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প্রিয় প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবক: 
 
আিনার সন্তান 1973-এর িুনববাসন আইন বা প্ররহ্যাপ্রবপ্রিটেশন অযাক্ট-এর সসকশন 504-এর অধীটন সু্কি ও DOE সিাগ্রাম/কমবকাটে স্বাস্থ্যগত িপ্ররটেবা এবং/অথবা প্রিপ্রকৎসাগত 
(টমপ্রিকযাি) প্রবটশে সুপ্রবধা িাি করটত িাটর। এই িপ্ররটেবাগুটিা একজন প্রশক্ষাথবীটক সু্কটি তাটের িপ্রতবপ্রিতাহ্ীন সহ্িাঠীটের সাটথ সমিাটব অংশগ্রহ্ণ করটত স্বাস্থ্যগত 
িাপ্রহ্ো িূরটণ সহ্ায়তা কটর। উোহ্রণস্বরূি, প্রিপ্রকৎসাগত িাপ্রহ্ো সম্পন্ন প্রশক্ষাথবীটের সু্কটি স্বাস্থ্যটসবা িোনকারীটের প্রনটেবশনা অনুযায়ী তাটের ঔেধ সেয়া হ্টত িাটর, অথবা 
সযসব প্রশক্ষাথবীর সেখটত অথবা শুনটত অসুপ্রবধা হ্য় তাটের ব্ল্যাকটবাটিবর কাটে বসাটনা হ্টত িাটর। 
 
িপ্রত প্রশক্ষা বের অপ্রিস অি সু্কি সহ্িথ  প্ররপ্রিউ প্রিপ্রকৎসাগত সুপ্রবধার অনুটরাধগুটিা িযবাটিািনা কটর সু্কটি আিনার সন্তাটনর িপ্ররটেবা এবং/অথবা প্রবটশে সুপ্রবধাসমূহ্ 
িটয়াজন প্রকনা তা প্রনপ্রিত কটর, এবং আিনার সন্তাটনর িাপ্রহ্োসমূহ্ িূরণ করা প্রনপ্রিত করার জনয সযটকাটনা িপ্ররবতবন সু্কিটক অবপ্রহ্ত কটর। 
 
আসন্ন প্রশক্ষা বেটরর জনয িস্তুত হ্টত, অনুগ্রহ্ কটর: 
 

 আিনার সন্তাটনর স্বাস্থ্য সসবা িোনকারীটক সংযুক্ত িায়াটবপ্রেস সমপ্রিটকশন অযািপ্রমপ্রনটেশন িমব সমপ্রিটকশন অযািপ্রমপ্রনটেশন িমব, সমপ্রিটকশন অযািপ্রমপ্রনটেশন 
িমব(সমূহ্), এবং/অথবা সমপ্রিকযাপ্রি সিসক্রাইবি প্রিেটমন্ট িমব (সম্প্রপ্রত সতািা একপ্রে সোে েপ্রব উিটর বাম প্রেটক সংযুক্ত কটর প্রেন) এবং সমপ্রিকযাি 
অযাটকাটমাটিশন প্ররটকাটয়স্ট িমব িূরণ করটত অনুটরাধ করুন। 

 আিনার সন্তাটনর স্বাস্থ্যটসবা িোনকারীর িূরণ করা িমবগুটিা িযবাটিািনার ির িমব(গুটিার) প্রিেটনর িাতায় স্বাক্ষর করুন এবং আিনার সাটথ 
সযাগাটযাটগর তথয অন্তিুবক্ত করুন। 

 
 আিনার সন্তান অনুটমাপ্রেত িপ্ররটেবা 2022-2023 প্রশক্ষা বেটরর শুরুটতই সযন সিটত িাটর, তা প্রনপ্রিত করটত অনুগ্রহ্ কটর 1 জুন, 2022 তাপ্ররটখর মটধয অথবা 

যথাশীঘ্র সম্ভব, িূরণকৃত িায়াটবপ্রেস সমপ্রিটকশন অযািপ্রমপ্রনটেশন িমব অথবা সমপ্রিটকশন অযািপ্রমপ্রনটেশন িমব এবং/অথবা সমপ্রিকযাপ্রি সিসক্রাইবি প্রিেটমন্ট 
িমবপ্রে সু্কি নাটসবর কাটে জমা প্রেন। 

 
 প্রশক্ষাগত এবং অনযানয সু্কি-প্রিপ্রিক প্রবটশে বযবস্থ্ার অনুটরাধ জানাটত িূরণ করা সমপ্রিটকি অযাটকাটমাটিশন প্ররটকাটয়স্ট িমব, এবং এর সাটথ প্ররটকাটয়স্ট ির 

সসকশন 504 অযাটকাটমাটিশনস্ িযাটরন্ট িমব উইথ HIPAA অথরাইটজশন আিনার সু্কটির 504 সকাঅপ্রিবটনেটরর কাটে জমা প্রেন। 
 
প্রশক্ষা বেটরর সশটে সমপ্রিকযাি িমবসমূহ্ জমা প্রেটত হ্টি প্রনম্নপ্রিপ্রখত সযাগাটযাটগর মাধযটম িাঠাটনা যাটব: 
িায়াটবপ্রেস সমপ্রিটকশন অযািপ্রমপ্রনটেশন িমব: 

ইটমইি করুন: OshDMAF@health.nyc.gov 
অথবা িাকটযাটগ িাপ্রঠটয় প্রেন: 

Attn: DMAF Coordinator 
New York City DOHMH 
Office of School Health 
42-09 28th Street, CN-25 
Queens, New York 11101-4714 

অথবা িযাক্স করুন: 
347-396-8945 (ব্রংক্স এবং মযানহ্যাোন) 
347-396-8933 (ব্রুকপ্রিন এবং স্টযাটেন আইিযান্ড) 
347-396-8932 (কুইন্স) 

 
অনয সকি সমপ্রিটকশন অযািপ্রমপ্রনটেশন িমবস্ এবং সমপ্রিকযাপ্রি সিসক্রাইবি প্রিেটমন্ট িমবস্: 

সয বটরাটত আিনার সন্তান সু্কটি যাটব সসখাটন ইটমইি করুন: 
BronxMAF@health.nyc.gov  
BrooklynMAF@health.nyc.gov 
ManhattanMAF@health.nyc.gov 
QueensMAF@health.nyc.gov 
StatenIslandMAF@health.nyc.gov 

অথবা িাকটযাটগ িাপ্রঠটয় প্রেন: 
Attn: Director of Nursing 
New York City DOHMH 
Office of School Health 
42-09 28th Street, CN-25 
Queens, New York 11101-4714 
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