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নর্ভার্ব শুরু র্রর্বি:
আপনি আপিার প্রীস্কুল বয়সী সন্তানির উন্নয়নির নবষনয় উনিগ্ন থাকনল এবং ইনেলুনয়শনির জিয আগ্রহী
হনল, একটা নবকল্প অপশি হনে, নবনশষ নশক্ষা কনিটটর স্থািীয় এিওয়াইনস নবোনে (CPSE) একটট
নলনিত ররফারানলর

জিয

অিুনরাধ করা৷ আপিার সন্তানির নবনশষ নশক্ষা পনরনষবা রেয়া হনব তার

যথাযথ রযােযতার উপর নেনি কনর৷ এই িূলযায়ি এবং আপিার সন্তানির নবনশষ নশক্ষা পনরনষবার জিয
রয রকানিা সুপানরশ নবিা িরনে প্রোি করা হনব৷ আপনি ররফানরনলর জনিয নেটি নলনি অথবা
একজি রপশাোর (রযিি: একটট নশশুনরাে ডাক্তার, রথরানপস্ট বা সিাজ কিী, ইতযানে) রয আপিার
সন্তানির অবস্থার সনে পনরনেত, আপনি তানের সাহাযয নিনত পানরি ররফানরল ততনর করনত৷ আিানের
সংস্থা প্রারনিক তশশব নেকনিনেে শিা রকন্দ্র ( ECDC ) আপিানক ররফানরল ততনর প্রক্রিয়ায় আপিানক
সাহাযয করনত পানর৷ (নিউ ইয়কে নসটট ECDC এর একটট তানলকা রেয়া আনে ৫ এবং ৬ িম্বর পাতায়
রেয়া আনে)৷ আপিার CPSE প্রশাসক (এই প্রশাসক/ নশক্ষা কিী

এিওয়াইনস নডপাটে নিন্ট অফ

এডুনকশনির একজি কিকতে
ে া) আপিানক রযনকাি নবষনয় সহায়তা করনত পানরি, এই প্রশাসক
আপিানক একটা রপনকট পািানব রসিানি আপনি একটট রিনডনকল ফি ে , িূলযায়নির ফি,ে আপিার
করণীয় প্রক্রিয়ার অনধকার বযািযা করা থাকনব এবং নিউ ইয়কে রস্টটর নশক্ষা েপ্তর রথনক তথয
সহকানর একটট তানলকা পািানব নবনেন্ন নবনশষ নশক্ষা অিুিনেত িূলযায়ি রকন্দ্র এবং স্কুনলর িাি সহ৷
আপনি পযানকটটা পাওয়া িাত্র অনবলনম্ব আিানের রকনন্দ্র অথবা নিবানেত
ে
রকনন্দ্র রযাোনযাে করুি
পরীক্ষা নিরীক্ষার জনিয৷ আপিার যনে সাহানযযর প্রনয়াজি হয় সাইট নিবােি
ে
করনত আপনি আপিার
নবোেীয় CPSE অযাডনিনিনেটর অথবা প্রারনিক তশশব নেকনিনেে শিা রকন্দ্র (ECDC)রত রযাোনযাে
করনত পানরি৷
বয়ি ক াগ্যতা:
জািুয়ারী ১ ি রথনক জুনির ৩০ এর িনধয যনে আপিার সন্তানির বয়স নতি বের হয়, রসই বেনরর
জািুয়ানরর ২ তানরনি আপিার নশশু নবনশষ নশক্ষা পনরনষবার জিয প্রথি বয়স রযােয হনব, রযসব নশশু
জুলাই ১ ি রিনক নডনসম্বনরর ৩১ এর িনধয জন্ম তানের নবনশষ নশক্ষা পনরনষবার রযােযতা নিবানেত
ে
হনব
ঐ সানলর জুলাই িানসর ১ি রথনক৷
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র্রণীয় প্রক্রিয়ার অনির্ার:
রফডানরল এবং নিউ ইয়কে রস্টট আইিেতোনব েযারানন্ট নেনয় থানক রসসব বাবা/িানের যানের
সন্তানিরা িূলযায়ি হনে নবনশষ নশক্ষা পনরনষবার জিয, অথবা নবনশষ নশক্ষা গ্রহি করনে, তানের
এবং বাবা/িানের আইিেত অনধকার বণিা
ে করা আনে৷ এই করণীয় প্রক্রিয়ার অনধকার এবং তথযগুনলা
নস.নপ.এস.ই(CPSE) অযাডনিনিনেটর

অনফস রথনক পযানকনট অন্তেুক্ত
ে
করা হনয়নে৷ িূলযায়ি

সাইনট, আপিার সন্তানির িূলযায়নির সিয় প্রথনি সম্মনত স্বাক্ষর রিয়ার আনে এগুনলা আনরা
নবস্তানরতোনব আপিার কানে বযািযা করা হনব ৷ আপিার িার্ে বযক্রিগ্তভার্ব িভা িা হওয়া
প ন্ত
ক িম্মনত ফর্িা
ক িাইি র্রর্বি িা৷ আপনি আপিার অনধকার সম্পনকে রকানিা প্রশ্ন থাকনল,
আপনি আপিার নবোনের অযাডনিনিনেটরনক অথবা

ইনসনডনস(ECDC)প্রনতষ্ঠানির কিীনেরনক নসনস্টি

বযািযা করনত অিুনরাধ করনত পানরি৷
প্রনতপালর্/ফস্টার কর্য়ার:
যনে িা তানের অনধকার সিাপ্ত হনয়নে, আত্মসিপণ,
ে বা সীনিত করা হনয়নে একটট নশশুর জন্মোতা বাবািার
একিাত্র কততত্ব
ে আনে তানের সন্তানির জিয নবনশষ নশক্ষা নসদ্ধান্ত রিওয়ার জিয। নশশু যনে ফস্টার রকয়ানর
থানক, এবং তার জন্মোতা নপতািাতানক িুনজ পাওয়া সিব িা তিি নস. নপ. এস. ঈ(CPSE)
অযাডনিনিনেটর সন্তানির জিয একজি সানরানেট পযানরন্ট অথবা অনেোবক নিযুক্ত করনব৷যিি
জন্মোতা বাবািার অনধকার সিাপ্ত হনয়নে, আত্মসিপণ,
ে বা সীনিত করা হনয়নে নশশুর পালক নপতািাতা
সম্মনত কােনজ সই করনত পানরি। যনে এ প্রশ্ন উনি সম্মনত কােজএ রক অিুিনত রেনব তিি নস. নপ.
এস. ঈ(CPSE) প্রশাসক এবং নপ্রস্কুল নবনশষ নশক্ষা িূলযায়ি সাইট কততপ
ে ক্ষ সন্তানির ফস্টার
রকয়ানরর(Foster Care) সানথ রযাোনযাে করা প্রনয়াজি।
র্ূলযায়ি:
িা বাবা নহসানব এটা আপিার োনয়ত্ব পযানকট পাওয়া িাত্র অনবলনম্ব পেন্দ অিুযায়ী একটট িূলযায়ি
সাইট নিবােি
ে
এবং িূলযায়নির নিনেে ষ্ট সিয় নিধারণ
ে
করা, আপিার সুনবোনথ ে একটট তানলকা সংযুক্ত
করা আনে রফাি িম্বরসহ৷ িূলযায়নির সাইনট অিুিনত ফিটা
ে সম্মনতর জিয আপিার সানথ আিনত
হনব৷ আপিার করণীয় প্রক্রিয়া অনধকার আপিার কানে বযািযা করার পর আপনি আপিার সন্তানির
িূলযায়ি করানত োি নকিা‚ রসই সম্মনত নেনয় কিনসন্ট ফিটা
ে সাইি করনত হনব৷ নকেু নকেু রক্ষনত্র
CPSE অযাডনিনিনেটর নিনজ আপিার কাে রথনক অিুিনতটা রিনব৷ আপনি যনে োি‚ স্বতনিত নশক্ষা
পনরকল্পিা (IEP) নবকনশত করার আনে নলনিতোনব আপনি আপিার অিুিনত প্রতযাহার করনত
পানরি৷ িূলযায়ি প্রক্রিয়ার প্রথি সাক্ষানতর সিয় িূলযায়ি সাইট প্রনতনিনধ নিরীক্ষার জিয আপিার
সন্তাি সম্পনকেত প্রশ্ন ক্রজজ্ঞাসা করনব‚ আপনি আপিার সন্তানির িূলযায়নির সুনবোনথ ে ইংনরজী োডা
অিয রকাি োষার প্রনয়াজি

আনে নকিা তা জািানত পানরি৷

আপিার সন্তানির িূলযায়ি শরু হনব সািাক্রজক ইনতহাস নিনয় আপিার সানথ সাক্ষাত্কানরর িাধযনি‚
িািনসক িূলযায়ি করা হনব এবং শারীনরক পরীক্ষার জনিয একটট ফি ে রেওয়া আনে পযানকনট রসটা
আপনি (আপিার সন্তানির নশশুনরাে ডাক্তার

িারা পূরণ কনরনয় আিনবি)। অিযািয িূলযায়নিরও

প্রনয়াজি হনত পানর, এটা জািনত রয, আপিার সন্তানির রকাি নশক্ষােত অক্ষিতা আনে নকিা৷
উোহরণ সরুপ:

অনতনরক্ত িূলযায়নির জনিয অন্তেুক্ত
ে
হনত পানর (স্পিে , অকুনপশিাল বা শারীনরক
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রথরানপ) নকন্তু এর িানেই িূলযায়ি সীনিত িাও থাকনত পানর৷ আপিার সন্তানির আেরণ যনে নশক্ষার পনথ
বাধা সরুপ হয়, আপনি একটট প্রানয়ানেক বযবহানরক িূলযায়ি (Functional Behavioral
Assessment/FBA) অিুনরাধ করনত পানরি৷ এোডাও আপনি আপিার সন্তানির অিয রকাি িূলযায়ি
কনর থাকনল তা জিা নেনত পানরি৷ উপরন্তু িূলযায়ি োডাও একটট পযনবক্ষণ
ে
েনলর সেসয িারা
আপিার নশশুনক পযনবক্ষণ
ে
করা

হনব৷ তা সম্পন্ন হওয়ার পনর, সব িূলযায়ি CPSE

অযাডনিনিনেটনরর কানে পািানিা হনব৷
CPSE অযাডনিনিনেটর আপিার সব ডকুনিন্ট পযানলােিা
ে
করার পর আপিানক একটা নিটটং এর
জনিয ডাকনব, এই নিটটং রক আই ঈ নপ নিটটং বলা হয়৷ রসিানি আপিার সন্তানির স্বতনিত নশক্ষা
পনরকল্পিা (IEP) নবষনয় আনলােিা করা হনব৷ নশক্ষযা রবাডে সেসয CPSE সাক্ষানতর আনে আপিানক
ইনেলুনয়শনির সারসংনক্ষপ পািানব আপিার োষায় এবং তানরি ও সিয় নিধারণ
ে কনর আপিানক একটট
এপনয়ন্টনিন্ট নেনব৷ আপিার করণীয় প্রক্রিয়ার অনধকারনরর একটট অংশ হনে, আপনি ইনেলুনয়শনির
একটট প্রনতনবেি কনপ CPSE নিটটং এর আনে পানবি৷আপিার িম্পূণ ক অনির্ার আর্ে র্ূলযায়র্ির
িম্পূি ক ফলাফল পাওয়ার জিয।আপনি যনে িূলযায়নির সম্পূি ে ফলাফল রপনত োি, তাহনল
আপিানক CPSE অযাডনিনিনেটনরর কানে নলনিতোনব অিুনরাধ করনত হনব৷ আপনি নিটটং এ
অংশগ্রহনি ইেুক, নকন্তু আপিার সিয়তানলকা নিটটং এর সানথ িা নিনল, যত তাডাতানর সিব CPSE
অযাডনিনিনেটরনক জািানিা আবশযক৷ এবং নিটটং এর জিয এপনয়ন্টনিন্ট পুিরায় িতু ি সিয় এবং তানরি
নিধারি
ে
করনত হনব৷ অিযো, আপিানক োডাই নিটটং হনয় রযনত পানর৷ অিুনিােি ফি ে সাইি করার ৬০
কযানলন্ডার নেনির িনধয এই CPSE সো সঞ্চালি করা

একান্তই আবশযক৷

নবর্ৈষ নৈক্ষা িভা কিনভর্গ্ৈি র্নর্টি:
CPSE (IEP) সোয়, ইনেলুনয়শনির ফলাফনলর উপর নেনি কনর নিধানরত
ে
হনব আপিার সন্তানির
উপযুক্ত রসবা৷ আপিার সানথ এই সোয় উপনস্থত থাকনব CPSE েনলর প্রনয়াজিীয় সেসয: একজি
সাধারণ নশক্ষার নশক্ষক, একজি নবনশষ নশক্ষার নশক্ষক বা সম্পনকেত পনরনষবা প্রোিকারী৷ CPSE
অযাডনিনিনেটর হনে এিি একজি সেসয রয িানক আপিানক িূলযায়নির ফলাফল নবনেসি এবং
নিনেে শিািূলক প্রোব বযািযা করনত পারনবি৷ আপনি যনে অিযািয সেসয রযিি: অনেোবক সেসয
অথবা রপনরন্ট রিম্বার(অনেোবক সেসয হনেি এিি একজি সেসয যার সন্তাি নবনশষ নশক্ষা
পানে) এবং অিয রকাি রিসল সেসযনক (উোহরি সরূপ: স্কুল িনিাববজ্ঞানিক অথবা রবাডে অফ
এডুনকশনির ডাক্তার)নিটটং এ উপনস্থত রািনত োি, তনব আপিানক নিটটং এর ৭২ ঘন্টা পূনব ে
নলনিতোনব তানের উপনস্থনতর অিুনরাধ জািানত হনব৷ আপনি যনে নিটটং এ আপিার পানরবানরক
সেসয, বা বন্ধু, অথবা ডাক্তার, বা উনকলনক উপনস্থত রািনত োি; তাহনল আপনি আপিার সানথ
তাাঁনের আিনত পারনবি৷ আপিার সন্তাি যনে আরনল ইন্টারনেিশি রসবায় থানক, তনব নলনিতোনব
CPSE অযাডনিনিনেটনরর কানে নিটটং এর ৭২ ঘন্টা পূনব ে সানেেস রকানডেনিটনরর উপনস্থনত অিুনরাধ
জািানত হনব৷সোর শুরুনত আপিানক স্বাক্ষর করনত বলা হনব আপনি আপিার ররকনডের জিয একটট কনপ
জিয অিুনরাধ করনত পানরি।
নিউ ইয়কে রস্টট নডপাটে নিন্ট অফ এডুনকশি িারা প্রনতটষ্ঠত িূলযায়নির িািেণ্ড পূরণ করনত,
আপিার সন্তানির রযােযতা পযানলােিা
ে
করা হনব৷ আপিার সন্তানির রযােযতা িািেণ্ড পূরণ িা হনল‚
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নবেযালনয়র রকাি রসবা প্রোয়নির জিয নবনশষ নশক্ষা পনরকল্পিা (IEP)ততনর হনব িা৷ আপনি যনে
রযােযতা সংকনল্পর সানথ একিত িা হি‚ তনব নলনিতোনব CPSE প্রশাসকনক অপর/আনরকটট
িূলযায়নির জিয অিুনরাধ করনত পানরি৷ আপিার সন্তাি যনে নবনশষ নশক্ষা পনরনষবার জিয গ্রহণনযােয
েণয হয়, তনব আপিার নশশু রেণীবদ্ধ হনব প্রীস্কুনলর সানথ নডসএনবনলটটর(Preschool Student
with a Disability) তানলকায় থাকনব এবং তিি একটট নবেযালনয়র নবনশষ নশক্ষা পনরনষবা(IEP)
নিধারি
ে
করার বযবস্হা শুরু হনব৷ নবেযালনয়র স্বল্প ও েীঘনিয়ােী
ে
লক্ষয এবং উনেশয সুপানরনশর সানথ
সানথ আপিানের নবনশষ নশক্ষা পনরনষবা এবং ( প্রনয়াজি হনল ) অনেনযাক্রজত সরঞ্জাি অন্তেুক্ত
ে
করা
হনব৷ পনরবহনণর প্রনয়াজি হনল অথবা রকানিা নবনশষ পনরবহি প্রনয়াজিীয়তা থাকনল, আই ঈ নপ
নিটটং(IEP) এ তা উনেি করনত হনব এবং রসটা িনথেুক্ত িাকা একান্তই আবশযক৷
সোয় আপিার সন্তানির োনহো অিুযায়ী িুযিতি নিয়িণিূলক পনরনবশ(LRE) নবষনয় আনলােিা
অন্তেুক্ত
ে
করা হনব৷ একটট সুপানরশ িীনে বনণতে হনব SEDএর অিুনিােি অিুসানর রসবা িনডনলর
উপর নেনি কনর সন্তানির োনহো অিুযায়ী নবনশষ নশক্ষা পনরনষবা ততনর করা হনব৷ আপিার সন্তানির
পনরনষবার সংিান্ত প্রনয়াজি এবং নবনশষ নশক্ষার জিয ভ্রািযিাি নশক্ষনকর(SEIT) রসবা েরকার হনল,
এবং আপনি আপিার সন্তািনক যনে একটট প্রারনিক তশশনবর নশক্ষা রপ্রাগ্রানি (অথাৎ:
ে
সন্তানির
রেিানশািার‚ পূবকালীি
ে
নশক্ষযা, ইউনিোসাল
ে প্রীনক, 3K বা িাসানর
ে স্কুল ইতযানে পনরেযায়
ে নেনত োি)
নেনত পানরি৷ তশশব রপ্রাগ্রানির জিয অথ ে প্রোি‚ স্থািনিনেে শি করা‚ এবং িনথেুক্ত করা, ঐগুনলা
আপিার োনয়ত্ব৷ প্রস্তানবত সংিান্ত পনরনষবার জিয এবং ভ্রািযিাি নবনশষ নশক্ষার নশক্ষক রসবার জিয
আপিানক নবিা িরনে সানেেস রেয়া হনব৷ সোয় অিযািয আনলােিার সানথ এটাও অন্তেুক্ত
ে
হনব‚
আপিার সন্তাি নক েশ িা বানরা িানসর স্কুল কযানলন্ডানরর পনরনসবার প্রনয়াজি৷ উপরন্তু োডাও‚ এই
তবিনকর অংশ নহসানব নশশু ফলাফল সানেে ফরি (আপিার সন্তানির উন্নয়ি সংিান্ত তথয অন্তেুক্ত
ে
থাকনব) আপিার সানথ পযানলােিা
ে
করা হনব৷ CPSE প্রশাসক আপিার রেনল/রিনয় IEPর কনপ সরবরাহ

করনব।এোডাও আপিানক একটট নবজ্ঞনপ্ত প্রোি করা হনব, যা IEP পনরনষবা এবং রপ্রাগ্রািসিূহ
সুপানরশসিূহ থাকনব।
পনরর্ষবা অবযাহত আপিার অক্ষর্ নৈশুর জিয:
নবেযালনয়র নিটটং এ আপিার সন্তানির োনহো পূরনণর জিয উপযুক্তোনব নবনশষ নশক্ষা রসবার স্তর
আনলােিা করা হনব৷ নিউ ইয়কে রস্টনট বতেিানি নবকল্প বযবহারনযােয সানেেসগুনলর সংনক্ষপ্ত নববরণ
নিনে রেয়া আনে: তানলকােুক্ত করা হনয়নে সবনিম্ন
ে
নিয়িণিূলক পনরনবনশ রথনক সনবাচ্চ
ে
নিয়িণিূলক
নবনবনেতোনব:
িম্পনর্কত িানভকর্িি অেবা নরর্লর্িড িানভকর্িি (RS) একটট সুসংেত প্রতযনয়ত বা লাইনসন্সপ্রাপ্ত
রপশাোর িারা পনরনসবা রেয়া হয়৷ উোহরণগুনলার িনধয অন্তেুক্ত
ে
নকন্তু এর িানেই সীনিত িয়, িীে
রথরানপ (ST)‚ শারীনরক রথরানপ (PT )‚ অকুনপশিাল রথরানপ (OT)‚ শ্রুনতনবজ্ঞাি‚ পরািশ ে প্রোি
পনরনষবা‚ নপতা বা িাতা পরািশ ে োি ও নশক্ষা‚ স্কুনলর সািাক্রজক কাজ‚ েতটষ্ট নশক্ষা পনরনষবা এবং
েবণ নশক্ষা পনরনষবা৷ যনে েুই বা তনতানধক সংিান্ত পনরনষবার সুপানরশ করা হয়‚ CPSE
অযাডনিনিনেটর সিন্বয়কারী নহসানব অথবা রকাওনডেিটর নহনসনব সম্পনকেত পনরনষবা প্রোিকারী
একজিনক িনিািীত করনব৷
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নবর্ৈষ নৈক্ষার ভ্রার্যর্াি নৈক্ষর্ (SEIT) হনে একজি সাটটে ফাইড নবনশষ নশক্ষার নশক্ষক, রয এই
রসবা প্রোনির জিয আপিার সন্তানির কানে ভ্রিণ করনব, এনের সংনক্ষনপ SEIT নশক্ষক বলা হয়৷ এই
SEIT নশক্ষক হনেি SED অিুনিানেত প্রীস্কুনলর নবনশষ নশক্ষা রপ্রাগ্রানির একজি কিী৷ যনে SEIT
পনরনষবা এবং অিযািয সংিান্ত পনরনষবার সুপানরশ করা হয়‚ SEIT নশক্ষক সব রসবা সিন্বয়কারী
নহনসনব কাজ করনব৷ SEIT রসবা প্রনত সপ্তানহ অন্তত েুই ঘন্টা প্রোি করা আবশযক৷
িম্পনর্কত কিবা এবং SEIT রযনকাি প্রনতস্থানি এই সানেেস প্রোি করা রযনত পানর, নকন্তু এগুনলার
িানেই সব সীিাবি িয়: একটট অিুনিানেত বা লাইনসন্স সম্বত প্রী নকন্ডারোনটে ি, রহড স্টাটে রপ্রাগ্রাি,
সন্তানির রেিানশািার অবস্থাি, রথরানপনস্টর অনফনস অথবা আপিার বানডনত৷
নবর্ৈষ নৈক্ষার িার্ে এর্টি অংৈভুি ক্লাি রুর্ (SCIS) একটট উপযুক্তোনব অিুনিানেত নবনশষ
নশক্ষা প্রনতস্হাি(SED) রযিানি সব ধরনির নশশুনের অন্তেুক্ত
ে
করা হয়৷ অিযািয তশশব নশক্ষার নশক্ষক
এবং রপরাপ্রনফসিাল এোডাও রেণীকনক্ষ কাজ করনত পানর; রেণীকক্ষ কিীনের িনধয কিপনক্ষ
একজি নবনশষ নশক্ষার নশক্ষক এবং একজি রপরাপ্রনফসিাল অন্তেুক্ত
ে
থাকনব, অিযািয নশক্ষক এবং
রপরাপ্রনফসিালও থাকনত পানরি৷ এই ধরনির রপ্রাগ্রানি প্রনতটট সন্তািনক প্রনতনেি সবনিম্ন
ে
২.৫ ঘন্টার
রসবা পানব৷ একটট সিনন্বত তবনশনষ্টযর িনধয একটট নবনশষ রেণীর জিয অিুনিানেত নশশু তানের
কিসূে নের অংশ নহসানব সংিান্ত পনরনষবাও রপনত পানর৷
নবর্ৈষ ক্লাি (SC) একটট SED অিুনিানেত প্রীস্কুল নবনশষ নশক্ষা রপ্রাগ্রাি৷ এই ধরনির সব নশশুনের
প্রনতবন্ধী প্রীস্কুল নশশু নহসানব রেণীবদ্ধ করা হয়৷ এই ধরনির রপ্রাগ্রানি প্রনতটট সন্তানির প্রনতনেি অন্তত
২.৫ ঘন্টা রসবা পানব৷ একটট নবনশষ রেণীর জিয অিুনিানেত নশশু তানের কিসূে নের অংশ নহনসনব এ
সম্পনকেত রসবা গ্রহণ করনত পানর৷
আবানির্ কপ্রাগ্রার্ হনে একটট SED অিুনিানেত নশক্ষা প্রনতস্িাি, এটট একটট নবনশষ নশক্ষা
আবানসক রপ্রাগ্রাি যা েক্রিশ ঘন্টার একটট রসটটং, এিানি অন্তত প্রনতনেি কিপনক্ষ পাাঁে ঘন্টা সানেেস
নেনব৷ এোডাও একটট আবানসক রপ্রাগ্রানির জিয অিুনিানেত নশশু সম্পনকেত রসবাও গ্রহণ করনত পানর৷
একটট আবানসক রপ্রাগ্রাি রেসনিন্ট নশক্ষা নিউ ইয়কে রস্টট কনিশিার কততক
ে অিুনিানেত হনত হনব৷
প্রীস্কুল নবর্ৈষ নৈক্ষা পনরর্ষবা অিুর্র্ািি:
CPSE সোয়, আপিার উপনস্থনতর জিয সাইি ইি করনত বলা হনব এবং আপনি সুপানরনশর সানথ
একিত হনল আপিানক একটট ফি ে স্বাক্ষর করনত রেয়া হনব আপিার সম্মনতর জিয৷ CPSE
অযাডনিনিনেটর আই ঈ নপ ততনর হওয়ার ৩০ স্কুনলর নেনির িনধয অিুনিানেত এই নবনশষ নশক্ষা পনরনষবা
সানেেস শুরু করার নিনেেস নেনব৷ িূলযায়নির সম্মনত স্বাক্ষনরত হওয়ার ৬০ স্কুল নেনির িনধয এটট হনত
হনব৷ CPSE সোয় আপনি উপনস্থত থাকনত িা পারনল, আপিার অিুিনত পনরনষবা জিয সম্মনত ফি ে
রিইল কনর পািানিা হনব৷ আপিার নলনিত অিুর্র্ািি োডা কর্াি কিবা শুরু হর্ব িা৷
আপনি সুপানরনশর সানথ একিত িা হনল এবং CPSE সোয় আপিার সিসযার সিাধাি করনত িা
পারনল, আপনি নলনিতোনব িধযস্থতা অথবা একটট নিরনপক্ষ শুিানির অিুনরাধ করনত পানরি৷ একটট
নিরনপক্ষ শুিানি আইিেতোনব বাধয প্রক্রিয়া, নবপরীতোনব িধযস্থতা হনে একটট আিুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া৷
আপনি িধযস্থতা ও নিরনপক্ষ শুিানির প্রক্রিয়ার জিয আনরা তথয োইনল CPSE অযাডনিনিনেটর,
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আপিার নবোনের প্রারনিক তশশব নেকনিনেে শিা রকন্দ্র অথবা বা পরবতী পতষ্ঠায় তানলকােুক্ত
সংস্থাগুনলার সানথ রযাোনযাে করনত পানরি৷
আর্রা এই উপািাি আপিার জিয উপর্ াগ্ী আৈা র্নর৷ আপিার অন্তভুি
ক
তেয িম্পর্র্ক
কর্াি প্রশ্ন োর্রল, বা আপিার িন্তার্ির জিয পনরর্ষবা িম্পর্র্ক প্রশ্ন থাকনল, েয়া কনর
আপনি আপিার নবোেীয় আরলী োইল্ডহূড নডনরকসি রসন্টানরর িার্ে ক াগ্ার্ াগ্ র্রুি৷
আিানের প্রারনির্ শৈৈব নির্নির্িকৈিা কর্ন্দ্র ( ECDC ), নিউ ইয়কে রস্টট নডপাটে নিন্ট অফ
এডুনকশি িারা নিনহত, আিরা নবিািূনলয রোপিীয় তথয প্রোি কনর, ররফানরল এবং সিথিে প্রোি
কনর পনরবার এবং রপশাোরনের জিয সনন্দহ বা উন্নয়িিূলক নবলম্ব বা অসিথ ে নশশুনের জিয
পনরনষবা সম্পনকে সাহাযয কনর৷ নিউ ইয়কে নসটটনত প্রনতটট নবোনে একটট প্রারনিক তশশব নেকনিনেে শিা
রকন্দ্র আনে৷
নিম্নি গুরুত্বপূণ ক ওর্য়বিাইিগুর্লা কিিুি:
http://www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc/home.html
BRONX
Early Childhood Direction Center
Bronx Independent Living Services
4419 Third Avenue, Suite 2C
Bronx, NY 10457
347-271-8159
maura@bils.org
http://bils.org

BROOKLYN
Early Childhood Direction Center
ADAPT Community Network (formerly UCP of (NYC)
160 Lawrence Avenue
Brooklyn, NY 11230
718-437-3794
ksamet@adaptcommunitynetwork.org
www.adaptcommunitynetwark.org/ecdc

MANHATTAN
Early Childhood Direction Center
New York Presbyterian Hospital
409 East 60th Street, #3-312
New York, NY 10022
212-746-6175
ecdc@nyp.org
www.nyp.org/ecdc

QUEENS
Early Childhood Direction Center
Queens Centers for Progress
81-15 164th Street
Jamaica, NY 11432
718-215-1299
cwarkala@queenscp.org
www.ecdcqueens.org

STATEN ISLAND
Early Childhood Direction Center
Staten Island University Hospital
242 Mason Avenue, 1st Floor
Staten Island, NY 10305
718-226-6670
lkennedy30@northwell.edu
http://www.siuh.edu/ecdc

In New York City, the following agencies also provide information, referral
and advocacy assistance to families of children with special needs:
Advocates for Children of New York
866-427-6033 (education help line, toll free)
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http://www.advocatesforchildren.org
Parent to Parent of New York State
800-405-8818
http://www.parenttoparentnys.org/offices/new-york-city
INCLUDEnyc
212-677-4660 (resource line)
http://www.includenyc.org/
Sinergia, Inc.
212-643-2840
http://www.sinergiany.org
United We Stand of New York
718-302-4313
http://www.uwsofny.org
The New York State Education Department Special Education Parent Centers provide
information and training.
http://www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/parentcenters.htm
Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens
212-677-4650
https://www.includenyc.org/content/programs
Staten Island
718-494-4872
http://www.parenttoparentnys.org/Regional/statenisland.htm
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