
প্রতিবন্ধী শিক্ষা আইন [আইডিয়ষা (IDEA)]
অংশ সি পদ্ধতিগি িুরক্ষা (পপিষামষািষার অতিকষার)

ভূমিকা
প্রতিবন্ধী শশক্ষা আইন (আইডিয়ষা) একসি যুক্তরষাষ্ট্রীয় আইন যষার একসি 
ববশশষ্ট্য হল যযষাগট্য প্রতিবন্ধী নষাবষালক ও শশশু(বয়ি - 36 মষাি) এবং িষাদের 
পতরবষারগুপলর িংস্ষাদনর জনট্য শীঘ্র মিট্যস্িষা প্প্ররণ করষা। এই তবিষানগুপল 
আইডিয়ষার অংশ সি এর অন্তরুভু ক্ত। এগুপল যুক্তরষাষ্ট্রীয় তবতি (34 সিএফআর 
পষািভু  303) এবং ওয়ষাশশংিন রষাষ্ট নধীতি ও পদ্ধতিদি বণভুনষা করষা আদে।

ওয়ষাশশংিদন পষািভু  সি প্রণষালধীদক আপলভু িষাদপষািভু  ফর ইনদফন্টি অট্যষান্ড িুিলষািভু 
[ইএিআইসি(ESIT)] কমভুিূডি বলষা হয়। প্রণষালধীসি পতরকল্পনষা করষা হদয়দে 
প্রষাথতমক অতরতনদেভু শ যথদক শুরু কদর পতরদেবষা তবিরণ এবং স্ষানষান্তর পযভুন্ত 
পতরবষারগুপলর িংসলিষ্িষা বষাডষাদনষার এবং শীঘ্র মিট্যস্িষার প্রসরিয়ষার প্রতিসি 
পেদক্দপ অতররষাবকদের িম্মতি তনসচিি করষার জনট্য।

ইএিআইসি প্রণষালধীদি পপিষামষািষা এবং শশশুদের অতিকষার রক্ষার জনট্য 
পদ্ধতিগি িুরক্ষা অন্তরুভু ক্ত। তবিতকভু ি সিদ্ধষাদন্তর তবকল্প 34 সিএফআর 
303.430-438 িহ যুক্তরষাষ্ট্রীয় তনয়মষাবলধী 34 সিএফআর 303.400-438- এর 
অিধীদন িংজ্ষাতয়ি এই পদ্ধতিগি িুরক্ষা িম্পদকভু  অতররষাবকদের অবগি 
করদি হদব, যষাদি িষারষা িসরিয়রষাদব পলপ্ত হদি পষাদরন এবং িষাদের িন্তষান 
ও পতরবষারদক যয পতরদেবষা প্রেষান করষা হদব িষাদি যনিৃত্ব তেদি পষাদরন। এই 
পপিষা-মষািষার অতিকষার নসথসি যুক্তরষাষ্ট্রীয় অংশ সি তবতি অনুিষাদর শশশুদের 
এবং পতরবষারগুপলর পদ্ধতিগি িুরক্ষার একসি িরকষারধী তবজ্প্প্ত।

এই নসথসির উদদেদশট্য, "অতররষাবক/পপিষামষািষার" অথভু শশশুর জন্মেষািষা ও 
জন্মেষাত্ধী, েত্তক তনদয়দেন এমন পপিষামষািষা, আইতন অতররষাবক, পষালক 
পপিষামষািষা বষা জদন্মর িময় ওই জষায়গষায় উপডস্ি ডেদলন এমন অতররষাবক বষা 
পপিষামষািষা যষাদের িষাদথ েত্তক শশশুসি বিবষাি কদর।

ফট্যষাতমপল তরদিষািভু যকষা-অডিভু দনির (এফআরসি), যষারষা পতরবষারগুপলর িষাদথ 
কষাজ কদরন, পতরবষারগুপলদক িষাদের অংশ সি এর অিধীদন পদ্ধতিগি িুরক্ষা 
বুঝদি িহষায়িষা করষার জনট্য িংদযষাতজি তবেয়বস্তুর উত্ষাপপি করদি পষাদরন। 
িষারষা এমন উপষায়গুপলরও পরষামশভু তেদি পষাদরন যযখষাদন আপতন এবং অনট্যষানট্য 
পতরবষাদরর িেিট্যরষা তমদল একিষাদথ যকষাদনষা যপশষােষাদরর িষাহষাদযট্য আপনষার 
শশশুর তবকষাদশর জনট্য যষা প্রদয়ষাজন িষা পূরদণ িহষায়িষা করদি পষাদরন।

পদ্ধমিগি সরুক্ার মিরীক্ণ  
(পপিা িািার অমিকার)
ওয়ষাশশংিন আপলভু িষাদপষািভু - এর বষাচ্ষা এবং শশশু প্রণষালধীর মদিট্য একজন 
অতররষাবক ডহদিদব আপনষার তনম্নপলশখি অতিকষার রদয়দে:

• যরফষাদরদলর 45 তেদনর মদিট্য প্রষাথতমক আইএফএিপপ(IFSP) ববঠদক 
একষাতিক শৃঙ্খলষাবদ্ধ মূলট্যষায়ন এবং িষার িষাদথ একসি পৃথক 
পতরবষার পতরদেবষা পতরকল্পনষা (আইএফএিপপ) তবকষাদশর অতিকষার। 
"মষাল্টিডিসিশলিনষাতর" অথভু েুই বষা িদিষাতিক পৃথক শৃঙ্খলষা বষা তবদশেত্ব-এর 
িষাদথ জডডি যযমন একজন শশক্ষাতবে এবং একজন যেহ ডিতকৎিক।

"উপযুক্ত শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষাগুপল"আইএফএিপপ প্রসরিয়ষাসির মষািট্যদম 
তনিভুষাতরি হয়। আইএফএিপপদি ডিডনিি ফলষাফলগুপল অজভু দনর জনট্য শশশু 
এবং পতরবষাদরর অননট্য িষাডহেষা যমিষাদি প্রদয়ষাজনধীয় প্রষাথতমক শীঘ্র মিট্যবিভু ধী 
তবজ্প্প্ত পতরদেবষার একসি তববৃতি আইএফএিপপদি অবশট্যই অন্তরুভু ক্ত করদি 
হদব। যুক্তরষাষ্ট্রীয় অংশ সি তবতি www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2011-09-
28/pdf/2011-22783.pdf শীঘ্র মিট্যস্িষা পতরদেবষাদক অংশ সি এর অিধীদন যযষাগট্য 
প্রতিসি শশশুর তবকষাশ এবং এই তবকষাদশর জনট্য িষার পতরবষাদরর প্রদয়ষাজনগুপল 
পূরদণর উদদেদশট্য গতঠি পতরদেবষা ডহদিদব বট্যষাখট্যষা কদরদে।

• মূলট্যষায়ন, তনিভুষারণ, আইএফএিপপ তবকষাশ, পতরদেবষা িমন্বয়, এবং 
পদ্ধতিগি িুরক্ষা পতরবষারগুপলর তবনষামূদলট্য পষাওয়ষার অতিকষার।

• মূলট্যষায়ন পষাওয়ষার অতিকষার, যতে আপতন ত্রিতনংদয়র প্রসরিয়ষা িলষাকষালধীন 
যযদকষান িময় (যতে বট্যবহৃি হয়) অনুদরষাি কদরন এবং এর জনট্য িম্মতি 
প্রেষান কদরন।

• অংশ সি এর অিধীদন যযষাগট্য হদল আইএফএসপপতি বরণণিি আপিার 
শিশু এবং পমরবাতরর জি্য উপযুক্ত শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা গ্রহদণর 
অতিকষার।

• বষােষাই, তনিভুষারণ, মূলট্যষায়ন এবং পতরদেবষা প্রিট্যষাখট্যষান করষার অতিকষার।

• আপনষার িন্তষাদনর পতরডিতি, মূলট্যষায়ন বষা িংস্ষান পতরবিভু ন প্রস্ষাদবর 
সিদ্ধষান্ত যনওয়ষা বষা আপনষার িন্তষান বষা পতরবষাদরর উপযুক্ত মিট্যস্িষা 
পতরদেবষা বট্যবস্ষা উপলদক্ িমস্ ববঠদক আমত্রিি হওয়ষার বষা অংশগ্রহণ 
করষার অতিকষার।

http://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
http://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
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• মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা িরবরষাহকষারধী আপনষার িন্তষাদনর িনষাক্তকরণ, 
মূলট্যষায়ন, বষা স্ষান তনিভুষারদণর প্রস্ষাব বষা পতরবিভু ন বষা প্রিট্যষাখট্যষান করষার 
আদগ বষা আপনষার শশশু এবং আপনষার পতরবষারদক উপযুক্ত শীঘ্র মিট্যবিভু ধী 
পতরদেবষার তবিষাদনর আদগ আপনষাদক অবশট্যই পূবভুবিভু ধী পলশখি তবজ্প্প্ত 
যেওয়ষা হদব।

• যথষাযথ প্রষাকৃতিক পতরদবশ আপনষার িন্তষাদনর তবকষাশমষান িষাডহেষা 
যমিষাদনষার জনট্য প্রতিসি শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা পষাওয়ষার অতিকষার।

• বট্যসক্তগিরষাদব িনষাক্তদযষাগট্য িথট্য যগষাপনধীয়িষা রক্ণাতবক্তণর অমিকার।

• তবনষা বট্যদয় আপনষার িন্তষাদনর শীঘ্র মিট্যবিভু ধী প্রমষাদণর প্রষাথতমক প্রতিপলপপ 
পষাওয়ষার অতিকষার।

• প্রতিসি মূলট্যষায়ন, তনিভুষারণ এবং আইএফএিপপ-র একসি অনুপলপপ করষার 
অতিকষার যষা প্রদিট্যক আইএফএিপপ িরষার পদর যি িষাডষািষাডড িম্ভব 
আপনষাদক প্রেষান করষা হদব।

• পতরেশভুন ও পযভুষাদলষািনষা করষার অতিকষার এবং উপযুক্ত হদল আপনষার 
িন্তষাদনর নসথ িংদশষািন করুন।

• মিট্যস্িষা এবং / অথবষা পপিষামষািষা / িরবরষাহকষারধীর মিষাননকট্য িমষািষাদনর 
জনট্য একসি তনতেভু ষ্ তনরদপক্ শুনষাতনর প্রসরিয়ষার জনট্য অনুদরষাি করষার 
অতিকষার।

• প্রশষািতনক অতরদযষাগ েষাদয়র করষার অতিকষার।

উপদর বসণভুি অতিকষারগুপল েষাডষাও, আপনষার অংশ সি এর অিধীদন 
তনতেভু ষ্ পদ্ধতিগি িুরক্ষার িম্পদকভু  িূডিি হওয়ষার অতিকষার রদয়দে। এই 
অতিকষারগুপলর বণভুনষা নধীদি যেওয়ষা হদয়দে।

বট্যসক্তগিরষাদব িনষাক্তদযষাগট্য িথট্যগুপলর মদিট্য রদয়দে: 1) আপনষার িন্তষাদনর 
নষাম, আপনষার নষাম বষা পতরবষাদরর অনট্যষানট্য িেদিট্যর নষাম; 2) আপনষার শশশু 
বষা পতরবষাদরর তঠকষানষা; 3) বট্যসক্তগি িনষাক্তকষারধী ডহদিদব আপনষার িন্তষাদনর 
বষা আপনষার িষামষাতজক িুরক্ষা নম্বর; 4) অনট্যষানট্য অপ্রিট্যক্ িনষাক্তকষারধী যযমন 
আপনষার িন্তষাদনর জন্ম িষাতরখ, জদন্মর স্ষান এবং মষািষার প্রথম নষাম; 5) বট্যসক্তগি 
ববশশষ্ট্য বষা অনট্যষানট্য িদথট্যর একসি িষাপলকষা যষা যুসক্তর িষাদথ আপনষার শশশুদক 
িনষাক্ত করদি তনসচিি করদব; বষা 6) যকষানও বট্যসক্তর যথদক আগি িথট্য যষাদক 
শীঘ্র মিট্যবিভু ধী প্প্রষাগ্রষামসি যুসক্তিঙ্গিরষাদব তবশ্ষাি কদর যয আপনষার িন্তষাদনর 
পতরিয় তিতন িতঠকরষাদব জষাদনন.

পবূণিবিণি ী পিশিি মবজ্ঞপ্তি
মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা িরবরষাহকষারধী আপনষার িন্তষাদনর িনষাক্তকরণ, মূলট্যষায়ন, বষা 
স্ষান তনিভুষারদণর প্রস্ষাব বষা পতরবিভু ন বষা প্রিট্যষাখট্যষান করষার আদগ বষা আপনষার 
শশশু এবং আপনষার পতরবষারদক উপযুক্ত শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষার তবিষাদনর 
আদগ আপনষাদক অবশট্যই পূবভুবিভু ধী পলশখি তবজ্প্প্ত যেওয়ষা হদব। তবজ্প্প্তসি 
অবশট্যই যদথষ্ তবস্ষাতরি হষাওয়ষা প্রদয়ষাজন আপনষাদক জষানষাদনষার জনট্য:

• প্রসরিয়ষা যষা মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা িুসক্তকষারধী বষা শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা 
প্রেষানকষারধী প্রস্ষাব তেদয়দেন বষা নষাকি কদরদেন।

• পেদক্প যনওয়ষার কষারণ।

• অংশ সি এর অিধীদন থষাকষা িমস্ পদ্ধতিগি িুরক্ষা বট্যবস্ষা।

• রষাষ্টষ্টর মিট্যস্িষা, রষাষ্ট্রীয় অতরদযষাগ এবং তনতেভু ষ্ প্রসরিয়ষা শুনষাতনর 
পদ্ধতি,কধীরষাদব অতরদযষাগ েষাদয়র করদি হদব িষার তববরণ এবং যিই 
পদ্ধতিগুপলর িময়িধীমষা িহ।

তবজ্প্প্তসি অবশট্যই জনিষািষারদণর যবষাঝষার মদিষা রষােষায় যলখষা থষাকদব এবং 
আপনষার স্ষানধীয় রষােষায় যেওয়ষা থষাকদব, যতে িষা পতরষ্ষাররষাদব করষা িম্ভব 
হয়।

যতে আপনষার মষািৃরষােষা বষা যযষাগষাদযষাদগর অনট্যষানট্য পদ্ধতি যকষানও পলশখি 
রষােষা নষা হয় িদব শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা িরবরষাহকষারধী িষা তনসচিি করদি 
পেদক্প গ্রহণ করদবন:

• তবজ্প্প্তসি যমৌশখকরষাদব বষা অনট্য মষািট্যদম আপনষার তনজস্ব রষােষা বষা 
যযষাগষাদযষাদগর অনট্যষানট্য পদ্ধতিদি অনুবষাে করষা হদয়দে;

• আপতন যনষাসিশ বুঝদি পষারদেন; এবং

• এই পদ্ধতিদি প্রদয়ষাজনধীয়িষা পূরণ করষা হদয়দে বদল পলশখি প্রমষাণ 
রদয়দে।

পপিািািার অিুিমি
অনুমতির অথভু:

• যয কষাযভুকলষাদপর জনট্য িম্মতি িষাওয়ষা হদয়দে যি িম্পতকভু ি িমস্ িথট্য 
আপনষাদক আপনষার মষািৃরষােষায় পুদরষাপুতর জষানষাদনষা হদয়দে ;

• আপতন বুঝদি এবং পলখদি িম্মি হদল সরিয়ষাকলষাপ তনবভুষাদহর জনট্য 
আপনষার িম্মতি িষাওয়ষা হদয়দে, এবং িম্মতি সরিয়ষাকলষাপসিদক বণভুনষা কদর 
এবং শীঘ্র মিট্যবিভু ধী নসথ িষাপলকষারুক্ত কদর (যতে থষাদক) যষা প্রকষাশশি হদব 
এবং কষার কষাদে;

• আপতন বুঝদি পষারদেন িম্মতি প্রেষান আপনষার িরফ যথদক 
যস্বচ্ষাদিবধীমূলক প্রসরিয়ষা এবং যয যকষানও িময় বষাতিল করদি পষাদরন।

আপতন যতে তনদজর িম্মতি প্রিট্যষাহষার কদরন, িদব এসি প্রতিদশষািমূলক নয় 
(িম্মতি প্রিট্যষাহষার করষার আদগ ঘদি যষাওয়ষা যকষানও সরিয়ষাকলষাদপর যক্ষ্টত্ এসি 
প্রদযষাজট্য নয়)।

আপনষার পলশখি িম্মতি অবশট্যই আদগ প্রদয়ষাজন:

• আপনষার িন্তষাদনর অক্মিষা আদে তকনষা িষা তনিভুষারদণর জনট্য একসি 
তবকষাশকষারধী প্রশষািদনর পতরিষালনষার প্রদয়ষাজন।

• আপনষার িন্তষাদনর িমস্ মূলট্যষায়ন এবং তনিভুষারণ পতরিষালনষা।

• আপনষার িন্তষানদক শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা প্রেষান

• পতরদেবষার জনট্য জনিষািষারদণর জনট্য িুতবিষা বষা বধীমষা বষা বট্যসক্তগি বধীমষা 
বট্যবহষার।

• আপনষার এবং আপনষার শশশু িম্পদকভু  বট্যসক্তগি িনষাক্তদযষাগট্য িথট্য 
যেওয়ষা।

মষািৃরষােষা যযখষাদন িধীতমি ইংদরতজ রষােষার েক্িষা রদয়দে এমন বট্যসক্তদের 
যবষাঝষাদি বট্যবহৃি হয়, এর অথভু হল রষােষাসি িষািষারণি আপনষার দ্ষারষা বট্যবহৃি 
হয়। আপনষার িন্তষাদনর মূলট্যষায়ন এবং তনিভুষারণ পতরিষালনষা করষার িময়, 
মষািৃরষােষার অথভু িষািষারণি আপনষার িন্তষান যয রষােষা বট্যষাবহষার কদর। যখন 
বতির বষা শ্রবণশসক্তহধীন, অন্ বষা েুবভুল েসৃষ্, বষা যকষানও পলশখি রষােষা যনই 
এমন বট্যসক্তর জনট্য বট্যবহষার করষা হয়, িষাদের স্ষানধীয় রষােষা বলদি যবষাঝষায় 
যযষাগষাদযষাদগর মষািট্যম যষা িষািষারণি যিই বট্যসক্ত বট্যবহষার কদরন (যযমন 
িষাংদকতিক রষােষা, বতিরদের জনট্য পলশখি রষােষা, বষা যমৌশখক যযষাগষাদযষাগ)।
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প্রতিবন্ধী শিক্ষা আইন (আইডিয়ষা)-পষার্ট  সি প্রসিডিউরষাল সিফগষাি্ট ি (সপররন্ট রষাইরি) 

শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা িরবরষাহ করষার আদগ আপনষার পলশখি িম্মতির 
প্রদয়ষাজন।

আপতন যতে িম্মতি নষা যেন িদব আপনষাদক বষািট্য (যজষার) করষার জনট্য যকষানও 
পেদক্প যনওয়ষা হদব নষা। অনট্য কথষায়, পষাতরবষাতরক িংস্ষান িমন্বয়কষারধী 
(এফআরসি) বষা শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা প্রেষানকষারধী আপনষার িম্মতি েষাবধী 
করদি তনতেভু ষ্ প্রসরিয়ষা শুনষাতনর পদ্ধতি বট্যবহষার করদি পষারদবন নষা।

পষাতরবষাতরক িংস্ষান িমন্বয়কষারধী (এফআরসি), শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা 
প্রেষানকষারধী বষা উপযুক্ত যযষাগট্যিষািম্পন্ন কমভুধীরষা আপতনই তিতন িষা তনসচিি 
করষার জনট্য যদথষ্ প্রদিষ্ষা করদব:

• বষােষাই, মূলট্যষায়ন এবং তনণভুয়দনর প্রকৃতি বষা যয পতরদেবষাগুপল উপলরট্য 
হদব যিগুপল িম্পদকভু  িমূ্পণভু িদিিন।

• আপনষার িন্তষানদক অনুমতি নষা যেওয়ষা হদল বষােষাই, মূলট্যষায়ন এবং তনণভুয়ন 
বষা পতরদেবষাগুপল পষাদব নষা িষা বুঝুন।

অংশ সি এর অিধীন যযষাগট্য িন্তষাদনর পপিষামষািষা ডহিষাদব, আপতন তনিভুষারণ 
করদি পষাদরন আপনষার শশশু বষা পতরবষাদরর অনট্যষানট্য িেিট্যরষা এই প্রণষালধীর 
আওিষায় যকষানও শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা (গুপল) গ্রহণ করদব বষা প্রিট্যষাখট্যষান 
করদব তকনষা। ই এি আইসি প্রণষালধীর অনট্যষানট্য শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষাগুপলদি 
গণ্ডদগষাল নষা কদর প্রষাথতমকরষাদব এসি গ্রহদণর পদর (পষাতরবষাতরক িংস্ষান 
িমন্বদয়র তবতিগুপলর অিধীদন প্রশষািতনক কষাযভুষাতে বষাদে) এই জষািধীয় 
পতরদেবষাসিদক অস্বধীকষারও করদি পষাদরন।

িরিপত্র

গগাপিীয়িা
এই নসথদি বসণভুি িথট্য পদ্ধতির যগষাপনধীয়িষা অনুিষাদর, আপনষাদক অবশট্যই 
বষােষাই, মূলট্যষায়ন ও তনণভুয়ন, যযষাগট্যিষা তনিভুষারণ, আইএফএিপপগুপলর উন্নয়ন 
ও বষাস্বষায়ন, শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষার তবিষান, আপনষার শশশুদক তনদয় স্বি্রি 
অতরদযষাগ এবং আপনষার শশশু ও পতরবষাদরর পষািভু  সি প্রণষালধীর অন্তরুভু ক্ত 
যযদকষাদনষা অংদশর নসথ পতরেশভুন এবং পযভুষাদলষািনষার িুদযষাগ যেওয়ষা হদব।

প্রতিসি শীঘ্র মিট্যবিভু ধী পতরদেবষা প্রেষানকষারধী আপনষাদক অবশট্যই পতরেশভুন 
বষা পযভুষাদলষািনষা করষার িুদযষাগ যেদবন আপনষার শশশু বষা পতরবষার িম্পতকভু ি 
যকষানও নসথ যষা আপনষার িন্তষান বষা পতরবষাদরর পষািভু  সি এর অিধীদন তঠকষােষার 
বষা িরবরষাহকষারধীর দ্ষারষা িংগৃহধীি, রক্ণষাদবক্ণ বষা বট্যবহৃি হদয়দে, 
যখন যথদক আপনষার শশশুর প্রষাথতমক িম্পকভু স্ষাপন হদয়দে শীঘ্র মিট্যবিভু ধী 
পতরদেবষার িষাদথ,পদর যফিষাদরল এবং রষাষ্ট আইদনর অিধীদন অংশীেষাতর 
িংস্ষার আর রক্ণষাদবক্দণর প্রদয়ষাজনধীয়িষা বষা েরকষার নষা থষাকষা পযভুন্ত। শীঘ্র 
মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধীদক অবশট্যই আইএফএিপপ বষা িনষাক্তকরণ, 
মূলট্যষায়ন, িংস্ষান বষা আপনষার িন্তষান এবং পতরবষাদরর যিবষা প্রেষাদনর 
বট্যবস্ষা িম্পতকভু ি যকষান শুনষাতনর অনুদরষাি যকষান ববঠদকর আদগই অতবলদম্ব 
পতরিষালনষা করদি হদব এবং যিসি অবশট্যই অনুদরষািসি করষার 10 তেদনর মদিট্য 
হদি হদব। 

শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যরকিভু গুপল পতরেশভুন ও পযভুষাদলষািনষা করষার িুদযষাদগর মদিট্য 
রদয়দে:

• শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধী যথদক যরকদিভু র বট্যষাখট্যষা এবং বট্যষাখট্যষার 
জনট্য যুসক্তিঙ্গি অনুদরষাদির প্রতি িষাডষা যেওয়ষা।

• শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাহকষারধীর কষাদে অনুদরষাি করষার 
অতিকষারসি িথট্য িম্বপলি নসথ িরবরষাহ করষা, যতে এই অনুপলপপগুপল 
িরবরষাহ নষা করষা বট্যথভু হদল আপনষাদক যরকিভু গুপল পরধীক্ষা ও পযভুষাদলষািনষা 
করষার িুদযষাগসি কষাযভুকররষাদব আিকষাদি পষাদর।

• আপনষার প্রতিতনতিত্বকষারধী যকউ নসথসি পরধীক্ষা এবং পযভুষাদলষািনষা করষার 
অতিকষার রদয়দে।

একজন শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধী আপনষার িন্তষাদনর িষাদথ িম্পতকভু ি 
নসথ পতরেশভুন এবং পযভুষাদলষািনষা করষার ক্মিষা আদে বদল অনুমষান করদি 
পষাদর যতে নষা তঠকষােষার বষা িরবরষাহকষারধীর কষাদে এমন নসথ থষাদক যষা প্রমষাণ 
কদর যয রষাষ্ট্রীয় আইদনর অিধীদন আপনষার যহফষাজি, প্রতিপষালক যত্ন, 
অতররষাবকত্ব, পৃথকধীকরণ এবং তববষাহ তবদচ্ে িম্পতকভু ি কিৃভু ত্ব অনুপডস্ি।

প্রতিসি শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাহকষারধীদক পষািভু  সি এর অিধীদন 
িংগৃহধীি, প্রষাপ্ত বষা বট্যবহৃি নসথগুপলর অট্যষাদসেি প্রষাপ্ত পদক্র একসি পলশখি 
নসথ রষাখদি হদব (তঠকষােষার বষা িরবরষাহকষারধীর পপিষামষািষা এবং অনুদমষাতেি 
কমভুিষারধীদের দ্ষারষা অট্যষাদসেি েষাডষা) এবং িষার িষাদথ পষাসিভু র নষাম, যয িষাতরদখ 
এদসেি যেওয়ষা হদয়ডেল এবং যয উদদেদশট্য পক্সি িন্তষাদনর নসথসি বট্যবহষার 
করষার কিৃভু ত্ব যপদয়দে।

যতে প্রষাথতমক শীঘ্র মিট্যবতিভু িষার নসথ একষাতিক শশশুর িথট্য প্রেশভুন কদর িদব 
আপতন যকবলমষাত্ আপনষার বষা আপনষার িন্তষান িম্পতকভু ি িথট্য যষািষাই ও 
পযভুদবক্ণ করদি পষাদরন বষা যিই তনতেভু ষ্ িথট্য িম্পদকভু  অবডহি হদি পষাদরন।

প্রতিসি শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাহকষারধী আপনষাদক অনুদরষাদির 
তরতত্তদি তঠকষােষার বষা িরবরষাহকষারধীর দ্ষারষা িংগৃহধীি, রক্ণষাদবক্ণ করষা বষা 
বট্যবহৃি শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা নসথগুপলর িরদণর এবং অবস্ষানগুপলর িষাপলকষা 
িরবরষাহ করদব। যকষানও শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাহকষারধী পষািভু  সি 
এর অিধীদন আপনষার জনট্য বিতর করষা নসথর অনুপলপপগুপলর জনট্য একসি 
অতরদযষাগ তনদি পষাদর যতে পষাতরশ্রতমক আপনষাদক কষাযভুকররষাদব যিই 
নসথগুপল পরধীক্ষা ও পযভুষাদলষািনষা করষার িুদযষাগসি বট্যবহষার করদি বষািষা নষা 
যেয়। িদব, িষারষা পষািভু  সি এর অিধীদন িথট্য অনুিন্ষান বষা পুনরুদ্ধষাদরর জনট্য 
যকষান পষাতরশ্রতমক নষাও তনদি পষাদর। উপরন্তু, প্রতিসি আইএফএিপপ ববঠদকর 
পর যি িষাডষািষাডড িম্ভব আপনষাদক িষাদের প্রতিসি মূলট্যষায়ন, শশশুর মূলট্যষায়ন, 
পষাতরবষাতরক মূলট্যষায়ন এবং আইএফএিপপ-র একসি অনুপলপপ তবনষা মূদলট্য 
িরবরষাহ করদি হদব।
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প্রতিবন্ধী শিক্ষা আইন (আইডিয়ষা)-পষার্ট  সি প্রসিডিউরষাল সিফগষাি্ট ি (সপররন্ট রষাইরি) 

আপতন যতে তবশ্ষাি কদরন যয পষািভু  সি-এর অিধীদন িংগৃহধীি, রক্ণষাদবক্ণ 
বষা বট্যবহৃি িথট্য রুল বষা তবভ্ষাসন্তকর, অথবষা আপনষার বষা আপনষার িন্তষাদনর 
যগষাপনধীয়িষা বষা অনট্যষানট্য অতিকষার লঙ্ঘন কদর, িষাহদল আপতন িথট্য 
িংদশষািদনর জনট্য িথট্য বজষায় রষাখষার জনট্য শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধীর 
কষাদে অনুদরষাি করদি পষাদরন।

• এই িরদনর তঠকষােষার বষা িরবরষাহকষারধীদক অবশট্যই সিদ্ধষান্ত তনদি হদব 
যয অনুদরষাি সি পষাওয়ষার পর একসি যুসক্তিঙ্গি িমদয়র মদিট্য অনুদরষাি 
অনুযষায়ধী িথট্য িংদশষািন করষা হদব তকনষা। 

• যতে এই িরদনর তঠকষােষার বষা িরবরষাহকষারধী আপনষার অনুদরষাি অনুযষায়ধী 
িথট্য িংদশষািন করদি অস্বধীকষার কদর, িষাহদল আপনষাদক অবশট্যই 
প্রিট্যষাখট্যষান িম্পদকভু  অবডহি হদি হদব এবং শুনষাতনর অতিকষার িম্পদকভু  
পরষামশভু তেদি হদব।

তনম্নপলশখি বট্যষাখট্যষাগুপল এই তবরষাদগ বট্যবহৃি হদয়দে: (1) "ধ্ংি" অথভু শষারধীতরক 
ধ্ংি বষা বট্যসক্তগি িনষাক্তকষারধীদের িথট্য যথদক অপিষারণ তনসচিি করষা যষাদি 
এসি বট্যসক্তগিরষাদব িনষাক্তদযষাদগট্যর অনুপদযষাগী হয়; (2)"শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা নসথ", 
"শশক্ষার নসথ(গুপল)" বষা "নসথ(গুপল)" অথভু পষািভু  সি এর অিধীদন িংগ্রহ করষা, 
রক্ণষাদবক্ণ বষা বট্যবহষার করষা েরকষার এমন যকষানও শশশু িম্পতকভু ি িমস্ 
নসথ; এবং(3) "অংশগ্রহনকষারধী িংস্ষা" এর অথভু পষািভু  সি এর প্রদয়ষাজনধীয়িষা 
বষাডষাদনষার জনট্য বট্যসক্তগিরষাদব িনষাক্তকরণদযষাগট্য িথট্য িংগ্রহ, রক্ণষাদবক্ণ, বষা 
বট্যসক্তগিরষাদব িনষাক্তদযষাগট্য িথট্য বট্যবহষার কদর এমন যকষানও বট্যসক্ত, িংস্ষা, িত্তষা 
বষা তনদেভু শনষা। একসি অংশগ্রহণকষারধী িংস্ষায় রষাষ্ট্রীয় যনিৃদত্বর িংস্ষা অন্তরুভু ক্ত 
থষাদক, প্রতিসি শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাহকষারধী যষা পষািভু  সি পতরদেবষাতে 
িরবরষাহ কদর (পতরদেবষা িমন্বয়, মূলট্যষায়ন এবং মূলট্যষায়ন এবং অনট্যষানট্য পষািভু  
সি পতরদেবষাতে িহ)। এসি প্রষাথতমক িুপষাতরশ উৎি বষা িরকষারধী বষা যবিরকষারধী 
িংস্ষাগুপলদক অন্তরুভু ক্ত কদর নষা যষা প্রষাথতমক হস্দক্প পতরদেবষাগুপলদক 
িহতবল যেয়। 

শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধীদক অবশট্যই শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা নসথ িথট্য 
িট্যষাদলঞ্জ করষার জনট্য একসি শুনষাতনর িুদযষাগ প্রেষান করদি হদব যষাদি এসি 
রুল, তবভ্ষাসন্তকর বষা অনট্যথষায় আপনষার এবং আপনষার িন্তষাদনর যগষাপনধীয়িষা 
বষা অনট্যষানট্য অতিকষার লঙ্ঘন নষা কদর। আপতন পষািভু  সি পদ্ধতি বষা শুনষাতন 
প্রসরিয়ষার অিধীদন একসি যথষাযথ প্রসরিয়ষার শুনষাতনর অনুদরষাি করদি পষাদরন 
যষা 34 সিএফআর 99.22 এ পষাতরবষাতরক শশক্ষাগি অতিকষার ও যগষাপনধীয়িষা 
আইদনর (FERPA) তনয়দমর িষাদথ িষামঞ্জিট্যপূণভু।

• যতে শুনষাতনর ফদল, এই িরদনর তঠকষােষার বষা িরবরষাহকষারধী সিদ্ধষান্ত যনয় 
যয িথট্যসি আপনষার এবং আপনষার িন্তষাদনর যগষাপনধীয়িষা বষা অনট্যষানট্য 
অতিকষার লঙ্ঘন কদর, িষাহদল িষাদক অবশট্যই যিই অনুযষায়ধী িথট্য 
িংদশষািন করদি হদব এবং আপনষাদক অবশট্যই পলশখিরষাদব জষানষাদি 
হদব।

• যতে শুনষাতনর ফদল, এই িরদনর তঠকষােষার বষা িরবরষাহকষারধী সিদ্ধষান্ত যনয় 
যয িথট্যসি রুল, তবভ্ষাসন্তকর বষা অনট্যথষায় আপনষার এবং আপনষার িন্তষাদনর 
যগষাপনধীয়িষা বষা অনট্যষানট্য অতিকষার লঙ্ঘন কদর নষা, িষাহদল আপনষাদক 
অবশট্যই আপনষার িন্তষাদনর যরকদিভু  রষাখষার অতিকষার িম্পদকভু  অবডহি 
হদি হদব।

• এই পদ্ধতির অিধীদন আপনষার িন্তষাদনর নসথ রষাখষা যকষানও বট্যষাখট্যষা 
আপনষার িন্তষাদনর নসথগুপলর অংশ ডহিষাদব শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা 
িরবরষাহকষারধীর দ্ষারষা যরকিভু  বষা তবিতকভু ি অংশ (নসথর যয অংশসির 
িষাদথ আপতন একমি নন) বজষায় রষাখদি হদব যিতেন এসি তঠকষােষার বষা 
িরবরষাহকষারধী দ্ষারষা রষাখষা থষাদক।

• যতে আপনষার িন্তষান বষা তবিতকভু ি অংদশর যরকিভু  যকষান পদক্র কষাদে 
এই িরদনর তঠকষােষার বষা িরবরষাহকষারধী দ্ষারষা প্রকষাশ করষা হয়, িষাহদল 
আপনষার বট্যষাখট্যষাও েদলর কষাদে প্রকষাশ করদি হদব।

প্রকাতির আতগ সম্মমি
বট্যসক্তগিরষাদব শনষাক্তদযষাগট্য িথট্য পষাওয়ষার আদগ পপিষামষািষার িম্মতি অবশট্যই 
পষাওয়ষা আবশট্যক:

• পষািভু  সি (34 সিএফআর 303.414) এবং এফআরপপএ (34 সিএফআর 
99.31) এর অিধীদন িষা করষার অনুমতি নষা যপদল পষািভু  সি(34 সিএফআর 
303.414) এর অিধীদন তঠকষােষার বষা িরবরষাহকষারধীর কমভুকিভু ষা বষা 
িরবরষাহকষারধীর কমভুকিভু ষা েষাডষা অনট্য কষাদরষা কষাদে প্রকষাশ করষা হদব; বষা 

• পষািভু  সি-এর অিধীদন একসি প্রদয়ষাজনধীয়িষা পূরণ করষা েষাডষা অনট্য যয যকষান 
উদদেদশট্য বট্যবহৃি হয়।

আপনষার িন্তষাদনর শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা নসথ যথদক প্রষাপ্ত িথট্য প্রষারসম্ভক 
মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাহকষারধীর দ্ষারষা আপনষার িম্মতি বট্যিধীি অনট্য 
িংস্ষাগুপলদি প্রকষাশ করষা যষাদব নষা যতে নষা তঠকষােষার বষা িরবরষাহকষারধী 
এফইআরপপএ(FERPA)-এর অিধীদন এসি করষার অনুমতি নষা পষায়। আপতন 
যতে িম্মতি তেদি অস্বধীকষার কদরন, িষাহদল শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধী 
প্রিট্যষাখট্যষান িম্পতকভু ি পদ্ধতিগুপল বষাস্বষায়ন কদর, যযমন আপনষাদক বট্যষাখট্যষা 
কদর তকরষাদব িম্মতি প্রেষান নষা করষা আপনষার িন্তষাদনর শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা 
পষাওয়ষার ক্মিষাদক প্ররষাতবি কদর, যিক্ণ নষা প্রসরিয়ষাগুপল আপনষার িম্মতি 
প্রিট্যষাখট্যষান করষার অতিকষারদক অগ্রষাহ্য নষা কদর।

পষািভু  সি এর অিধীদন, ইএিআইসি-এর আপনষার িন্তষাদনর নষাম এবং জদন্মর 
িষাতরখ এবং আপনষার যযষাগষাদযষাদগর িথট্য (আপনষার নষাম, তঠকষানষা এবং 
যিপলদফষান নম্বর িহ) রষাষ্ট্রীয় শশক্ষা িংস্ষা (িবভুিষািষারদণর তনদেভু শনষা অিধীক্ক 
অতফি) এবং আপনষার শশশু যযখষাদন থষাদক যিই স্ষানধীয় শশক্ষা িংস্ষার (স্ষানধীয় 
যজলষা সু্ল) িষাদথ আপনষার অনুমতি েষাডষাই প্রকষাশ করদি হদব। আইডিইএ-
এর খণ্ড তব এর অিধীদন পতরদেবষার জনট্য িম্ভষাবট্য িমস্ শশশু ডিডনিি করষার 
জনট্য এই িথট্যসি প্রদয়ষাজন।
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প্রতিবন্ধী শিক্ষা আইন (আইডিয়ষা)-পষার্ট  সি প্রসিডিউরষাল সিফগষাি্ট ি (সপররন্ট রষাইরি) 

যরকদিভু র যগষাপনধীয়িষা তনসচিি করদি তনম্নপলশখি িুরক্ষা বট্যবস্ষা অবশট্যই 
থষাকষা উডিি:

• প্রতিসি শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধীদক অবশট্যই িংগ্রহ, 
রক্ণষাদবক্ণ, িঞ্চয়, প্রকষাশ এবং ধ্ংদির পযভুষাদয় বট্যসক্তগিরষাদব 
শনষাক্তদযষাগট্য িদথট্যর যগষাপনধীয়িষা রক্ষা করদি হদব।

• প্রতিসি শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধীর একজন কমভুকিভু ষা যয যকষান 
বট্যসক্তগি রষাদব শনষাক্তদযষাগট্য িদথট্যর যগষাপনধীয়িষা তনসচিি করষার েষাতয়দত্ব 
থষাদকন।

• বট্যসক্তগিরষাদব শনষাক্তদযষাগট্য িথট্য িংগ্রহ বষা বট্যবহষার করষা িকল বট্যসক্তদক 
অবশট্যই ওয়ষাশশংিদনর পষািভু  সি নধীতি এবং পদ্ধতি িম্পদকভু  প্রশশক্ণ বষা 
তনদেভু শনষা গ্রহণ করদি হদব যষা আইডিয়ষা এবং এফইআরপপএ যমদন িদল।

• প্রতিসি শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধীদক অবশট্যই জনপতরেশভুদনর 
জনট্য, িংস্ষার মদিট্য যিই িমস্ কমভুিষারধীদের নষাম এবং পদের একসি 
বিভু মষান িষাপলকষা বজষায় রষাখদি হদব যষাদের বট্যসক্তগি রষাদব শনষাক্তদযষাগট্য 
িথট্য পষাওয়ষা যষায়।

• শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাহকষারধীর পপিষামষািষাদক অবশট্যই অবডহি 
করদি হদব যখন পষািভু  সি এর অিধীদন আপনষার শশশু বষা পতরবষারদক 
বট্যসক্তগিরষাদব শনষাক্তকরণদযষাগট্য িথট্য িংগ্রহ করষা, রক্ণষাদবক্ণ করষা 
বষা বট্যবহষাদরর প্রদয়ষাজন যনই, 20 ইউএিসি 1232f এর তজইপপএ(GEPA) 
তবিষান, এবং ইডিতজএআর(EDGAR), 34 সিএফআর(CFR) অংশ 76 এবং 
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• যখন শশশু বষা পতরবষাদরর যিবষা বট্যবস্ষার জনট্য িদথট্যর আর প্রদয়ষাজন থষাদক 
নষা, পপিষামষািষার অনুদরষাদি িথট্যসি নষ্ করদি হদব।

আপনষার িন্তষাদনর নষাম, জন্ম িষাতরখ, পতরদেবষা িমন্বয়কষারধী(গুপল) এর 
পপিষামষািষার যযষাগষাদযষাদগর িদথট্যর নষাম (তঠকষানষা এবং যফষান নম্বর িহ) এবং 
শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা প্রেষানকষারধী (গুপল)(এফআরসি)(FRCs), এর বডহরষাগি 
যরকিভু ি এবং প্রস্ষান যিিষা (প্রস্ষান করষার পদর বের এবং বয়ি এবং যয 
যকষানও কষাযভুরিম প্রস্ষান করষার পদর প্রদবশ করষাদনষা িহ) িময় িধীমষা েষাডষাই 
বজষায় রষাখষা যযদি পষাদর।

মবতরাি মিষ্পমতির পদ্ধমি।
আপনষার িন্তষাদনর শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা কমভুিূিধী িম্পদকভু  যতে আপনষার উদদ্গ 
থষাদক, অনুগ্রহ কদর যি দ্রুি িম্ভব এফআরসি বষা আইএফএিপপ েদলর 
িষাদথ িংদযষাগ করুন। ইএিআইসি প্প্রষাগ্রষাম িবভুতনম্ন পযভুষাদয় মিষাননদকট্যর 
িমষািষানদক উৎিষাডহি কদর। যষাইদহষাক, যতে একসি উদদ্গ অনষানুষ্ষাতনকরষাদব 
িমষািষান করষা নষা যষায়, তববষাে তনষ্পতত্তর তবকল্প উপলব্ধ।

আপতন যতে আপনষার িন্তষাদনর িনষাক্তকরণ, মূলট্যষায়ন, স্ষান তনিভুষারণ, বষা 
আপনষার শশশু বষা পতরবষারদক শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাদহর তবেদয় 
যকষানও শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাহকষারধীর িষাদথ একমি নন িদব 
আপতন আপনষার উদদ্গগুপলর িমদয়ষাডিি িমষািষাদনর জনট্য অনুদরষাি করদি 
পষাদরন।

িীতে মবিকণি  সিািাতির জি্য আপিার কাতে উপিব্ধ মিিরি আিুষ্ামিক 
পদ্ধমি রতয়তে। এর িতি্য িি্যস্থিা, একরি মিরতপক্ কারতণ প্রররিয়া 
শুিামি এবং প্রিাসমিক অমভত�াগ অন্তভুণি ক্ত রতয়তে।

িি্যস্থিা
মিট্যস্িষা আপনষাদক অ-তবদরষািধী উপষাদয় মিতবদরষাি িমষািষান করষার জনট্য 
একসি িুদযষাগ িরবরষাহ কদর।

এসি যস্বচ্ষাদিবধী এবং উরয় পদক্র অবষাদি িম্মি হদি হদব।

রষাষ্ট্রীয় যনিৃদত্বর এদজপ্সি পপিষা-মষািষাদের এবং শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা 
িরবরষাহকষারধীদের অফষার করষার জনট্য পদ্ধতিগুপল প্রতিষ্ষা করদি পষাদর যষা 
মিট্যস্িষা প্রসরিয়ষাসি আপনষার জনট্য িুতবিষাজনক িমদয় এবং স্ষাদনর িষাদথ 
যেখষা করষার একসি িুদযষাগ গ্রহদণর িুদযষাগ নষা যেয়, একসি হিষাশ েল িদঙ্গ 
(তনরদপক্ মিট্যস্িষা), মিট্যস্িষা প্রসরিয়ষাসির িুতবিষাগুপল বট্যষাখট্যষা করষার জনট্য 
এবং এর বট্যবহষারদক উি্িষাডহি করষার জনট্য যক রষাদজট্যর যকষানও তবিকভু  
তনষ্পতত্ত িত্তষা, বষা যকষানও পপিষামষািষার প্রশশক্ণ এবং িথট্য যকন্দ্র বষা িম্প্রেষায় 
পপিৃিম্পে িংস্ষান যকদন্দ্রর িষাদথ িুসক্তবদ্ধ।

মিট্যস্িষার জনট্য একসি অনুদরষাদির রষাষ্ট্রীয় যনিৃস্ষানধীয় িংস্ষা রসিদের পর 
িময়মি মিট্যস্িষা িম্পন্ন করদি হদব এবং একসি তনরদপক্ প্রসরিয়ষার 
শুনষাতনদি আপনষার অতিকষার অস্বধীকষার বষা তবলতম্বি করদি বট্যবহষার করষা 
হদব নষা অথবষা পষািভু  সি-এর অিধীদন আপনষার অনট্য যকষান অতিকষার অস্বধীকষার 
করদি বট্যবহষার করষা হদব নষা।

মিট্যস্িষা িময়মি তনিভুষারণ করষা হদব এবং উরয় পদক্র জনট্য িুতবিষাজনক 
অবস্ষাদন অনুসষ্ি হদব। একজন েক্ ও তনরদপক্ মিট্যস্িষাকষারধী, তযতন 
কষাযভুকর মিট্যস্িষার যকৌশলগুপলদি প্রশশক্ণপ্রষাপ্ত, উরয় পদক্র িষাদথ ববঠক 
করদবন অনষানুষ্ষাতনক, অতবশ্ষািট্য পতরদবদশ এই তবদরষাদির িমষািষান খঁুদজ 
যপদি।

রষাষ্ট্রীয় যনিৃস্ষানধীয় িংস্ষা যযষাগট্যিষািম্পন্ন তনরদপক্ মিট্যস্িষাকষারধীদের একসি 
িষাপলকষা বজষায় রষাদখ যষারষা প্রতিবন্ধী শশশু এবং িষাদের পতরবষাদরর জনট্য 
প্রষাথতমক হস্দক্প যিবষা প্রেষান িম্পতকভু ি আইন এবং তনয়মকষানুন িম্পদকভু  
জ্ষানধী। মিট্যস্িষাকষারধীদের অবশট্যই এদলষাদমদলষা, পযভুষাবৃতত্তমূলক বষা অনট্য 
তনরদপক্ তরতত্তদি তনবভুষািন করষা উডিি। মিট্যস্িষার উন্নতিিষািদনর জনট্য যয 
যকষানও িরষার বট্যয় িহ মিট্যস্িষার বট্যদয়র জনট্য রষাষ্ট্রীয় যনিৃদত্বর িংস্ষা েষায়বদ্ধ।

মিট্যস্িষার মষািট্যদম মিতবদরষািসি িমষািষান করষা হদল, পক্গুপলদক অবশট্যই 
আইনি বষািট্যিষামূলক িুসক্ত িম্পন্ন করদি হদব যষা যরজদুলশদনর বণভুনষা 
তেদয়দে এবং বদলদে যয মিট্যস্িষা প্রসরিয়ষা িলষাকষালধীন িমস্ আদলষািনষা 
অবশট্যই যগষাপনধীয় হদি হদব এবং পরবিভু ধী যকষানও প্রসরিয়ষা শুনষাতনদি বষা 
যেওয়ষানধী কষাযভুরিদম প্রমষাণ ডহিষাদব বট্যবহষার করষা যষাদব নষা । এই িুসক্ত অবশট্যই 
আপনষার এবং রষাষ্ট্রীয় যনিৃস্ষানধীয় িংস্ষার একজন প্রতিতনতি দ্ষারষা স্বষাক্র 
করদি হদব যষার িংস্ষাদক যবঁদি রষাখষার ক্মিষা আদে। পলশখি, স্বষাক্তরি 
মিট্যস্িষা িুসক্ত উপযুক্ত এখতিয়ষাদরর যয যকষান রষাষ্ট্রীয় আেষালদি বষা মষাতকভু ন 
যুক্তরষাষ্টষ্টর যজলষা আেষালদি প্রদযষাজট্য।

মিট্যস্িষা আপনষাদক যয যকষান িময় একসি তনরদপক্ যথষাযথ প্রসরিয়ষার 
শুনষাতনর অনুদরষাি করদি বষািষা যেয় নষা। আপতন একই িষাদথ মিট্যস্িষার জনট্য 
একসি অনুদরষাি েষাশখল করদি পষাদরন এবং তনম্নপলশখি পৃষ্ষায় বসণভুি একসি 
তনরদপক্ যথষাযথ প্রসরিয়ষার শুনষাতনর জনট্য আদবেন করদি পষাদরন।
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মিরতপক্ �িা�ি প্রররিয়া শুিামি।
একসি তনরদপক্ কষারদণ প্রসরিয়ষা শুনষাতন একসি তনরদপক্ শ্রবণ কমভুকিভু ষা 
দ্ষারষা পতরিষাপলি একসি আনুষ্ষাতনক প্রসরিয়ষা এবং পতরবষাদরর পদক্ িষাদের 
িন্তষাদনর পদক্ পৃথক অতরদযষাগ েষাদয়র করদি িষাইদল এসি একসি তবকল্প। 

তনরদপক্ যথষাযথ প্রসরিয়ষার শুনষাতন িম্পন্ন করদি হদব, এবং অনুদরষাদির 30 
তেদনর মদিট্য একসি পলশখি পীডন বিতর করদি হদব। (মিট্যস্িষা, যতে যিষ্ষা 
করষা হয়, একই 30 কট্যষাদলন্ডষার তেদনর মদিট্য হদি হদব।) 

শুনষাতন কমভুকিভু ষাদের যথষাযথ প্রসরিয়ষা শুনষাতন পতরিষালনষার জনট্য তনযুক্ত করষা 
হয়। শ্রবণকষারধী কমভুকিভু ষাদের অবশট্যই পষািভু  সি এর তবিষান এবং যযষাগট্য শশশু 
এবং িষাদের পতরবষাদরর জনট্য উপলব্ধ প্রদয়ষাজনধীয়িষা এবং পতরদেবষা িম্পদকভু  
জ্ষান থষাকদি হদব এবং তনম্নপলশখি েষাতয়ত্বগুপল িম্পষােন করদি হদব:

• অতরদযষাগ িম্পতকভু ি প্রষািতঙ্গক িদথট্যর উপস্ষাপনষা শুনুন, িমিট্যষাগুপলর 
িষাদথ িম্পতকভু ি িমস্ িথট্য পরধীক্ষা করুন এবং অতরদযষাদগর িময় মদিষা 
িমষািষাদন যপৌেঁষাদনষার যিষ্ষা করুন।

• একসি পলশখি সিদ্ধষান্ত িহ রষাদজট্যর বট্যদয় কষাযভুরিদমর একসি যরকিভু  
িরবরষাহ করুন।

মিট্যস্িষাকষারধী এবং শ্রবণ কমভুকিভু ষা িম্পদকভু : মিট্যস্িষাকষারধী এবং যথষাযথ 
প্রসরিয়ষা শুনষাতন অতফিষারদের অবশট্যই 'তনরদপক্' হদি হদব। তনরদপক্ অথভু হ'ল 
মিট্যস্িষা বষা শ্রবণকষারধী অতফিষার ডহিষাদব তনযুক্ত বট্যসক্ত: (1) রষাষ্ট্রীয় যনিৃত্ব িংস্ষার 
যকষানও কমভুিষারধী নয়, প্রষাথতমক হস্দক্প যিবষা িরবরষাহকষারধী শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা 
পতরদেবষা, অনট্যষানট্য পতরদেবষা বষা িন্তষাদনর যত্ন প্রেষাদনর িষাদথ জডডি; এবং 
(2) যকষান বট্যসক্তগি বষা যপশষাগি আগ্রহ যনই যষা এই প্রসরিয়ষা বষাস্বষায়দন িষার 
বস্তুতনষ্িষার িষাদথ দ্ন্দ্ব করদব। যয বট্যসক্ত অনট্যথষায় মিট্যস্িষা বষা শ্রবণ কমভুকিভু ষা 
ডহিষাদব যযষাগট্যিষা অজভু ন কদরন তিতন রষাজট্য যনিৃত্ব িংস্ষার একজন কমভুিষারধী 
নন, যথষািমদয়র পূদবভু মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাহকষারধীর জনট্যই কষারণ 
যিই বট্যসক্তদক িংস্ষা বষা কষাযভুরিম দ্ষারষা মিট্যস্িষা বষা যথষাযথ প্রসরিয়ষা শুনষাতনর 
তবিষানগুপল বষাস্বষায়দনর জনট্য প্রেষান করষা হয়।

পষািভু  সি এর অিধীদন এই প্রসরিয়ষাগুপলর অিধীদন যকষানও তনরদপক্ কষারদণ 
প্রসরিয়ষা শুনষাতনদি আপনষাদক নধীদি িষাপলকষারুক্ত অতিকষারগুপল যেওয়ষা হদব।

• পরষামশভু (আপনষার খরদি) এবং পষািভু  সি-এর অিধীদন যযষাগট্য শশশুদের জনট্য 
শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা িম্পদকভু  তবদশে জ্ষান বষা প্রশশক্ণ প্রষাপ্ত বট্যসক্তদের 
দ্ষারষা উপদেশ যেওয়ষা (আপনষার খরদি)।

• িষাক্ট্য প্রমষাণ এবং িষান্ত্বনষা উপস্ষাপন করষা, রিিপরধীক্ষা করষা এবং 
িষাক্ধীদের অংশগ্রহদণ বষািট্য করষা।

• শুনষাতনদি এমন যকষানও প্রমষাণ প্রবিভু ন তনতেদ্ধ করষা যষা আপনষার পদক্ 
কমপদক্ পষঁাি কট্যষাদলন্ডষার তেন আদগ প্রকষাশশি হয়তন।

• আপনষার তবনষা বট্যদয় শুনষাতনর পলশখি বষা ববেুট্যতিন রষারবতি প্রতিপলপপ 
যপদি। (শব্দ কিৃভু ক কথষা)

• আপনষাদক তবনষা বট্যদয় িিট্য ও সিদ্ধষাদন্তর পলশখি সিদ্ধষান্তগুপল অজভু ন 
করদি।

এই প্রসরিয়ষায় বসণভুি তনরদপক্ যথষাযথ প্রসরিয়ষার শুনষাতন এমন একসি িমদয় 
এবং স্ষাদন িম্পন্ন করদি হদব যষা আপনষার জনট্য যুসক্তিঙ্গিরষাদব িুতবিষাজনক। 
রষাষ্ট্রীয় যনিৃস্ষানধীয় িংস্ষা আপনষার অতরদযষাগ পষাওয়ষার 30 তেন পদর, তনরদপক্ 
যথষাযথ প্রসরিয়ষার শুনষাতন িম্পন্ন করদি হদব এবং একসি পলশখি সিদ্ধষান্ত 
প্রতিসি পক্দক জষানষাদি হদব। শ্রবণ কমভুকিভু ষা উরয় পদক্র অনুদরষাদি 30 
তেদনর যবশশ িময় মঞু্জর করদি পষাদরন। তনরদপক্ কষারদণ প্রসরিয়ষাকরদণর 
শুনষাতনর ফলষাফল এবং সিদ্ধষাদন্ত িন্তুষ্ যয যকষানও পদক্র আইদনর রষাজট্য বষা 
যফিষাদরল আেষালদি একসি নষাগতরক পেদক্প যনওয়ষার অতিকষার রদয়দে।

একসি যথষাযথ প্রসরিয়ষা (িময়িধীমষা) অতরদযষাদগর িষাদথ জডডি যয যকষান 
প্রসরিয়ষার িময়, যতে নষা শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধী এবং আপতন 
অনট্যথষায় িম্মি নষা হন, আপনষার িন্তষান এবং পতরবষার আইএফএিপপ-যি 
ডিডনিি তনিভুষারণ-এ যথষাযথ শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা যপদি থষাকদব।

যতে অতরদযষাগসি পষািভু  সি-এর অিধীদন প্রষাথতমক পতরদেবষাগুপলর জনট্য একসি 
আদবেনপত্ জডডি থষাদক, িষাহদল আপনষার িন্তষান এবং পতরবষারদক অবশট্যই 
যিই িব যিবষা প্রেষান করদি হদব যষার বষােষানুবষাে যনই ।

প্রিাসমিক অমভত�াগ।
উপদর িষাপলকষারুক্ত মিট্যস্িষা এবং যথষাযথ প্রসরিয়ষা শুনষাতন প্রসরিয়ষা েষাডষাও, 
অনট্য রষাজট্য িহ যকষান বট্যসক্ত বষা িংস্ষা যয যকষান িরকষারধী িংস্ষা বষা যবিরকষাতর 
যিবষা প্রেষানকষারধীর তবরুদদ্ধ পলশখি অতরদযষাগ েষাদয়র করদি পষাদর, যষার মদিট্য 
রদয়দে যয যকষান শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধী যষা পষািভু  সি প্প্রষাগ্রষাদমর 
প্রদয়ষাজনধীয়িষা লঙ্ঘন করদে। রষাষ্ট্রীয় যনিৃস্ষানধীয় িংস্ষা পপিষামষািষা এবং 
অনট্যষানট্য আগ্রহধী বট্যসক্তদের কষাদে রষাষ্টষ্টর অতরদযষাগ পদ্ধতি বট্যষাপকরষাদব প্রিষার 
কদর, যষার মদিট্য রদয়দে অতররষাবক প্রশশক্ণ এবং িথট্য যকন্দ্র, িুরক্ষা এবং 
ওকষালতি িংস্ষা, এবং অনট্যষানট্য যথষাযথ িত্তষা।

অতরদযষাগসিদি অবশট্যই অন্তরুভু ক্ত থষাকদি হদব:

• একসি তববৃতি যয প্রিষান িংস্ষা, িবভুিষািষারদণর িংস্ষা, বষা শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা 
যিবষা প্রেষানকষারধী পষািভু  সি এর প্রদয়ষাজনধীয়িষা লঙ্ঘন কদরদে।

• যয িদথট্যর উপর তরতত্ত কদর তববৃতিসি করষা হদয়দে।

• অতরদযষাগ পূরণকষারধী বট্যসক্তর স্বষাক্র এবং যযষাগষাদযষাদগর িথট্য।

• যতে যকষান তনতেভু ষ্ শশশুর প্রতি লঙ্ঘদনর অতরদযষাগ আনষা হয়:

- নষাম এবং তঠকষানষা যযখষাদন শশশুসি থষাদক।
- শশশুর শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষার িুসক্ত বষা শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা 

িরবরষাহকষারধীর নষাম।
- শশশুর িমিট্যষার প্রকৃতি িম্পদকভু  একসি বণভুনষা, যষার মদিট্য রদয়দে িমিট্যষা 

িম্পতকভু ি িথট্য।
- অতরদযষাগ েষাদয়দরর িময় জষানষা এবং উপলব্ধ পযভুন্ত িমিট্যষার একসি 

প্রস্ষাতবি িমষািষান।
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প্রতিবন্ধী শিক্ষা আইন (আইডিয়ষা)-পষার্ট  সি প্রসিডিউরষাল সিফগষাি্ট ি (সপররন্ট রষাইরি) 

করিি িঙ্ঘি এক (1) বেতরর িতি্য রাষ্ট্রীয় গিিৃস্থািীয় সংস্থা কিৃণি ক 
প্রিাসমিক অমভত�াগ দাশিি এবং গ্রহণ করতি হতব। অতরদযষাগ 
পূরণকষারধী বট্যসক্ত বষা িংস্ষাদক অবশট্যই শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধীর 
কষাদে অতরদযষাদগর একসি অনুপলপপ যপশ করদি হদব।

একবষার রষাষ্ট্রীয় যনিৃস্ষানধীয় িংস্ষা এই অতরদযষাগ যপদল, এর জনট্য 60 সি 
পতঞ্জকষা তেন আদে:

• যতে রষাষ্ট্রীয় যনিৃদত্বর িংস্ষা তনিভুষারণ কদর যয িেন্ত প্রদয়ষাজন িদব একসি 
অন-িষাইি স্বি্রি অন-িষাইি িেদন্তর পতরিষালনষা করষা।

• অতরদযষাগ পূরণকষারধী বট্যসক্ত বষা িংস্ষাদক অতরদযষাদগর অতরদযষাগ িম্পদকভু  
যমৌশখকরষাদব বষা পলশখিরষাদব অতিতরক্ত িথট্য জমষা যেওয়ষার একসি িুদযষাগ 
তেন।

• যনিৃত্ব িংস্ষার তবদবিনষার তরতত্তদি িংস্ষা / িরবরষাহকষারধীদের অতরদযষাদগর 
জবষাব যেওয়ষার একসি িুদযষাগ প্রেষান করুন, অতরদযষাগসি িমষািষাদনর 
প্রস্ষাব এবং িমস্ পদক্র মিট্যস্িষায় জডডি হওয়ষার িুদযষাগ রদয়দে। 

• িমস্ প্রষািতঙ্গক িথট্য পযভুষাদলষািনষা করুন এবং পষািভু  সি এর প্রদয়ষাজনধীয়িষা 
লঙ্ঘদনর ঘিনষা ঘদিদে তকনষা যি িম্পদকভু  একসি স্বষািধীন িংকল্প করুন।

• অতরদযষাদগর প্রতিসি অতরদযষাগদক িদম্বষািনকষারধী এবং পলি িংস্ষার 
িূডষান্ত পঙু্গ হওয়ষার জনট্য িথট্য ও উপিংহষাদরর অনুিন্ষান এবং িেদন্তর 
গদবেণষাগুপল িম্বপলি অতরদযষাগ পূরণকষারধী বট্যসক্তদক একসি পলশখি 
সিদ্ধষান্ত জষাতর করুন।

যতে িূডষান্ত অবনতি তনদেভু শ কদর যয উপযুক্ত পতরদেবষাগুপল িরবরষাহ করষা 
হয়তন / করষা হদচ্ নষা, রষাষ্ট্রীয় যনিৃদত্বর িংস্ষাদক অবশট্যই িদম্বষািন করদব:

• যথষাযথ যিবষা প্রেষাদন বট্যথভুিষা, যষার মদিট্য রদয়দে অতরদযষাদগর তবেয় এবং 
আপনষার পতরবষাদরর (যযমন ক্তিপূরণমূলক যিবষা বষা আসথভুক ক্তিপূরণ) 
আপনষার িন্তষাদনর িষাডহেষা পূরদণর জনট্য যথষাযথ িংদশষািনধী কষাযভুরিমিহ; 
এবং

• প্রতিবন্ধী এবং িষাদের পতরবষাদরর িকল শশশু এবং শশশুদের জনট্য 
যথষাযথ রতবেট্যদি যিবষা প্রেষাদনর বট্যবস্ষা।

রষাষ্ট্রীয় যনিৃস্ষানধীয় এদজপ্সিদক অবশট্যই এই বট্যবস্ষা কষাযভুকর বষাস্বষায়দনর 
পদ্ধতি অন্তরুভু ক্ত করদি হদব, যতে প্রদয়ষাজন হয়, যষার মদিট্য রদয়দে প্রযুসক্তগি 
িহষায়িষা কষাযভুরিম, আদলষািনষা এবং িংদশষািনধী কষাযভুরিম।

যতে যকষান পলশখি অতরদযষাগ পষাওয়ষা যষায় যষা একসি যথষাযথ প্রসরিয়ষার 
শুনষাতনর তবেয়, অথবষা একষাতিক তবেয় িষারণ কদর, যষার মদিট্য এক বষা 
একষাতিক শুনষাতনর অংশ, িষাহদল রষাষ্ট্রীয় যনিৃস্ষানধীয় িংস্ষাদক অবশট্যই শুনষাতন 
যশে নষা হওয়ষা পযভুন্ত যথষাযথ প্রসরিয়ষার শুনষাতনদি যয অতরদযষাদগর যয যকষান 
অংশ আলষােষা কদর রষাখদি হদব। যষাইদহষাক, অতরদযষাদগর যয যকষান িমিট্যষা 
যষা যথষাযথ প্রসরিয়ষার অংশ নয় িষা এই নসথদি বসণভুি 60 কট্যষাদলন্ডষার তেদনর 
িময়দরখষা এবং অতরদযষাগ প্রসরিয়ষার মদিট্য িমষািষান করদি হদব।

যয অতরদযষাগগুদলষা ইদিষামদিট্য একসি তনরদপক্ প্রসরিয়ষায় সিদ্ধষান্ত যনওয়ষা 
হদয়দে িষা এই প্রসরিয়ষার অিধীদন তবদবিনষা করষা যষাদব নষা। রষাষ্ট্রীয় যনিৃস্ষানধীয় 
এদজপ্সিদক অবশট্যই অতরদযষাগকষারধীদক জষানষাদি হদব যয শুনষাতন বষািট্যিষামূলক। 

যকষানও িরকষারধী িংস্ষার বষা যবিরকষারধী পতরদেবষা িরবরষাহকষারধীর (একসি 
শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষাতে তঠকষােষার বষা শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা 
িরবরষাহকষারধী িহ) অতরদযষাগকষারধী একসি যথষাযথ প্রসরিয়ষা সিদ্ধষান্ত বষাস্বষায়দন 
বট্যথভুিষা রষাষ্ট্রীয় যনিৃত্ব এদজপ্সি দ্ষারষা িমষািষান করদি হদব।

সাতরাতগি বাবা-িা।
পষািভু  সি এর অিধীন যযষাগট্য শশশুদের অতিকষার িুরসক্ি যতে:

• যকষান পপিষামষািষাদক ডিডনিি করষা যষাদচ্ নষা;
• শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধী, যুসক্তিঙ্গি প্রদিষ্ষার পর, একজন 

অতররষাবকদক খঁুদজ যবর করদি পষাদর নষা; বষা
• শশশুসি রষাষ্টষ্টর আইদনর অিধীদন ওয়ষাশশংিন রষাদজট্যর একসি প্রতিপষালট্য। 

একজন বট্যসক্তদক পরবিভু ধী পদ্ধতি অনুযষায়ধী পপিষামষািষার জনট্য "িষাদরষাদগি" 
ডহদিদব কষাজ করষার েষাতয়ত্ব যেওয়ষা হয়।

পদ্ধতিগুপলর মদিট্য একসি শশশুদক িষাদরষাদগি পপিষা-মষািষার প্রদয়ষাজন তকনষা 
িষা তনিভুষারদণর জনট্য একসি পদ্ধতি অন্তরুভু ক্ত রদয়দে এবং িন্তষাদনর একসি 
িষাদরষাদগি পপিষা-মষািষার প্রদয়ষাজন তকনষা িষা তনিভুষারদণর 30 কট্যষাদলন্ডষাদরর যবশশ 
তেন পদর িন্তষাদনর জনট্য একসি িষাদরষাদগি বরষাদে করষার যুসক্তিঙ্গি প্রদিষ্ষা 
করষা উডিি।

িষাদরষাদগি তনবভুষািন করষার িময় তনম্নপলশখি মষানেণ্ডগুপল তনদয়ষাগ করষা 
হয়। িষাদরষাদগি পপিষামষািষা প্রতিসি শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধী দ্ষারষা 
তনবভুষাডিি হয় এবং অবশট্যই তনম্নপলশখি প্রদয়ষাজনধীয়িষাগুপল পূরণ করদি হদব:

• িষার প্রতিতনতিত্বকষারধী শশশুর স্বষাদথভুর িষাদথ দ্ন্দ্ব কদর এমন যকষান বট্যসক্তগি 
এবং যপশষাগি আগ্রহ যনই।

• জ্ষান এবং েক্িষা রদয়দে যষা িন্তষাদনর পযভুষাপ্ত প্রতিতনতিত্ব তনসচিি কদর।
• যকষানও রষাষ্ট্রীয় িংস্ষার কমভুিষারধী বষা শশশু বষা শশশুসির যকষানও পতরবষাদরর 

িেিট্যদক শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা, শশক্ষা, যত্ন, বষা অনট্যষানট্য পতরদেবষা 
িরবরষাহকষারধী যকষানও বট্যসক্তর কমভুিষারধী নয়। যয বট্যসক্ত এই প্রসরিয়ষার 
অিধীদন িষাদরষাদগি পপিষামষািষা হওয়ষার যযষাগট্যিষা অজভু ন কদর, যি শুিুমষাত্ 
একজন কমভুিষারধী নয়, িষাদক একসি শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধী 
দ্ষারষা যবিন যেওয়ষা হয় একজন িষাদরষাদগি পপিষামষািষা ডহদিদব কষাজ করষার 
জনট্য।

যখন যকষানও শশশু ওয়ষাশশংিন রষাদজট্যর প্রতিপষালট্য হয় বষা পষাপলি যদত্ন স্ষাপন 
করষা হয়, শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা পতরদেবষা িরবরষাহকষারধী িংস্ষাদক অবশট্যই িরকষারধী 
িংস্ষার িষাদথ পরষামশভু করদি হদব যষাদক িন্তষাদনর যত্ন অপভুণ করষা হদয়দে।

রষাষ্টষ্টর যকষান প্রতিপষালট্য শশশুর যক্ষ্টত্, শীঘ্র মিট্যবতিভু িষা যিবষা প্রেষানকষারধী 
িংস্ষা দ্ষারষা তনযুক্ত হওয়ষার পতরবদিভু , শশশুর মষামলষা তবিষারক িত্তষাবিষায়ক 
ডহদিদব িষাদরষাদগি পপিষামষািষাদক তনদয়ষাগ তেদি পষাদরন যিক্ণ পযভুন্ত 
তনবভুষািনসি উপদরষাক্ত তনবভুষািদনর মষানেণ্ড পূরণ কদর।

িষাদরষাদগি পপিষামষািষার পষািভু  সি-এর অিধীদন িকল উদদেদশট্যর জনট্য 
পপিষামষািষার িমষান অতিকষার আদে।
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গ�াগাত�াতগর িি্য
যতে আপনষার পদ্ধতিগি তনরষাপত্তষা যবষ্নধী িম্পদকভু  আরও িদথট্যর প্রদয়ষাজন 
হয় িদব আপনষার স্ষানধীয় পতরবষার িংস্ষান িমন্বয়কষারধী এফআরসি-এর িষাদথ 
যযষাগষাদযষাগ করুন:

অথবষা

আপতন যতে যকষান অতরদযষাগ েষাদয়র করষার পতরকল্পনষা কদরন, মিট্যস্িষা 
এবং/অথবষা একসি যথষাযথ প্রসরিয়ষার শুনষাতন রিনষা কদরন, িষাহদল অনুগ্রহ 
কদর আপলভু িষাদপষািভু  ফর শশশু এবং শশশুদের ইএিআইসি প্প্রষাগ্রষাদমর িষাদথ 
যযষাগষাদযষাগ করুন:

শিশু, �বুক ও পমরবারসিূতহর ওয়াশিংিি রাজ্য মবভাগ
 শশশু ও শশশুদের জনট্য প্রষাথতমক িহষায়িষা ইএিআইসি
PO Box 40970
Olympia, Washington 98504-0970
যফষান: (360) 725-3500
ফট্যষাসে: (360) 725-4925
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

গপতরন্ট এডতভাতকরস মরতসাসণি:
ওয়ষাশশংিন যপর  
(কষাদজর জনট্য অংশীেষাতরত্ব, ক্মিষায়দনর জনট্য মিষামি)
6316 S. 12th St.
Tacoma, Washington 98465
Phone: 1-(800) 5-PARENT
ফট্যষাসে: (253) 566-8052
www.wapave.org

আপতন যতে যকষান তবকল্প তবনট্যষাি বষা রষােষায় এই নসথর অনুপলপপ িষান, অনুগ্রহ কদর ডিসিওয়ষাইএফ িষাংতবিষাতনক িম্পকভু   
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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