সেকশন 504 অ্যাককাক াকেশন প্ল্যান (বিকশষ েু বিধার পবরকল্পনা)-এর োয়াকিবিে সেকশন
বশক্ষা িছর: _______ স্কুল DBN এিং না : _______________________

বশক্ষার্থী ও পবরিাকরর তর্য
বশক্ষার্থীর না :

প্রবতিবিতা/সরাগবনর্থয়:
িাইপ _____ োয়াকিবিে

OSIS #:

জন্ম তাবরখ:

ক্লােরু বশক্ষক:

সেে:

পযারাপ্রকেশনাল-এর না (যবি প্রকযাজয হয়):

বপতা াতা/অ্বিিািককর অ্োবধকারপ্রাপ্ত পছকের িাষা:

504 িকলর েিেযগর্
504 সকাঅ্বেথকনিকরর না , েকল 504 েিেযগর্, এিং তাকির পিিী তাবলকািদ্ধ করুন।
না
1.
2.
3.
4.
5.
6.

িূ ব কা
504 সকাঅ্বেথকনির
বপতা াতা/অ্বিিািক
অ্বেে অ্ি স্কুল সহলর্ নােথ (যবি প্রকযাজয হয়)

এই পবরকল্পনার উকেশয/লক্ষযে ূ হ
োয়াকিবিকের কারকর্ রকে গ্লুককাকজর (েু গার) স্তর অ্তযন্ত সিবশ অ্র্িা অ্তযন্ত ক হকয় যায়, উিয়ই বশক্ষার্থীর শেখার েক্ষ তার
পাশাপাবশ, বশক্ষার্থীর স্বাস্থ্য তাৎক্ষবর্কিাকি এিং িীর্থ-স য়াকি ারাত্মকিাকি ক্ষবতর ঝুুঁবক েৃ বি ককর। এই পবরকল্পনার উকেশয হকে
রকে গ্লুককাজ একবি বনরাপি েী া িজায় রাখকত এিং প্রিানকারী দ্বারা বনধথাবরত উবেি পযথাকয়র যতিুকু েম্ভি কাছাকাবছ রাখকত
েম্পবকথত েহায়তা, পবরকষিা এিং প্রকয়াজনীয় েু বিধাগুকলা প্রিান এিং বশক্ষার্থীর লাইকেন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেিা প্রিানকারীর সিয়া বনকিথশনা
অ্নু যায়ী সিয়া েী ার িাবহকর সগকল যর্াযর্িাকি োড়া প্রিান করা।
বনউ ইয়কথ বেবি বেপািথক ন্ট অ্ি এেুককশন (DOE)-এর সপ্রাো এিং ক থকাণ্ডগুকলাকত বশক্ষার্থীর োয়াকিবিে জবনত সেিা প্রিাকন 504
সকাঅ্বেথকনির 504 িকলর অ্নযানয েিেযগকর্র োকর্ ে ন্বয় করকি।
যবি প্রকয়াজন হয় প্রবত বশক্ষা িছর সশষ হওয়ার আকগ অ্র্িা আকরা র্নর্ন এই পবরকল্পনা পযথাকলাচনা করা হকি, এিং পযথাকলাচনার
ে য় প্রকয়াজকন েংকশাধন করা হকি।
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এই পবরকল্পনায় িযিহৃত েংজ্ঞাে ূ হ
োয়াকিবিে স বেককশন অ্যােব বনকেশন ে থ এিং েংকযাজন (DMAF): োয়াকিবিে েহ বশক্ষার্থীকির ঔষকধর প্রকয়াজনীয়তা েহ

োয়াকিবিে জবনত সেিার প্রবিয়ার োকর্ েম্পবকথত অ্বেে অ্ি স্কুল সহলর্ স বেককশন অ্েথার ে থ এিং সযককাকনা েংকযাজন।
DMAF এিং সযককাকনা েংকযাজন পূ রর্ করকি বশক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সেিা প্রিানকারী, স্বাক্ষর করকি বপতা াতা/অ্বিিািক, এিং অ্নু ক ািন
করকি অ্বেে অ্ি স্কুল সহলথ্।
যখন বশক্ষার্থীর DMAF বশক্ষা িছকরর জকনয প্রকয়াগ করকত প্রস্তুত হকি, 504 িল এই পবরকল্পনা পযথাকলাচনা করকি এিং
নতুন/পুনঃ ূ লযায়ন করা DMAF অ্নু েরর্ করকত সযাককাকনা প্রকয়াজনীয় েংস্করর্ করকি।

প্রবশক্ষর্প্রাপ্ত লাইকেন্সবিহীন কব িথ ৃ ে (TNP): লাইকেন্সবিহীন স্কুল কব থিৃে যাকির োয়াকিবিকের স ৌবলক জ্ঞাকন প্রবশবক্ষত এিং স্কুল
নােথ দ্বারা ে ন্বয়কৃত োয়াকিবিে জবনত সেিার প্রবশক্ষর্ েহর্ ককরকছন, একত অ্ন্তিুথে হাইকপাবগ্লবেব য়া শনােকরর্ এিং বচবকৎো
প্রিান, হাইপারবগ্লবেব য়া শনােকরর্, রকে গ্লুককাকজর পবর ার্ পযথকিক্ষর্ পবরচালনা, গ্লুকাগন পবরচালনা এিং বককিান সচক্িা
পরীক্ষার ক থেম্পািনা, এিং এই োয়াকিবিে জবনত সেিার কাজগুকলা প্রকযাজয আইন, বনয় কানু ন, ও বিবধবিধান অ্নু যায়ী েম্পািন
করা হকি। প্রবশক্ষকর্ অ্ন্তিুথে DMAF-এ সযিাকি উবিবখত আকছ সেই অ্নু যায়ী স্কুল নাকেথর যর্াযর্ পরিতথী সরোকরল। হাইকপা- ও
হাইপারবগ্লকেব য়ার লক্ষন এিং উপেগথ হাইলাইি ককর সেগুকলার বিিরর্ েহ এই পবরকল্পনার একবি কবপ েকল TNP-সক প্রিান
করা হকি, এিং তাকির িূ ব কা ও বশক্ষার্থীর DMAF-এর েু বনবিথি বিষয়গুকলা েম্পককথ প্রবশক্ষর্ েহর্ করকিন।

1.

োয়াকিবিে জবনত সেিার বিধান
1.1. TNP হিার জকনয অ্ন্ততপকক্ষ _______ স্টাে েিেয প্রবশক্ষর্ েহর্ করকি, এিং হয় একজন স্কুল নােথ,
িিবল িা োিবস্টবিউি স্কুল নােথ অ্র্িা চুবেিদ্ধ নােথ, অ্র্িা TNP স্কুল চলাকাকল, DOE-এর পাঠি িবহিূ থত
ক থকাণ্ড, এিং DOE-এর বেল্ড বিকপ বশক্ষার্থী সযখাকন র্াককি, সেই োইকি এই পবরকল্পনা অ্নু যায়ী এিং
DMAF-এ সযিাকি বনকিথবশত হকয়কছ সেিাকি োয়াকিবিে জবনত সেিা প্রিাকন েিথক্ষর্ লিয র্াককিন।
সেকশন 2.1-এ েকল TNP তাবলকািদ্ধ করকত িুলকিন না।
1.2. নােথ, বশক্ষার্থীর DMAF অ্নু যায়ী বনম্নবলবখত োয়াকিবিে জবনত সেিা প্রিান করকি, এিং বনম্নবলবখত সযককাকনা
একবি পবরচালনা করকত প্রবশক্ষর্ েহর্ করকিন, যবি প্রকয়াজন হয়
o সোে বনধথারর্ এিং ইনেু যবলন প্রকয়াগ
o গ্লুকাগন প্রকয়াগ যবি প্রকয়াজন হয়
o বককিান সচক্িা পরীক্ষা, যবি প্রকয়াজন হয়, DMAF অ্নু যায়ী
o ইনেু বলন প্রকয়াগ এিং অ্নযানয রকে গ্লুককাজ বচবকৎোর যর্াযর্ সরকেথ েংরক্ষর্
o োয়াকিবিে জবনত বচবকৎো েম্পককথ বপতা াতা/অ্বিিািককর োকর্ সযাগাকযাগ
o োয়াকিবিে জবনত বচবকৎো েম্পককথ স্বাস্থ্য সেিা প্রিানকারীর োকর্ সযাগাকযাগ
o অ্বেে অ্ি স্কুল সহলর্ বেবজবশয়ান িা বচবকৎেককর োকর্ সযাগাকযাগ, যবি প্রকয়াজন হয়
o স্কুল স্টাকের জকনয প্রবশক্ষর্ শুরু করকত বপ্রবন্সপযাকলর োকর্ ে ন্বয়
o
o

2

1.3. যবি বশক্ষার্থীর জকনয একজন পযারাপ্রকেশনাল বনকয়াগ করা হয়, তাহকল পযারাপ্রকেশনালকক একজন TNP
বহকেকি প্রবশক্ষর্ করা হকয়কছ এিং সের্ীককক্ষ অ্র্িা বশক্ষার্থী সযখাকনই র্াকুক, সেখাকন বনম্নবলবখত
োয়াকিবিে জবনত সেিা প্রিান করকিন (সযগুকলা যর্াযর্ সেগুকলা সচক্করুন), েকিথাচ্চ েী ায় েম্ভি:
⃣ হাত পবরষ্কাকরর স্বাস্থ্যবিবধ, িযবেগত েু রক্ষা ু লক োজ-েরঞ্জা (পাকেথানাল প্রকিবিি ইকুযইপক ন্ট,
PPE), বনরাপকি বেিাইে িযিহার, বনরাপকি েূ চ/ধারাকলা িস্তুগুকলা অ্পোরর্ পবরকল্পনা েংিান্ত
েংি র্ বনয়ন্ত্রর্ নীবতর স্টযান্ডােথ িা ান অ্নু যায়ী েতকথতা স কন চলা
⃣ বেঙ্গার-বস্টক বেিাইে িযিহার ককর রকে গ্লুককাকজর স্তর পরীক্ষা
⃣ কবন্টবনউয়াে ব্লাে গ্লুককাজ বনির (CGM)-এর সলখা িা বরবেং পযথকিক্ষর্
⃣ বককিান সচক্িা পরীক্ষা, যবি প্রকয়াজন হয়, DMAF অ্নু যায়ী, এিং স্কুল নাকেথর কাকছ সরোর করুন
যবি:
⃣ বককিানগুকলা ধয অ্র্িা িৃ হৎ
⃣ বশক্ষার্থী িাকলা সিাধ করকছ না
⃣ অ্নযানয:
⃣ জরুবর অ্িস্থ্ায় গ্লুকাগন সিয়া ও 911 কল করা এিং সেই অ্নু যায়ী যর্াযর্ সরকেথ রাখা; নােথ এিং
স্কুল অ্যােব বনকেশনকক অ্িবহত করা
⃣ হাইকপাবগ্লবেব য়ার সক্ষকে দ্রুত কাযথকরী গ্লুককাজ অ্র্িা স্ন্যাক প্রিান করুন (DMAF: রকে গ্লুককাজ
____________ mg/dL সর্কক প্রিান করুন); নােথকক অ্িবহত করুন
⃣ হাইপারগ্লাবেব য়ার সক্ষকে পাবন সখকত বিন এিং পযথকিক্ষর্ করুন (DMAF: রকে গ্লুককাজ
____________ mg/dL সর্কক প্রিান করুন); নােথকক অ্িবহত করুন
⃣ উপবরবিবখত বিষকয় বপতা াতা/অ্বিিািককর োকর্ সযাগাকযাগ করুন
⃣
⃣
রক্তে গ্লুককাজ পর্যক্তেক্ষণ অ্র্িা CGM দ্বারা পরীক্ষায় যবি শেক্ষার্যীর রে/সেনের গ্লুককাজ ______ mg/dL অ্র্িা সিবশ হয়,

তাহকল বশক্ষার্থীর DMAF-এ সযিাকি উবিবখত হকয়কছ সেই অ্নু যায়ী পাবন সখকত বিন এিং বশক্ষার্থীকক পযথকিক্ষন করুন,
বককিান সচক্িা পরীক্ষা করুন, এিং স্কুল নােথকক অ্িবহত করুন। রকে গ্লুককাজ সিবশ হকল বশক্ষার্থীকির োধারর্ত নাকেথর
অ্বেকে রাখা হয় না, যবিনা বশক্ষার্থী িাল সিাধ করকছ না অ্র্িা ইনেু যবলন বচবকৎো েহর্ করকছ।
DMAF-এর েংকযাজন অ্নু যায়ী, যবি CGM ___ অ্র্িা ক হয়, অ্র্িা লক্ষর্গুকলা েংখযা এিং/অ্র্িা তীর বচহ্নগুকলার
োকর্ না ব কল, তাহকল পযারাপ্রকেশনাল একবি বেঙ্গার-বস্টক ব্লাে গ্লুককাজ সিস্ট (আঙ্গু কল কাবঠ বিকয় রকে গ্লুককাজ
পরীক্ষা)।
যখন বশক্ষার্থীর জকনয বনকয়াগকৃত পযারাপ্রকেশনাল না র্াকক, তাহকল যর্াযর্ প্রবশক্ষর্ েহ একজন পযারাপ্রকেশনাল এই
োয়াকিবিে জবনত সেিা প্রিান করকি।
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2.

প্রবশক্ষর্প্রাপ্ত লাইকেন্সবিহীন কব িথ ৃ ে
2.1

বনম্নবলবখত স্কুল স্টাে েিেযগর্ একজন TNP বহকেকি তাকির িাবয়ত্বগুকলা পালন করকত প্রবশক্ষর্ েহর্
করকিন (না , পিিী এিং প্রবশক্ষকর্র তাবরখ তাবলকািদ্ধ করুন):

2.2

অ্বেে অ্ি বপউপল িান্সকপাকিথশন বনবিত ককর সয সকাকনা িাে ড্রাইিার অ্র্িা িাে অ্যাকিকন্ডন্ট যারা
বশক্ষার্থীকির আনা-সনয়া ককর তারাও বনউ ইয়কথ সস্টি এেুককশন বেপািথক কন্টর প্রকযাজয শতথািলী অ্নু যায়ী
বনরাপত্তা প্রবশক্ষর্ েহর্ করকিন।

2.3

সকাকনা স্টাে েিেয বযবন একজন TNP নন এিং স্কুল চলাকাকল সযককাকনা ে য় অ্র্িা DOE বেল্ড বিপ
চলাকাকল বশক্ষার্থীর জকনয িাবয়ত্বপ্রাপ্ত, তাকির প্রবশক্ষর্ প্রিান করা হকি, একত অ্ন্তিুথে সযেি বশক্ষার্থীর
োয়াকিবিে আকছ তাকির োয়াকিবিে ও োধারর্ স্বাস্থ্য সেিার চাবহিা েম্পককথ োধারর্ উপবরবচে, রকে
গ্লুককাকজর উচ্চ ও বনম্ন াো শনােকরর্, এিং কীিাকি ও কখন তাৎক্ষবর্কিাকি স্কুল নােথ অ্র্িা একজন
TNP-র োকর্ সযাগাকযাগ করকত হকি।
স্টাে েিেযগর্ যারা এই প্রবশক্ষর্ েহর্ ককরকছন তারা হকেন (না , পিিী, এিং প্রবশক্ষকর্র তাবরখ বলবপিদ্ধ
করুন):
(বেবজকযাল এেুককশন িা শরীরচচথা বশক্ষার বশক্ষক এিং সকাচকির এই তাবলকায় অ্ন্তিুথে করুন। সেকশন 5
সিখুন।)

2.4

3.

2.3-এ প্রবশক্ষর্ সযিাকি উবিবখত হকয়কছ তার পাশাপাবশ, বনম্নবলবখত িযবেগর্ যারা প্রবশক্ষকনর জকনয
িলাবন্টয়ার িা সস্বোকেিক হকত সচকয়কছন তারা কীিাকি গ্লুকাগন কীিাকি প্রিান করকত হকি সেবিষকয়
প্রবশক্ষর্ েহর্ করকিন:

বশক্ষার্থীর বনকজর যত্ন সনয়ার স্তর এিং েরিরাহ ও েরঞ্জাক র অ্িস্থ্ান
3.1

(a) DMAF-এ সযিাকি উবিবখত আকছ:
বশক্ষার্থীকির রকের গ্লুককাজ পরীক্ষার িক্ষতার স্তর হকে:
⃣ নােথ/প্রাপ্তিয়স্ক অ্িশযই রকে গ্লুককাজ পরীক্ষা করকিন
⃣ বশক্ষার্থী রকে গ্লুককাজ পরীক্ষা করকি একজন প্রাপ্তিয়কস্কর তত্ত্বািধাকন
⃣ বশক্ষার্থী রকে গ্লুককাজ সকাকনা তত্ত্বািধান ছাড়া পরীক্ষা করকত পাকর
বশক্ষার্থীর বনকজ ইনেু যবলন সিয়ার িক্ষতার স্তর হকে:
⃣ নােথ-বনিথরশীল বশক্ষার্থী: নােথ অ্িশযই স বেককশন িা ঔষধ প্রিান করকিন
⃣ তত্ত্বািধানকৃত বশক্ষার্থী: বশক্ষার্থী বনকজ ঔষধ প্রিান করকি, প্রাপ্তিয়কস্কর তত্ত্বািধাকন
4

⃣ স্বািলম্বী বশক্ষার্থী: বনকজ িহন/বনকজ প্রিান লাইকেন্সধারী প্রিানকারী প্রতযায়বত
স্কুল ে কয় বনধথাবরত িক্ষতার স্তর সযিাকি উপবরবিবখত হকয়কছ তা স্কুকল, বেল্ড বিপ, DOE পাঠযি িবহিূ থত
কাযথিক , এিং স্কুল িাকে েিে য় িজায় রাখকত হকি।
(b) বশক্ষার্থীর একজন প্রাপ্তিয়স্ক দ্বারা প্রিান অ্র্িা তত্ত্বািধাকন বনম্নবলবখত অ্নযানয োয়াকিবিে জবনত সেিার
কাজ প্রকয়াজন (এই কাকজ স্ববনিথরতার স্তর উকিখ করুন):

3.2

বশক্ষার্থী এিং/অ্র্িা TNP (একত অ্ন্তিুথে বনকয়াগ সিয়া পযারাপ্রকেশনাল) েকল োয়াকিবিে জবনত েরিরাহ
এিং েরঞ্জা েিে য় এিং েকল অ্িস্থ্াকন িহন করকত অ্নু ক াবিত হকি (অ্নু েহ ককর সোন এিং/অ্র্িা
স্মািথ ওয়াচ এখাকন অ্ন্তিুথে করুন, যবি প্রকযাজয হয়): (এই সেকশনবি পূ রর্ করকত DMAF এিং স্কুল
নাকেথর োকর্ পরা শথ করুন)

3.3

সযেি োয়াকিবি েংিান্ত েরিরাহ এিং েরঞ্জা বশক্ষার্থী োকর্ িহন ককর না এিং অ্বতবরে েরিরাহ
উবিবখত স্থ্াকন রাখা হকি: (োধারর্ত, সের্ীকক্ষ এিং নাকেথর সেকশন/স বেকযাল রু , অ্র্িা TNP-এর
োকর্, এর েশির্ভ যত CGM বনিবরং বেিাইে এিং িযবেগত োয়াকিবিে িযিস্থ্াপক িা পাকেথানাল োয়াকিবিে
যাকনজার েরঞ্জা )

3.4

DMAF-এ সযিাকি বনকিথবশত হকয়কছ সেই অ্নু যায়ী বশক্ষার্থীর চাবহিা পূ রকর্ োয়াকিবিে জবনত েরিরাহ এিং
খািার প্রিাকন বপতা াতা/অ্বিিািক িায়িদ্ধ।
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4.

হালকা নাস্তা (স্ন্যাকস্) এিং খািার (ব লস্)
4.1

(a) DMAF-এর োকর্ ো ঞ্জেয সরকখ খািার (ব লস্) এিং হালকা নাস্তা (স্ন্যাকস্) সিয়া হকি।
(b) DMAF-এ প্রাতরাশ িা সেকোস্ট অ্ন্তিুথে:

হযাুঁ ⃣

না ⃣

4.2

হালকা নাস্তা (স্ন্যাকস্) এিং খািার (ব লস্)-এ কাকিথাহাইকড্রকির পবর ার্ েংিান্ত তর্য প্রিান করকি DOE
অ্বেে অ্ি েুে অ্যান্ড বনউবিশন োবিথকেস্(OFNS), এিং সেিা OFNS ওকয়িোইকি অ্র্িা স্কুকল অ্িবস্থ্ত
েুে োবিথে যাকনজাকরর কাকছ অ্নু করাধ করার কধয পাওয়া যাকি।

4.3

একবি স্ন্যাক (হালকা নাস্তা) অ্র্িা দ্রুত-কাযথকরী গ্লুককাকজর উৎে অ্িশযই েিে য় তাৎক্ষবর্কিাকি বশক্ষার্থীর
জকনয লিয হকত হকি।

4.4

হালকা নাস্তা (স্ন্যাকস্) এিং খািার (ব লস্)-এ সকাকনা পবরিতথন হকল বশক্ষক অ্ন্তত 48 র্ন্টা আকগ
বপতা াতা/অ্বিিািককির অ্িবহত করকিন, অ্র্িা যবি অ্ন্তত 48 র্ন্টা আকগ অ্িবহত করা েম্ভি না হয়
তাহকল যত দ্রুত েম্ভি জানাকত হকি।

4.5

বশক্ষার্থী সযখাকনই র্াকুক না সকন, তাকক একবি স্ন্যাক খািার অ্নু ক ািন সিয়া হকি। (অ্বতবরে তর্য অ্ন্তিুথে
করুন, বপতা াতা/অ্বিিািককর বনকিথশনার োকর্ ো ঞ্জেয সরকখ উবেি বশক্ষার্থীর জকনয সযিাকি প্রকযাজয হয়,
সয ন: বশক্ষার্থী যখন চায় তখনই তাকক খািার সখকত সিয়ার অ্নু বত সিয়া উবচত, একত অ্ন্তুিুথে বিকশষ

উিযাপন উপলকক্ষ স্ন্যাক সয ন কাপককক। স্ন্যাককর ে য়, তাকির স্কুল সর্কক সিয়া স্ন্যাক অ্র্িা িাবড় সর্কক
সিয়া স্ন্যাককর াঝ সর্কক সিকছ সনয়ার অ্নু ক ািন বিকত হকি।)

5.

4.6

েকল বশক্ষার্থীকক সয স্ন্যাকস্সিয়া হয় সেিার পাশাপাবশ অ্র্িা পবরিকতথ প্রকয়াজন অ্নু যায়ী স্ন্যাকস্
বপতা াতা/অ্বিিািক প্রিান করকিন।

4.7

িাবড় সর্কক বনকয় আো স্ন্যাকস্এিং খািাকর কাকিথাহাইকড্রকির পবর ার্ বপতা াতা/অ্বিিািক প্রিান করকিন।

4.8

DMAF-এর োকর্ ো ঞ্জেয সরকখ বপতা াতা/অ্বিিািকক অ্নু করাধ অ্নু যায়ী হালকা নাস্তা (স্ন্যাকস্) এিং খািার
(ব লস্)-এর ে য়েূ বচ পবরিতথন অ্নু ক াবিত হকি।

িযায়া এিং শারীবরক ক ক
থ াণ্ড
5.1

বশক্ষার্থীর DMAF-এর োকর্ ো ঞ্জেয সরকখ বশক্ষার্থীকক েম্পূ র্থিাকি বেবজকযাল এেুককশন (শরীরচচথা বশক্ষা)
ক্লাকে এিং িলীয় সখলায় অ্ংশেহকর্র অ্নু বত বিকত হকি।

5.2

বেবজকযাল এেুককশন (শরীরচচথা বশক্ষা) প্রবশক্ষক এিং সপািথস্সকাচ সেকশন 2.3 অ্নু যায়ী প্রবশক্ষর্ েহর্
করকিন এিং এই পবরকল্পনার একবি কবপ পাকিন।

5.3

িাবয়ত্বপ্রাপ্ত স্কুল স্টাে েিেযগর্ বনবিত করকিন সযন বশক্ষার্থীর ব্লাে গ্লুককাজ ব িার, একবি দ্রুত-কাযথকরী
গ্লুককাকজর উৎে, এিং খািার পাবন বেবজকযাল এেুককশন (শরীরচচথা বশক্ষা) ক্লাকে এিং DOE বি সপািথস
অ্নু শীলন ও সখলার োইকি েিে য় লিয আকছ।
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6.

7.

খািার পাবন এিং িার্রুক র লিযতা
6.1

বশক্ষার্থীকক তাৎক্ষবর্কিাকি পাবন খািার জকনয বশক্ষার্থীর োকর্ িহন করার জকনয একবি পাবনর সিাতল োকর্
রাখার অ্নু বত সিয়া হকি, এিং/অ্র্িা োউকন্টন সর্কক বশক্ষার্থীকক সকাকনা প্রকার বিবধ-বনকষধ ছাড়া পাবন
খািার অ্নু বত সিয়া হকি।

6.2

বশক্ষার্থীকির সকাকনা প্রকার বিবধ-বনকষধ ছাড়া িার্রু িযিহার করার অ্নু বত সিয়া হকি।

রকে গ্লুককাকজর স্তর িা সলকিল সচক্, ইনেু যবলন এিং ঔষধ প্রিান, এিং রকে গ্লুককাকজর উচ্চ
অ্র্িা বনম্ন স্তর িা সলকিল বচবকৎোকরর্
7.1

উপকর সেকশন 3-এ বশক্ষার্থীর বনকজর যত্ন সনয়ার স্তর সযিাকি উবিবখত হকয়কছ একত অ্ন্তিুথে সকান্
কাজগুকলা বশক্ষার্থী বনকজ বনকজ করকত পাকর এিং সকান্কাজগুকলা তাকির েহায়তা লাগকি, অ্র্িা একজন
স্কুল নােথ অ্র্িা একজন TNP েম্পূ র্থিাকি করকত হকি।

7.2

বশক্ষার্থীর DMAF-এ উবিবখত বনধথাবরত ে কয় রকে গ্লুককাজ পযথকিক্ষর্ করা হকি, যখন বশক্ষর্থী অ্নু িি করকি
তাকির রকে গ্লুককাকজর স্তর সিবশ িা ক হকয় সগকছ, অ্র্িা যখন রকে গ্লুককাকজর স্তর িা সলকিল সিবশ িা
ক হকয় যািার লক্ষর্ সিখা যায়। বশক্ষার্থীর েকিথাচ্চ যর্াযর্ সেিার প্রবত অ্োবধকার প্রিান ককর, বশক্ষার্থী
রকে গ্লুককাকজর পবর ার্ কীিাকি পরীক্ষা করকি অ্র্িা তার োহাযয প্রকয়াজন বকনা, সে বেদ্ধান্ত সনয়ার ে য়
বশক্ষার্থীর ক্লােরুক র বশক্ষা বনকিথশনা িাি পকড় সযকত পাকর বিধায় নােথ(সির) অ্র্িা TNP-এর েিে য়
ে কয়র পবর ার্ েীব ত রাখা উবচত।

7.3

ে য়েূ বচকৃত উিয় সোজ এিং রকে গ্লুককাকজর উচ্চ স্তর প্রশ ন করকত চাবহিা অ্নু যায়ী সোকজর জকনয
ইনেু যবলন এিং/অ্র্িা অ্নযানয োয়াকিবিকের ঔষধ প্রিাকনর ে য় এিং াধয (সয ন, বেবরঞ্জ, সপন, অ্র্িা
পাম্প) েম্পককথ বশক্ষার্থীর DMAF এিং/অ্র্িা েংকযাজকন সযিাকি উবিবখত আকছ সেিাকি প্রিান করা হকি।
বশক্ষার্থীর েকিথাচ্চ যর্াযর্ সেিার প্রবত অ্োবধকার প্রিান ককর, বশক্ষার্থী ইনেু যবলন কীিাকি প্রিান করকি
অ্র্িা বশক্ষার্থীর ইনেু যবলন প্রিাকন োহাযয প্রকয়াজন বকনা, সে বেদ্ধান্ত সনয়ার ে য় বশক্ষার্থীর ক্লােরুক র বশক্ষা
বনকিথশনা িাি পকড় সযকত পাকর বিধায় নােথ(সির) অ্র্িা TNP-এর েিে য় ে কয়র পবর ার্ েীব ত রাখা
উবচত।

7.4

বশক্ষার্থীর িযবেগত চাবহিার উপর বিবত্ত ককর এিং সযেি বরকোেথ লিয আকছ সেগুকলার উপর নয়, 504 বি
িা িল োয়াকিবিে জবনত সেিার জকনয েিকচকয় ক বিবধ-বনকষধ েম্পন্ন পবরকিকশর বেদ্ধান্ত বনকিন। বশক্ষা
বনকিথশনার ে য় হারাকনার পবর ার্ কব কয় এিং েহপাঠীকির োকর্ েকিথাচ্চ ে য় িযয় করার উকেকশয,
সের্ীকক্ষ অ্র্িা বশক্ষার্থী সযখাকনই র্াকুক না সকন, সয ন নাকেথর অ্বেে িা অ্নয অ্িস্থ্াকন, সেখাকন
োয়াকিবিে জবনত সেিা প্রিান করা সযকত পাকর।
োয়াকিবিে জবনত সেিার প্রবতবি কাযথ অ্িস্থ্ান উকিখ করুন:
লাকের ে য় ইনেু যবলন প্রিান করা হকি
প্রশ কনর জকনয ইনেু যবলন প্রিান করা হকি
হালকা নাস্তার ে য় (স্ন্যাক িাই ) ইনেু যবলন প্রিান করা হকি
রকে গ্লুককাকজর পবর ার্ পযথকিক্ষর্ করা হকি
বককিানগুকলা পযথকিক্ষর্ করা হকি

7.5

বশক্ষার্থী যবি চায় তাহকল তাকক রকে গ্লুককাজ পযথকিক্ষর্ এিং ইনেু যবলন প্রিাকনর জকনয সগাপনীয়তার িযিস্থ্া
ককর সিয়া হকি।
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7.6

বশক্ষার্থীর রকে গ্লুককাজ সিবশ হিার োধারর্ লক্ষর্গুকলা হকে:

বশক্ষার্থীর রকে গ্লুককাজ ক হিার োধারর্ লক্ষর্গুকলা হকে:

এই স্তর িা সলকিলগুকলার জকনয কীিাকি োড়া বিকত হকি সেিার বনকিথশনা DMAF-এ সিয়া আকছ।
7.7

যখন বশক্ষার্থী োহাযয চায় অ্র্িা সকাকনা স্টাে েিেয কন ককরন সয রকে গ্লুককাকজর পবর ার্ সিবশ িা ক
হিার লক্ষর্ প্রিশথন করকছ, তখন স্টাে েিেয তাৎক্ষবর্কিাকি স্কুল নােথ অ্র্িা TNP-এর োকর্ সযাগাকযাগ
করকিন এিং বনবিত করকিন সযন বশক্ষার্থীর োকর্ একজন প্রাপ্তিয়স্ক েিে য় অ্িস্থ্ান করকছ। সকাকনা
বশক্ষার্থীর রকে গ্লুককাকজর স্তর িা সলকিল িাস্তবিকিাকি সিবশ িা ক আকছ – অ্র্িা অ্নু ান করা হকে –
তাকক একা সকার্াও সযকত সিকিন না।

7.8

যবি বশক্ষার্থী অ্জ্ঞান হকয় পকড়:
1. রকে গ্লুককাজ পরীক্ষা না ককরই পযারাপ্রকেশনাল অ্র্িা অ্নয TNP দ্বারা তাৎক্ষবর্কিাকি গ্লুকাগর্ প্রিান
করকত হকি এিং অ্িশযই 911-এ সোন করকত হকি।
2. স্কুল নাকেথর োকর্ সযাগাকযাগ করুন অ্র্িা TNP-এর োকর্ (যবি নােথকক না র্াককন)।
3. পযারাপ্রকেশনাল, নােথ, অ্র্িা স্কুকলর অ্নয কব থিৃে 911-এ সোন করকিন এিং বশক্ষার্থীর পাকশ র্াককিন।
4. যবি 911 উপবস্থ্ত না হয়, তাহকল বশক্ষার্থীর জ্ঞান সেরার পর একবি বেঙ্গার-বস্টক বিকয় রকে গ্লুককাজ
পরীক্ষা করকত হকি।
5. স ইন অ্বেকের োকর্ সযাগাকযাগ করুন।
6. বশক্ষার্থীর বপতা াতা/অ্বিিািক এিং বচবকৎেককর োকর্ বনকচ সিয়া জরুবর নাম্বাকর সযাগাকযাগ করুন।

7.9

যবি DMAF-এর বনকিথশনার োকর্ ো ঞ্জেযকৃত হয় এিং বচবকৎোর িযর্াত না র্িায়, তাহকল শারীবরক
ক থকাণ্ড অ্র্িা অ্নয সকাকনা ক থকাকণ্ডর ে য় বশক্ষার্থী যবি ইনেু যবলন পাম্প িহন করকত না চায় তাহকল
বশক্ষার্থী চাইকল বেবজকযাল এেুককশন (শরীরচচথা বশক্ষা) বশক্ষক ও সকাচ েহ স্কুল স্টােকক ইনেু যবলন পাম্পবি
রাখকত অ্নু করাধ করকত পাকরন।

8

8.

পবরিহন, বেল্ড বিপ, এিং পাঠযি িবহিূ ত
থ কাযথি
8.1

(504 ে ন্বয়কারী িা সকাঅ্বেথকনির: স্কুকলর পবরিহন ে ন্বয়কারী িা সকাঅ্বেথকনির কাছ সর্কক বনবিত হিার
পর প্রকযাজয অ্নু যায়ী বনকচর একবি সিকছ বনন) স্কুকল আো-যাওয়ায় িাকে পবরিহকনর ে য় DOE বশক্ষার্থীর
োকর্ েঙ্গী প্রিান করকি:
⃣ পবরিহকনর ে য় িা িযান্সকপাকিথশন নােথ;
⃣ পবরিহকনর ে য় িা িযান্সকপাকিথশন পযারাপ্রকেশনযাল;
⃣ িাবড়-সর্কক-স্কুল পযথন্ত পবরিহকনর (সোর-িু-সোর িযান্সকপাকিথশন) ে য় শুধু অ্যাকিন্ডযান্ট; অ্র্িা
⃣ স্টপ সর্কক স্কুল পযথন্ত পবরিহন অ্যাকিকন্ডন্ট বিহীন।

8.2

বশক্ষার্থী সকান বিবধবনকষধ ছাড়া DOE-এর েকল বেল্ড বিকপ এিং DOE-এর পাঠযি িবহিূ থত কাযথিক
অ্ংশেহকর্র অ্নু বত পাকি (সয ন DOE-এর েকল আেিারস্কুল ক থকাণ্ড, সপািথে, ক্লাি, এিং জ্ঞানাজথকনর
সপ্রাো ে ূ হ) এিং েকল েু বিধা এিং পবরিতথনেহ, একত রকয়কছ পবরকল্পনায় উবিবখত অ্নু যায়ী শনােকৃত
স্কুল কব থিৃে দ্বারা প্রকয়াজনীয় োয়াকিবিে জবনত সেিা। বশক্ষার্থীর বপতা াতা/অ্বিিািককর জকনয
িাধযতা ূ লক নয়, বকন্তু চাইকল, বেল্ড বিপ অ্র্িা অ্নযানয স্কুল ক থকাকণ্ড বশক্ষার্থীর োকর্ সযাগ বিকত পাকরন।

8.3

একজন বশক্ষার্থীর DMAF-এ সযিাকি িাধযতা ূ লক করা হকয়কছ, সেই অ্নু যায়ী DOE-এর েকল বেল্ড বিপ
এিং DOE-এর পাঠযি িবহিূ থত কাযথিক োয়াকিবিে আকছ এ ন একজন বশক্ষার্থীর জকনয আিশযক
ইনেু যবলন প্রিাকন DOE প্রকয়াজন অ্নু যায়ী একজন নােথ অ্র্িা অ্নয েকল োয়াকিবিে জবনত সেিা প্রিাকন
প্রবশক্ষর্প্রাপ্ত অ্নয স্টাে প্রিান করকিন, (একত রকয়কছ, বকন্তু একতই েী ািদ্ধ নয়, রকে গ্লুককাজ পযথকিক্ষর্,
হাইকপাবগ্লবেব য়া শনােকরর্ এিং বচবকৎো, স্ন্যাকস্প্রিান এিং পাবন সখকত ও িার্রুক সযকত সিয়া) এিং
সেেি বিপ িা কাযথিক যখন বতবন বশক্ষার্থীর েকঙ্গ ভ্র র্ করকিন তখন বনবিত করকিন সযন বশক্ষার্থীর
োয়াকিবিকের েরিরাহ তার োকর্ র্াকক। যবি এই স্টাে স্কুল নােথ না হয়, তাহকল স্কুল নােথ উবেি স্টােকক
বশক্ষার্থীর 504 পবরকল্পনা এিং DMAF েম্পককথ বনকিথশনা সিকিন। যবি বনধথাবরত নােথ িা স্টাে েিেয DOEসক অ্িবহত ককরন সয তারা উপবস্থ্ত র্াককিন না, তাহকল DOE তাৎক্ষবর্কিাকি একজন িিবল নােথ িা স্টাে
েিেয সজাগাড় করার েকিথাচ্চ সচিা করকি।

8.4

েকিথাচ্চ েী ায় েম্ভি, বশক্ষার্থীর বশক্ষক বপতা াতা/অ্বিিািক, বপ্রবন্সপযাল, এিং স্কুল নােথকক সযককাকনা আেন্ন
বেল্ড বিপ েম্পককথ অ্ন্তত 2 েপ্তাহ আকগ অ্িবহত করকিন সযন একজন বিপ নাকেথর জকনয অ্নু করাধ করা যায়,
এিং িীর্থাবয়ত বিিে অ্র্িা রাবেকালীন (ওিারনাইি) বিকপর জকনয অ্ন্তত 30 বিন আকগ অ্িবহত করকিন
সযন সযককাকনা িাড়বত ঔষকধর েরিরাহ সজাগাড় ও পযথাকলাচনা করা যায় এিং একজন বিপ নােথ অ্নু করাধ
করা যায়।

8.5

বশক্ষার্থী সযেি DOE-পনেরকৃত কাযথি এিং সপ্রাো গুকলাকত অ্ংশেহকর্র পবরকল্পনা করকছ সেগুকলা
তাবলকািদ্ধ করুন এিং কাযথি /সপ্রাো চলাকাকল সক োয়াকিবিে জবনত সেিা প্রিান করকিন তা উকিখ
করুন, বতবন সকান্ধরকর্র োয়াকিবিে জবনত সেিা প্রিান করকিন, এিং সয তাবরকখ বতবন প্রবশক্ষর্প্রাপ্ত
হকিন/হকয়কছন (সয ন, স্কুল সেকোস্ট, সচে ক্লাি, সকায়যার):
সপ্রাো :

সয সেিা প্রকয়াজন:

সয িযবে সেিা প্রিান করকিন:

প্রবশক্ষকর্র তাবরখ:
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9.

সপ্রাো :

সয সেিা প্রকয়াজন:

সয িযবে সেিা প্রিান করকিন:

প্রবশক্ষকর্র তাবরখ:

সপ্রাো :

সয সেিা প্রকয়াজন:

সয িযবে সেিা প্রিান করকিন:

প্রবশক্ষকর্র তাবরখ:

সপ্রাো :

সয সেিা প্রকয়াজন:

সয িযবে সেিা প্রিান করকিন:

প্রবশক্ষকর্র তাবরখ:

ক্লােরু এিং পরীক্ষায় বিকশষ েু বিধা
9.1

বনয়ব ত অ্র্িা স্টযান্ডােথাইজড্ সিকস্টর ে য় যবি বশক্ষার্থীর রকে গ্লুককাকজর পবর ার্ সিবশ অ্র্িা ক হকয়
যায়, তাহকল সকাকনা িণ্ড ছাড়াই বশক্ষার্থী অ্নয ে য় পরীক্ষা সিয়ার অ্নু বত পাকি।

9.2

সযেি বশক্ষার্থী CGM িযিহার ককর, তাহকল পরীক্ষার ে য় বনম্নবলবখত েু বিধাগুকলা িযিহার করকি (সযগুকলা
যর্াযর্ সেগুকলা সিকছ বনন, যবি র্াকক):
েিথোম্প্রবতক DMAF এিং েংকযাজকনর োকর্ ো ঞ্জেযকৃত োয়াকিবিে জবনত সেিার জকনয, প্রকয়াজন
অ্নু যায়ী, বশক্ষার্থীর সোন/স্মািথ ওয়াচ িযিহাকরর অ্নু বত রকয়কছ। পরীক্ষার ান িজায় রাখার জকনয ক্লােরু
বশক্ষক অ্র্িা প্রকির বশক্ষার্থীর সোন/স্মািথ ওয়াচ পযথকিক্ষর্ করকিন।
⃣ বিকল্প অ্িস্থ্ান
⃣ রকে গ্লুককাজ পযথকিক্ষর্ করার জকনয সোনবি একবি েু রবক্ষত স্থ্াকন রাখা এিং শুধু াে একবি
বরবেিার/স্মািথ ওয়াচ িযিহার করা।
⃣ সোন/স্মািথ ওয়াচ সর্কক ইন্টারকনি েংকযাগ বিবেন্ন করকল (সয ন এয়ারকপ্ল্ন স াে িযিহার বকন্তু ব্লুিুর্
েক্ষ ) গ্লুককাজ পযথকিক্ষর্ করার জকনয বশক্ষার্থীকক সোন/স্মািথ ওয়াচ অ্িযাহতিাকি িযিহাকরর েু কযাগ
প্রিান
⃣
⃣

9.3

পরীক্ষা িা অ্নযানয ক থকাকন্ডর ে য় পাবন খািার োউকন্টন িা িার্রু িযিহাকর, রকে গ্লুককাজ পরীক্ষা করকত,
অ্র্িা হাইকপাবগ্লবেব য়া িা হাইপারবগ্লবেব য়া বচবকৎো করকত, সকাকনা িণ্ড ছাড়া পরীক্ষা িা অ্নযানয ক থকান্ড
সশষ করকত অ্বতবরে ে য় প্রিান করা হকি।

9.4

োয়াকিবিে জবনত সেিার ে য় সয ক্লােরু বনকিথশনা িাি পকড় র্াককত পাকর তা সকাকনা িণ্ড ছাড়াই তা পূ রর্
করার জকনয বশক্ষার্থীকির বনকিথশনা প্রিান করা হকি।
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9.5

বচবকৎো জবনত অ্যাপকয়ন্টক ন্ট এিং/অ্র্িা অ্েু স্থ্তার কারকর্ আিশযক অ্নু পবস্থ্বত াজথনা করা হকি। যবি
স্কুকলর বনয় নীবত িাধযতা ূ লক ককর, তাহকল বপতা াতা/অ্বিিািক বচবকৎো প্রিানকারী স্বাস্থ্য সেিা
প্রিানকারীর কাছ সর্কক েকুযক ন্ট প্রিান করকিন।

10. সযাগাকযাগ
10.1 প্রকযাজয আইন, বিবধ, এিং প্রবিধান অ্নু যায়ী স্কুল নােথ, TNP, এিং অ্নযানয স্টাে বশক্ষার্থীর োয়াকিবিে
সগাপন রাখকিন।
10.2 উৎোহ প্রিান অ্পবরহাযথ। বশক্ষার্থীর একন্ডািাইকনাকলাবজস্ট এিং পবরিাকরর োকর্ এককযাকগ বশক্ষার্থীর োকর্
এ নিাকি আচরর্ করুন সযন বশক্ষার্থীকক ে য় ত খািার সখকত উৎোবহত ককর, এিং োয়াকিবিে
িযিস্থ্াপনার িক্ষতা েংিান্ত বনকজর যত্ন সনয়ায় অ্েগবত হয়।
10.3 পবরকবল্পত কাযথি ে ূ হ সয ন িযায়া , সপ্ল্োউকন্ডর ে য়, বেল্ড বিপ, অ্নু ষ্ঠান িা পাবিথ, অ্র্িা লাকের
ে য়েূ বচকত সকাকনা পবরিতথন হকল বশক্ষক অ্র্িা TNP যু বেেঙ্গত সনাবিে বপতা াতা/অ্বিিািক এিং নােথকক
প্রিান করকিন, সযন লাে, স্ন্যাক পবরকল্পনা, এিং ইনেু যবলকনর সোজগুকলা সেই অ্নু যায়ী ো ঞ্জেয করা যায়।
10.4 বশক্ষার্থীর োকর্ কাজ করকছ এ ন প্রকতযক োিবস্টবিউি িা িিবল স্কুল নােথ অ্র্িা চুবেিদ্ধ নােথকক বশক্ষার্থীর
োয়াকিবিে জবনত সেিার বলবখত বনকিথশািলী এিং বশক্ষার্থীর DMAF ও এই পবরকল্পনা প্রিান করা হকি।
বশক্ষার্থীর োকর্ কাজ করা প্রবতবি োিবস্টবিউ বশক্ষককক বশক্ষার্থীর োয়াকিবিে জবনত সেিা এিং স্কুল নােথ
অ্র্িা একজন TNP-এর োকর্ কীিাকি ও কখন তাৎক্ষবর্কিাকি সযাগাকযাগ করকত হকি সেবিষকয় তর্য প্রিান
করা হকি।
10.5 যখন একবি নতুন DMAF জ া সিয়া হকি, বপতা াতা/অ্বিিািক োয়াকিবিে িযিস্থ্াপনার নতুন বচবকৎো,
েরঞ্জা , এিং/অ্র্িা েরিরাহে ূ হ েম্পককথ স্কুল নােথকক অ্িবহত করকত হকি।
10.6 TNP স্কুল বিিে চলাকাকল েকল গ্লুককাজ পযথকিক্ষর্ এিং বচবকৎো নােথকক অ্িবহত করকিন এিং বশক্ষার্থীর
বচবকৎো েংিান্ত সরককেথ অ্ন্তিুথে করার জকনয বিন সশকষ েকল োয়াকিবিে জবনত িযিস্থ্াপনা পিকক্ষপগুকলা
বলবপিদ্ধ কাগজপে নােথকক প্রিান করকিন।

11. জরুবর পবরবস্থ্বতকত স্থ্ানান্তর এিং একই স্থ্াকন আেয় েহর্
11.1 জরুবর পবরবস্থ্বতকত স্থ্ানান্তর এিং একই স্থ্াকন আেয় েহকর্র (সশল্টার-ইন-সপ্ল্ইে) ে য়, বশক্ষার্থীর 504
পবরকল্পনা এিং DMAF সম্পভ ণযর্াক্তে িহাল এিং কাযথকর র্াককি।
11.2 এই পবরকল্পনা এিং বশক্ষার্থীর DMAF-এ সযিাকি উবিবখত আকছ সেই অ্নু যায়ী, স্কুল নােথ অ্র্িা TNP
োয়াকিবিে জবনত সেিা প্রিান করকিন, োয়াকিবিে েরিরাহ এিং েরঞ্জা িহকনর জকনয িায়িদ্ধ র্াককিন,
বশক্ষার্থীর বপতা াতা/অ্বিিািককর োকর্ সযাগাকযাগ স্থ্াপন এিং আপকেি প্রিাকনর সচিা করকিন, এিং
বশক্ষার্থীর োয়াকিবিে জবনত সেিা বিষকয় বপতা াতা/অ্বিিািককর কাছ সর্কক তর্য পাকিন। এছাড়া সযিাকি
উবিবখত হকয়কছ সেই অ্নু যায়ী স্কুল নােথ তর্য েহর্ করকিন এিং বচবকৎো প্রিানকারীকক তর্য প্রিান
করকিন।

12. বপতা াতা/অ্বিিািককক অ্িবহতকরর্
12.1 বনম্নবলবখত পবরবস্থ্বতকত বপতা াতা/অ্বিিািককক অ্িবহত করুন:
• রকে গ্লুককাকজর পবর ার্ ারাত্নক ক হিার লক্ষর্গুকলা হকে (এই বশক্ষার্থীর ারাত্মক হাইকপাবগ্লবেব য়ার
েু বনবিথি লক্ষর্গুকলা উকিখ করুন):
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• বশক্ষার্থীর রকে গ্লুককাকজর পরীক্ষার েলােল ______-এর বনকচ অ্র্িা জুে িা গ্লুককাজ িযািকলি খািার
15 ব বনি পর ______-এর বনকচ।
• রকে গ্লুককাকজর পবর ার্ ারাত্নক সিবশ হিার বচহ্ন এিং লক্ষর্গুকলা হকে (এই বশক্ষার্থীর ারাত্মক
হাইপারবগ্লবেব য়ার েু বনবিথি লক্ষর্গুকলা উকিখ করুন):
• বপতা াতা/অ্বিিািক (bg/sg) __________-এর সিবশ হকল এিং বককিান পরীক্ষার েলােল েম্পককথ
অ্িবহত হকত চান। (বচবকৎোর জকনয DMAF অ্িশযই অ্নু েরর্ করকত হকি)।
• বশক্ষার্থী সখকত অ্র্িা ইনেু যবলন ইকঞ্জকশন বনকত অ্র্িা সিালাে (bolus) প্রতযাখযান ককরকছ।
• সকাকনা আর্াত।
• েু রাহা করা সহাক িা না সহাক ইনেু যবলন পাকম্প ত্রুবি িা বিকল
• ইনেু যবলন পাকম্প ত্রুবি িা বিকল হকয় যািার পর িযাকআপ ইনেু যবলন িযিহার
• অ্নযানয:
12.2 জরুবর পবরবস্থ্বতকত সযাগাকযাকগর বনকিথশািলী
বনকচ সিয়া বপতা াতা/অ্বিিািককর নাম্বাকর সোন করুন। যবি বপতা াতা/অ্বিিািককর োকর্ সযাগাকযাগ করা
না যায়, তাহকল অ্নয জরুবর পবরবস্থ্বতকত সযাগাকযাকগর িযবেকক অ্র্িা বনকচ উবিবখত বশক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সেিা
প্রিানকারীকক সোন করুন।

জরুবর পবরবস্থ্বতকত সযাগাকযাগ
বপতা াতা(গর্)/অ্বিিািক(গর্)
সযাগাকযাগ
না :

1

সযাগাকযাগ
না :

2

িাবড়র সোন নাম্বার:

িাবড়র সোন নাম্বার:

কাকজর সোন নাম্বার:

কাকজর সোন নাম্বার:

সেল সোন নাম্বার:

সেল সোন নাম্বার:

জরুবর পবরবস্থ্বতকত অ্নয সযাগাকযাকগর িযবেিগথ
সযাগাকযাগ
না :

1

সযাগাকযাগ
না :
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2

বশক্ষার্থীর োকর্ েম্পকথ:

বশক্ষার্থীর োকর্ েম্পকথ:

িাবড়র সোন নাম্বার:

িাবড়র সোন নাম্বার:

কাকজর সোন নাম্বার:

কাকজর সোন নাম্বার:

সেল সোন নাম্বার:

সেল সোন নাম্বার:

বশক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সেিা প্রিানকারী(গর্)
না :

না :

সোন নাম্বর:

সোন নাম্বার:

আব DOE সনাবিে অ্ি নন-বেেবিব কনশন আন্ডার সেকশন 504 (সেকশন 504 অ্নু যায়ী বিষ যহীনতার সনাবিে)
এিং সনাবিে অ্ি এবলবজবিবলবি (সযাগযতার সনাবিে) সপকয়বছ। স্বাক্ষর প্রিান করার াধযক আব আ ার েন্তানকক
উপবরবিবখত অ্যাককাক াকেশন (বিকশষ েু বিধা)-এর ধারার প্রবত েম্মবত প্রিান করবছ।
অ্নু ক াবিত ও গৃহীত

বপতা াতা/অ্বিিািককর স্বাক্ষর

তাবরখ

অ্নু ক াবিত ও গৃহীত

স্কুল অ্যােব বনকেিকরর স্বাক্ষর

পিবি

তাবরখ

অ্বেে অ্ি স্কুল সহলর্ নাকেথর স্বাক্ষর (যবি প্রকযাজয হয়)

তাবরখ
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