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ব্যতিক্রমী তিক্ষা 

 

নভেম্বর 2021 

এই চিঠি থেভে সরোচর এবং থবসরোচর সু্কল পছন্দ চনর্ ধারভের থেভে 504 থ াগ্য এেজন চিোেীর বাবা-

মা চিসাভব আপনার চবেল্প সম্পভেধ জানভে পারভবন। 2007 সাভল জর্জধযা থেভের আইনসো েেত ধে এেঠে 

রাষ্ট্রীয আইভনর অর্ীভন এবং 2021 (SB47)-এর এেঠে সংভিার্নী পাভসর মার্যভম, চবভিষ চিো গ্রিেোরী 

চিোেীভের এবং 1973 সাভলর চরিযাচবচলভেিন অযাভের 504 র্ারার অর্ীভন থসবা গ্রিেোরী চিোেীভের 

বাবা-মারা থ াগ্যোর মানেণ্ড পূরে েভর োভের সন্তানভে োভের আবাচসে চিচিভের মভর্য অনয এেঠে 

পাবচলে সু্কভল োভের আবাচসে চিচিভের বাইভর অনয এেঠে পাবচলে সু্কল, থেভের চিো পষ ধে দ্বারা 

পচরিাচলে বচর্র বা অন্ধভের জনয এেঠে রাষ্ট্রীয সু্কল অেবা এেঠে জর্জধযার চবভিষ িাচিো সম্পন্নভের জনয 

বতচি (Georgia Special Needs Scholarship, GSNS)-এ অংিগ্রিভের জনয অনুভমাচেে থবসরোচর সু্কভল 

পািাভে পাভর। 

জর্জধযার চবভিষ িাচিো সম্পন্নভের জনয বতচি (GSNS) েম ধসূচি (ড িস্ট্রিক্টের ( লু  (ছন্দের (যেবসাইটে (

সােে ( িস (10( িিাইেসয(ছি িিত) িভলা জর্জধযার সরোচর সু্কলগুভলাভে অর্যযনরে চবভিষ িাচিো 

সম্পন্ন চিোেীভের জনয চবেযামান এেঠে পতেে চিো েম ধসূচি। বযর্িগ্েেত ে চিো েম ধসূচির ( IEP) 

মার্যভম এই থসবা প্রোন েরা িয। আেসদে(প্রক্রিবই(অে ইটে(িিিিক(এসং(িেস বইিে(ক ই(িেব(থইেক(

  ইি  (মইধ্যেম(এসং(সকস (আােে (প্রইছযতই (িিিিেত(ছইযবই(যইব। 

জর্জধযা চিো চবোভগ্র ওভযবসাইভে https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-

Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx  GSNS সম্পভেধ বহু নচে রভযভছ,  া 

বাবা-মাভেরভে প ধাভলািনা েরভে পারভবন। 2022-2023 সু্কল চিোবছভরর জনয বতচির পচরমাে 2022-

এর মর্য জলুাইভযর মভর্য জর্জধযা চিো চবোভগ্র ওভযব থপইভজ পাওযা  াভব। 

জর্জধযার চবভিষ িাচিো সম্পন্নভের জনয বতচি েম ধসূচির জনয থ াগ্য িভে, 504-থ াগ্য চিোেীভে অবিযই 

চেনঠে প্রভযাজনীযো পূরে েরভে িভব: 

িিক্ষইথী  সযইগ্যতই  মইেদণ্ড 1 - থোভনা চিোেীর অবিযই এমন বাবা-মা/অচেোবে োেভে িভব  ারা 

বেধমাভন জর্জধযায বসবাস েভরন এবং েমপভে এে পর্িো বভষ ধর জনয থসখাভন বসবাস েরভছন, েভব, 

এে বছভরর প্রভযাজন প্রভ াজয িভব না  চে চিোেীর বাবা-মা আভগ্র বছভরর মভর্য জর্জধযায অবস্থানরে 

এেঠে সর্িয সামচরে পচরভষবা সেসয িন; এবং 

িিক্ষইথী  সযইগ্যতই  মইেদণ্ড 2- চিোেী আভগ্র সু্কল বছরঠে জর্জধযা পাবচলে সু্কভল োঠেভযচছল। পূভব ধর 

সু্কল বছভর উপচস্থচে মাভন িল থ , অভোবর এবং মািধ মাভস প্রচেঠে সু্কল বছভর পচরিাচলে েমপভে এেঠে 

FTE েম ধসূচির সময চিোেী এেঠে পাবচলে সু্কল চসভেম বা সু্কল চসভেভম অে ধাযভনর জনয নচেেুি 

িভযচছল । 

পূভব ধর সু্কল বছভর উপচস্থচে এই থেভে প্রভ াজয নয: 

• চিোেীর চপোমাোর থেউ এেজন জর্জধযাভে আভগ্ সর্িয োচযত্বিীল সামচরে থসবার সেসয 

চছভলন; অেবা 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
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• আভগ্র বছভর উপ ুি এখচেযাভরর আোলে েেত ধে জাচর েরা আভেি অনুসাভর চিোেীভে 

ফোর থেযার থেভে স্থাযী অচেোবেভত্বর অর্ীভন পািাভনা িভযভছ; অেবা 

• চিোেীঠে পূভব ধ রাষ্ট্রীয আইভন প্রেি বতচির জনয থ াগ্যো অজধন েভরচছল, এবং 

িিক্ষইথী  সযইগ্যতই  মইেদণ্ড 3- নীভির এে বা এোচর্ে িভেধর সাভে সম্পচেধে পবূ ধবেী সু্কল বছভর 

চিোেীঠের এেঠে 504 পচরেল্পনা ো ধের চছল: 

1. মভনাভ াগ্ ঘােচে জচনে িাইপারঅযােঠেচেঠে থরাগ্ (Attention deficit hyperactivity disorder, 

ADHD), মভনাভ াভগ্র ঘােচে জচনে থরাগ্ (Attention deficit disorder, ADD); 

2. অঠেজম থেেট্রাম চিজঅিধার; 

3. বাইভপালার চিজঅিধার; 

4. েযান্সার; 

5. থসচরব্রাল পালচস; 

6. চসচেে ফাইভব্রাচসস; 

7. বচর্রো; 

8. িাউন চসভরাম; 

9. মে বা মােে থসবন; 

10. দ্বদ্বে সংভবেনিীল েুব ধলো; 

11. চিসভলর্িযা; 

12. মানচসে বা আিরেগ্ে বযাচর্; 

13. মতগ্ীভরাগ্; 

14. শ্রবভে অেমো; 

15. বুর্িগ্ে চেে থেভে অেমো; 

16. মাসু্কলার চিসট্রচফ; 

17. চনচেধষ্ট থিখার অেমো; 

18. স্পেনা চবচফিা; 

19. মাোয থজাড়াভলা আঘাে; 

20. েতিযগ্ে চবেলো; অেবা 

21. নযািনাল ইনচেঠেউে অফ থিলে'স থজভনঠেে অযান্ড থরযার চির্জজ ইনফরভমিন থসন্টাভরর 

(National Institutes of Health’s Genetic and Rare Diseases Information Center) চবরল থরাভগ্র 

বযাচর্গুচলর োচলো দ্বারা চিচিে থোভনা চবরল থরাগ্। 

সাকিে 504 ছি কল্পেই আেসদেে  প্রক্রিবই–  

থোি থসেিন 20-2-2114 (SB 47 এর মার্যভম) পচরবেধভনর জনয  ািাই েরা প্রভযাজন থ  এেজন 

চিোেী, থ  এেঠে থসেিন 504 প্ল্যাভনর মার্যভম জর্জধযার চবভিষ িাচিো সম্পন্নভের জনয বতচি েম ধসূচির 

জনয থ াগ্যো অজধন েভরভছন চেচন থ াগ্যোর প্রভযাজনীযো পূরে েভরভছন। অচেোবে  ারা চবশ্বাস 

েভরন থ  োভের চিোেী থসেিন 504 প্ল্যান GSNS পুরস্কাভরর জনয থ াগ্য োভেরভে অবিযই GaDOE-

এর ওভযবসাইভে থসেিন 504 প্ল্যান থেচরচফভেিন ফরম বযবিার েরভে িভব এবং সম্পূে ধ ফরমঠে স্থানীয 

সু্কভলর 504 থিযারপারসভনর োভছ বা DeKalb County School District-এর থসেিন 504 অচফভস জমা 

চেভে িভব (Section504@dekalbschoolsga.org)। চিচিভের 504-এর প্রচেচনচর্ থসেিন 504 পচরেল্পনার 

েেয  ািাই েরভব এবং GaDOE-এ জমা থেভব। জমা থেওযার পভর,  চে চিোেী সমস্ত থ াগ্যো পরূে েভর 

েভব GaDOE থ াগ্য চিোেীর পুরস্কাভরর েেয বতচির আভবেভন থলাি েরভব। 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Documents/SB47%20504%20Form%20Manual%20LEA%20WEB%20v2.pdf
mailto:Section504@dekalbschoolsga.org
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থোভনা চিোেী GSNS েম ধসূচির জনয থ াগ্যোর মানেণ্ড পূরে েরভল বাবা-মা/অচেোবভের থোভনা 

চিোেীভে বেধমান সরোচর সু্কল থেভে স্থানান্তর েরার অনুভরার্ েরার অচর্োর রভযভছ: 

• োভের বসবাস েরা চিচিভের মভর্য অনয থোন সরোচর সু্কল, বা DCSD- এ, এই র্রভনর স্থানান্তভরর 

অনুভরার্ সু্কল িভযস ওভপন এনভরালভমন্ট চপচরযভির সময থেখা িয, (DCSD অযইিিেকিে 

উটেডই 7 জইেলবইি  2022 - 4 সেব্রুবই ী 2022); অেবা 

• োভের বসবাভসর চিচিভের বাইভর অনয সরোচর সু্কল চিচিভে; (আরও েভেযর জনয GaDOE 

ওভযবসাইে থেখুন) বা 

• থেভের চিো পষ ধে দ্বারা পচরিাচলে অন্ধ বা বচর্রভের জনয এেঠে রাষ্ট্রীয সু্কল; অেবা 

• GSNS েম ধসূচিভে অংি থনওযার জনয অনুভমাচেে থোভনা থবসরোচর সু্কভল (আরও েভেযর জনয 

GaDOE ওভযবসাইে থেখুন)। 

অিিিইসক ই একটাইেথ সাসইো  িস্ট্রিক্টের এসং সাসইো  িস্ট্রিক্টের  সইটে  উিব স্থইেে  

লু ে   জেয অেলে ইধ্ ক েত ছইে ে। GSNS ো ধিভমর মার্যভম প্রাপ্ত েিচবল অঙ্গরাভজযর চিো থবািধ 

েেত ধে অনুভমাচেে থোভনা থবসরোচর সু্কল ো ধিভম শুরু্মাে ঠেউিন এবং চফ প্রোভনর জনয বযবিার েরা 

থ ভে পাভর। চিচিভের ঠেউিন, িােধার সু্কল, বা সরোচর সু্কল পছভন্দর আওোয চবেযমান অনযানয 

চবেল্পসমভূির বযয পচরভিার্ েরভে এই েিচবল বযবিার েরা  ায না। 

www.dekalbschoolsga.org/school-choice/-এ DeKalb County School District এর ওভযবসাইভের 

মার্যভমও GSNS আভবেন অযাভিস েরা  ায। 

এেজন থ াগ্য চিোেীভে থ াগ্য সু্কল চিোবভষ ধ এেঠে পাবচলে সু্কল থেভে এেঠে অনুভমাচেে থবসরোচর 

সু্কভল চনভনাি োচরভখর মভর্য স্থানান্তচরে েরভে GSNS থপ্রাগ্রাভমর জনয থ াগ্য এেজন চিোেীর 

অচেোবে/অচেোবভের এেঠে চিোবভষ ধর মভর্য চেনঠে সুভ াগ্ রভযভছ: 

1. প্রচে বছর 15 থসভেম্বর- ইভন্টন্ট ফরভমর েরোর থনই। 

2. প্রচে বছর 15 চিভসম্বর- ইভন্টন্ট ফরভমর েরোর থনই (ফরভমর জনয GaDOE ওভযবসাইে থেখুন)। 

3. প্রচে বছর 4 মািধ - ইভন্টন্ট ফরভমর েরোর থনই। 

থোভনা বাবা-মা/ অচেোবে চিোেীভে সসা কইি  লু ে   েচেধ েরভে িাইভল GSNS েম ধসচূির জনয 

থ াগ্য চিোেীর বাবা-মা/অচেোবেভে অবিযই প্রচে বছর 15 িস্ট্রোম্ব  সই 4 মইিব দলছল  12  ই  মভর্য 

জর্জধযা চিো চবোভগ্র  (GaDOE) োভছ বতচির আভবেন োচখল েরভে িভব। এসব োচরভখর পভর ফরম 

গ্তিীে িভব না। 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

