
বিরো�োধ বিষ্পবতি অবিস

বিরোেষ বেক্ো  
সম্পরো্ককে  মতবিরো�োধ  

সমোধোরোি� এ্কটি বি্কল্প

ওয়়েয়ে আমায়ের ভিভিট করুন ... 
www.odr-pa.org

সসন্টোল সুসরো্কহোন্ো ইন্ো�বমবিরো়েট ইউবিট (CSIU) জোবত, ির্কে, জোতী়ে উত্স, 
বলঙ্গ, অক্মতো, বিিোবহ্ক অিস্ো, ি়েস, ধমকে, স�ৌিতো� ধ�র্, িংে, ইউবি়েি 
সদস্যতো, িো অি্যোি্য আইিগতভোরোি সু�বক্ত সরের্ীবিভোরোগ� বভবতিরোত বেক্োমলূ্ক 
স্রোগ্োম, ্কো�কে্কলোপ িো ্কমকেসংস্োি অিেুীলরোি বিষম্য ্ক�রোি িো। এই িীবত� 
স�োষর্ো 1964 সোরোল� িোগব�্ক অবধ্কো� আইরোি� বেরো�োিোম VI, 1972  সোরোল� 
বেক্ো সংরোেোধিী� বেরো�োিোম IX, 1973 সোরোল� পুিিকেোসি আইরোি� ধো�ো 504 এিং 
1990 সোরোল� আরোমব�্কোিরোদ� ্রবতিন্ী আইরোি� সোরোে সোমঞ্জস্যপূর্কে। ্কমকেচো�ী 
এিং স্রোগ্োরোম অংেগ্হর্্কো�ী�ো হ়ে�োবি িো বিষরোম্য� স্কোরোিো ্রশ্ন িো অবভরো�োগ 
েো্করোল, অেিো �োরোদ� ্রবতিন্ী ি্যবতিরোদ� জি্য েো্কো� ি্যিস্ো সম্পরো্ককে  তরোে্য� 
্ররো়েোজি, তোরোদ� মোিি সম্পরোদ� পব�চোল্ক, CSIU, 90 লটি সলি, বমল্টি, PA 
17847 (90 Lawton Lane, Milton, PA 17847); (570) 523-1155-এ� সোরোে 

স�োগোরো�োগ ্ক�ো উবচত।

ভনষ্পভতি ভমটিিং 
ফ্্যাভিভিয়টশন

বিরো�োধ বিষ্পবতি অবিরোস� মোধ্যরোম, সপিবসলরোভবি়েো বেক্ো বিভোগ(Pennsylvania  
Department of Education, PDE) এ্কটি বিরোেষ বেক্ো� আইবি ্রবরি়েো ি্যিস্ো 

 িজো়ে �োখো� জি্য তো� বিবধিদ্ধ আরোদে পূ�র্ ্করো�। PDE সসন্টোল  
সুসরো্কহোন্ো ইন্ো�বমবিরো়েট ইউবিরোট� সোরোে চুবতি ্করো� সসই অবিরোস� জি্য 
 আবেকে্ক এিং বিবদকেষ্ট ি্যিস্োপিো সহো়েতো ্রদোি ্ক�ো� জি্য, ্র্ৃকত  

বরি়েো্কলোরোপ জব়িত িো হরো়ে।

অন্য উপা়ে আয়ে।

ভনষ্পভতি ভমটিিং ফ্্যাভিভিয়টশন 

(RMF) বপতোমোতো এিং 

বেক্্করোদ� বেক্োেথী� চোবহদো� 

উপ� সিো্কোস ্ক�রোত সোহো�্য 

্করো�।

একিন প্রভশভষিত ফ্্যাভিভিয়টটর  

উভ়ে পরোক্� সোরোে মতবিরো�োধ 

বিষ্পবতি� জি্য ্কোজ ্করো�, �ো 

আইবি ্রবরি়েো়ে এবগরো়ে �োও়েো� 

্ররো়েোজিী়েতো দ�ূ ্ক�রোত পোরো�।

OFFICE FOR DISPUTE RESOLUTION
6340 Flank Drive

Harrisburg, PA  17112-2764

কি করুন ...
(800) 222-3353         (717) 901-2145
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RMF ভক?

ভনষ্পভতি ভমটিিং ফ্্যাভিভিয়টশন  
(Resolution Meeting Facilitation, 
RMF) এ� জি্য বিজোইি ্ক�ো হরো়েরোে …
n বপতোমোতো এিং বেক্োবিদরোদ� মরোধ্য সম্প্ককে  

গরো়ি সতোলো এিং উন়্েি �টোরোত৷
n উভ়ে পরোক্� বিরো�োধ বিষ্পবতি� সুরো�োগ 

্রদোি ্ক�রোত
n  অমীমোংবসত সমস্যোগুবল সমোধোরোি� জি্য 

িতুি বি্কল্পগুবল সিোতি ্ক�রোত বপতোমোতো 
এিং বেক্োবিদরোদ� উত্সোবহত ্করো�৷

n এ্কটি ্কম চোপপূর্কে বমটিং অিবুঠিত ্ক�রোত
n সমূ্পর্কেভোরোি অংেগ্হরোর্� জি্য সমস্ত পক্রো্ক 

সহো়েতো ্ক�রোত
n সমস্যোগুবল সমোধোি ্ক�ো� সুরো�োগ বদরোত 

এিং আইবি ্রবরি়েো়ে এবগরো়ে �োও়েো� 
্ররো়েোজিী়েতো হ্োস ্ক�রোত

উভ়ে পক্ মধ্যস্তো� সচষ্টো ্ক�রোত সম্মত িো 
হও়েো প�কেন্ত বপতোমোতো� দ্ো�ো উত্োবপত আইবি 
্রবরি়েো� অিরুো�োরোধ� জি্য এ্কটি ভনষ্পভতি 
ভমটিিং (Resolution Meeting) ্ররো়েোজি। 

�খি এ্কটি আইবি ্রবরি়েো শুিোবি� অিরুো�োধ 
্ক�ো হ়ে, তখি এ্কটি বিরো�োধ বিদ্যমোি েোরো্ক 
এিং উভ়ে পরোক্� এ্কটি বিষ্পবতি বমটিং-এ 
চুবতিরোত সপৌঁেোরোত অসুবিধো হরোত পোরো�। এ্কটি 
বিষ্পবতি বমটিং এ ভনরয়পষি ফ্্যাভিভিয়টটয়রর 
উপবস্বতরোত আরো�ো ্কো�কে্ক� এিং সিল বমটিং 
হরোত পোরো�। 

�বদ উভ়ে পক্ই বিশ্োস ্করো� স� এ্কটি 
বি�রোপক্ তৃতী়ে পরোক্� ি্যিহো� চুবতিরোত 
সপৌঁেোরোিো� সম্োিিো িোব়িরো়ে তুলরোি, ODR 
অনযু়রায়ের ভিভতিয়ত একিন ফ্্যাভিভিয়টটর 
প্প্ররণ করয়ে।

RMF এর িভুেো কী?

প্ক RMF প্ক অনযু়রাে করয়ত পারয়েন?

হ়ে অবভভোি্ক অেিো সু্রোল� ্কমথী (স্োিী়ে 
বেক্ো সংস্ো) ভনষ্পভতি ভমটিিং ফ্্যাভিভিয়টশন 
(RMF)-এ অিরুো�োধ ্ক�রোত পোরো�ি। এেো়িোও, 
উভ়ে পক্রো্কই বিষ্পবতি বমটিংরো়ে এ্কজি 
ি্যোবসবলরোটট�রো্ক অন্তভুকে তি ্ক�রোত সম্মত হরোত 
হরোি, ্কো�র্ এটি এ্কটি সবেচ্োরোসিোমলূ্ক 
্রবরি়েো।

আইি অি�ুো়েী, বিধকেোব�ত ্রবরি়েো� অিরুো�োরোধ� 
15 বদরোি� মরোধ্য বিষ্পবতি বমটিং অিবুঠিত হরোত 
হরোি। এেো়িোও, চুবতি� জি্য ্রবতটি সুরো�োগ 
্রদোরোি, এ্কটি আইবি ্রবরি়েো� অিরুো�োধ 
্রোবতি� 30 ভেন প� ODR এ্কজি ি্যোবসবলট� 
পোঠোরোি।

RMF এর িন্য ভক প্কান ে্য়ে আয়ে?

বিষ্পবতি বমটিং ি্যোবসবলরোটট� ি্যিহোরো�� জি্য 
উভ়ে পরোক্� - বপতোমোতো িো বেক্োবিদরোদ� - 
স্কোি চাি্জ  প্নই৷ RMF বিিোমরূোল্য।

ভকিায়ে RMF প্রভরি়ো আরম্ভ হ়ে?

�খি অবভভোি্ক এিং বেক্োবিদ�ো বিষ্পবতি 
বমটিংরো়ে� তাভরখ, িম়ে এিং স্ায়নর বিষরো়ে 
সম্মত হি এিং এ্কজি ফ্্যাভিভিয়টটর 
ি্যিহোরো� সম্মত হি, তখি ODR-এ� সোরোে 
স�োগোরো�োগ ্ক�ো স�রোত পোরো�। 

�খি RMF-এ� জি্য এ্কটি অিরুো�োধ গৃহীত 
হ়ে, তখি ODR বমটিংরো়ে স�োগদোরোি� জি্য 
এ্কজি ি্যোবসবলরোটট� বিরো়েোগ ্করো�। 

বমটিং এ, ি্যোবসবলরোটটরো�� উপবস্বতরোত তোরোদ� 
চুবতি সদখোরোিো� জি্য স্কল পক্রো্ক িরোমকে বেোক্� 
্ক�রোত িরোল। 

ফ্্যাভিভিয়টটয়রর িূভমকা ভক?

ফ্্যাভিভিয়টটর …
n দলগুরোলোরো্ক বেক্োেথী� চোবহদো� উপ� 

সিো্কোস ্ক�রোত সোহো�্য ্করো�
n বমটিং চলো্কোলীি উত্োবপত মতবিরো�োধগুবল 

সমোধোি ্ক�রোত দলগুবলরো্ক সহো়েতো ্করো�৷
n ্কো�কে্ক� স�োগোরো�োগ এিং রেির্ মরোিল  

বতব� ্করো�
n স্কল পরোক্� মরোধ্য উন্তুি স�োগোরো�োগ 

িজো়ে �োরোখ
n বি�রোপক্তো িজো়ে �োরোখ এিং পক্ সি়ে 

িো, সদোষোরো�োপ ্করো� িো িো বিবদকেষ্ট বসদ্ধোন্ত 
সঠি্ক িো ভুল তো বিধকেো�র্ ্করো� িো

n চুবতি� বিষ়েগুরোলো স্পষ্ট ্করো�,  ব্কন্তু 
গ্রুরোপ� ওপ� স্কোরোিো বসদ্ধোন্ত চোবপরো়ে  
সদ়ে িো

RMF কখন িম্পন্ন হয়ে?


