স্থানান্তররর পররকল্পনা: স্কুর থেকে প্রাপ্তফয়স্ক জীফন
স্থানান্তররর পররকল্পনা কী এবং এটা ককন গুরুত্বপূর্?ণ
ফ শক্ষােী বাফকে স্কুকরয কয আশভ জীফকন েী েযকে মাচ্ছি? স্কুর প্রশেফন্ধী শক্ষােী ও োকেয শযফাযকে াই স্কুকরয কয জীফকনয শযেল্পনায়
াাময েযকে স্থানান্তকযয শযেল্পনা প্রচ্ছিয়া ফযফায েকয। াই স্কুকরয কয েরুন, প্রাপ্তফয়স্ক প্রশেফন্ধীকেয জনয অকনে Medicaid-পাকেড
ায়ো ও শযকলফা উরবয আকে। শক্ষােী ও শযফাযকে এই ায়োয আকফেন জানাকে কফ এফং Medicaid-এয আকফেন জানাকে কফ, থমাগ্য
কর, স্থানান্তয শযেল্পনা অং কফ। স্কুকরয শযকলফাগ্ুকরা স্কুকরয ফেয থকল প্রশেফন্ধী শক্ষােীকেয 21 ফেয ওয়া মন্ত
য অেফা োযা এেটি
থযচ্ছজকভন্ট ফা স্থানীয় শডকলাভায কে স্দােে ওয়া মন্ত
য উরবয য়। েকফ, প্রকেযে শক্ষােীয োকেয মখন প্রকয়াজন কফ েখন এই শযকলফাগ্ুকরা
উরবয কফ ো শনচ্ছিে েযকে 15 ফেয ফয়ক ফা োয আকগ্ (8 NYCRR 200.4(d)(2)(ix)) োকেয স্থানান্তয শযেল্পনা েযা উশিে।
স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় কারা াাযয কররে পারর?
থমফ থরােজন আনাকে আনায শফেল্প জানকে াাময েকয একে
আনায াই স্কুর গ্াইকডন্স োউচ্ছন্সরয, শক্ষে, অনযানয স্কুকরয েভী,
শযফায ও ফন্ধুযা মুক্ত আকেন। এেটি চ্ছক্তারী ায়ো িি স্থানান্তয
শযেল্পনায প্রচ্ছিয়ায় াাময েকয।

স্থানান্তর পররকল্পনার প্রক্রিয়াস্কুর ম্পন্ন েযায কয আশন েী েযকে
িান ো শনধাযকণ
য
আনাকে াাময েযকে াকয।. আশন একে আগ্রী
কে াকযন:

 েকরকজ অেফা থোকনা থবাকেনার অেফা থিেশনেযার স্কুকর মাওয়া
 েশভউশনটি ফযফায় োজ েযা

ায়ো চি কী?

 শনকজয ফযফা ুরু েযা

থরােজকনয এেটি থগ্াষ্ঠীকে আশন স্বাধীনবাকফ থফকে শনকয়কেন মাযা
আনাকে আনায আগ্র ও রক্ষয শনকয় বাফকে াাময েকয ও ো
শনকয় েো ফরুন ও ূযণ েরুন।

 েশভউশনটিকে থস্বিাকফে ওয়া

 আনায আগ্র ও রক্ষয অনুমায়ী আনায ায়ো িি আনাকে

OPWDD কীভারব াাযয কররে পারর?

থফকে শনকয় শদ্ধান্ত শনকে াাময েকয মা আনাকে জীফকনয োশয়ত্ব
শনকে াাময েকয।

 আশন আনায ায়ো িকিয েযকেয থফকে শনকে াকযন।
আশন শেেু থরােকে ফােকে াকযন োযা করন:

 শযফাকযয েয, ফন্ধু, প্রশেকফী ও আনায ম্প্রোকয় অনযযা
 আনায শক্ষে, স্কুর োউকন্সরয, ট্রানচ্ছজন শফকলজ্ঞ এফং
াকািয স্টাপ থমভন ফক্তৃো, থাগ্ে ফা াযীশযে থেযাশস্ট,
াভাচ্ছজে েভী, ভকনাবফজ্ঞাশনে, ভানশে স্বাস্থয যফযাোযী 
স্কুকরয েভী

 থেয়ায ভযাকনজায
 অনয শযকলফা প্রোনোযী, এয েভী কভে:
 প্রাপ্তফয়স্ককেয থেশযয়ায ও শক্ষা শযকলফা িাশরকয় মাওয়া
ফৃশিভূরে ুনফান(ACCES-VR)
য

 েৃটিচ্ছক্তীনকেয জনয েশভন (NYSCB)
 প্রশেফন্ধী ফযচ্ছক্তকেয জনয অশপ(OPWDD)
 থভন্টার থরকেয অশপ(OMH)

 চ্ছিকয়টিব আিয , েীে অেফা ডাচ্ছন্সংকয় অং থনওয়া

আভাকেয রক্ষয র প্রশেফন্ধীকেয াাময েকয বাকরা জীফন মাকন
াাময েযা। আভযা অানাকে মো ম্ভফ আনায েশভউশনটিকে
স্বাধীনবাকফ অং শনকয় জীফনমাকন াাময েযফ। আশন থম েক্ষো ও
প্রশেবা শেকয় াাময েযকফ আভযা োকে গ্ুরুত্ব শেই এফং আনায জীফন
থফকে থনওয়ায অশধোয আনায আকে। আভযা াাময ও উায় প্রোন
েশয মা আনাকে াাময েকয:

 অেূয ণ ম্পেয
য
উকবাগ্ েরুন
 ফযচ্ছক্তগ্ে স্বাস্থয ও ফৃচ্ছদ্ধয অশবজ্ঞো শনন
 আনায েকেয ঘকয োেুন
 আনায েশভউশনটিকে ম্পূণরূক
য
অং গ্রণ েরুন
আপনার এাকারে স্থানীয় স্কু স্থানান্তররর ককাঅরডণরনটররর ক
নম্বর ও ই-কম ঠিকানার জনয, এরে যান:
https://opwdd.ny.gov/opwdd_services_supports/children/localschool-transition-coordinator-contact-list
ইরম: student.transition@opwdd.ny.gov
আশন মশে ইশেভকধয OPWDD শযকলফা না ান, োকর আনাকে
আভাকেয ফ্রন্ট থডায শযকলফা শনকে কফ।

ান

OPWDD-র ফ্রন্ট কডার

চাকরর খুুঁজরে াাযয পান

OPWDD ফ্রন্ট থডাকযয েভীযা OPWDD শযকলফা ম্বকন্ধ এফং ফ্রন্ট
থডায শযকলফা শনকয় আনায াকে েো ফরকফ এফং আনাকে
এেটি থেয়ায থোঅশডযকনন অগ্ানাইকজকনয
য
(CCO)উকেখ েযকফ
থমখাকন আশন এেজন থেয়ায ভযাকনজাকযয াকে োজ েযকফন।
থেয়ায ভযাকনজায আনাকে াাময েযকফ এফং আনায ায়ো
িি আনায আগ্র এফং প্রকয়াজকনয ভূরযায়ন েকয এফং এগ্ুশরকে
এেকে এেটি জীফন শযেল্পনা যাকখ(শযকলফায জনয শযেল্পনা)।
আনায জীফকনয শযেল্পনা আনায ক্ষভো ও েক্ষোয ফণনা
য থেয়
এফং আনায রক্ষ ও াাকমযয িাশো ংজ্ঞা থেয়। আভাকেয
শযকলফায ভকধয আনাকে াাময েযায জনয ায়ো অন্তবুক্ত
য
আকে:

ACCES-VR আনায াকে োজ েকয িােশযয শফেল্প খুজ
ুঁ কে ও

 িােশযয থেৌর উন্নে েরুন ও ম্প্রোকয় এেটি িােশয ান,

িােশযয থেৌর শফো েযকে াাময েকয। াধাযণে শক্ষােীযা
স্কুর োায েুই ফেয আকগ্ই ACCES-VR-এয াকে োজ েযা ুরু
েকয। আযও েকেযয জনয www.acces.nysed.gov/vr-এ মান অেফা
1-800-222-JOBS (5627)-এ ের েরুন।
অরভভাবক ও রলক্ষার্থীরের জনয পরামল ণরনন

 প্রেকভই ুরু েরুন; ম্ভাফনায েেন্ত েযা েখনই প্রেকভ য় না
 প্রশ্ন চ্ছজজ্ঞাা েরুন, আনায ম্প্রোকয় থোন শফেল্প শফেযভান
আকে থেখুন এফং থগ্ুশর েীবাকফ প্রকয়াগ্ েযকফন

 শযকলফা াওয়ায থমাগ্যো প্রচ্ছিয়া ম্বকন্ধ জানুন। আনায থোন

 দেনচ্ছেন জীফনমাত্রায থেৌর শফো ও উন্নে েরুন,

নশে প্রোন েযকে কফ মাকে প্রকয়াজকনয ভকয় ভেেযা
য
প্রস্তু ে
োকেন

 আনায ম্প্রোকয় আযও চ্ছিয় ন, এফং
 আযও স্বাধীন ন
আপনার এাকারে OPWDD-র ফ্রন্ট কডার ও মর্থক
ণ এবং পরররবা ম্বরে আরও েরর্থযর জনয আপরন কয কেরল বা কররন কই
কেরলর আঞ্চরক অর র ক করুন:
OPWDD-র আঞ্চরক অর



অঞ্চ 1

অঞ্চ 2

অঞ্চ 3

অঞ্চ 4

অঞ্চ 5

800-487-6310
অযারগ্শন,
োোযাগ্ুগ্া, থিৌেু ে,
ইশয, থজকনশ, নায়াগ্রা,
অযশরয়ান োউশন্ট

607-771-7784
0 ঠটপুন - ব্রুওভ,
থিংকগ্া, থডরাওয়যায,
ওি্ কগ্া, টিগ্া,
িভশন োশি

718-430-0757
থব্রানে

631-434-6000 নাাউ, াকপাল্ক োউশন্ট

855-OPWDDFL
(679-3335) থেভুং, শরশবংকস্টান,
ভনকযা, অন্টাশযও,
স্কুইরায, থকনো,
স্টুযকফন, ওকয়ন,
ওয়াইশভং, ইকয়ি
োশি

315-793-9600
এক্সরটনলন 603 –
োয়ুগ্া থোিয রযাে,
াশযশেভায, রুই,
ভযাশডন, ওনাইডা,
ওনগ্াডা, ওওকয়
োউশন্ট

518-388-0398
অযারফাশন, পুরিন,
ভন্টকগ্াকভশয,
থযনকরএয়ায,
াযাকোগ্, থকনক্ট্যাশড,
থস্কাাশয, ওয়াকযন,
ওয়াশংিন োউশন্ট

518-536-3480 শিনিন, একেে,
ফ্রযাংেশরন, যাশভরিন,
থজপাযন, থন্ট
রকযন্স োউশন্ট

www.opwdd.ny.gov-এ আভাকেয ওকয়ফাইকি মান অেফা
OPWDD-য েকেযয রাইকন (866) 946-9733-এ থমাগ্াকমাগ্
েরুন।
শ্রফণচ্ছক্তীন ফযচ্ছক্তকেয জনয NY শযকর শকস্টভ
7-1-1 ফযফায েরুন

845-947-6390 –
যেরযাে োউশন্ট
845-695-7330 –
অকযঞ্জ, ুশরবান,
োউশন্ট
914-332-8960 –
ওকয়স্টকিস্টায োউশন্ট

718-642-8576 ব্রুেশরন (শেং)
646-766-3220 ভযানািান
(শনউইয়েয)
718-217-6485 েুইন্স
718 982-1913 থস্টকিন দ্বী
(শযিভে)

844-880-2151 –
েরশম্বয়া, ডাি, গ্রীন,
ুেনাভ, আরস্টায
োউশন্ট

করর্থাপকর্থরন
কযাগ রেন
OPWDD-থে আনাকে জানাকে াাময েরুন -–
আজই েকোেেকন থমাগ্ শেন ও টিে, ভয় ভে
েকেযয াকে ক্ষভোয অশধোযী ন।
আজই opwdd.ny.gov/jointheconversationএ করর্থাপকর্থরন কযাগ রেন
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