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সির্েম্বর 1, 2015
সিয় সিতা অথিা মাতা/িযত্নকারী:
এই িত্রটির উর্েশয হল সমসিইএইি অথিা ফ্যাসমসল অযাকর্িি টু সমসিকাল ইনসিওর্রন্স (FAMIS)-এর সিষর্য়
সিদযালর্য়র সিল করার িম্পর্কে সিতা অথিা মাতার িম্মসতর ির্য়াজনীয়তা িম্পর্কে আিনার্দর িূচীত করা। যসদ আিনার
িন্তানটি ইসতমর্যযই অথিা ভসিষযর্ত সমসিকএইি অথিা FAMIS-এর জনয উিযুক্ত হয় এিং সি ইসিসভজুয়ালাইজ্ি
এিু র্কশান সিাগ্রাম (IEP)-সত সলসিত একটি স্বাস্থ্য-িম্পসকে ত িসরর্ষিা গ্রহণ কর্র, তাহর্ল যুক্তরাষ্ট্রীয় িরকার এই িকার
স্বাস্থ্য-িম্পসকে ত িসরর্ষিাগুসলর জনয অথে িদার্নর জনয িরকাসর সিদযালয় সিভাগর্ক িাহাযয করর্ত িার্র। স্বাস্থ্য-িম্পসকে ত
িসরর্ষিাগুসলর মর্যয অন্তভুে ক্ত হর্ত িার্র, সকন্তু শারীসরক, সিশাগত অথিা িাকমূলক সচসকত্িািযিস্থ্া, শ্রিণসিদযা,
সিিামূলক, মর্নাস্তাসিক অথিা িযসক্তগত িযর্ত্নর িসরর্ষিাগুসলর এিং আসলে সিসরয়সিক স্ক্রীসনং িায়াগনসি অযাি সিটর্মন্ট
(EPSDT)-এর িহর্যাগী স্বাস্থ্য িরীক্ষাগুসলর মর্যয িীমািদ্ধ নয়। আিনাক িন্তানটির স্বাস্থ্য-িম্পসকে ত িসরর্ষিাগুসল িাপ্ত
করার সদনগুসলর্ত সির্শষাসয়ত িসরিহণ িযিস্থ্াও অন্তভে ক্ত হর্ত িার্র।
িরকাসর সিদযালয়টির সমসিএইি অথিা FAMIS-এর সিল করর্ত িক্ষম হওয়ার িূর্িে সিতা অথিা
মাতা/িযত্নকারীর িম্মসতর ির্য়াজন হয়। িকল অংশগ্রহণকারীর সথর্ক এই িকার িম্মসত IEP িসিয়ার্য় অন্তভুে ক্ত করার
দ্বারা, িরকাসর সিদযালয় সিভাগটি শুযুমাত্র স্থ্ানীয় করসভসিক অথে িদানগুসলর জনয না হর্য় িদি িসরর্ষিাগুসলর জনয
িিোসযক যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থের িসতিদান গ্রহণ করর্ত িক্ষম হর্ত িার্র।
আিনার্দর িম্মসতটি িম্পূণেরূর্ি ঐসিক এিং িরকাসর সিমা িংিান্ত সির্লর সক্ষর্ত্রই িযিহৃত হয়। সিদযালয়গুসল
আিনার্দর িযসক্তগত সিমার জনয সিল করর্ি না। সিদযালর্য়র সমসিকএইি অথিা FAMIS-এর সিষর্য় সিল করাটি,
সিদযালয় িসহভূে ত িসরর্ষিাগুসলর জনয আিনার িন্তানটির স্বাস্থ্য আিাদনটি িভাসিত হর্ি না। আিসন যসদ িম্মসত
িদান না কর্রন, তাহর্ল সিটি আিনার িন্তানটির অসযকার্রর অন্তভুে ক্ত িসরর্ষিাগুসল িভাসিত হর্ি ন। িরকাসর
সিদযালয় সিভাগটির, এিনও িযেন্ত একটি IEP-এর অন্তভূে ক্ত সযর্কান িসরর্ষিার িদান করা িহ, একটি সিনামূর্লযর
উিযুক্ত িরকাসর সশক্ষার িংস্থ্ান করা ির্য়াজনীয়তা আর্ে।
সির্শষ সশক্ষাসভসিক িসরর্ষিাগুসলর জনয িরকাসর সিমার িসত সিল করাটি আমার্দর িরকাসর সিদযালয় সিভার্গর
তহসির্লর একটি গুরুিিূণে িংস্থ্ানিূত্র। আিনার্দর িহায়তার জনয যনযিাদ। আিনার যসদ সকান িশ্ন থার্ক, তাহর্ল
অনুগ্রহ কর্র সচসকত্িাসভসিক িহয়াতামূলক িসরর্ষিা সিভার্গর তাসিথা সটইলর্রর ির্ে 804-225-3231-এর নম্বর্র
সযাগার্যাগ করুন।
সিনীত,

সিসি সি. সজান্স,
সনর্দে শক
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