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ডিয় বাবা মায়য়রা / অডভভাবক: 

উচ্চ ডবদ্যালয়য়র সময়টি ডশক্ষার্থীয়দ্র জর্য এটি একটি উয়েজর্াপূর্ন সময় কারর্ তারা ভডবষ্যয়তর জর্য ভাবর্াডিন্তা এবং পডরকল্পর্া করয়ত শুরু কয়র। উচ্চডবদ্যালয়য়র ডশক্ষার্থীর ডপতামাতা ডহসায়ব, আপডর্ 

আপর্ার সন্তার্য়ক ভডবষ্যয়তর জর্য িস্তুডত ডর্য়ত সাহায্য করার ক্ষক্ষয়ে একটি অতযন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূডমকা পালর্ কয়রর্।  

স্থার্ান্তর পডরকল্পর্া হ'ল একটি পডরকল্পর্া য্া ডবদ্যালয়গুডল অক্ষমতা সহ ডশক্ষার্থী এবং তায়দ্র পডরবারয়রর য্ারা উচ্চডবদ্যালয়য়র পরবতী ভডবষ্যয়তর জর্য পডরকল্পর্া করয়ের্ তায়দ্র সহায়তা করার জর্য 

িডিয়াটি বযবহার কয়র র্থায়ক। আপর্ার সন্তায়র্র জর্য তার ডবদ্যালয়য়র ক্ষশষ্ বের পয্নন্ত ক্ষয্খায়র্ ক্ষস 21 বের পূর্ন কয়র, অর্থবা আপার্র সন্তার্ ক্ষরয়জন্ট বা স্থার্ীয় ডিয়লামা সহ স্নাতক র্া হওয়া পয্নন্ত 

এই সু্কল পডরয়ষ্বাগুডল উপলব্ধ রয়য়য়ে। আমরা আপর্ায়ক এবং আপর্ার সন্তার্য়ক এই পডরয়ষ্বাগুডল সমূ্পর্ন বযবহার করার জর্য উত্সাডহত কয়র র্থাডক।  

Committee on Special Education (ডসএসই) সভায় আপডর্ এবং আপর্ার সন্তায়র্র স্থার্ান্তর পডরকল্পর্া ডর্য়য় আয়লাির্া করার সুয়য্াগ রয়য়য়ে। এই আয়লাির্ায়ত িাকডর বা কমনজীবয়র্র 

িস্তুডতর জর্য উচ্চডবদ্যালয়য়র পরবতী ডশক্ষা ও িডশক্ষয়র্র পডরকল্পর্া; িাপ্তবয়স্কয়দ্র পড়ায়শার্া িাডলয়য় য্াওয়া অর্থবা অর্যার্ ডশক্ষামূলক অরু্ষ্ঠার্গুডল; সম্প্রদ্ায়য়র ময়িয সডিয় হয়য় উয়ে; একটি কাজ 

ক্ষপয়য় ক্ষসটিয়ক িয়র রাখা; স্বািীর্ জীবর্য্াপর্; এবং / অর্থবা অর্যার্য িাপ্তবয়স্কয়দ্র জর্য পডরয়ষ্বাগুডল অন্তভুন ক্ত করা হয়ত পায়র। আপর্ার সন্তায়র্র জর্য স্থার্ান্তর পডরকল্পর্াটি 15 বের বয়য়স (8 

NYCRR 200.4(d)(2)(ix)), দ্বারা কায্নকর হওয়া উডিত, তয়ব এটি আয়গও শুরু হয়ত পায়র। য্খর্ পডরকল্পর্াটি আপর্ায়ক এবং আপর্ার সন্তার্ উভয়য়ক এর ময়িয অন্তভুন ক্ত করয়ব তখর্ এই 

িডিয়াটি সবয়িয়য় সফল হয়ব। 

আপর্ার সন্তায়র্র িমডবকাশী অক্ষমতা ক্ষর্থয়ক র্থাকয়ল, আপডর্ New York State Office for People With Developmental Disabilities (OPWDD)এর দ্বারা িস্তাডবত 

পডরয়ষ্বার ডবষ্য়য় জার্য়ত িাইয়ত পায়রর্। OPWDD বাড়ীয়ত ডগয়য় সহায়তা করা সহ, সম্প্রদ্ায়য়র ময়িয সহায়তা এবং কমনসংস্থার্ িডশক্ষর্ সহ অয়র্ক পডরয়ষ্বা সরবরাহ কয়র র্থায়ক। এই সমস্ত 

সহায়তাগুডল একটি োেয়ক িমডবকাশী অক্ষমতা সহকায়র সফলভায়ব সু্কল ক্ষর্থয়ক িাপ্তবয়স্ক জীবয়র্ পডরিাডলত হয়ত সহায়তা করয়ত পায়র। OPWDD সম্পয়কন  আয়রা জার্য়ত, আপডর্ এবং আপর্ার 

সন্তার্ একটি OPWDD ফ্রন্ট ক্ষিার তর্থয ক্ষসশর্ -এ উপডস্থত র্থাকয়ত পায়রর্। তর্থয অডিয়বশর্ সম্পয়কন  আরও তয়র্থযর জর্য এবং বযডক্ত এবং পডরবায়রর জর্য Access To Services 

Resource B ooklet for Individuals and Familiesএকটি কডপ ক্ষপয়ত http://www.opwdd.ny.gov/get-started.য্ার্ ।   

 
আপডর্ য্ডদ্ ময়র্ কয়রর্ ক্ষয্ আপর্ার সন্তায়র্র ভডবষ্যত OPPDD দ্বারা সরবরাডহত পডরয়ষ্বাগুডল এবং পডরয়ষ্বাডদ্গুডল অন্তভুন ক্ত করয়ত পায়র তাহয়ল আমায়দ্র কায়ে য্ত তাড়াতাডড় সম্ভব ক্ষপ ৌঁেয়ত 

পারা আপর্ার জর্য গুরুত্বপূর্ন। OPWDD এর সয়ে ক্ষয্াগায়য্াগ কয়র এখর্ আমায়দ্র আপর্ার সন্তায়র্র ভডবষ্যয়তর িয়য়াজর্গুডলর জর্য িস্তুত হয়ত সাহায্য করয়ব। আপডর্ য্ডদ্ সু্কল ডিডিক্টয়ক 

আপর্ার সন্তায়র্র স্থার্ান্তর পডরকল্পর্ায়ত অংশগ্রহয়র্র জর্য ক্ষকার্ এয়জডি িডতডর্ডিয়ক আমন্ত্রর্ জার্ায়ত িার্ তয়ব আপর্ায়ক (federal Individuals with Disabilities Education 

Act and New York State regulations) দ্বারা আবশযক একটি ক্ষগাপর্ীয়তা ডরডলজ ফমন সাইর্ ইর্ করয়ত হয়ব এবং আপর্ার সু্কলয়ক এয়জডি িডতডর্ডিয়ক আমন্ত্রর্ জার্ায়ত অরু্য়রাি 

করুর্।  

আপর্ার সন্তার্ য্ায়ত উপলব্ধ সয়বনােম সহায়তা গ্রহর্ করয়ত পায়র তা ডর্ডিত করয়ত িাই। কখর্ আপডর্ আপর্ার সন্তায়র্র সফল ভডবষ্যয়তর জর্য একটি রূপান্তর পডরকল্পর্া করয়বর্ তারজর্য আমরা 

আপর্ার এবং আপর্ার সন্তায়র্র সয়ে একয়ে কাজ করার অয়পক্ষায় আডে। 

ডবর্ীত,  

 

Theodore Kastner, এমডি, এমএস 

সহকাডর কডমশর্ার 

http://www.opwdd.ny.gov/get-started
http://www.opwdd.ny.gov/get-started

