত পালর না। RtI প্রক্রিয়া সিলকি আরও তথয (র্ ংক: bit.ly/3nDMTDu). 
 

 

একটট প্রাথচিক িূ যায়কনর েনয টরফাকর  

 

আপনার সন্তালনর ফকান অক্ষমতা রলয়লি এবং IDEA এর অিীলন র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবা প্রলয়াজন বল  ফর্ 

ফকান সময় সলেি িল  আপনার সম্মর্ত পাওয়ার জনয এবং র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের জনয প্রাথর্মক 

মূ যায়ন করলত সু্কল র অনুিিমূ ক কতিবয রলয়লি। আপর্ন ফর্ ফকান সময় আপনার সন্তালনর প্রাথর্মক মূ যায়লনর জনয 

অনুলরাি করলত পালরন। 

 

র্র্ে আপর্ন স্থানীয় এডুলকশন এলজক্রন্স (LEA’s) এর র্বলশষ র্শক্ষালসবা পর্রচা ক বা ফকান র্ডর্িক্ট প্রশাসর্নক কম িকতিার 

র্নকি র্বলশষ র্শক্ষার ফর্াগযতার প্রাথর্মক মূ যায়লনর জনয র্ র্িত অনুলরাি কলরন, তািল  সু্কল র ফসই অনুলরাি িিলণর 

তার্রলির পর 15তম সু্ক  র্েবলস অবশযই আপনালক র্নলনাক্তগুর্ র ফর্ ফকান একটি প্রোন করলব: 1) মূ যায়ন করার প্রস্তালবর 

অর্িম র্ র্িত ফনাটিশ, একটি কর্প পদ্ধর্তগত সুরক্ষা ফনাটিলশর (র্ ংক: fw.escapps.net), এবং মূ যায়লনর জনয র্ র্িত 

সম্মর্ত ফেওয়ার সুলর্াগ; বা 2) আপনার র্শশুর মূ যায়লনর অনলুরাি প্রতযািযান করা সংিান্ত অর্িম র্ র্িত ফনাটিশ এবং 

একটি কর্পপদ্ধর্তগত সুরক্ষা ফনাটিলশর (র্ ংক: fw.escapps.net)। 

 

েয়া কলর মলন রািলবন ফর্ একটি র্বলশষ র্শক্ষার মূ যায়লনর অনলুরািটি ফমৌর্িকভালব করা ফর্লত পালর এবং র্ র্িতভালব 

িওয়ার েরকার ফনই। র্ডর্িক্ট এবং চািিার সু্ক গুর্ লক এিনও সক  ফেডালর  ফনাটিলশর শতিার্ে এবং প্রর্তবন্ধী র্শশু িওয়া 

এবং র্বলশষ র্শক্ষার প্রলয়াজন বল  সলেিজনক র্শশুলের সনাক্তকরণ, অবস্থান-র্নণ িয় এবং মূ যায়লনর শতিার্ে ফমলন চ লত 

িলব। ফমৌর্িক অনুলরািগুর্ র প্রর্ত সাো র্েলত র্নর্েিি সময়সীমা প্রলয়াজন ফনই, তলব সু্ক গুর্ লক উপলর বর্ণ িত একই 15-সু্ক -

র্েবস সময়সীমাটি অনুসরণ করলত উৎসার্িত করা িলে। 
 

অচিি চ চখত টনাটটশ 

 

IDEA এর অিীলন আপনার অর্িকারগুর্ র মলিয একটি ি  সু্ক টি কার্ িত পেলক্ষপ ফনওয়ার আলগ বা পেলক্ষপ র্নলত 

অস্বীকার করার আলগ একটি ফর্ৌক্রক্তক সমলয় আপনার সন্তালনর র্বষলয় র্নর্েিি ক্রিয়া বা র্নক্রিয়তার র্বষলয় অর্িম র্ র্িত 

ফনাটিশ পাওয়া। র্বলশষ কলর ফকান সু্ক লক অবশযই আপনার ফনটিভ ভাষা বা ফর্াগালর্ালগর অনযানয পদ্ধর্তলত আপনার কালি 

অর্িম র্ র্িত ফনাটিশ র্েলত িলব র্িন সু্ক  এই র্নলনাক্তগুর্  কলর: 

 
• আপনার সন্তালনর পর্রচয়, মূ যায়ন, র্শক্ষাগত ফপ্রািাম বা র্শক্ষাগত ফেসলমন্ট বা আপনার সন্তালনর একটি FAPE 

সুর্বিা শুরু করার বা পর্রবতিন করার প্রস্তাব ফেয় (র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের অবযািত সুর্বিার 

সম্মর্ত প্রতযািার োরা অনলুরািকৃত পর্রবতিনসি) ); অথবা  

• আপনার সন্তালনর পর্রচয়, মূ যায়ন, র্শক্ষাগত ফপ্রািাম বা র্শক্ষাগত  ফেসলমন্ট বা আপনার সন্তালনর একটি FAPE 

সুর্বিা শুরু করা বা পর্রবতিন করা প্রতযািযান কলর। 
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আপর্ন র্র্ে একটি আলরা সংর্ক্ষপ্ত সময়সীমালত সম্মত না িন, তািল  সু্কল র ফর্ ক্রিয়াক ালপর প্রস্তাব বা প্রতযািযান করার 

কমপলক্ষ পাুঁচ সু্ক  র্েবলসর আলগ অর্িম র্ র্িত ফনাটিশ র্েলত িলব। পর্রবতিলনর জনয আপনার সম্মর্ত বা অনুলরাি 

বযর্তলরলক সু্ক লক অবশযই আপনার কালি অর্িম র্ র্িত ফনাটিশ র্েলত িলব। 

 

অর্িম র্ র্িত ফনাটিলশ র্ননর্ র্িত তথযগুর্  অবশযই অন্তভুিক্ত থাকলত িলব: 

 

(1) সু্কল র প্রস্তার্বত বা প্রতযািযানকৃত ক্রিয়াক ালপর র্ববরণ; 

(2) সু্ক  ফকন ক্রিয়াক াপটি প্রস্তাব বা প্রতযািযান কলর তার বযািযা; 

(3) প্রর্তটি মূ যায়ন পদ্ধর্ত, মূ যায়ন, ফরকডি, বা প্রস্তার্বত বা প্রতযািযানকৃত ক্রিয়াক ালপর র্ভর্ি র্িসালব বযবহৃত 

সু্কল র র্রলপালিির র্ববরণ; 

(4) এই অংলশর পদ্ধর্তগত সুরক্ষার অিীলন প্রর্তবন্ধী র্শশুটির র্পতামাতার সুরক্ষা রলয়লি মলম ি একটি ফেিলমন্ট এবং 

র্র্ে এই ফনাটিশটি মূ যায়লনর জনয প্রাথর্মক ফরোলর  না িয়, তািল  এমন উপায় থাকলত িলব র্ার মািযলম 

পদ্ধর্তগত সুরক্ষার একটি কর্প পাওয়া র্ায়; 

(5) র্বলশষ র্শক্ষার শতিার্ে ফবাঝার জনয অর্ভভাবকলের সালথ ফর্াগালর্াগ করার উৎসগুর্ ; 

(6) ARD কর্মটি কতৃিক র্বলবর্চত অনযানয অপশনসমূলির র্ববরণ এবং এই অপশনসমূি প্রতযািযান করার কারণ; এবং 

(7) সু্কল র প্রস্তাব বা প্রতযাা্িযালনর সালথ প্রাসর্ঙ্গক অনযানয কারণগুর্ র র্ববরণ। 
 

 

অচভভার্কীয় সম্মচত 

 

র্বলশষ র্শক্ষা প্রক্রিয়ায় র্কিু র্নর্েিি ক্রিয়াক াপ রলয়লি ফর্গুর্  সু্ক  আপনার অনুলমােন না র্নল  কার্ িকর িলত পালর না। 

প্রস্তার্বত ক্রিয়াক ালপর বণ িনাসি একটি ভা  র্সদ্ধান্ত িিলণ সক্ষম িওয়ার জনয প্রলয়াজনীয় সক  তথয সু্ক লক অবশযই 

আপনার কালি অবর্িত করলত িলব। 

 

তথযগুর্  অবশযই আপনার ফনটিভ ভাষায় বা ফর্াগালর্ালগর অনযানয পদ্ধর্তলত থাকলত িলব, র্র্ে এইভালব তথয সরবরাি করা 

সুিিভালব অসম্ভব না িয়। র্র্ে ফরকডিগুর্  প্রকাশ করলত িয়, তািল  সু্ক লক অবশযই ফসই ফরকডিগুর্  এবং কার কালি 

প্রকাশ করলব তার তার্ কা করলত িলব। 

 

আপর্ন র্িন সম্মর্ত প্রোন কলরন, এর অথ ি ি  সু্ক  কতৃিক ফর্ ক্রিয়াক ালপর জনয আপনার সম্মর্ত চাওয়া িলয়লি তা আপর্ন 

ফবালঝন এবং চার্ লয় ফর্লত র্ র্িতভালব সমা্মত িন। এটি গুরুত্বপূণ ি ফর্ আপর্ন বুঝলত ফপলরলিন সম্মর্ত ফস্বোমূ ক এবং 

ক্রিয়াক াপ িওয়ার আলগ ফর্ ফকানও সময় তা প্রতযািযান করা ফর্লত পালর। তলব, আপর্ন র্র্ে ফকান ক্রিয়াক ালপর সম্মর্ত 

প্রতযািার কলরন, এটি অিিণলর্াগয িলব না। 

 

র্ননর্ র্িতগুর্  এমন ক্রিয়াক ালপর উোিরণ ফর্গুর্ র জনয আপনার সম্মর্ত প্রলয়াজন: 

 

• প্রথমবালরর মলতা আপনার সন্তালনর মূ যায়ন করা;  

•  প্রর্ত র্তন বিলর একবার আপনার র্শশুর পুনমূ ি যায়ন, বা আরও তথয েরকার িল  আরও ঘন ঘন পুনমূ ি যায়ন, এবং 
আপর্ন বা আপনার র্শশুর র্শক্ষক পুনমূ ি যায়লনর জনয অনুলরাি কলরন; 

• প্রথমবালরর মলতা র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবা সরবরাি করা; 

• একজন ARD কর্মটির সেসযলক একটি ARD কর্মটির সভায় অংশ ফনওয়া ফথলক অবযাির্ত ফেয়া র্িন র্মটিংলয় 

পািযিম বা তৎ সির্কিত পর্রলষবার্ের সেলসযর ফক্ষলের পর্রবতিন বা আল াচনা সিকৃ্ত িয়; এবং 

• এমন ফর্ ফকান অংশিিনকারী সংস্থার প্রর্তর্নর্িলক আমন্ত্রণ জানালনা র্ালের োয়বদ্ধ মলন করা িয় ফগৌণ স্থানান্তর 

পর্রলষবার্ে সরবরাি বা অথ ি প্রোলনর জনয। 
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িূ যায়ন পদ্ধচতসিূ  

 

আপর্ন র্র্ে একটি সিূণ ি এবং স্বতন্ত্র মূ যায়লনর (FIE) জনয সম্মর্ত ফেন, তািল  সু্ক  পর্রচা না করলব এমন ফর্ ফকান 

মূ যায়ন পদ্ধর্তর অর্িম র্ র্িত ফনাটিশ এবং পদ্ধর্তগত সুরক্ষা ফনাটিলশর একটি কর্প সু্ক লক অবশযই প্রোন করলত িলব 

র্র্ে আপনার র্শশুলক প্রথমবালরর মলতা মূ যায়ন করা িয়। আপনার প্রেি তথযসি আপনার র্শশু সিলকি প্রাসর্ঙ্গক 

ক্রিয়াগত, উন্নয়নমূ ক এবং একালডর্মক তথয সংগা্রি করলত সু্ক লক অবশযই র্বর্ভন্ন িরলণর মূ যায়ন িু  এবং ফকৌশ  

বযবিার করলত িলব। আপনার র্শশুর সু্ক  র্শশু প্রর্তবন্ধী র্কনা তা র্নি িারলণর এবং আপনার র্শশুর জনয উপরু্ক্ত র্শক্ষামূ ক 

ফপ্রািাম র্নি িারলণর জনয একমাে মানেণ্ড র্িসালব ফকান পর্রমাপ বা মূ যায়ন বযবিার করলত পালর না। আপনার র্শশুর ফকান 

প্রর্তবন্ধীতা আলি র্কনা তা র্নি িারণ এবং তার র্শক্ষাগত প্রলয়াজনীয়তা র্নি িারলণর জনয আপনার সু্ক লক অবশযই সলেিজনক 

প্রর্তবন্ধীতা সির্কিত সক  ফক্ষলে আপনার র্শশু মূ যায়ন পর্রচা না করলত িলব। আপনার র্শশুর মূ যায়ন প্রক্রিয়ায় র্া 

অবশা্র্ই থাকলব: 

 

• আপনার র্শশুর একালডর্মক, র্বকাশগত এবং ক্রিয়াগত পারেম িযান্স সিলকি তথয অন্তভুিক্ত করা;  

• ফিে রচর্য়তার র্নলেিশাব ী অনুসালর প্রর্শর্ক্ষত এবং জ্ঞানী কমীলের োরা পর্রচার্ ত িওয়া এবং ফস উলেলশয 

পর্রচার্ ত িওয়া র্ার জনয র্নি িারণ তবি এবং র্নভিরলর্াগয; 

• আপনার র্শশুর ফনটিভ ভাষায় বা ফর্াগালর্ালগর অনয পদ্ধর্তলত পর্রচার্ ত ফিান র্তক্ষণ না তা করা িিভালব 

অসম্ভব িয়; এবং  

• র্নরলপক্ষ িওয়া বা এমনভালব ফেওয়া ফিাক র্ালত আপনার র্শশুর র্বরুলদ্ধ ফকানও তবষময না ঘলি তার সাংসৃ্কর্তক 

বযাকিাউন্ড, বণ ি, বা প্রর্তবন্ধীতা র্নর্ব িলশলষ। 

 

প্রাথর্মক মূ যায়ন এবং ে াে  র্রলপািি আপনার র্ র্িত সম্মর্ত সু্কল র পাওয়ার তার্রলির 45 সু্ক  র্েবলসর আলগ ফশষ করলত 

িলব। তলব, র্র্ে আপনার র্শশুটি মূ যায়নকাল  র্তন বা তলতার্িক সু্ক  র্েবস ফথলক অনুপর্স্থত থালক, তািল  মূ যায়লনর 

সময়কা টি অবশযই আপনার র্শশু অনপুর্স্থত থাকার সু্ক  র্েবলসর সংিযার সমান সু্ক  র্েবস োরা বাোলনা উর্চত। সু্ক লক 

অবশযই র্বনামলূ য মূ যায়ন র্রলপালিির একটি কর্প আপনালক র্েলত িলব। 

 

র্র্ে আপনার র্শশু সু্ক  বলষ ির 1 ফসলেম্বলরর মলিয পাুঁচ বিলরর কম বয়সী িয় এবং পাবর্ ক সু্কল  ভর্তি না িয়, বা বয়স 

র্নর্ব িলশলষ একটি প্রাইলভি বা ফিাম সু্ক  ফসটিংলয় ভর্তি িয়, তািল  সু্ক লক আপনার র্ র্িত সম্মর্ত পাওয়ার তার্রলির পর 

45তম সু্ক  র্েবলসর আলগ প্রাথর্মক মূ যায়ন এবং ে াে  র্রলপািিটি অবশযই ফশষ করলত িলব। 

 

45-সু্ক -র্েবলসর সময়সীমায় একটি বযর্তিম রলয়লি। র্র্ে সু্ক  প্রাথর্মক মূ যায়লনর জনয আপনার সু্ক  বলষ ির ফশষ 

র্নলেিলশনার র্েলনর কমপলক্ষ 35 র্েবস, তলব 45 র্েবলসর কম নয়, আপনার সম্মর্ত িিণ কলর, তািল  র্ র্িত মূ যায়ন 

র্রলপািিটি অবশযই আপনালক ফস বিলরর 30 ফশ জলুনর মলিয সরবরাি করলত িলব। তলব, র্র্ে মূ যায়ন সময়কাল  আপনার 

র্শশু র্তন বা তলতার্িক র্েন বযাপী সু্ক  ফথলক অনুপর্স্থত থালক, তািল  30 ফশ জলুনর র্নি িার্রত তার্রিটি আর প্রলর্াজয নয়। 

এর পর্রবলতি, র্তন বা তলতার্িক র্েলনর অনপুর্স্থর্তর জনয 45 সু্ক  র্েবলসর অর্তর্রক্ত সম্প্রসারণ প্রলর্াজয িলব। 

 

আপর্ন র্র্ে প্রাথর্মক মূ যায়লন সম্মত না িন, তািল  র্বেযা য় মিযস্থতা ত ব কলর বা র্থার্থ প্রক্রিয়া শুনার্নর অনলুরাি কলর 

মূ যায়ন করলত পালর, তলব তা প্রলয়াজনীয় র্িসালব নয়। র্র্ে সু্ক  মূ যায়ন না চা ালনার র্সদ্ধান্ত িিণ কলর, তািল  সু্ক  IDEA 

এর অিীলন র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের মুিালপক্ষী সক  প্রর্তবন্ধী র্শশুলের সনাক্ত, অবস্থান-র্নণ িয় এবং 

মূ যায়লনর প্রলয়াজনীয়তা  ঙ্ঘন কলর না। এই প্রলয়াজনীয়তালক সু্কল র চাইল্ড োইন্ড র্ডউটি (child find duty) র্িসালব 

উলেি করা িয়। 
 

 

ভচতব, পর্ বাক ািনা, এর্ং র্চ ষ্কার সংিান্ত সভা 

 

প্রাথর্মক মূ যায়ন র্রলপািিটি সিন্ন িওয়ার পলর, র্রলপািিটি র্বলবচনা করলত এবং আপনার র্শশু র্বলশষ র্শক্ষা এবং 

তৎসির্কিত পর্রলষবার জনয উপরু্ক্ত র্কনা তা র্নি িারলণর জনয একটি ARD কর্মটি গিন করলত িলব। র্নলনাক্তরা ARD 

কর্মটির সেসয র্িসালব অন্তভূিা্ক্ত থাকলব: 
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• আপর্ন, অর্ভভাবক;  

• কমপলক্ষ একজন র্শশুর র্নয়র্মত র্শক্ষার র্শক্ষক, র্তর্নই, সম্ভব িল , অবশযই এমন ফকান র্শক্ষক িলত িলব, র্র্র্ন 
র্শশুর IEP-র একটি অংশ বাস্তবায়লনর জনয োয়বদ্ধ; 

• কমপলক্ষ একজন র্শশুর র্বলশষ র্শক্ষার র্শক্ষক বা সরবরািকারী;  

• সু্কল র একজন প্রর্তর্নর্ি;  

• এমন ফকান বযক্রক্ত র্র্র্ন মূ যায়লনর ে ােল র র্নলেিশনামূ ক তাৎপর্ িগুর্  বযািযা করলত পালরন;  

• অনযানয বযক্রক্ত র্ালের র্শশুর র্বষলয় জ্ঞান বা র্বলশষ েক্ষতা রলয়লি এবং আমর্ন্ত্রত িলয়লি আপর্ন র্কংবা সু্ক  কতৃিক; 

• র্িনই উপরু্ক্ত, র্শশু;  

• র্থার্থ ফক্ষলে আপনার র্ র্িত সম্মর্তলত বা আপনার র্শশুর বয়স 18 বির িওয়ার পলর আপনার প্রাপ্তবয়স্কলের 

র্শশুর র্ র্িত সম্মর্তলত ফর্ ফকান অংশিিনকারী এলজক্রন্সর প্রর্তর্নর্ি র্র্র্ন সম্ভাবয ফক্ষলে োয়বদ্ধ স্থানান্তর 

পর্রলষবা সরবরাি বা এর জনয অথ ি প্রোলনর জনয; 

• কযার্রয়ার এবং প্রর্ুক্রক্তগত র্শক্ষার একজন প্রর্তর্নর্ি, সম্ভব িল  র্শক্ষক, র্র্ে র্শশুটি কযার্রয়ার বা প্রর্ুক্রক্তগত র্শক্ষায় 

প্রাথর্মক বা িারাবার্িক ফেসলমলন্টার জনয র্বলবর্চত িয়; এবং 

• একজন ফপশাোর কমী সেসয, র্র্র্ন ভাষা েক্ষতা মূ যায়ন কর্মটিলত আলিন, র্র্ে র্শশুটি একজন ইংলরজী র্শক্ষাথী 

র্িসালব র্চর্িত িয়। 

 

ARD কর্মটি প্রলর্াজয ফক্ষলে র্নলনাক্তলের অন্তভুিক্ত করলব: 

 
• এমন ফকান র্শক্ষক র্র্র্ন বর্ির বা শ্রবণশক্রক্তিীন র্শক্ষাথীলের র্শক্ষাোলন সনেপ্রাপ্ত, র্র্ে সন্তালনর সলেি িয় বা 

বর্ির বা শ্রবণশক্রক্তিীন র্িসালব নর্থভুক্ত করা িয়;  

• এমন ফকান র্শক্ষক র্র্র্ন েৃটি প্রর্তবন্ধী র্শক্ষাথীলের র্শক্ষাোলন সনেপ্রাপ্ত, র্র্ে সন্তালনর সলেিজনক বা নর্থভুক্ত 

েৃটি প্রর্তবন্ধীতা থালক; বা এমন ফকান র্শক্ষক র্র্র্ন েৃটি প্রর্তবন্ধী র্শক্ষাথীলের র্শক্ষাোলন সনেপ্রাপ্ত এবং এমন 

ফকান র্শক্ষক র্র্র্ন বর্ির বা শ্রবণশক্রক্তিীন র্শক্ষাথীলের র্শক্ষাোলন সনেপ্রাপ্ত, র্র্ে র্শশুর সলেিজনক বা নর্থভূক্ত 

বর্ির-অন্ধত্ব থালক। 

 

সু্কল র আপনালক অবশযই আপনার র্শশুর প্রর্তটি ARD কর্মটির সভায় আমন্ত্রণ জানালত িলব এবং বাবা-মালয়র একজন বা 

উভলয়র অংশিিণ র্নক্রিত করার ফচিা করলত িলব। আপর্ন র্র্ে একটি সংর্ক্ষপ্ত সময়সীমার সালথ সম্মত না িন, তািল  

সভার কমপলক্ষ পাুঁচ সু্ক  র্েবস আলগ সভার র্ র্িত ফনাটিশ আপনালক র্েলত িলব। র্ র্িত ফনাটিলশ অবশযই সভার উলেশয, 

সময়, স্থান এবং কারা সভায় অংশ ফনলবন তার একটি তার্ কা অন্তভুিক্ত থাকলত িলব। আপর্ন র্র্ে ইংলরজী ব লত অক্ষম িন, 

তািল  সু্ক লক অবশযই আপনার ফনটিভ ভাষায় ফনাটিশ সরবরাি করলত িলব র্র্ে তা িিভালব অসম্ভব না িয়। র্র্ে আপনার 

ফনটিভ ভাষা ফকান র্ র্িত ভাষা না িয়, তািল  সু্ক লক অবশযই ফনাটিশটি ফমৌর্িকভালব বা অনয ফকানও উপালয় অনুবাে করা 

িলয়লি তা র্নক্রিত করার জনয পেলক্ষপ র্নলত িলব র্ালত আপর্ন ফনাটিশটি বুঝলত পালরন। 

 

ARD কর্মটির সভার সময় এবং স্থান অবশযই আপনার এবং সু্কল র ঐকযমলতর র্ভর্িলত িলত িলব। র্র্ে সু্কল র প্রস্তার্বত সময় 

বা তার্রিটি আপনার পলক্ষ সুর্বিাজনক না িয়, তািল  সু্কল র অবশযই এমন একটি সময় সন্ধালনর জনয ফর্ৌক্রক্তক প্রলচিা 

করা উর্চত র্া আপর্ন পা লন সক্ষম িন। র্র্ে র্পতা-মাতা উভয়ই সভায় অংশ র্নলত না পালরন, তািল  আপর্ন র্বকল্প 

মািযলম ফর্মন ফির্ লোন বা র্ভর্ডও কনোলরক্রন্সংলয়র মািযলম অংশ র্নলত পালরন। র্র্ে সু্ক  আপনালক উপর্স্থত িলত রাক্রজ 

করলত না পালর, তািল  সু্ক  আপর্ন বযর্তত সভা পর্রচা না করলত পালর। 

 

একজন ARD কর্মটির সেসযলক ARD কর্মটির সভার একটি অংশ বা পুলরাটিলত অংশিিণ ফথলক অবযাির্ত ফেয়া ফর্লত পালর 

র্িন ফসই বযক্রক্তর উপর্স্থর্ত প্রলয়াজনীয় না িয়, কারণ ফসই বযক্রক্তর পািযিম বা তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের ফক্ষেটি পর্রবতিন 

করা িলে না বা সভায় আল াচনা করা িলে না। আপনালক অবশযই ফসই অবযাির্তলত র্ র্িতভালব একমত িলত িলব। 

 

র্িন আপর্ন এবং সু্ক  অবযাির্তলত সম্মর্ত র্ র্িতভালব জার্নলয় সভায় ফসই বযক্রক্তর পািযিম বা তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের 

ফক্ষেটি পর্রবতিন করা িলে বা সভায় আল াচনা করা িলে এবং ফসই অবযাির্তপ্রাপ্ত বযক্রক্ত সভার আলগ IEP-র র্বকালশর 

র্ র্িত ইনপুি জমা ফেয়, তািল  ARD কর্মটির ফসই সেসযলক ARD কর্মটির সভায় অংশিিণ িলত অবযাির্ত ফেয়া ফর্লত 

পালর। 
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টর্াগযতা 

 

আপনার র্শশু র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার জনয ফর্াগয র্কনা তা র্নি িারলণর জনয েুই ভালগ একটি ফিে রলয়লি: 

(1) আপনার র্শশুর অবশযই একটি অক্ষমতা আলি; এবং (2) অক্ষমতার ে স্বরূপ, আপনার র্শশুর র্শক্ষা ফথলক উপকৃত 

িওয়ার জনয র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবাগুর্ র অবশযই প্রলয়াজন। ফর্াগযতার জনয েুই ভালগর ফিলের প্রথম 

ভাগটি পূরলণর জনয, নীলচ বন্ধনীলত উর্ের্িত বযতীত 3 ফথলক 21 বির বয়সী ফকান র্শশুলক তার্ কাভুক্ত এক বা একার্িক 

প্রর্তবন্ধী ফশ্রণীর মানেণ্ড পূরণ করলত িলব: 

 

• অটিজম; 

• বর্ির বা শ্রবণশক্রক্তিীন (বয়স জন্ম ফথলক 21); 

•  বর্ির-অন্ধত্ব (বয়স জন্ম ফথলক 21); 

• মানর্সক ঝালম া; 

• বুক্রদ্ধ প্রর্তবন্ধী; 

• বহু প্রর্তবন্ধীতা; 

• অর্নক্রিত আর্ ি চাইল্ডলিাড (তশশব) (বয়স জন্ম ফথলক পাুঁচ); 

• অলথ িালপর্ডক অক্ষমতা; 

• অনয স্বাস্থযগত অক্ষমতা; 

• র্শিলনর ফক্ষলে র্নি িার্রত অক্ষমতা; 

• বাকশক্রক্ত বা ভাষাগত অক্ষমতা; 

• িমাজর্নত ফব্রইন ইনজরু্র; বা 

• েৃটিশক্রক্তর অক্ষমতা (বয়স জন্ম ফথলক 21)। 

 

ARD কর্মটির প্রাথর্মক মূ যায়ন র্রলপািিটি সিূণ ি িওয়ার তার্রি ফথলক 30 কযাল ন্ডার র্েবলসর মলিয ফর্াগযতা র্নি িারণ করলত 

িলব। র্র্ে 30তম র্েনটি সামালর (summer) পলে এবং সু্ক  ফসশলন না থালক, তািল  প্রাথর্মক ফর্াগযতা র্নি িারণ, IEP, এবং 

ফেসলমন্ট সংিান্ত র্সদ্ধান্তগুর্  চূোন্ত করার জনয ARD কর্মটি েল র (fall) ক্লালসর প্রথম র্েন পর্ িন্ত সময় র্নলব র্র্ে 

প্রাথর্মক মূ যায়লন এিা র্নলেির্শত না িয় ফর্ ফসই সামালর র্শশুটির বর্ি িত সু্ক  বষ ি (ESY) পর্রলষবাগুর্ র প্রলয়াজন িলব। 

 

তলব, র্র্ে সু্ক  প্রাথর্মক মূ যায়লনর জনয আপনার সম্মর্ত ফপলয় থালক সু্ক  বলষ ির ফশষ র্নলেিশনামূ ক র্েলনর কমপলক্ষ ৩৫ 

সু্ক  র্েবস র্কন্তু 45 র্েবলসর কম সমলয়র আলগ এবং আপনার সম্মর্ত ফেওয়ার সময় এবং ফশষ র্নলেিশনামূ ক র্েলনর 

মাঝিালন র্তন বা তলতার্িক র্েন আপনার র্শশু অনুপর্স্থত র্ি  না (অথ িাৎ 30 ফশ জলুনর মলিয মূ যায়ন র্রলপািি পাওয়ার 

শতিগুর্  পূরণ িলয়লি), তািল  মূ যায়ন প্রর্তলবেনটি র্বলবচনা করার জনয ARD কর্মটি অবশযই পরবতী সু্ক  বলষ ির 15তম 

সু্ক  র্েবলসর পলর ফেিা উর্চত নয়, র্র্ে প্রাথর্মক মূ যায়লন এিা র্নলেির্শত না িয় ফর্ ফসই সামালর র্শশুটির ESY 

পর্রলষবাগুর্ র প্রলয়াজন িলব। র্র্ে মূ যায়লন এিা র্নলেির্শত িয় ফর্ আপনার র্শশুর সামার ESY পর্রলষবার্ের প্রলয়াজন়, 

তািল  র্শশুটির মূ যায়ন র্বলবচনা করার জনয ARD কর্মটিলক র্ত দ্রুত সম্ভব সভা করলত িলব। 

 

সক  সমসযা কবর্ ত র্শক্ষাথী র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার জনয ফর্াগয নয়। র্র্ে আপনার সন্তালনর 

সমসযাগুর্  সািারণত পোয় (reading ) বা গর্ণলত উপর্ুক্ত র্নলেিশনার অভালব বা আপনার সন্তালনর ইংলরক্রজ েক্ষতার 

সীমাবদ্ধতার কারলণ িয়, তািল  আপনার র্শশুলক IDEA-র অিীলন প্রর্তবন্ধী র্শশু র্িসালব র্নি িারণ করা অবশযই উর্চত নয়। 

র্র্ে মূ যায়লন জানা র্ায় ফর্ আপনার র্শশুর প্রর্তবন্ধীতা ফনই, তািল  কযািাস-র্ভর্িক সালপািি টিম র্মটিং করলত পালর এবং 

আপনার র্শশুলক সািার্য করার জনয সািারণ র্শক্ষার অনযানয পর্রলষবা বা ফপ্রািামগুর্ র সুপার্রশ করলত পালর। 

 

র্র্ে মূ যায়লন ফেিা র্ায় ফর্ আপনার র্শশুর প্রর্তবন্ধীতা রলয়লি, তািল  ARD কর্মটিলক আপনার র্শশুর সিকৃ্ততার জনয 

এবং সািারণ র্শক্ষা পািযিলমর ়অিগর্ত অজিলনর জনয র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে প্রলয়াজন র্কনা তা 

র্সদ্ধান্ত র্নলয় েুই ভালগর ফর্াগযতা ফিলের র্েতীয় ভাগটির র্নলেিশনা অবশযই র্েলত িলব (অথ িাৎ অপ্রর্তবন্ধী র্শশুলের জনয 

একই পািযিম)। 
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পচরকের্াচের প্রাথচিক সুচর্ধা 

 

র্র্ে আপনার র্শশু র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার জনয ফর্াগযতা অজিন কলর, তািল  সু্কল র আপনার র্শশুলক 

নূযনতম র্নয়ন্ত্রণমূ ক পর্রলবলশ FAPE সরবরাি করলত িলব। ARD কর্মটির একটি IEP ততর্র এবং সু্কল র IEP বাস্তবায়লনর 

মািযলম এটি সিন্ন িয়। তলব সু্ক লক ফর্ ফকান প্রাথর্মক র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে সরবরাি করলত পারার 

আলগ অবশযই পর্রলষবার জনয আপনার সম্মর্ত র্নলত িলব। পর্রলষবার্ের প্রাথর্মক সুর্বিার জনয আপনার সম্মর্ত ফপলত 

সু্ক লক অবশযই ফর্ৌক্রক্তক প্রলচিা করলত িলব। আপর্ন র্র্ে পর্রলষবার্ের প্রাথর্মক সুর্বিায় সম্মর্ত না ফেন, তািল  সু্ক  

পর্রলষবার জনয সম্মর্তর অস্বীকৃর্ত অিািয করার জনয মিযস্থতা চাইলত বা র্থার্থ প্রক্রিয়া শুনার্নর জনয অনুলরাি করলত 

পালর না। আপর্ন সম্মর্ত র্েলত অস্বীকার করল  ফকান র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবা সরবরাি করা িলব না। র্র্ে 

আপর্ন সম্মর্ত প্রোলন অস্বীকার কলরন বা র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের প্রাথর্মক সুর্বিার জনয সম্মর্ত 

প্রোলনর অনুলরািটিলত সাো র্েলত বযথ ি িন, তািল  সু্ক  আপনার র্শশুর কালি FAPE উপ ি করার বযাপালর এর োর্য়ত্ব 

 ঙ্ঘন করলি না। 
 

স্বতন্ত্র চশিা কার্ বিি 

 

 IEP-র প্রিান উপাোনগুর্ র মলিয রলয়লি: 

 

• আপনার সন্তালনর একালডর্মক কৃর্তলত্বর এবং ক্রিয়াগত পারেম িযালন্সর বতিমান স্তরসমূি (PLAAFP); 

• একালডর্মক এবং ক্রিয়াগত  ক্ষযগুর্  সি পর্রমাপলর্াগয বার্ষ িক  ক্ষযমাো; 

• র্বলশষ র্শক্ষা, তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে এবং পর্রপূরক সিায়তা এবং পর্রলষবার্ের একটি র্ববরণ র্া সরবরািকৃত 

িলব; 

• আপনার র্শশু কীভালব একটি ফেি এবং র্ডর্িক্ট মূ যায়লন অংশ ফনলব ফস সির্কিত তথয, ফর্িালন রলয়লি একটি 

ফেিলমন্ট আপনার র্শশুর জনয একটি মূ যায়ন িিলণ প্রলয়াজনীয় ফকান পথৃক উপরু্ক্ত আবাসস্থল র বযাপালর, 

এবং এই বযাপালর ফর্ আপনার র্শশুর ফেিওয়াইড র্নয়র্মত মূ যায়লনর পর্রবলতি র্বকল্প মূ যায়ন করা েরকার র্কনা 
এবং র্বকল্প মূ যায়ণ ফকন আপনার সন্তালনর জনয উপরু্ক্ত; 

• স্থানান্তর পর্রলষবা, র্িন বয়স-উপরু্ক্ত; এবং 

• অনযানয আবর্শযকভালব র্বলবচয ফক্ষেগুর্ , এবং র্র্ে প্রলয়াজনীয় র্িসালব র্নর্েিি প্রর্তবন্ধীতা, চার্িো ও পর্রর্স্থর্তর 

সম্মুিীন র্শশুলের জনয সলম্বািন করা িয়। 

 

TEA একটি মলড  IEP েরা্ম ততর্র কলরলি (র্ ংক: bit.ly/3smMLMe)। আপনার র্শশুর সু্ক  এই মলড  েম িটি বযবিার 

করলত পালর বা অনয েম ি বযবিার করলত পালর। 

 

 IEP ততর্রর ফক্ষলে, ARD কর্মটির কলয়কটি র্বষয় র্বলবচনা করলত িলব, র্ার মলিয রলয়লি: 
 

• আপনার র্শশুর ফর্াগযতা; 

• আপনার র্শশুর পোলশানা বাোলনার জনয আপনার উলেগ;  

• আপনার র্শশুর অর্তসাম্প্রর্তক মূ যায়লনর ে াে ; এবং  

• আপনার র্শশুর একালডর্মক, উন্নয়নমূ ক এবং ক্রিয়াগত প্রলয়াজন। 

 

তািাো, এআরর্ড কর্মটি অবশযই র্কিু র্শশুলের ফক্ষলে র্বলশষ কারণগুর্  সলম্বািন করলব, র্া র্ননরূপ: 

 

• ফসই আচরণ সলম্বািন করার জনয ইর্তবাচক আচরণগত ইন্টারলভনশন এবং সালপািি এবং অনযানয ফকৌশ  বযবিার 

র্বলবচনা করুন র্িন ফকান র্শশুর আচরণ র্শশুর বা অলনযর র্শিলন বািা ফেয়; 

• র্শশুর ভাষার চার্িোগুর্  র্বলবচনা করুন কারণ ফসই চার্িোগুর্  র্শশুর IEP-র সালথ সিকৃ্ত িয় র্িন র্শশু ফর্াগযতা 

অজিন কলর সীর্মত ইংলরজী েক্ষতার র্শশু র্িসালব; ফব্রই  এবং ফব্রই  বযবিালরর জনয র্নলেিশাব ী সরবরাি করুন, 

র্র্ে কর্মটি র্নি িারণ না কলর ফর্ ফব্রইল  র্নলেিশনা বা ফব্রই  বযবিার র্শশুটির জনয উপরু্ক্ত নয় র্িন র্শশুটি অন্ধ বা 

েৃটি প্রর্তবন্ধী িয়; 

• প্রর্তবন্ধী প্রর্তটি র্শশুর ফর্াগালর্ালগর চার্িোগুর্  র্বলবচনা করুন, এবং বর্ির বা শ্রবণশক্রক্তিীন র্শশুর জনয র্বলবচনা 

করুন ফর্াগালর্ালগর প্রলয়াজনীয়তা, র্শশুর ভাষা এবং ফর্াগালর্ালগর প্রলয়াজনীয়তা, র্শশুর ভাষায় ও ফর্াগালর্াগ 

পদ্ধর্তলত সমবয়সী এবং ফপশাোর কমীলের সালথ সরাসর্র ফর্াগালর্ালগর সুলর্াগ,  
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একালডর্মক স্তর এবং র্শশুর ভাষায় ও ফর্াগালর্াগ পদ্ধর্তলত সন্তালনর প্রতযক্ষ র্নলেিশনাব ীর সুলর্াগ সি 

প্রলয়াজনীয়তার পুলরা পর্রসীমা; এবং 

• প্রলতযক প্রর্তবন্ধী র্শশুর সিায়ক প্রর্ুক্রক্ত র্ডভাইস এবং পর্রলষবার্ে প্রলয়াজন র্কনা তা র্বলবচনা করুন। 
 

 

একাকডচিক অেবন এর্ং ন্সিয়ািূ ক পারফি বযাকির র্তবিান স্তরসিূ  

 

IEP-ফত অবশযই আপনার র্শশুর PLAAFP-র একটি ফেিলমন্ট থাকলত িলব। এই ফেিলমলন্ট অবশযই থাকলত িলব কীভালব 

প্রর্তবন্ধীতা সািারণ পািযিলমর সিকৃ্ততা এবং অিগর্ত প্রভার্বত কলর। র্র্ে আপনার র্শশু র্প্রসু্ক  র্শশু িয়, তািল  

ফেিলমলন্ট অবশযই বযািযা করলত িলব ফর্ প্রর্তবন্ধীতা কীভালব বয়স-উপরু্ক্ত ক্রিয়াক াপগুর্ লত অংশিিণলক প্রভার্বত 

কলর। 
 

 

র্াচে বক  িযসিূ  

 

IEP-ফত অবশযই প্রর্তবন্ধী ও ক্রিয়াগত  ক্ষয সি পর্রমাপলর্াগয বার্ষ িক  ক্ষয থাকলত িলব, র্া প্রর্তবন্ধী িওয়ায় আপনার র্শশুর 

চার্িো পূরলণর জনয র্ডজাইন করা িলয়লি র্ালত ফস সািারণ পািযিলম সিকৃ্ত িলত পালর এবং অিগর্ত  াভ করলত পালর। 

এই  ক্ষযগুর্ লত অবশযই আপনার র্শশুর অক্ষমতা ঘটিত অনযানয র্শক্ষাগত চার্িোসমূিলকও সলম্বািন করলত িলব। IEP-ফত 

অবশযই বণ িনা থাকলত িলব ফর্ বার্ষ িক  ক্ষযগুর্ র প্রর্ত আপনার সন্তালনর অিগর্ত কীভালব পর্রমাপ করা িলব এবং 

অিগর্তর প্রর্তলবেনগুর্  আপনালক কিন সরবরাি করা িলব। 
 

 

চর্কশে চশিা, তৎসম্পচকবত পচরকের্া এর্ং পচরপূরক স ায়তা ও পচরকের্া  

 

ARD কর্মটি র্সদ্ধান্ত র্নলব র্নলনাক্তগুর্ র জনয ফকান পর্রলষবার্ে প্রলয়াজনীয়: 

 

• র্শশুলক বার্ষ িক  ক্ষয অজিলনর র্েলক র্থার্থভালব এর্গলয় ফর্লত সক্ষম করা;  

• সিকৃ্ত িওয়া এবং অিগর্ত অজিন করা সািারণ পািযিলম অর্তর্রক্ত পািযিম ও নন-একালডর্মক কার্ িিলম 

অংশগা্রিণসি 

• অপ্রর্তবন্ধী র্শশুলের সালথ র্শক্ষা অজিন করা এবং অংশিিণ করা। 

 

IEP-ফত অবশযই আপনার র্শশুর কালি বা আপনার র্শশুর পলক্ষ সরবরািলর্াগয প্রলয়াজনীয় র্বলশষ র্শক্ষা, তৎসির্কিত 

পর্রলষবা এবং পর্রপূরক সিায়তা এবং পর্রলষবার্ের একটি ফেিলমন্ট অন্তভুিক্ত থাকলত িলব। এই পর্রলষবার্ে অনুশী নলর্াগয 

পর্রসলর সমবয়সী-পর্ িাল ার্চত গলবষণার র্ভর্িলত িওয়া উর্চত। 

 

তািাোও, IEP-ফত সরবরািলর্াগয ফর্ ফকান প্রলয়াজনীয় ফপ্রািাম সংলশািনী এবং সু্ক  কমীলের জনয সালপািি সম্বর্ ত একটি 

ফেিলমন্ট অবশযই অন্তভূিক্ত থাকলত িলব। IEP-ফত পর্রলষবা এবং সংলশািনী আরম্ভ করার সম্ভাবয তার্রি এবং প্রতযার্শত 

র্েলকালয়ক্রন্স, অবস্থান এবং পর্রলষবার্ে এবং সংলশািলনর সময়কা  অবশযই অন্তভূিক্ত থাকলত িলব।। 
 

 

টেট িূ যায়ন 

 

ফেডালর  আইলনর অিীলন, সু্ক গুর্  র্শশুলের ফেি একালডর্মক কনলিন্ট েযান্ডাডি ফশিালত সে  িলয়লি র্কনা তা র্নি িারণ 

করলত সক  র্শশুলেরলক অবশযই ফেলির মূ যায়ন করলত িলব। একালডর্মক কনলিন্ট েযান্ডাডিগুর্  ফিক্সালস ফিক্সাস 

প্রলয়াজনীয় জ্ঞান এবং েক্ষতা (Texas Essential Knowledge and Skills) র্িসালব পর্রর্চত, র্া TEA ওলয়বসাইলি পাওয়া র্ালব 

(র্ ংক: bit.ly/3bFeuSk). র্বলশষ র্শক্ষা পর্রলষবা িিণকারী প্রর্তবন্ধী র্শশুরা উপরু্ক্ত ফেি মূ যায়ণ িিণ করলব, র্নয়র্মত 

মূ যায়ন র্কংবা সব িার্িক তাৎপর্ িপূণ ি জ্ঞানগত প্রর্তবন্ধী র্শশুলের র্বকল্প মূ যায়ন র্া একালডর্মক কৃর্তলত্বর মানগুর্ র সালথ 

র্ুক্ত িয়। আপনার র্শশু র্নয়র্মত মূ যায়ন বা র্বকল্প মূ যায়ন িিণ কলর র্কনা তার র্বলবচনা বযর্তলরলক মূ যায়নটি ফেলির 

চযাল ক্রঞ্জং একালডর্মক কনলিন্ট েযান্ডাডিগুর্ র সালথ র্ুক্ত িয় এবং আপনার র্শশুর IEP-র র্নলেিশনা অনুর্ায়ী আপনার 

র্শশুর ফেি এবং র্ডর্িক্টওয়াইড মূ যায়লনর র্ভর্িলত উপরু্ক্ত আবাসন অবশযই িিণ করলত িলব। 



ভর্তি , পর্িাল াচনা, এবং বর্িষ্কার প্রর্িয়া সংিান্ত র্পতা-মাতার গাইড 
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র্র্ে ARD কর্মটি র্নি িারণ কলর ফর্ আপনার র্শশুর মূ যায়লন অংশ র্নলত আবাসন প্রলয়াজনীয়, তািল  IEP-ফত অবশযই থাকার 

বযবস্থাটির একটি ফেিলমন্ট থাকলত িলব। TEA ওলয়বসাইি ফথলক আবাসলনর তথয (র্ ংক: bit.ly/3sq2vht)। 

 

র্র্ে ARD কর্মটি র্নি িারণ কলর ফর্ আপনার র্শশুলক ফকান র্নর্েিি ফেি বা র্ডর্িক্টওয়াইড মূ যায়লনর পর্রবলতি র্বকল্প 

মূ যায়ন করলত িলব, তািল  র্শশু ফকন র্নয়র্মত মূ যায়লন অংশ র্নলত পালর না এবং ফকন র্নব িার্চত র্বলশষ র্বকল্প মূ যায়নটি 

র্শশুর জনয উপরু্ক্ত ফস সিলকি একটি ফেিলমন্ট প্রোন করলত িলব। তািাোও, র্র্ে আপনার র্শশু র্বকল্প মূ যায়ন িিণ 

কলর, তািল  আপনার র্শশুর IEP-ফত অবশযই তু নার মানেণ্ড (ফবঞ্চমাকি) বা স্বল্প-ফময়ােী উলেশয অন্তভুিক্ত থাকলত িলব। 

ফবঞ্চমাকি বা স্বল্প-ফময়ােী উলেশযগুর্  ফকব মাে সব িার্িক তাৎপর্ িপূণ ি জ্ঞানগত প্রর্তবন্ধী র্শক্ষাথীলের জনয প্রলয়াজন র্ারা 

র্বকল্প র্শক্ষাগত অজিলনর েযান্ডালডির সালথ র্ুক্ত একটি র্বকল্প মূ যায়ন িিণ করলিন। 

 

র্র্ে আপনার র্শশু ফকান ফেি় মূ যায়লন সলন্তাষজনকভালব পারেম িযান্স না কলর, তািল  ARD কর্মটিটিলক অবশযই র্শশুটির 

ত্বরার্িত র্নলেিশনা কম িসূর্চলত বা র্নলেিশনার র্নর্বে ফপ্রািালম অংশ ফনয়ার র্েলক  ক্ষয রািলত িলব। 
 

 

স্থানান্তর 

 

IDEA এবং ফেি আইলনর জনয েরকারী ফর্ প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথীলের IEP-গুর্ লক স্থানান্তর পর্রলষবার্ে তুল  িরলত িলব। 

স্থানান্তর পর্রলষবার্ে (Transition services) ি  র্শশুলক সু্ক  ফথলক সু্ক -পরবতী ক্রিয়াক ালপ ফর্লত সািার্য করার জনয 

র্ডজাইন করা ক্রিয়াক াপগুর্ র একটি সমর্িত ফসি। তলব, ফর্ বয়লস স্থানান্তর পর্রকল্পনা অবশযই শুরু করলত িলব এ 

বযাপালর ফেডালর  এবং ফেি আইলনর অিীলন র্ভন্নতা রলয়লি। ফিক্সাস আইন অনুসালর ফকান র্শক্ষাথী 14 বির বয়লস 

উপনীত িওয়ার আল়গ এবং, র্র্ে উপরু্ক্ত িয়, ARD কর্মটিলক অবশযই IEP-ফত র্ননর্ র্িত র্বষয়গুর্  র্বলবচনা করলত িলব: 

 

(1) পাবর্ ক সু্ক  র্সলেলমর বাইলর র্শক্ষাথীর জীবলন স্থানান্তলর উপরু্ক্ত িাে সিকৃ্ততা; 

(2) র্শক্ষাথী র্র্ে ১৮ বিলরর কম বয়সী িয়, তািল  র্শক্ষাথীর স্থানান্তলর র্থার্থ সিকৃ্ততার বযাপালর র্শক্ষাথীর র্পতামাতা 

ও অনয বযক্রক্তর মািযলম িলব র্র্র্ন অংশিিলণর জনয র্নলনাক্তলের োরা আমর্ন্ত্রত িলয়লিন: 

ক।.  র্শক্ষাথীর র্পতামাতা; বা 

ি।.  ফস সু্ক  র্ডর্িক্ট কতৃিক ফর্িালন র্শক্ষাথী ভর্তি আলি; 

(3) র্র্ে র্শক্ষাথীর বয়স কমপলক্ষ 18 বির িয়, তািল  র্শক্ষাথীর স্থানান্তলর এবং ভর্বষযলত িকৃ্ততা িলব র্শক্ষাথীর 

র্পতামাতা এবং অনযানয বযক্রক্তলের মািযলম, র্র্ে র্শক্ষাথীর র্পতামাতা এবং অনয বযক্রক্ত র্নলনাক্তলের োর আমর্ন্ত্রত িয়: 

ক।.  র্শক্ষাথী বা সু্ক  র্ডর্িক্ট ফর্িালন র্শক্ষাথী ভর্তি রলয়লি তালের োরা অংশিিলণর জনয আমর্ন্ত্রত িয়; বা 

ি।.  সমর্থ িত র্সদ্ধান্ত িিলণর চুক্রক্তর অিীলন অংশ র্নলত র্শক্ষাথীর সম্মর্ত আলি; 

(4) ফপােলসলকন্ডার্র স্তলরর প্রস্তুর্ত সি উপর্ুক্ত ফপােলসলকন্ডার্র র্শক্ষার র্বকল্পগুর্  ফকাস িওয়াকি; 
(5) একটি উপরু্ক্ত ক্রিয়ামূ ক ফভালকশনা  মূ যায়ন; 

(6) উপরু্ক্ত কম িসংস্থালনর  ক্ষয এবং উলেশয; 

(7) র্র্ে র্শক্ষাথীর বয়স কমপলক্ষ 18 বির িয়, তািল  বয়স-উপলর্াগী র্শক্ষামূ ক পর্রলবলশর উপর্স্থর্ত, কর্মউর্নটি 

ফসটিংস বা পর্রলবশসি র্া র্শক্ষাথীলের ফপাে-ফসলকন্ডার্র র্শক্ষার জনয প্রস্তুত কলর বা প্রর্শক্ষণ, প্রর্তলর্ার্গতামূ ক 

সংিত কম িসংস্থান, বা স্বতন্ত্র জীবনর্াো, র্শক্ষাথীর স্থানান্তলরর  ক্ষয এবং উলেলশযর সমিলয়;  

(8) উপরু্ক্ত স্বতন্ত্র জীবনর্াোর  ক্ষয এবং উলেশয; 

(9) ফকান র্শক্ষাথীর বা র্শক্ষাথীর র্পতামাতার ফরোলরল র সুর্বিালথ ি উপরু্ক্ত পর্রর্স্থর্ত পর্রলষবা বা জনস্বালথ ির জনয 

সরকারী সংস্থার কালি, ফকান সরকারী সংস্থার কালি ফরোলর  সি ফর্ন র্শক্ষাথীলক র্শক্ষাথীর কালি উপ ি 

জনস্বালথ ির জনয অলপক্ষার তার্ কায় রািা র্ায়; এবং 

(10) র্নলনাক্তগুর্ র র্থার্থ বযবিার এবং উপ ভযতা: 

ক।.  র্শক্ষাথীলের সিায়তা করার জনয পর্রপূরক সিায়তা, পর্রলষবা, পািযিম এবং অনযানয সুলর্াগগুর্  র্সদ্ধান্ত 

িিলণর েক্ষতা র্বকালশর ফক্ষলে; এবং 

ি।.  র্শক্ষাথীর স্বািীনতা এবং আত্ম-র্নি িারণ  া ন করার জনয সিায়তা এবং পর্রলষবার্ে একটি সমর্থ িত র্সদ্ধান্ত 

িিণ চুক্রক্তসি। 
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IDEA এর পািি B -ফত ব া িলয়লি ফর্, র্শশু ১৬ বির বয়সী বা ARD কর্মটি কতৃিক র্থার্থভালব র্নি িার্রত কম বয়সী িল  প্রথম 

IEP-র কার্ িকর িওয়ার পলর শুরু না িলয়, IEP-ফক অবশযই উপরু্ক্ত পর্রমাপলর্াগয ফপাে-ফসলকন্ডার্র  ক্ষয অন্তভুিক্ত করলত 

িলব বয়স-উপরু্ক্ত স্থানান্তলরর মূ যায়লনর উপর র্ভর্ি কলর র্া প্রর্শক্ষণ, র্শক্ষা, কম িসংস্থান এবং উপরু্ক্ত ফক্ষলে, স্বতন্ত্র 

জীবনর্াোর েক্ষতা সির্কিত মূ যায়লনর সালথ সির্কিত। IEP অবশযই এই  লক্ষয ফপৌৌঁিালত র্শশুলক সিায়তা করার জনয 

প্রলয়াজনীয় অিযয়লনর, ফকাস িসি স্থানান্তর পর্রলষবা অন্তভূিক্ত করলব। 

 

আপনার র্শশুলক অবশযই এআরর্ড কর্মটির তবিলক আমন্ত্রণ জানালত িলব র্িন স্থানাা্না্তর পর্রলষবা এবং ফপােলসলকন্ডার্র 

 ক্ষযগুর্  র্নলয় আল াচনা করা িলব। র্র্ে আপনার র্শশু সভায় উপর্স্থত না িয়, তািল  আপনার র্শশুর পিে এবং আিি 

র্বলবচনা করা িলব তা র্নক্রিত করলত ARD কর্মটি অবশযই অনযানয পেলক্ষপ িিণ করলব। র্র্ে আপনার র্শশু 18 বিলরর 

কম র্কন্তু কমপলক্ষ 14 বির বয়সী িয়, তািল  এআরর্ড কর্মটির অবশযই িালের স্থানান্তলর আপর্ন এবং আপর্ন ও সু্কল র 

োরা অংশ ফনওয়ার জনয আমর্ন্ত্রত অনযানয বযক্রক্তলের সিকৃ্ততার র্বষয়টি র্বলবচনা করলত িলব। তািাোও, আপনার র্ র্িত 

সম্মর্ত বা প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথীর র্ র্িত সম্মর্তলত র্থার্থ পর্রমালণ, সু্কল র অবশযই এমন ফকান অংশিিনকারী সংস্থার 

প্রর্তর্নর্িলক আমন্ত্রণ জানালত িলব র্া স্থানান্তর পর্রলষবার্ে সরবরাি বা এর অথ ি প্রোলনর জনয োয়বদ্ধ িলত পালর। 

 

আপনার সন্তান 18 বির বয়লস উপনীত িল  ARD কর্মটি অবশযই র্বলবচনা করলব এবং উপরু্ক্ত ফক্ষলে আপর্ন বা অনয 

বযক্রক্তর োরা র্শক্ষাথীর স্থানান্তর এবং ভর্বষযলতর সালথ সিকৃ্ত থাকার র্বষয়টি র্বলবচনা করলব, র্র্ে আপর্ন বা অনয বযক্রক্ত: 

 

• প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথী বা LEA -এর োরা অংশিিলণর জনয আমর্ন্ত্রত িন ফর্িালন প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথীর ভর্তি রলয়লি; বা 

• সমর্থ িত র্সদ্ধান্ত িিলণর চুক্রক্ত অনুসালর প্রাপ্ত বয়স্ক র্শক্ষাথীর কাি ফথলক অংশিিলণর সম্মর্ত আলি। 
 

 

প্রাপ্তর্য়স্ক চশিাথী 

 

আপনার র্শশু র্িন 18 বির বয়লস উপনীত িয়, তিন র্শশুটি প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথী। প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথীরা আইন অনুসালর 

অলর্াগয র্িসালব র্নি িার্রত না িল  তালের র্নলজ র্সদ্ধান্ত িিলণর অর্িকার রলয়লি। আপনার র্শশু 18 বির বয়স িওয়ার 

কমপলক্ষ এক বির আলগ অনুটিত এআরর্ড কর্মটির সভায় আপনার র্শশু র্শিলব ফর্ র্শক্ষার র্সদ্ধান্ত ফনওয়ার অর্িকারটি 

তালের র্পতামাতার কাি ফথলক তালের কালি স্থানান্তর্রত িলব। আপনার র্শশুর IEP বাবা-মা এবং র্শশুলক স্থানান্তর অর্িকার 

সিলকি অবর্িত করা িলয়লি র্কনা তা র্াচাই করার জনয একটি ফেিলমন্ট অবশযই অন্তভুিক্ত করলব। এটিলত অর্ভভাবকত্ব, 

অর্ভভাবকলত্বর র্বকল্প সিলকি ফশয়ার করা তথয এবং র্রলসাস ি, এবং স্বািীন জীবনর্াপলন সিায়তার জনয র্ডজাইন করা 

অনযানয সালপািি এবং পর্রলষবার্ে সিলকি ফশয়ার করা তথয সির্কিত র্ববরণও অবশযই অন্তভুিক্ত থাকলত িলব। 

 

আপনার প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথীর কালি র্িন আপনার অর্িকার স্থানান্তর্রত িলব, আপর্ন ও আপনার প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথী উভয়ই 

ভর্বষযলতর সক  প্রলয়াজনীয় ফনাটিশ পালবন। তলব, ARD কর্মটির সভাগুর্ র ফনাটিশ আপনালক সভায় অংশিিলণর জনয 

আমন্ত্রণ নয়। আপর্ন ফকব মাে সভাগুর্ লত অংশ র্নলত পালরন র্র্ে আপনার প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথী আপনালক আমন্ত্রণ 

জানান বা সু্ক  আপনালক আমন্ত্রণ করার অনুমর্ত ফেয়। 
 

 

অটটেির্ুক্ত চশশু 

 

অটিজমরু্ক্ত র্শশুর ফক্ষলে 11 টি ফকৌশ  রলয়লি র্া 19 TAC §89.1055(e) অনুসালর সমবয়সী-পর্ িাল াচনা-র্ভর্িক, গলবষণা 

র্ভর্িক র্শক্ষামূ ক অনুশী লনর র্ভর্িলত র্বলবচয িওয়া উর্চত। প্রলয়াজন অনুসালর এই ফকৌশ গুর্  IEP-ফত অবশযই 

আল াচনা করা উর্চত। প্রলয়াজন না িওয়ার ফক্ষলে IEP-ফক অবশযই ফসই কার্ িকার্রতার এবং র্নি িারলণর র্ভর্ির উপর একটি 

ফেিলমন্ট অন্তভুিক্ত করলত িলব। ARD কর্মটির আবর্শযক র্বলবচয অর্তর্রক্ত ফকৌশ গুর্ : 

 

• বর্ি িত র্শক্ষাগত ফপ্রািার্মং; 

• নূযনতম অকািালমাবদ্ধ সময় প্রকাশ করা তের্নক সময়সূচী;  

• অভযন্তরীণ এবং কর্মউর্নটি র্ভর্িক প্রর্শক্ষণ, বা সম্ভাবয র্বকল্পগুর্ ; 

• ইর্তবাচক আচরলণর সালপািি ফকৌশ গুর্ ; 

• ভর্বষযৎ পর্রকল্পনা 
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• র্পতামাতার/ পার্রবার্রক প্রর্শক্ষণ, এবং সালপািি; 

• র্চর্িত কম িকালণ্ডর উপলর্াগী র্থার্থ কম িচারী-ফথলক-র্শশু অনুপাত; 

•  ফর্াগালর্ালগর ইন্টারলভনশন; 

• সামাক্রজক েক্ষতা সালপািি এবং ফকৌশ গুর্ ; 

• ফপশাোর র্শকা্ ষক/ োে সালপািি; এবং 

• সমবয়সী-পর্ িাল াচনা, গলবষণা-র্ভর্িক অনুশী লনর উপর র্ভর্ি কলর র্শক্ষাোলনর ফকৌশ । 
 

 

র্চধর র্া শ্রর্ণশন্সক্ত ীন চশশু 

 

ফকান বর্ির বা শ্রবণশক্রক্তিীন র্শশুর ফক্ষলে ARD কর্মটি অবশযই র্শশুর ফর্ র্বষয়ার্ে র্বলবচনা করলব: 

 

• ভাষা এবং ফর্াগালর্ালগর চার্িো; 

• র্শশুর ভাষায় সমবয়সী এবং ফপশাোর কমীলের সালথ সরাসর্র ফর্াগালর্ালগর সুলর্াগ এবং ফর্াগালর্ালগর পদ্ধর্ত; 

• একালডর্মক স্তর; এবং 

• র্শশুর ভাষায় সরাসর্র র্নলেিশ ফেওয়ার সুলর্াগ এবং ফর্াগালর্াগ পদ্ধর্তসি সন্তালনর সিূণ ি চার্িোর পর্রসর। 
 

 

অন্ধ র্া েৃটি প্রচতর্ন্ধী চশশু 

 

ফেি আইলনর অিীলন, অন্ধ বা েৃটি প্রর্তবন্ধী র্শশুর জনয ARD কর্মটিলক অবশযই র্শশুর IEP র্নলেিশনায় ফব্রই  এবং ফব্রই  

বযবিালরর অন্তভুিক্ত করা উর্চত র্র্ে এআরর্ড কর্মটি র্নি িারণ এবং নর্থভূক্ত না কলর ফর্ ফব্রই  র্শশুর জনয একটি উপরু্ক্ত 

সাক্ষরতার মািযম নয়। র্শশুর র্থার্থ সাক্ষরতার মািযম এবং সাক্ষরতার েক্ষতা ও র্শশুর বতিমান এবং ভর্বষযলতর 

র্শক্ষামূ ক চার্িোর মূ যায়লনর র্ভর্িলত ARD কর্মটির র্নি িারণ অবশযই িওয়া উর্চত। 

 

ফেি আইলনর অিীলন অন্ধ বা েৃটি প্রর্তবন্ধী র্শশুর ফক্ষলে এআরর্ড কর্মটি অবশযই সন্তালনর র্নলনাক্ত চার্িোসমূি র্বলবচনা 

করলব: 

 
• ক্ষর্তপরূণ েক্ষতা ফর্মন ফব্রই  এবং িারণা র্বকাশ এবং অবর্শি পািযিলমর অযালক্সলসর জনয প্রলয়াজনীয় 

অনযানয েক্ষতা;  

• ওর্রলয়লন্টশন ও মর্বর্ টির র্নলেিশনা;  

• সামাক্রজক র্মথক্রিয়া েক্ষতা; 

• কযার্রয়ার পর্রকল্পনা; 

• অপটিকযা  র্ডভাইসসি সিায়ক প্রর্ুক্রক্ত;  

• স্বতন্ত্র জীবনর্াোর েক্ষতা; 

• র্বলনােন এবং অবসর উপলভাগ; 

• আত্ম-র্নি িারণ; এবং 

• সংলবেন েক্ষতা। 
 

 

আিরণগত ইন্টারকভনশন পচরকল্পনা (BIP) 

 

র্র্ে ARD কর্মটি র্নি িারণ কলর ফর্ ফকান আচরণগত ইন্টারলভনশন পর্রকল্পনা বা BIP আপনার র্শশুর জনয উপরু্ক্ত, তািল  

ফসই পর্রকল্পনাটি অবশযই আপনার র্শশুর IEP-র অংশ র্িসালব অন্তভুিক্ত করা উর্চত এবং প্রর্তটি র্শক্ষকলক আপনার র্শশুর 

র্শক্ষাোলনর জনয োর্য়ত্ব ফেওয়া উর্চত। 
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র্চধ বত সু্ক  র্কে বর পচরকের্াচে 

 

আপনার র্শশু ESY পর্রলষবার ফর্াগযতা অজিন কলর র্কনা তা এআরর্ড কর্মটির অবশযই র্বলবচনা করা উর্চত। আপনার র্শশু 

ESY পর্রলষবার্ের জনয ফর্াগযতা অজিন কলরলি র্র্ে আপনার র্শশুর বতিমান IEP  ক্ষয এবং উলেলশয সলম্বার্িত এক বা 

একার্িক গুরুত্বপূণ ি ফক্ষলে আপনার র্শশু চরম বা উলেিলর্াগয প্রতযাগর্ত প্রেশ িন কলর থালক, বা প্রেশ িন ফর্ৌক্রক্তকভালব 

প্রতযার্শত, র্া একটি ফর্ৌক্রক্তক সমলয়র মলিয পুনরায় র্েলর পাওয়া ফর্লত পালর না। চরম বা উলেিলর্াগয প্রতযাগর্ত (severe or 

substantial regression) পর্রভাষাটির অথ ি ি  র্শশু ESY পর্রলষবার্ের অনুপর্স্থর্তলত এক বা একার্িক অক্রজিত গুরুত্বপূণ ি 

েক্ষতা বজায় রািলত অক্ষম িলয়লি। 

 

র্র্ে এআরর্ড কর্মটি র্নি িারণ কলর ফর্ আপনার র্শশুর ESY পর্রলষবার্ে প্রলয়াজন, তািল  IEP অবশযই সনাক্ত করলব IEP-

ফত ফকান  ক্ষয এবং উলেশযগুর্  ESY পর্রলষবার্ের সময় সলম্বািন করা িলব। র্র্ে আপনার সু্ক  আপনার র্শশুর বার্ষ িক 

ARD কর্মটির সভায় ESY পর্রলষবার্ে র্নলয় আল াচনা করার প্রস্তাব না ফেয়, তািল  আপর্ন অনুলরাি করলত পালরন ফর্ 

আপনার র্শশুর এআরর্ড কর্মটি ESY পর্রলষবার জনয ফর্াগযতার র্বষলয় আল াচনা করুক। ESY পর্রলষবার্ে সংিান্ত তথয 

(র্ ংক: bit.ly/3oEN2YF)। 
 

 

টেসকিন্ট 

 

IDEA-এর প্রর্তবন্ধী র্শশুলক নূযনতম র্নয়ন্ত্রণমূ ক পর্রলবলশর্শক্ষাোন করা েরকার। এর অথ ি ি  আপনার র্শশুলক অবশযই 

এমন বাচ্চালের সালথ র্শক্ষাোন করলত িলব র্ালের উপরু্ক্ত সব িার্িক পর্রমালণ প্রর্তবন্ধীতা ফনই। র্নয়র্মত র্শক্ষামূ ক পর্রলবশ 

ফথলক আপনার র্শশুর অপসারণ ফকব  তিনই ঘিলত পালর র্িন তার প্রর্তবন্ধীতার প্রকৃর্ত বা তীব্রতা এমন িয় ফর্ পর্রপরূক 

সািার্য এবং পর্রলষবার্ে বযবিালরর মািযলম র্নয়র্মত ক্লালস পোশুনা সলন্তাষজনকভালব অজিন করা র্ায় না। 

 

পর্রপূরক সািার্য এবং পর্রলষবার্ে (Supplementary aids and services)ব লত বুঝায় সািার্য, পর্রলষবার্ে এবং অনযানয 

সিায়তা র্া র্নয়র্মত র্শক্ষার ক্লালস, অনযানয র্শক্ষার সালথ সির্কিত ফসটিংলস এবং পািযবর্িভূিত এবং ননএকযালডর্মক 

ফসটিংলস সরবরাি করা িয় ফর্ন প্রর্তবন্ধী র্শশুলেরলক র্থার্থ পর্রমালণ উপরু্ক্ত অপ্রর্তবন্ধী র্শশুলের সালথ র্শক্ষা  াভ 

করলত সক্ষম করা র্ায়। 

 

র্বলশষ র্শক্ষা প্রক্রিয়াটির একটি মূ  অংশ র্শশুর IEP বাস্তবায়লনর জনয উপরু্ক্ত র্শক্ষাগত ফেসলমন্ট র্নি িারলণর সালথ জর্েত। 

ফেসলমন্ট ব লত বুঝায় প্রর্তবন্ধী র্শশুর জনয ফেসলমন্ট র্বকল্পগুর্ র িারাবার্িকতার পলয়ন্টগুর্  (ফর্মন- র্নয়র্মত ক্লাস, 

র্বলশষ ক্লাস, র্বলশষ সু্ক , ঘরমুিী র্নলেিশনা, িাসপাতা  এবং প্রর্তিালনর র্নলেিশনাব ী)। ফেসলমন্ট র্নর্েিি পর্রলষবাগুর্  

সরবরাি করা িলব এমন র্নর্েিি শারীর্রক স্থান বা সাইিলক র্নলেিশ কলর না। ARD কর্মটি র্শশুর IEP-এর উপর র্ভর্ি কলর 

র্শক্ষাগত ফেসলমন্ট র্নি িারণ কলর। 
 

 

ARD কচিটটর চসদ্ধান্ত 

 

IEP-র প্রলয়াজনীয় উপাোনসমূলির র্বষলয় ARD কর্মটির একটি র্সদ্ধান্ত সম্ভব িল  কর্মটির সেসযলের পারির্রক সম্মর্তলত 

িিণ করলত িলব। এই পারির্রক সম্মর্তলক ঐকযমত (consensus) ব া িয়। ARD কর্মটির ঐকযমত র্নলয় কাজ করা উর্চত, 

তলব আপনার র্শশুর FAPE পাওয়ার জনয ফর্ সক  পর্রলষবার্ের প্রলয়াজন িয় ফসগুর্  IEP অন্তভুিক্ত কলর তা র্নক্রিত করার 

চূোন্ত োর্য়ত্ব সু্কল র। সংিযাগর্রি ফভালির র্ভর্িলত ARD কর্মটির র্সদ্ধান্ত িিণ অনুলমার্েত নয়। IEP-ফক অবশযই র্নলেিশ 

করলত িলব ফর্ আপর্ন এবং এডর্মন ARD কর্মটির র্সদ্ধালন্তর সালথ একমত বা র্েমত র্কনা। 

 

আপর্ন র্র্ে ARD কর্মটির র্সদ্ধালন্তর সালথ একমত না িন, আপর্ন এবং সু্ক  পারির্রকভালব একমত না িল  আপনালক 10 

সু্ক  র্েবস অর্তিম না কলর কর্মটির স্থর্গতকরলণর জনয একটি সুলর্াগ ফেওয়া িলব। আপর্ন র্র্ে স্থর্গতকরণ এবং 

পুনর্ব িলবচনার প্রস্তাবটি িিণ কলরন, ARD কর্মটি অবশযই সময় ও স্থালনর বযাপালর পারির্রক সম্মত িলয় পুনর্ম ি লনর 

সভাটি র্নি িারণ করলত িলব। তলব, র্র্ে কযািালস আপনার র্শশুর উপর্স্থর্ত আপনার র্শশু বা অনয কালরা জনয শারীর্রক 

ক্ষর্তর আশঙ্কা প্রকাশ কলর বা আপনার র্শশু র্র্ে বর্িষ্কারলর্াগয অপরাি বা এমন ফকান অপরাি কলর থালক 
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র্া একটি শঙৃ্খ ামূ ক র্বকল্প র্শক্ষা কম িসূচীলত র্নলয় ফর্লত পালর, তািল  ARD কর্মটির র্সদ্ধান্তগুর্ র সালথ আপর্ন একমত 

না িল ও ARD কর্মটিলক স্থর্গত করলত িলব না। 

 

স্থর্গতকরলণর সময় সেসযলের র্বকল্পসমূি র্বলবচনা করলত িলব, অর্তর্রক্ত তথয সংিি করলত িলব, আরও ডকুলমলন্টশন 

প্রস্তুত করলত িলব, এবং/ অথবা অর্তর্রক্ত র্রলসাস ি বযক্রক্তলের র্নলত িলব র্ারা ARD কর্মটির পারির্রক চুক্রক্তলত ফপৌৌঁিলত 

সক্ষম করলত সিায়ক িলত পালর। র্র্ে এআরর্ড কর্মটি আবার সভা কলর এবং আপর্ন অসম্মর্ত অবযািত রালিন, র্র্ে এই 

মতর্বলরালি পর্রলষবার্ের প্রাথর্মক সুর্বিা সিকৃ্ত না িয় র্ার জনয সম্মর্ত প্রলয়াজন, তািল  সু্ক  অবশযই ফসই IEP বাস্তবায়ন 

করলব র্া সু্ক  র্সদ্ধান্ত র্নলয়লি ফর্ এটি আপনার র্শশুর জনয উপরু্ক্ত। 

 

র্িন পারির্রক সম্মর্তলত ফপৌৌঁিালনা র্ায় না, তিন মতর্বলরালির র্ভর্ির একটি র্ র্িত ফেিলমন্ট IEP-ফত অন্তভুিক্ত করলত 

িলব। আপর্ন র্র্ে একটি এআরর্ড কর্মটির র্সদ্ধালন্তর সালথ একমত না িন, তািল  আপনালক অবশযই র্নলজর মতর্বলরালির 

র্নজস্ব ফেিলমন্ট ফ িার সুলর্াগ র্েলত িলব। আপর্ন র্র্ে একটি সংর্ক্ষপ্ত সময়সীমার সালথ সম্মত না িন, তািল  IEP 

বাস্তবায়লনর কমপফক্ষ পাুঁচ সু্ক  র্েবস আলগ আপনার কালি অবশযই সু্ক লক অর্িম র্ র্িত ফনাটিশ সরবরাি করলত িলব। 

 

ARD কর্মটি IEP-র প্রলয়াজনীয় সক  উপাোন সিলকি সম্মর্তলত ফপৌৌঁিালত বযথ িতা িাোও অনয কারলণ স্থর্গতকরণ ফবলি 

র্নলত পালর। 
 

 

IEP এর কচপ 

 

সু্কল র আপনালক র্বনামূল য আপনার র্শশুর IEP এর একটি কর্প র্েলত িলব। 19 TAC §89.1050(i) এর অিীলন আপর্ন র্র্ে 

ইংলরজী ব লত অক্ষম িন এবং আপনার ফনটিভ ভাষা িযার্নশ িয়, তািল  সু্ক লক িযার্নশ ভাষায় অনূর্েত আপনার র্শশুর 

IEP-র একটি র্ র্িত কর্প বা অর্ডও ফরকর্ডিং সরবরাি করলত িলব। আপর্ন র্র্ে ইংলরক্রজলত কথা ব লত অকা্ ষম িন এবং 

আপনার ফনটিভ ভাষা িযার্নশ না িয়, তািল  আপনার র্শশুর IEP আপনার ফনটিভ ভাষায় অনূর্েত একটি র্ র্িত কর্প বা 

অর্ডও ফরকর্ডিং সরবরাি করার জনয সু্ক লক অবশযই র্থার্থ ফচিা করলত িলব। আপর্ন র্র্ে ইংলরজী ব লত অক্ষম িন এবং 

আপনার ফনটিভ ভাষা ফকানও র্ র্িত ভাষা না িয়, তািল  আপনার র্শশুর IEP ফমৌর্িকভালব বা অনয ফকান মািযলম আপনার 

ফনটিভ ভাষায় অনুবাে করা িলয়লি তা র্নক্রিত করার জনয সু্ক লক অবশযই পেলক্ষপ র্নলত িলব। একটি র্ র্িত অনবুাে 

ব লত বুঝায় আপনার র্শশুর IEP‘র সক  ফিক্সি র্ র্িত আকালর অনবুাে করা িলয়লি। আপনার সন্তালনর IEP-ফত সক  

কনলিন্ট ফমৌর্িকভালব অনবুাে এবং ফরকডি করা না িল  সু্ক  আপনালক এআরর্ড কর্মটির সভার একটি অর্ডও ফরকর্ডিং 

সরবরাি করলত পালর র্র্ে আপর্ন ফকান ফোভাষী বা সভার একটি অনুবাে োরা সিায়তাপ্রাপ্ত িন। 

 

IDEA-এর পািি B অনুসালর বর্ির র্পতামাতালের জনয বা তালের ফনটিভ ভাষা ইংলরক্রজ িাো অনযর্কিু িল  ফোভাষী ফেওয়ার 

বযবস্থা করা সি ARD কর্মটির সভায় ফকান র্পতামাতা ফর্ প্রক্রিয়াটি ফবালঝন তা র্নক্রিত করার জনয সু্ক লক অবশযই 

প্রলয়াজনীয় পেলক্ষপ র্নলত িলব। 
 

 

IEP’র পর্ বাক ািনা 

 

আপনার র্শশুর IEP পর্ িাল াচনা করলত এবং বার্ষ িক  ক্ষযগুর্  পূরণ িলে র্কনা তা র্নি িারণ করলত ARD কর্মটির অবশযই 

বিলর কমপলক্ষ একবার সভা করলত িলব। এআরর্ড কর্মটি বার্ষ িলকর চাইলত বার বার সভা কলর আপনার র্শশুর IEP 

সংলশািন করার জনয উপরু্ক্ত অনুসালর র্নলনাক্ত র্বষয়গুর্  সলম্বািন করলত পালর: 

 

• বার্ষ িক  ক্ষয এবং সািারণ পািযিলম প্রতযার্শত অিগর্তর ফর্ ফকান অভাব;  

• ফর্ ফকান পুনর্ব িলবচনার ে াে ; 

• র্শশু সিলকি বাবা-মার কালি বা তালের োরা সরবরািকৃত তথয; 

• র্শশুর প্রতযার্শত চার্িো; বা  

• অনযানয র্বষয়ার্ে। 
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আপনার র্শক্ষা সিলকি র্শক্ষা সংিান্ত উলেগগুর্  র্নলয় আল াচনা করলত আপর্ন একটি ARD কর্মটির সভা আিবান করলত 

পালরন। সু্ক  সভা করার জনয আপনার র্ র্িত অনুলরািটি মঞা্ জরু করলব নতুবা পাুঁচ সু্ক  র্েবলসর মলিয সু্ক  আপনালক ফকন 

সভা করলত অস্বীকার কলরলি তা বযািযা কলর আপনালক র্ র্িত ফনাটিশ প্রোন করলব। আপর্ন র্র্ে ইংলরজী ব লত অক্ষম িন, 

তািল  সু্ক লক অবশযই আপনার ফনটিভ ভাষায় ফনাটিশ সরবরাি করলত িলব র্র্ে তা িিভালব অসম্ভব না িয়। র্র্ে আপনার 

ফনটিভ ভাষা ফকান র্ র্িত ভাষা না িয়, তািল  সু্ক লক অবশযই ফনাটিশটি ফমৌর্িকভালব বা অনয ফকানও উপালয় অনুবাে করা 

িলয়লি তা র্নক্রিত করার জনয পেলক্ষপ র্নলত িলব র্ালত আপর্ন ফনাটিশটি বুঝলত পালরন। 

 

আপর্ন এবং সু্ক  ফকান এআরর্ড কর্মটির সভা না কলরই IEP-ফত পর্রবতিন আনলত সম্মত িলত পালরন। তলব, ফর্াগযতা 

র্নি িারলণ পর্রবতিন, ফেসলমলন্ট পর্রবতিন, এবং প্রকালশর র্নি িারণগুর্  অবশযই একটি ARD কর্মটির সভায় করা উর্চত। র্র্ে 

ARD কর্মটির সভার বাইলর ফকান IEP পর্রবতিন করা িয়, তািল  অবশযই একটি র্ র্িত ডকুলমন্ট থাকলত িলব র্া পর্রবর্তিত 

িওয়ার র্বষলয় সম্মর্ত প্রকাশ কলর। অনলুরালির পলর সু্ক  অবশযই সংলশার্িত IEP-র একটি কর্প আপনালক অন্তভিক্ত 

সংলশািনীসি সরবরাি করলব। তািাোও, সু্কল র অবশযই র্নক্রিত করা উর্চত ফর্ র্শশুর ARD কর্মটি এই পর্রবতিনগুর্  

সিলকি অবর্িত রলয়লি। 
 

 

পুনিূ ব যায়ন 

 

আপনার র্শশুটি একবার র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে িিণ করা শুরু করল  সমলয় সমলয় পুনমূ ি যায়লনর 

প্রলয়াজন িয়। পুনমূ ি যায়লনর জনয আপনার সম্মর্ত র্নলত সু্ক লক অবশযই ফর্ৌক্রক্তক প্রলচিা করলত িলব। ফর্ৌক্রক্তক প্রলচিা 

সলেও র্র্ে আপর্ন প্রর্তক্রিয়া জানালত বযথ ি িন, সু্ক  আপনার সম্মর্ত বযর্তলরলক পুনমূ ি যায়ন করলত পালর। আপর্ন র্র্ে 

আপনার সন্তালনর পুনমূ ি যায়লনর জনয সম্মর্ত প্রতযািযান কলরন, তািল  সু্ক  পুনমূ ি যায়লনর জনয আপনার সম্মর্তর 

অনুপর্স্থর্তলক অিািয কলর মিযস্থতা চাইলত পালর বা একটি র্থার্থ প্রক্রিয়া শুনার্নর জনয অনুলরাি করলত পালর, তলব তা 

সু্কল র জনয আবশযক না। সু্ক  র্র্ে আপনার পুনমূ ি যায়লনর জনয সম্মর্তলত অস্বীকৃর্তটি অিািয করার ফচিা না কলর, তািল  

আপনার র্শশুর মূ যায়ন করার বযাপালর তার চাইল্ড োইন্ড (child find) োর্য়ত্ব বা বািযবািকতা  ঙ্ঘন কলর না। 

 

একটি পুনমূ ি যায়ন প্রাথর্মক মূ যায়লনর অনুরূপ। আপনার র্শশুটি প্রর্তবন্ধী র্িসালব অবযািত রলয়লি র্কনা এবং আপনার 

র্শশুর র্শক্ষাগত চার্িো র্নি িারলণর জনয পুনমূ ি যায়নটি অবশযই র্লথি ফবািগময িলত িলব। আপর্ন এবং সু্ক  অনযথায় সম্মত 

না িল  আপনার সন্তালনর চার্িোগুর্ র পুনমূ ি যায়ন কমপলক্ষ প্রর্ত র্তন বিলরই করা উর্চত। আপর্ন এবং সু্ক  অনযথায় 

সম্মত না িল  এক বিলরর মলিয একটির ফবর্শ পুনমূ ি যায়ন িওয়ার সম্ভাবনা ফনই। 

 

র্বেযমান মূ যায়ন ফডিার একটি পর্ িাল াচনা (REED) অবশযই প্রাথর্মক মূ যায়লনর অংশ র্িসালব িিণ করা উর্চত, র্র্ে 

উপরু্ক্ত িয়, তািল  IDEA অনুসালর ফকান র্শশুর মূ যায়লনর অংশ র্িসালব একটি REED অবশযই িলত িলব। সু্কল র র্বেযমান 

মূ যায়ন ফডিা পর্ িাল াচনা করার জনয আপনার সম্মর্ত ফনয়ার প্রলয়াজন ফনই। আপর্ন সি ARD কর্মটি অবশযই REED 

পর্রচা না করলব, তলব এটি একটি সভায় িলত িলব না। সেসযলের অবশযই মূ যায়ন বা পুনমূ ি যায়লনর পর্রর্ি র্নি িারণ করলত 

আপনার প্রেি ফডিা সি আপনার র্শশু সংিান্ত র্বেযমান মূ যায়ন ফডিা পর্ িাল াচনা করলত িলব। 

 

র্র্ে আপনার র্শশু ইর্তমলিয র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে গা্রিণ করলি, তািল  আপনার র্শশুর র্বলশষ র্শক্ষা 

এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্েলত সংলর্াজন বা পর্রবতিন করা িলব র্কনা তা র্নি িারণ করলত ফকান অর্তর্রক্ত মূ যায়ন েরকার 

তা ARD কর্মটি র্সদ্ধান্ত র্নলব। 

 

র্র্ে ARD কর্মটি র্সদ্ধান্ত ফনয় ফর্ আপনার সন্তালনর র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে অবযািত রলয়লি র্কনা তা 

র্নি িারলণর জনয অর্তর্রক্ত মূ যায়লনর প্রলয়াজন ফনই, এই র্সদ্ধালন্তর কারণগুর্  আপনার কালি অবশযই বযািযা করলত িলব। 

ARD কর্মটির র্সদ্ধান্ত ফনয়া র্বেযমান মূ যায়ন ফডিাগুর্ র কারণগুর্  র্লথি িওয়া বযািযা করার পলর, আপর্ন সু্ক লক এমনটি 

করার অনলুরাি না করল  প্রলয়াজনীয় পুনমূ ি যায়ন সিন্ন করার জনয সু্কল র একটি নতুন মূ যায়ন করলত িলব না। 
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স্বতন্ত্র চশিাগত িূ যায়ন (IEE) 

 

আপর্ন র্র্ে সু্ক  কতৃিক সিার্েত ফকানও মূ যায়ন বা পুনমূ ি যায়লনর সালথ একমত না িন, তািল  আপর্ন সু্কল র িরলচ IEE-

এর অনুলরাি করলত পালরন। IEE ফকাথায় পাওয়া র্ালব ফস সিলকি আপনালক অবশযই সু্কল র তথয র্েলত িলব এবং IEE প্রার্প্তর 

জনয আপনালক সু্কল র মানেলণ্ডর একটি কর্প র্েলত িলব। IEE অবশযই সু্কল র মানেণ্ড পূরণ করলব। আপর্ন র্র্ে ফকানও 

IEE-এর অনুলরাি কলরন, তািল  সু্ক লক অবশযই অলিতুক ফের্র না কলর IEE-এর জনয অথ ি প্রোন করলত িলব বা তার 

মূ যায়ন উপরু্ক্ত র্কনা তা ফেিালনার জনয প্রলর্াজয শুনার্নর জনয অনুলরাি করলত িলব। সু্ক  র্তবার ফকান মূ যায়ন 

পর্রচা না কলর, তিন পাবর্ ক িরলচ আপর্ন ফকব মাে একটি IEE-এর অর্িকারী িলবন। র্র্ে সু্ক  ফকান শুনার্নর জনয 

অনুলরাি কলর এবং শুনার্ন কম িকতিা র্সদ্ধান্ত ফনন ফর্ সু্কল র মূ যায়ন র্থার্থ, আপনার এিনও IEE করার অর্িকার রলয়লি, 

তলব র্বেযা লয়র িরলচ নয়। IEE ফথলক প্রাপ্ত তথয সু্কল র মানেণ্ড পূরণ কলর তা ARD কর্মটি কতৃিক সু্ক  IEE-এর জনয অথ ি 

প্রোন কলর র্কনা ফস র্বলবচনা বযর্তলরলক FAPE সরবরালির র্বষলয় র্বলবচনা করলত িলব। 
 

 

পচরকের্াচের েনয সম্মচত প্রতযা ার 

 

র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের প্রাথর্মক সুর্বিার জনয ফর্মন আপনার সম্মর্তর অর্িকার রলয়লি, ফতমর্ন 

পর্রলষবার জনয আপনার সম্মর্ত প্রতযািার করার অর্িকারও আপনার রলয়লি। আপনার সম্মর্ত প্রতযািার অবশযই 

র্ র্িতভালব িলত িলব। র্িনই সু্ক  আপনার র্ র্িত প্রতযািযান পালব, তিন অবশযই আপনার র্সদ্ধান্তলক সম্মান করলত িলব। 

তলব, সু্ক  পর্রলষবাগুর্  বন্ধ করার আলগ, আপনালক অবশযই অর্িম র্ র্িত ফনাটিশ সরবরাি করলত িলব ফর্ পর্রলষবাগুর্  

বন্ধ িলয় র্ালব। র্র্েও সু্কল র অবশযই পর্রলষবা বন্ধ করলত িলব, অতীলত আপনার র্শশুর আলগর র্বলশষ র্শক্ষা এবং 

তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের ফকানও ফরোলরন্স অপসারণ করলত আপনার র্শশুর র্শক্ষার ফরকডি সংলশািন করার প্রলয়াজন 

ফনই। 

 

আপর্ন র্র্ে র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের অবযািত সুর্বিার জনয আপনার সম্মর্ত প্রতযািার কলরন, তািল  

আপনার র্শশু একটি সািারণ র্শক্ষার িাে র্িসালব র্বলবর্চত িলব এবং IDEA-এর অিীলন ফর্ ফকানও সুরক্ষা পাওয়ার অর্িকারী 

িলব না। তািাোও, র্র্ে আপর্ন পর্রলষবার জনয আপনার সম্মর্ত প্রতযািার কলরন, সু্ক  আপনার র্সদ্ধান্ত পর্রবতিন বা চযাল ঞ্জ 

করার ফচিার জনয মিযস্থতা বা একটি র্থার্থ প্রক্রিয়া শুনার্নর অনলুরাি করলত পালর না। 
 

 

িযােুকয়শন 

 

ফিক্সালসর পাবর্ ক এডুলকশন র্সলেলমর একটি উলেশয ি  এই ফর্ সক  র্শক্ষাথী িাই সু্ক  র্ডলোমা না পাওয়া পর্ িন্ত সু্কল  

থাকলব। র্নয়র্মত িাই সু্ক  র্ডলোমা র্নলয় িযাজলুয়ি িওয়ার জনয র্শক্ষাথীলের অবশযই র্কিু মানেণ্ড পূরণ করলত িলব। ফর্ 

র্শশু র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে িিণ কলর তার ফক্ষলে ফকান র্শক্ষাথী িযাজলুয়ি িওয়ার সময় বা র্শক্ষাথীর 

র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে সমাপ্ত করার সময় সু্ক লক অবশা্র্ই র্কিু পদ্ধর্ত অনুসরণ করলত িলব কারণ 

র্শক্ষাথী আর বয়লসর ফর্াগযতার শতিার্ে পূরণ কলর না। তািাোও, িযাজলুয়শন সংিান্ত র্কিু র্সদ্ধালন্ত ARD কর্মটি গুরুত্বপূণ ি 

ভূর্মকা পা ন করলব। 

 

IDEA-এর অিীলন, র্বলশষ র্শক্ষার সালথ সির্কিত পর্রলষবার্ে অবশযই একজন ফর্াগয র্শশু বা প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথীর পাওয়া 

উর্চত র্তক্ষণ না ফস র্নয়র্মত উচ্চ র্বেযা লয়র র্ডলোমা র্নলয় িযাজলুয়ি িয় বা ফেি আইলনর অিীলন র্বনামলূ য উপরু্ক্ত 

পাবর্ ক র্শক্ষার জনয বয়লসর ফর্াগযতার শতি অর্তিম কলর, র্া ি  ফিক্সালস বয়স 21 বির বা র্শক্ষাথীর 22তম জন্মর্েন 

পর্ িন্ত। র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে প্রাপ্ত একজন প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথী, র্র্র্ন সু্ক  বলষ ির 1 ফসলেম্বলর 21 বির 

বয়সী িয়, ফস সু্ক  বলষ ির ফশলষ বা পািযিলমর মান এবং ফির্ডি পূরলণর র্ভর্িলত র্নয়র্মত িাই সু্ক  র্ডলোমা র্নলয় 

িযাজলুয়শন সমার্প্ত পর্ িন্ত র্া ফসবার জনয ফর্াগয সািারণ র্শক্ষায় র্শক্ষাথীলের ফক্ষলে প্রলর্াজয শতিার্ে, ফর্টিই প্রথলম ফিাক। 

 

র্িন র্নয়র্মত িাই সু্কল র র্ডলোমা র্নলয় িযাজলুয়শন প্রার্প্তর কারলণ বা র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের জনয 

বয়লসর ফর্াগযতা অর্তিম করার কারলণ র্িন আপনার সন্তালনর বা প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথীর ফর্াগযতা র্বলশষ র্শক্ষার জনয ফশষ 

িলয় র্ায়, তিন সু্কল র আপনালক পর্রলষবা সমার্প্তর অর্িম র্ র্িত ফনাটিশ র্েলত িলব। অর্িকন্তু, সু্ক  অবশযই র্শশু বা  
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প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথীলক র্েলত পালর তার একালডর্মক কৃর্তত্ব এবং ক্রিয়াগত পারেম িযালন্সর একটি সারসংলক্ষপ ফর্িালন কীভালব 

র্শশু বা প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথীর ফপােলসলকন্ডার্র  ক্ষযগুর্  পূরলণ র্শশু বা প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথীলক সিায়তা করা র্ায় ফস সিলকি 

সুপার্রশগুর্  অন্তভুিক্ত থাকলব। 

 

ফর্ র্শশু বা প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথী র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ে অজিন কলর ফস চারটি িযাজলুয়শন ফপ্রািালমর 

(ফর্মন োউলন্ডশন িাই সু্ক  ফপ্রািাম, প্রস্তার্বত িাই সু্ক  ফপ্রািাম, উৎকৃি কৃর্তত্ব িাই সু্ক  ফপ্রািাম, বা নূযনতম িাই সু্ক  

ফপ্রািাম) অিীলন সািারণ র্শক্ষায় র্শক্ষাথীলের জনয প্রলর্াজয একই পািযিলমর মানেন্ড এবং ফির্ডলির শতিার্ে পূরণ কলর 

িযাজলুয়ি িলত পালর এবং র্নয়র্মত িাই সু্ক  র্ডলোমা প্রাপ্ত িলত পালর,পাশাপার্শ প্রলয়াজনীয় ফেি মূ যায়নগুর্ লতও উিীণ ি 

িলয়। 

 

সক  িাজলুয়শনপ্রাথী র্শক্ষাথী র্ারা র্বলশষ র্শক্ষা এবং তৎসির্কিত পর্রলষবার্ের জনয ফর্াগয র্িল ন র্ালের র্নয়র্মত িাই 

সু্ক  র্ডলোমা প্রোলনর কারলণ ফর্াগযতা ফশষ িলয় র্ায় তালেরলক অবশযই একালডর্মক কৃর্তলত্বর এবং ক্রিয়াগত পারেম িযালন্সর 

একটি সারসংলক্ষপ সরবরাি করলত িলব। এই সারসংলক্ষপটি উপরু্ক্ত ফক্ষলে র্পতামাতা ও র্শক্ষাথীর মতামত এবং প্রাপ্তবয়স্ক 

পর্রলষবা সংস্থাগুর্ র র্ র্িত সুপার্রশগুর্  অবশযই ফপাে-ফসলকন্ডার্র  ক্ষযগুর্  পূরলণ র্শক্ষাথীলক কীভালব সিায়তা করলত 

িলব ফস র্বষলয় অবশযই র্বলবচনা করা উর্চত। র্কিু র্শক্ষাথীর জনয সারসংলক্ষপটিলত অবশযই র্শক্ষাথীর মূ যায়ন অন্তভুিক্ত 

থাকলব। 

 

এমন একজন র্শশু বা প্রাপ্তবয়স্ক র্শক্ষাথী র্র্র্ন িযাজলুয়ি িলয়লিন তলব র্নয়র্মত িাই সু্ক  র্ডলোমা িাোই এবং 22 বিলরর 

কম বয়সী এিনও ফস IDEA-এর অিীলন একটি র্বনামূল য উপরু্ক্ত পাবর্ ক র্শক্ষার অর্িকারী িলব। র্কিু পর্রর্স্থর্তলত, র্শশু 

সু্কল  র্েলর আসলত পালর এবং ফস তার 22 বির বয়লস উপনীত িওয়ার সময় সু্ক  বলষ ির ফশলষ পর্রলষবার্ে িিণ করলত সক্ষম 

িলত পালর। র্র্ে আপনার র্শশু িযাজলুয়ি িওয়ার পর র্েলর আসলত চায়, তািল  এআরর্ড কর্মটির অবশযই প্রলয়াজনীয় 

র্শক্ষাগত পর্রলষবার্ে র্নি িারণ করলত িলব। 
 

 

শৃঙ্খ া 

 

প্রর্তবন্ধী র্শশুর র্বরুলদ্ধ গিৃীত শঙৃ্খ ামূ ক পেলক্ষলপর জনয র্বলশষ র্বর্ি রলয়লি। সািারণত, প্রর্তবন্ধী র্শশুলক তার বতিমান 

র্শক্ষািিণ ফথলক িানা 10 এর ফবর্শ সু্ক  র্েবস ফথলক সরালনা র্ায় না র্র্ে অসোচরণ তার অক্ষমতার সালথ সিকৃ্ত িয়। 

তািাোও, প্রর্তবন্ধী র্শক্ষাথীর ফক্ষলে র্কিু শঙৃ্খ ামূ ক পর্রর্স্থর্ত ARD কর্মটির সভা করার প্রলয়াজন সটৃি কলর। 

 

স্বল্প-টিয়ােী অপসারণ 

 

র্র্ে আপনার র্শশু র্শক্ষাথীলের আচরণর্বর্ি  ঙ্ঘন কলর, তািল  সু্ক  কম িকতিারা আপনার র্শশুলক তার বতিমান র্শক্ষাগত 

ফেসলমন্ট ফথলক সর্রলয় র্েলত পালরন। এই অপসারণটি উপরু্ক্ত অন্তব িতী র্বকল্প র্শক্ষাগত ফসটিংলয় (IAES), অনয ফকান 

ফসটিংলয় বা অপ্রর্তবন্ধী র্শশুলের ফক্ষলে র্নয়র্মত শাক্রস্তর বযবস্থা ফর্ পর্রমালণ প্রলয়াগ করা িয় সাসলপনশন িলত পালর 

অনর্িক 10 সু্ক  র্েবলসর জনয এবং একই সু্ক  বলষ ি িানা অনর্িক 10 সু্ক  র্েবলসর অর্তর্রক্ত অপসারলণর জনয, র্তক্ষণ না 

এই অপসারণগুর্  স্থান পর্রবতিলন গটিত না িয় ততক্ষণ অসোচরলণর পথৃক ঘিনার জনয। এটি প্রায়শই ১০-র্েবস 

রু র্িসালব আিযার্য়ত িয়। 

 

িানা 10 সু্ক  র্েবস বা তারও কম সমলয়র জনয শঙৃ্খ া অপসারলণ ARD কর্মটির সভা করার প্রলয়াজন সটৃি িয়না, র্র্ে 

অপসারলণ ফেসলমলন্ট পর্রবতিন না ঘলি। ফসই সু্ক  বলষ ি 10 বা তার কম সু্ক  র্েবলসর জনয তার বতিমান ফেসলমন্ট ফথলক 

অপসার্রত প্রর্তবন্ধী বা অপ্রর্তবন্ধী র্শশুলক সু্ক  র্ডর্িক্ট পর্রলষবা সরবরাি কলর না। 

 

টিাট 10 চের্স র্া তারও টর্চশ পচরিাকণ টিাট অপসারণ 

 

সু্কল র কম িকতিারা একই সু্ক  বলষ ি অসোচরলণর পথৃক ঘিনার জনয অর্তর্রক্ত স্বল্পলময়ােী অপসারলণর আলেশ র্েলত পালরন, 

তলব এই অপসারণগুর্ লত ফকান ফেসলমন্ট পর্রবতিন ঘলি না। আপনার র্শশু একই সু্ক  বলষ ি বাের্ত 10 সু্ক  র্েবলসর জনয 

সরালনার পলর, র্র্ে বতিমান অপসারণটি  
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িানা 10 সু্ক  র্েবলসর ফবর্শ না িয় এবং তা একটি ফেসলমলন্টর পর্রবতিনও নয়, তািল  সু্ক লক অবশযই পর্রলষবা প্রোন করলত 

িলব র্ালত আপনার র্শশুলক সািারণ র্শক্ষার পািযিলম অংশ ফনওয়া চার্ লয় ফর্লত সক্ষম করা র্ায়, র্র্েও অনয একটি 

ফসটিংলয়, এবং আপনার র্শশুর IEP-ফত র্নি িার্রত  ক্ষযগুর্  অজিলনর র্েলক অিসর িলত িলব। ফকান পর্রলষবার্ে প্রলয়াজন তা 

র্নি িারণ করলত সু্ক  কমীলের অবশযই আপনার র্শশুর কমপলক্ষ একজন র্শক্ষলকর সালথ পরামশ ি করলত িলব। মলন রািুন ফর্ 

IDEA-এর 34 CFR §300.530(d)(5) এ ব া িলয়লি ফর্ ARD কর্মটি উপরু্ক্ত পর্রলষবার্ে র্নি িারণ কলর র্র্ে অপসারলণ ফেসলমন্ট 

পর্রবতিন িয়। 

 

টেসকিকন্টর পচরর্তবন 

 

ফকান প্রর্তবন্ধী র্শশুলক তার বতিমান র্শক্ষাগত ফেসলমন্ট ফথলক অপসারণই ি ফেসলমলন্টর পর্রবতিন র্র্ে অপসারণটি িানা 

10 সু্ক  র্েবলসর অর্িক সমলয়র জনয িয় বা র্শশুটির একটি পযািান ি-গটিত অপসারলণর িারাবার্িকতা থালক। 

অপসারণগুর্ র একটি পযািান ি গটিত িয় র্িন: 

 

• একটি সু্ক  বলষ ি অপসারণ ফমাি 10 সু্ক  র্েবস িয়;  

• র্শশুর আচরণ পূব িবতী ঘিনাগুর্ র প্রায় অনুরূপ র্ার েল  অপসারলণর িারাবার্িকতা িলয়র্ি ; এবং 

• অপসারণগুর্ র বযার্প্ত, র্শশুলক অপসারলণর ফমাি পর্রমালণর মলতা অনযানয র্বষয়ার্ে,এবং এক অপসারণ ফথলক 

অপর অপসারলণর তনকিয। 

 

সু্ক  ফকস-বাই-ফকস র্ভর্িলত র্নি িারণ করলব অপসারলণর একটি পযািালন ি ফেসলমলন্টর পর্রবতিন িয় র্কনা। র্থার্থ প্রক্রিয়া 

শুনার্ন এবং র্বচার্রক কার্ িিলমর মািযলম অপসারলণর ফকান পযািান ি ঘলিলি র্কনা ফস সিলকি আপর্ন সু্কল র র্সদ্ধান্তলক 

চযাল ঞ্জ করলত পালরন। 

 

র্র্ে সু্ক  ফেসলমন্ট পর্রবতিন-গটিত অপসারণ প্রস্তাব কলর, তািল  সু্ক  কম িকতিারা আপনালক অবশযই ফসই র্সদ্ধালন্তর র্বষলয় 

অবর্িত করলবন এবং আপনালক একটি কর্প র্েলবন পদ্ধর্তগত সুরক্ষার ফনাটিলশর (র্ ংক: fw.escapps.net)। র্শশুর 

ফেসলমন্ট পর্রবতিন করার র্সদ্ধান্ত িিলণর তার্রলি অবশযই এটি করা উর্চত। তািাোও, সু্ক লক অবশযই একটি ARD কর্মটির 

সভা আিবান করলত িলব র্ালক প্রকাশ র্নি িারণ (manifestation determination) ব া িয়। প্রকাশ র্নি িারলণর সভাটি অবশযই 

র্শশুর ফেসলমন্ট পর্রবতিন করার র্সদ্ধান্ত িিলণর তার্রি ফথলক 10 সু্ক  র্েবলসর মলিয িলত িলব। 

 

প্রকাশ চনধ বারণ 

 

প্রকাশ র্নি িারণ পর্রচা না করার সময়, এআরর্ড কর্মটিলক অবশযই আপনার সন্তালনর োইল র সমস্ত প্রাসর্ঙ্গক তথয, IEPসি, 

ফকান র্শক্ষলকর পর্ িলবক্ষণ এবং আপনার প্রেি ফর্ ফকান প্রাসর্ঙ্গক তথয র্নি িারলণর জনয পর্ িাল াচনা করলত িলব: 

 

• র্র্ে প্রশ্নািীন আচরণটি আপনার র্শশুর প্রর্তবন্ধীতা োরা সংঘটিত বা এর প্রতযক্ষ এবং উলেিলর্াগয সিকি িলয় 

থালক; বা 
• র্র্ে প্রশ্নািীন আচরণটি সু্কল র IEP বাস্তবায়লন বযথ িতার সরাসর্র ে  িলয় থালক। 

 

র্র্ে ARD কর্মটি র্নি িারণ কলর ফর্ এই শতিগুর্ র ফর্ ফকান একটি পূরণ িলয়লি, তািল  আচরণটি র্শশুর প্রর্তবন্ধীতার প্রকাশ। 

র্র্ে ARD কর্মটি র্নি িারণ কলর ফর্ ফকানটি শতিই পূরণ িয়র্ন, তািল  আচরণটি সন্তালনর প্রর্তবন্ধীতার প্রকাশ নয়। 

 

র্খন আিরণ প্রকাশ চ সাকর্ চর্কর্চিত 

 

আচরণটি র্র্ে আপনার র্শশুর প্রর্তবন্ধীতার প্রকাশ িয়, তািল  ARD কর্মটিলক র্নলনার ফর্ ফকানটি অবশযই করলত িলব: 
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•  একটি ক্রিয়ামূ ক আচরণগত মূ যায়ন (FBA)পর্রচা না করলব র্র্ে সু্ক  ফেসলমন্ট পর্রবতিন-গটিত আচরলণর 

আলগ একটি FBA পর্রচা না না কলর এবং একটি BIP বাস্তবায়ন না কলর; বা 

• ফকান BIP ইর্তমলিয অবস্থালন থাকল , BIP পর্ িাল াচনা কলর এবং আচরণ সমািালনর জনয প্রলয়াজন অনুসালর তা 

সংলশািন কলর। 

 

তািাোও, ARD কর্মটি অবশযই আপনার র্শশুলক ফসই ফেসলমলন্ট র্ের্রলয় র্েলত িলব ফর্িান ফথলক আপনার র্শশুলক 

অপসারণ করা িলয়র্ি  র্র্ে র্নলনাক্ত পর্রর্স্থর্ত না িয়: 

 

• আপর্ন এবং সু্ক  আপনার র্শশুর BIP পর্রবতিলনর অংশ র্িসালব ফেসলমন্ট পর্রবতিলনর সালথ সম্মত িন; বা 

• আপনার র্শশুর র্শক্ষাথীলের আচরণর্বর্ি  ঙ্ঘলন অনযতম একটি র্বলশষ পর্রর্স্থর্ত ঘিলব র্া নীলচ বণ িনা করা ি । 

 

র্র্ে ARD কর্মটি িিণ কলর ফর্ আপনার সন্তালনর আচরণটি সু্কল র IEP বাস্তবায়লন বযথ িতার কারলণ ঘলির্ি , তািল  সু্ক লক 

ঘাির্তগুর্  সমািালনর জনয অর্ব লম্ব পেলক্ষপ িিণ করলত িলব। 

 

র্খন আিরণ প্রকাশ চ সাকর্ চর্কর্চিত নয় 

 

আচরলণ র্র্ে আপনার র্শশুর প্রর্তবন্ধীতার প্রকাশ না ঘলি, তািল  সু্ক  কমীরা আপনার র্শশুলক অনয র্শশুলের মলতা 

একইভালব অনুশাসন করলত পালর, তলব উপরু্ক্ত র্শক্ষাগত পর্রলষবার্ে অবশযই অবযািত থাকলব। র্শশুর ARD কর্মটি IAES 

র্নি িারণ করলব ফর্িালন র্শশুটি ফসবাভূক্ত িলব। 

 

চর্কশে পচরচস্থচত (Special Circumstances) 

 

সু্ক  কমীরা আপনার র্শশুলক 45 সু্ক  র্েবস অবর্ি IAES-এ অপসারণ করলত পালর এই র্বলবচনা বযর্তলরলক ফর্ আপনার 

র্শশুর আচরণটি তার প্রর্তবন্ধীতার প্রকাশ র্নলনর পর্রর্স্থর্তগুর্ লত ফর্িালন আপনার র্শশু:  

 

• সু্কল , সু্ক  প্রাঙ্গলণ, বা ফকানও সু্কল র অনিুালন একটি অস্ত্র বিন কলর বা রালি;  

• ফজলনশুলন অববি ওষুি েিল  রালি, বযবিার কলর বা র্বক্রি কলর বা র্নয়র্ন্ত্রত পোথ ি র্বক্রির অনুলরাি কলর সু্ক , সু্ক  

প্রাঙ্গলণ বা সু্কল র অনুিালন থাকা অবস্থায়; বা 

• সু্কল , সু্ক  প্রাঙ্গলণ বা সু্কল র অনুিালন থাকাকা ীন অনয ফকান বযক্রক্তর উপর গুরুতর শারীর্রক আঘাত কলরলি। 

 

এআরর্ড কর্মটি IAES র্নি িারণ করলব ফর্িালন র্শশুটি ফসবাভূা্ক্ত িলব। 

 

চশশুকের সুরিা এখনও চর্কশে চশিা এর্ং তৎসম্পচকবত পচরকের্ার েনয টর্াগয চনধ বাচরত নয় 

 

র্র্ে আপনার র্শশুটি র্বলশষ র্শক্ষা এবং সির্কিত পর্রলষবার্ের জনয ফর্াগয িওয়ার জনয র্নি িার্রত না িয় র্কন্তু ফস 

র্শক্ষাথীলের আচরণর্বর্ি  ঙ্ঘন করার মলতা আচরলণ র্ প্ত িয়, তািল  আপনার র্শশু IDEA-ভূক্ত পদ্ধর্তগত সুরক্ষার 

অর্িকারী িলব র্র্ে সু্কল র জানা র্ি  ফর্ আপনার র্শশু ফসই আচরণ ঘিার আলগ একটি প্রর্তবন্ধী র্শশু র্ি । এই র্বষয়ক 

অর্তর্রক্ত তথয এিালন রলয়লি পদ্ধর্তগত সুরক্ষা ফনাটিশ (র্ ংক: fw.escapps.net)। 
 

 

ত্বরাচিত র্থার্থ প্রন্সিয়া শুনাচন 

 

র্র্ে আপর্ন ফকান IAES-ভূক্ত বা প্রকাশ র্নি িারণ সংিান্ত ফেসলমলন্টর র্বষলয় ফকান র্সদ্ধালন্তর সালথ একমত না িন, তািল  

আপর্ন ত্বরার্িত প্রক্রিয়া শুনার্নর জনয অনুলরাি করলত পালরন। ARD কর্মটির এই র্সদ্ধালন্তর পর ফর্ তার আচরণ তার 

প্রর্তবন্ধীতার প্রকাশ র্ি , সু্ক  তার র্থার্থ প্রক্রিয়া শুনার্নর অনুলরািও করলত পালর র্র্ে সু্ক  আপনার সু্কল  র্েলর আসলত 

চযাল ঞ্জ করলত চায়। 
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চর্করাধ চনষ্পচি 

 

সমলয় সমলয় সনাক্তকরণ, মূ যায়ন, র্শক্ষাগত ফেসলমন্ট র্নি িারণ বা আপনার প্রর্তবন্ধী র্শশুর জনয একটি FAPE সরবরাি 

সংিান্ত র্বলরাি ফেিা র্েলত পালর। র্র্ে র্বলরাি ফেিা ফেয়, তািল  সু্ক  কমীলের সালথ র্বলরাি িবার সালথ সালথ সমািান করার 

জনয আপনালক উৎসার্িত করা িলে। র্পতামাতালের জনয র্বলরাি সমািালনর কী র্বকল্পগুর্  আলি তা আপর্ন সু্ক লক 

ক্রজজ্ঞাসা করলত পালরন। TEA র্বলশষ র্শক্ষাগত মতর্বলরাি সমািালনর জনয চারটি আনিুার্নক র্বকলল্পর প্রস্তাব কলর: ফেি IEP 

সুর্বিা, মিযস্থতা পর্রলষবার্ে, র্বলশষ র্শক্ষার অর্ভলর্াগ সমািান প্রক্রিয়া এবং র্থার্থ প্রক্রিয়া শুনার্নর ফপ্রািাম। 

 

TEA সংিান্ত র্বলরাি র্নষ্পর্ির র্বকল্পগুর্ র তথয এিালন পাওয়া ফর্লত পালর পদ্ধর্তগত সুরক্ষা ফনাটিশ (র্ ংক: 

fw.escapps.net)। TEA এর ওলয়বসাইলি র্বলশষ র্শক্ষা সংিান্ত র্বলরাি সমািালনর জনয অর্তর্রক্ত তথয এিালন পাওয়া 

ফর্লত পালর (র্ ংক: bit.ly/3bL6n73) . 
 

 

অচতচরক্ত স ায়তা 

 

এই ডকুলমলন্ট র্বেযমান সংর্ক্ষপ্ত রূপসমূি (acronyms) এর সংজ্ঞাগুর্ র সিূণ ি তার্ কার জনয, র্ গযা  ফেমওয়াকি (Legal 

Framework) ওলয়বসাইিটি ফেিুন (র্ ংক: bit.ly/3oIsKNS). 

 

এই ডকুলমলন্টর কর্পসমূি SPEDTex ওলয়বসাইলি ১৫টির ফবর্শ ভাষায় পাওয়া র্ালব (র্ ংক: bit.ly/3qorCzg)। আপর্ন সু্ক  

কাউলন্স র বা সু্কল র র্বলশষ র্শক্ষা র্বভাগ ফথলকও একটি কর্প চাইলত পালরন। 


