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ডকুেম� সিপনা 

িনউইয়ক� রােজ�র মানুেষর নােম: 

�িত: 

িবষেয়: 

           িশ�াথ�র নাম 

           মামলা ন�র 

           িশ�াথ�র জ�তািরখ 

           এনওয়াইিস আইিড/ওএসআইএস 

আপনােক এত�ারা েআদশ েদওয়া েহ� েয  _________________ -এ ব�বসা ব� হওয়ার সময় বা তার েআগ আিপন নীেচ 
তািলকাভ� � ব���র কােছ িন�িলিখত ডকুেম��িল সরবরাহ করেবন: 
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যার কােছ সরবরাহ করেবন: 

          নাম 

          ব�বসা, আইন ফাম �, সং�া, ইত�ািদ 

          �ঠকানা লাইন ১ 

          �ঠকানা লাইন ২ 

          ইেমইল অ�াে�স 

          েফান ন�র 

          ফ�া� ন�র 

উপ�াপেন ব�থ � হেল, আপিন িনউ ইয়ক� রােজ�র িশ�া কিমশনােরর �িবধান ল�েনর জন� েদাষী বেল গণ� হেবন এবং 
পিরচারকেদর শা�� �া� হেবন। 

এই সিপনা স�েক� আপনার যিদ �� বা উে�গ থােক, অনু�হ কের �থেম েসই ব���র সােথ েযাগােযাগ ক�ন িযিন এই 
সিপনা পা�ঠেয়েছন। আপিন যিদ সিপনা পা�ঠেয়েছন এমন ব���র সােথ আপনার �� বা উে�েগর সমাধান না করেত 
পােরন, তাহেল অনু�হ কের নীেচ তািলকাভ�� িনরেপ� �নািনর কম �কত�ার সােথ েযাগােযাগ ক�ন। 

অনুেরাধকারীর �া�র  IHO এর �া�র 

নাম  IHO এর নাম 

তািরখ  তািরখ 
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িনেদ�শনা 
 
এক�ট "ডকুেম� সিপনা" (উ�ািরত "সুহ-িপয়া-নুহ") হল িনরেপ� �নািন কম �কত�ার এক�ট আেদশ যার জন� একজন 
ব��� বা সং�ােক আপনােক ডকুেম� িদেত হেব। আপনার মামলা সং�া� ডকুেমে�র অনুেরাধ করার অিধকার 
আপনার আেছ। আপিন এ�ট করার পের, অন� প� আপি� করেত পাের, অথবা িনরেপ� �নািন কম �কত�া (IHO) অন� 
পে�র েয ডকুেম��িল সরবরাহ করেত হেব তা সীিমত করেত পাের। এই িবভাগ�ট ব�াখ�া কের িকভােব OATH-এর 
"ডকুেম� সিপনা" ফম ��ট পূরণ করেত হয়। 
 
“�িত” িবভাগ 
�থম লাইেন, আপিন েয ব���, �ুল বা সং�ার কাছ েথেক ডকুেম� চান তার নাম পূরণ ক�ন। অন�ান� লাইেন তােদর 
েমইিলং �ঠকানা, ইেমইল �ঠকানা, েফান ন�র এবং অন�ান� েযাগােযােগর তথ� পূরণ ক�ন। 
 
“িবষেয়” িবভাগ 
�থম লাইেন, িশ�াথ�র নাম পূরণ ক�ন। ি�তীয় লাইেন, আপনার মামলা ন�র�ট পূরণ ক�ন। তৃতীয় লাইেন, িশ�াথ�র 
জ� তািরখ পূরণ ক�ন। চত�থ � লাইেন, িশ�াথ�র আইিড ন�র (ওএসআইএস ন�র বা এনওয়াইিস আইিড ন�র নােমও 
পিরিচত) পূরণ ক�ন। 
 
“আপনােক এত�ারা আেদশ েদওয়া হে� েয” িবভাগ  
এই িবভােগ, আপিন এক�ট সময়সীমা েবেছ েনেবন যখন অন� পে�র আপনােক ডকুেম� পাঠােত হেব। �থম লাইেন, 
"ব�বসা ব� হওয়ার" আেগর ফাকঁা জায়গায় ি�ক ক�ন৷ এক�ট িনেচর তীর �দিশ �ত হেব। িনেচর তীর�টেত ি�ক ক�ন 
এবং এক�ট ক�ােল�ার �দিশ �ত হেব। এমন এক�ট তািরখ চয়ন ক�ন যা ব���, �ুল বা অন�ান� স�ােক ডকুেম��িল 
েপেত এবং েস�িল আপনার কােছ পাঠােনার জন� যেথ� সময় েদয়৷ িন��ত ক�ন েয আপিন েয তািরখ�ট েবেছ 
িনেয়েছন তা আপনােক ডকুেম��িল েপেত এবং �নািনর আেগ েস�িল পয �ােলাচনা করার জন� যেথ� সময় েদয়।  
 
পূরণেযাগ� বা� 
"আপনােক এত�ারা আেদশ েদওয়া হে� েয" িবভােগর নীেচর বা��ট েদখুন৷ এই বাে�, আপিন েয ডকুেম��িলর 
অনুেরাধ করেছন তার তািলকা ক�ন৷ বাে�র িভতের ি�ক ক�ন এবং তারপর টাইপ করা �� ক�ন। িনিদ�� ডকুেমে�র 
নাম িদেত ভ�লেবন না এবং ডকুেমে�র তািরখ বা এক�ট সময়সীমা িদন। উদাহরণ��প, আপিন "5/26/2022 IEP," 
"েফ�য়াির-েম 2022 েথেক ৈতির সম� IEP" বা "জানুয়াির 2021 সােলর পর পিরচািলত সম� মূল�ায়ন” এর জন� অনুেরাধ 
করেত পােরন। 
 
“যার কােছ সরবরাহ করেবন” িবভাগ 
এই িবভাগ�ট আপনােক ডকুেম� পাঠাে� এমন ব���েক েস�িল েকাথায় পাঠােত হেব তা বেল৷ আপনার নাম এবং 
�িত�ান সহ আপনার িনজ� তথ� পূরণ ক�ন (যিদ আপনার থােক)। আপিন যতটা পােরন েযাগােযােগর তথ� অ�ভ� �� 
ক�ন: েমইিলং �ঠকানা, ইেমইল �ঠকানা, েফান ন�র এবং ফ�া� ন�র। 
 
�া�র িবভাগ 
�া�র এর পােশর লাইেন আপনার নাম �া�র ক�ন। এক�ট "িড�জটাল �া�র" ব�বহার করেত, "অনুেরাধকারীর �া�র" 
এর পােশ লাল ট�ােব ি�ক ক�ন এবং পদে�প�িল অনুসরণ ক�ন৷ আপিন যিদ চান, আপিন ডকুেম��ট ি�� করেত 
পােরন এবং এক�ট কলম িদেয় �া�র করেত পােরন। "নাম" এর পােশর লাইেন ��ভােব আপনার নাম টাইপ ক�ন বা 
িলখুন। "তািরখ" এর পােশর লাইেন েয তািরেখ আপিন ফম ��ট পূরণ করেছন তা টাইপ ক�ন বা িলখুন। 
 
িনরেপ� �নািন কম �কত�া এবং অন� পে�র কােছ সিপনা পাঠান  
আপনার মামলার জন� বরা�কৃত IHO এবং মামলার অপর পে�র �িতিনিধ বা অ�াটিন �েক সিপনা ইেমইল ক�ন (বা 
েমইল ক�ন)। IHO সিপনা পয �ােলাচনা করেবন, অন� িদক েথেক েকান আপি� আেছ িকনা তা খুেঁজ েবর করেবন এবং 
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আপনার সিপনা অনুেমাদন, অ�ীকার বা পিরবত�ন করেবন িকনা তা িস�া� েনেবন। যিদ IHO আপনার সিপনা 
অনুেমাদন কেরন, IHO আপনােক এক�ট �া�িরত কিপ েফরত পাঠােবন।  
 
সিপনা পিরেবশন করা 
IHO আপনার সিপনােত �া�র করার পের, আপনােক অবশ�ই েসই ব���/সং�ার কােছ সিপনা "পিরেবশন" করেত হেব 
যার কােছ ডকুেম� রেয়েছ। আপিন েমইল, ইেমইল বা ব���গতভােব এ�ট করেত পােরন। 
 
আপিন যিদ একজন অিভভাবক হন েয DOE েথেক ডকুেমে�র জন� অনুেরাধ কেরন, আপিন DOE অ�াটিন � বা আপনার 
মামলার জন� িনযু� �িতিনিধর কােছ সিপনা পা�ঠেয় তােদর সিপনা পিরেবশন করেত (পাঠােত) বলেত পােরন। আপিন 
যিদ একজন DOE �িতিনিধ হন িযিন িপতামাতার কাছ েথেক ডকুেমে�র জন� অনুেরাধ কেরন, আপিন অিভভাবেকর 
অ�াটিন �র কােছ সিপনা পা�ঠেয় তােদর সাবেপানা পিরেবশন করেত বলেত পােরন। 
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