
বিশেষ চাবিদা সম্পন্ন বেশুশদর পবরিার এিং 
উবিলশদর জন্্য তথ্্য

800-879-2301
TTY ি্যিিারিারী: PA বরশল 711

বিশেষ বেক্া
    ConsultLine
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পিতামাতার জন্্য সহায়তা
বিশেষ বেক্া ি্যিস্া বিভ্াবতিির এিং মাশে মশ্য্য অপ্রবতশরা্য্য িশত পাশর।  
যখন্ ন্তুন্ পবরবস্বত িা মতানন্ি্য দদখা দদয়, তখন্ আপন্ার অব্যিারগুবল িী 
এিং আপন্ার িাশে দিান্ বিিল্পগুবল উপলব্ধ তা বন্্য্ধারণ িরা িঠিন্  
িশত পাশর।

বিশেষ বেক্া সম্পশি্ধ  তশথ্্যর জন্্য অবিিািিশদর সািায্য িরার জন্্য, 
ConsultLine প্রবতিন্ী বেশুশদর এিং প্রবতিন্ী িশল মশন্ িরা িয় এমন্ 
বেশুশদর জন্্য অবিিািি এিং উবিলশদর জন্্য এিটি দ�াল-মকু্ত পবরশষিা 
বিসাশি প্রবতবঠিত িশয়বেল।

আপন্ার যবদ বিশেষ বেক্া, প্রবতিা্যর বেক্া, ্যারা 504, িা ি্যবতক্রমী 
চাবিদাসম্পন্ন বেশুর বপতামাতা বিসাশি আপন্ার অব্যিার সম্পশি্ধ  প্রশ্ন িা উশবেগ 
থ্াশি, তািশল ConsultLine বিশেষজ্ঞরা আপন্াশি সিায়তা িরশত সক্ম িশত 
পাশরন্।

আপবন্ 800-879-2301 িা 717-901-2146 ন্ম্বশর িল িশর ConsultLine-এর 
সাশথ্ দযাগাশযাগ িরশত পাশরন্, অথ্িা আপবন্ www.odr-pa.org/contact-
consultline-এ এিটি অন্লাইন্ অন্শুরা্য ফম্ধ পূরণ িশর ConsultLine 
আপন্াশি িল িরার অন্শুরা্য িরশত পাশরন্।

ConsultLine ইংশরবজ এিং স্্যাবন্ে িাষায় সরাসবর পবরশষিা প্রদান্ িশর এিং 
এিটি দদািাষী পবরশষিার সািাশয্য অন্্যান্্য িাষায় িলিারীশদর পবরশষিা বদশত 
সক্ম৷

প্রবতিন্ী বেশুশদর বপতামাতা এিং উবিলশদর দসিা িরার জন্্য প্রবতবঠিত 
িশয়বেল। প্রবতিন্ী বেশুশদর পবরিারশি সিায়তা প্রদান্িারী সংস্া এিং 
সংস্াগুবলও পরামে্ধলাইন্ ি্যিিার িরশত পাশর। প্রশ্ন রশয়শে এমন্ সু্ল িমমীশদর 
717-783-6913 ন্ম্বশর ি্ুযশরা অফ দস্োল এডুশিেশন্র সাশথ্ দযাগাশযাগ িরশত 
িশি।  

ConsultLine হল…
বিশেষজ্ঞশদর সশগে এিটি এিটি সরাসবর বলংি, দযখাশন্ তারা:

•• আপন্ার উশবেগগুবল শুন্শি এিং আপন্ার সতিাশন্র চাবিদাগুবল সম্পশি্ধ  
বিিল্পগুবল বন্শয় আশলাচন্া িরশি৷

•• প্রশশ্নর উত্তর প্রদান্ িরশি এিং সম্পবি্ধ ত দফডাশরল এিং দটেশ�র 
আইন্ সম্পশি্ধ  তথ্্য ি্যাখ্যা িরশি
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•• আপন্ার সতিাশন্র দপ্রাগ্াম সম্পশি্ধ  মতবিশরা্য সমা্যাশন্র বিিল্পগুবল 
বন্শয় আশলাচন্া িরুন্ যার মশ্য্য রশয়শে: 

• রাষ্টীয় অবিশযাগ প্রবক্রয়া

• পদ্ধবতগত সুরক্া 

• আন্ঠুিাবন্ি এিং অন্ান্ঠুিাবন্ি বিশরা্য বন্ষ্পবত্তর জন্্য অন্্যান্্য সম্ািন্া

•• এশজবসি এিং সংস্াগুবল সন্াক্ত িরুন্ দযগুবল অন্্যান্্য ্যরশণর 
সিায়তা প্রদান্ িশর৷

•• বিশেষ বেক্া এিং আপন্ার সতিাশন্র জন্্য বিন্ামূশল্য এিং উপযুক্ত 
পািবলি বেক্ার অব্যিার সম্পশি্ধ  আরও জান্শত সািায্য িরার 
জন্্য সম্পদ সরিরাি িরশি

ConsultLine-এর পিশেষজ্ঞগণ পন্শ্নাপলপিত পিষশয় সহায়তা 
প্রদান্ কশর ন্া…

•• এিজন্ উবিল বিসাশি িায্ধ সম্পাদন্

•• আইবন্ পরামে্ধ প্রদান্

স্কুল-পিষয়ক কোকান্ উশবেগ সম্পশককে  কল করার িশূিকে…
এই বিিল্পগুবলর ি্যিিার িরার িথ্া বিশিচন্া িরশত পাশরন্:

•• আপন্ার সতিাশন্র বেক্ি, পরামে্ধদাতা এিং/অথ্িা বপ্রবসিপাশলর সশগে 
দযাগাশযাগ িরুন্

•• আপন্ার সু্শলর বিশেষ বেক্ার পবরচালশির সশগে আশলাচন্া িরুন্

যিন্ আিপন্ ConsultLine-কল করশিন্…
বন্শ্নাবলবখত তথ্্য প্রদান্ িরুন্। এর মা্য্যশম ConsultLine-এর বিশেষজ্ঞগণ 
সময় মত আপন্ার সশগে দযাগাশযাগ িরশত সক্ম িশিন্।

•• আপন্ার ন্াম

•• িাব়ির, ি্যিসাবয়ি এিং/অথ্িা দফান্ ন্ম্বর

•• আপন্ার িল বর�ান্্ধ িরার জন্্য এিজন্ ConsultLine বিশেষশজ্ঞর 
জন্্য পরিতমী বতন্ িম্ধবদিশস (সিাল 8:00 এিং বিিাল 4:00 এর 
মশ্য্য) িাল সময়

•• আপন্ার উশবেগ িা প্রশ্ন সম্পশি্ধ  এিটি সংবক্প্ত িাত্ধ া



4

প্রযকুপতিগত সহায়তা এিং পিশরাধ পন্স্পপতি
কোিন্পসলভাপন্য়া প্রপেক্ষণ এিং প্রযকুপতিগত সহায়তা কোন্টওয়াককে  (PaTTAN)

800-441-3215 পূি্ধ  
800-360-7282 ি্যাবরসিাগ্ধ  
800-446-5607 বপ�সিাগ্ধ ওশয়িসাই�: www.pattan.net

PaTTAN দপন্বসলশিবন্য়ার বডপা�্ধ শমন্ট অফ এডুশিেন্, ি্ুযশরা অফ দস্োল 
এডুশিেশন্র প্রবেক্ণ ও প্রযুবক্তগত সিায়তা োখা বিসাশি িাজ িশর। 
PaTTAN পরামে্ধদাতারা দপন্বসলিাবন্য়ার মশ্য্য সু্ল বডসবরিক্টগুবলশি সমথ্্ধন্ 
িরার জন্্য দপোদার উন্নয়ন্, প্রযুবক্তগত সিায়তা, এিং তথ্্য প্রচাশরর দক্শরে 
পবরশষিা প্রদাশন্র জন্্য ম্য্যিতমী ইউবন্�গুবলর সাশথ্ সিশযাবগতামলূিিাশি 
িাজ িশর। PaTTAN ওশয়িসাইশ� তথ্্য, প্রিােন্া এিং অন্্যান্্য সংস্ার 
বলঙ্কগুবলর জন্্য এিটি অবিিািি পৃঠিা রশয়শে।

পিশরাধ পন্স্পপতির কাযকোলয় (ODR)

িশয়স: 800-222-3353  
TTY ি্যিিারিারী: PA বরশল 711 ইশমইল: odr@odr-pa.org
ফ্যাক্স: 717-657-5983 ওশয়িসাই�: www.odr-pa.org

ODR দপন্বসলশিবন্য়ার বিশেষ বেক্া ম্য্যস্তা এিং যথ্াযথ্ প্রবক্রয়া ি্যিস্া 
সমন্বয় ও পবরচালন্া িশর। ODR প্রাথ্বমি িস্তশক্প পদ্ধবতর মা্য্যশম 
পবরশিবেত বেশুশদর, প্রবতিা্যর (িা প্রবতিা্যর িশল মশন্ িরা িয়) এিং 
প্রবতিন্ী বেক্াথ্মীশদর (িা প্রবতিন্ী িশল মশন্ িরা িয়) জন্্য বেক্াগত 
বিশরা্য সমা্যাশন্র জন্্য বপতামাতা এিং বেক্া সংস্াগুবলর জন্্য সংস্ান্ 
সরিরাি িশর।

কপমউপন্টি ি্যাশরন্ট পরশসাসকে কোসন্টার
Hispanos Unidos para Niños Excepcionales (HUNE)
(ি্যবতক্রমী বেশুশদর জন্্য বিস্াবন্ি ইউন্াইশ�ড)

িশয়স: 215-425-6203 ইশমইল: huneinc@aol.com  
ফ্যাক্স: 215-425-6204 ওশয়িসাই�: www.huneinc.org

HUNE ি্যবতক্রম্যমমী বেশুশদর বপতামাতাশি সতিান্শদর জন্্য বিন্ামশূল্য 
এিং উপযুক্ত মান্সম্পন্ন বেক্া লাশির ক্মতা প্রদান্ িশর। তারা স্ান্াতির 
পবরশষিা সি বিশেষ বেক্া এিং সিায়তার সমস্ত বদশির প্রবেক্ণ দপ্রাগ্াম 
প্রদান্ িশর। HUNE বফলাশডলবফয়ার আশমবরিান্ স্টী� এমপাওয়ারশমন্ট 

পিতামাতার জন্্য উিকরণগুপল
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দজাশন্ বিস্াবন্ি বপতামাতাশদর পবরশষিা প্রদান্ িশর, বিন্তু এশতই সীমািদ্ধ 
ন্য়।

পমেন্ এম্পাওয়ার

িশয়স ও ফ্যাক্স: 814-825-0788 ইশমইল: advocate@ 
 missionempower.org
দ�াল বরি: 855-825-0788 ওশয়িসাই�: www.missionempower.org

উশদেে্য –বেক্া, অ্যাডশিাশিবস, ক্মতায়ন্ এিং বপতামাতার সমৃ্পক্ততার 
মা্য্যশম আমরা প্রবতিন্ী যুিিশদর তাশদর সম্প্রদাশয়র জীিশন্র সমস্ত 
বদিগুবলশত সমূ্পণ্ধ এিীিূত িরশত চাই।

লক্্য –বমেন্ এম্পাওয়ার এমন্ এিটি সম্প্রদায়শি িল্পন্া িশর দযখাশন্ সমস্ত 
প্রবতিন্ী যুিি তাশদর উপিার এিং প্রবতিা ি্যিিার িশর তাশদর স্বপ্ন 
অন্সুরণ িরার জন্্য তাশদর সম্প্রদায়শি আরও িালিাশি পবরিত্ধ ন্ িশর।

পিতামাতার প্রপেক্ষণ ও তথ্্য কোকন্দ্র
পিতামাতার পেক্ষা & প্রপতপন্পধমলূক কোন্তৃশবের (PEAL) কোকন্দ্র

িশয়স: 412-281-4404  
দ�াল বরি: 866-950-1040  
TTY: 412-281-4409 ইশমইল: info@pealcenter.org
ফ্যাক্স: 412-281-4408 ওশয়িসাই�: www.pealcenter.org

PEAL দসন্টার িল প্রবতিন্ী বেশুশদর বপতামাতার এিটি সংগঠন্ যা অন্্যান্্য 
বপতামাতা এিং দপোদারশদর সিায়তা িরার জন্্য দপৌঁঁোয়। PEAL দসন্টার 
দপন্বসলশিবন্য়ার পবচিম ও দিন্দীয় অঞ্চশল ওযাি্ধ েপ, প্রবেক্ণ, এিং 
প্রাথ্বমি িস্তশক্প, বিশেষ বেক্া এিং অতিিু্ধ বক্তমলূি বেক্া সম্পশি্ধ  তথ্্য 
প্রদান্ িশর। বিশেষ বেক্া প্রবক্রয়া এিং সমস্যা সমা্যাশন্র দিৌঁেল সম্পশি্ধ  
তথ্্য বদশয় পবরিারশি সিায়তা িরার জন্্য অবিিািিশদর জন্্য পরামে্ধদাতা 
উপলব্ধ রশয়শে।
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দপন্বসলিাবন্য়া বডপা�্ধ শমন্ট অফ এডুশিেন্ (PDE) জাবত, িণ্ধ, ্যমমীয় বিশ্াস, িংে, 
ইউবন্য়শন্র সদস্যতা, িয়স, বলগে, দযৌঁন্ অবিমখুীতা, বলগে পবরচয় িা অবিি্যবক্ত, জাতীয় 
উৎস, এইডস িা এইচআইবি-জবন্ত পবরবস্বত, অক্মতা, িা অন্্য দিান্ আইন্গতিাশি 
সুরবক্ত বিিাশগর উপর বিবত্ত িশর তার বেক্ামলূি দপ্রাগ্াম, িায্ধিলাপ িা িম্ধসংস্ান্ 
অন্েুীলশন্ বিষম্য িশর ন্া। এই ন্ীবতর দ�াষণা দপন্বসলিাবন্য়া বিউম্যান্ বরশলেন্স 
অ্যাক্ট সি রাশজ্যর আইন্ এিং 1964 সাশলর ন্াগবরি অব্যিার আইশন্র বেশরান্াম VII, 
1972-এর বেক্া সংশো্যন্ীর বেশরান্াম IX, 1973-এর পুন্ি্ধাসন্ আইশন্র ্যারা 504 
সি দফডাশরল আইন্ 1967 সাশলর িম্ধসংস্ান্ আইশন্ িয়স বিষম্য এিং 1990 সাশলর 
আশমবরিান্স উইথ্ বডসএবিবলটিস অ্যাক্ট অন্সুাশর বন্্য্ধাবরত িশয়শে।

এই প্রিােন্া সম্পশি্ধ  আপন্ার যবদ দিান্ প্রশ্ন থ্াশি, িা অবতবরক্ত িবপর জন্্য, 
দযাগাশযাগ িরুন্: ConsultLine, 6340 ফ্্যাঙ্ক ড্াইি, ি্যাবরসিাগ্ধ, PA, 17112; 
800-879-2301; TTY ি্যিিারিারী: PA বরশল 711।

বন্শ্নাক্ত ি্যবক্তশদর বিষম্যিীন্ ন্ীবতর বিষশয় অন্সুন্ান্ পবরচালন্া িরার জন্্য মশন্ান্ীত 
িরা িশয়শে:

বিদ্যালশয় বিষম্য সংক্রাতি অবিশযাগ:
 মান্ি সম্পি্ধ  বিষয়ি প্রবতবন্ব্য
 ইন্শ�ি বিিাগ
 দপন্বসলিাবন্য়া মান্ি সম্পি্ধ  িবমেন্: 
 (Human Relations Representative
 Intake Division
 Pennsylvania Human Relations Commission:) 
 www.phrc.state.pa.us
 ি্যাবরসিাগ্ধ আঞ্চবলি অবফস: িশয়স (717) 787-9780, দ�ক্স� (717) 787-7279
 বপ�সিাগ্ধ আঞ্চবলি অবফস: িশয়স (412) 565-5395, দ�ক্স� (412) 565-5711
 বফলাশডলবফয়া আঞ্চবলি অবফস: িশয়স (215) 560-2496, দ�ক্স� (215) 560-3599

দপন্বসলশিবন্য়া বডপা�্ধ শমন্ট অফ এডুশিেশন্র িম্ধচারীর বিরুশদ্ধ অবিশযাগ:
 দপন্বসলিাবন্য়া বেক্া বিিাগ
 সম িম্ধসংস্াশন্র সুশযাশগর জন্্য মান্ি সম্পশদর ি্ুযশরার প্রবতবন্ব্য
 (Pennsylvania Department of Education
 Equal Employment Opportunity Representative
 Bureau of Human Resources)
 11 তম তলা, 333 মাশি্ধ � বস্ট� 
 ি্যাবরসিাগ্ধ, PA  17126-0333
 িশয়স দ�বলশফান্: (717) 787-4417
 ফ্যাক্স:  (717) 783-9348, দ�ক্স� দ�বলশফান্ TTY:(717) 783-8445
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বেক্া অব্যদপ্তশরর মশ্য্য প্রবতিন্ী ি্যবক্তশদর জন্্য আিাসন্ সংক্রাতি তথ্্য: 
 দপন্বসলিাবন্য়া বেক্া বিিাগ
 আশমবরিান্ প্রবতিন্ী আইশন্র মান্ি সম্পদ ি্ুযশরার সমন্বয়িারী
 (Pennsylvania Department of Education
 Americans with Disabilities Act Coordinator
 Bureau of Human Resources)
 11 তম তলা, 333 মার্িশ� স্�্রব�
 ি্যাবরসিাগ্ধ,  PA  17126-0333
 িশয়স দ�বলশফান্: (717) 787-4417
 ফ্যাক্স: (717) 783-9348, দ�ক্স� দ�বলশফান্ TTY: (717) 783-8445

বেক্া আইন্ িা সমস্যা সম্পবি্ধ ত সা্যারণ প্রশ্ন: 
 দপন্বসলিাবন্য়া বডপা�্ধ শমন্ট অফ এডুশিেন্ 
 সু্ল সাবি্ধ শসস ইউবন্�
 পবরচালি
 (Pennsylvania Department of Education
 School Services Unit
 Director)
 5ম তলা, 333 মাশি্ধ � বস্ট�
 ি্যাবরসিাগ্ধ, PA  17126-0333  
 িশয়স দ�বলশফান্:  (717) 787-4860
 ফ্যাক্স: (717) 783-6802, দ�ক্স� দ�বলশফান্ TTY: (717) 783-8445



OFFICE FOR DISPUTE RESOLUTION
6340 Flank Drive

Harrisburg, PA 17112-2764

আমাশদরশি িল িরুন্ . . . 

(800) 222-3353          
(717) 901-2145

TTY ি্যিিারিারী: PA বরশল 711

ওয়শিশ িবজব� িরুন্ . . . 
www.odr-pa.org
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