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1 এর 2 পষৃ্ঠা 

OPWDD, িার Developmental Disabilities Regional Offices (স্থানীয় তিকাশজতনি প্রতিিন্ধকিা কার্যালয়) (DDROs) এর মাধ্যরম, একজন 

িযতির তিকাশজতনি প্রতিিন্ধকিার সমসযাআরে তকনা এিং OPWDD-দ্বারা অর্যায়ন পতররেিাতির জনয যর্াগয তকনা িা তনধ্যারণ করর। এই ফ্যাক্ট শীট তিন ধ্ারপর যর্াগযিা 

তনধ্যারণ পদ্ধতি িযাখ্যা করর এিং OPWDD-এর প্ররয়াজন মি তিকাশজতনি প্রতিিন্ধকিার যর্াগযিা তনধ্যারণ কররি িরর্যর প্রকার সম্পরকয  িণযনা করর র্ারক। 
মষন্ রাখষবন্ যর্ একজন িযতির তিকাশজতনি প্রতিিন্ধকিার সমসযা র্াকা স্বরেও, যসই িযতি OPWDD-অর্যায়রনর সকল পতররেিাতির জনয যর্াগয নাও হরি 

পাররন। তকেু তকেু OPWDD-অর্যায়ন পতররেিাতির যেরে অতিতরি পর্যারলাচনার প্ররয়াজনীয়িা ররয়রে যর্গতুল এই ফ্যাক্ট তশরট িতণযি করা হয়তন। 
 

যযাগযতা রন্র্ণারর্ প্ররিয়া 
 

যযাগযতা অন্ষুরার্ 

রবকালজরন্ত প্ররতবন্ধকতা রন্র্ণারষর্র জন্য ট্রান্সরমট ফমণ http://www.opwdd.ny.gov/node/1018 যর্াগযিা তনধ্যাররণর জনয 

DDRO-যি পাঠারনা সমস্ত অনরুরাধ্ একইসরে অিশযই র্াকরি হরি। এই ফ্যাক্ট শীরটর পষৃ্ঠা 2 এ িতণযিপ্রষয়াজন্ীয় ন্রিপত্রগুরযর্াগযিা অনরুরারধ্র অংশ তহসারি অন্তরু্যি 

করা আিশযক। যর্াগযিা অনরুরাধ্ এিং ির্য DDRO-এর যর্াগযিা সমন্বয়কারী িযতির কারে আরিিনকারী যর্খ্ারন িসিাস কররন যসই কাউতির জনয পাঠারনা হয়। যযাগযতা 
মন্বয়কারী বযরিষের  একটি িাতলকা পাাঁচটি প্ররিযক DDRO সম্পরকয  http://www.opwdd.ny.gov/node/1022এখ্ারন খ্ুাঁরজ পাওয়া র্ারি। 
 

রতন্ র্াষপ পযণাষাচন্া প্ররিয়া 
যর্াগযিা তনধ্যাররণর প্রতিয়াটিরি পর্যারলাচনার একাতধ্ক পর্যায় র্াকরি পারর এিং এটি প্ররিযক িযতির নযার্য এিং পুঙ্খানপুুঙ্খ পর্যারলাচনার জনয তনতিি করা হরয়রে। 
 

1ম র্াপ পযণাষাচন্া 
প্রর্ম ধ্ারপ, DDRO কমীরা এটি সম্পূণয হরয়রে িা তনতিি কররি যর্াগযিা অনরুরাধ্ পর্যারলাচনা করর র্ারক । এই প্রর্ম পর্যারলাচনার পরর, DDRO িযতিরক 

তলতখ্ির্ারি জানায় যর্: 
(a) যর্াগযিা িা অস্থায়ী যর্াগযিা তনতিি করা হরয়রে; অর্িা 
(b) অনরুরাধ্ অসম্পূণয এিং অতিতরি নতর্পে প্রিশযরনর প্ররয়াজনীয়িা ররয়রে; অর্িা 
(c) অনরুরাধ্টি তদ্বিীয় পর্যারয় পর্যারলাচনার জনয ফ্রওয়াডয  করা হরে 

 

2য় র্াপ পযণাষাচন্া 
যর্াগযিা অনরুরাধ্ তদ্বিীয় পর্যারয় পর্যারলাচনা করার জনয ফ্রওয়াডয  করা হরল, DDRO তিতনরকর একিল কতমটি অনরুরাধ্টির মলূযায়ন করর র্ারক। িারা িযতির দ্বারা 

সরিরাতহি যর্ যকান অতিতরি ির্য পর্যারলাচনা করর র্ারক। র্তি কতমটির আরও িরর্যর প্ররয়াজন হরয় র্ারক, একটি তনতিযষ্ট প্রকাররর প্ররয়াজনীয় ির্য, এিং DDRO অনরুরাধ্কৃি 

ির্যগতুল তনতিযষ্ট িাতররখ্ সময়সীমার মরধ্য প্রাপ্ত করার জনয িযতিরক তলতখ্ি তিজ্ঞতপ্ত পাঠারনা হরি। 
তদ্বিীয় পর্যারয় পর্যারলাচনা যশে হরল, DDRO িযতিটিরক গহৃীি তসদ্ধান্ত সম্পরকয  তলতখ্ি তিজ্ঞতপ্ত পাঠারি। র্তি কতমটি এই তসদ্ধান্ত গ্রহণ করর র্ারক যর্, একজন িযতির 

যকানরকম তিকাশজতনি প্রতিিন্ধকিার সমসযা যনই, িাহরল যসই িযতি OPWDD পতররেিাগতুলর জনয অরর্াগয তহরসরি তিরিতচি হরিন। তলতখ্ি যনাটিরশ তসদ্ধারন্তর কারণ প্রিান 

করা হরি, এিং যসই িযতিরক তিকল্পগতুলও প্রিান করা হরি: 
(a) DDRO কমীরির সরে যিখ্া করর নতর্পে এিং নতর্পে প্রিশযন সম্পতকয ি পর্যারলাচনা প্রসরে আরলাচনা কররি পাররিন; এিং 
(b) একটি িৃিীয় পর্যারয় পর্যারলাচনার অনরুরাধ্ রাখ্রিন; এিং 
(c) Medicaid Fair Hearing (যমতডরকড নযার্য শনুাতন)এর জনয অনরুরাধ্ করনু (র্তি যমতডরকড দ্বারা-অর্যায়ন পতররেিাগতুল প্রয়াস করা হরয় র্ারক) 

একজন িযতি এই তিকল্প এর যর্ যকান একটি িা সিগতুল তনিযাচন কররি পাররন। র্তি একটি Fair Hearing (নযার্য শনুাতন) এর জনয অনরুরাধ্ জানারনা হরয় র্ারক, 

িাহরল একটি িৃিীয় পর্যারয়র পর্যারলাচনা স্বার্াতিকর্ারিই করা হরি। 
েয়া কষর মষন্ রাখষবন্ যয যরে বযরি Transmittal for Determination of Developmental Disability Form 

(রবকালজরন্ত প্ররতবন্ধকতা রন্র্ণারষর্র জন্য ট্রান্সরমট ফষমণ) যমতডরকড দ্বারা-অর্যায়ন পতররেিাগতুলর অনরুরাধ্ জাতনরয় র্ারকন িাহরল Notice of 

Decision offering a Fair Hearing (নযার্য শনুাতনর তসদ্ধান্ত জানারনার যনাটিশ) শধু্মুাে িখ্নই পাঠারনা হরি। 
 

3য় র্াপ পযণাষাচন্া 
িৃিীয় পর্যারয়র পর্যারলাচনায় লাইরসন্সপ্রাপ্ত অনশুীলনকারীরির একটি স্বাধ্ীন যর্াগযিা পর্যারলাচনা কতমটি করর র্ারক র্ারা 1ম এিং 2য় পর্যারয়র পর্যারলাচনারি জতিি 

র্ারক না। কতমটি যর্াগযিা অনরুরাধ্ পর্যারলাচনা করর এিং DDRO-যি তদ্বিীয় পর্যারয়র পর্যারলাচনা সমন্বয়কারীর কারে সপুাতরশ প্রিান করর। িৃিীয় পর্যারয়র সপুাতরশগতুল 
DDRO পতরচালক (িা তডজাইতন) দ্বারা তিরিচনা করা হয় এিং িযতিরক DDRO তিরিতচি তসদ্ধারন্ত যকান পতরিিয ন করা হরল যসই ফ্লাফ্ল সম্পরকয  অিগি করা হয়। 

নযার্য শনুাতনর িাতররখ্র আরগই িৃিীয় পর্যারয়র পর্যারলাচনা সম্পন্ন করা হয়। 

http://www.opwdd.ny.gov/node/1018
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যযাগযতা রন্র্ণারর্ এর জন্য প্রষয়াজন্ীয় ন্রিপত্রগুর 

 
একজন িযতি OPWDD পতররেিাতির জনয যর্াগয তকনা িা তনধ্যারণ কররি DDRO-এর এই ির্যটি প্ররয়াজন: 

 িতুদ্ধগি কার্যকারীিা (“IQ যটস্ট”) এর একটি মলূযায়ন সহ মনস্তাতিক তররপাটয । এই তররপারটয  তনধ্যাতরি মলূযায়রনর সমস্ত নম্বররর সারসংরেপ (সম্পণূয যস্কল, 

সচূক, অংশ এিং উপপরীো) অন্তরু্যি করা উতচি। IQ নম্বরর 60 এর অতধ্ক নম্বর প্রাপ্ত িযতিরির জনয, সারসংরেপ, যর্ৌতগক, যস্কল এিং যডারমন যস্কার 

সহ অতর্রর্াতজি আচররণর মানানসই মলূযায়রনর একটি িযাখ্যামলূক প্রতিরিিন প্ররয়াজন। IQ নম্বরর 60 এর তনরচ নম্বর প্রাপ্ত িযতিরির জনয, একটি 

অতর্রর্াতজি মলূযায়ন পতরচর্যা প্রিানকারীরির সরে সাোিকারর, যরকডয  পর্যারলাচনা, এিং সরাসতর পর্যরিেণ যর্রক সংগহৃীি ির্য িযিহার করর একটি 

িযাখ্যামলূক প্রতিরিিন উপর তর্তে করর হরি পারর। 
 িতুদ্ধ অেমিা োিা অনয তস্থতির যেরে, িাোইপিয তনণযরয়র সমর্যরন স্বারস্থযর অিস্থা এিং পরীো-তনরীোর ফ্লাফ্ল সহ একটি যমতডকযাল িা যেশাতলটি 

তররপাটয । র্তি উপলর্য হয়, িাহরল সি যর্াগযিা অনরুরারধ্ একটি সাম্প্রতিক যমতডকযাল মলূযায়ন তররপাটয  অন্তরু্যি র্াকা আিশযক। 
 একটি সামাতজক / তিকাশ সংিান্ত ইতিহাস, মানতসক তররপাটয  অর্িা অনয তররপারটয  িযতিটি 22 িের িয়রসর আরগ অেম হরয়রে িা যিখ্ারনা হরয়রে। সমস্ত 

যর্াগযিা অনরুরারধ্র যেরে এটি আিশযক। 
তকেু যেরে যর্াগযিা তনধ্যারণ কররি DDRO-এর অতিতরি িরর্যর প্ররয়াজন হরি পারর। DDRO অতিতরি ির্য িা আরও মলূযায়ন এর জনয এিং যর্খ্ারন অতিতরি মলূযায়ন 

করা যর্রি পারর িা িারির িযিস্থা করা যর্রি পারর যসই সম্পরকয  অনরুরাধ্ এিং সপুাতরশ কররি পারর। 
 

বরুিবরৃিক এবং গ্রর্ষযাগয আচরষর্র মাত্রগুর 

অন্গু্র কষর মষন্ রাখষবন্: এটি প্রিযাতশি যর্ িতুদ্ধিতৃেক িা গ্রহণরর্াগয আচররণর কার্যকাতরিাগতুল সাম্প্রতিক/ হালনাগারির মলূযায়রন িযিহৃি র্রের মান সাম্প্রতিক 

সংস্করণগতুলর উপর তর্তে করর তিতর করা হয়। অনগু্রহ করর 17 অরক্টাির, 2008 এিং 26 এতপ্রল, 2010 -এর যমরমা পডুন 

https://opwdd.ny.gov/opwdd_services_supports/eligibilityআরও িরর্যর জনয। 
 

বরুিবৃরিক কাযণকাররতার এগুরর যয যকান্ একটি পেষেপ গ্রর্ষযাগয *: 
 The Wechsler series of Intelligence Scales (Wechsler তসতররজর ইরিতলরজন্স যস্কল) 

 The Stanford-Binet Scales (Stanford-Binet-এর যস্কল) 

 Leiter International Performance Scale (Leiter ইিারনযাশনাল পারফ্ররমন্স যস্কল) 

 The Kaufman series of Intelligence scales (Kaufman তসতররজর ইরিতলরজন্স যস্কলস) 
* অনযানয িতুদ্ধিতৃেক পরীোগতুল হয়রিা  গ্রহণরর্াগয হরি পারর র্তি যসগতুল সমতন্বি, কাঠারমাগি, মানানসই, এিং সাধ্ারণ জনসংখ্যার মানসম্পন্ন করর র্ারক 

 সমতন্বি িতুদ্ধিতৃেক মানগতুলর সংতেপ্ত িা আংতশক পতরচালন শধু্মুাে এমন পতরতস্থতিরি িযিহার করা যর্রি পারর যর্খ্ারন মানসম্মি পতরচালন অসম্ভি 
 িতুদ্ধমোর সংতেপ্ত পতরমাপ (WASI, K-BIT) িতুদ্ধিতৃেক কার্যকাতরিার একমাে পতরমাপ তহসারি গ্রহণরর্াগয নয় 

 এমন িযতি র্ারা ইংররতজরি কর্া িরলন না, িা িারা িতধ্র , িা িারা অ-যমৌতখ্ক র্াো-মিু র্েগতুল (Leiter, CTONI) একটি সমতন্বি IQ পরীোর 
Performance (পারফ্রমযান্স) আইরটমগতুলর সরে সমন্বয় করর িারির জনয তিরিচনা করা হরি 

 যর্াগযিা তনধ্যারণ কররি পর্যারলাচনা পরীোর জনয ইংররজী র্াোয় মানানসই িতুদ্ধিতৃেক পরীোগতুল একটি তর্ন্ন র্াোয় পতরচাতলি করা র্ারি না 

অরভষযাজন্মূক আচরষর্র এগুরর যযষকান্ও একটি পেষেপ বতণ মান্ মূযায়ন্গুরর জন্য গ্রর্ষযাগয *: 
 Adaptive Behavior Assessment System (অতর্রর্াজনমলূক আচরণ মলূযায়ন পদ্ধতি) 

 Vineland Adaptive Behavior Scales ( Vineland অতর্রর্াজনমলূক আচরণগি যস্কল) 

 The Motor Skills Domain (িয যমাটর তস্কলস ডরমইন)শধু্মুাে Scales of Independent Behavior (স্বাধ্ীন আচরণ যস্কল) 

 অনযানয অতর্রর্াজনমলূক আচরণ গ্রহণরর্াগয হরি পারর র্তি যসগতুল সমতন্বি, কাঠারমাগি, মানানসই, এিং সাধ্ারণ জনসংখ্যার মানসম্পন্ন করর র্ারক। একটি 

র্রের ফ্লাফ্ল র্া এই িাতলকার মরধ্য অনপুতস্থি , তকন্তু একজন িযতিরক িার 22 িের পূণয হওয়ার পূরিয প্রিান করা হরয়তেল, এটি তিকারশর সমরয় অিীরির 

অতর্রর্াজনমলূক ঘাটতির ইতিহাস উপস্থাপন কররি িযিহার করা যর্রি পারর। 
অতর্রর্াজনমলূক আচরণ পতরমারপর মলূযায়ন িযতির িাস্তি, আেলণস্বরূপ আচরণ, আিশয পতরতস্থতিরি িারির যসরা আচরণ, িা শধু্মুাে সহায়িার মাধ্যরম িারা সম্পূণয কররি 

পাররন এমন আচরণ প্রতিফ্তলি করা উতচি নয়। অতর্রর্াজনমলূক আচররণর পতরমাপ শধু্মুাে প্রতিটি র্রের মযানযু়াল িতণযি মান অনসুরণ করর, িারির িযিহাররর প্রতশতেি 

যপশািাররির দ্বারা যিওয়া উতচি। 

https://opwdd.ny.gov/opwdd_services_supports/eligibility

