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প্প্রয় পতিবষািবর্গ,
ওয়াশিংটবনর শিশু এেং োচ্াবের জন্য প্াথধমক সিায়তা 
পপ্াগ্াবম (ESIT) আিনাবের স্াগত!
ESIT শিশুর জবমের সময় থথবক তৃতীয় জমেধেেস ির্যন্ত থরাগ্য 
শিশু ও তাবের িধরোরেগ্যবক অথো তাবের তত্তােিায়কবের 
িধরবেো প্োন কবর।  
এই ESIT পপ্াগ্াম একটট সিবরাগী প্টরিয়া রা িধরোরেগ্য, 
তত্তােিায়কগণ, একজন িধরোর সম্পে সমন্বয়কারী (FRC) এেং 
অন্যান্য ধেশিষ্ট ে্যটতিবের সমন্ববয় গধিত রা প্ধতটট শিশুর অনন্য 
চাহিো িূরবণ সিায়তা োন কবর।  এটট একটট িধরোরবকহ্রিক পপ্াগ্াম, থরখাবন শিশুর ধেকাবি সিায়তার জন্য পিতা 
মাতা এেং অন্যান্য তত্তােিায়কবের উিরুতি শিক্া এেং থকৌিল প্োবন থজার থেওয়া িয়।  
আমার মবন আবে রখন আমার থমবয় প্থম িধরবেো থিবত শুরু কবরহেবলা। আমরা তার মূল্যায়ন কবরহেলাম এেং থসই 
ধেবনই স্তন্ত্র িধরোর িধরবেো িধরকল্পনায় (IFSP) সম্মধত প্োন কবরহেলাম। আমার মবন আবে, সাক্াবতর িবর আমার 
মাথা ঘুরহেল এই থেবে থর ধক িবত চবলবে, এই প্টরিয়া থকমন থেখাবে, এটট আমার থমবয় এেং তার ধেকাবি ধকোবে 
অথ্যেি িবয় উিবে। 
এই নটথটট ওয়াশিংটবনর শিশুবের ESIT িধরবেো প্োবনর প্টরিয়াটটর রূিবরখা প্োন কবর এেং এটট পিতামাতাগণ ও 
তত্তােিায়কগবণর কাবে একটট মূল্যোন সম্পে।  িদ্ধধতগত সুরক্াসমূবির উবদেি্য িল পিতা-মাতাগণ এেং তত্তােিায়কবের  
তাবের আইনী অধিকার এেং সুরক্াসমূবির সম্পবক্য  অেহিত করা। এই নটথটট সংরক্ণ করুন এেং রধে এই প্টরিয়া অথো 
পিতামাতা ো তত্তােিায়ক হিসাবে আিনার অধিকার সম্পধক্য ত থকাবনা প্শ্ন থাবক তবে এটট আোর থেখুন। 
জপু্ি, একজন মষািষা

সডূিপত্র
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প্রতিবন্ধী শিক্া আইন (IDEA) এবং IDEA -এর পার্ট  সি-এর অধধীনন 
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পতরনেবা গ্হণকারধী একজন শিশুর পপিামািা বা িত্তাবধায়ক হহিানব 
আপনার অতধকারিমূনহর একসর িাপিকা।
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শিশুর স্বিন্ত্র পতরবার পতরনেবা পতরকল্পনায় প্রস্াতবি পতরবি্ট ননর 
তবজ্ঞপ্প্ত যা পতরবি্ট ননর পূনব্ট এসরর প্রনয়াজনধীয়িার ব্াখ্া পপিামািানক 
প্রোন করা হয়। 
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পপিামািার িম্মতি বিনি হক ববাঝায় এবং কখন একসর শিশুর পতরনেবা 
গ্হনণর প্রনয়াজনধীয়িা আনে বিই িম্পহক্ট ি একসর িংসক্প্তিার।
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আপনার শিশুর বগাপনধীয়িার অতধকার এবং পপিা-মািা হহিানব 
আপনার শিশুর বরকর্ট গুপি গ্হণ ও পয্টানিাচনা করার অতধকার 
িম্পনক্ট  একসর তববরণ।
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একসর পতরনেবা বা সিদ্ধানতের িানথ যতে আপতন অিম্মি হন, বিনক্ত্রে 
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এসর একজন তনরনপক্ ব্সতির িানথ একত্রে কাজ করার একসর উপায় 
তযতন আপনার শিশুর েনির মনধ্ িমি্া িমাধানন িহায়িা করনি 
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তনিহপক্ যথষাযথ প্রক্রিয়ষাি শুনষাতনসমূে                                       9
একজন তনরনপক্ শ্রবণকারধী কম্টকি্ট া পতরচাপিি একসর আনুষ্াতনক 
প্রসরিয়া যা বকাননা পতরবার অহিনযাগ োনয়র করার বক্ত্রে ব্বহার 
করনি পানর। 

প্রিষাসতনক অতভহযষারসমূে                                                        10
একসর আনুষ্াতনক প্রসরিয়া যা একসর পতরবার যতে পপ্রাগ্ানমর 
প্রনয়াজনধীয়িািমূহ পূরণ না হওয়ার তবেনয় উহবিগ্ন থানকন বিনক্ত্রে  শুরু 
করা বযনি পানর। 
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বকাননা পপিামািা বা অন্ান্ আইনধী অহিিাবক অনুপহথিি থাকনি বকাননা 
ব্সতিনক যতে িতোননর পনক্ কাজ করার জন্ তনযুতি করা হয় এবং হকিানব 
বিই ব্সতি তনব্টাচন করা হয় বিই তবেনয় এসর বণ্টনা প্রোন কনর। 

রযষারষাহযষাহরি িথ্য                                                 প্পছহনি কভষাি
হকিানব ESIT শিশু, যুবা এবং পতরবারিমূহ েপ্তনরর রাষ্ট্রীয় বনিৃত্ব 
বগাষ্ধীর িানথ বযাগানযাগ করনবন।





ওয়াশিংটনে প়াট্ট  সি 
প্রণ়ালীনে আরল্ট ি়ানপ়াট্ট  
ফর ইেনফন্টি অ়্ান্ড টড্ ল়াি্ট 
[ইএিআইসট(ESIT)] ের্টিূচি 
বল়া হয।

পতিবষাি সম্পদ সমন্বয়কষািধীরণ 
(FRCs), রারা িধরোবরর সবগে 
কাজ কবরন, িাট্য  টস-এর অিীবন 
কার্যধনে্যািী সুরক্া সমূবির ধেেবয়  
অধতধরতি উিকরণসমূি প্োন কবর 
িধরোরগুপলবক এই ধেেবয় োবলাোবে 
েুঝবত সািার্য কবরন।আিধন এেং 
আিনার িধরোবরর অন্যান্য সেস্যরা 
ধকোবে থিিাোরবের অংিীোর িবয় 
আিনার সন্তাবনর ধেকাবির চাহিো 
থমটাবত সিায়তা করবত িাবরন এমন 
উিায়গুপলরও িরামি্য তাঁরা ধেবত 
িাবরন।

ভূতমকষা

প্রতিবন্ধী শিক্া আইন হক এবং এসর আপনার শিশুর বক্ত্রে হক অথ্ট বহন কনর?

প্ধতেন্ী শিক্া আইন (IDEA) িল একটট রুতিরাষ্ট্রীয় আইন রাবত থরাগ্য প্ধতেন্ী শিশু ও 
োচ্াবের (েয়স জমে - 36 মাস) এেং তাবের িধরোরগুপলবক প্েত্ত প্াথধমক িধরবেোর 
িত্য ােলী অন্তেু্য তি রবয়বে।  এই ধেিানগুপল আইহিয়ার িাট্য  টস এর অন্তেু্য তি। এগুপল রুতিরাষ্ট্রীয় 
ধেধিসমূি (34 CFR অংি 303) এেং ওয়াশিংটবনর নীধত ও িদ্ধধতসমূবি েণ্যনা করা আবে।

ওয়াশিংটবন িাট্য  টস প্ণালীবক আপল্য সাবিাট্য  ফর ইনবফন্টস অ্যান্ড টি্ লাস্য 
[ইএসআইটট(ESIT)] কম্যসূহচ েলা িয়। প্ণালীটট িধরকল্পনা করা িবয়বে প্াথধমক অধেধনবে্য ি 
থথবক শুরু কবর িধরবেো ধেতরণ এেং স্ানান্তর ির্যন্ত িধরোরগুপলর সংটলিষ্টতা োডাবনার এেং 
িীঘ্র মি্যস্তার প্টরিয়ার প্ধতটট িেবক্বি অধেোেকবের সম্মধত ধনটচিত করার জন্য।

ESIT প্ণালীবত পিতামাতা এেং শিশুবের অধিকার রক্ার জন্য িদ্ধধতগত সুরক্া অন্তেু্য তি। 
ধেতধক্য ত টসদ্ধাবন্তর ধেকল্প 34 টসএফআর 303.430-438 সি রুতিরাষ্ট্রীয় ধনয়মােলী 
34 টসএফআর 303.400-438- এর অিীবন সংজ্াধয়ত এই িদ্ধধতগত সুরক্া সম্পবক্য  
অধেোেকবের অেগত করবত িবে, রাবত তারা সটরিয়োবে পলপ্ত িবত িাবরন এেং তাবের 
সন্তান ও িধরোরবক থর িধরবেো প্োন করা িবে তাবত থনতৃত্ব ধেবত িাবরন। এই পিতা-মাতার 
অধিকার নটথটট রুতিরাষ্ট্রীয় িাট্য  টস ধেধি অনুসাবর শিশুবের এেং িধরোরগুপলর িদ্ধধতগত 
সুরক্ার একটট সরকারী ধেজ্প্প্ত।

শিশু এেং িাধরোধরক িদ্ধধতগত সুরক্াসমূবির ধেেবয় অধতধরতি তথ্য প্ধতটট িধরোর সম্পে 
সমন্বয়কারী (FRC) এেং প্াথধমক উবে্যাগ িধরবেো সরেরািকারীর কাবে উিলব্ধ রা প্াথধমক 
উবে্যাগ িধরবেোগুপলর ধেিাবনর সাবথ জহডত রবয়বে।
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"উপযকু্ত িীঘ্র মধ্যবি্গ ধী 
পতিহেবষাগুপ্ি"আইএফএসপি(IFSP) 
প্টরিয়াটটর মাি্যবম ধনি্যাধরত িয়। 
আইএফএসপি(IFSP)থত হচহনিত 
ফলাফলগুপল অজ্য বনর জন্য শিশু 
এেং িধরোবরর অনন্য চাহিো থমটাবত 
প্বয়াজনীয় প্াথধমক িীঘ্র মি্যেত্য ী 
ধেজ্প্প্ত িধরবেোর একটট ধেেৃধত 
আইএফএসপি(IFSP)থত অেি্যই 
অন্তেু্য তি করবত িবে। রুতিরাষ্ট্রীয় িাট্য  টস 
নীধতসমূি  
www gpo gov/fdsys/pkg/FR-
2011-09-28/pdf/2011-22783 
pdf প্াথধমক উবে্যাগ িধরবেোবক 
সংজ্াধয়ত কবরবে এইোবে, একটট 
িধরবেো "রাবক িাট্য  টস -এর অিীবন 
হিজাইন করা িবয়বে রা সমস্ত থরাগ্য 
শিশুর ধেকাবির চাহিো িূরবণ সক্ম 
এেং শিশুর েধি্যত ধেকাবির সাবথ 
সম্পধক্য ত িধরোবরর চাহিোগুপল িূরবণ 
সক্ম।" 

ব্যক্ক্তরি িনষাক্তকষািধী িহথ্যি মহধ্য 
অন্তভু্গ ক্ত িহয়হছ: 

1. শিশুর নাম, আিনার নাম, অথো 
িধরোবরর অন্যান্য সেবস্যর 
নামগুপল।

2. আিনার শিশু ো িধরোবরর 
ধিকানা। 

3. একটট ে্যটতিগত িনাতিকারী ধজধনস 
থরমন আিনার ো আিনার শিশুর 
সামাধজক সুরক্া নম্বর।

4. অন্যান্য অপ্ত্যক্ িনাতিকারী 
ধজধনসগুপল, থরমন আিনার শিশুর 
জমে তাধরখ, জমে স্ান, এেং মাতার 
ধেোিিূে্য নাম। 

5. ে্যটতিগত বেশিষ্ট্য ো অন্যান্য 
তথ্য সম্বপলত একটট তাপলকা রা 
ধনটচিতরূবি আিনার শিশুবক িনাতি 
করবত সক্ম।

6. থকাবনা ে্যটতির দ্ারা অনুবরাি করা 
তথ্য থর প্াথধমক উবে্যাগ পপ্াগ্াবমর 
ধেশ্াস অনুসাবর আিনার শিশুর 
িধরচয় জাবন। 

পদ্ধতিরি সিুক্ষাসমূহেি তববিণ

এই নটথটটর থক্ত্রে পিতামাতা েলবত শিশুর জমেোতা ও জমেোরেী, 
শিশুবক েত্তক থনওয়া পিতামাতা, আইধন অধেোেক, িালক 
পিতামাতা ো জমেোতা ো েত্তক পিতামাতার িধরেবত্য  স্তন্ত্র ে্যটতি 
রার সাবথ শিশুটট েসোস কবর তাবের থোঝায়।

ESIT পতরনেবা গ্হণকারধী একজন শিশুর পপিামািা হহিানব 
আপনার হক হক অতধকার রনয়নে?

ওয়াশিংটন ESIT পপ্াগ্াবমর মবি্য, আিনার, একজন পিতামাতা 
হিবসবে ধনম্নপলশখত অধিকারগুপল রবয়বে:

• থরফাবরবলর 45 ধেবনর মবি্য প্াথধমক আইএফএসপি(IFSP) বেিবক একাধিক িৃঙ্খলােদ্ধ 
মূল্যায়ন এেং তার সাবথ একটট িৃথক িধরোর িধরবেো িধরকল্পনা (আইএফএসপি) 
ধেকাবির অধিকার। একাধিক িাখামূলক েলবত েুই ো তবতাধিক ধেন্ন িাখার থিিাোর 
ো ধেশিষ্ট ে্যটতিবের জহডত থাকা থোঝায়। উোিরণস্রূি, একজন স্পিচ ল্যাগুেবয়জ 
ি্যাথলধজস্ট এেং ধেবিে শিক্াধেে।

• মূল্যায়ন, ধনি্যারণ, আইএফএসপি ধেকাি, িধরবেো সমন্বয়, এেং িদ্ধধতগত সুরক্া 
িধরোরগুপলর ধেনামূবল্য িাওয়ার অধিকার।

• মূল্যায়ন িাওয়ার অধিকার, রধে আিধন ধ্রিধনংবয়র প্টরিয়া চলাকালীন থরবকান সময় (রধে 
ে্যেহৃত িয়) অনুবরাি কবরন এেং এর জন্য সম্মধত প্োন কবরন।

• অংি টস এর অিীবন থরাগ্য িবল আইএফএসপ্পহি বক্ণ্গি আপনষাি শিশু এবং পতিবষাহিি 
জন্য উপযকু্ত িীঘ্র মধ্যবি্গ ধী পতিহেবষা গ্িবণর অধিকার।

• োোই, ধনি্যারণ, মূল্যায়ন এেং িধরবেো প্ত্যাখ্যান করার অধিকার।

• আিনার সন্তাবনর িধরহচধত, মূল্যায়ন ো সংস্ান িধরেত্য ন প্স্তাবের টসদ্ধান্ত থনওয়া ো 
আিনার সন্তান ো িধরোবরর উিরুতি মি্যস্তা িধরবেো ে্যেস্া উিলবক্ সমস্ত বেিবক 
আমধন্ত্রত িওয়ার ো অংিগ্িণ করার অধিকার।

• মি্যেত্য ী িধরবেো সরেরািকারী আিনার সন্তাবনর সনাতিকরণ, মূল্যায়ন, ো স্ান ধনি্যারবণর 
প্স্তাে ো িধরেত্য ন ো প্ত্যাখ্যান করার আবগ ো আিনার শিশু এেং আিনার িধরোরবক 
উিরুতি িীঘ্র মি্যেত্য ী িধরবেোর ধেিাবনর আবগ আিনাবক অেি্যই িূে্যেত্য ী পলশখত ধেজ্প্প্ত 
থেওয়া িবে।

• রথারথ প্াকৃধতক িধরবেি আিনার সন্তাবনর ধেকািমান চাহিো থমটাবনার জন্য প্ধতটট িীঘ্র 
মি্যেত্য ী িধরবেো িাওয়ার অধিকার।

• ব্যক্ক্তরি িনষাক্তকষািধী িহথ্যি থগািনীয়তা রক্ার অধিকার 

• ধেনা ে্যবয় আিনার সন্তাবনর িীঘ্র মি্যেত্য ী প্মাবণর প্াথধমক প্ধতপলপি িাওয়ার অধিকার।

• প্ধতটট মূল্যায়ন, ধনি্যারণ এেং আইএফএসপি-র একটট অনুপলপি করার অধিকার রা প্বত্যক 
আইএফএসপি সোর িবর রত তাডাতাহড সম্ভে আিনাবক প্োন করা িবে।

• িধরেি্যন ও ির্যাবলাচনা করার অধিকার এেং উিরুতি িবল আিনার সন্তাবনর নটথ 
সংবিািন করুন।

• মি্যস্তা এেং / অথো পিতামাতা / সরেরািকারীর মতাননক্য সমািাবনর জন্য একটট ধনধে্য ষ্ট 
ধনরবিক্ শুনাধনর প্টরিয়ার জন্য অনুবরাি করার অধিকার। প্িাসধনক অধেবরাগ োবয়র 
করার অধিকার।

উিবর েটণ্যত অধিকারগুপল োডাও, আিনার িাট্য  টস এর অিীবন ধনধে্য ষ্ট িদ্ধধতগত সুরক্ার 
সম্পবক্য  সূহচত িওয়ার অধিকার রবয়বে। এই অধিকারগুপলর েণ্যনা নীবচ থেওয়া িবয়বে।



3

পবূ্গবি্গ ধী প্িশিি তবজ্ঞপ্তি

আপনার শিশুর ESIT প্রোনকারধীর বিারা িাক্াি এবং পতরনেবাগুপিনি প্রস্াতবি পতরবি্ট নিমূহ িম্পনক্ট  হকিানব আপনানক 
জানাননা হনব?

মি্যেত্য ী িধরবেো সরেরািকারী আিনার সন্তাবনর সনাতিকরণ, 
মূল্যায়ন, ো স্ান ধনি্যারবণর প্স্তাে ো িধরেত্য ন ো প্ত্যাখ্যান করার 
আবগ ো আিনার শিশু এেং আিনার িধরোরবক উিরুতি িীঘ্র 
মি্যেত্য ী িধরবেোর ধেিাবনর আবগ আিনাবক অেি্যই িূে্যেত্য ী 
পলশখত ধেজ্প্প্ত থেওয়া িবে। ধেজ্প্প্তটট অেি্যই রবথষ্ট ধেস্তাধরত 
িাওয়া প্বয়াজন আিনাবক জানাবনার জন্য:

• প্টরিয়া রা মি্যেত্য ী িধরবেো চুটতিকারী ো িীঘ্র মি্যেত্য ী 
িধরবেো প্োনকারী প্স্তাে ধেবয়বেন ো নাকচ কবরবেন।

• িেবক্ি থনওয়ার কারণ।

• অংি টস এর অিীবন থাকা সমস্ত িদ্ধধতগত সুরক্া ে্যেস্া।

• রাত্ষ্টর মি্যস্তা, রাষ্ট্রীয় অধেবরাগ এেং ধনধে্য ষ্ট প্টরিয়া শুনাধনর 
িদ্ধধত,কীোবে অধেবরাগ োবয়র করবত িবে তার ধেেরণ এেং 
থসই িদ্ধধতগুপলর সময়সীমা সি।

ধেজ্প্প্তটট অেি্যই জনসািারবণর থোঝার মবতা োোয় থলখা 
থাকবে এেং আিনার স্ানীয় োোয় থেওয়া থাকবে, রধে তা 
িধরষ্ারোবে করা সম্ভে িয়।

রধে আিনার মাতৃোো ো থরাগাবরাবগর অন্যান্য িদ্ধধত থকানও 
পলশখত োো না িয় তবে িীঘ্র মি্যেত্য ী িধরবেো সরেরািকারী তা 
ধনটচিত করবত িেবক্ি গ্িণ করবেন:

• ধেজ্প্প্তটট থমৌশখকোবে ো অন্য মাি্যবম আিনার ধনজস্ োো ো 
থরাগাবরাবগর অন্যান্য িদ্ধধতবত অনুোে করা িবয়বে;

• আিধন থনাটটি েুঝবত িারবেন; এেং

• এই িদ্ধধতবত প্বয়াজনীয়তা িূরণ করা িবয়বে েবল পলশখত 
প্মাণ রবয়বে।

আিনার পলশখত সম্মধত অেি্যই আবগ প্বয়াজন:

• আিনার সন্তাবনর অক্মতা আবে ধকনা তা ধনি্যারবণর জন্য 
একটট ধেকািকারী প্িাসবনর িধরচালনার প্বয়াজন।

• আিনার সন্তাবনর সমস্ত মূল্যায়ন এেং ধনি্যারণ িধরচালনা।

• আিনার সন্তানবক িীঘ্র মি্যেত্য ী িধরবেো প্োন

• িধরবেোর জন্য জনসািারবণর জন্য সুধেিা ো েীমা ো ে্যটতিগত 
েীমা ে্যেিার।

• আিনার সম্পবক্য  ে্যটতিগত িনাতিকারী তথ্য প্োন করা।

প্াথধমক উবে্যাগ িধরবেোগুপল প্োবনর িূবে্য অেি্যই আিনার 
পলশখত সম্মধত গ্িবণর প্বয়াজন রবয়বে।

আিধন রধে সম্মধত না থেন তবে আিনাবক োি্য (থজার) করার জন্য 
থকানও িেবক্ি থনওয়া িবে না। অন্য কথায়, FRC ো প্াথধমক 
উবে্যাগ িধরবেো প্োনকারী আিনার সম্মধতর োেী আোবয়র 
জন্য আিনার প্ত্যাখ্যাবনর ধেরুবদ্ধ ধনধে্য ষ্ট প্টরিয়া শুনাধনর িদ্ধধত 
ে্যেিার করবত িারবেন না।
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 মষািৃভষােষা,  থরসকল ে্যটতিবের সীধমত 
ইংবরধজ োোর েক্তা রবয়বে, তাবের 
থক্ত্রে ে্যেিার করা িয়, এর অথ্য িল 
আিনার ে্যেিার করা সািারণ োো। 
আিনার সন্তাবনর মূল্যায়ন এেং ধনি্যারণ 
িধরচালনা করার সময়, মাতৃোোর 
অথ্য সািারণত আিনার সন্তান থর 
োো ে্যােিার কবর। রখন েধির ো 
শ্রেণিটতিিীন, অন্ ো েুে্যল েটৃষ্ট, ো 
থকানও পলশখত োো থনই এমন ে্যটতির 
জন্য ে্যেিার করা িয়, তাবের স্ানীয় 
োো েলবত থোঝায় থরাগাবরাবগর মাি্যম 
রা সািারণত থসই ে্যটতি ে্যেিার কবরন 
(থরমন সাংবকধতক োো, েধিরবের জন্য 
পলশখত োো, ো থমৌশখক থরাগাবরাগ)।

প্পিষামষািষাি অনুমতি

পপিামািার িম্মতি বিনি হক ববাঝায় এবং আপতন হকিানব তননজর িম্মতির 
অতধকার ব্বহার করনি পানরন?

অনুমধতর অথ্য:

• থর কার্যকলাবির জন্য সম্মধত চাওয়া িবয়বে থস সম্পধক্য ত সমস্ত তথ্য আিনাবক আিনার 
মাতৃোোয় সমূ্পণ্যরূবি জানাবনা িবয়বে;

• থর কাবর্যর ধেেবয় আিনার সম্মধত থনওয়া িবয়বে তা আিধন েুবঝবেন এেং পলশখত আকাবর 
সম্মধত প্োন কবরবেন, এেং এই সম্মধত কার্য ধেেরণী এেং প্াথধমক উবে্যাগ থরকবি্য র 
তাপলকা (রধে ধকেু থাবক) রা প্কাি করা িবে এেং কাবক প্কাি করা িবে, তার ধেেরণ 
প্োন কবর।

• আিধন েুঝবত িারবেন সম্মধত প্োন আিনার তরফ থথবক থস্চ্াবসেীমূলক প্টরিয়া এেং 
থর থকানও সময় োধতল করবত িাবরন।

আিধন রধে ধনবজর সম্মধত প্ত্যািার কবরন, তবে এটট প্ধতবিািমূলক নয় (সম্মধত প্ত্যািার 
করার আবগ ঘবট রাওয়া থকানও টরিয়াকলাবির থক্ত্রে এটট প্বরাজ্য নয়)।

প্াথধমক উবে্যাগ িধরবেো প্োনকারী ো উিরুতি থরাগ্যতাসম্পন্ন কম্যীরা আিনাবক ধনটচিত করার 
জন্য রুটতিসগেত প্বচষ্টা করবে:

• োোই, মূল্যায়ন এেং ধনণ্যয়বনর প্কৃধত ো থর িধরবেোগুপল উিলে্য িবে থসগুপল সম্পবক্য  
সমূ্পণ্য সবচতন।

• আিনার সন্তানবক অনুমধত না থেওয়া িবল োোই, মূল্যায়ন এেং ধনণ্যয়ন ো িধরবেোগুপল িাবে 
না তা েুঝুন।

অংি টস এর অিীন থরাগ্য সন্তাবনর পিতামাতা হিসাবে, আিধন ধনি্যারণ করবত িাবরন আিনার 
শিশু ো িধরোবরর অন্যান্য সেস্যরা এই প্ণালীর আওতায় থকানও িীঘ্র মি্যেত্য ী িধরবেো (গুপল) 
গ্িণ করবে ো প্ত্যাখ্যান করবে ধকনা। ESIT প্ণালীর অন্যান্য িীঘ্র মি্যেত্য ী িধরবেোগুপলবত 
গণ্ডবগাল না কবর প্াথধমকোবে এটট গ্িবণর িবর (িাধরোধরক সংস্ান সমন্ববয়র ধেধিগুপলর 
অিীবন প্িাসধনক কার্যাধে োবে) এই জাতীয় িধরবেোটটবক অস্ীকারও করবত িাবরন।
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শিশুর বরকর্ট  অ্ানসেি এবং পয্টানিাচনা করার জন্ পপিামািার হক অতধকার 
রনয়নে?

ররষাপনধীয়িষা

এই নটথবত েটণ্যত তথ্য িদ্ধধতর থগািনীয়তা অনুসাবর, আিনাবক অেি্যই োোই, মূল্যায়ন ও ধনণ্যয়ন, 
থরাগ্যতা ধনি্যারণ, আইএফএসপিগুপলর উন্নয়ন ও োস্তোয়ন, িীঘ্র মি্যেত্য ী িধরবেোর ধেিান, আিনার 
শিশুবক ধনবয় স্তন্ত্র অধেবরাগ এেং আিনার শিশু ও িধরোবরর িাট্য  টস প্ণালীর অন্তেু্য তি থরবকাবনা 
অংবির নটথ িধরেি্যন এেং ির্যাবলাচনার সুবরাগ থেওয়া িবে।

প্ধতটট িীঘ্র মি্যেত্য ী িধরবেো প্োনকারী আিনাবক অেি্যই িধরেি্যন ো ির্যাবলাচনা করার 
সুবরাগ থেবেন আিনার শিশু ো িধরোর সম্পধক্য ত থকানও নটথ রা আিনার সন্তান ো িধরোবরর 
িাট্য  টস এর অিীবন ধিকাোর ো সরেরািকারীর দ্ারা সংগৃিীত, রক্ণাবেক্ণ ো ে্যেহৃত িবয়বে, 
রখন থথবক আিনার শিশুর প্াথধমক সম্পক্য স্ািন িবয়বে িীঘ্র মি্যেত্য ী িধরবেোর সাবথ,িবর 
থফিাবরল এেং রাষ্ট আইবনর অিীবন অংিীোধর সংস্ার আর রক্ণাবেক্বণর প্বয়াজনীয়তা 
ো েরকার না থাকা ির্যন্ত। িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারীবক অেি্যই আইএফএসপি ো 
সনাতিকরণ, মূল্যায়ন, সংস্ান ো আিনার সন্তান এেং িধরোবরর থসো প্োবনর ে্যেস্া সম্পধক্য ত 
থকান শুনাধনর অনুবরাি থকান বেিবকর আবগই অধেলবম্ব িধরচালনা করবত িবে এেং থসটট অেি্যই 
অনুবরািটট করার 10 ধেবনর মবি্য িবত িবে। িীঘ্র মি্যেধত্য তা থরকি্য গুপল িধরেি্যন ও ির্যাবলাচনা 
করার সুবরাবগর মবি্য রবয়বে:

• িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারী থথবক থরকবি্য র ে্যাখ্যা এেং ে্যাখ্যার জন্য রুটতিসগেত 
অনুবরাবির প্ধত সাডা থেওয়া।

• িীঘ্র মি্যেধত্য তা িধরবেো সরেরািকারীর কাবে অনুবরাি করার অধিকারটট তথ্য সম্বপলত নটথ 
সরেরাি করা, রধে এই অনুপলপিগুপল সরেরাি না করা ে্যথ্য িবল আিনাবক থরকি্য গুপল িরীক্া 
ও ির্যাবলাচনা করার সুবরাগটট কার্যকরোবে আটকাবত িাবর।

• আিনার প্ধতধনধিত্বকারী থকউ নটথটট িরীক্া এেং ির্যাবলাচনা করার অধিকার রবয়বে।

একজন িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারী আিনার সন্তাবনর সাবথ সম্পধক্য ত নটথ িধরেি্যন এেং 
ির্যাবলাচনা করার ক্মতা আবে েবল অনুমান করবত িাবর রধে না ধিকাোর ো সরেরািকারীর 
কাবে এমন নটথ থাবক রা প্মাণ কবর থর রাষ্ট্রীয় আইবনর অিীবন আিনার থিফাজত, প্ধতিালক 
রত্ন, অধেোেকত্ব, িৃথকীকরণ এেং ধেোি ধেবচ্ে সম্পধক্য ত কতৃ্য ত্ব অনুিহস্ত।

প্ধতটট িীঘ্র মি্যেধত্য তা িধরবেো সরেরািকারীবক িাট্য  টস এর অিীবন সংগিৃীত, প্াপ্ত ো ে্যেহৃত 
নটথগুপলর অ্যাবসেস প্াপ্ত িবক্র একটট পলশখত নটথ রাখবত িবে (ধিকাোর ো সরেরািকারীর 
পিতামাতা এেং অনুবমাধেত কম্যচারীবের দ্ারা অ্যাবসেস োডা) এেং তার সাবথ িাটট্য র নাম, থর 
তাধরবখ এবসেস থেওয়া িবয়হেল এেং থর উবদেবি্য িক্টট সন্তাবনর নটথটট ে্যেিার করার কতৃ্য ত্ব 
থিবয়বে।

রধে প্াথধমক িীঘ্র মি্যেধত্য তার নটথ একাধিক শিশুর তথ্য প্েি্যন কবর তবে আিধন থকেলমারে 
আিনার ো আিনার সন্তান সম্পধক্য ত তথ্য রাচাই ও ির্যবেক্ণ করবত িাবরন ো থসই ধনধে্য ষ্ট তথ্য 
সম্পবক্য  অেহিত িবত িাবরন।

এই তবভষাহর তনম্নপ্িশিি সংজ্ঞষাগুপ্ি 
ব্যবেষাি কিষা েয়:

1  “তবনষাি”  এর অথ্য সমগ্ তথ্য থথবক 
থেৌতরূবি ধ্ংস ো ে্যটতিগত 
িনাতিকারী তথ্যসমূি অিসারণ রা 
ধনটচিত কবর এটট আর ে্যটতিগতোবে 
িনাতিবরাগ্য নয়; 

2  “প্রষাথতমক উহদ্যষার রিকি্গ সমেূ,” 
“শিক্ষা সম্পতক্গ ি রিকি্গ (সমেূ)” ো 
“থরকি্য (সমূি)” েলবত থোঝায় শিশু 
সম্পধক্য ত থর সমস্ত থরকি্য  িাট্য  টস 
-এর অিীবন সংগ্ি, রক্ণাবেক্ণ ো 
ে্যেিাবরর প্বয়াজন রবয়বে; এেং   

3  “অংিগ্রেণকষািধী সংস্থষা” েলবত 
থোঝায় থরবকাবনা স্তন্ত্র ে্যটতি, সংস্া, 
সত্তা ো প্ধতষ্ান রারা িাট্য  টস -এর 
প্বয়াজনীয়তা িূরবণর উবদেবি্য 
ে্যটতিগত িনাতিকারী তথ্য সংগ্ি, 
রক্ণাবেক্ণ ো ে্যেিার কবর। একটট 
অংিগ্িণকারী সংস্ায় অন্তেু্য তি 
রবয়বে রাষ্ট্রীয় সংস্া, প্ধতটট প্াথধমক 
উবে্যাগ িধরবেো প্োনকারী রারা 
িাট্য  টস-এর িধরবেোগুপল প্োন কবর 
(রার মবি্য অন্তেু্য তি রবয়বে িধরবেো 
সমন্বয়, মূল্যায়ন এেং ধনি্যারণগুপল 
এেং অন্যান্য িাট্য  টস িধরবেোসমূি)। 
এটট প্াথধমক সুিাধরি উত্স ো 
সরকারী ো থেসরকারী সংস্াগুপলবক 
অন্তেু্য তি কবর না রা প্াথধমক িস্তবক্ি 
িধরবেোগুপলবক তিধেল থেয়।
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প্ধতটট িীঘ্র মি্যেধত্য তা িধরবেো সরেরািকারী আিনাবক 
অনুবরাবির ধেধত্তবত ধিকাোর ো সরেরািকারীর দ্ারা সংগৃিীত, 
রক্ণাবেক্ণ করা ো ে্যেহৃত িীঘ্র মি্যেধত্য তা নটথগুপলর িরবণর 
এেং অেস্ানগুপলর তাপলকা সরেরাি করবে। থকানও িীঘ্র 
মি্যেধত্য তা িধরবেো সরেরািকারী িাট্য  টস এর অিীবন আিনার 
জন্য বতধর করা নটথর অনুপলপিগুপলর জন্য একটট অধেবরাগ 
ধনবত িাবর রধে িাধরশ্রধমক আিনাবক কার্যকরোবে থসই 
নটথগুপল িরীক্া ও ির্যাবলাচনা করার সুবরাগটট ে্যেিার করবত 
োিা না থেয়। তবে, তারা িাট্য  টস এর অিীবন তথ্য অনুসন্ান ো 
িুনরুদ্ধাবরর জন্য থকান িাধরশ্রধমক নাও ধনবত িাবর। উিরন্তু, 
প্ধতটট আইএফএসপি বেিবকর ির রত তাডাতাহড সম্ভে আিনাবক 
তাবের প্ধতটট মূল্যায়ন, শিশুর মূল্যায়ন, িাধরোধরক মূল্যায়ন এেং 
আইএফএসপি-র একটট অনুপলপি ধেনা মূবল্য সরেরাি করবত িবে।

আিধন রধে ধেশ্াস কবরন থর িাট্য  টস-এর অিীবন সংগৃিীত, 
রক্ণাবেক্ণ ো ে্যেহৃত তথ্য েুল ো ধেভ্াটন্তকর, অথো আিনার 
ো আিনার সন্তাবনর থগািনীয়তা ো অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘন কবর, 
তািবল আিধন তথ্য সংবিািবনর জন্য তথ্য েজায় রাখার জন্য িীঘ্র 
মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারীর কাবে অনুবরাি করবত িাবরন।

• এই িরবনর ধিকাোর ো সরেরািকারীবক অেি্যই টসদ্ধান্ত ধনবত 
িবে থর অনুবরাি টট িাওয়ার ির একটট রুটতিসগেত সমবয়র মবি্য 
অনুবরাি অনুরায়ী তথ্য সংবিািন করা িবে ধকনা।

• রধে এই িরবনর ধিকাোর ো সরেরািকারী আিনার অনুবরাি 
অনুরায়ী তথ্য সংবিািন করবত অস্ীকার কবর, তািবল 
আিনাবক অেি্যই প্ত্যাখ্যান সম্পবক্য  অেহিত িবত িবে এেং 
শুনাধনর অধিকার সম্পবক্য  িরামি্য ধেবত িবে।

িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারীবক অেি্যই িীঘ্র মি্যেধত্য তা নটথ 
তথ্যচ্যাবলঞ্জ করার জন্য একটট শুনাধনর সুবরাগ প্োন করবত িবে 
রাবত এটট েুল, ধেভ্াটন্তকর ো অন্যথায় আিনার এেং আিনার 
সন্তাবনর থগািনীয়তা ো অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘন না কবর। আিধন 
িাট্য  টস িদ্ধধতর অিীবন একটট রথারথ শুনাধন প্টরিয়ার জন্য 
আবেেন করবত িাবরন অথো শুনাধনর জন্য আবেেন করবত 
িাবরন রা িধরোবরর সাবথ সামঞ্জস্যিূণ্য শিক্ার অধিকারসমূি এেং 
থগািনীয়তা আইন (FERPA) ধনয়মসমূি এখাবন 34 CFR 99.22.

• রধে শুনাধনর ফবল, এই িরবনর ধিকাোর ো সরেরািকারী টসদ্ধান্ত থনয় 
থর তথ্যটট আিনার এেং আিনার সন্তাবনর থগািনীয়তা ো অন্যান্য 
অধিকার লঙ্ঘন কবর, তািবল তাবক অেি্যই থসই অনুরায়ী তথ্য 
সংবিািন করবত িবে এেং আিনাবক অেি্যই পলশখতোবে জানাবত 
িবে।

• রধে শুনাধনর ফবল, এই িরবনর ধিকাোর ো সরেরািকারী টসদ্ধান্ত 
থনয় থর তথ্যটট েুল, ধেভ্াটন্তকর ো অন্যথায় আিনার এেং আিনার 
সন্তাবনর থগািনীয়তা ো অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘন কবর না, তািবল 
আিনাবক অেি্যই আিনার সন্তাবনর থরকবি্য  রাখার অধিকার 
সম্পবক্য  অেহিত িবত িবে।

• এই িদ্ধধতর অিীবন আিনার সন্তাবনর নটথ রাখা থকানও ে্যাখ্যা 
আিনার সন্তাবনর নটথগুপলর অংি হিসাবে িীঘ্র মি্যেধত্য তা িধরবেো 
সরেরািকারীর দ্ারা থরকি্য  ো ধেতধক্য ত অংি (নটথর থর অংিটটর 
সাবথ আিধন একমত নন) েজায় রাখবত িবে রতধেন এটট ধিকাোর ো 
সরেরািকারী দ্ারা রাখা থাবক।

• রধে আিনার সন্তান ো ধেতধক্য ত অংবির থরকি্য  থকান িবক্র কাবে 
এই িরবনর ধিকাোর ো সরেরািকারী দ্ারা প্কাি করা িয়, তািবল 
আিনার ে্যাখ্যাও েবলর কাবে প্কাি করবত িবে।

প্রকষাহিি আহর সম্মতি

ে্যটতিগতোবে িনাতিবরাগ্য তথ্য িাওয়ার আবগ পিতামাতার সম্মধত 
অেি্যই িাওয়া আেি্যক:

• িাট্য  টস (34 টসএফআর 303.414) এেং এফআরপিএ (34 
টসএফআর 99.31) এর অিীবন তা করার অনুমধত না থিবল 
িাট্য  টস(34 টসএফআর 303.414) এর অিীবন ধিকাোর ো 
সরেরািকারীর কম্যকত্য া ো সরেরািকারীর কম্যকত্য া োডা অন্য 
কাবরা কাবে প্কাি করা িবে; ো

• িাট্য  টস-এর অিীবন একটট প্বয়াজনীয়তা িূরণ করা োডা অন্য 
থর থকান উবদেবি্য ে্যেহৃত িয়।
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নক্থপত্র

আিনার সন্তাবনর িীঘ্র মি্যেধত্য তা নটথ থথবক প্াপ্ত তথ্য প্ারটম্ভক মি্যেধত্য তা িধরবেো 
সরেরািকারীর দ্ারা আিনার সম্মধত ে্যতীত অন্য সংস্াগুপলবত প্কাি করা রাবে না রধে না 
ধিকাোর ো সরেরািকারী এফইআরপিএ(FERPA)-এর অিীবন এটট করার অনুমধত না িায়। 
আিধন রধে সম্মধত ধেবত অস্ীকার কবরন, তািবল িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারী প্ত্যাখ্যান 
সম্পধক্য ত িদ্ধধতগুপল োস্তোয়ন কবর, থরমন আিনাবক ে্যাখ্যা কবর ধকোবে সম্মধত প্োন না 
করা আিনার সন্তাবনর িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো িাওয়ার ক্মতাবক প্োধেত কবর, রতক্ণ না 
প্টরিয়াগুপল আিনার সম্মধত প্ত্যাখ্যান করার অধিকারবক অগ্াহ্য না কবর।

িাট্য  টস এর অিীবন, ESIT-এর আিনার সন্তাবনর নাম এেং জবমের তাধরখ এেং আিনার 
থরাগাবরাবগর তথ্য (আিনার নাম, ধিকানা এেং থটপলবফান নম্বর সি) রাষ্ট্রীয় শিক্া সংস্া 
(সে্যসািারবণর ধনবে্য িনা অিীক্ক অধফস) এেং আিনার শিশু থরখাবন থাবক থসই স্ানীয় শিক্া 
সংস্ার (স্ানীয় থজলা সু্ল) সাবথ আিনার অনুমধত োডাই প্কাি করবত িবে। আইহিইএ-এর 
খণ্ড ধে এর অিীবন িধরবেোর জন্য সম্ভাে্য সমস্ত শিশু হচহনিত করার জন্য এই তথ্যটট প্বয়াজন।

থরকবি্য র থগািনীয়তা ধনটচিত করবত ধনম্নপলশখত সুরক্া ে্যেস্া অেি্যই থাকা উহচত:

• প্ধতটট িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারীবক অেি্যই সংগ্ি, রক্ণাবেক্ণ, সঞ্চয়, প্কাি 
এেং ধ্ংবসর ির্যাবয় ে্যটতিগতোবে িনাতিবরাগ্য তবথ্যর থগািনীয়তা রক্া করবত িবে।

• প্ধতটট িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারীর একজন কম্যকত্য া থর থকান ে্যটতিগত োবে 
িনাতিবরাগ্য তবথ্যর থগািনীয়তা ধনটচিত করার োধয়বত্ব থাবকন।

• ে্যটতিগতোবে িনাতিবরাগ্য তথ্য সংগ্ি ো ে্যেিার করা সকল ে্যটতিবক অেি্যই 
ওয়াশিংটবনর িাট্য  টস নীধত এেং িদ্ধধত সম্পবক্য  প্শিক্ণ ো ধনবে্য িনা গ্িণ করবত িবে রা 
আইহিয়া এেং এফইআরপিএ থমবন চবল।

• প্ধতটট িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারীবক অেি্যই জনিধরেি্যবনর জন্য, সংস্ার মবি্য 
থসই সমস্ত কম্যচারীবের নাম এেং িবের একটট েত্য মান তাপলকা েজায় রাখবত িবে রাবের 
ে্যটতিগত োবে িনাতিবরাগ্য তথ্য িাওয়া রায়।

• িীঘ্র মি্যেধত্য তা িধরবেো সরেরািকারীর পিতামাতাবক অেি্যই অেহিত করবত িবে 
রখন িাট্য  টস এর অিীবন আিনার শিশু ো িধরোরবক ে্যটতিগতোবে িনাতিকরণবরাগ্য 
তথ্য সংগ্ি করা, রক্ণাবেক্ণ করা ো ে্যেিাবরর প্বয়াজন থনই, 20 ইউএসটস 1232f এর 
ধজইপিএ(GEPA) ধেিান, এেং ইহিধজএআর(EDGAR), 34 টসএফআর(CFR) অংি 76 এেং 
80

• রখন শিশু ো িধরোবরর থসো ে্যেস্ার জন্য তবথ্যর আর প্বয়াজন থাবক না, পিতামাতার 
অনুবরাবি তথ্যটট নষ্ট করবত িবে।

আিনার সন্তাবনর নাম, জমে তাধরখ, িধরবেো সমন্বয়কারী(গুপল) এর পিতামাতার থরাগাবরাবগর 
তবথ্যর নাম (ধিকানা এেং থফান নম্বর সি) এেং িীঘ্র মি্যেধত্য তা প্োনকারী (গুপল)(এফআরটস)
(FRCs), এর েহিরাগত থরকি্য স এেং প্স্ান থিটা (প্স্ান করার িবর েের এেং েয়স এেং থর 
থকানও কার্যরিম প্স্ান করার িবর প্বেি করাবনা সি) সময় সীমা োডাই েজায় রাখা থরবত 
িাবর।

প্রতিসট প্র়াথতরে উন়্্াগ 
পতরনেব়া প্র়্ােে়ারীনে 
অবি্ই ব্সতিগি িে়াতিে়ারী 
িনথ্র গগ়াপেীযি়া রক়্া 
েরনি হনব এবং রপি়ার়াি়ার 
িম্মতি ব্িীি গে়ানে়া শিশুর 
গরেড্ট  প্রে়াি েরনি প়ারনব 
ে়া।
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তবহিষাধ তনষ্পততিি পদ্ধতি।

আপনার শিশুর প্রাথতমক উনে্াগ পপ্রাগ্াম বা প্রেত্ত পতরনেবা িম্পনক্ট  যতে আপনার বকানও উনবিগ থানক িনব আপতন হক করনি 
পানরন? 

আিনার সন্তাবনর িীঘ্র মি্যেধত্য তা কম্যসূচী সম্পবক্য  রধে আিনার  
উবদ্গ থাবক, অনুগ্ি কবর রত দ্রুত সম্ভে এফআরটস(FRC) ো 
আইএফএসপি(IFSP) েবলর সাবথ সংবরাগ করুন। ESIT পপ্াগ্াম 
সে্যধনম্ন ির্যাবয় মতাননবক্যর সমািানবক উৎসাহিত কবর। রাইবিাক, 
রধে একটট উবদ্গ অনানুষ্াধনকোবে সমািান করা না রায়, ধেোে 
ধনষ্পধত্তর ধেকল্প উিলব্ধ।

আিধন রধে আিনার সন্তাবনর সনাতিকরণ, মূল্যায়ন, স্ান 
ধনি্যারণ, ো আিনার শিশু ো িধরোরবক িীঘ্র মি্যেধত্য তা 
িধরবেো সরেরাবির ধেেবয় থকানও িীঘ্র মি্যেধত্য তা িধরবেো 
সরেরািকারীর সাবথ একমত নন তবে আিধন আিনার 
উবদ্গগুপলর সমবয়াহচত সমািাবনর জন্য অনুবরাি করবত িাবরন।

নধীহি তবিক্গ  সমষাধষাহনি জন্য আপনষাি কষাহছ উপিব্ধ তিনক্ট 
আনষু্ষাতনক পদ্ধতি িহয়হছ। এি মহধ্য মধ্যস্থিষা, একক্ট তনিহপক্ 
কষািহণ প্রক্রিয়ষা শুনষাতন এবং প্রিষাসতনক অতভহযষার অন্তভু্গ ক্ত 
িহয়হছ। এগুপ্ি রযহকষাহনষা রিহম কিষা রযহি পষাহি।

মধ্যস্থিষা

মধ্থিিা আপনানক অ-তবনরাধধী উপানয় মিতবনরাধ িমাধান করার জন্ একসর িুনযাগ িরবরাহ কনর। এসর বস্বচ্ানিবধী এবং উিয় 
পনক্র অবানধ িম্মি হনি হনব।

রাষ্ট্রীয় থনতৃবত্বর এবজপ্সি পিতা-মাতাবের এেং িীঘ্র মি্যেধত্য তা িধরবেো 
সরেরািকারীবের অফার করার জন্য িদ্ধধতগুপল প্ধতষ্া করবত িাবর 
রা মি্যস্তা প্টরিয়াটট আিনার জন্য সুধেিাজনক সমবয় এেং স্াবনর 
সাবথ থেখা করার একটট সুবরাগ গ্িবণর সুবরাগ না থেয়, একটট িতাি 
েল সবগে (ধনরবিক্ মি্যস্তা), মি্যস্তা প্টরিয়াটটর সুধেিাগুপল ে্যাখ্যা 
করার জন্য এেং এর ে্যেিারবক উত্সাহিত করার জন্য থক রাবজ্যর 
থকানও ধেতক্য  ধনষ্পধত্ত সত্তা, ো থকানও পিতামাতার প্শিক্ণ এেং তথ্য 
থক্রি ো সম্প্রোয় পিতৃসম্পে সংস্ান থকব্রির সাবথ চুটতিেদ্ধ।

মি্যস্তার জন্য একটট অনুবরাবির রাষ্ট্রীয় থনতৃস্ানীয় সংস্া রটসবের ির 
সময়মত মি্যস্তা সম্পন্ন করবত িবে এেং একটট ধনরবিক্ প্টরিয়ার 
শুনাধনবত আিনার অধিকার অস্ীকার ো ধেলধম্বত করবত ে্যেিার 
করা িবে না অথো িাট্য  টস-এর অিীবন আিনার অন্য থকান অধিকার 
অস্ীকার করবত ে্যেিার করা িবে না।

মি্যস্তা সময়মত ধনি্যারণ করা িবে এেং উেয় িবক্র জন্য সুধেিাজনক 
অেস্াবন অনুটষ্ত িবে। একজন েক্ ও ধনরবিক্ মি্যস্তাকারী, ধরধন 
কার্যকর মি্যস্তার থকৌিলগুপলবত প্শিক্ণপ্াপ্ত,ধতধন এই ধেবরাবির 
সমািাবনর জন্য উেয় িবক্র সাবথ অনানুষ্াধনক, অ-ধেবরািী িধরবেবি 
বেিক করবেন।

মধ্যস্থিষা আিনাবক অ-ধেবদ্েমূলক উিাবয় একটট মতধেবরাি 
সমািাবনর সুবরাগ প্োন কবর। এটট থস্চ্াবসেী এেং উেয় িবক্র 
অোবি সম্মত িবত িবে।

রাষ্ট্রীয় থনতৃস্ানীয় সংস্া থরাগ্যতাসম্পন্ন ধনরবিক্ মি্যস্তাকারীবের 
একটট তাপলকা েজায় রাবখ রারা প্ধতেন্ী শিশু এেং তাবের 
িধরোবরর জন্য প্াথধমক িস্তবক্ি থসো প্োন সম্পধক্য ত আইন এেং 
ধনয়মকানুন সম্পবক্য  জ্ানী। মি্যস্তাকারীবের অেি্যই এবলাবমবলা, 
ির্যােধৃত্তমূলক ো অন্য ধনরবিক্ ধেধত্তবত ধনে্যাচন করা উহচত। 
মি্যস্তার উন্নধতসািবনর জন্য থর থকানও সোর ে্যয় সি মি্যস্তার 
ে্যবয়র জন্য রাষ্ট্রীয় থনতৃবত্বর সংস্া োয়েদ্ধ।

মি্যস্তার মাি্যবম মতধেবরািটট সমািান করা িবল, িক্গুপলবক 
অেি্যই আইনত োি্যতামূলক চুটতি সম্পন্ন করবত িবে রা থরজবুলিবনর 
েণ্যনা ধেবয়বে এেং েবলবে থর মি্যস্তা প্টরিয়া চলাকালীন সমস্ত 
আবলাচনা অেি্যই থগািনীয় িবত িবে এেং িরেত্য ী থকানও প্টরিয়া 
শুনাধনবত ো থেওয়ানী কার্যরিবম প্মাণ হিসাবে ে্যেিার করা রাবে না 
। এই চুটতি অেি্যই আিনার এেং রাষ্ট্রীয় থনতৃস্ানীয় সংস্ার একজন 
প্ধতধনধি দ্ারা স্াক্র করবত িবে রার সংস্াবক থেঁবি রাখার ক্মতা 
আবে। পলশখত, স্াক্ধরত মি্যস্তা চুটতি উিরুতি এখধতয়াবরর থর থকান 
রাষ্ট্রীয় আোলবত ো মাধক্য ন রুতিরাত্ষ্টর থজলা আোলবত প্বরাজ্য।

মি্যস্তা আিনাবক থর থকান সময় একটট ধনরবিক্ রথারথ প্টরিয়ার 
শুনাধনর অনুবরাি করবত োিা থেয় না। আিধন একই সাবথ মি্যস্তার 
জন্য একটট অনুবরাি োশখল করবত িাবরন এেং ধনম্নপলশখত িৃষ্ায় 
েটণ্যত একটট ধনরবিক্ রথারথ প্টরিয়ার শুনাধনর জন্য আবেেন করবত 
িাবরন।
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তনিহপক্ যথষাযথ প্রক্রিয়ষা শুনষাতন।

একসর তনরনপক্ কারনণ প্রসরিয়া শুনাতন একসর তনরনপক্ শ্রবণ কম্টকি্ট া বিারা 
পতরচাপিি একসর আনুষ্াতনক প্রসরিয়া এবং পতরবানরর পনক্ িানের িতোননর পনক্ 
পৃথক অহিনযাগ োনয়র করনি চাইনি এসর একসর তবকল্প।

ধনরবিক্ রথারথ প্টরিয়ার শুনাধন সম্পন্ন করবত িবে, এেং অনুবরাবির 30 ধেবনর মবি্য একটট 
পলশখত িীডন বতধর করবত িবে। (মি্যস্তা, রধে থচষ্টা করা িবয় থাবক,তা অেি্যই একই 30 
ক্যাবলন্ডাবরর ধেবনর মবি্য ঘটবত িবে)। শ্রেণকারী কম্যকত্য াবের রথারথ প্টরিয়া শুনাধনর জন্য 
ধনরুতি করা িয়।

শ্রেণকারী কম্যকত্য াবের অেি্যই িাট্য  টস এর ধেিান এেং থরাগ্য শিশু এেং তাবের িধরোবরর জন্য 
উিলব্ধ প্বয়াজনীয়তা এেং িধরবেো সম্পবক্য  জ্ান থাকবত িবে এেং ধনম্নপলশখত োধয়ত্বগুপল 
সম্পােন করবত িবে:

• অধেবরাগ সম্পধক্য ত প্াসধগেক তবথ্যর উিস্ািনা শুনুন, সমস্যাগুপলর সাবথ সম্পধক্য ত সমস্ত তথ্য 
িরীক্া করুন এেং অধেবরাবগর সময় মবতা সমািাবন থিৌেঁাবনার থচষ্টা করুন।

• একটট পলশখত টসদ্ধান্ত সি রাবজ্যর ে্যবয় কার্যরিবমর একটট থরকি্য  সরেরাি করুন।

িাট্য  টস এর অিীবন এই প্টরিয়াগুপলর অিীবন থকানও ধনরবিক্ কারবণ প্টরিয়া শুনাধনবত আিনাবক 
নীবচ তাপলকােুতি অধিকারগুপল থেওয়া িবে।

• িরামি্য (আিনার খরবচ) এেং িাট্য  টস-এর অিীবন থরাগ্য শিশুবের জন্য িীঘ্র মি্যেধত্য তা 
থসো সম্পবক্য  ধেবিে জ্ান ো প্শিক্ণ প্াপ্ত ে্যটতিবের দ্ারা উিবেি থেওয়া (আিনার 
খরবচ)।

• প্মাণ উিস্ািন এেং থমাকাধেলা, প্ধত-িরীক্া, এেং সাক্ীবের উিহস্ধত ধনটচিত করার 
জন্য।

• শুনাধনবত এমন থকানও প্মাণ প্েত্য ন ধনধেদ্ধ করা রা আিনার িবক্ কমিবক্ িাঁচ 
ক্যাবলন্ডার ধেন আবগ প্কাশিত িয়ধন।

• আিনার ধেনা ে্যবয় শুনাধনর পলশখত ো বেেু্যধতন োরেধত প্ধতপলপি থিবত। (িব্দ কতৃ্য ক 
কথা)

• আিনাবক ধেনা ে্যবয় সত্য ও টসদ্ধাবন্তর পলশখত টসদ্ধান্তগুপল অজ্য ন করবত।

এই প্টরিয়ায় েটণ্যত ধনরবিক্ রথারথ প্টরিয়ার শুনাধন এমন একটট সমবয় এেং স্াবন সম্পন্ন করবত 
িবে রা আিনার জন্য রুটতিসগেতোবে সুধেিাজনক। রাষ্ট্রীয় থনতৃস্ানীয় সংস্া আিনার অধেবরাগ 
িাওয়ার 30 ধেন িবর, ধনরবিক্ রথারথ প্টরিয়ার শুনাধন সম্পন্ন করবত িবে এেং একটট পলশখত 
টসদ্ধান্ত প্ধতটট িক্বক জানাবত িবে। শ্রেণ কম্যকত্য া উেয় িবক্র অনুবরাবি 30 ধেবনর থেশি সময় 
মঞু্জর করবত িাবরন। ধনরবিক্ কারবণ প্টরিয়াকরবণর শুনাধনর ফলাফল এেং টসদ্ধাবন্ত সন্তুষ্ট থর 
থকানও িবক্র আইবনর রাজ্য ো থফিাবরল আোলবত একটট নাগধরক িেবক্ি থনওয়ার অধিকার 
রবয়বে।

একটট রথারথ প্টরিয়া (সময়সীমা) অধেবরাবগর সাবথ জহডত থর থকান প্টরিয়ার সময়, রধে না িীঘ্র 
মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারী এেং আিধন অন্যথায় সম্মত না িন, আিনার সন্তান এেং িধরোর 
আইএফএসপি-থত হচহনিত ধনি্যারণ-এ রথারথ িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো থিবত থাকবে।

রধে অধেবরাগটট িাট্য  টস-এর অিীবন প্াথধমক িধরবেোগুপলর জন্য একটট আবেেনিরে জহডত 
থাবক, তািবল আিনার সন্তান এেং িধরোরবক অেি্যই থসই সে থসো প্োন করবত িবে রার 
োোনুোে থনই ।

একটট তনিহপক্ যথষাযথ শুনষাতন প্রক্রিয়ষা  
িল একটট ধনরবিক্ শ্রেণকারী কম্যকত্য া 
দ্ারা িধরচাপলত আনুষ্াধনক িদ্ধধত এেং 
িধরোরগুপলর িবক্ স্তন্ত্র শিশু সম্পবক্য  
অধেবরাগ োশখল করার একটট ধেকল্প 
উিায়।

মধ্যস্থিষাকষািধী এবং শ্রবণকষািধী 
কম্গকি্গ ষারণ সম্পহক্গ  িথ্য   

মি্যস্তাকারীগণ এেং রথারথ প্টরিয়া 
শ্রেণকারী কম্যকত্য াবের অেি্যই 
"ধনরবিক্" িবত িবে। ধনরবিক্ েলবত 
থোঝায় ধরধন মি্যস্তাকারী ো শ্রেণকারী 
কম্যকত্য া ধনরুতি িবয়বেন:

1. ধতধন রাষ্ট্রীয় থনতৃত্ব সংস্ার থকানও 
কম্যচারী নয়, প্াথধমক উবে্যাগ 
িধরবেো প্োনকারীর সাবথ জহডত 
রবয়বে প্াথধমক উবে্যাগ িধরবেো 
প্োন, অন্যান্য িধরবেো ো শিশুর রত্ন 
প্োন; এেং

2. প্টরিয়াটট োস্তোয়বনর থক্ত্রে তার 
উবদেবি্যর ধেবরািী িবত িাবর এমন 
থকাবনা ে্যটতিগত ো থিিাোর আগ্ি 
থনই।

থর ে্যটতি অন্যথায় মি্যস্তা ো শ্রেণ 
কম্যকত্য া হিসাবে থরাগ্যতা অজ্য ন 
কবরন ধতধন রাজ্য থনতৃত্ব সংস্ার 
একজন কম্যচারী নন, রথাসমবয়র িূবে্য 
মি্যেধত্য তা িধরবেো সরেরািকারীর 
জন্যই কারণ থসই ে্যটতিবক সংস্া ো 
কার্যরিম দ্ারা মি্যস্তা ো রথারথ 
প্টরিয়া শুনাধনর ধেিানগুপল 
োস্তোয়বনর জন্য প্োন করা িয়। 
একটট প্রিষাসতনক অতভহযষার-এ িাট্য  
টস -এর প্বয়াজনীয়তা লস্ঙ্ঘত িবয়বে 
এমন একটট ধেেৃধত এেং থর সকল 
তবথ্যর ধেধত্তবত অধেবরাগ করা িবয়বে 
তার একটট ধেেৃধত অেি্যই অন্তেু্য তি 
করবত িবে।
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প্রিষাসতনক অতভহযষার।

উিবর তাপলকােুতি মি্যস্তা এেং রথারথ প্টরিয়া শুনাধন প্টরিয়া 
োডাও, অন্য রাজ্য সি থকান ে্যটতি ো সংস্া থর থকান সরকারী 
সংস্া ো থেসরকাধর থসো প্োনকারীর ধেরুবদ্ধ পলশখত অধেবরাগ 
োবয়র করবত িাবর, রার মবি্য রবয়বে থর থকান িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো 
প্োনকারী রা িাট্য  টস পপ্াগ্াবমর প্বয়াজনীয়তা লঙ্ঘন করবে। রাষ্ট্রীয় 
থনতৃস্ানীয় সংস্া পিতামাতা এেং অন্যান্য আগ্িী ে্যটতিবের কাবে 
রাত্ষ্টর অধেবরাগ িদ্ধধত ে্যািকোবে প্চার কবর, রার মবি্য রবয়বে 
অধেোেক প্শিক্ণ এেং তথ্য থক্রি, সুরক্া এেং ওকালধত সংস্া, 
এেং অন্যান্য রথারথ সত্তা।

অধেবরাগটটবত অেি্যই অন্তেু্য তি থাকবত িবে:

• একটট ধেেধৃত থর প্িান সংস্া, সে্যসািারবণর সংস্া, ো িীঘ্র 
মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারী িাট্য  টস এর প্বয়াজনীয়তা লঙ্ঘন 
কবরবে।

• থর তবথ্যর উির ধেধত্ত কবর ধেেধৃতটট করা িবয়বে।

• অধেবরাগ িূরণকারী ে্যটতির স্াক্র এেং থরাগাবরাবগর তথ্য।

• রধে থকান ধনধে্য ষ্ট শিশুর প্ধত লঙ্ঘবনর অধেবরাগ আনা িয়:

− নাম এেং ধিকানা থরখাবন শিশুটট থাবক।

− শিশুর িীঘ্র মি্যেধত্য তা িধরবেোর চুটতি ো িীঘ্র মি্যেধত্য তা 
িধরবেো সরেরািকারীর নাম।

− শিশুর সমস্যার প্কৃধত সম্পবক্য  একটট েণ্যনা, রার মবি্য রবয়বে 
সমস্যা সম্পধক্য ত তথ্য।

− অধেবরাগ োবয়বরর সময় জানা এেং উিলব্ধ ির্যন্ত সমস্যার একটট 
প্স্তাধেত সমািান। কটথত লঙ্ঘন এক (1) েেবরর মবি্য রাষ্ট্রীয় 
থনতৃস্ানীয় সংস্া কতৃ্য ক প্িাসধনক অধেবরাগ োশখল এেং গ্িণ 
করবত িবে। অধেবরাগ িূরণকারী ে্যটতি ো সংস্াবক অেি্যই িীঘ্র 
মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারীর কাবে অধেবরাবগর একটট অনুপলপি 
থিি করবত িবে।

একোর রাষ্ট্রীয় থনতৃস্ানীয় সংস্া এই অধেবরাগ থিবল, এর জন্য 60 টট 
িধঞ্জকা ধেন আবে:

• রধে রাষ্ট্রীয় থনতৃবত্বর সংস্া ধনি্যারণ কবর থর তেন্ত প্বয়াজন তবে 
একটট অন-সাইট স্তন্ত্র অন-সাইট তেবন্তর িধরচালনা করা।

• অধেবরাগ িূরণকারী ে্যটতি ো সংস্াবক অধেবরাবগর অধেবরাগ 
সম্পবক্য  থমৌশখকোবে ো পলশখতোবে অধতধরতি তথ্য জমা থেওয়ার 
একটট সুবরাগ ধেন।

• থনতৃত্ব সংস্ার ধেবেচনার ধেধত্তবত সংস্া / সরেরািকারীবের 
অধেবরাবগর জোে থেওয়ার একটট সুবরাগ প্োন করুন, 
অধেবরাগটট সমািাবনর প্স্তাে এেং সমস্ত িবক্র মি্যস্তায় জহডত 
িওয়ার সুবরাগ রবয়বে।

• সমস্ত প্াসধগেক তথ্য ির্যাবলাচনা করুন এেং িাট্য  টস এর 
প্বয়াজনীয়তা লঙ্ঘবনর ঘটনা ঘবটবে ধকনা থস সম্পবক্য  একটট 
স্ািীন সংকল্প করুন।

• অধেবরাবগর প্ধতটট অধেবরাগবক সবম্বািনকারী এেং পলি 
সংস্ার চূডান্ত িগুে িওয়ার জন্য তথ্য ও উিসংিাবরর অনুসন্ান 
এেং তেবন্তর গবেেণাগুপল সম্বপলত অধেবরাগ িূরণকারী 
ে্যটতিবক একটট পলশখত টসদ্ধান্ত জাধর করুন।

রধে চূডান্ত অেনধত ধনবে্য ি কবর থর উিরুতি িধরবেোগুপল সরেরাি 
করা িয়ধন / করা িবচ্ না, রাষ্ট্রীয় থনতৃবত্বর সংস্াবক অেি্যই সবম্বািন 
করবে:

• রথারথ থসো প্োবন ে্যথ্যতা, রার মবি্য রবয়বে অধেবরাবগর 
ধেেয় এেং আিনার িধরোবরর (থরমন ক্ধতিূরণমূলক থসো ো 
আটথ্যক ক্ধতিূরণ) আিনার সন্তাবনর চাহিো িূরবণর জন্য রথারথ 
সংবিািনী কার্যরিমসি; এেং

• প্ধতেন্ী এেং তাবের িধরোবরর সকল শিশু এেং শিশুবের জন্য 
রথারথ েধেে্যবত থসো প্োবনর ে্যেস্া।

রাষ্ট্রীয় থনতৃস্ানীয় এবজপ্সিবক অেি্যই এই ে্যেস্া কার্যকর োস্তোয়বনর 
িদ্ধধত অন্তেু্য তি করবত িবে, রধে প্বয়াজন িয়, রার মবি্য রবয়বে 
প্রুটতিগত সিায়তা কার্যরিম, আবলাচনা এেং সংবিািনী কার্যরিম।

রধে থকান পলশখত অধেবরাগ িাওয়া রায় রা একটট রথারথ প্টরিয়ার 
শুনাধনর ধেেয়, অথো একাধিক ধেেয় িারণ কবর, রার মবি্য এক 
ো একাধিক শুনাধনর অংি, তািবল রাষ্ট্রীয় থনতৃস্ানীয় সংস্াবক 
অেি্যই শুনাধন থিে না িওয়া ির্যন্ত রথারথ প্টরিয়ার শুনাধনবত থর 
অধেবরাবগর থর থকান অংি আলাো কবর রাখবত িবে। রাইবিাক, 
অধেবরাবগর থর থকান সমস্যা রা রথারথ প্টরিয়ার অংি নয় তা 
এই নটথবত েটণ্যত 60 ক্যাবলন্ডার ধেবনর সময়বরখা এেং অধেবরাগ 
প্টরিয়ার মবি্য সমািান করবত িবে।

থর অধেবরাগগুবলা ইবতামবি্য একটট ধনরবিক্ প্টরিয়ায় টসদ্ধান্ত 
থনওয়া িবয়বে তা এই প্টরিয়ার অিীবন ধেবেচনা করা রাবে না। রাষ্ট্রীয় 
থনতৃস্ানীয় এবজপ্সিবক অেি্যই অধেবরাগকারীবক জানাবত িবে থর 
শুনাধন োি্যতামূলক।

থকানও সরকারী সংস্ার ো থেসরকারী িধরবেো সরেরািকারীর 
(একটট িীঘ্র মি্যেধত্য তা িধরবেোধে ধিকাোর ো িীঘ্র মি্যেধত্য তা 
িধরবেো সরেরািকারী সি) অধেবরাগকারী একটট রথারথ প্টরিয়া 
টসদ্ধান্ত োস্তোয়বন ে্যথ্যতা রাষ্ট্রীয় থনতৃত্ব এবজপ্সি দ্ারা সমািান 
করবত িবে।
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সষাহিষাহরট বষাবষা-মষা।

পপিামািা বা আইনধী অহিিাবনকর অনুপহথিতিনি বক শিশুনের অতধকার িুরসক্ি কনর?

িাট্য  টস এর অিীন থরাগ্য শিশুবের অধিকার সুরটক্ত রধে:

• থকান পিতামাতাবক হচহনিত করা রাবচ্ না;

• িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারী, রুটতিসগেত প্বচষ্টার ির, একজন 
অধেোেকবক খঁুবজ থের করবত িাবর না; ো

• শিশুটট রাষ্ট্রীয় আইবনর অিীবন ওয়াশিংটন রাবজ্যর একজন 
প্ধতিাল্য।

একজন ে্যটতিবক িরেত্য ী িদ্ধধত অনুরায়ী পিতামাতার জন্য 
"সাবরাবগট" হিবসবে কাজ করার োধয়ত্ব থেওয়া িয়।

িদ্ধধতগুপলর মবি্য একটট শিশুবক সাবরাবগট পিতা-মাতার প্বয়াজন 
ধকনা তা ধনি্যারবণর জন্য একটট িদ্ধধত অন্তেু্য তি রবয়বে এেং সন্তাবনর 
একটট সাবরাবগট পিতা-মাতার প্বয়াজন ধকনা তা ধনি্যারবণর 30 
ক্যাবলন্ডাবরর থেশি ধেন িবর সন্তাবনর জন্য একটট সাবরাবগট েরাদে 
করার রুটতিসগেত প্বচষ্টা করা উহচত।

সাবরাবগট ধনে্যাচন করার সময় ধনম্নপলশখত মানেণ্ডগুপল ধনবয়াগ করা 
িয়। সাবরাবগট পিতামাতা প্ধতটট িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারী 
দ্ারা ধনে্যাহচত িয় এেং অেি্যই ধনম্নপলশখত প্বয়াজনীয়তাগুপল িূরণ 
করবত িবে:

• তার প্ধতধনধিত্বকারী শিশুর স্াবথ্যর সাবথ দ্ন্দ্ব কবর এমন থকান 
ে্যটতিগত এেং থিিাগত আগ্ি থনই।

• জ্ান এেং েক্তা রবয়বে রা সন্তাবনর ির্যাপ্ত প্ধতধনধিত্ব ধনটচিত 
কবর।

• থকানও রাষ্ট্রীয় সংস্ার কম্যচারী ো শিশু ো শিশুটটর থকানও 
িধরোবরর সেস্যবক িীঘ্র মি্যেধত্য তা িধরবেো, শিক্া, রত্ন, ো 
অন্যান্য িধরবেো সরেরািকারী থকানও ে্যটতির কম্যচারী নয়। থর 
ে্যটতি এই প্টরিয়ার অিীবন সাবরাবগট পিতামাতা িওয়ার থরাগ্যতা 
অজ্য ন কবর, থস শুিুমারে একজন কম্যচারী নয়, তাবক একটট িীঘ্র 
মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারী দ্ারা থেতন থেওয়া িয় একজন 
সাবরাবগট পিতামাতা হিবসবে কাজ করার জন্য।

রখন থকাবনা শিশু ওয়াশিংটন রাবজ্যর প্ধতিাল্য িয় ো সরবত্ন িাপলত 
িয়, প্াথধমক উবে্যাগ িধরবেো প্োনকারী সংস্াবক অেি্যই সরকারী 
সংস্া রার ওির সন্তাবনর রত্ন অি্যণ করা িবয়বে, তার সাবথ িরামি্য 
করবত িবে।

রাত্ষ্টর থকান প্ধতিাল্য শিশুর থক্ত্রে, িীঘ্র মি্যেধত্য তা থসো প্োনকারী 
সংস্া দ্ারা ধনরুতি িওয়ার িধরেবত্য , শিশুর মামলা ধেচারক তত্তােিায়ক 
হিবসবে সাবরাবগট পিতামাতাবক ধনবয়াগ ধেবত িাবরন রতক্ণ ির্যন্ত 
ধনে্যাচনটট উিবরাতি ধনে্যাচবনর মানেণ্ড িূরণ কবর।

সাবরাবগট পিতামাতার িাট্য  টস-এর অিীবন সকল উবদেবি্যর জন্য 
পিতামাতার সমান অধিকার আবে।



রযষারষাহযষাহরি িথ্য 

রধে আিনার িদ্ধধতগত ধনরািত্তা থেষ্টনী সম্পবক্য  আরও তবথ্যর প্বয়াজন িয় তবে আিনার স্ানীয় 
িধরোর সংস্ান সমন্বয়কারী এফআরটস(FRC)-এর সাবথ থরাগাবরাগ করুন:

অথো
আিধন রধে থকান অধেবরাগ োবয়র করার িধরকল্পনা, মি্যস্তা এেং/অথো একটট রথারথ প্টরিয়ার 
শুনাধনর িধরকল্পনা কবর থাবকন, তািবল অনুগ্ি কবর ESIT পপ্াগ্াবমর সাবথ থরাগাবরাগ করুন এখাবন:

The Washington State Department of Children, Youth & Families 
Early Support for Infants and Toddlers Program 
PO Box 40970 
Olympia, Washington 98504-0970 
থফান: 360-725-3500 
ফ্যাসে: 360-725-4925 
www dcyf wa gov/services/child-dev-support-providers/esit 

সম্পে:
Washington PAVE (Partnerships for Action, Voices for Empowerment)
6316 S. 12th St. 
Tacoma, Washington 98465 
থফান: 1-800-572-7368 
ফ্যাসে: 253-566-8052 
pave@wapave org  
www wapave org
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আপতন যতে বকান তবকল্প তবন্াি বা িাোয় এই নসথর অনুপিপপ চান, অনুগ্হ 
কনর হরসিওয়াইএফ িাংতবধাতনক িম্পক্ট   

(1-800-723-4831 | 360-902-8060,  
ConstRelations@dcyf.wa.gov).


