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DeKalb County School District এর পিতামাতাকে সম্পকৃত্করণ নীতি হালনাগাদ করা ও গৃহীত সেপ্টেমব্র 15, 2016, 

যা পর্তিফলিত করে ডিসট্র্িকট্ের নতনু দর্শন,  মিশন এবং মূলমন্তর্। 

 

DeKalb County School District 

FY17 পিতামাতাকে সমপ্ৃক্তকরণ নীতি 

পরয্ালোচনা এবং পরিবরধ্নের তারিখ 

মে 25, জনু 1, জনু 7, জনু 8, জনু 9, জনু 14, জনু 21, ও জনু 27, 2016 

 

DeKalb এর দরশ্ন শিকষ্ারথ্ী কময্নুিটিকে উৎসাহ যোগানোর মাধয্মে শিকষ্ার উৎকরষ্ সাধন।  

 

DeKalb এর মিশন উচচ্তর শিকষ্া, করম্কষ্েতর্ এবং জীবনবয্াপি শিকষ্ায় শিকষ্ারথ্ীর সাফল্য নিশচ্িত করা। 

 

DeKalb এর মলূমনত্র্ উৎসাহ পর্দান, অরজ্ন ও উৎকরষ্ সাধন। 

 
1. ESEA এর  1112 অনুচ্ছেদের আওতায় ডিস্ট্রিক্টব্যাপি পিতামাতার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনার যৌথ উন্নয়নে 

পিতামাতাকে সম্পৃক্ত করতে DeKalb County School District নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:    

A. বার্ষিক টাইটল l পিতামাতাকে সম্পকৃত্করণ/নীতি সভা পরিচালনা করবে। 

B. টাইটল l পরিকপনা পূর্ব সভা পরিচালনা করবে। 

C. সময়মত ওয়েবসাইট ও নানা ধরনের মিডিয়ার মাধয্মে পিতামাতার সঙগ্ে যোগাযোগ করবে। 

 

2. ESEA এর  1116 অনুচ্ছেদের আওতায় স্কুল পর্যালোচনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পিতামাতাকে সম্পৃক্ত করতে DeKalb 

County School District নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:    

A. বার্ষিক সমনব্িত LEA উনন্য়ন  পরিকপনা সভা (CLIP) পরিচালনা করবে। 

B. চলমান ফিডব্যাক/পর্তিক্রিয়া বিনিময়ের সযুোগ পর্দান করবে। 

C. সভা চলাকালে পিতামাতার জনয্ দোভাষী/অনুবাদকের ব্যবসথ্া করবে। 

 

3. শিক্ষার্থীর একাডেমিক অর্জন ও স্কুল কার্যক্রমে উন্নয়ন সাধনে পিতামাতাকে সম্পৃক্তকরণের ফলপ্রসূ কার্যাবলী 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে টাইটেল I, পার্ট A স্কুলকে সাহায্য করার জন্য DeKalb County School District নিম্নলিখিত জরুরি 

সমন্বয়, কারিগরি সহায়তা ও অন্যানয্ সমর্থন দেবে:   

 

A. পিতামাতাকে সম্পকৃত্করণের জনয্ সেনট্্রাল অফিসের সহায়তা- (টাইটেল I ডিরেকট্র, অয্াসিসট্য্ানট্ ডিরেকট্রবৃনদ্, 

OFP কো-অর্ডিনেটরবনৃ্দ, ডিসট্র্িকট্ প্যারেনট্ লিয়াাঁজোবৃনদ্ এবং প্রশাসনিক সহায়তাকর্মী)।  

B. পিতামাতাকে সম্পকৃত্করণে সহায়তা দেয় ডিসট্্রিকট্ব্যাপি 5 প্যারেনট্ সেনট্ার।  

C. সক্লুের অর্থ সহায়তাপুষ্ট সথ্ানীয় পয্ারেনট্ সেনট্ার -সক্ুল পর্যায়ের 36 প্যারেনট্ লিয়াাঁজো। 

D. টাইটেল I  কারিগরি সহায়তা এবং কর্ম অধিবেশন। 

E. টাইটেল I কমপ্লায়েনস্ ও ইনস্ট্রাকশন প্রিনস্িপালের শীর্ষ সমম্েলন 
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F. টাইটেল I আপডেটসমহূ বিনিময়ের জনয্ পর্তি মাসে টাইটেল 1 প্রিনস্িপালদের সমম্েলন অনুষঠ্ান। 

 

 

 

4.  DeKalb County School District নিমন্লিখিত অনয্ানয্ কর্মসচূির আওতায় পিতামাতাকে সমপ্কৃ্তকরণ কৌশলের সাথে 

পার্ট A এর পিতামাতাকে সমপ্কৃ্তকরণ কৌশল সমন্বয় ও একীভূত করবে:   [এরূপ কর্মসূচি উল্লেখ করুন: হেড স্টার্ট, 

ইভেন স্টার্ট, প্যারেন্ট অ্যাজ টিচার্স, হোম ইন্সট্রাকশন প্রোগ্রাম ফর প্রিস্কুল ইয়াংস্টার্স, এবং অঙ্গরাজ্য 

পরিচালিত প্রিস্কুল কর্মসূচির মত কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করবে:   

 
A. পিতামাতাকে সমপ্কৃ্তকরণ কৌশলে সহায়তাকারী চিহন্িত সট্াফ। 

 

5. পিতামাতার সম্পৃক্তকরণসহ DeKalb County School District পার্ট A স্কুলের মানোন্নয়নে পিতামাতাকে 

সম্পৃক্তকরণের এই নীতিমালার বিষয়বস্তু ও কার্যকারিতার বার্ষিক মূল্যায়ন করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ 

করবে।   পিতামাতাকে সম্পৃক্তকরণ কার্যাবলীতে (অর্থকষ্টে রয়েছেন এমন পিতামাতা, যারা প্রতিবন্ধী, যাদের ইংরেজি 

দক্ষতা সীমিত, স্বল্প শিক্ষিত বা জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদানসহ) পিতামাতার ব্যাপক 

অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এই মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত হবে।   পিতামাতাকে সম্পৃক্তকরণে অধিকতর 

কার্যকর কৌশল প্রণয়নে এবং প্রয়োজনে (এবং পিতামাতার সম্পৃক্তিসহ) পিতামাতাকে সম্পৃক্তকরণ ন ীতিমালা  

সংশোধনে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট এর পিতামাতাকে সম্পৃক্তকরণ নীতিমালা  ও কার্যাবলীর মূল্যায়নে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ 

কাজে লাগাবে। 

 
A. কর্মসচূি মূলয্ায়নে অন্তর্ভকু্ত হবে পিতামাতাকে সমপ্কৃ্তকরণ মানের জনয্ জরুরি  এমন পয্ারেনট্ ইনপটুের 

সমাবেশসহ কেনদ্্রীয় করম্সূচির অফিস এবং পাঠ্যকর্ম, নির্দেশনা ও পেশাদার শিকষ্ণের একজিকিউটিভ ডিরেকট্র 

কর্তকৃ পরিচালিত কর্মসচূি মলূ্যায়নে অর্থ যোগাবে এবং সম্পাদন করবে।  ডিসট্র্িকট্ এর ওয়েবসাইটে 

ডিসট্র্িকট্বয্াপি জরিপের মাধ্যমে পিতামাতার প্রতিনিয়ত ফিডব্যাক নেবে।  

B. ডিসট্র্িকট্বয্াপি জরিপ থেকে প্রাপ্ত পিতামাতার ফিডব্যাক।   

 
6. পিতামাতার কার্যকর সম্পৃক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং শিক্ষার্থীর একাডেমিক অর্জন উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট স্কুল, 

পিতামাতা ও কম্যুনিটির মাঝে পার্টনারশিপে সমর্থন যোগাতে DeKalb County School District নিম্নে বিশেষভাবে বর্ণিত 

কার্যাবলীর মাধ্যমে পিতামাতার জোরালো সম্পৃক্তকরণের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পিতামাতার সক্ষমতা তৈরি করবে:   

 

A. টাইটেল I, পার্ট A স্কুলের সহায়তায় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট নিম্নলিখিত টপিকসমূহ বোঝার জন্য এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত 

পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রযোজ্য/উপযুক্ত স্কুল ডিস্ট্রিক্ট বা স্কুল পরিবেশিত শিশুদের পিতামাতাকে সহায়তা দেবে-   

 
 অঙ্গরাজ্যের শিক্ষা উপাদানের মান, 

 অঙ্গরাজ্যের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক অর্জনের মান, 

 বিকল্প মূল্যায়নসহ অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় একাডেমিক মূল্যায়ন, 
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 পার্ট A এর শর্তাবলী, 

 শিশুর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের পন্থা/উপায়, এবং 

 শিক্ষাদানকারী, পিতামাতা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষবৃন্দের সঙ্গে কাজ করার উপায়: 

 
এটিকে সমর্থনের ইভেনট্সমহূ নিচের বিষয়গলুি অন্তর্ভকু্ত করে: 

 

1. টাইটেল I পিতামাতার সম্পকৃত্করণ সমম্েলন (ডিসট্্রিকট্ ও আঞ্চলিক)।  

2. শকত্িশালী LEA উন্নয়ন পরিকল্পনা (CLIP) (বার্ষিক)।  

3. টাইটেল I পিতামাতার সম্পকৃত্করণ নীতিমালা র সভা (বার্ষিক)।  

4. নমনীয় শিক্ষণ করম্সূচির সভা (FLP)।  

5. পিতামাতার কর্মশালা (যেমন Georgia Milestone, Infinite Campus ইত্যাদি)।  

6. ডিসট্র্িকট্বয্াপি টাইটেল I পিতামাতার সমম্েলন।   

 

B.  শিশুদের একাডেমিক অর্জন উন্নয়নে শিশুদের সাথে কাজে সহায়তা করার জন্য স্কুল ডিস্ট্রিক্ট এর আওতাধীন স্কুলের 

সহযোগিতায় উপকরণ ও প্রশিক্ষণ দেবে, যেমন সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পিতামাতার 

সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করবে।   

      
1. নির্দেশনামলূক সমপ্দ ও টলু ব্যবহারের ওপর পিতামাতার প্রশিকষ্ণের সযুোগ পর্দান।  

 

C.  সমান অংশীদার হিসাবে পিতামাতার কাছে পৌাঁছানো, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও কাজ করার উপায় সম্পর্কে স্কুল 

ডিস্ট্রিক্ট তার আওতাধীন স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পিতামাতার সহযোগিতায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারি, 

প্রিন্সিপাল এবং অন্যানয্ স্টাফকে শিক্ষা দেবে।   

1. সক্লু পর্শাসন/পর্িনস্িপাল এবং/বা চিহন্িত সট্াফদের জনয্ মাসিক সভা। 

2. টাইটেল I অর্থ সহায়তাপুষট্ সট্াফদের পেশাদার শিক্ষণ। 

3. টাইটেল I কমপ্লায়েনস্ ও ইনস্ট্রাকশন পর্িনস্িপালবৃনদ্ের শীর্ষ সমম্েলন। 

 
D.  স্কুল ডিসট্্রিক্ট প্রযোজ্য ও বাস্তবায়নযোগ্যক্ষেত্রে পিতামাতাকে সম্পৃক্তকরণ কৌশল কর্মসূচি এবং হেড 

স্টার্ট, ইভেন স্টার্ট, হোম ইন্সট্রাকশন প্রোগ্রাম ফর প্রিস্কুল ইয়াংস্টার্স, প্যারেন্ট অ্যাজ টিচার্স কর্মসূচি, এবং 

সরকারি প্রিস্কুল ও অন্যানয্ কর্মসূচির ন্যয় কার্যাবলী সমন্বয় ও একীভূত করবে এবং প্যারেন্ট রিসোর্স সেন্টার 

হিসাবে অন্যান্য কার্যাবলী পরিচালনা করবে যা তাদের শিশুদের অধিকতর পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক শিক্ষায় পিতামাতাদের 

উৎসাহ ও সমর্থন দেয়, সেগুলি হচ্ছে: 

 

1. কেনদ্্রীয় করম্সচূির অফিস (OFP) থেকে সহায়তা প্রদান। 

2. পাাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দর্ এবং ছত্রিশটি সক্লু কেন্দর্ে পয্ারেনট্ সেনট্ারে পিতামাতার সেবা নেবার 

সযুোগ পর্দান। 
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DeKalb County School District এর পিতামাতাকে সম্পকৃত্করণ নীতি হালনাগাদ করা ও গৃহীত সেপ্টেমব্র 15, 2016, 

যা পর্তিফলিত করে ডিসট্র্িকট্ের নতনু দর্শন,  মিশন এবং মূলমন্তর্। 

 

3. কময্নুিটি, পিতামাতা ও সংশ্লিষট্ পকষ্গলুির চাহিদা মেটাতে আঞ্চলিক কেন্দ্রগলুির জন্য সপ্তাহে 

একদিন কয়েক ঘণট্া সময় বাড়িয়ে দেওয়া। 

 

E.  সহজে বোধগম্যভাবে ও একই  রকম ফরম্যাটে অংশগ্রহণকারী শিশুদের পিতামাতার নিকট স্কুল ও পিতামাতার কর্মসূচি 

সভা ও অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য পৌাঁছানো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট নিম্নলিখিত পদক্ষেপস্মূহ 

গ্রহণ করবে:  

 

1. বিভিন্ন ভাষায় এবং ফরময্াটে পিতামাতাকে সমপ্ৃকত্করণ যোগাযোগ বিনিময়/শেয়ার করবে (যেমন 

কময্ুনিটি সংবাদপতর্, ফল্ায়ারস্ বা পর্চারণামলূক পতর্ বা মেইল, ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধয্ম ইতয্াদি)।   

2. পিতামাতার সঙগ্ে যোগাযোগের জন্য বিভিনন্ ধরনের মিডিয়া ব্যবহার কবে। 

3. শীর্ষ দশটি ভাষায় যোগাযোগ অনুবাদ করবে। 

4. টাইটেল I পিতামাতার বার্ষিক সমম্েলনে ডিসট্র্িকট্ নীতিমালা  শেয়ার করা হবে। 

 

F.  পিতামাতা অনুরোধ করলে 1118 অনুচ্ছেদের আওতায় পিতামাতার সম্পৃক্তকরণ কার্যাবলীর জন্য অন্য যেকোন 

যৌক্তিক সহায়তা প্রদান করবে।      

 

1. পিতামাতা ধারণা বিনিময় করলে, পিতামাতাকে সম্পকৃত্করণ ইভেনট্ সেইমতো সাজাবে। 

 
অবলম্বন 

 

পিতামাতাকে সম্পৃক্তকরণ নীতিমালা  পর্যালোচনা ও সংশোধন সভায় পার্ট A কর্মসূচির টাইটেল I এ অংশগ্রহণকারী 

শিশুদের পিতামাতার সঙ্গে যৌথভাবে ও তাদের সম্মতিতে পিতামাতাকে সম্পৃক্তকরণ নীতিমালা  প্রণয়ন করা হয় েছে, সভা 

অনুষ্ঠিত হয় : (দিনসমূহ) মে 25, জুন 1, জুন 7, জুন 8, জুন 9, ও জুন 14, জুন 21, এবং জুন 27, 2016, (সময় ) সকাল 9:00 টা - 

সকাল 11:00 টা;  সকাল 11:00 টা –  বেলা 1:00 টা; বেলা 1:00 টা - বিকেল 3:00 টা; বিকেল 5:00  টা - সন্ধ্যা 7:00 টা; ও বিকেল 

4:00 টা - বিকেল 5:00 টা।  নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে সভা অনুষ্ঠিত হয় : DeKalb County Board Room/ DeKalb কাউন্টি 

বোর্ড কক্ষ, McClendon ES, Stoneview ES, এবং Stephenson MS.   

 

DeKalb County School District কর্তকৃ গহৃীত এই নীতিমালা  আগসট্ 2016 - আগসট্ 2017 এর মধ্যে কার্যকর হবে।   15 

সেপট্েমব্র, 2016 তারিখ বা তার পূর্বে পার্ট A এর টাইটেল I এ অংশগ্রহণকারী শিশুদের সকল পিতামাতাকে এই নীতিমালা 

পৌাঁছে দেবে।  
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জরিপ মলূয্ায়ন 

 

আমরা আপনাকে গরুতুব্ দেই, আপনার দেওয়া তথয্ আমাদের কাছে মলূ্যবান 

1. টাইটেল I ডিসট্্রিক্ট পিতামাতাকে সম্পৃক্তকরণ নীতিমালা সংক্রান্ত অতিরিক্ত কোন মন্তব্য বা পরামর্শ আপনার আছে 

কি? 

 

 

 

 

 

 

2. পিতামাতাকে সম্পৃক্তকরণ টাইটেল I তহবিল 1% ব্যবহৃত হওয়াকে আপনি কিভাবে দেখেন? 

 

 

 

 

 

 

3. পিতামাতার সম্পৃক্তি বিষয়ে ডিস্ট্রিক্ট নীতিমালার পর্যালোচনা ও সংশোধন সম্পর্কে আর কোন মন্তব্য, ধারণা বা 

পরামর্শ আপনার রয়েছে কি? 

 

 

 

 

 

 

 


