
বিরো�োধ বিস্পবতি� কোর্্যোলয়

বিতোমোতো� বিরো্দ্যশিো

বিয়োব�ং কম্যকত্য ো� বিস্পবতি� সরোমেলি



হিয়়াহিং কর্্মকর্্ম ়াি হিস্পহতিি সম্মেলিহিয়়াহিং কর্্মকর্্ম ়াি হিস্পহতিি সম্মেলি (HOSC) হক?হক?
বিয়োব�ং কম্যকত্য ো� বিস্পবতি� সরোমেলি (HOSC) িল এমি 
একটি িব�রোেিো যর্খোরোি সমস্ত ্দলগুবল একটি বিস্পবতি� 
কোছোকোবছ, বকন্তু বটিবকং িরোয়ন্ট িো য�োডব্লকগুবল বিবনিত 
করো�রোছ, তো�ো একজি বিস্পবতি� বিয়োব�ং কম্যকত্য ো� 
সোরোে কোজ করো� য্দখরোত িোরো� যর্ বটিবকং িরোয়ন্ট/
য�োডব্লকগুবল কোটিরোয় ওঠো র্োয় বকিো যর্ি ্দলগুবল 
শুিোবি এড়োরোত িোরো� এিং একটি বিস্পবতি িূড়োন্ত ক�রোত 
যর্রোত িোরো�।

হিম্ি়াধ হিষ্পহতি পহিম্েি়াি জি্য ক়ার্্ম়ালয়হিম্ি়াধ হিষ্পহতি পহিম্েি়াি জি্য ক়ার্্ম়ালয়
একটি বশশু� বিরোশে বশক্ো সম্পরোক্য  তোরো্দ� মতবিরো�োধ 
সমোধোি ক�ো� জি্য বিতোমোতো এিং স্কু লগুবল� বিবিন্ন 
উিোয় �রোয়রোছ: 

• • অবিিোিক িো স্কু ল একটি স্বতন্ত্র বশক্ো য্রোগ্োম (IEP) 
সকুবিধো� জি্য অিকুরো�োধ ক�রোত িোরো�। 

• • অবিিোিক িো স্কু ল মধ্যস্থতো� অিকুরো�োধ ক�রোত 
িোরো�। 

• • অবিিোিক িো স্কু ল একটি র্েোর্ে ্রবরিয়ো শুিোবি� 
জি্য অিকুরো�োধ ক�রোত িোরো�।

র্খি অবিিোিক িো স্কু ল একটি র্েোর্ে ্রবরিয়ো� 
বিয়োব�ংরোয়�  জি্য অিকুরো�োধ করো�, তখি বিরো�োধ বিস্পবতি� 
কোর্্যোলয় (ODR) মোমলো� জি্য ্দকুজি বিয়োব�ং কম্যকত্য োরোক 
বিরোয়োগ ্র্দোি করো�:

• • হিউ প্রম্সস হিয়়াহিং অহিস়াি: বডউ ্ররোসস বিয়োব�ং 
অবিসো� র্েোর্ে ্রবরিয়ো� বিয়োব�ংরোয়� সময় বিধ্যো�ণ 
করো�ি; সোক্ষীরো্দ� কেো যশোরোিি এিং িবেিত্র য্দরোখি; 
এিং বকিোরোি মতবিরো�োরোধ� সমোধোি ক�ো উবিৎ তো 
বিধ্যো�ণ করো� একটি বসদ্োন্ত যলরোখি।

••  সসম্েলম্র্ন্ট হিয়়াহিং অহিস়াি: যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং 
অবিসো� HOSC ধো�ণ করো�ি এিং শুধকুমোত্র র্ব্দ 
অবিিোিক এিং স্কু ল একটি HOSC এ� জি্য 
অিকুরো�োধ করো�ি তরোিই জবড়ত িি। যসরোেলরোমন্ট 
বিয়োব�ং অবিসো� অবিিোিক এিং স্কু লরোক তোরো্দ� 
মতবিরো�োধ বিষ্পবতি ক�ো� যিষ্ো ক�রোত সোিোর্্য 

করো�ি, তোই তোরো্দ�রোক শুিোবিরোত যর্রোত িরোি িো। 
যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসো�রোক HOSC বিয়োব�ং 
অবিসো�ও িলো যর্রোত িোরো�। 

এখ়াম্ি হকছু গুরুত্বপরূ্্ম হিেয় র্ম্ি ি়াখম্র্ িম্ি:এখ়াম্ি হকছু গুরুত্বপরূ্্ম হিেয় র্ম্ি ি়াখম্র্ িম্ি:
• • একজি যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসো� িল ODR 

(http://odr-pa.org/ due-process/hearing-officers) 
এ� একজি বিয়োব�ং অবিসো�, তোই বিরোশে বশক্োগত 
মতবিরো�োরোধ� বিেরোয় তো� জ্োি এিং অবিজ্তো 
�রোয়রোছ। 

• • একটি HOSC অবিিোিক এিং স্কু রোল� উি� 
সমস্যোগুবল এিং য�োডব্লকগুবল� সম্পরোক্য  ্দবৃষ্িবগি 
্র্দোি ক�রোত িোরো� র্ো বিষ্পবতি ক�ো িরোছে।

• • HOSC ্রবরিয়োটি যেবলরোিোি করোল� মোধ্যরোম সম্পন্ন 
িয়, তোই এটি বশবডউল ক�ো যমোেোমকুটি সিজ এিং 
সমূ্পণ্য যগোিিষীয়। HOSC িলোকোলষীি অবিিোিক িো 
স্কু রোল� আরোলোিিো� বিেরোয় র্েোর্ে ্রবরিয়ো শুিোবি 
অবিসো�রোক িলো িরোি িো।

• • HOSC ্রবরিয়ো শুধকুমোত্র তখিই সংঘটিত িয় র্ব্দ 
অবিিোিক এিং স্কু ল উিরোয়ই অংশগ্িণ ক�রোত িোি। 
যকোরোিো িক্ই কখিই HOSC-যত অংশগ্িণ ক�রোত 
িোধ্য িরোি িো।

HOSC-যত অংশগ্িণ ক�ো র্েোর্ে -যত অংশগ্িণ ক�ো র্েোর্ে 
্রবরিয়ো� বিয়োব�ং িোবতল করো� িো। ্রবরিয়ো� বিয়োব�ং িোবতল করো� িো। 
র্েোর্ে ্রবরিয়ো� বিয়োব�ংরোয়� সময়সূিষী র্েোর্ে ্রবরিয়ো� বিয়োব�ংরোয়� সময়সূিষী 
অিবশষ্ �রোয়রোছ র্ব্দ িো ্দলগুবল বডউ অিবশষ্ �রোয়রোছ র্ব্দ িো ্দলগুবল বডউ 
্ররোসস বিয়োব�ং অবিসো�রোক িরোল যর্ ্ররোসস বিয়োব�ং অবিসো�রোক িরোল যর্ 
মোমলোটি বিষ্পবতি ক�ো িরোয়রোছমোমলোটি বিষ্পবতি ক�ো িরোয়রোছ  এিং এিং 
শুিোবি� ্ররোয়োজি যিই।শুিোবি� ্ররোয়োজি যিই।  

HOSC অংশগ্িণকো�ষীরো্দ� মরোধ্য যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসো� এিং বিম্নবলবখত যর্রোকোি ি্যবতি অংশগ্িণকো�ষীরো্দ� মরোধ্য যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসো� এিং বিম্নবলবখত যর্রোকোি ি্যবতি 
অন্তিকু্য তি েোকরোত িোরো�:অন্তিকু্য তি েোকরোত িোরো�:

• সন্তোরোি� বিতো িো মোতো িো অবিিোিকসন্তোরোি� বিতো িো মোতো িো অবিিোিক
• বিতোমোতো� অ্যোেবি্য (র্ব্দ তোরো্দ� একজি েোরোক;বিতোমোতো� অ্যোেবি্য (র্ব্দ তোরো্দ� একজি েোরোক; HOSC HOSC  থ়াক়াি জি্য থ়াক়াি জি্য 

হপর়্ার়্ার়্াি সক়াম্ি়া অ্য়ােহি্ম প্রম্য়়াজি সিই)হপর়্ার়্ার়্াি সক়াম্ি়া অ্য়ােহি্ম প্রম্য়়াজি সিই)
• স্কু ল ্রবতবিবধস্কু ল ্রবতবিবধ
• স্কু ল অ্যোেবি্যস্কু ল অ্যোেবি্য

বিরো�োরোধ� উি� বিবতি করো�, যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসো� বসদ্োন্ত যিরোিি যকবিরো�োরোধ� উি� বিবতি করো�, যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসো� বসদ্োন্ত যিরোিি যক HOSC-যত -যত 
অংশগ্িণ ক�রোি।অংশগ্িণ ক�রোি।



একজি হিয়়াহিং অহিস়াম্িি সসম্েলম্র্ন্ট কিি়াম্িম্সেি একজি হিয়়াহিং অহিস়াম্িি সসম্েলম্র্ন্ট কিি়াম্িম্সেি 
জি্য প্রস্তুহর্জি্য প্রস্তুহর্
র্খি িোিো-মো এিং স্কু ল একসম্গে কোজ করো� সন্তোরোি� 
বিেরোয় বশক্োগত বসদ্োন্ত বিরোত িোরো�, তখি এেো সিো� 
জি্য সিরোিরোয় িোরোলো িয়। অবিিোিক বশশুটিরোক সিরোিরোয় 
িোরোলো জোরোিি, এিং বি্দ্যোলরোয় ্রবতিন্ষী বশশুরো্দ� 
যশখোরোিো� বিেরোয় বিরোশেজ্ এিং জ্োি �রোয়রোছ। একস়াম্থ, 
তো�ো একটি শবতিশোলষী ্দল। 

একটি সোধো�ণ HOSC এিোরোি এবগরোয় র্োরোি:

1)  যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসো� সিো� সোরোে একটি 
কিিোরো�ন্স কল বিধ্যো�ণ ক�রোিি। যসই ্রেম 
করোল� সময়, যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসো� 
উিয় িরোক্� সোরোে কেো িলরোিি বকিোরোি বতবি 
বিতোমোতো এিং স্কু লরোক তোরো্দ� মতবিরো�োধ সম্পরোক্য  
কেো িলরোত এিং সম্ভিত িকু বতিরোত যিৌঁঁছোরোত 
সরোি্যোতিমিোরোি সিোয়তো ক�রোত িোরো�ি।

2)  ্রেম করোল� ি�, যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসো� 
অবিিোিকরো্দ� সোরোে, এিং আলো্দোিোরোি, স্কু রোল� 
সোরোে যগোিিষীয় কলগুবল বিধ্যো�ণ ক�রোিি। এ� 
মোরোি যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসো� অবিিোিক�ো 
কষী িরোলরোছ তো স্কু লরোক িলরোি িো িো স্কু ল কষী 
িরোলরোছ তো অবিিোিকরো্দ� িলরোি িো। 

3)  ্ররোয়োজি অিকুর্োয়ষী অবতব�তি কল ক�ো িরোি। 
্রবরিয়োটি� লক্্য িরোি যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং 
অবিসোরো�� জি্য অবিিোিকরো্দ� এিং স্কু লরোক 
সোিোর্্য ক�রোত সোিোর্্য ক�রোি যর্ যকোরোিো র্েোর্ে 
্রবরিয়ো শুিোবি� ্ররোয়োজি ছোড়োই মতবিরো�োধ 
সমোধোরোি� উিোয় আরোছ বকিো। 

HOSC-এি জি্র্ প্িস্র্ুর্হি জি্র্ েহপস এি জি্র্ প্িস্র্ুর্হি জি্র্ েহপস 
(অ্র়্ােি্িহ িম্ই এর্ি ি়াি়া-র়্ার়্ম্ি জি্র্)(অ্র়্ােি্িহ িম্ই এর্ি ি়াি়া-র়্ার়্ম্ি জি্র্)

• • আিিো� যক্রোত্র সমস্যোগুরোলো িকুঝকু ি। এই বিরোয় মতরোি্দ 
কষী�রোয়রোছ?

• • আিিো� মোমলো� সোমরোে্য্য� ব্দক এিং ্দকুি্যলতো 
সম্পরোক্য  বিন্তো করুি।

■ আিিো� যক্রোত্র ঘেিোটি কষী?

■ স্কু রোল� যক্রোত্র ঘেিোটি কষী?

• • যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসোরো�� কোরোছ আিবি কষীিোরোি 
যকসটি সিরোিরোয় িোরোলোিোরোি ি্যোখ্যো ক�রোত িোরো�ি যস 
সম্পরোক্য  বিন্তো করুি।

■  যকি আিবি আিিো� সন্তোরোি� জি্য িত্য মোি 
বশক্ো কোর্্যরিরোম সন্তুষ্ িি?

■  আিবি আিিো� সন্তোরোি� বশক্োমলূক য্রোগ্োরোম� 
সোরোে কষী ঘেরোত য্দখরোত িোি র্ো এখি ঘেরোছ িো? 

■  আিবি যকি বিশ্োস করো�ি যর্ আইি আিিো� 
অিস্থোিরোক সমে্যি করো�?

• • যসরোেলরোমন্ট যিয়োব�ং অবিসো�রোক মোমলো� একটি 
সংবক্প্ত যমৌঁবখক সো�োংশ য্দওয়ো� জি্য ্রস্তুত িি। 
আিবি এই সো�োংশ বলখরোত িোইরোত িোরো�ি, এিং 
র্খি আিবি যসরোেলরোমন্ট বিয়োব�ং অবিসোরো�� সোরোে 
কেো িলরোিি তখি যিোেগুবল ি্যিিো� করুি। 

হিম্স়াস্মগুহলহিম্স়াস্মগুহল
িদ্বতগত সকু�ক্ো বিজ্বপ্ত তোবলকোিকু তি  
অবিিোিকরো্দ� জি্য অরোিক ব�রোসোস্য �রোয়রোছ। আিবি 
PaTTAN: www.pattan.net ওরোয়িসোইরোে িদ্বতগত  
সকু�ক্ো বিজ্বপ্ত যিরোত িোরো�ি
Consultline বিরোশেজ্�ো আিিো� যক্রোত্র ্ররোর্োজ্য বিরোশে 
বশক্ো আইি এিং ্রবিধোি সম্পরোক্য  আিিো� সোরোে কেো 
িলরোত িোরো�ি: 800-879-2301.  
TTY ি্যিিো�কো�ষী: PA ব�রোল 711 িো   
http://odr-pa.org/parents/consultline/

• • ODR ি্যোরো�ন্টস ব�রোসোস্য লোইরোরেব�রোত যটিে এিং 
যিডোরো�ল ্রবিধোি এিং িষীবতগুবল অন্তিকু্য তি �রোয়রোছ:   
http://odr-pa.org/parents/ 
parent-resource-library/

• • বিরোশে বশক্ো� বডউ ্ররোসস বিয়োব�ংস, বিতোমোতো� 
জি্য বিবিন্ন ্ররোয়োজিষীয় বিেয় সম্পরোক্য  একটি 
বিরো্দ্য বশকো।  
http://odr-pa.org/wp-content/uploads/ 
pdf/DPH_parent_guide.pdf 

• • বিয়োব�ং অবিসোরো�� বসদ্োন্তগুবল অিলোইরোি উিলব্ধ 
এিং সমস্যোগুবল� মোধ্যরোম অিকুসন্োিরোর্োগ্য:   
http://odr-pa.org/due-process/
hearing-officer-decisions/



OFFICE FOR DISPUTE RESOLUTION
6340 Flank Drive

Harrisburg, PA  17112-2764

(800) 222-3353    (717) 901-2145
TTY ি্যিিো�কো�ষী:ি্যিিো�কো�ষী: PA ব�রোলব�রোল 711 

www.odr-pa.org

বিরো�োধ বিষ্পবতি� জি্য অবিরোস� মোধ্যরোম, যিিবসলরোিবিয়ো� বশক্ো বিিোগ (PDE) একটি  
বিরোশে বশক্ো িজোয় �োখো� জি্য র্েোর্ে ্রবরিয়ো� বসরোটিরোম বিবধিদ্ বিরো্দ্যশ িূ�ণ করো�। 
PDE যসন্টোল সকুসরোকিোন্নো ইন্টো�বমবডরোয়ে ইউবিরোে� সোরোে িকু বতি করো� ্রকৃত বরিয়োকলোরোি 

জবড়ত িো িরোয় যসই অবিরোস� জি্য আবে্যক এিং বিব্দ্যষ্ ি্যিস্থোিিো সিোয়তো ্র্দোি করো�। 

যসন্টোল সকুসরোকিোন্নো ইন্টো�বমবডরোয়ে ইউবিে জোবত, িণ্য, জোতষীয়তো, বলগি, অক্মতো, বিিোবিক অিস্থো, 
িয়স, ধম্য, যর্ৌঁি অবিমকুখষীতো, িংশ, ইউবিয়ি স্দস্যি্দ িো অি্যোি্য আইিগতিোরোি সকু�বক্ত 

যরেবণবিি্যোরোস� উি� বিবতি করো� বশক্োমলূক য্রোগ্োম, কোর্্যকলোি িো কম্যসংস্থোি অিকুশষীলরোি বিেম্য 
ক�রোি িো। এই িষীবত� যঘোেণো 1964 সোরোল� িোগব�ক অবধকো� আইরোি� বশরো�োিোম VI, 1972 

সোরোল� বশক্ো সংরোশোধিষী� বশরো�োিোম IX, 1973 সোরোল� িকুিি্যোসি আইরোি� ধো�ো 504 এিং 1990 সোরোল� 
আরোমব�কোিরো্দ� ্রবতিন্ষী আইরোি� সোরোে সোমঞ্জস্যিূণ্য। কম্যিো�ষী এিং য্রোগ্োম অংশগ্িণকো�ষী�ো িয়�োবি 

িো বিেরোম্য� যকোরোিো ত্দন্ত িো অবিরোর্োগ আরোছ, অেিো র্োরো্দ� ্রবতিন্ষী ি্যবতিরো্দ� জি্য েোকো� 
জোয়গো সম্পরোক্য  তরোে্য� ্ররোয়োজি িরোল, তোরো্দ� মোিি সম্পরো্দ� িব�িোলক, CSIU, 90 Lawton Lane, 

Milton, PA 17847, 570-523-1155-এ� সোরোে যর্োগোরোর্োগ ক�ো উবিৎ।
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