
     

 
   

 
 

ছাtছাtীর আচরণিবিধ~ 
ছাtছাtীর aিধকার eবং দািয়t 

eবং চািরিtক unিত সmিকর্ ত পিুsকা 
 

2016-2017 
 

pাথিমক 
িমডল 
হাi 

 

DeKalb i ারনয্াশনাল oেয়লকাম েস ার eর েসৗজেনয্ DeKalb কাuি  sুল িডিsk ছাtছাtীর আচরণিবিধ 
ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত সmিকর্ ত পুিsকার aনুবােদর বয্বsা কেরেছ। aনূিদত হাডর্  কিপ'র 

জনয্ sুেলর িpিnপালেক aনুেরাধ ক ন aথবা iেলক িনক সংsরণ েদখার জনয্ ei oেয়বসাiট-e যান: 
www.dekalb.k12.ga.us/student-relations। 

iংেরিজ ভাষার সংsরণিটেক সবেচেয় িনখঁুত বেল িবেবচনা করা হয়। 

যিদ ei পুিsকা aথবা তার anভুর্ k েকােনা েনািটশ aথবা দািয়t asীকারমূলক িববৃিতর aনুবাদ eবং মূল 
iংেরিজ সংsরেণর মেধয্ েকােনা গরিমল aথবা পাথর্কয্ থােক, তাহেল মূল iংেরিজ সংsরণিট agািধকার পােব। 

BENGALI 



 

     

French 
Déclaration sur la Disponibilité de Traduction/Interprétation 
 
Le District Scolaire du Comté de DeKalb assurera que les parents et les élèves auront accès aux informations essentielles concernant leurs droits et responsabilités dans une langue qu’ils peuvent 
comprendre. Une copie imprimée de la traduction du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Élèves et Manuel de Développement du Caractère ou autres documents, ainsi que les 
services d’interprétation, peuvent être obtenus de l’administration de l’école. Une version électronique du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Élèves et Manuel de 
Développement du Caractère est disponible à www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Somali                                                                                                                                                                                              
  Warbixinta HelitaankaTutjumaadda/Fasiraadda 
Dugsiga Degmadda DeKalb waxa uu hubin doonaa in dhammaan waalidka iyo ardayda ay ku helaan xogta lamahuraanka ah ee ku saabsan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda luqadda ay fahmi karaan. 
Codsiyadda nuqulo daabacan oo ah Xeerka  Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta Dabeecadda ama warqaddo xogeed oo kale iyo codsiga adeegyadda 
turjumaadda af celinta ah ayaa loo samayn karaa maamulka dugsiga.Qaab elektarooni ah oo ah Xeerka  Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta  
Dabeecadda ayaa laga heli karaa www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Chinese 

 
Bengali 

বয্াখয্ান/ aনুবাদ -eর সহজলভয্তার িববৃিত।  
DeKalb i ারনয্াশনাল oেয়লকাম েস ার eর েসৗজেনয্ DeKalb কাuি  sুল িডিsk ছাtছাtীর আচরণিবিধ ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত সmিকর্ ত পুিsকার aনুবােদর বয্বsা কেরেছ। aনূিদত 

হাডর্  কিপ'র জনয্ sুেলর িpিnপালেক aনুেরাধ ক ন aথবা iেলক িনক সংsরণ েদখার জনয্ ei oেয়বসাiট-e যান: www.dekalb.k12.ga.us/student-relations। 
 
Amharic 
የጽሁፍ ወይም የቃል ትርጉም አገልግሎት መግለጫ   
የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ሚንስቴር ሁሉም ወላጆች ሊያውቁት የሚገባ አስፈላጊ መረጃዎችን እና መብት እና ሃላፊነታቸውን የሚገልጹ መረጃዎችን ለማግኘት የሚችሉ መሆናቸውን እና በሚገባቸው ቋንቋ የሚያቀርብ መሆኑን ይገልጻል። ተተርጉሞ 
የቀረበውን የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን የሚገልጽ ጽሁፍ እንዲሁም የጠባይን እድገት ሁኔታ የሚያስረዳ መጽሄት እና ሌሎች የማስረጃ ጹሁፎችን እና የትርጉም አገልግሎት ጥያቄዎችን ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪ ማቅረብ 
ይቻላል።  የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን እና የጠባይን እድገት ሁኔታን የሚገልጹ ጹሁፎች በኤሌክትሮኒክ መስመር በኩል ማግኘት ይቻላል። አድራሻ፡ www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Spanish                                                                                                                                                                                                 

Declaración de disponibilidad de traducción/interpretación                                                                                                                      
El distrito escolar del condado de DeKalb se asegurará que todos los padres y alumnos tengan acceso a la información esencial relacionada a sus derechos y responsabilidades en un idioma que puedan 
entender. La solicitud de una copia traducida del Manual del Código de Conducta Estudiantil~Derechos y Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter u otros documentos, como también la 
solicitud para los servicios de un intérprete se pueden hacer a la administración de la escuela. Una versión electrónica del Manual del Código de Conducta Estudiantil ~Derechos y Responsabilidades del 
Alumno y Desarrollo del Carácter está disponible en www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Arabic 

 بيان لتوفير الترجمة الشفھية و الكتابية
يفھمھااالھل .انھيئةالتعليمفيمنطقةديكالبلالھاليوالطالبسوفتضمنتوفرالمعلوماتاالساسيةفيمايتعلقبالحقوقوالواجباتباللغةالعربيةاواللغةالتييستطيعان  

الحقوق و الواجبات و كتيب  –طالب حقوق و الواجبات و كتيب بناء الشخصية و اوراق اخرى تحتاج الى ترجمة من ادارة المدرسة .و كذلك تتوفر نسخة الكترونية لمدونة سلوك الال –تطلب نسخة مطبوعة عن مدونة سلوك الطالب 
 .www.dekalb.k12.ga.us/student.relationsبناء الشخصية علي الرايط التالي:
 
Vietnamese 
Tuyên Bố về Dịch Vụ Phiên Dịch/Thông Dịch 
 
Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb bảo đảm tất cả các cha mẹ và học sinh sẽ được  quyền xem các thông tin liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của họ bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được.  
Họ có thể yêu cầu ban quản trị của trường cấp cho những bản dịch thuật in ra của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình, hoặc những  
tài liệu khác, và yêu cầu những dịch vụ thông dịch. Có thể thấy bản văn điện tử của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình ở trang mạng 
www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Burmese 

              
pum;jyefESifh bmomjyefqdkr_rsm; toifh&&SdEdkifa=umif; a=unmcsuf 

rdbrsm;ESifh ausmif;om;rsm;taejzifh 4if;wdk h. tcGifhta&;rsm;/ wm0efrsm;ESifh ywfoufaom ta&;}uD;onfh tcsuftvufrsm;udk 4if;wdk hem;vnfEdkifaom bmompum;jzifh tvG,fwul &&SdEdkif&ef DeKalb 

c&dkifausmif; rsm;rS yHhydk;ay;rnfjzpfonf? bmomjyefvkyfief;rsm; tygt0if/ ausmif;om;usifh0wfpnf;urf;-ausmif;om;{?f tcGifhta&;rsm;/ wm0efrsm;ESifh tusifhpm&dwWzHG h+zdK;r_ vrf;!$efpmtkyf. yHkEdSyfrdwWL odk hr[kwf 
tjcm;bmomjyefxm; aom pm&Gufpmwrf;rsm;. yHkEdSyfrdwWL rsm;udk ausmif;tkyfcsKyfa&;xHrSwpfqifh &&SdEdkifonf? tifwmeufrSwpfqifhvnf; www.dekalb.k12.ga.us/student.relations  wGif 

ausmif;om;usifh0wfpnf;urf;-ausmif;om;{?f tcGifhta&; rsm;/ wm0efrsm;ESifh tusifhpm&dwWzHG h+zdK;r_ vrf;!$efpmtkyf. tDvufx&Gef;epf rluGJudk &&SdEdkifonf? 
 
 
Nepali  



 

    1 

2016-2017 িপতা-মাতা/aিভভাবেকর sাkেরর পৃ া 
aনgুহ কের ei পাতািট আপনার sুেল িতন (3) িদেনর মেধয্ জমা িদন। 

 

িপতা-মাতা/aিভভাবক 
জমার pািpsীকার 

 aনgুহ কের আপনার িশ েক সে  িনেয় ছাtছাtীর আচরণিবিধ – ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত সmিকর্ ত পিুsকািট পড়ুন eবং s;uেল িনরাপদ 
eবং শৃ লাবd িশkাgহেণর পিরেবশ বজায় রাখার েkেt িশ র ভূিমকা oপর েজার িদন। eছাড়াo, ei পিুsকার anভুর্ k হল ছাtছাtীর েরকডর্ , পািরবািরক িশkার 

aিধকার eবং েগাপনীয়তা আiন (FERPA) eবং aনয্ানয্ aিধকার o দািয়t সmিকর্ ত tপণূর্ তথয্। আপিন eবং আপনার িশ  েয পিুsকািট েপেয়েছন, aনgুহ 
কের িনেচ sাkর কের তার pািpsীকার ক ন। তারপের িবnিুচিhত েরখা aনসুরণ কের কাটুন eবং আপনার িশ র sুেল যত শীঘ্র সmব পািঠেয় িদন। 
আপনার সহায়তার জনয্ ধনয্বাদ। 

 

ছাtছাtীর gী কালীন sুল/কমর্সিূচর দািয়t 
আিম িনি তভােব জানািc েয আিম 2015-2016 sুলবেষর্র পরবতর্ী সব gী কালীন কমর্সিূচ চলাকালীন সব িবিধ, pিবধান, পdিত, নীিত েsট, sানীয় eবং 
েফডােরল আiন যা 2015-2016 ছাtছাtীর আচরণিবিধ ~ ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিতর পিুsকােত পাoয়া যায়, েমেন চলার জনয্ দািয়tশীল। 
আিম আরo েজেনিছ েয যিদ আিম 2015 DeKalb কাuি  sুল িডিsk eর gী কালীন sুল/কমর্সিূচ চলাকালীন েকােনা আiন ল ন কির, তাহেল 2015-2016 
ছাtছাtীর আচরণিবিধ ~ ছাtছাtীর দািয়t, aিধকার eবং চািরিtক unিত পিুsকায় তািলকাভুk েয েকানo পযর্ােয়র পিরণাম আমার oপর জাির হেত পাের।  

 

সমীkায় aংশgহেণর জনয্ ছাtছাtীর সmিত 
pিত বছর জিজর্ য়া িডপাটর্ েম  aব eডুেকশন 6  েথেক 12শ েgড eর ছাtছাtীেদর িনেয় সমীkা পিরচালনা কের।  সমীkার anভুর্ k িবষয় িলর মেধয্ আেছ 

মাদকdবয্, িনপীড়ন, মানিসক sাsয্ সমসয্া, গািড় চালােনার aভয্াস, বয্ায়াম eবং খাদয্াভয্াস। ei সমীkায় নাম uেlখ করা হয় না eবং েকােনা বয্িkগত 

পিরচয়jাপক তেথয্র pেয়াজন হয় না।  সমীkার ফেল sুল িডিsk ছাtছাtীর জনয্ pেয়াজনিভিtক কমর্সিূচ সমথর্ন o মলূয্ায়ন করেত পাের। সমীkায় aংশgহণ 

icাpসতূ।  যিদ আপনার িশ র aংশgহণ করার aনমুিত থােক, তাহেল aনgুহ কের িনেচ sাkর ক ন।  আরo তেথয্র জনয্ পৃ া 50 -e ছাtছাtীর aিধকার 

সংkাn সরুkা আiেনর সংেশাধনী ধারা েদখনু। ei সমীkািট িডিsk েসফিট aিডট aেপkা িভn eবং সmণূর্ পৃথক যা সব ছাtছাtীেক সmণূর্ করার জনয্ aনেুরাধ 

করা হয়।  
 
_________ আমার সnানেক জিজর্ য়া িডপাটর্ েমn aব eডুেকশন জিজর্ য়া sুেডn েহলথ সােভর্ েত aংশgহেণর সmিত েদব না। 
__________ আমার সnানেক জিজর্ য়া িডপাটর্ েমn aব eডুেকশন জিজর্ য়া sুেডn েহলথ সােভর্ েত aংশgহেণর সmিত িদেয়িছ। 
 
 

DeKalb কাuি  sুল িডিsk 
         িনরাপদ sুল সংkাn a ীকার 

আমার বয্িkগত পছn-aপছn eবং িkয়াকলাপ িল যখন DeKalb কাuি  sুল িডিsk eর সবর্t aনয্ানয্ ছাtছাtী কতৃর্ ক aনসুতৃ হেব, তখন পাথর্কয্ ঘটেব।ei 
a ীকারেক সmান জানােনার মাধয্েম আমােদর sুলেক িনরাপদ o সফল করেত আমার ভূিমকা পালন করেত পাির। 
 

আিম িব াস কির েয আিম eকজন ভােলা ছাt/ছাtী হেয় uঠেত পাির। আমার pতয্য় আেছ েয আিম ভােলা চিরt pদশর্ন করেত পারব। আিম িব াস কির েয যখন 

আিম খবু পির ম কির তখন আিম সফল হi, তাi pিতিদন আিম আমার kমতা aনযুায়ী কেঠার পির ম করব। আিম িশখেত পাির। আিম িশখব। আমার sুলেক 
িনরাপদ রাখেত আিম েসi সব িনেদর্ িশকা aনসুরণ করার a ীকার করিছ েয িল ছাtছাtীর আচরণিবিধ: ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পিুsকায় 

আেছ। আিম েজেনিছ েয sুেলর িবিধ িল রতরভােব ল ন করা হেল দশ (10) িদেনর সামিয়ক বরখাs eবং তারপের িডিsk eর আiনসmত পdিত aনযুায়ী 
নািন হেব। ei পdিতর ফেল আরo aিতিরk পিরণাম েদখা িদেত পাের যার anভুর্ k হল sুল েথেক আমার বিহ ার aথবা আমার জনয্ েকােনা িবকl sুল/কমর্সিূচ 

িনধর্ারণ করা। 
 

বাধয্তামূলক িশkা 
আিম িনি ত জানািc েয বাধয্তামলূক িশkা, ছাtছাtীর uপিsিত সংkাn আচরণিবিধ/শািsমূলক বয্বsা িবষেয় জিজর্ য়া েsট eর আiন aনসুরণ করেত না পারেল 
তার পিরণাম eবং জিরমানা কী হেত পাের আিম তা বেুঝিছ (আরo তেথয্র জনয্ 35, 36 eবং 38 পৃ া েদখনু)। 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ছাt/ছাtীর নাম(aনgুহ কের s  akের িলখুন)____________________________________________________ 
 

ছাt/ছাtীর sাkর_______________________________ তািরখ _______________________________________ 
 

িপতা-মাতা/aিভভাবেকর sাkর_____________________ তািরখ _______________________________________ 
 

মnবয্: 
 
sুেলর pথম সpােহ aনুgহ কের তািরখ িদেয় sাkর কের আপনার িশ র েহাম ম িশkক/িশিkকার কােছ েফরেত পাঠান। 
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ei পৃ ািট iেc কের খািল রাখা হেয়েছ। 
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ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা িবষয়ক pবাহিচt পৃ া 87 
ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা সংkাn pিতেবদনপt পৃ া 88 



 

    4 

ছাtছাtীর আচরণিবিধ- 
ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পিুsকা 

 

নীিত সmিকর্ ত িববিৃত 
 
েযসব িশ রা তার sুল িলেত যায় তােদর জনয্ DeKalb কাuি  েবাডর্  aব eডুেকশন সmাবয্ সবর্ে  িশkা িদেত a ীকারবd। ei a ীকােরর জনয্ ধু েয কিঠন 
পাঠkম, ucেযাগয্তাসmn িশkক/িশিkকা eবং ucমােনর সর ামযুk বয্বsার pেয়াজন তাi নয়, আমােদর ছাtছাtী, কমর্ী, িপতা-মাতা, stািধকারী eবং 
জনেগা ীর aংশীদারেদর জনয্ িনরাপদ eবং iিতবাচক পিরেবেশর pেয়াজন। েবাডর্  aব eডুেকশন eর pতয্াশা হল িশkার unিতর জনয্ সব ছাtছাtী gহণেযাগয্ 
আচরেণর কেঠার pিমত মান েমেন চলেব। 
 
ছাtছাtীর আচরণিবিধ- ছাtছাtীর দািয়t, aিধকার eবং চািরিtক unিত পুিsকায় ছাtছাtীর েসi সব আচরণ সংkাn িবিধ িলেক িচিhত করা হেয়েছ যা Dekalb 

eর সব ছাtছাtীর েkেt eবং েসi সব িবিধ ল ন কের eমন ছাtছাtীেদর েkেt শািsমলূক বয্বsা gহেণর পdিতর জনয্ pেযাজয্। যখন শািs েদoয়া হেব তখন 
ছাtছাtীর আচরণিবিধ- ছাtছাtীর দািয়t, aিধকার eবং চািরিtক unিত পুিsকা সুিনি ত কের যােত তা িনরেপk হয় eবং sুল িডিsk eর সব ছাtছাtীর sাথর্ 
সবেচেয় ভােলাভােব রkা কের। 
 
সাধারণভােব শািsমূলক বয্বsার uেdশয্ হল ছাt বা ছাtীর aসদাচরণ সংেশাধন করা eবং ছাtছাtীেক sুল কিমuিনিটর দািয়tশীল নাগিরক হেত 
uৎসাহ েদoয়া। gহণেযাগয্ নয় eমন আচরেণর pাবলয্, sুেলর পিরেবেশর oপর তার pভাব, ছাtছাtীর বয়স eবং েgড পযর্ায়, iিতপেূবর্ ছাtছাtীর 
িব েd শািsমূলক বয্বsা gহেণর iিতহাস, তাৎপযর্পণূর্ আঘাত eবং aনয্ানয্ pাসি ক িবষয় িলর aনুপােত, পিরচালনাকারী কতৃর্ পেkর sাধীন 
িসdাn aনুযায়ী, শািsমূলক পদেkপ গহৃীত হেব, তেব পদেkপ িল uেlিখত িবষেয়র মেধয্ সীিমত থাকেব না। 
  
আচরণ সংkাn পিরিsিতর ধরন eবং pাবলয্ িবেবচনা কের শািsমূলক pিkয়ার anভুর্ k হেত পাের িডিsk eবং aনয্ানয্ সরকাির সtা aথবা 
জনেগা ীর pিত ান িল কতৃর্ ক pদt ছাtছাtীেদর জনয্ সহায়তা পিরেষবা। পড়ােশানার কােজ িব  ঘটায় eমন ছাtছাtীেদর েবাডর্  জিজর্ য়ার আiন 
aনুযায়ী sুল েথেক সামিয়ক aথবা sায়ীভােব বিহ ার না কের িবকl িশkা পিরেবেশ sানাnর করেত পছn কের। 
 
ছাtছাtীর aনপুযুk আচরণেক সংেশাধন করার েয েকােনা pেচ ার েkেt িপতা-মাতােক জানােনা eবং িপতা-মাতার সংযুk থাকা tপূণর্। ছাtছাtীর আচরণিবিধ - 
ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকািট ধু তখনi কাযর্করী হেব যখন িপতা-মাতা eবং aিভভাবক, িশkক-িশিkকা eবং sুেলর pশাসক eকসে  
ছাtছাtীর আচরণ eবং pািত ািনক পড়ােশানায় তােদর কৃিতেtর unিত ঘটােনার লেkয্ eকেযােগ কাজ করেবন। িপতা-মাতা, িশkকবগর্ eবং জনেগা ীর সদসয্েদর 
ছাtছাtীর আচরণ aথবা ছাtছাtীেদর িব েd শািsমলূক পদেkপ gহেণর pিkয়া সmিকর্ ত uেdগ sুেলর িpিnপাল aথবা িডপাটর্ েম  aব েসফ sুলs aয্া  sুেড  
িরেলশনs-েক জানােনার জনয্ aনেুরাধ করা হেc। 
  
ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকা েবাডর্  eর JCD নীিত aনুযায়ী aনেুমািদত। 

 
ছাtছাtীর আচরণিবিধ -  

ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পিুsকা 
 

uেdশয্ 
 

ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার uেdশয্ হল েgড K-12 eর ছাtছাtীেদর েসi সব আচরেণর ধরন সmেকর্  জানােনা 
েয িল gহণেযাগয্ নয়। eমন eকিট িবিধ রচনা কের aসmব যােত সব রকেমর সmাবয্ িনিষd আচরণ সmেকর্  জানােনা যায়। ফলত, ছাtছাtীেদর eটা েবাঝা uিচত েয 
sুেলর সুশৃ ল bত িল পালেন িব  ঘটায় aথবা aনয্ েকােনাভােব aনপুযুk eমন aসদাচরেণর জনয্, তা ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং 
চািরিtক unিত পুিsকায় িনিদর্ ভােব তািলকাভুk থাkক বা না থাkক, তােদর িব েd শািsমলূক বয্বsা gহণ করা হেত পাের। 
 
ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকায় েয িবিধ িল পাoয়া যায় তাছাড়াo pেতয্ক sুল eবং ে ণীকেkর িশkক-িশিkকা 
কয্াmাস aথবা ে ণীকেkর িবিধ বলবৎ করেত পােরন। ei িবিধ িল িশkক-িশিkকা বয্াখয্া করেত পােরন, েস িল ে ণীকেk লািগেয় রাখা হেত পাের aথবা 
ছাtছাtীর মেধয্ ব ন করা হেত পাের eবং e িলেক ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার ল ন িহেসেব গণয্ করা 
েযেত পাের aথবা নাo েযেত পাের। pিতjাবdতা ei নয় েয েকােনা পড়ুয়া েকাড aব sুেডn কনডাk ভ  কেরেছ িক না - sুেডn রাiটস aয্াn 
েরসপিnিবিলিট eবং কয্ােরkার েডেভলপেমn হয্াnবকু েকবলমাt pমােণ aিধকতর েtর িভিtেত হেব। aনয্ভােব বলা যায়, eটা সিতয্ নেয়র 
েচেয় aেনকটা সিতয্ হoয়ার মেতা, pমােণর oপর িভিt কের, েয পড়ুয়ারা িবিধ ভ  কেরেছ িক না? 

ছাtছাtীর আচরণিবিধ- 
ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পিুsকা 

 



 

    5 

িশkাgহণ eবং িবিধ েমেন চলা 
 

বয়স eবং েgড পযর্ায় যাi েহাক না েকন সব ছাtছাtীেক ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার 
িবষয়বs জানেত হেব eবং েস িল o sুল িডিsk eবং/aথবা তারা েয sুেল পেড় েসi sুেলর পিরচালনা সংkাn aনয্ানয্ েয েকােনা িবিধ aনসুরণ 
কের চলেত হেব। ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকা সব sুল eবং েকেnd ব ন করা হয়। ছাtছাtীর 
আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকা ব েনর আেগ sুল  হoয়া/ছাtছাtীরা আসার আেগ িশkক-িশিkকা eবং 
sুেলর কমর্ীরা পুিsকার পযর্ােলাচনা করেবন যােত তাঁেদর েবাঝার বয্াপারিট িনি ত হয়। 
 
ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকা sুেলর pথম সpােহ ছাtছাtীর মেধয্ ব ন করা হয় eবং তােদর 
েশখােনা হয়। pেতয্ক ছাt/ছাtী eবং িপতা-মাতা/aিভভাবকেক পৃ া 3 eর িপতা-মাতা/aিভভাবেকর sাkেরর পৃ ািট জমা িদেত 
হয়। sুেলর pথম দ'ুসpােহর মেধয্ ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার oপর িডিskবয্াপী 
ছাtছাtীেদর বাধয্তামূলক পরীkা েনoয়া হয়। পরীkায় ছাtছাtীেদর pাp নmর নিথভুk করা হয়। শািsমলূক বয্বsা eবং শািsমলূক পdিতর 
pেয়াগ িবষেয় আেলাচনার জনয্ sুেলর pথম িতন সpােহ kাস িমিটং eর আেয়াজন করা হয়। 
 
sুলবেষর্র মেধয্ েযসব ছাtছাtী sুল িডিsk-e pেবশ কের তারা ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক 
unিত পিুsকািট পােব eবং oi পিুsকার িবষয়বsর oপর তােদর পরীkা েনoয়া হেব। 
 
েযসব ছাtছাtীেক sুেলর মেধয্i pথমবার সামিয়ক বিহ ার কের রাখা হয়, তােদর ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং 
চািরিtক unিত পুিsকা পুনরায় পড়ােনা হয় eবং পুনরায় পরীkা েনoয়া হয়। িশkক-িশিkকা েgড K-3, eেkপশনাল eডুেকশন, iংিলশ িsকাসর্ aব 
আদার লয্াং েয়েজস (ESOL) eর আরo কিন  ছাtছাtীেদর িনেয় আরo িনিবড় পযর্ােলাচনা পিরচালনা কেরন যােত তারা িনি তভােব িবষয় িল 
েবােঝ। 
 
ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পিুsকার েকােনা aংশ বঝুেত না পারেল eবং েসi িবষয় 
সmেকর্  বয্াখয্ার pেয়াজন হেল ছাtছাtীেক িশkক-িশিkকা aথবা কমর্ীেদর িজjাসা করেত বলা হয়। 

 
িশkােkেt সমান সুেযাগ 

 
DeKalb কাuি  sুল িডিsk জািত, বণর্, ধমর্, জািতগত uৎপিt, িল , pিতবnকতা, বয়স, েযৗন aিভমখুীনতা eবং িল  সংkাn পিরচয় 
িনরেপkভােব সব ছাtছাtীেক িশkােkেt সমান সুেযাগ েদয়। িডিsk eর েকােনা িশkামলূক কমর্সূিচ, িkয়াকলাপ aথবা কমর্াভয্ােসর েkেt, যার 
anভুর্ k হল ei ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার বাsব পায়ণ, ছাtছাtীর জািত, বণর্, ধমর্, 
জািতগত uৎপিt, িল , pিতবnকতা, বয়স, েযৗন aিভমখুীনতা eবং িল  পিরচেয়র কারেণ েকােনা ছাtছাtীর িব েd ৈবষময্মলূক আচরণ করা যােব 
না aথবা তার হয়রািন করা যােব না। 
 
sুল িডিsk eর eকিট aিভেযাগ জানােনার পdিত আেছ যার মাধয্েম ছাt বা ছাtী ৈবষময্মলূক আচরেণর জনয্ aিভেযাগ জানােল dত, িনরেপk eবং 
সুশৃ লভােব তার সমাধান করা যায়। 
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ছাtছাtীর আচরণ সংkাn িবষেয় শািsমূলক বয্বsা েনoয়ার eিkয়ার 
 
যখনi sুল িডিsk eর sাথর্ জিড়ত থােক, তখনi DeKalb কাuি  sুল িডিsk ছাtছাtীর িবষেয় শািsমলূক বয্বsা gহেণর aিধকারী। সুতরাং, ছাtছাtীর 
আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকা িনmিলিখত সমেয় eবং sােন pেযাজয্ হয়: 
 

 sুেলর মােঠ েয েকােনা সমেয়; 

 sুেলর মােঠর বাiের sুেলর বাস sপ-e aথবা sুেলর েকােনা িkয়াকলাপ, aনু ান aথবা uৎসেব; 

 যখন ছাt বা ছাtী sুল বােস aথবা sুল িডিsk aনেুমািদত পিরবহেণর মেধয্ থােক; 

 যখন aিভযুk aপরাধ সংগঠনকারী aথবা যােক kিতgs বেল বণর্না করা হেয়েছ sুেল যাoয়া aথবা আসার পেথ থােক, aথবা sুেলর েকােনা 
িkয়াকলাপ, aনু ান aথবা uৎসেব যাতায়ােতর পেথ থােক; 

 sুেলর মােঠর বাiের যখন ছাt বা ছাtী sুেলর uেদয্ােগ গৃহীত aথবা sুল সmিকর্ ত িkয়াকলােপ aংশ িনেc aথবা uপিsত আেছ েযমন মণ, 
সেmলন aথবা kীড়ানু ান aথবা যখন েস aনভূােব sুেলর কতৃর্ পেkর eিkয়ারভুk; 

 sুেলর মােঠর বাiের জিজর্ য়ার aনয্ েকােনা sুল বয্বsায় sুেলর uেদয্ােগ গৃহীত aথবা sুল সmিকর্ ত িkয়াকলােপ uপিsত থাকাকালীন। 
 sুেলর মােঠর বাiের যখন ছাt বা ছাtীর আচরেণর কারেণ তার িব েd তর aপরােধর aিভেযাগ আসেত পাের eবং যার ফেল sুেল েসi ছাt বা 

ছাtীর ধারাবািহক uপিsিত sুেলর aনয্ানয্ বয্িk aথবা সmিtর সmাবয্ িবপেদর ঝঁুিক থােক aথবা িশkা pিkয়ায় িব  ঘটেত পাের (O.C.G.A. § 
20-2-751.5(c)); 

 sুেলর মােঠর বাiের যখন aসদাচরেণর লkয্ হয় sুল িডিsk eর েকােনা ছাt বা ছাtী, কমর্ী aথবা েscােসবক eবং তা sুল িডিsk-eর সে  
kিতgs বয্িkর সmেকর্ র সে  সংযুk; 

 sুেলর মােঠর বাiের যখন ছাt বা ছাtী sুেলর েকােনা কমর্ীর aনমুিত না িনেয়i sুল েথেক চেল যায় (ছুিট ছাড়াi aনপুিsিত); eবং 
 sুেলর মােঠর বাiের যখন aসদাচরণ sুেলর জনেগা ীর িনরাপtা aথবা সামিgক কলয্াণেক aথবা sুেলর সুশৃ ল uেdশয্ eবং কাজকমর্েক িব পভােব 

pভািবত কের। 
 sুেলর মােঠর বাiের যখন a ীল aথবা মিকমলূক aথবা তাৎkিণক বাতর্ া পাঠােনা হেc, 
 sুেলর মােঠর েভতের o বাiের যখন েকােনা বয্িkর সাiবারবিুলং করা হেc uেdশয্মলূক, ভয়ানক o aনবরত ঝােমলা o iি েত িডিজটাল pযুিk, 

anভুর্ k, িকn সীিমত নয়, iেমল, bগ, েসাশাল েনটoয়ািকর্ ং oেয়বসাiট (uদাহরণ েফসবুক, টুiটার, iনsাgাম, িকক pভৃিত) চয্াট ম, েটkট o 
তাৎkিণক বাতর্ া dারা, eবং 

 sুলমােঠর েভতের o বাiের যখন সাiবারsিকং aথবা eমন বয্বহার করা হেc েযাগােযােগ, aথবা েযাগােযাগ, শb, ছিব aথবা ভাষার কারণ dারা 
aথবা ৈবদযু্িতন েমল aথবা ৈবদযু্িতন েযাগােযাগ, িনেদর্ িশত aথবা েকােনা িনিদর্  বয্িk সmেকর্ , kিতgেsর যেথ  আেবিগক চােপর কারণ হেয়েছ। 

 

aসদাচরেণর তদn 
যখন sুেলর িবিধ ল েনর ঘটনার িবষেয় জানােনা হয় aথবা েতমন সেnহ করা হয়, তখন িpিnপাল aথবা তাঁর মেনানীত pিতিনিধ িনধর্ারণ করেবন তদn করার 
pেয়াজন আেছ িক না, eবং যিদ তা থােক, তাহেল িতিন uপযুk কমর্ীেক তদn পিরচালনা করার িনেদর্শ েদেবন। ei তদn সিঠক সমেয় করেত হেব eবং ঘটনা 
সংগঠনকারী, kিতgs, শনাk করা হেয়েছ eমন সাkী, িশkক-িশিkকা, কমর্ী eবং pাসি ক তথয্ জানা আেছ eমন aনয্ানয্েদর সাkাৎকার anভুর্ k হেত পাের। যাঁেদর 
সাkাৎকার েনoয়া হেব তাঁেদর সকেলর কাছ েথেক িলিখত িববিৃত aবশয্i িনেত হেব। িভিডo eর মাধয্েম নজরদাির, যিদ লভয্ হয়, aবশয্i পযর্ােলাচনা করেত হেব 
eবং তার বয্বsা করেত হেব। যিদ pশাসেকরা মেন কেরন েয আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর aনেুরাধ করা হেব, তাহেল িতিন েয েকােনা aসদাচরেণর িভিডo 
নজরদাির সংরkণ কের রাখেবন। aনয্ েয েকােনা েভৗত eবং নিথপt সংkাn সাkয্pমাণ সংgহ কের সংরkণ করেত হেব। পিরিsিত িবেবচনা কের sুেলর 
পরামশর্দাতা, sুেলর সমাজকমর্ী, sুেলর পুিলশ eবং aনয্ানয্ সহায়ক কমর্ীেক তােঁদর aিভjতার জনয্ বয্বহার করেত হেব। তদn চলাকালীন aথবা তার পের েকােনা 
uপযুk সমেয় িপতা-মাতা aথবা aিভভাবকেক জানােনা হেব। তেব, যিদ ঘটনার সে  আঘাত লাগা aথবা aনু প ঘটনা যুk থােক, তাহেল uপযুk িচিকৎসার বয্বsা 
করেত হেব eবং িপতা-মাতা aথবা aিভভাবকেক aিবলেm জানােত হেব। 
 
েকােনা ছাtছাtী ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার িবিধ ল ন কেরেছ িক না তা ধু সাkয্pমােণর আিধেকয্র oপর 
িনভর্ র করেব। aনয্ভােব বলেল, সাkয্pমােণর িভিtেত ছাtছাtী িবিধ ল ন কেরেছ বা কেরিন eর মেধয্ েকানিটেক েবিশ সতয্ বেল মেন হয়? যিদ আপিন িসdােnর 
সে  eকমত না হন, তাহেল আপিন িসdাn পাoয়ার পের sুেলর িpিnপােলর কােছ eকিট (1) sুল িদবেসর মেধয্ আেবদন করেত পােরন যিদ আপিন িpিnপােলর 
িসdােnর সে  eকমত না হন, তাহেল িpিnপােলর িসdাn পাoয়ার eকিট (1) sুল িদবেসর মেধয্ িরিজoনাল সুপািরনেটনেড  eর কােছ িলিখত আেবদন পাঠােত 
পােরন। িডিsk eর শািsমলূক বয্বsাgহণ পdিতর জনয্ aনgুহ কের ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার 86 পৃ ায় 
েদoয়া শািsমলূক বয্বsার ৈবধ pিkয়া সmিকর্ ত pবাহিচt েদখুন। 

 



 

    7 

ল ন সংkাn সিূচ 
 

মদ (সে  রাখা eবং/aথবা বয্বহার করা) পৃ া 27-29 

বড় ধরেনর আkমণ (astশst িনেয় আঘাত করার েচ া/ভয় েদখােনা) পৃ া 32 

বড় ধরেনর মারেধার ( তর আঘাত aথবা মতুৃয্ ঘটােনা) পৃ া 32 

আkমণ (ছাtছাtী, িশkক-িশিkকা, কমর্ী aথবা aিতিথ) পৃ া 30 

uপিsিত (kমা করা হেয়েছ/kমা করা হয়িন eমন aনপুিsিত, uপিsিত সংkাn িবিধ, দীঘর্েময়ািদ িবলেmর aভয্াস) পৃ া 35-36, 38 

sয়ংিkয় পdিতেত iে কশন েনoয়া যায় eমন eিপেনি ন (eিপ-েপনs) পৃ া 29 

মারেধার (আঘাত করার জনয্) পৃ া 31 

িবপার/েপজার পৃ া 24 

কামড়ােনা পৃ া 31 

ভাঙা eবং pেবশ করা পৃ া 29, 41-42 

ভয় েদখােনা পৃ া 33-35, 65-68, 
87-88 

চুির পৃ া 29 

বাস ময্াি k পৃ া 46 

বােস aসদাচরণ পৃ া 39, 45-46 

পােশ দাঁিড়েয় আেছ eমন কাuেক মারেধার পৃ া 32 

েসলেফান পৃ া 24 

কমিপuটার (aননেুমািদত বয্বহার, হয্ািকং, পাসoয়াডর্  ল ন, iতয্ািদ) পৃ া 33-35, 42 

sুেলর সমেয়র বাiের/sুল েথেক দেূর আচরণ পৃ া 39-40 

জাল করা/জাল টাকা, েচক, বয্া  কাডর্  সে  রাখা পৃ া 29-30 

i ারেনট-e ভয় েদখােনা/i ারেনট-e িপছু েনoয়া পৃ া 33-35, 65-68 

সmিtর kিত/ ংস করা (বাsেব aথবা তার pেচ া) পৃ া 29 

িব সৃি কারী আচরণ (aেনকkণ ধের কথা বলা, েঘাড়েদৗেড়র oপর জয়ুা েখলা iতয্ািদ) পৃ া 35 

িবশৃ লা সৃি  (ে ণীকেk eবং/aথবা sুেল) পৃ া 37-38 

েপাশাকিবিধ পৃ া 43-44, 74 

মাদকdবয্ (েবআiিন/কৃিtমভােব ৈতির dবয্, মাদকdেবয্র মত েদখেত aথবা ডাkার সুপািরশ কেরন eমন oষুধপt) পৃ া 27-29 

মাদকdেবয্র সে  সmকর্ যkু uপকরণ (কাগজ, পাiপ, িkপ, বয্াগ, aনয্ানয্ সmিকর্ ত িজিনসপt) পৃ া 28-29 

েযাগােযাগ রkাকারী ৈবদযু্িতন সর াম (েসলেফান, েপজার iতয্ািদ) পৃ া 24, 33 

জলুুম কের আদায় করা পৃ া 29, 33 

শািsমূলক পদেkপ gহণ করার বয্থর্তা পৃ া 38 

িমথয্া জ ির িরেপাটর্  (aিg সতকর্ীকরণ সর াম েটেন ধরা, েবাম মারার ভয় েদখােনা aথবা 911-e কল করা) পৃ া 37 

মারিপট/শরীর বয্বহার কের ঝগড়াঝাঁিট বা বচসা পৃ া 31 

aিgকা  (uেdশয্মলূকভােব আ ন লাগােনা, আ ন ধরােনা) পৃ া 29 

জািলয়ািত পৃ া 42 

জয়ুা েখলা পৃ া 40 

দলবdভােব সংগিঠত িkয়াকলাপ (িনপীড়ন, pিতিহংসা, িনেয়াগ, েপাশাক, uপকরণ) পৃ া 37, 69 

বnকু (িপsল, রাiেফল, িব.িব., েছােটা িল, ফয্ািkিমিল aথবা aিবকল aনু প) পৃ া 25 

হয়রািন (জািতগত, েগা ীগত, pিতবnকতাজিনত, েযৗন aিভমখুীনতাজিনত, িল িভিtক পিরচয়জিনত) পৃ া 33-35, 65-68 

ছাtছাtী/sুেলর কমর্ী/aিতিথেদর আঘাত করা/শারীিরক সংsশর্ পৃ া 26-27 

শনাkকরণ কাডর্  পৃ া 43 

aনুপযুk েযৗন আচরণ পৃ া 42-43 
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aশালীনভােব শরীর unুk রাখা পৃ া 42-43 

িন ােসর সে  gহণ করা হয় eমন পদাথর্ পৃ া 27-29 

aবাধয্তা (pতুয্tর েদoয়া, েহঁেট চেল যাoয়া, আেদশ aনসুরণ না করা) পৃ া 35 

মাদকdবয্ িবিk/ব েনর aিভpায় পৃ া 27 

sুেলর কমর্ীেদর সে  uেdশয্মূলক শারীিরক সংsশর্ পৃ া 26 

sুেলর কমর্ীেদর সে  uেdশয্মূলক শারীিরক সংsশর্ যার ফেল kিত হেয়েছ পৃ া 26-27 

i ারেনট/i ারেনট বয্বহার পৃ া 24, 33-35 

ভয় েদখােনার জনয্ পদেkপ পৃ া 33, 37 

লািথ মারা পৃ া 31 

ছুির/kুর/বাk কাটার যnt পৃ া 25 

sুেলর কয্াmােস েঘারােফরা করা/sুেলর সময় েপিরেয় যাoয়ার পের aননুেমািদত pেবশ পৃ া 41-42 

মাির য়ানা পৃ া 27-29 

oষুধপt পৃ া 28-29 

িমথয্া বণর্না (pতারণা, িমথয্া বলা aথবা িমথয্া িববতৃ/তথয্ েদoয়া) পৃ া 42 

রাসায়িনক পদােথর্র aপবয্বহার পৃ া 28 

a ীল সামgী/a ভি  পৃ া 37-38 

কয্াmােস গািড় দাঁড় কিরেয় রাখা (গািড় রাখা eবং/aথবা যানবাহন চলাচল সংkাn িবিধ ল ন) পৃ া 20 

কামিkয়ার িববরণ-সংবিলত a ীল বi, চলিct  পৃ া 37-38 

মাদকdবয্ সে  রাখা পৃ া 27-28 

চুির করার সmিtর aিধকার পৃ া 29-30 

র তামাশা পৃ া 37 

িশkানবীশী (sানীয় eবং িডিskবয্াপী)  পৃ া 40-41 

aপিবt বাকয্ বলা, গালাগািল করা, a ীল eবং/aথবা মযর্াদাহািনকর ভাষার বয্বহার পৃ া 37 

েবপেরায়াভােব গািড়র বয্বহার পৃ া 41 

বারবার আiন ল ন  পৃ া 35 

দা া aথবা িবশৃ লা পৃ া 40 

ডাকািত পৃ া 37 

ঢ়/aবমাননাকর আচরণ পৃ া 29-30 

aনুপযুk েমেসজ/ছিব/িভিডo (েসkিটং) পাঠােনা পৃ া 35 

pশাসক/িশkক-িশিkকা/কমর্ীেদর িনেদর্ শ aনুসরণ না করা পৃ া 24, 33 

েযৗন হয়রািন/মnবয্/সুিবধাদান পৃ া 42-43 

েগাঁতা ঁিত/েঠলােঠিল করা পৃ া 31 

ধু মারেধার পৃ া 31 

kাস পালােনা/aনুমিত ছাড়াi sুেলর কয্াmাস েছেড় চেল যাoয়া পৃ া 36 

aনয্েদর গােয় থুতু েদoয়া পৃ া 37 

sুেল ছিব/িভিডo েতালা পৃ া 24, 33,70 

সntাসবােদর ভয় েদখােনা (sুলেক ভয় েদখােনা) পৃ া 37 

চুির (বাsেব aথবা চুিরর pেচ া) পৃ া 29 

মিক aথবা ভয় েদখােনা (কমর্ী aথবা ছাtছাtী) পৃ া 30, 33-35 

িজিনসপt েছাঁড়া পৃ া 44 

তামাক (িসগােরট, িসগার, িচবােনা যায় eমন তামাক, i-িসগােরট, নসয্, তামাকজাত পণয্) পৃ া 24 

aনিধকার pেবশ পৃ া 41-42 
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aিনরাপদ পদেkপ পৃ া 44 

মাদকdবয্ বয্বহার/তার pভােব থাকা পৃ া 27-28 

ংসাtক িkয়াকলাপ পৃ া 29 

েমৗিখক িবেরািধতা/pেরাচনাদায়ক আচরণ/বচসা পৃ া 30-31 

astশst পৃ া 25-26 
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DeKalb কাuি  sুল িডিsk 
2016-2017 চািরিtক ৈবিশ য্সমূহ 

 
“েকােনা বয্িkর চিরেtর চূড়াn প েদoয়ার দািয়t তাঁর িনেজর।” 

         -aয্ান য্া  
 

মলূ ৈনিতক মলূয্েবাধ িল েবাঝা, যt েনoয়া eবং েস িল কােজ লাগােনার েkেt মানষুেক সাহাযয্ করার icাকৃত pেচ াi হল চািরিtক িশkা। 
চািরিtক িশkার েkেt eকিট icাকৃত eবং সবর্া ীণ uেদয্াগ েসi আয়নার কাজ কের যার মেধয্ িদেয় sুেলর সব িদক িল চািরিtক unিতর সুেযাগ 
েদয়। 
 

চািরিtক িশkার uপকার: 
 

 পাঠkেমর সবর্t ৈনিতক িবষয় িল খিতেয় েদখার মাধয্েম চািরিtক unিতেত সাহাযয্ কের 

 ছাtছাtী, িশkক-িশিkকা eবং কমর্ী, িপতা-মাতা eবং জনেগা ীর aংশgহেণ iিতবাচক eবং ৈনিতক পিরেবশ ৈতির কের 

 কীভােব মতিবেরােধর িনরেপk সমাধান করা যায়, আরo িনরাপদ eমন sুল ৈতির করা যায় যা ভয় েদখােনা, ভয় eবং িনপীড়ন েথেক মkু 
eবং িশkাgহেণর জনয্ েযখােন পিরেবশ আরo uপেযাগী তা েশখায়। 

 

মহান হoয়ার psিতেত ছাtছাtীেদর জনয্ চািরিtক ৈবিশ য্ িল aপিরহাযর্! pাpবয়s eবং ছাtছাtী uভেয়রi uিচত e িলর জনয্ আদশর্ ৈতির করা 
eবং েসi আদশর্ রkা করা। 
 

সmান, দািয়t eবং যt 
ভােলা চািরিtক আদশর্ সৃি র মলূ িভত 

 

সmান 
িনেজর, aেনয্র eবং সmিtর pিত গভীর dা েদখােনা 

 

দািয়t 
আপনার িনেজর আচরেণর দায় বহন করা 

 

সততা 
কথায় eবং কােজ সৎ থাকা 

 

যtশীল হoয়া 
aনয্েদর কলয্ােণর pিত দিৃ  রাখা 

 

নয্ায় eবং িনরেপkতা 
সকেলর সে  িনরেপk, পkপািতtহীন eবং নয্াযয্ আচরণ করা 

 

নাগিরকt 
আপনার জনেগা ীেত aবিহত, দািয়tশীল eবং যtশীল aংশীদার হoয়া 

 

সাহস 
aসুিবধার সm ুখীন হেয়o সিঠক কাজিট করা eবং aনয্ সকেলর পিরবেতর্  িনেজর িবেবকেক aনসুরণ করা 

 

aধয্বসায় 
কােজ েলেগ থাকা eবং েছেড় না েদoয়া। কাজ েশষ করার েkেt দায়বdতা, গবর্ eবং iিতবাচক দিৃ ভি  pদশর্ন করা 

 

আশা 
আপিন েয সফল হেবন েসi িব াস রাখা 

 

*চিরt গঠেনর িশkা সmিকর্ ত তথয্jাপক পুিsকা eবং িনেদর্ িশকা, DPI 
http://www.ncpublicschools.org/docs/charactereducation/handbook/content.pdf 
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ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পিুsকায় pাp 
চািরিtক ৈবিশ য্সমূহ 

 

পুিsকা ei িব াসেক সমথর্ন কের েয sুলেক িনরাপদ eবং সুশৃ ল রাখেত সব কমর্ী eবং ছাtছাtীেক uপযুk আচরণ eবং 
iিতবাচক চিরেtর আদশর্ রkা করেত হেব। ছাtছাtীেদর কাছ েথেক কী ধরেনর আচরণ pতয্ািশত েসi সmিকর্ ত িবিধ 

পড়ােত হেব eবং িনmিলিখত চািরিtক ৈবিশে য্র সে  মানানসi কের তুলেত হেব। 
 

 
চািরিtক ৈবিশ য্সমূহ 

 
িবিধ 

সmান/দািয়t/যt aপরাধ #1:                     তামাক 
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inারেভনশেনর জিজর্ য়া sুেডn aয্ািচভেমn িপরািমড  

িচt ক 
েরসপn টু inারেভনশন (RtI) 
 
েরসপn টু inারেভনশন (RtI) eকিট িশkণ পdিত যা সাধারণ িশkার ে িণকেk pিতিট পড়ুয়ার িশkেণর pেয়াজেনর সে  মানানসi পড়ুয়ার ৈশিkক 
eবং/aথবা বয্বহারগত চয্ােল  uপযুk ে িণকেkর সাহােযয্র সে । ei িনিদর্  েকৗশলেকi inারেভনশন বা হsেkপ বলা হয়। যখন pেয়াগ করা হেc 
হsেkপ, পেয়n েচক, uপযুkমােনর পরীkার ফলাফেলর বয্বহার সহ, ডাটা সংgহ সারিণ eবং aথবা ে িণকk পযর্েবkণ, পড়ুয়ােদর িবকােশর 
মিনটিরং কের পড়ুয়ােদর সাফেলয্র পিরমাপ করার kমতা থােক। 
 

inারেভনশন হল eক ধরেনর িনেদর্শ যা েকােনা পড়ুয়ার িশkণ eবং/aথবা বয্বহােরর pেয়াজেনর েমাকািবলার লেkয্ করা হয়। হsেkপ হল সাধারণ 
ে িণকk িনেদর্ েশর সে  আেরকটু েযাগ করা। e েলা েযাগ কের uc গেবষণাকৃত হািতয়ার eবং pমাণিভিtক যা িনিদর্  িনেদর্শমলূক েকৗশল o 
েটকিনক pদান কের। sুেলর িদেন পড়ুয়ারা ঐিcক, সংেযািজত aথবা aনয্ সমেয় inারেভনশেন aংশ েনয়। 
 

আরিটআi বয্বহাের জিজর্ য়ায় পড়ুয়ােদর িবকােশর মিনটিরং করা হয় চার-sরীয় িনেদর্শাtক সােপাটর্  পdিতর মাধয্েম যােক বলা হয় জিজর্ য়া sুেডn 
aয্ািচভেমn িপরািমড aব inারেভনশন (িচt ক)। inারেভনশেনর pিতিট sেরর pদােনর িভিt হল জিজর্ য়া পারফরময্াn sয্াnাডর্  (িজিপeস)-e 
পড়ুয়ােদর সাফলয্। pিতিট ucধােপর sের inারেভনশন বিৃd পায়। িবিভn ধরেনর িনেদর্শমলূক কাজকমর্ o েকৗশল লভয্ েকােনা পড়ুয়ার িশkণেক 
unত করেত িশkণ েকৗশল o হািতয়াের pেলপ িদেত। 
 

জিজর্ য়া আরিটআi পdিতর মলূ uপাদােন anভুর্ k: 
 

1. চতুঃsরীয় েডিলভাির মেডল pদান কের িশkণ সহায়তা যা পড়ুয়ােদর pেয়াজেনর সে  মানানসi। 
2. pমাণ িভিtক িনেদর্শ হল েকােনা িশkেকর kাশ ম েলসন pয্ােনর েকndীয় িবষয়। 
3. pমাণ িভিtক inারেভনশন তীbতা বাড়ায় যিদ িবকাশ মিনটিরেঙর ফলাফল েদখায় েয eকটা পিরবতর্ ন দরকার। 
4. িবিভn ধরেনর চলিত মলূয্ায়ন (পরীkা) uপাt বয্বহার িনণর্য় কের ৈশিkক eবং aথবা বয্বহারগত pতয্াশা ছঁুেত েকান পড়ুয়ার সাহােযয্র 

pেয়াজন। 
5. পড়ুয়া মলূয্ায়ন uপােtর oপর িভিt কের িশkণ inারেভনশেনর জনয্ সmদ pদান। 

 
আরিটআi েথেক পড়ুয়ারা uপকৃত হয় কারণ ধারাবািহক o aনবরত পdিতেত পড়ুয়ার পিরমাপ dারা sুল জানেত পাের েকান পড়ুয়ােদর জিজর্ য়া 
পারফরময্াn sয্াnােডর্  েপৗঁছেত aিতিরk সাহাযয্ pেয়াজন, eর ফেল বছর েশেষ েকান ছাt বয্থর্ হেব তারপর পেরর িশkাবেষর্র জনয্ তােক সাহােযয্র 
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জনয্ aেপkা করেত হয় না। আরিটআiেয়র েভতের, পড়ুয়ােদর ৈশিkক o বয্বহারগত সাফেলয্ সাহােযয্র েkেt inারেভনশেনর বয্বsা sুল খুব 
সিkয়ভােব কের। eকবার পড়ুয়া সাধারণ ে িণকেk পারফরময্ােn unিত  করেলi ধারাবািহক inারেভনশেনর pেয়াজন িনণর্য় করেব সবেচেয় 
সাmpিতক েচক পেয়n dারা িবকাশ মিনটিরেঙর মাধয্েম। 
 
আরিটআi পdিতেত সিkয় aংশgহেণর dারা বাবা-মা িশ র িশkায় সাহাযয্ করেত পােরন eবং sুেল পাঠদান o িশkেণর সাফেলয্র aংশীদার হেত 
পােরন। আপনার িশ র েgড বা েকােসর্র জনয্ মা-বাবারা পড়েত পােরন জিজর্ য়া পারফরময্াn sয্াnাডর্  www.GeorgiaStandards.org েপজ-e 
িগেয়, আপনার িশ র sুল পারফরময্াn unিতেত কী পথ aবলmন করা যায় তার uপায় িজেjস ক ন, আপনার িশ র মলূয্ায়েনর িবকােশর 
পযর্ােলাচনা o p  িজেjস ক ন েপেরn কনফােরn-e, আপনার sুল বা েজলায় kাশ ম inারেভনশন সmেকর্  তথয্সমdৃ হন, eবং যিদ আপনার 
িশ  েকােনা inারেভনশেন সাহাযয্ পায় তাহেল িবকােশর আপেডেটর জনয্ aনেুরাধ ক ন যােত আপিন জােনন েয inারেভনশন কাজ করেছ িক না। 
(জিজর্ য়া িডপাটর্ েমn aব eডুেকশন েরসপn টু inারেভনশন: iনফেমর্শন ফর েপেরnস, 2009 েথেক গৃহীত) 
 
পিজিটভ িবেহিভরাল inারেভনশনস aয্াn সােপাটর্  (PBIS) 
 
পিজিটভ িবেহিভরাল inারেভনশনস aয্াn সােপাটর্  (PBIS) হল eকিট pমাণ িভিtক, uপাt-চািলত পরীিkত ে মoয়াকর্  যা শৃ লামলূক ঘটনা hাস 
করেত, sুেলর সুরkা েবাধ বিৃdেত eবং unত ৈশিkক ফলাফেল সাহাযয্ কের। মািকর্ ন যুkরাে র 22,000-eর েবিশ sুল িপিবআieস pণয়ন কেরেছ 
eবং বাঁিচেয়েছ a িn িনেদর্শাtক ঘ া যা eমিনেত শৃ লায় ন  হত। িপিবআieস-eর pিতjা হল েয ধারাবািহক পাঠদান, sীকৃিত aথবা িফডবয্ােক 
িমি ত ছােtর iিতবাচক বয্বহার hাস করেব apেয়াজনীয় শৃ লা eবং unত uৎপাদনশীলতা, সুরkা o িশkেণর পিরেবশন ৈতির করেব। িপিবআieস 
sুল েলা eকটা ব -sরীয় uপায় pেয়াগ কের pিতরkায়, শৃ লামলূক uপাt o বয্বহার িবে ষেণর মলূ নীিত েগাটা sুলজেুড় িবকাশ ঘটায়, সব 
পড়ুয়ার জনয্ sুেলর পিরেবশ unয়েন uেdশয্মলূক o বয্িkগত inারেভনশন কের। (পিজিটভ িবেহিভয়ার inারেভনশনস o সােপাটর্ স, 2009-eর 
oপর oeসiিপ েটকিনকয্াল aয্ািসsয্াn েসnার) 
 
sুলজেুড় সব পড়ুয়ার জনয্ বয্বহারমলূক সহায়তা েদoয়া হয়। ei সাহােযয্র পdিত সব পড়ুয়ােক েদয় সামািজক ৈনপুণয্ িনেদর্শ, iিতবাচক o সিkয় 
শৃ লা, সামািজক বয্বহার pতয্াশা, সিkয় নজরদাির o মিনটিরং, iিতবাচক sীকৃিত, s  o সংেশাধনমলূক শৃ লা o মা-বাবার pিশkণ o সমnয়। 
মা-বাবারা িরেপাটর্  কেরেছন েয sুেল তাঁেদর pধান িচnা হল িশ র সুরkা (িনেয়লসন গয্াি , sয্াnেবির-bসনাহন, eবং েনলসন, 2007)। sুেল 
চয্ােলি ং বয্বহার িবsৃত িবিcn kাশ ম বয্বহার েথেক শারীিরক িহংসা পযর্n e েলা সবi সুরkা সmিকর্ ত eবং e েলা পাঠদান o িশkেণ বাধার সৃি  
কের। িশkক o মা-বাবা uভেয়i ei uেdগ ভাগ কেরেছন। েকােনা ছাt বা পিরিsিতর slsায়ী সমাধােনর িম  uপােয়র oপর িনভর্ র না কের 
sুল িলর uিচত সিkয় uপােয় েফাকাস করা িনণর্য়, িশkাদান o সব sুেল পড়ুয়ােদর uপযুk বয্বহার ছিড়েয় িদেত kাশ ম, লা ম, েরs ম 
েখলার মাঠ সহ সবর্t। পিজিটভ িবেহিভরাল inারেভনশন aয্াn সােপাটর্  বা িপিবআieস sুলেক সাহাযয্ কের কাযর্করী পিরেবশন রচনা করেত যা সব 
পড়ুয়ার জনয্ িশkাদান o িশkণ বিৃd করেব। (জিজর্ য়া িডপাটর্ েমn aব eডুেকশন, িজeিপিবআieস) 
 
sুল-জেুড় দশিট tপূণর্ uপকরণ, sর1 PBIS anভুর্ k PBIS িটম o নীিত, পির ার pতয্াশা o নীিত, িশkাদােনর বয্বহার, ডাটা eনি  o 
িবে ষণ, sীকৃিত (িফডবয্াক), কাযর্করী শৃ লা pণািল, ফয্াকািl কিমটেমn, pণয়ন, ে িণকk o মলূয্ায়ন। 
 

 
(জিজর্ য়া িডপাটর্ েমn aব eডুেকশন, GaPBIS) 

 
পনুঃsাপেনর aনুশীলন 
 
eকজন ছােtর dারা ছাt আচরণিবিধ ল েনর ফেল sুেলর পিরেবশ o সংsৃিতেত িব প pভাব কািটেয় uঠেত aথর্াৎ sুেলর পিরেবশ unয়েনর লেkয্ 
িডকাl কািn sুল িডিsk নতুন, aিভনব eকিট পnা কােজ লািগেয়েছ ~ ছােtর aিধকার, দািয়t o চিরt িবকােশর হsপুিsকা-েকi পুনঃsাপেনর 
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aনশুীলন বেল aিভিহত করা হেয়েছ।সাধারণভােব সংি  aনয্ায়কারী ছাtেক শািs েদoয়ার পিরবেতর্  সংঘিটত kিতর সংেশাধন o সুসmকর্  sাপেনর 
dারা সংঘাত o uেtজনা িনয়ntণ করেত eবং সবর্জনীন িবকােশর uেdশয্i হেলা পুনঃsাপন aনশুীলেনর লkয্। 
 
পুনঃsাপেনর aনশুীলন সাহাযয্ কের: 
 

 aপরাধ, িহংসা o ভীিত pদশর্ন hাস কের, 
 মানেুষর বয্বহাের unিত সাধন কের,  
 নাগিরক সমাজেক শিkশালী কের, 
 pভাবশালী েনতা ৈতির কের, 
 সmকর্  পুন dার কের eবং 
 kিত সংেশাধন কের।[1] 

 

                                                
তেথয্র uৎসয্ দয্ আেমিরকান েফডােরশন aব িটচাসর্। 

 http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources 
 

যারা আঘাত েপেয়েছ eবং যারা kিত সাধন কেরেছ তােদর মেধয্ ভাবিবিনময় pচাের সহায়ক হয় ei আnিরক aনুশীলন।পাশাপািশ eিট িহংসার dারা 
kিতgs বয্িk o aনয্ায়কারী কীভােব pভািবত হেয়েছ eবং সmকর্  o kিত কীভােব েমরামিত করা সmব তা আেলাচনা করার সুেযাগo কের েদয়। 
eিট হেলা িশকার-সংেবদনশীল eকিট পnা যা সংি  kিতgs বয্িkেক িহংসার েমাকািবলা করেত eকিট সিkয় ভূিমকা gহেণ uৎসাহ 
েযাগায়।পাশাপািশ eিট kমা pাথর্না কের, চুিরর সmিt িফিরেয় িদেয়, জনেসবা কের aথবা kিতপূরেণর মাধয্েম kিত পুিষেয় েদoয়ার দািয়t gহেণ 
aনয্ায়কারীেকo uৎসািহত কের।। kিতgেsর সnি  eবং aনয্ায়কারীর জবাবিদিহর জনয্ eিট সবর্ে  হেয় uঠেত পাের। 

 
লংঘন, পিরণিত o kিতপূরেণর েমাকািবলায় পিরকাঠােমাগত, িলিখত সভায় পুনঃsাপন সেmলন চলাকালীন সমেয় kিতgs o aনয্ায়কারী uভয়পেkর 
পিরবার o বnু, কমর্ী eবং নাগিরক সভার aনয্ানয্ সদসয্েদর েscায় aংশgহণ করেত হেব। সmলেনর সহায়কেদর সভার আেয়াজন কের িলিখত তথয্ 
পাঠ করার পাশাপািশ সেmলেনর uপর দিৃ  িনবd রাখেত হেব, িকn সেmলেনর ফলাফল গঠেন uেdশয্pেণািদতভােব সিkয়ভােব aংশgহণ করেত 
পারেবন না। kিতকারেকর dারা সৃ  kিতর েমাকািবলা করেত eবং pেয়াজনীয় kিতপূরেণর জনয্ েযৗথভােব gহণেযাগয্ ঐকমেতয্ েপৗঁছনi হেলা 
সেmলেন aংশgহণকারীেদর লkয্। 

 
oয়াচেটল, েটড. ‘‘পুনঃsাপন িনধর্ারণ’’।পুনঃsাপন aনশুীলেনর আnজর্ ািতক pিত ান। 2012 সােলর 11 জলুাiেয় সংগৃহীত। 
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আচরণগত েকৗশল, শৃ লামূলক বয্বsা, eবং সংি  পিরিsিত 
 

eকজন ছােtর aেশাভন আচরণ সংেশাধন করেত eবং িবদয্ায়তিনক সমােজর eকজন দািয়tশীল নাগিরক হoয়ার জনয্ সংি  ছাtেক 
uৎসািহত করেত pগিতশীল শৃ লার পিরকlনা করা হেয়েছ। agহণেযাগয্ আচরেণর িবপরীেত sc o সু ু  পিরণিত pিত া করেত ei 
pগিতশীল শৃ লা ছাtেদর iিতবাচক আচরণ তুেল ধরেব; eবং যা gহণেযাগয্ নয় তা বয্াখয্া করেব। agহণেযাগয্ আচরেণর তীbতা, sুেলর 
পিরেবেশ eর pভাব, ছাtিটর বয়স o মান, ছাtিটর aনশুাসনমূলক aতীত iিতহাস eবং aনয্ানয্ pাসি ক িবষয় িলর aনপুােত শৃ লামলূক 
বয্বsা পিরচািলত হয়।  
 
ছাtেদর eমন ধরেনর সমসয্া সমাধােন সাহাযয্ করেত sুেলর শৃ লা pিkয়ায় সমথর্ন pিkয়ার যথাযথ িবেবচনা anভুর্ k করা uিচত। ei 
বয্বsা িল anভুর্ k করা েযেত পাের, িকn ছাt সমথর্ন েগা ী, iিতবাচক আচরণগত সমথর্ন, sুেলর পরামশর্দাতার সাহােযয্ কাuেnিলং, 
সামািজক কােজ sুলেক জিড়ত করা, sুেলর িরেসাসর্ a◌ািধকািরেকর িরেপাটর্ , বয্বহার, uপিsিত o aয্াকােডিমক চুিk aথবা পিরকlনা, 
স ীসাথীর মধয্sতা eবং pিতেরাধী কমর্সূিচ িলর বয্াপাের েকােনা সীমাবdতা থাকা uিচত নয়। ei aপরাধ িলর মেধয্ িনিষd আচরেণর 
সpম (7) মাtার eকিট পিরসীমা আেছ। pেতয্কিট aপরােধর হsেkেপর পাশাপািশ িনলmন o বিহ ার সহ পিরণােমর eকিট পিরসীমা pদান 
কের। 

 
pেতয্কিট ছাt আচরণিবিধর ল েনর  েkেt নীেচ uেlিখত eকিট বেkর dারা–ছাt aিধকার o দািয়t eবং চিরt িবকাশ হsপুিsকা aনসুরণ 
করা হেয়েছ। pেতয্কিট ল েনর জনয্ সবর্িনm o সবর্ািধক পিরণাম িনেদর্ িশত করা হেয়েছ। ছােtর বয্িতkমধমর্ী িশkা পdিত িল aবশয্i 
pেয়াগ করেত হেব। 

  

sর 1 

ছাtেদর kপিরচালনার েছাট েছাট কাযর্কলােপর pিত লkয্ েরেখ িশkক িনবর্াচেনর েকৗশল বয্বহার করা uিচত। আচরণ েমাকািবলার 
জনয্ িবিধ ল ন o েকৗশল িল িশkকেক িলেখ রাখেত হেব। যিদ িশkার পিরেবেশর মেধয্ sর 1-eর ল ন পুনরাবিৃt ঘেট aথবা 
uেlখেযাগয্ভােব ঘেট, তাহেল িশkক িনবর্াচন েকৗশলিট বয্বহার করার পর eিট uc sের unীত হেত পাের sর 1 (পৃ া 12-13)-eর 
মধয্sতা pিkয়ার pিতিkয়ার মাধয্েম pেয়াজনীয় েকৗশল o iিতবাচক আচরণগত হsেkপ o সমথর্ন েদoয়া হেব। 
 
ধুমাt ছােtর uপর pভাব িবsারকারী আচরেণর uদাহরণ 
 ে িণকেkর বাiের ডাকা 
 aনপুযুk েকালাহল 
 চুiং গাম 
 েপিnেল চাপ 
 িনেজর uপর েলখা 
 ে িণকেk েখলনা িদেয় েখলা 
 েডেsর uপর েলখা 
 আসেন না থাকা 
 ে িণর জনয্ ৈতির না হoয়া 
 সাiডবার কেথাপকথন 
 দািয়tহীন আচরণ 
 কােজর পিরবেতর্  আঁকা 
 kােশ ধীরগিত  
 eেকর পর eক িশkেকর সমােলাচনা 
 ঘয্ানঘয্ান করা 
 sুেল টুিপ পরা  
 দােনর ‘আচরণ’, েচাখ েঘারােনা, ভারী দীঘর্ াস, দাঁত েচাষা  
 aননেুমািদত সমেয় খাবার gহণ 

 
আচরণ িনয়ntেণর েকৗশল: pেয়াজেন ছাt o aনয্ানয্ বয্িkেদর সে  আেলাচনা করেত হেব; িশkায়তিনক সাফলয্ aজর্ েনর 
লেkয্ সmকর্  sাপন করেত হেব; pতয্াশা িনেয় আেলাচনা করেত হেব; ে িণকেkর পdিত o pতয্াশর পযর্ােলাচনা করেত হেব; 
েচােখর সংsশর্ রাখেত হেব; সািnধয্ লাভ করেত হেব; ucsরীয় তttাবধােনর বয্বsা করেত হেব; েমৗিখকভােব সতকর্  করেত 
হেব; pতয্াশয্ামূলক pাক-িশkাদােনর বয্বsা থাকেত হেব। 
 
িনয়মানুবতর্ীতার িবকl িল anভুর্ k করা েযেত পাের: সমেয়র েশেষo ে িণকেk থাকা; ে িণকেk বnু কাছ েথেক দেূর থাকা; 
সুেযাগ hাস; গভীর িচnা ভাবনার িশট; আসন পিরবতর্ ন করা; aিভভাবেকর সে  েযাগােযাগ; uপযkু আচরণ মজবুত করা ; 
তীbতাবৃিdর েকৗশল; o আচরণ পনুচর্ ালনা করা। ছােtর বয্িতkমী িশkা পdিত aবশয্i pেয়াগ করেত হেব। ছােtর পথৃক 
িশkা পিরকlনা (আiiিপ) aথবা 504 পিরকlনার জনয্ পৃ া 80-83 েদখনু। 
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sর 2  

sর 2 িবিধ ল েনর মেধয্ eমন িকছু ল ন anভুর্ k আেছ যা sর 1-eর েচেয়o pকৃিতগতভােব েবশী তীb eবং  ে িণকেkর িনেদর্শ o/aথবা 
sুল aথবা বােসর সুশৃ ল কাযর্কলােপর মেধয্o eিট হsেkপ কের। ei ল েনর মেধয্ সামানয্ kপিরচালনা eবং বয্িk aথবা সmিtর িব েd 
aেশাভনীয় আচরণ পিরচালনা anভুর্ k থাকেলo তা aনয্ানয্েদর sাsয্, িনরাপtা, o ম েলর জনয্ তর িবপেদর কারণ নয়। sর 2 (পৃ া 
12-13)-e  মীমাংসা pিkয়ার pিতিkয়ার মাধয্েম pেয়াজনীয় েকৗশল o আচরণগত iিতবাচক মধয্sতা o সহায়তা pদােনর পাশাপািশ 
নিথভুko করা হেয়েছ। যিদ aনয্ানয্েদর sাsয্, িনরাপtা, aথবা ম েলর েkেt ei আচরণ িবপjনক হয় তাহেল eর তীbতা aথবা 
kপিরচালনার pসে র uপর িভিt কের sর 2-eর িনিদর্  ল ন িল sর 3 ল ন aথবা ucsের unীত করা হেত পাের। 
 

aেনয্র িশkা gহেণ বয্াঘাত সৃি  করার মেতা আচরেণর uদাহরণ: 
 sশর্ করা 
 েখাঁচা েদoয়া 
 আসবাবপেtর uপর দাঁড়ােনা 
 aনবরত কথা বলা 
 আসন েথেক দেূর থাকা eবং aেনয্র িশkাgহেণ বাধা েদoয়া 
 aনপুযুk েচয়ার আচরণ 
 ধারাবািহকভােব িনেদর্শাবিল aনসুরণ না করা 
 সীমাহীনভােব েসল েফান eবং আi-পড সহ aননেুমািদত ৈবদযু্িতন যnt বয্বহার 
 দেূর েদৗেড় যাoয়া o ে িণকk েছেড় যাoয়া 
 ে িণকেkর েভতের িজিনসপt ছঁুেড় েফলা 
 জনেদর pিত aসmানজনক বাকয্ বয্বহার (েযমন আিম েতামােক ঘৃণা কির, তুিম জঘনয্, eিট জঘনয্,   আিম কেরিছ!) 
 িশkকেদর pিত িচৎকার করা 
 রাগ/বদ েমজােজর ভাবভি েত আসবাবপেt ধাkা aথবা লািথ েদoয়া 
 বােস aেশাভনীচ আচরণ 
 জয়ুা েখলা  
 
আচরণ িনয়ntেণর েকৗশল: িশkায়তিনক সাফলয্ aজর্ েনর লেkয্ সmকর্  sাপন করেত হেব; pতয্াশা িনেয় আেলাচনা করেত 
হেব; ে িণকেkর পdিত o pতয্াশর পযর্ােলাচনা করেত হেব; েচােখর সংsশর্ রাখেত হেব; সািnধয্ লাভ করেত হেব; ucsরীয় 
তttাবধােনর বয্বsা করেত হেব; েমৗিখকভােব সতকর্  করেত হেব; pতয্াশয্ামূলক pাক-িশkাদােনর বয্বsা থাকেত হেব; 
পরামশর্ িদেত হেব; ে িণকk/পথৃক আচরণ িনয়ntেণর ধারণা িলর জনয্ ণমান sেরর দল/sুল কাuেnলর/sুল 
মেনািবjানীর সে  পরামশর্ করেত হেব; পনু dােরর aনুশীলন; iিতবাচক-সামািজক আচরেণর িশkা দান করেত হেব; eবং 
s-িনয়ntেণর সাহােযয্ ছাtেদর প াদপসরেণর জনয্ িনরাপদ sােনর বয্বহার করেত হেব। 
 
িনয়মানুবতর্ীতার িবকl িল anভুর্ k করা েযেত পাের: সমেয়র েশেষo ে িণকেk থাকা; ে িণকেk বnু কাছ েথেক দেূর থাকা; 
সুেযাগ hাস; গভীর িচnা ভাবনার িশট; আসন পিরবতর্ ন করা; aিভভাবেকর সে  েযাগােযাগ; uপযkু আচরণ মজবুত করা ; 
তীbতাবৃিdর েকৗশল; o আচরণ পনুচর্ ালনা করা; আচরেণর সmিত; sুেলর েভতের সামিয়ক িবরাম েদoয়া; নয্ায় পনুঃsাপন 
করা; eবং আপনার ণমান সmn দেলর সহায়তায় সমসয্ার সমাধান করেত হেব। ছাt, aিভভাবক, িশkক, aথবা aনয্ানয্ 
aভয্nরীণ সহায়তার মাধয্েম aিতিরk আচরণ িনয়ntণ করেত সংেশাধনী েকৗশল বয্বহার করা uিচত। ছােtর পথৃক িশkা 
পিরকlনা (আiiিপ) aথবা 504 পিরকlনার জনয্ পৃ া 80-83 েদখুন। 
 

sর 3  

sর 3 িবিধ ল েনর মেধয্ eমন িকছু ল ন anভুর্ k আেছ যা sর 2-eর েচেয়o pকৃিতগতভােব েবশী তীb eবং  ে িণকk,  sুল aথবা 
বােসর সুশৃ ল কাযর্কলােপর মেধয্o eিট হsেkপ কের। ei ল েনর মেধয্ kপিরচালনা aথবা সmকর্ হীন কােজর পুনরাবিৃt, বয্িk aথবা 
সmিtর িব েd aেশাভনীয় আচরণ পিরচালনা eবং িশkাgহেণ বাধা aথবা aনয্ানয্েদর sাsয্, িনরাপtা, o ম েলর জনয্ তর িবপেদর 

কারণo anভুর্ k আেছ। sর 2 eবং sর 3 (পৃ া 12-13)-e  মীমাংসা pিkয়ার pিতিkয়ার মাধয্েম pেয়াজনীয় েকৗশল o আচরণগত 
iিতবাচক মধয্sতা o সহায়তা pদােনর পাশাপািশ নিথভুko করা হেয়েছ। যিদ eিট sুেলর পিরেবশ, aথবা sাsয্, িনরাপtা, aথবা সmিtর 
েkেt ei আচরণ তর বাধার সৃি  কের তাহেল eর তীbতা aথবা kপিরচালনার pসে র uপর িভিt কের sর 3-eর িনিদর্  ল ন িল sর 
4 ল ন aথবা ucsের unীত করা হেত পাের।   
 

সুশৃ ল পিরেবেশর uপর pভাবিবsারকারী আচরেণর uদাহরণ: 
 

 1 aথবা 2 েয েকােনা sর যা িশkেকর aিতিরk সময় gহণ কের eবং ছাtেদর িশkাgহেণর সময় ন  কের। 
 জনেদর িব েd কথা বলা 
 aনয্েদর ে িণকেk িজিনসপt ছঁুেড় েফলা 
 িমেথয্ বলা 
 pতারণা করা 
 জািলয়ািত করা 
 মারামাির (সাধারণ আkমণ) 
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 aনপুযুk কথা বলা 
 ধাkা েদoয়া 
 sুেল িবশৃ লা সৃি  করা 
 মিক/হয়রািন/যাতনা েদoয়া 
 স ীসাথী/ জনেদর pিত aসmানজনক আচরণ 
 aনমুিত ছাড়া ে িণকk েছেড় চেল যাoয়া 
 জানলায় শb করা 
 sুেলর সmিt ভাংচুর করা 
 সীমাহীনভােব েসল েফান eবং আi-পড সহ aননেুমািদত ৈবদযু্িতন যnt বয্বহার 
 sুেলর সমেয়/sুল েথেক দেূর বাiের পিরচালনা 
 aসুরিkত কাযর্াবিল 
 
আচরণ িনয়ntেণর েকৗশল: আচরেণর শতর্ ; আটক করার বয্বsা; sুেলর েভতের মধয্sতা; পরামশর্ িদেত হেব; aিভভাবেকর 
কােছ িনয়মানুবিতর্ তার সতকর্ীকরণ িচিঠ পাঠােত হেব; েরফােরল pিkয়া; পনুঃsাপেনর aনুশীলন; aনুসরণ করা; মাদকdবয্ 
বয্বহার না করার িশkা; eবং িহংsতার িশkা। 
 
িনয়মানুবতর্ীতার িবকl িল anভুর্ k করা েযেত পাের: িশkামূলক মিডuল সহ 1-3 িদেনর জনয্ sুেলর েভতের সামিয়ক 
িবরাম।ছােtর বয্িতkমী িশkা পdিত aবশয্i pেয়াগ করেত হেব। ছােtর পথৃক িশkা পিরকlনা (আiiিপ) aথবা 504 
পিরকlনার জনয্ পৃ া 80-83 েদখুন। 

 

sর 4 

kপিরচালনার তর কমর্কাে র মেতা িকছু ল ন sর 4 িবিধ ল েনর মেধয্ anভুর্ k থাকেলo pকৃিতগতভােব eকi ধরেনর হoয়ায় 
aেশাভনীয় আচরেণর পুনরাবিৃtর েkেt তা সীমাবd নয়, sুেলর পিরেবেশ তর বাধা, sাsয্, িনরাপtা, aথবা সmিtর েkেt  বতর্ মান 
মিকo anভুর্ k আেছ।মীমাংসা pিkয়ার pিতিkয়ার (পৃ া 12-13) মাধয্েম pেয়াজনীয় েকৗশল o আচরণগত iিতবাচক মধয্sতা o 
সহায়তা pদােনর পাশাপািশ নিথভুko করা হেয়েছ।kপিরচালনার তীbতা aথবা pসে র uপর িভিt কের sর 4-eর িনিদর্  ল ন িল sর 5 
ল ন aথবা ucsের unীত করা হেত পাের। 
 
সুশৃ ল পিরেবেশর uপর pভাবিবsারকারী আচরেণর uদাহরণ: 
 1 aথবা 2 েয েকােনা sর যা িশkেকর aিতিরk সময় gহণ কের eবং ছাtেদর িশkাgহেণর সময় ন  কের। 
 জনেদর িব েd কথা বলা 
 aনয্েদর ে িণকেk িজিনসপt ছঁুেড় েফলা 
 িমেথয্ বলা 
 pতারণা করা 
 জািলয়ািত করা 
 মারামাির (সাধারণ আkমণ) 
 aনপুযুk কথা বলা 
 sুেল িবশৃ লা সৃি  করা 
 মিক/হয়রািন/যাতনা েদoয়া 
 স ীসাথী/ জনেদর pিত aসmানজনক আচরণ 
 aনমুিত ছাড়া ে িণকk েছেড় চেল যাoয়া 
 জানলায় শb করা 
 sুেলর সmিt ভাংচুর করা 
 সীমাহীনভােব েসল েফান eবং আi-পড সহ aননেুমািদত ৈবদযু্িতন যnt বয্বহার 
 sুেলর সমেয়/sুল েথেক দেূর বাiের পিরচালনা 
 aসুরিkত কাযর্াবিল  
 
িনয়মানুবতর্ীতার িবকl িল anভুর্ k করা েযেত পাের: লkয্মূলক আচরণগত শতর্ । পিরণিত: 1-5 িদেনর জনয্ sুেলর বাiের 
সামিয়ক িবরাম।ছােtর বয্িতkমী িশkা পdিত aবশয্i pেয়াগ করেত হেব। ছােtর পথৃক িশkা পিরকlনা (IEP) aথবা 504 
পিরকlনার জনয্ পৃ া 80-83 েদখুন। 
 

 
sর 5  

kপিরচালনার তর কমর্কাে র মেতা িকছু ল ন sর 5 িবিধ ল েনর মেধয্ anভুর্ k থাকেলo pকৃিতগতভােব eকi ধরেনর হoয়ায় 
aেশাভনীয় আচরেণর পুনরাবিৃtর েkেt তা সীমাবd নয়, sুেলর পিরেবেশ তর বাধা, sাsয্, িনরাপtা, aথবা সmিtর েkেt বতর্ মান 
মিকo anভুর্ k আেছ। eকিট বাধয্তামলূক িশkানিবিস চুিkেত সংি  ছাtেক রাখা হেব। যিদ ei চুিkর সমেয় ছাtিট িবিধ ল ন কের, 
তাহেল বিহ ারo করা হেত পাের। মীমাংসা pিkয়ার pিতিkয়ার (পৃ া 12-13) মাধয্েম pেয়াজনীয় েকৗশল o আচরণগত iিতবাচক 
মধয্sতা o সহায়তা pদােনর পাশাপািশ নিথভুko করা হেয়েছ।kপিরচালনার তীbতা aথবা pসে র uপর িভিt কের sর 5-eর িনিদর্  
ল ন িল sর 6 ল ন aথবা ucsের unীত করা হেত পাের। 



 

    18 

 

kিতকর o aৈবধ আচরেণর uদাহরণ: 
 kিত ঘটার মেতা কাজ 
 sুল কমর্ীচারীেদর িব েd icাকৃত/aিনcাকৃত িহংsতা 
 চুির করা 
 মারামাির (সাধারণ আkমণ) 
 আkমণ 
 মাদক 
 ast 
 sুেল িবশৃ লা  
 কামড় েদoয়া 
 মিক/হয়রািন/যাতনা 
 আসবাবপt aথবা aনয্ সামgী ছঁুেড় েফলা 
 চুির 
 বয্িk aথবা সmিt kিত করার মিক 
 েযৗন হয়রািন 
 েযৗন আচরণ 
 মদ 
 

িনয়মানুবতর্ীতার িবকl িল anভুর্ k করা েযেত পাের: বাsবািয়ত হoয়া পবূর্বতর্ী েকৗশল o মধয্sতার sুল-িভিtক 
পযর্ােলাচনা; GRIP aনু ান (েগiিনং েরজাl aয্াn inারেভনশন/িpেভনশন) eবং/aথবা POINTS aনু ােন (েpাভাiিডং 
aপশনাল inারেভনশন িনেডড টু সাকিসড) aংশgহণ করা। 
 

পিরণিত:  িশkানিবস চুিk সহ 6-10 িদেনর জনয্ সামিয়ক িবরাম।ছােtর বয্িতkমী িশkা পdিত aবশয্i pেয়াগ করেত হেব। 
ছােtর পথৃক িশkা পিরকlনা (আiiিপ) aথবা 504 পিরকlনার জনয্ পৃ া 80-83 েদখুন। 

 
sর 6 

sর 6 িবিধ ল েনর মেধয্ eমন িকছু ল ন anভুর্ k আেছ যা তর eবং তীbতর pকৃিতর। ছাtেক ে িণ েথেক সিরেয় েদoয়া হেত 
পাের eবং pেয়াজন সােপেk নািন pিkয়ার জনয্ ছাt eবং pশাসিনক িবভােগর dারা 10 িদেনর বরখাso করা হেত পাের। 
eরফেল aিতিরk পিরণামo anভুর্ k করা হেত পাের।তেব aিতিরk বরখাs, sুেলর েভতের বরখাs, সামািজক িনেষধাjা, নাগিরক েসবা 
eবং eকিট িচিhতকরণ aনু ান aথবা িবকlমলূক sুেলর েkেt সীমাবd থাকেব না। নাগিরক সুরkা িবভাগ, সমাজকমর্ী, eবং বাiেরর 
aনয্ানয্ আiন pেয়াগকারী aথবা aনয্ানয্ eেজিn sর 6 ল েনর তদn করেত পাের।যার ফেল sর 6 ল েনর aিভেযােগ aিভযুk ছােtর 
িব েd রা  েফৗজদাির মামলা pবতর্ ন করেত পাের।kপিরচালনার তীbতা aথবা pসে র uপর িভিt কের sর 6-eর িনিদর্  ল ন িল sর 7 
ল ন aথবা ucsের unীত করা হেত পাের। 
 

kিতকর o aৈবধ আচরেণর uদাহরণ: 
 kিত ঘটার মেতা কাজ 
 sুল কমর্ীচারীেদর িব েd icাকৃত/aিনcাকৃত িহংsতা 
 চুির করা 
 মারামাির (সাধারণ আkমণ) 
 আkমণ 
 তীb লা না 
 তীb আkমণ 
 দশর্কেক আkমণ  
 মাদক 
 astশst 
 sুেল িবশৃ লা করা 
 কামড় েদoয়া 
 মিক/হয়রািন/যাতনা 
 আসবাবপt aথবা aনয্ সামgী ছঁুেড় েফলা 
 বয্িk aথবা সmিt kিত করার মিক 
 েযৗন হয়রািন 
 েযৗন আচরণ 
 মদ 
 
পিরণিত: দীঘর্সমেয়র জনয্ বরখাs।ছােtর বয্িতkমী িশkা পdিত aবশয্i pেয়াগ করেত হেব। ছােtর পথৃক িশkা পিরকlনা 
(আiiিপ) aথবা 504 পিরকlনার জনয্ পৃ া 80-83 েদখনু। 
 

 sর 7 িবিধ ল েনর মেধয্ eমন িকছু ল ন anভুর্ k আেছ যা তর eবং তীbতর pকৃিতর। ছাtেক ে িণ েথেক সিরেয় েদoয়া হেত পাের 



 

    19 

sর 7 eবং pেয়াজন সােপেk নািন pিkয়ার জনয্ ছাt eবং pশাসিনক িবভােগর dারা 10 িদেনর বরখাso করা হেত পাের। eরফেল aিতিরk 
পিরণামo anভুর্ k করা হেত পাের।তেব aিতিরk বরখাs, sুেলর েভতের বরখাs, সামািজক িনেষধাjা, নাগিরক েসবা eবং eকিট 
িচিhতকরণ aনু ান aথবা িবকlমূলক sুেলর েkেt সীমাবd থাকেব না। িকn বতর্ মান েসিমsােরর পেরo তা aবয্াহত থাকেব।নাগিরক 
সুরkা িবভাগ, সমাজকমর্ী, eবং বাiেরর aনয্ানয্ আiন pেয়াগকারী aথবা aনয্ানয্ eেজিn sর 7 ল েনর তদn করেত পাের।যার ফেল sর 
7 ল েনর aিভেযােগ aিভযুk ছােtর িব েd রা  েফৗজদাির মামলা pবতর্ ন করেত পাের।  
 

kিতকর o aৈবধ আচরেণর uদাহরণ: 
 kিত ঘটার মেতা কাজ 
 sুল কমর্ীচারীেদর িব েd icাকৃত/aিনcাকৃত িহংsতা 
 চুির করা 
 মারামাির (সাধারণ আkমণ) 
 আkমণ 
 তীb লা না 
 তীb আkমণ 
 দশর্কেক আkমণ  
 মাদক 
 astশst 
 sুেল িবশৃ লা করা 
 কামড় েদoয়া 
 মিক/হয়রািন/যাতনা 
 আসবাবপt aথবা aনয্ সামgী ছঁুেড় েফলা 
 বয্িk aথবা সmিt kিত করার মিক 
 েযৗন হয়রািন 
 েযৗন আচরণ 
 মদ 
 
পিরণিত: বিহ ার।ছােtর বয্িতkমী িশkা পdিত aবশয্i pেয়াগ করেত হেব। ছােtর পথৃক িশkা পিরকlনা (IEP) aথবা 
504 পিরকlনার জনয্ পৃ া 80-83 েদখুন। 
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pাথিমক ময্াি k  পিরণােমর sর িরেপাটর্  েযাগােযােগর sুল 

কমর্কতর্ া 
aপরাধ/ল ন 1 2 3 4 5 6 7   

1-তামাক o aনয্ানয্ তামাকজাত সামgী          

2-ৈবদযু্িতন েযাগােযাগ যnt          

3ক-astশst        পুিলশ িরেপাটর্  SRO

3খ-astশst         SRO

4ক-icাকৃত শারীিরক িহংsতা kিতর কারণ নয়                
4খ-icাকৃত শারীিরক িহংsতা kিতর কারণ 
 aিভেযাগ জমা করার আেগ ছােtর সmকর্ িলর সে  
সংেযাগ sাপন 

       ঘটনার িরেপাটর্  িশkাথর্ীর সmকর্ / SRO 

       ঘটনার িরেপাটর্   িশkাথর্ীর সmকর্ / SRO 

5ক-aিভpায়/pয়াস/িবিk/িবতরণ 

 

5খ-দখল/বয্বহার/1ম aপরাধ-pভােবর aধীন 

5খ-দখল/বয্বহার/2য় aপরাধ o পরবতর্ী aপরাধ-pভােবর 
aধীন 

5গ- াগ সmিকর্ ত সামgীর দখল o/aথবা িবতরণ-1ম 
aপরাধ 

5গ- াগ সmিকর্ ত সামgীর দখল o/aথবা িবতরণ-2য় 
aপরাধ o পরবতর্ী aপরাধ 

       পুিলশ িরেপাটর্   SRO

       পুিলশ িরেপাটর্                
GRIP 

SRO

       পুিলশ িরেপাটর্   SRO 

       পুিলশ িরেপাটর্                
GRIP 

SRO 

       পুিলশ িরেপাটর্   SRO 

6ক- sুল, সবর্জনীন aথবা বয্িkগত সmিt 
ংস/kিত/ভাংচুর/aিgসংেযােগর মিক aথবা pকৃত েচ া 

       ঘটনার িরেপাটর্   SRO 

6খ- চুির/ডাকািত/িসধঁেচার/েতালাবািজ/চুিরর সmিtর 
দখেলর মিক aথবা pকৃত pয়াস  

       ঘটনার িরেপাটর্  SRO 

6গ-পাঠয্বi,িমিডয়া েকেndর uপকরণ, কিmuটার 
সর াম/বয্বহার 

       ঘটনার িরেপাটর্  যথাযথ SRO 

7ক-লা না        ঘটনার িরেপাটর্   

7খ-সাধারণ আkমণ/মারামাির/আঘাত করা        ঘটনার িরেপাটর্   

7গ-আkমণ        ঘটনার িরেপাটর্   

7ঘ-তীb লা না        ঘটনার িরেপাটর্  SRO 

7ঙ-তীb আkমণ        ঘটনার িরেপাটর্  SRO 

7চ-দশর্কেক আkমণ          

7ছ- মিক/যাতনা/হয়রািন        ভীিতpদশর্েনর িরেপাটর্   

8ক- ঢ় aথবা aসmানজনক আচরণ          

8খ-িনেদর্শাবিল পালেন asীকার          
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pাথিমক ময্াি k  পিরণােমর sর িরেপাটর্  েযাগােযােগর sুল 
কমর্কতর্ া 

aপরাধ/ল ন 1 2 3 4 5 6 7   

9-aমাজর্ নীয় aনুপিsিত/sুল েথেক পালােনা পৃ া 30-eর uপিsিতর রীিতনীিত 

aনসুরণ ক ন। uপিsিত 

সmিকর্ ত ল েনর জনয্ 

ছাtেদর বিহ ার করা হেব না। 

uপিsিতর চুিk, 
সমাজকমর্ীর সুপািরশ, 
িকেশার আদালেত েpরণ, 
সিলিসটর-েজনােরল 
কাযর্ালয়, িডeফeিসeস 

সমাজকমর্ী 

10-kাশ বজর্ ন/pেয়াজনীয় কমর্সূিচ         সমাজকমর্ী  

11-ে ণীকেk িবশৃ লা          

12-sুেল িবশৃ লা        ঘটনার িরেপাটর্   যথাযথ eসআরo  

13-দিূষত/কলিুষত          

14-শািsমলূক বয্বsা gহেণ বয্থর্          

15-দীঘর্sায়ী িবলmতা পৃ া 30-eর uপিsিতর রীিতনীিত 

aনসুরণ ক ন। uপিsিত 

সmিকর্ ত ল েনর জনয্ 
ছাtেদর বিহ ার করা হেব না। 

uপিsিতর চুিk, 
সমাজকমর্ীর সুপািরশ, 
িকেশার আদালেত েpরণ, 
সিলিসটর-েজনােরল 
কাযর্ালয়, DFACS 

সমাজকমর্ী 

16-বােস aেশাভনীয় আচরণ          

17- sুেলর সমেয়/sুল েথেক দেূর বাiের পিরচালনা 
aিভেযাগ জমা করার আেগ ছােtর সmকর্ িলর সে  
সংেযাগ sাপন 

        িশkাথর্ীর সmকর্   

18-জয়ুা েখলা          

19-িহংসার পুনরাবিৃt 

19ক-িহংসার পুনরাবিৃt/দীঘর্sায়ী aেশাভনীয় আচরণ        িরেসাসর্ েরফােরল  

19খ-sানীয় sুল/েজলা বয্াপী ল ন         িশkানিবশ চুিk  

20-পািকর্ ং/ে িফক িবিধ ল ন          

21-েঘারােফরা করা/aনিধকার pেবশ/ভাংচুর o pেবশ          

22-ভুল তথয্ েদoয়া          

23- েযৗন pকৃিত/েযৗন aেশাভনীয় আচরণ/েযৗন হয়রািনর 
মেতা aনপুযুk শারীিরক সংsশর্  

        SRO/সমাজকমর্ী 

24-ছাt শনাkকরণ কােডর্ র িবিধ ল ন          

25-েপাশাক িনয়মাবিল ল ন পৃ া 37-eর েপাশাক িনয়মাবিল 

aনসুরণ ক ন। 
  

26-aসুরিkত কাযর্াবিল         িশkাথর্ীর সmকর্  
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pাথিমক ময্াি k  পিরণােমর sর িরেপাটর্  েযাগােযােগর sুল 
কমর্কতর্ া 

aপরাধ/ল ন 1 2 3 4 5 6 7   

1-তামাক o aনয্ানয্ তামাকজাত সামgী          

2-ৈবদযু্িতন েযাগােযাগ যnt          

3ক-astশst        পুিলশ িরেপাটর্  SRO 

3খ-astশst         SRO 

4ক-icাকৃত শারীিরক িহংsতা kিতর কারণ নয়                
4খ-icাকৃত শারীিরক িহংsতা kিতর কারণ 
 aিভেযাগ জমা করার আেগ ছােtর সmকর্ িলর সে  
সংেযাগ sাপন 

       ঘটনার িরেপাটর্  িশkাথর্ী সmকর্ / SRO 

       ঘটনার িরেপাটর্   িশkাথর্ী সmকর্ / SRO 

5ক-aিভpায়/pয়াস/িবিk/িবতরণ 

5খ-দখল/বয্বহার/1ম aপরাধ-pভােবর aধীন 

5খ-দখল/বয্বহার/2য় aপরাধ o পরবতর্ী aপরাধ-pভােবর 
aধীন 
5গ- াগ সmিকর্ ত সামgীর দখল o/aথবা িবতরণ-1ম 
aপরাধ 
5গ- াগ সmিকর্ ত সামgীর দখল o/aথবা িবতরণ-2য় 
aপরাধ o পরবতর্ী aপরাধ 

       পুিলশ িরেপাটর্   SRO 

       পুিলশ িরেপাটর্                
GRIP 

SRO 

       

       পুিলশ িরেপাটর্  SRO 

       পুিলশ িরেপাটর্                
GRIP 

SRO 

6ক- sুল, সবর্জনীন aথবা বয্িkগত সmিt 
ংস/kিত/ভাংচুর/aিgসংেযােগর মিক aথবা pকৃত েচ া 

       ঘটনার িরেপাটর্  SRO 

6খ- চুির/ডাকািত/িসধঁেচার/েতালাবািজ/চুিরর সmিtর 
দখেলর মিক aথবা pকৃত pয়াস 

       ঘটনার িরেপাটর্  SRO 

6গ-পাঠয্বi,িমিডয়া েকেndর uপকরণ, কিmuটার 
সর াম/বয্বহার 

       ঘটনার িরেপাটর্   যথাযথ SRO 

7ক-লা না          

7খ-সাধারণ আkমণ/মারামাির/আঘাত করা          

7গ-আkমণ        ঘটনার িরেপাটর্   

7ঘ-তীb লা না        ঘটনার িরেপাটর্    SRO 

7ঙ-তীb আkমণ        ঘটনার িরেপাটর্   SRO 

7চ-দশর্কেক আkমণ          

7ছ- মিক/যাতনা/হয়রািন        মিকর িরেপাটর্   

8ক- ঢ় aথবা aসmানজনক আচরণ          

8খ-িনেদর্শাবিল পালেন asীকার          
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pাথিমক ময্াি k  পিরণােমর sর িরেপাটর্  েযাগােযােগর sুল 
কমর্কতর্ া 

aপরাধ/ল ন 1 2 3 4 5 6 7   

9-aমাজর্ নীয় aনুপিsিত/sুল েথেক পালােনা পৃ া 30-eর uপিsিতর রীিতনীিত 

aনসুরণ ক ন। uপিsিত 

সmিকর্ ত ল েনর জনয্ 
ছাtেদর বিহ ার করা হেব না।  

uপিsিতর চুিk, 
সমাজকমর্ীর সুপািরশ, 
িকেশার আদালেত েpরণ, 
সিলিসটর-েজনােরল 
কাযর্ালয়, DFACS 

সমাজকমর্ী  

10-kাশ বজর্ ন/pেয়াজনীয় কমর্সূিচ         সমাজকমর্ী 

11-ে ণীকেk িবশৃ লা          

12-sুেল িবশৃ লা        Incident Report যথাযথ SRO 

13-দিূষত/কলিুষত          

14-শািsমলূক বয্বsা gহেণ বয্থর্          

15-দীঘর্sায়ী িবলmতা পৃ া 32-eর uপিsিতর রীিতনীিত 

aনসুরণ ক ন। uপিsিত 

সmিকর্ ত ল েনর জনয্ 

ছাtেদর বিহ ার করা হেব না। 

uপিsিতর চুিk, 
সমাজকমর্ীর সুপািরশ, 
িকেশার আদালেত েpরণ, 
সিলিসটর-েজনােরল 
কাযর্ালয়, DFACS 

সমাজকমর্ী 

16-বােস aেশাভনীয় আচরণ           

17- sুেলর সমেয়/sুল েথেক দেূর বাiের পিরচালনা 
aিভেযাগ জমা করার আেগ ছােtর সmকর্ িলর সে  
সংেযাগ sাপন  

        িশkাথর্ীর সmকর্   

18-জয়ুা েখলা          

19ক-িহংসার পুনরাবিৃt/দীঘর্sায়ী aেশাভনীয় আচরণ         িরেসাসর্ েরফােরল  

19খ-sানীয় sুল/েজলা বয্াপী ল ন         িশkানিবশ চুিk  

20-পািকর্ ং/ে িফক িবিধ ল ন          

21-েঘারােফরা করা/aনিধকার pেবশ/ভাংচুর o pেবশ          

22-ভুল তথয্ েদoয়া          

23- েযৗন pকৃিত/েযৗন aেশাভনীয় আচরণ/েযৗন হয়রািনর 
মেতা aনপুযুk শারীিরক সংsশর্ 

        SRO                        
সমাজকমর্ী 

24-ছাt শনাkকরণ কােডর্ র িবিধ ল ন          

25-েপাশাক িনয়মাবিল ল ন পৃ া 37-eর েপাশাক িনয়মাবিল 

aনসুরণ ক ন। 
  

26-aসুরিkত কাযর্াবিল         িশkাথর্ীর সmকর্  
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aপরাধ eবং পিরণাম 
  

1. তামাকeবংaনয্ানয্তামাকজাতপণয্ 
 

ছাtছাtীরা sুেলর সmিtর মেধয্ aথবা sুল বােস aথবা sুেলর বাiের sুেলর েকােনা aনু ােন েকােনা তামাকজাত পণয্ (িসগােরট, িসগার, 
িচবােনা যায় eমন তামাক, নসয্ iতয্ািদ) যার মেধয্ আেছ iেলkিনক িসগােরট aথবা aনু প পণয্, িনেজেদর কােছ রাখেব না aথবা বয্বহার 
করেব না। েকােনা ছাtছাtী, কমর্ী aথবা sুেলর aিতিথেক sুল িডিsk eর মািলকানাভুk/stািধকারভুk েকােনা সmিtেত 
aথবা sুেলর েকােনা aনু ােন যার anভুর্ k হল sুেলর বাiেরর সময়o aথর্াৎ িদেন ঘ া eবং সpােহ সাত িদন, েকােনা 
তামাকজাত পণয্ aথবা iেলক িনক িসগােরট বয্বহার করেবন না (েবাডর্  eর নীিত JCDAA)। 

  

pাথিমক/িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:             েলেভল 1 - সেmলন 
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:          েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 
েযসব ছাtছাtী ei aপরাধ করেব তােদর oেয়বিভিtক ASPIRE (eকিট ধূমপান pিতেরাধী পারsিরক আদানpদানিভিtক 
aিভjতা) কমর্সিূচ www.mdanderson.org/aspire-েত পাঠােনা হেব। সপুািরশকারী pশাসক aবশয্i eকিট সmণূর্ 
করার সনদ মুdণ করেবন eবং uপsাপন করেবন। 
 

2. েযাগােযাগ রkাকারী ৈবদযু্িতন সর াম যার anভুর্ k হল েপিজং eর সর াম, েসল েফান, oয়ািক-টিক eবং aনু প 
সর াম 

 
ছাtছাtীরা িশkাgহেণর সময় aথবা sুেলর বােস েযাগােযাগ রkাকারী ৈবদযু্িতন সর াম বয্বহার করেব না যার মেধয্ আেছ েপজার, িবপার, েসল েফান, 
sাটর্  েফান, oয়ািক টিক eবং aনু প সর াম যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয় ( ধু aনুেমািদত িশkাদােনর uেdেশয্i eর বয্িতkম হেত 
পাের)।  aনয্ সব সমেয় সব সর াম িল aবশয্i বn কের রাখেত হেব (কmন েমাড চলেব না) eবং সিরেয় রাখেত হেব। িনেদর্ িশত িদেন anভুর্ k, িকn 
সীিমত নয়, লা  িপিরয়ড, ে িণ বদল, sািড হল eবং aনয্ানয্ কাঠােমাগত aথবা a-কাঠােমাগত িনেদর্শমলূক িkয়াকমর্ যা সাধারণ sুল িদবেসo থােক। 
aনয্ানয্ সব সময় সব িডভাiস aবশয্i aফ (কmেন নয়) রাখেত হেব। িডভাiস েশানা যােব না aথবা দশৃয্মান রাখা যােব না। েযসব ছাtছাtী ei ধারা 
ল ন করেব, তােদর সর াম বােজয়াp করা হেব eবং ধু িপতা-মাতা/aিভভাবেকর কােছi েফরত েদoয়া হেব। 

 
ছাtছাtীর aবশয্i কখনo েযাগােযাগ রkাকারী ৈবদযু্িতন সর াম aথবা i ারেনট/i ােনট বয্বহার কের মিক সংবিলত/aনুপযkু 
েমেসজ, ছিব eবং/aথবা িভিডo পাঠােব না। েদখুন http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-harassment-hazing-
awareness সাiবারবুিলেঙর জনয্ আরo তেথয্র জনয্। 
 

            িশkাgহেণর সময় ছাtছাtীরা aবশয্i ৈবদযু্িতন সর ােমর সে  aথবা পথৃকভােব েকােনা েহডেফান বয্বহার করেব না যিদ না তা েকােনা 
aনুমিদত িচিকৎসা aথবা িশkাদােনর uেdেশয্ বয্ব ত হয়। 

 

pাথিমক/িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:             েলেভল 1 - সেmলন  
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
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3. astশst, িবেsারক পদাথর্, ঝঁুিকপণূর্ সামgী eবং aনয্ানয্ সর াম 

 

মেন রাখেবন: astশst েথেক ছাtছাtী, িশkক-িশিkকা eবং কমর্ীেদর তাৎkিণক eবং বাsব িবপদ ঘটেত পাের eবং  
eছাড়াo eিট sুেলর িশkার পিরেবশ eবং খয্ািত ন  করেত পাের। েফডােরল আiন (গান ি  sুল েজান aয্াk) aনযুায়ী sুল 
িডিsk eর aবশয্i eমন eকিট নীিত থাকা pেয়াজন যােত ছাt বা ছাtীেক sুল েথেক কমপেk eকিট কয্ােল ার বেষর্ 
eকবার বিহ ার করেত হেব sুেল, sুেলর uেদয্ােগ aনিু ত aনু ােন, sুেলর সmিtেত aথবা sুলবােস আেgয়াst সে  রাখা 
aথবা আনার জনয্। 

 

A. ছাtছাtী aবশয্i েকােনা astশst aথবা aনয্ েকােনা যnt, ঝঁুিকপূণর্ সামgী aথবা েযসব যnt aেstর মত শারীিরক kিত করেত পাের তা সে  রাখেব না, 
বয্বহার করেব না aথবা চালােব না। "astশst", "যntপািত", "ঝঁুিকপূণর্ পদাথর্" aথবা "যnt" পিরভাষার anভুর্ k হল িনmিলিখত িজিনস িল যিদo 
তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়: েয েকােনা িলভিতর্ , খািল, চালােনা যায় aথবা চালােনা যায় না eমন আেgয়াst (েযমন িপsল, খািল িপsল, 
িসগনয্াল িপsল, sাটর্ ার িপsল, িরভলভার, রাiেফল, শটগান, sান-গান, েপেলট aথবা িব.িব. বnকু, েপi বল গান aথবা oiরকম েদখেত 
আেgয়াst, েয েকােনা আকৃিতর েয েকােনা ছুির (েযমন বাui, ডাকর্ , লক-েbড, হাি ং, েপন, পেকট, সুয্iচেbড, iuিটিলিট iতয্ািদ); েয েকােনা kুর 
(েযমন, েসাজা, িনয়িমত, েভতের ঢুেক যায়, দিুদেক কাটা যায় iতয্ািদ); েয েকােনা আtরkাকারী সর াম (েযমন গয্াস pিতেরাধী, kঠার, sান-গান, 
রাসায়িনক েsp iতয্ািদ); রণkীড়ায় pেয়াজনীয় েয েকােনা সর াম (েযমন ে ািয়ং sার, নানচাk, ডাটর্  iতয্ািদ); aথবা েয েকােনা সর াম aথবা 
যntপািত যা sুেলর কমর্ীেদর মত aনসুাের aপরাধ সংkাn ei aংেশর িবিধ ল ন কের eবং uদাহরণ িহেসেব যার anভুর্ k হেত পাের, যিদo 
তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়, bয্াকজয্াক, েচন, মু র, ধাতু/তামার েয েকােনা কৃিtম নাকল, রােতর ছিড়, পাiপ, িরং, sাডযুk/ছঁুচােলা/ধারােলা 
েbসেলট aথবা aনয্ানয্ aনু প গয়না, kড়ােলর হাতল, বরফ কাটার kড়াল iতয্ািদ। ছাtছাtী eমন েকােনা িবেsারক সর াম aথবা িজিনস সে  
রাখেব না, নাড়াচাড়া করেব না, বয্বহার করেব না aথবা বয্বহার করার ভয় েদখােব না aথবা aনয্েক হsাnর করেব না যা েথেক েsp, েফাম, গয্াস, 
আ েনর ফুলিক, আ ন, েধাঁয়া, গn iতয্ািদ েবেরােত পাের। ei ধরেনর সর াম aথবা িজিনেসর anভুর্ k হেব িল, েয েকােনা ধরেনর িল, বা দ 
iতয্ািদ, েয েকান ধরেনর eবং আকােরর বািজ, েধাঁয়ার েবামা, রং েবামা, দগুর্n ছড়ায় eমন েবামা, েয েকােনা ধরেনর ঘের ৈতির েবামা aথবা eমন 
িজিনস েয িল তােদর আকৃিত aথবা নকশার কারেণ uপেরর েয েকােনা িজিনেসর মত বেল মেন হয় (েযমন নকল েবামা, বািজর িফuজ iতয্ািদ) 
aথবা গয্ােসািলন, েকেরািসন, িবেsারক aথবা kয়কারক রাসায়িনক পদাথর্ aথবা েয েকােনা িবেsারক সহায়ক সর াম, সর াম aথবা কয্াপ। তেব 
তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
  েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
  েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক: েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন  
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:            েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:          েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন িনেত 
হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

B. ছাtছাtীরা পািনর িপsল, পািন aথবা aনয্ তরল েছাঁড়া যায় eমন যntপািত, েখলনা বnকু, িদয়াশলাi, লাiটার, েলজার পেয় ার, ৈবদযু্িতক শক েদয় 
eমন সর াম, aনয্ানয্ সর াম যা aনপুযুkভােব বয্বহার করেল েকােনা বয্িkর asিs/kিতর কারণ হেত পাের eবং/aথবা kাস, sুল aথবা sুেলর 
aনু ােন িব  ঘটােত পাের, বয্বহার করেব না, সে  রাখেব না aথবা নাড়াচাড়া করেব না। 

 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
 

নূয্নতম : েলেভল 1 - সেmলন 
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
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িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
 

নূয্নতম : েলেভল 1 - সেmলন 
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
  েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
সবর্ািধক: েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
মেন রাখেবন: েকােনা সময় েকােনা ছাt বা ছাtী astশst sশর্ করেব না aথবা নাড়াচাড়া করেব না। ছাtছাtীরা কখনi aনয্ 
েকােনা ছাtছাtীর কাছ েথেক astশst, মাদকdবয্, েবআiিন aথবা aজানা িজিনস েনেব না aথবা হােত ধরেত রািজ হেব না। 
যিদ ei ধরেনর েকােনা িজিনস পাoয়া যায়, তাহেল pশাসকেক জানান। 
 

4. িশkক-িশিkকা, বাস চালক, sুেলর কমর্কতর্ া aথবা sুেলর aনয্ানয্ কমর্ীেদর িব েd icাকৃতভােব শারীিরক 
িনপীড়ন 

 

শারীিরকভােব আহত, kিত aথবা আঘাত করার জনয্ ছাtছাtী icাকৃতভােব sুেলর েকােনা কমর্ীেক মারেব না বা আkমণ করেব না। 
 

A.  শারীিরক kিত/আঘােতর কারণ হয়িন eমন icাকৃত শারীিরক িনপীড়ন 
ছাtছাtীরা icাকৃতভােব েকােনা িশkক-িশিkকা, sুল বােসর চালক, sুেলর কমর্কতর্ া aথবা sুেলর aনয্ কমর্ীেদর মারেব না aথবা 
আkমণ করেব না। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
 
নূয্নতম:  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
  েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
  েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক: েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক: েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
B. শারীিরক kিত/আঘাত ঘিটেয়েছ eমন icাকৃত শারীিরক িনপীড়ন 

ছাtছাtীরা icাকৃতভােব েকােনা িশkক-িশিkকা, sুল বােসর চালক, sুেলর কমর্কতর্ া aথবা sুেলর aনয্ কমর্ীেদর মারেব না aথবা আkমণ করেব না 
eবং তাঁেদর শারীিরকভােব আহত করেব না, kিত aথবা আঘাত করেব না। 

 

pাথিমক/িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
 
নূয্নতম:  েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক: েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 
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েsট eর আiেন বলা আেছ েয ছাt aথবা ছাtীর িব েd যিদ িশkক-িশিkকা, sুল বােসর চালক, sুেলর কমর্কতর্ া aথবা 
sুেলর কমর্ীেক শারীিরক িনপীড়ন কের তােঁক শারীিরকভােব আহত করা, kিত aথবা আঘাত কেরেছ বেল aেপkাকৃত বয্াপক 
সাkয্pমাণ পাoয়া যায়, তাহেল েসi ছাt বা ছাtীেক পাবিলক sুেল পড়ার জনয্ তার েযাগয্তার সময়কােলর বািক সমেয়র 
জনয্ sায়ী বিহ ার করা হেব (O.C.G.A. § 20-2-751.6). ei আiন েgড K-12 eর সব ছাtছাtীর জনয্ pেযাজয্। sায়ী বিহ ােরর 

সময়কােলর জনয্ নািন কমর্কতর্ া ছাt বা ছাtীেক েকােনা িবকl িশkা কমর্সূিচেত রাখেত পােরন। যিদ ছাt বা ছাtী িক ারগােটর্ ন েথেক 
a ম েgড eর মেধয্ থােক, তাহেল নািন কমর্কতর্ া েসi ছাt বা ছাtী হাi sুল েgড-e েপৗঁছােল েকােনা সময় তার নাম পুনরায় তািলকাভুk 
করার িবষয়িট aনেুমাদন করেত পােরন। eছাড়াo, যিদ ছাt বা ছাtী িক ারগােটর্ ন েথেক ষ  েgড eর মেধয্ থােক eবং েকােনা িবকl িশkা 
কমর্সূিচ লভয্ না হয়, তাহেল নািন কমর্কতর্ া েসi ছাt বা ছাtীেক েকােনা সুপািরশকৃত সমেয় sুেল পুনরায় ভিতর্  হoয়ার aনমুিত িদেত 
পােরন। 

 

5. মদ, মাদকdবয্ eবং aনয্ানয্ িজিনসপt* 
 

*ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পিুsকায় েযমন বয্বহার করা হেয়েছ েসi 
aনযুায়ী "মাদকdবয্" eর aথর্ হল সব পদাথর্ যার মেধয্ আেছ মদ eবং মদজাতীয় পানীয়, মাির য়ানা, ডাkােরর সপুািরশ 
করা oষধু, সপুািরশ ছাড়া েকনা যায় eমন oষধু, aনু প েদখেত eমন oষধু, াস-p ােসর সে  gহণীয় oষধু, বিড়, 
টয্াবেলট, কয্াপসলু, কৃিtম পদাথর্ eবং aনয্ানয্ সব আiনসmত o েবআiিন মাদকdবয্ aথবা পদাথর্ যিদo তািলকািট eর 
মেধয্i সীিমত নয়। apাpবয়s কতৃর্ ক মদ, মাির য়ানা eবং aনয্ানয্ মাদকdেবয্র বয্বহার েবআiিন eবং kিতকারক। 

 

মেন রাখেবন: েকােনা সময় েকােনা ছাt বা ছাtী মাদকdবয্ sশর্ করেব না aথবা নাড়াচাড়া করেব না। ছাtছাtীরা কখনi 
aনয্ েকােনা ছাtছাtীর কাছ েথেক astশst, মাদকdবয্, েবআiিন aথবা aজানা িজিনস েনেব না aথবা হােত ধরেত রািজ হেব 
না। যিদ ei ধরেনর েকােনা িজিনস পাoয়া যায়, তাহেল pশাসকেক জানান। 

 

A. মাদকdবয্ িবkয়/ব েনর aিভpায়/েচ া 
ছাtছাtীরা মাদকdবয্ aথবা েয সামgী েkতা aথবা pাপক মাদকdেবয্র pিতিনিধt করেছ বেল মেন করেব, তা িবিk করেব না, ব ন 
করেব না aথবা িবিk aথবা ব েনর েচ া করেব না বা তার aিভpায় pকাশ করেব না। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
 
নূয্নতম:  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
 
নূয্নতম:  েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক: েলেভল 7 – িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

B. মাদকdবয্ সে  রাখা/বয্বহার করা/তার pভােব থাকা 
ছাtছাtীরা মাদকdবয্ aথবা েয সামgী মাদকdেবয্র pিতিনিধt কের aথবা যােক ছাtছাtীরা মাদকdবয্ বেল মেন কের তা সে  রাখেব 
না, বয্বহার করেব না aথবা বয্বহার করার েচ া করেব না aথবা তার pভােব থাকেব না। ছাtছাtীরা মাদকdবয্ aথবা েয সামgী 
মাদকdেবয্র pিতিনিধt কের aথবা যােক ছাtছাtীরা মাদকdবয্ বেল মেন কের তা সে  রাখেত, বয্বহার করেত aথবা বয্বহার করার 
েচ া করেত aথবা তার pভােব থাকার জনয্ aনয্ েকােনা বয্িkেক আমntণ করেব না aথবা েpােরািচত করেব না। ছাtছাtীরা 
icাকৃতভােব েকােনা আiিন সামgীর গn ঁকেব না, ােসর সে  gহণ করেব না aথবা শরীের pেবশ করােব না aথবা aনয্ েকােনা 
বয্িkেক eমনভােব তার গn কঁেত, ােসর সে  gহণ করেত আমntণ করেব না aথবা pেরাচনা েদেব না যা তার aিভেpত uেdেশয্র 
সে  সাম সয্পূণর্ নয়, যার মেধয্ আেছ নখপািলশ, মেডল িবমান ৈতিরর আঠা, হাত জীবাণুশনূয্ করার সামgী iতয্ািদ যিদo তািলকািট 
eর মেধয্i সীিমত নয়। 
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pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নযূ্নতম:  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
  েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
  েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক: েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নযূ্নতম:  েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক: েলেভল 7 - িবতাড়ন  
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
মেন রাখেবন: যিদ েকােনা ছাt বা ছাtীেক aনয্েদর িনরাপtার সsু  ঝঁুিকর কারণ িহেসেব গণয্ করা হয়, তাহেল তার 

সmাবয্ দীঘর্েময়ািদ সামিয়ক বিহ ার/দীঘর্েময়ািদ বিহ ােরর জনয্ িpিnপাল সপুািরনেটনেড /মেনানীত 
pিতিনিধর কাছ েথেক িডিsk eর আiনসmত ৈবধ pিkয়ার নািনেত পাঠােনার জনয্ aনেুরাধ করেত পােরন। 

 
1ম aপরাধ: চুিkসহক ছাt বা ছাtীেক sুল েথেক 10 িদেনর জনয্ সামিয়ক বিহ ার করা হেয়েছ। যিদ িপতা-
মাতা/aিভভাবক eবং ছাt বা ছাtী মাদক-িশkা কমর্সিূচ, েগiিনং েরজাls i ারেভনশন/িpেভনশন (GRIP)-e uপিsত 
হoয়ার psাব gহণ কেরন, তাহেল 10 িদন সামিয়ক বিহ ার েথেক 5 িদন বাদ েদoয়া হেব GRIP কমর্সিূচ সাফেলয্র সে  
সmণূর্ করার পের, eবং চুিkিট জাির থাকেব। যিদ GRIP কমর্সিূচ সাফেলয্র সে  সmণূর্ না করা হয়, তাহেল চুিkসহ 10 

িদেনর সামিয়ক বিহ ার আেরািপত হেব। pাথিমক, িমডল eবং হাi sুেলর ছাtছাtীেদর জনয্ ei িবকlিট লভয্ 
 

2য় aপরাধ eবং/aথবা যিদ ছাt বা ছাtীর আচরণ তর aপরাধ aথবা িনধর্ািরত তর aপরাধ িহেসেব গণয্ করা হয়: 
ছাt বা ছাtীেক sুল িদবেসর জনয্ সামিয়ক বিহ ার করা হেব eবং তােক আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর জনয্ পাঠােনা হেব 
যােত দীঘর্েময়ািদ সামিয়ক বিহ ার aথবা sায়ী বিহ ার aেরািপত হেত পাের aথবা েকােনা িবকl sুেল পাঠােনা হেত পাের। 

 
C. মাদকdবয্ সmিকর্ ত uপকরণ সে  রাখা eবং/aথবা ব ন 

েকােনা ছাt বা ছাtী মাদকdবয্ সmিকর্ ত uপকরণ সে  রাখেব না aথবা ব ন করেব না। ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং 
চািরিtক unিত পুিsকায় েযমন বয্বহার হেয়েছ েসi aনযুায়ী "মাদকdবয্ সmিকর্ ত uপকরণ" eর মেধয্ আেছ পাiপ, পািনর পাiপ, িkপ, পাকােনা যায় 

eমন কাগজ eবং aনয্ানয্ িজিনসপt যা মাদকdেবয্র সে  বয্বহার হয় aথবা oi সmিকর্ ত। 
 

* ei aপরাধিট ধু মাদকdবয্ সmিকর্ ত uপকরণ সংkাn।  aপরাধ 5 – A/B -েত মাদকdবয্, মদ aথবা aনয্ানয্ সামgী সে  রাখা, 
বয্বহার, ব ন eবং িবিk িবষেয় বলা হেয়েছ। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:              েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
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1ম aপরাধ: ছাt বা ছাtীেক 1িট sুল িদবেসর জনয্ সামিয়ক বিহ ার করা হয় eবং তােক েগiিনং েরজাls 
i ারেভনশন/িpেভনশন (GRIP) কমর্সিূচেত েযাগ েদoয়ার সেুযাগ েদoয়া হয় যােত uপেরর বণর্না aনসুাের তার সামিয়ক 
বিহ ােরর পিরমাণ পাচঁ িদন কমােনা যায়। pাথিমক, িমডল eব ং হাi sুেলর ছাtছাtীেদর জনয্ ei িবকlিট লভয্ 

  
2য় eবং পরবতর্ী aপরাধ: ছাt বা ছাtীেক sুল েথেক 10 িদেনর জনয্ সামিয়ক বিহ ার করা হয়। 

 
সপুািরশ করা oষধুপt  
েয ছাt বা ছাtীেক sুেল ডাkােরর সুপািরশ করা oষুধ gহণ করেত হয়, তার িপতা-মাতা sুেলর pশাসেকর সে  aবশয্i আেলাচনা করেবন 
eবং sুল িডিsk eর uপযুk পdিত aনসুরণ করেবন যার মেধয্ আেছ oষুধপt সংkাn pেয়াজনীয় নিথপt। ছাt বা ছাtীেক েকােনা oষুধ 

সে  রাখেত aথবা বয্বহার করেত েদoয়ার আেগ sুেলর aনমুিত aবশয্i িনেত হেব। 
 

মেন রাখেবন: েsট eর আiেনর aধীেন েযসব ছাtছাtীর হাঁপািন aথবা pাণ সংশেয়র ঝঁুিক আেছ eমন aয্ালািজর্  আেছ 
তাঁরা pেয়াজেন iনেহলার aথবা িনেজi iে কশন েনoয়া যায় eমন eিপেনি ন সে  রাখেত পাের aথবা বয্বহার 
করেত পাের, তেব eটা িনভর্ র করেব sুেল ডাkােরর েpসিkপশন eবং িপতা-মাতার িলিখত aনমুিত জমা েদoয়া হেয়েছ 
িক না তার oপর। যা সপুািরশ করা হেয়েছ তাছাড়া aনয্ েকােনাভােব যিদ েকােনা ছাt বা ছাtী িনেজi iে কশন 
েনoয়া যায় eমন eিপেনি ন aথবা aনয্ oষধুপt বয্বহার কের, তাহেল তার িব েd শািsমূলক বয্বsা েনoয়া হেত 
পাের। 

 
6. সmিt 

 

A. sুল, সরকাির বা বয্িkগত সmিt ংস/kিত/ ংসাtক কাজ/আ ন লাগােনা, তার pেচ া aথবা করার 
ভয় েদখােনা 
ছাtছাtীরা sুেল aবিsত sুেলর, সরকাির aথবা বয্িkগত সmিt ংস, kিতgs, ংসাtক িkয়াকলাপ চালােনা aথবা িবকৃত করা, 
aথবা আ ন লাগােনার েচ া করেব না aথবা করার ভয় েদখােব না। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নযূ্নতম:  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
  েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
  েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক: েলেভল 7 - িবতাড়ন   
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

মেন রাখেবন: পড়ুয়ার বয্বহাের যিদ sুল সmেদর েকােনা kিত হয় তার kিতপরূণ িদেত বা পনু dার করেত হেব 
সংি  পড়ুয়ােক। 
 

B. চুির/ডাকািত/িসঁধ েকেট চুির/েজারজলুুম/চুির করার সmিt সে  রাখার বাsব ঘটনা, pেচ া aথবা ভয় েদখােনা 
ছাtছাtীরা চুির করেব না, েসi েচ া করেব না aথবা তার ভয় েদখােব না; সরকাির aথবা বয্িkগত সmিt ঠিকেয় চুির করেব 
না;জলুমু; ডাকািট, চুিরকরা aথবা হািরেয় যাoয়া সmিt সে  রাখা; জাল টাকা সে  রাখা eবং/aথবা ব ন/েচক/ মািন aডর্ ার/বয্া  
কাডর্  iতয্ািদ সে  রাখেব না। 
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pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:            েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:            েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

মেন রাখেবন: sুেলর সmিtেত থাকাকালীন যিদ ছাtছাtী তার আচরেণর কারেণ sুল aথবা বয্িkগত সmিtর েকােনা 
kিত কের, তাহেল তােক aবশয্i েসi kিত পরূণ করেত হেব। 

 

C. পাঠয্পsুক, িমিডয়া েস ােরর সামgী, কমিপuটার যntপািত/বয্বহার 
ছাtছাtীরা পাঠয্পুsক, িমিডয়া েস ার eর সামgী aথবা কমিপuটার বা কমিপuটার সংkাn সর াম eবং সামgী হারােব না, ংস 
করেব না, িবকৃত করেব না eবং/aথবা aনপুযুkভােব বয্বহার করেব না। i ােনট aথবা i ারেনট eর aনপুযুk বয্বহারo eর 

anভুর্ k যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:            েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:            েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

মেন রাখেবন: পড়ুয়ােদর কাযর্কলােপ যিদ sুল সmিtর িকছু ন  হয় তাহেল তার kিতপরূণ িদেত হেব সংি  পড়ুয়ােদর। 
ৈবদযু্িতন মাধয্ম বয্বহার কের েয েকােনা ধরেনর ভয় েদখােনা (সাiবার মাধয্েম ভয় েদখােনা/িপছু েনoয়া), sুেলর 
সর াম, sুেলর েনটoয়াকর্ , i-েমল বয্বsা বয্বহার কের মিক eবং/aথবা হয়রািন aথবা sুেল ei ধরেনর ঘটনা 
ঘটােনা কেঠারভােব িনিষd। 
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7. ভয় েদখােনা/ঠা ামsরা করা, আkমণ করা, ছাtছাtী, sুেলর কমর্ী, sুেলর aিতিথেক aনয্ায়ভােব মারেধার করা 

A. আkমণ 
ছাtছাtীর শারীিরক সংেযাগ ঘিটেয় বা না ঘিটেয় িশkক-িশিkকা, pশাসক, sুল বােসর চালক, sুেলর aনয্ানয্ কমর্ী, aনয্ানয্ 
ছাtছাtীেক েমৗিখকভােব মিক েদেব না eবং/aথবা ভয় েদখােব না; তারা শারীিরকভােব sশর্ না কের ei ধরেনর েকােনা বয্িkেক 
আঘাত করার েচ া করেব না; aথবা eমন তকর্ িবতকর্  eবং/aথবা পদেkপ েনেব না যােত oi সব বয্িkর ভয় পাoয়ার aথবা 
তৎkণাৎ শারীিরক kিতর যুিkসmত কারণ থােক। 

 

মেন রাখেবন: সাkীেদর মিক েদoয়ার aথর্ হল sুল েথেক sায়ী বিহ ার। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:            েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:           েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন িনেত 
হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

B. সাধারণ মারেধার/মারিপট/আঘাত করা 
 ছাtছাtীরা িশkক-িশিkকা, pশাসক, বােসর চালক, sুেলর aনয্ানয্ কমর্ী eবং/aথবা aনয্ানয্ ছাtছাtী aথবা বয্িkর সে  মারিপট, 
আঘাত করা, লািথ মারা, ঁেতা মারা, েঠলা, কামেড় েদoয়া aথবা শারীিরকভােব sশর্ করার েচ া করেব না। 

 

মেন রাখেবন: যিদ ঘটনার সে  sুেলর েকােনা কমর্ীর pিত icাকৃত শারীিরক সংsশর্ যkু থােক যার েথেক শারীিরক 

kিত/আঘাত নাo ঘেট থােক, তাহেলo aপরাধ #4ক d বয্। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:            েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:            েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন    
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
 
 
 
 

C. েবআiিন শারীিরক সংsশর্ 
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ছাtছাtীরা িশkক-িশিkকা, pশাসক, বাস চালক, sুেলর aনয্ানয্ কমর্ী, aনয্ানয্ ছাtছাtী aথবা sুল সmিকর্ ত aনু ােন uপিsত 
বয্িkেদর যেথ  aথবা দশৃয্মান শারীিরক kিতর কারণ ঘটােব না েযমন েচাখ েবশ কােলা হেয় যাoয়া, েঠাঁট aথবা মেুখর aনয্ানয্ aংশ 
বা শরীেরর aংশ েবশ ফুেল oঠা, শরীেরর aংেশ যেথ  পিরমােণ কালিশেট পড়া aথবা aনয্ানয্ পযর্াp আঘাত। 

 

মেন রাখেবন: যিদ ঘটনার সে  sুল িডিsk eর েকােনা কমর্ীর pিত icাকৃত শারীিরক সংsশর্ যkু থােক যার েথেক 

শারীিরক kিত/আঘাত নাo ঘেট থােক, তাহেলo aপরাধ #4b d বয্। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:            েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:            েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 
িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:            েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

D. তীbতর আkমণ 
ছাtছাtীরা eমন মারাtক astশst aথবা ঝঁুিকপূণর্ িজিনস বয্বহার করেব না aথবা করার মিক েদেব না যা িশkক-িশিkকা, pশাসক, 
বাসচালক, sুেলর aনয্ানয্ কমর্ী, aনয্ানয্ ছাtছাtী aথবা sুল সংkাn aনু ােন uপিsত বয্িkেদর তর শারীিরক kিত করেত পাের 
aথবা তা করার সmাবনা থােক। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
 

E. েবিশ রকম মারেধার 
ছাtছাtীরা িহংসাপরায়ণ হেয় িশkক-িশিkকা, pশাসক, বাস চালক, sুেলর aনয্ানয্ কমর্ী, aনয্ানয্ ছাtছাtী aথবা sুেলর uেদয্ােগ 
aনিু ত aনু ােন uপিsত বয্িkেদর শারীিরক kিত করেব না, তাঁেদর শরীেরর েকােনা a হািন ঘটােব না, েকােনা aে র কমর্kমতা 
ন  করেব না aথবা শরীর aথবা েকােনা aে র তর িবকৃিতর কারণ হেব না। 
 
 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্  

 
 

F. পােশ দাঁিড়েয় আেছ eমন কাuেক মারেধার 
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ছাtছাtীরা eমন েকােনা মারেধােরর ঘটনার সে  যুk হেব না যা তারা  কেরিন। েয ছাt বা ছাtী মারিপট  কেরিন েস যিদ েসi 
ঘটনায় যুk হেয় যায়, তাহেল েস মারেধােরর ঘটনায় পােশ দাঁিড়েয় থাকার দােয় aিভযুk হেব।  ei aপরােধর মেধয্ আেছ, aনয্ েকােনা 
ছাtছাtীেক মারা aথবা লািথ মারা যখন েসi ছাt বা ছাtী আেরক জন ছাt বা ছাtীর সে  লড়াi করেছ, যিদo তািলকািট eর মেধয্i 
সীিমত নয়। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :         েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:           েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম : েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:          েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

G. ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা 
ছাtছাtীরা aনয্ েকােনা ছাtছাtীেক মিক েদoয়া, ভয় েদখােনা, হয়রািন করা aথবা তার শরীর sশর্ করা েথেক িবরত থাকেব eবং 
তারা aনয্ ছাtছাtীেক শারীিরক aথবা মানিসকভােব আঘাত েদেব না যার মেধয্ আেছ পাঠkম বিহভূর্ ত pিত ােনর (েখলার দল, বয্া  
iতয্ািদ) সদসয্পদ সংkাn ঠা ামsরা। sুেলর কমর্কতর্ ারা জানােনা হেয়েছ eমন aথবা তাঁরা aনয্ভােব সেচতন হেয়েছন eমন pিতিট ভয় 

েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনার েkেt বয্বsা েনেবন। 
 
ভয় েদখােনা 
 

ভয় েদখােনা হল sুেল যায় eমন িশ েদর aবাি ত, আkমণাtক আচরণ যা বাsব aথবা aনভূুত kমতার ভারসােময্র aভােবর সে  
যুk। সমেয়র সে  সে  ei আচরেণর পুনরাবিৃt হয়, aথবা পুনরাবিৃt হoয়ার সmাবনা থােক। ভয় েদখােনার ঘটনার মেধয্ আেছ 
মিক, জব ছড়ােনা, কাuেক শারীিরক aথবা েমৗিখকভােব আkমণ করা eবং কাuেক েকােনা দল েথেক uেdশয্pেণািদতভােব বাiের 
রাখা।1 
1www.Stopbullying.gov 
 
ভয় েদখােনার uদাহরণ হল িনmিলিখত িল যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়: 
 aবাি ত িপছেন লাগা aথবা গালাগািল েদoয়ার মত েমৗিখক আkমণ; 
 কথা eবং/aথবা a ভি র মাধয্েম মিক েদoয়া, িবdপ করা eবং ভয় েদখােনা; 
 সরাসির শারীিরক সংsশর্ েযমন মারা aথবা ধাkাধািk করা; 
 শারীিরক িনপীড়ন eবং/aথবা আkমণ; 
 সাiবার-e িপছু েনoয়া aথবা eমন আচরণ যার মাধয্েম eকজন িবেশষ বয্িkেক uেdশ কের শb, িচt aথবা ভাষা পাঠােনা হয় aথবা পাঠােনার 

কারণ হয়, aথবা i-েমল বা ৈবদযু্িতন েযাগােযােগর মাধয্েম পাঠােনা হয় eবং যা েসi বয্িkর যেথ  মানিসক যntণার কারণ হয়। 
 সাiবার মাধয্েম ভয় েদখােনা aথবা িডিজটাল pযুিk বয্বহার কের, যার anভুর্ k হল i-েমল, bগ, েসাশয্াল েনটoয়ািকর্ ং oেয়বসাiট (েযমন, 

Instagram, Twitter, Facebook iতয্ািদ), চয্াট ম, েটকs eবং iনsয্া  েমেসিজং, যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়, icাকৃত, 
আkমণাtক eবং বারবার হয়রািন aথবা ভয় েদখােনা; 

 জব aথবা িমথয্া pচার; 
 িপছু েনoয়া; 
 জনসমেk aবমাননা করা; 

 সামািজকভােব আলাদা কের েদoয়া; 

 শািসেয় আদায় করা aথবা সুেকৗশেল কাযর্িসিd যার মেধয্ আেছ pেরাচনা eবং/aথবা জলুুম; 

 কয্ােমরা aথবা কয্ােমরা েফান বয্বহার কের ছাtছাtী aথবা sুেলর কমর্ীেদর লjাজনক aথবা aননেুমািদত ছিব েতালা eবং েস িল aনয্েদর 
মেধয্ ব ন করা aথবা aনলাiন-e েপাs করা; 

 গালাগািল িদেয় aথবা মিক িদেয় েটকs েমেসজ aথবা iনsয্া  েমেসজ পাঠােনা; eবং 

 aনয্ ছাtছাtীেদর মেধয্ লগl eবং জব ছড়ােনার জনয্ oেয়বসাiট বয্বহার করা। 
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হয়রািন 
 

ছাtছাtীরা aনয্ ছাtছাtীেদর হয়রািন করেব না aথবা তােদর েকােনা pকার শারীিরক, েমৗিখক aথবা aেমৗিখক 
হয়রািন ঘটােব না। 
 

হয়রািনর সংjা হল আkমণাtক আচরণ (শারীিরক, েমৗিখক aথবা aেমৗিখক) যার aিভpায় হল eকজন িনিদর্  বয্িkেক aথবা 
জািত, ধমর্, িল , pিতবnকতা aথবা জািতগত uৎপিtর িভিtেত েকােনা বয্িkেক িনশানা করা। 
 
হয়রািনর uদাহরণ হল িনmিলিখত িল যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়: 
 

 হয়রািন aথবা ভয় েদখােনা যার aনেুpরণা হল বাsব aথবা aনভূুত ৈবিশ য্ েযমন জািত, বণর্, জািতগত পিরচয়, ধমর্, িল , 
pিতবnকতা, বয়স, িল িভিtক পিরচয়, েযৗন aিভমখুীনতা, বংশপিরচয়, জািতগত uৎপিt, শারীিরক ৈবিশ য্, আথর্সামািজক 
aবsান, শারীরক aথবা মানিসক সামথর্য্ aথবা aনয্ েকােনা pেভদসৃি কারী ৈবিশ য্; 

 জনসমেk aবমাননা করা; 
 সামািজকভােব আলাদা কের েদoয়া; 
 
ঠা ামsরা 
 

ছাtছাtীরা aনয্ ছাtছাtীেদর িনেয় ঠা ামsরা করেব না aথবা তােদর সে  েকােনা pকার শারীিরক, েমৗিখক aথবা 
aেমৗিখক ঠা ামsরা করেব না (O.C.G.A. § 16-5-61)। 
 
ঠা ামsরার সংjা হল eমন আচরণ eবং aনয্ানয্ িkয়াকলাপ যার মেধয্ আেছ হয়রািন, গালাগাল aথবা aবমাননা eবং যা েকােনা 
বয্িkর eকিট দেল anভুর্ িkর সূচনা করেত বয্ব ত হয় । 
 
ঠা ামsরার uদাহরণ হল িনmিলিখত িল যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়: 
 

 sুল aথবা বয্িkগত সmিt ন  করা; 
 ভয় েদখােনা, হয়রািন aথবা শাসািনর uেdেশয্ aথর্ eবং/aথবা বয্িkগত িজিনসপt চুির করা; 
 জনসমেk aবমাননা করা; 
 শাসািন/আিধপতয্ িবsার; 
 
sুেলর কমর্কতর্ ারা eকিটo ভয় েদখােনা, হয়রািন, ঠা ামsরার ঘটনার কথা জানেল েযমন pেয়াজন েতমন বয্বsা েনেবন। 

 
ভয় েদখােনার pথম ঘটনািটর পের গহৃীত শািsমূলক বয্বsার মেধয্ থাকেত পাের িনmিলিখত িল যিদo তািলকািট eর 
মেধয্i সীিমত নয়: 
 

 িবেশষ সুেযাগ-সুিবধা হারােনা; 
 ে ণীকk, কােফেটিরয়া aথবা sুল বােস আসন পুনরায় িনিদর্  কের েদoয়া; 
 kাস পুনরায় িনিদর্  কের েদoয়া; 
 আটেক রাখা; 
 sুেলর িভতের বিহ ার কের রাখা; 
 sুেলর বাiের বিহ ার করা (uপযুk আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর মাধয্েম); 
 sায়ী বিহ ার (uপযুk আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর মাধয্েম); eবং  
 িবকl sুেল েদoয়া (uপযুk আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর মাধয্েম)। 

 
েয ছাt বা ছাtী ভয় েদখােনার ঘটনার সে  যkু তােক বয়েসর পেk uপযkু পিরণাম েভাগ করেত হেব যার মেধয্ আেছ 
নযূ্নতম eবং েকােনা সীমা ছাড়াi, শািsমূলক পদেkপ aথবা পরামশর্দান যা oi পিরিsিতেত uপযkু। 
 
যিদ ষ  েgড েথেক dাদশ েgড পযর্n ছাtছাtীরা eকিট sুল বেষর্ তৃতীয় বােরর জনয্ ভয় েদখােনার aপরাধ কের, তাহেল 
তােদর নযূ্নতম শািs হল নািন কমর্কতর্ া, পয্ােনল aথবা াiবনুাল কতৃর্ ক uপযkু আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর 
মাধয্েম eকিট িবকl sুেল েদoয়া (O.C.G.A. § 20-2-751.4)। 
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sুল aবশয্i সব পkেক eটা s ভােব জািনেয় েদেব েয ভয় েদখােনার ঘটনার কথা জানােনার পের যিদ pিতিহংসামূলক 
পদেkপ েনoয়া কেঠারভােব িনিষd eবং eর পিরণােম কেঠার শািsমূলক পদেkপ েনoয়া হেত পাের। 

 

sুেলর বাiের aথবা sুেলর সমেয়র পের সংঘিটত সাiবার মাধয্েম ভয় েদখােনার েkেt aনgুহ কের aপরাধ #17 েদখুন। 
eটা মেন রাখেত হেব েয ভয় েদখােনার ঘটনার মেধয্ পারsিরক িবতকর্  েথেক udূত পদেkপ anভুর্ k নয়। েযসব িবিধ ল েনর ঘটনার মেধয্ 
ভয় েদখােনা anভুর্ k নয় েসi সব েkেt aনয্ানয্ aপরােধর েকাড েদখুন। ভয় েদখােনা, হয়রািন eবং ঠা ামsরা কের িবিধ ল েনর বয্াপাের 

আরo তেথয্র জনয্ aনgুহ কের পৃ া 62, 65-68, 70, 87-88 েদখুন। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম: েলেভল 1 - সেmলন 
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:           েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                      েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
           েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
           েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
            েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:         েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

8. ঢ়/aমযর্াদাপণূর্ বয্বহার eবং/aথবা িনেদর্ শ aনুসরণ না করা 
 

A. ঢ় aথবা aমযর্াদাপণূর্ আচরণ 
ছাtছাtীরা িশkক-িশিkকা, pশাসক, বাস চালক, sুেলর aনয্ানয্ কমর্ী, aনয্ানয্ ছাtছাtী aথবা sুল সmিকর্ ত aনু ােন uপিsত 
বয্িkেদর সে  aমযর্াদাপূণর্ aথবা aনপুযুk ভাষা বয্বহার করেব না, oi ধরেনর আচরণ aথবা a ভি  করেব না যার মেধয্ আেছ 
a ীল/a dাpদশর্নকারী ভাষার বয্বহার। 

 

pাথিমক/িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 1 - সেmলন 
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

B. িশkক-িশিkকা aথবা কমর্ীেদর িনেদর্ শ না মানা/aবাধয্তা 
ছাtছাtী িশkক-িশিkকা, sুেলর pশাসক aথবা aনয্ানয্ কমর্ীেদর িনেদর্শ aনসুরণ করেত িdধা করেব না (েযমন েকােনা eলাকা েছেড় না যাoয়া, 
আkমণাtক আচরণ বn না করা, িব  সৃি কারী আচরণ বn না করা)। 

 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 1 - সেmলন 
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

9. aননেুমািদত aনপুিsিত eবং/aথবা sুল পালােনা 
 

ছাtছাtীরা aনমুিত না িনেয় aনপুিsত হেব না aথবা sুেল পালােব না। জিজর্ য়ার আiন aনসুাের aনেুমািদত aনপুিsিত িল হল িনm প: পিরবাের তর 
aসুsতা aথবা মৃতুয্; ধমর্ীয় ছুিট; DeKalb কাuি  sুল িডিsk eর িনধর্ারণ aনুযায়ী েযসব েkেt uপিsিত ঝঁুিকপূণর্ হেত পাের; সাধারণ িনবর্াচেন েভাট 
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েদoয়ার জনয্ নাম তািলকাভুk করা/েভাট েদoয়া; েসনাবািহনী eবং নয্াশনাল গাডর্ -e েযাগ েদoয়ার জনয্ শারীিরক পরীkা; eবং আiন aনসুাের aথবা 
sানীয় েবাডর্  aব eডুেকশন eর িবিধ aনসুাের oi ধরেনর aনয্ানয্ aনপুিsিত। িনmিলিখত পিরিsিতেত জিজর্ য়ার আiন aনপুিsিতেক িবেশষ েপ িবেবচনা 
কের: 
 

 েযসব ছাtছাtীর িপতা aথবা মাতা েসনাবািহনীেত আেছন eবং যাঁেদর কতর্ েবয্ েযাগদােনর জনয্ েযেত হেব aথবা িবেদেশর যুdেkt েথেক যাঁরা ছুিটেত 

বািড় eেসেছন তােদর েkেt জিজর্ য়ার আiন aনসুাের 5 িদেনর aনপুিsিত aনেুমািদত। 
 েযসব ছাtছাtীরা জিজর্ য়া েজনােরল aয্ােসmিল'েত সহায়ক িহেসেব কাজ করেছ তারা oi ধরেনর পিরেষবার জনয্ যত িদন sুেল aনপুিsত থাকেব, 

ততিদন তােক uপিsত ধরা হেব। 
 েযসব ছাtছাtীরা sুেড  িটন iেলকশন েpাgাম -e েscায় েভাট কমর্কতর্ া িহেসেব কাজ করেব তােদর oi কমর্সূিচেত পিরেষবা েদoয়ার জনয্ দiু (2) 

িদন পযর্n uপিsত ধরা হেব। 
 েযসব ছাtছাtী pিতপালনকারী িপতা-মাতার কােছ থােক, তােদর pিতপালনকারী পিরচযর্া সmিকর্ ত কারেণ আদালেতর মামলা চলাকালীন uপিsত 

থাকেত হেল েস যিদ sুেল aনপুিsত হয়, তাহেল তােক েসi িদন( িল) aথবা তার aংশিবেশেষর জনয্ uপিsত ধরা হেব। 
 

মেন রাখেবন: েsট eর আiন aনুযায়ী েয েকােনা িপতা-মাতা/aিভভাবক িযিন বাধয্তামূলক uপিsিতর শতর্  (O.C.G.A § 20-2-690.1) 
েমেন চলেবন না, িতিন aসদাচরেণর েদােষ aপরাধী হেবন eবং তাঁর aপরাধ pমাণ হেল তাঁেক েয জিরমানা িদেত হেব তার পিরমাণ $25.00 
eর কম নয় eবং 100.00 eর েবিশ নয়, তাঁর সবর্ািধক 30 িদেনর েজল, জনেগা ীর পিরেষবা aথবা oi ধরেনর শািsর েয েকােনা সমnয় 
েদoয়া হেত পাের eবং ei সাজা েদেব েসi আদালত sানিট যার eিkয়ারভুk। িশ র sুল বয্বsা ei ধরেনর পাঁচ িদেনর aননুেমািদত aনুপিsিত 
সmেকর্  িপতা-মাতা/aিভভাবকেক জানােনার পের ei ধারা ল ন কের sুেল pিত িদেনর aনুপিsিতর েkেt েসিট eকিট পথৃক aপরাধ িহেসেব 
গণয্ হেব। েsট eর আiেনর আরo শতর্  হল 16-17 বয়সী ছাtছাtী sুল েথেক নাম pতয্াহার/sুল েছেড় েদoয়ার জনয্ িপতা-মাতা aথবা 
aিভভাবেকর িলিখত aনুমিত িনেয় আসেব (O.C.G.A. § 20-2-690.1)। 

 

সব aননেুমািদত aনপুিsিতর েkেt িনmিলিখত িল pেযাজয্ হেব: 
 

aননুেমািদত 
aনুপিsিতর সংখয্া 

pিতিট ঘটনার েkেt sুল কতৃর্ ক গহৃীত পদেkপ* 
*uপিsিত সংkাn আচরণিবিধ/পিরণাম েয েকােনা সময় পিরবিতর্ ত হেত পাের। 

1 - 2 sুল িপতা-মাতােক aনপুিsিতর বয্াপাের জানায়। 

3 - 5 

sুল িপতা-মাতােক aনপুিsিতর বয্াপাের জানায় eবং ছাt বা ছাtীেক পরামশর্দাতা aথবা সহকারী িpিnপাল eর কােছ পাঠায় 
িযিন ছাt বা ছাtী eবং/aথবা িপতা-মাতার সে  aনপুিsিতর কারণ আেলাচনা eবং uপিsিত সংkাn চুিk sাkর করার জনয্ 
সাkাৎ কেরন। 

6 - 7 
ছাt বা ছাtীর aনুপিsিতর িবষেয় জািনেয় িপতা-মাতাa/aিভভাবকেক পাঠােনা িচিঠ eবং sুল েথেক ধারাবািহক aনপুিsিতর 

আiিন পিরণাম। 

8+ 

পরামশর্দাতা sুেলর সমাজকমর্ীেক িপতা-মাতা/aিভভাবক eবং ছাt বা ছাtীর সে  আেলাচনার জনয্ aনেুরাধ করেবন যােত 
ঘটনার মলূয্ায়ন করা যায় eবং/aথবা জেুভনাiল েকাটর্ , সিলিসটর েজনােরল eর কাযর্ালয়, িডপাটর্ েম  aব ফয্ািমিল aয্া  

িচলে ন aথবা aনয্ানয্ eেজিnর কােছ পাঠােনার সmাবনা িবেবচনা করা যায়। 
মেন রাখেবন: ধু uপিsিত সংkাn আiন ল েনর জনয্ ছাtছাtীেক সামিয়ক বিহ ার করা হয় না। 

 
জিজর্ য়া িডপাটর্ েম  aব eডুেকশন eর গেবষণা aনযুায়ী পাঁচিট িশkাদান িদবেসর সমমােনর েমাটামুিট িতন শতাংশ েkেt যিদ 
ছাtছাtীর uপিsিতর unিত ঘেট, তাহেলi kাiেটিরয়ন েরফােরn কমিপেটিn েটs (CRCT) eর pিমত মান পরূণ aথবা 
aিতkম করেব eমন ছাtছাtীর সংখয্া 10,000 eর েবিশ েবেড় যায়। 
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10. kাস aথবা বাধয্তামলূক িkয়াকলােপ uপিsত না থাকা 

 

ছাtছাtীরা kাস aথবা sুেলর বাধয্তামূলক িkয়াকলাপ িলেত aনুপিsত থাকেব না। যিদ ছাtছাtী kাস/sুেলর বাধয্তামূলক 
িkয়াকলােপ uপিsত না হয় aথবা pশাসেকর aনুমিত না িনেয় sুল aথবা sুেলর সmিt েছেড় চেল যায়, তাহেল তারা ei 
aপরােধ েদাষী সাবয্s হেব। 

 

 
সব aননেুমািদত aনপুিsিতর েkেt িনmিলিখত িল pেযাজয্ হেব: 

 
বােদর 
সংখয্া 

ঘটনা িপছু sুল aয্াকশন * 
*uপিsিত pেটাকল /েয েকােনা সমেয় িবষয় পিরবতর্ েনর পিরিsিত। 

1-2 েকােনা সতকর্ তা জানল পড়ুয়ারা। মা-বাবার সে  েযাগােযােগর দািয়t িশkেকর। 

3-6 
পড়ুয়ার হেব 1 িদেনর িনেরাধ aথবা তুলনামলূক পিরিsিত। মা-বাবার সে  েযাগােযােগর দািয়tpাp কাuেnলর িবষয়িট 
েদখেবন। 

7-10 
পড়ুয়া পােব eকিট শৃ লা েরফােরল eবং 1 িদেনর iন-sুল সাসেপনশন (আieসeস) aথবা তুলনামলূক পিরিsিত। sুল েকােনা 
পড়ুয়া /মা-বাবার সেmলন ডাকেত পাের uপিsিত চুিkেt sাkেররর জনয্। 

11+ 
পড়ুয়া পােব eকিট শৃ লা েরফােরল eবং আieসeস aথবা তুলনামলূক পিরিsিত। মা-বাবার সে  েযাগােযাগ করা হেব 
কাuেnলর o সমাজকমর্ীর সে  েদখা করার জনয্। পড়ুয়ােক েদoয়া হেব িবকl 10 িদেনর আieসeস, alারেনিটভ sুল 
/েpাgাম েpসেমn aথবা তুলনামলূক পিরিsিত। 

 
মেন রাখেবন: ধু uপিsিত সংkাn আiন ল েনর জনয্ ছাtছাtীেক সামিয়ক বিহ ার করা হয় না। 
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11. ে ণীকেk িবশৃ লা সিৃ  করা 

 

ছাtছাtীরা eমন আচরণ করেব না যােত kােসর পঠনপাঠেন িব  ঘেট, ছাtছাtী eবং/aথবা িশkক-িশিkকার মনঃসংেযাগ িবি ত হয় aথবা ছাtছাtী 
eবং/aথবা কমর্ীেদর জনয্ িবপjনক aথবা ভয়ংকর পিরিsিতর udব হয়। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :           েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন)  
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:            েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
12. sুেল িবশৃ লা সিৃ  করা 

ছাtছাtীরা eমন েকােনা কােজ যুk হেব না যা sুেলর কাজকেমর্ িব  ঘটােত পাের aথবা েতমন সmাবনা থােক eবং/aথবা তারা aনয্ ছাtছাtীরেদর 

িনরাপtার হািন করেব না। িনিষd িkয়াকলােপর মেধয্ আেছ সntাসবাদী মিক, দলবd িkয়াকলাপ, সকেল বাiের েবিরেয় যাoয়া, মািটেত বেস পড়া, 
রায়ট/িবশৃ লা, িপেকিটং, িবনা aনমুিতেত pেবশ, েগালমাল বাধােনা, sুলেক মিক েদoয়া, িপছেন লাগা, েবামা মারার মিক, ধূm সতকর্ তা যnt 
েটেন ধরা, 911 নmের েফান করা eবং পিরেবশ িবি ত আেছ eমন সমেয় বাsিবক িহংসাtক ঘটনা iতয্ািদ, যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
   েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সেবর্াc:             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সেবর্াc:             েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

13. aপিবt কথা বলা/a ীলতা 
 

ছাtছাtীরা eমন আচরণ করেব না যার মেধয্ আেছ গালাগািল েদoয়া, aপিবt কথা বলা, েনাংরা, a ীল শb aথবা a ভি ; aনয্ কােরা গােয় থথু ুেদoয়া; 
a ীল সামgী/পেনর্াgািফ িনেজর কােছ রাখা; eবং aপিবt, েনাংরা aথবা a ীল মnবয্ aথবা পদেkপ। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 1 - সেmলন 
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন)  
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
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িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন    
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন িনেত 
হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
14. শািsমূলক পদেkপ gহণ করার বয্থর্তা 

 

ছাtছাtীরা িশkক-িশিkকা aথবা pশাসক কতৃর্ ক বলবৎ হেয়েছ eমন আটক রাখা, sুেলর িভতের সামিয়ক বিহ ার aথবা aনয্ েকােনা শািsমলূক বয্বsা 
েমেন েনoয়ার িবিধ ল ন করেব না aথবা েমেন চলেত বয্থর্ হেব না। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

15. দীঘর্কালীন িবলm 
 

ছাtছাtীরা দীঘর্কালীন িবলm pদশর্ন করেব না। sুল, kাস aথবা sুেলর িkয়াকলােপ বারবার েদির কের uপিsত হoয়ার aথর্ হল ei ধারা ল ন করা। 
 

সব aননেুমািদত aনপুিsিতর েkেt িনmিলিখত িল pেযাজয্ হেব: 
 

িবলmহoয়ারসংখয্া pিতিটঘটনারেkেtsুলকতৃর্ কগহৃীতপদেkপ* 
*uপিsিতসংkাnআচরণিবিধ/পিরণামেযেকােনাসময়পিরবিতর্ তহেতপাের। 

1 - 2 ছাt বা ছাtীেক eকবার সতকর্  করা হয়।  িশkক-িশিkকা িপতা-মাতার সে  েযাগােযাগ করার দািয়t েনন। 

3 - 6 
ছাt বা ছাtীেক 1 িদন আটেক রাখা হয় aথবা aনু প শািs েদoয়া হয়। পরামশর্দাতার কােছ পাঠােনা হয় িযিন িপতা-মাতার 
সে  েযাগােযাগ করার দািয়t েনন।  

7 - 10 
ছাt বা ছাtীেক শািsমলূক বয্বsার জনয্ পাঠােনা হয় eবং sুেলর aভয্nের িদেনর সামিয়ক বিহ ার (ISS) aথবা aনু প 
শািs েদoয়া হয়।  uপিsিত সংkাn চুিk sাkর করার জনয্ sুল ছাtছাtী/িপতা-মাতা সভার সময়সূিচ িsর করেব। 

11+ 
ছাt বা ছাtীেক শািsমলূক বয্বsার জনয্ পাঠােনা হয় eবং ISS aথবা aনু প শািs েদoয়া হয়।  িপতা-মাতার সে  
েযাগােযাগ করা হয় eবং তাঁেদর পরামশর্দাতা eবং সমাজকমর্ীর কােছ পাঠােনা হয়। ছাtছাtীেক 10 িদেনর ISS, িবকl 
sুল/কমর্সূিচেত যাoয়া aথবা aনু প শািsর মেধয্ েথেক েবেছ িনেত বলা হয়। 

 

    মেন রাখেবন: ধু uপিsিত সংkাn আiন ল েনর জনয্ ছাtছাtীেক সামিয়ক বিহ ার করা হয় না। 
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16. বােস aসদাচরণ  
মেন রাখেবন:  বাস/বাস sপ সংkাn িবিধ িল eবং বাস ময্াি k েদখুন (পৃ া 45-46) 

 

ছাtছাtীরা eমন আচরেণ িলp হেব না যার মেধয্ আেছ eমন েকােনা আচরণ যা sুল বােসর চালেকর কােজ িব  ঘটায় aথবা তার মনঃসংেযাগ ন  কের 
aথবা বাস চালক eবং/aথবা ছাtছাtীর পেk িবপjনক eমন পিরিsিত ৈতির কের aথবা যা সুশৃ লভােব বাস চালােত বাধা েদয় aথবা যা বােসর 
কাছাকািছ aনয্ েকােনা গািড়র পেk িবপjনক পিরিsিতর সৃি  কের, তেব oi ধরেনর আচরেণর তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়।  বােস িনিষd আচরেণর 
মেধয্ আরo anভুর্ k হল sুল বাস চলার সময় েকােনা ৈবদযু্িতন যntপািত চালােনা যার মেধয্ আেছ েসলেফান, েপজার, বণেযাগয্ েরিডo, েটপ, কমপয্াk িডs 
েpয়ার aথবা েহডেফান ছাড়া aনু প সর াম; aথবা aনয্ েকােনা ৈবদযু্িতন সর াম eমনভােব বয্বহার করা যােব না যা sুল বােসর েযাগােযাগ সর াম 
aথবা sুল বাস চালেকর পেk বাসিট চালােনার েkেt িব  সৃি  করেত পাের, যিদo িনিষd আচরেণর তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়।   বাস িনিষd 
আচরেণর মেধয্ আরo আেছ আয়না, েলজার, য্াশ কয্ােমর aথবা aনয্ েয েকােনা আেলা বা pিতফলক সর াম eমনভােব বয্বহার করা যা বাস চালেকর sুল 
বাস চালােনার কােজ িব  ঘটায়। িহংসাtক ঘটনা যা ঘেটেছ sুলবােস aথবা/eবং ঘেটেছ যখন পড়ুয়ারা sুেলর পেথ আসিছল (বাসsপ/পা র্বতর্ী eলাকায়) 
aথবা sুল েথেক েফরার পেথ (বাসsপ/পা র্বতর্ী eলাকায়) যার ফলাফেল sুল dারা সরাসির হsেkপ হেত পাের। (েদখুন বাস েরফােরল ময্াি k পৃ া 46) 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 1 - সেmলন 
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 
িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 1 - সেmলন  
                        েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:           েলেভল 7 – িবতাড়ন 
 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
 

17. sুেলর সমেয়র বাiের/sুল েথেক দেূর আচরণ 
 

ছাtছাtীরা sুেলর সমেয়র বাiের aথবা sুল েথেক দেূর eমন আচরণ করেব না যার anভুর্ k হল সাiবার মাধয্েম ভয় েদখােনা যিদo oi আচরণ eর মেধয্i 
সীিমত নয়, eবং যা িশkা pিkয়ােক িব পভােব pভািবেত করেত পাের aথবা যা aনয্ানয্ ছাtছাtী, িশkক-িশিkকা aথবা sুল িডিsk eর কমর্ীেদর sাsয্, 
িনরাপtা, নীিত, খয্ািত aথবা কলয্ােণর kিত করেত পাের। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:             েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন  
সবর্ািধক:             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 
িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:              েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
     েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:              েলেভল 7 - িবতাড়ন 
 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 
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মেন রাখেবন: যিদ eমন েকােনা ছাt বা ছাtী sুেল ভিতর্ /পনুরায় ভিতর্ র েচ া কের েয জািলয়ািত aথবা িনধর্ািরত জািলয়ািতর 
(O.C.G.A. § 15-11-63) aপরােধ aিভযkু, তাহেল তােক সরাসির িডপাটর্ েম  aব েসফ sুলস eবং sুেড  িরেলশনs eর 
কােছ পাঠােনা হেব eবং পৃ া 53-54 eর বণর্না aনুযায়ী তােক ছাtছাtীর aবsান িনধর্ারণ িবিধর aধীেন রাখা হেব। 

18. জয়ুা েখলা 
 

ছাtছাtীরা জয়ুা েখলায় aংশ েনেব না যার মেধয্ আেছ aথর্ aথবা aনয্ানয্ িজিনস বািজ েরেখ তাস েখলা, পাশা েখলা, aথবা েখলা বা aনয্ানয্ িkয়াকলােপর 

oপর বািজ ধরা eবং/aথবা জয়ুা েখলার িজিনস aথবা uপাদান সে  রাখা। তেব তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম:  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন    
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন  
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

19. বারবার আiন ল ন/দীঘর্েময়ািদ aসদাচরণ/িশkানবীশেদর আiন ল ন 
  

A. বারবার আiন ল ন/দীঘর্েময়ািদ aসদাচরণ 
ছাtছাtীরা eমন আচরেণ িলp হেব না যা বারবার eবং দীঘর্েময়ািদ েkেt িশkা pিkয়া, sুেলর িkয়াকলাপ, sুল বাস aথবা sুেলর 
aনয্ানয্ িkয়াকলােপ িব  aথবা aসুিবধা ঘটােব eবং যা ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত 
পুিsকার িবিধ ল ন করেব। েকােনা ছাtছাtীেক ei িবিধ ল েনর ঘটনায় aিভযুk করার আেগ তােক সmাবয্ পিরণাম সmেকর্  সতকর্  
করেত হেব eবং sুেলর পরামশর্দাতা, sুেলর সমাজকমর্ী aথবা aনয্ানয্ uপযুk িরেসাসর্ কমর্ীর কােছ পাঠােত হেব।  eছাড়াo, 
aসদাচরেণর িবষেয় িপতা-মাতা/aিভভাবেকর সে  aবশয্i েযাগােযাগ করেত হেব, sুেল তাঁেদর িশ র oপর নজর রাখার সুেযাগ িদেত 
হেব eবং ছাtছাtীর সংেশাধন পিরকlনা ৈতিরেত aংশgহেণর সুেযাগ িদেত হেব। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :           েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:            েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :           েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার 
সবর্ািধক:            েলেভল 7 - িবতাড়ন  
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 
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B. sানীয় sুল eবং/aথবা িডিsk-বয্াপী িশkানবীশীর িবিধর ল ন 
sানীয় sুল aথবা িডিsক-বয্াপী িশkানিবশ িহেসেব থাকার সময় ছাt বা ছাtী িডিsk aথবা sানীয় sুেলর িবিধ agাহয্ করেব না। 
 িডিsk eবং sানীয় sুেলর সব িবিধ aনসুরণ করার বয্থর্তার ফেল দীঘর্েময়ািদ বিহ ার aথবা sায়ী বিহ ােরর সmাবনা থােক। 
 

pাথিমক/িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :           েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:            েলেভল 7 - িবতাড়ন  
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন   
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
20. গািড় রাখা eবং যানবাহন চলাচল সংkাn িনয়ম ল ন 

 
ছাtছাtীরা গািড় রাখা eবং যানবাহন চলাচল সংkাn িনেদর্ িশকা ল ন করেব না যিদ তারা sুেল গািড় চািলেয় আেস। েযসব ছাtছাtীরা sুেল সmিtর মেধয্ 
গািড় রাখেব তােদর aবশয্i গািড় রাখার পারিমট িকনেত হেব, তােদর গািড়েত িডকয্াল িsকারিট pদশর্ন করেত হেব, তােদর জনয্ িনধর্ািরত sােন গািড় 

রাখেত হেব eবং sুল aথবা sুল িডিsk eর গািড় রাখা eবং যানবাহন চলাচল সংkাn সব pিবধান েমেন চলেত হেব। sুেলর সmিtেত পারিমটসহ aথবা 
েময়াদutীণর্ পারিমট িনেয় গািড় রাখা, sুেলর সmিtেত aথবা sুল বােসর কােছ েবপেরায়াভােব aথবা aসাবধানীভােব গািড় চালােনা aথবা sুল বা sুল 
িডিsk eর গািড় রাখা eবং যানবাহন চলাচল সংkাn সব pিবধান েমেন চলেত বয্থর্ হoয়া ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং 
চািরিtক unিত পুিsকার িবিধ ল ন িহেসেব গণয্ করা হেব। েময়াদ utীণর্ হেল গািড় রাখার পারিমট পনুনর্বীকরণ করা হেব। 

 

হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন    
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

মেন রাখেবন: জিরমানার মেধয্ থাকেত পাের গািড় রাখার পারিমট pতয্াহার কের েনoয়া aথবা ছাt বা ছাtীর খরেচ 

গািড় েচন iতয্ািদর সাহােযয্ েটেন িনেয় িগেয় কয্াmােসর বাiের েরেখ আসা। 
 

21. aনুমিত ছাড়া sুেলর কয্াmােস iতsত ঘুের েবড়ােনা/aনুমিত ছাড়া pেবশ/েভেঙ েঢাকা eবণ pেবশ করা 
 

ছাtছাtী তােদর িনেজর sুল ছাড়া aনয্ েকােনা sুেলর eলাকায় pেবশ করেব না যিদ না েসi sুেল েকােনা pশাসক তােদর আগাম aনমুিত 
িদেয় থােকন aথবা েসi sুল sুল সংkাn েকােনা aনু ােনর আেয়াজন কের েযমন pািত ািনক পড়ােশানা বা kীড়া সংkাn িkয়াকলাপ। 
েকােনা ছাt বা ছাtী aনেুমাদন aথবা aনমুিত ছাড়া েকােনা sুল ভবেন সpােহর েশেষর ছুিটর িদন িলেত aথবা sুল ছুিটর পের pেবশ করেব 
না aথবা থাকেব না। 

 
মেন রাখেবন: যখন েকােনা ছাt বা ছাtী sুেলর সmিt েছেড় েযেত না চায় eবং/aথবা sুেলর সmিtেত িফের আেস sুেলর 

কমর্ী aথবা আiন বলবৎকারী কমর্ীরা তােক সmিt েছেড় যাoয়ার জনয্ িনেদর্ শ েদoয়ার পেরo, তখন েসi 
ছাt বা ছাtী ei ধারা ল ন করেব eবং িবষয়িট আiন বলবৎকারী কতৃর্ পেkর নজের আনা হেব। 

 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম : েলেভল 1 - সেmলন  
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন)  
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
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সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার

 
িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

22. ভুল তথয্ েদoয়া 
 

ছাtছাtী ভুল তথয্ েদেব না যার মেধয্ আেছ sুেলর নিথপt জাল করা, সi জাল করা, িশkক-িশিkকা, pশাসক aথবা sুল িডিsk eর 
aনয্ানয্ কমর্ীেদর কােছ িমথয্া িববৃিত করা aথবা েদoয়া, ঠকােনা, ঘুষ েদoয়া aথবা aননেুমািদত কমিপuটার বয্বহারকারীর আi.িড. aথবা 
পাসoয়াডর্  বয্বহার করা। তেব তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়। িশkক-িশিkকা, pশাসক aথবা sুল িডিsk eর aনয্ানয্ কমর্ীর 
িব েd aনপুযkু আচরেণর aিভেযাগ eেন আiিন কতৃর্ পk, িশkক-িশিkকা, pশাসক aথবা sুল িডিsk eর কমর্ীেদর কােছ 
ভুল তথয্ েদoয়া, িব ািnকর বণর্না েদoয়া, তথয্ বাদ েদoয়া aথবা ভুল pিতেবদন জানােনা। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম : েলেভল 1 - সেmলন 
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন)  
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:      েলেভল 7 - িবতাড়ন    
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
23. aনুপযkু শারীিরক sশর্ যার uেdশয্ েযৗন/েযৗন আচরণ; েযৗন aসদাচরণ; েযৗন হয়রািন 

 

ছাtছাtীরা েযৗন uেdেশয্ aনপুযুkভােব কােরা শরীর sশর্ করেব না। ei aপরােধর ধারািটর মাধয্েম ছাtছাtীেদর মেধয্ aথবা ছাtছাtী 
eবং sুল িডিsk eর কমর্ী aথবা sুেলর সmিtেত আগত aিতিথেদর মেধয্ aথবা sুেলর েকােনা িkয়াকলাপ aথবা aনু ােন েযৗন আচরণ 
িনিষd যার anভুর্ k হল uভেয়র সmিতেত েযৗন sশর্, uভেয়র সmিত েনi eমন েkেt েযৗন sশর্, েযৗন কারেণ আkমণ, চাoয়া হয়িন eমন 
েযৗন pয়াস aথবা মnবয্, েযৗন সুিবধা eবং aথবা শরীেরর kৎিসত uেnাচেনর জনয্ aনেুরাধ। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :           েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক:            েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
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িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
                       েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
   েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:           েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন   
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 

24. ছাtছাtীর শনাkকরণ কাডর্  সংkাn িবিধ ল ন 
 

ছাtছাtীরা সিঠক শনাkকরণ ছাড়া sুেলর মােঠ aথবা sুেলর েকােনা aনু ােন uপিsত হেব না।  যিদ sানীয় sুল কতৃর্ ক বাধয্তামলূক করা 
হয়, তাহেল DeKalb কাuি  হাi sুেলর ছাtছাtীরা sুেলর সmিtেত eবং sুেলর েকােনা aনু ােন uপিsত থাকার সময় aবশয্i তােদর 
পিরচয়পt সে  রাখেব। যিদ পিরচয়পt েনi eমন কাuেক ছাtছাtী নয় বেল সেnহ করা হয়, তাহেল তােক sুেলর মাঠ েছেড় যাoয়ার জনয্ 
aনেুরাধ করা হেব eবং pেয়াজেন পুিলেশর সাহাযয্ েনoয়া হেব। েযসব ছাtছাtীর সে  পিরচয়পt থাকেব না, তারা আiেনর ei ধারা ল ন 
করেব। ছাtছাtীেদর পিরচয়পt বদেল েনoয়ার জনয্ aথর্ িদেত হেব। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :    েলেভল 1 - সেmলন 
                         েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন) 
সবর্ািধক:             েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 

 

িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম : েলেভল 1 - সেmলন 
  েলেভল 2 - েকৗশল (47-48 পৃ া েদখুন)  
  েলেভল 3 - 1-3 িদেনর iন-sুল বিহ ার 
  েলেভল 4 - বিহ ার 1-5 িদন 
সবর্ািধক: েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 

 

25. ছাtছাtীর েপাশাক িবিধ ল ন 
 

sুেলর মােঠ aথবা sুেলর aনু ােন ছাtছাtীরা aনপুযুk েপাশাক পরেব না। সব ছাtছাtী uপযুk েপাশাক পরেব eবং ei পুিsকায় 74 পৃ ায় ছাtছাtীেদর 

েয েপাশাক িবিধ েদoয়া আেছ eবং sানীয় sুেলর pিবধােন তািলকাভুk aিতিরk শতর্ াবলী েমেন চলেব বেল আশা করা হয়। 
 

ছাtছাtীেদর েপাশাক িবিধ ল েনর সব ঘটনায় িনmিলিখত জিরমানা pেযাজয্ হেব: 
 

aপরােধর সংখয্া sুল কতৃর্ ক গহৃীত পদেkপ 

pথম aপরাধ 
েমৗিখক িতরsার, িপতা-মাতার সে  েযাগােযাগ eবং িদন েশষ না হoয়া পযর্n sুেলর িভতের সামিয়ক বিহ ার (ISS) 
aথবা িবিধ ল েনর িবষয়িট সংেশাধন 

িdতীয় aপরাধ িপতা-মাতা সেmলন eবং দiু (2) িদেনর ISS pেয়াজন 

তৃতীয় aপরাধ 

িপতা-মাতার সে  েযাগােযাগ, 10 িদন পযর্n ISS, sানীয় িশkানবীশী eবং/aথবা ISS eর পিরবেতর্  িপতা-মাতােক 
ছাt বা ছাtীর সে  kােস uপিsত থাকেত হেব  ei pতয্াশা যিদ দীেঘর্ময়ািদ েkেt ল ন করা হয়, তাহেল তার 
পিরণাম হেব #19aaিভেযাগ - sুেলর িবিধ বারবার ল ন - eবং িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনেত যিদ 
েদখা যায় েয িবিধ ল েনর সপেk ব  সাkয্pমাণ আেছ, তাহেল eকিট িবকl পিরেবেশ পাঠােনার সmাবনা আেছ। 

 

26. aিনরাপদ পদেkপ 
 

ছাtছাtীরা eমন েকােনা পদেkপ gহণ করেব না যা তােদর eবং aনয্েদর িবপেদ েফলেত পাের, শারীিরক kিত করেত পাের eবং eর anভুর্ k হল sুল বােসর 
বাiের েবেরােনা aথবা বােসর মেধয্ েঘারােফরা করা, জ ির psা্নপথ িদেয় sুল বােসর বাiের েবিরেয় যাoয়া (যখন েকােনা জ ির ঘটনা ঘেটিন), গািড় 
রাখার aথবা যানবাহন চলাচল কের eমন sান িদেয় েদৗেড় sুেলর কমর্ীেদর আয়েtর বাiের যাoয়ার েচ া করা, ভবেনর ছােদ oঠা, িনমর্াণকাজ চলেছ eমন 
sােন যাoয়া, বয়লার কk, িচেলেকাঠা, িলফট শয্াফট-e যাoয়া, সেnহ করেছ না eমন বয্িkেক ঘুঁিষ েমের েফেল েদoয়ার েচ া করা aথবা eমন 
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েকােনা পদেkপ যার ফেল িনেজর aথবা aেনয্র শারীিরক kিত হoয়ার সmাবনা থােক। যখন aিনরাপদ আচরণ aনয্ েকােনা িবিধ ল েনর মান পূরণ কের 
না, তখনi ei িবিধিট pেযাজয্ হেব। 
 

pাথিমক sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :            েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
    েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:            েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 

 
িমডল/হাi sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম: 
নূয্নতম :             েলেভল 5 - চুিk সহ 6-10 িদেনর বিহ ার 
     েলেভল 6 - দীঘর্কালীন বিহ ার  
সবর্ািধক:             েলেভল 7 - িবতাড়ন 
10-িদেনর সামিয়ক বিহ ােরর আেদশ aবশয্i িদেত হেব eবং আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
িনেত হেব পযর্ায় 6-7 eর জনয্ 
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বাস eবং বাস sপ eর িবিধ 
 

বােস eবং বাস sপ-e ছাtছাtীরা িনmিলিখত িনরাপtা eবং েসৗজেনয্র িবিধ িল aনসুরণ করেব বেল pতয্াশা করা হয়। 
 
বাস sপ-e 

 বাস িপক-আপ eর দশ (10) িমিনট আেগ িনধর্ািরত sােন েপৗঁেছােনা 
 ফুটপােত দাঁড়ােনা aথবা ফুটপােতর পােশ রাsার িকনাের দাঁড়ােনা 
 বয্িkগত সmিt েথেক দেূর থাকা 
 রাsার েসi aংেশ না দাঁড়ােনা েয sানিট গািড়র জনয্ সংরিkত রাখা হয় 

 যানবাহন চলাচলেক মযর্াদা েদoয়া eবং সতকর্  থাকা 
 শাn eবং সুশৃ লভােব aেপkা করা 

 
যখন বাস আেস 

 বাসিটেক সmূণর্ থামেত দাo 

 শাn eবং সুশৃ লভােব বােস oেঠা 
 

বােস uেঠ 
 বাস েথেক নামার সময় না আসা পযর্n বেস থােকা 
 েরল eবং রাsার সংেযাগsেল নীরব থােকা 
 চালেকর সে  সহেযািগতা কেরা eবং সুশৃ ল আচরণ aভয্াস কেরা 
 aনয্ ছাtছাtীেদর ভয় েদখােব না, হয়রািন করেব না aথবা তােদর সে  ঠা ামsরা করেব না 
 aপিবt কথা বলেব না aথবা a ীল আচরণ করেব না 
 ধূমপান করেব না 
 খাoয়াদাoয়া aথবা পান করেব না 
 ংসাtক িkয়াকলােপ aংশ েনেব না 
 বােসর বাiের শরীেরর েকােনা aংশ রাখেব না 
 েহডেফান ছাড়া েরিডo, েটপ aথবা iেলkিনক aিডo/িভিডo সর াম বয্বহার করেব না 
 েকােনা সময় েসলেফান বয্বহার করেব না 
 জীবn প পািখ েনেব না 
 aিনরাপদ িজিনসপt aথবা astশst েনেব না 
 বাস েথেক aথবা বােসর িদেক েকােনা িজিনস ছঁুড়েব না 

 
বাস েছেড় যাoয়া 

 বাস সmূণর্ না থামা পযর্n বেস থােকা 
 সুশৃ লভােব বাস েছেড় যাo 

 েতামার জনয্ িনধর্ািরত বাস sপ-e বাস েথেক নােমা 
 বােসর সামেন িদেয় রাsা পার হo 

 সুশৃ লভােব বাস েছেড় যাo 
 
যিদ sুল বাস eবং/aথবা ছাtছাtীরা sুেল আসার সমেয় (বাস sপ/pিতেবেশর eলাকা) aথবা sুল েথেক িফের যাoয়ার সময় েকােনা িবিধ ল েনর 
ঘটনা ঘটেল sুেল েসi বয্াপাের সরাসির হsেkপ করেত পাের।(িনেচ 46 পৃ ায় বাস ময্াি k েদখুন) 
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মাধয্িমক sেরর ছাtছাtীেদর জনয্ বাস েরফারাল ময্াি k 

aনুপযkু আচরণ aথবা বাস সmিকর্ ত িবিধ 
ল ন 

pথম  
aপরাধ 

িdতীয়  
aপরাধ 

তৃতীয়  
aপরাধ 

চতুথর্ eবং 
পরবতর্ী 
aপরাধ 

বােসর সময়সিূচেত িবলm করা পযর্ায় 1 পযর্ায় 2 পযর্ায় 3 পযর্ায় 4 

আসেন না বসা পযর্ায় 1 পযর্ায় 2 পযর্ায় 3 পযর্ায় 4 

iয়ারেফান ছাড়া েরিডo, েটপ, িসিড, আiপড, eমিপ3 
চালােনা  

পযর্ায় 1 পযর্ায় 2 পযর্ায় 3 পযর্ায় 4 

বাস চলায় িব  ঘটােনা (aতয্িধক আoয়াজ) পযর্ায় 1 পযর্ায় 2 পযর্ায় 3 পযর্ায় 4 

aনপুযkু ভাষা বয্বহার  (গালাগািল েদoয়া, ছাtছাtী 
aথবা pাpবয়s বয্িkেক সরাসির গালাগাল করা) 

পযর্ায় 1 পযর্ায় 2 পযর্ায় 3 পযর্ায় 4 

ভয় েদখােনা/হয়রািন/ ঠা ামsরা পযর্ায় 2 পযর্ায় 3 
alারেনিটভ 
sুল* 

alারেনিটভ 
sুল* 

aনয্ ছাtছাtীেদর মারা পযর্ায় 2 পযর্ায় 3 পযর্ায় 4 পযর্ায় 5 

বােস িজিনসপt েছাঁড়াছঁুিড় করা পযর্ায় 2 পযর্ায় 3 পযর্ায় 4 পযর্ায় 4 

বােসর জানলার বাiের িজিনসপt েছাঁড়া (সmিtর 
kিত না কের) 

পযর্ায় 2 পযর্ায় 3 পযর্ায় 4 পযর্ায় 4 

ংসাtক িkয়াকলাপ 
(যার anভুর্ k হল বাস েথেক েছাঁড়া িজিনেসর পিরণােম ঘটা 
ংসাtক িkয়াকলাপ) kিতর পিরমাণ $100 eর কম 

পযর্ায় 4 
kিতর পিরমাণ 
$100 eর কম 

 
পযর্ায় 5 
 

পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 

মারিপট (মারিপট করা যােব না eমন eলাকা) পযর্ায় 5 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 

মদ/মাদকdবয্ সংkাn নীিত ল ন (সে  রাখা/বয্বহার 
করা) 

পযর্ায় 5 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 

মদ/মাদকdবয্ সংkাn নীিত ল ন (ব ন) পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 

ংসাtক িkয়াকলাপ 
(যার মেধয্ আেছ বাস েথেক েছাঁড়া িজিনেসর কারেণ ঘটা 
ংসাtক কাজ) kিতর পিরমাণ $100 eর েবিশ 

পযর্ায় 6 
kিতর পিরমাণ 
$100 eর েবিশ 

পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 

পেথ থাকাকালীন জ ির psানপথ িদেয় েবেরােনা পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 

আkমণ   পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 

eকািধক আkমণ (2 aথবা তেতািধক ছাtছাtীর eকেযােগ 
শারীিরক আkমণ)  

পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 

দা া/িবশৃ লায় inন েজাগােনা পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 পযর্ায় 6 

আেgয়াst ছাড়া aনয্ েকােনা ast সে  রাখা পযর্ায় 6 পযর্ায় 7 পযর্ায় 7 পযর্ায় 7 

আেgয়াst সে  রাখা sায়ী বিহ ার sায়ী বিহ ার sায়ী বিহ ার sায়ী বিহ ার 
*O.C.G.A. § 20-2-751.4 
পযর্ায় 1, 2, 3, & 4 eর পিরণাম িনিদর্  বাসিভিtক eবং eর মেধয্ sুেলর সামিয়ক বিহ ার anভুর্ k নয়। 
পযর্ায় 5, 6 eবং 7 eর পিরণােমর েkেt বাস েথেক eবং sুেল সামিয়ক বিহ ােরর pেয়াজন হয়। 
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বয্বহারগত েকৗশল, শৃ লামূলক িবকl o সংি  পিরিsিতর সংjা 
 
sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম 
pিতিট sুল ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকা েমেন চলার জনয্ eবং uপযুk পিরণাম o হsেkেপর পযর্ায় pেয়াগ 

করার জনয্ দািয়tশীল। 
sর 1 সেmলন: শৃ লামলূক সংশয় সmেকর্  পড়ুয়ার মা-বাবা aথবা কাuেnলেরর সে  েফান, iেমল, িলিখত েনাট aথবা সরাসির েযাগােযাগ 
করেবন aয্াডিমিনেsটর eবং/aথবা িশkক। 
 
িনmিলিখতেদর মেধয্ েয েকােনা সমnেয় কমর্◌ীরা সেmলন পিরচালনা করেত পােরন: 

িশkক-িশিkকা/ছাtছাtী 
িশkক-িশিkকা/িপতা-মাতা 
িশkক-িশিkকা/পরামশর্দাতা 
িশkক-িশিkকা/ছাtছাtী/pশাসক 

িশkক-িশিkকা/ছাtছাtী/পরামশর্দাতা/িপতা-মাতা 
pশাসক/ছাtছাtী 
pশাসক/িপতা-মাতা 
pশাসক/িপতা-মাতােদর মেধয্ েটিলেফােনর মাধয্েম সভা 
িশkক-িশিkকা/িপতা-মাতার মেধয্ েটিলেফােনর মাধয্েম সভা 
pেয়াজন aনসুাের aনয্ানয্ পk 

 
sর 2 েকৗশল: সব েকৗশল হেত হেব বয়স uপেযাগী eবং বয্বহার িনিদর্ । 
ৈশিkক সাফলয্ aজর্ েন সাহাযয্ কের eমন সmকর্  গেড় তুলনু 
pতয্াশা সmেকর্  আেলাচনা, ে িণকk pণািল o pতয্াশা পযর্ােলাচনা 
েচােখর েযাগােযাগ 
ৈনকটয্ : uc sেরর নজরদাির 
েমৗিখক সতকর্ তা: pতয্াশার pাক-িশkা 
েমnিরং 
েgড sর দল/sুল কাuেnলর/ sুল মেনািবদ/ পড়ুয়ােদর েকস ময্ােনজােরর সে  আেলাচনা ে িণকেkর aসামথর্য্/ বয্িkগত পিরচালনা ভাবনা সmেকর্  
পুন dার aনশুীলন 
সামািজক বয্বহারমখুী িশkাদান, eবং s-িনয়ntেণ সাহােযয্ পড়ুয়ােদর জনয্ িনরাপদ sান বয্বহার 

 
sর 3 েকৗশল: সব েকৗশল হেত হেব বয়স uপেযাগী eবং বয্বহার িনিদর্ । 
* েডকাl কাuিn sুল িডিsk বােজেটর বাধয্তামূলক িনেদর্ েশর িভিtেত কমর্সূিচ লভয্ হেত পাের। 
 
বয্বহারগত চুিkর লkয্  পড়ুয়ার জনয্ eকিট িলিখত চুিk aথবা পিরকlনা িববতৃ লkয্, uেdশয্ o ফলাফল সহ পড়ুয়ার জনয্ তার 

বয্বহারগত সংশয় েমটােত pেয়াজনীয় ৈনপুণয্ িবকাশ করা যায়।  
আটেক রাখা sুেলর সমেয়র আেগ বা পেড় েকােনা পড়ুয়ােক শৃ লামলূক কারেণ আটেক রাখা (শিনবার সহ) 
iন-sুল হsেkপ anভুর্ k হেত পাের, িকn সীিমত নয়, সয্াটারেড sুল, oয়াকর্  aয্াসাiনেমn, বয্বহার রচনা aথবা 

পিরবহণ িবিধিনেষধ 
িশkানিবশ চুিk  িলিখত িববিৃত যােত থাকেব বয্বহার unয়েন gহণেযাগয্ পদেkপ তািলকা eবং বণর্না েয সমথর্ন িদেত 

হেব sুলকমর্ী aথবা মা-বাবা aথবা aিভভাবক dারা পাশাপািশ চুিkর তািরেখর পুনমূর্য্লয়ান হেব eবং 
aবশয্i sাkিরত হেত পড়ুয়া eবং মা-বাবা/ aিভভাবক dারা   

লকআuট কয্াmােসর িবেশষ জায়গা েযখােন েসiসব পড়ুয়ারা যােব িপিরয়েডর বািক সময় কাটােত ে িণকk 
েথেক িবিcn করা হেয়েছ aথবা েদির কের eেসেছ, বা িনয়ম ল ন কেরেছ। 

ধয্ান  সংঘষর্পূণর্ ধয্ােন েরফােরল 
েমnিরং েকােনা পিরণত বয়s aথবা পড়ুয়া েয ধারাবািহক সমথর্ন, পরামশর্ েযাগােব eবং েসi পড়ুয়ােক সাহাযয্ 

করেব যার pেয়াজন আেছ iিতবাচক েরাল মেডেলর। 
মা-বাবার কােছ শৃ লা সতকর্ তা 
িচিঠ  

শৃ লা ভে র জনয্ বিহ ার eড়ােত িনিদর্  েকােনা সমেয়র ভােলা বয্বহােরর রাiট-আপ  
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pগিতপt  eকিট pগিতপt aথবা aয্াসাiনেমn িশট যা পড়ুয়া o মা-বাবােক েদয় িনিদর্  সমেয়র মেধয্ ে িণেত 
পড়ুয়ার ৈশিkক o বয্বহারগত unিত সmেকর্  জানার সুেযাগ  

েরফােরল sুল কাuেnলর, sুেডn সােপাটর্  িটম, sুেডn সােপাটর্  সািভর্ েসস, sুল সমাজকমর্ী, আiiিপ মলূয্ায়ন, 
কমর্ী aথবা aনয্ানয্ uপযুk কমর্ীেক েরফােরল  

িনিষd কাজকমর্  sুল িkয়াকলাপ eবং aিতিকর্ ত দkতা iেভn aথবা sুেলর সাধারণ বা aনয্ানয্ aংেশ aংশgহণ মানা 
করা  

পনু dার aনশুীলন  েকােনা pিশিkত েফিসিলেটটর dারা কাঠােমাগত পdিত পিরচালনা েযখােন aংশgণকারীরা েকােনা 
পরীkা করেব তােদর কাজকেমর্র icামলূক o aিনcামলূক pভাব সmেকর্  eবং kিত সংsার o 
সmকর্  পুন dাের আnঃবয্িkগত uপায় িনেয় িসdাn েনেব।  

শয্ােডািয়ং  মা-বাবা/aিভভাবক sুেলর িদেন িশ  sুেল েয ে িণেত পেড় েসখােন aংশ েনেব।  
sািফং  পডুয়ার বয্বহার িবেবচনা o pিতকার psােবর জনয্ sুলকমর্ী eবং হয়েতা aনয্ানয্ বয্িkেদর সে  

ৈবঠক  
সাবsয্াn aয্ািবuস eডুেকশন  * GRIP েpাgাম (েগiিনং েরজাlস inােরভনশন/িpেভনশন) aংশgহণ pেয়াজনীয় 
টাiম eডুেকশন  েকােনা পড়ুয়ােক ে িণকেk ঢুকেত সামিয়ক মানা 
ভােয়ােলn িশkা  * POINTS েpাgাম (pভাiিডং aপশনাল inারেভনশন িনেডড টু সাকেসস)-e aংশgহণ pেয়াজনীয় 

 

aিতিরk হsেkপ - sুল বয্বহার িনধর্ারণ কের 
 

ঘটনার েরকডর্  (িশkক-িশিkকার েরকডর্ )    আচরণ সmিকর্ ত sরণতািলকা 
sুেল েগা ীর কােছ পাঠােনা      পরামশর্দান 

েঘারােফরা সীমাবd রাখা (তttাবধােনর বয্বsা করা)   নজরদাির 

kােস/বােস ছাt বা ছাtীর আসন সরােনা    িশkানবীশী 
িপতা-মাতা sুেল আেসন eবং ছাt বা ছাtীেক আগেল রােখন  sুেলর মেনািবেদর কােছ সুপািরশসহ পাঠােনা 
িপতা-মাতা বাস sপ পযর্n ছাt বা ছাtীর সে  আেসন   সmাবয্ বয্িতkমী িশkােkেt েদoয়ার িবষয়িট পযর্ােলাচনা করা 
sুেলর নাসর্ eর কােছ সুপািরশসহ পাঠােনা     সmাবয্ 504 পিরকlনার পযর্ােলাচনা 
sুল িদবেসর পিরবতর্ ন      শািsমলূক িলিখত আেরাপ 

পনুরায় IEP-েত যাoয়া/aিতিরk পিরবতর্ েনর জনয্ ধারা 504 পিরকlনা বাiেরর eেজিnর সংযুিkকরণ (িপতা-মাতার uেদয্ােগ) 

মলূয্ায়ন 
 

sুল eর uেদয্ােগ েনoয়া পিরণাম 
 

মেন রাখেবন: সামিয়ক বিহ ােরর aথর্ হেত পাের sুেলর aভয্nের, sুেলর বাiের aথবা বােস যাতায়ােতর েkেt সামিয়ক বিহ ার 

sুেলর pশাসক কতৃর্ ক েযমন িনধর্ািরত হেব। 
 
sর 3 iন-sুল বিহ ার (1-3 িদন): বিহ ার করেব sুল 
 
sর 4 1-5 িদন বিহ ার, বিহ ার করেব sুল 
 
sর 5 6-10 িদেনর বিহ ার (চুিk সহ), লkয্মূলক বয্বহারগত চুিk সহ বিহ ার করেব sুল 
 
sর 6 দীঘর্sায়ী বিহ ার/েজলা uপযkু পdিতর নািন pেয়াজনীয় 
 
sর 7 িবতাড়ন/েজলা uপযkু পdিতর নািন pেয়াজনীয় 
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শািsমূলক বয্বsার ধরেনর সংjা 
 

sুেলর aভয্nের সামিয়ক বিহ ার 
 

"sুেলর aভয্nের সামিয়ক বিহ ার" eর aথর্ হল িনয়িমত kাস েথেক ছাt বা ছাtীর aপসারণ eবং তােক sানীয় sুেলর aভয্nের েকােনা সামিয়ক বিহ ােরর পিরেবেশ 
রাখা। ছাtছাtীর িশkক-িশিkকা sুেলর aভয্nের বিহ ােরর পিরেবেশ kােসর পড়ােশানার কাজ েদন। sুেলর aভয্nের সামিয়ক বিহ ােরর aধীেন থাকার সময় 

ছাt বা ছাtী পাঠkম বিহভূর্ ত িkয়াকলােপ uপিsত থাকেব না aথবা aংশ েনেব না। 
 

eকজন িশkক-িশিkকা aনেুরাধ করেত পােরন যােত eকজন ছাt বা ছাtী বা যােক sুেলর aভয্nের সামিয়ক বিহ ার কের রাখা হেয়েছ তােক যােত kােস uপিsত থাকেত 

েদoয়া হয় (েযমন গেবষণাগােরর kাস িলেত)। ei aনেুরাধ েসi সব েkেtর মেধয্ সীমাবd থাকেব েযখােন kােস aনপুিsত না থাকা aতয্n tপণূর্ aথবা েযখােন পের 
কখনo েসi kাস আর েনoয়া যােব না। ei বয্াপাের িpিnপাল eর িসdাni চূড়াn। 
 

েছাটখাট aপরােধর েkেt sুেলর aভয্nের সামিয়ক বিহ ােরর বদেল eবং ছাtছাtী aথবা িপতা-মাতার aনেুরাধসােপেk ছাtছাtীেক sুেল পিরেষবা েদoয়ার (েযমন sুেলর 
মােঠর জ াল পির ার, দপুেুরর আহােরর পের েটিবল পির ার iতয্ািদ) িবকlিট িবেবচনা করা েযেত পাের যিদ sুেলর েসi পিরেষবা ছাt বা ছাtীর বয়েসর পেk uপযkু 

হয়, কােজর সময় তার তttাবধান করা হয় eবং িব ামকেk তােক কাজ না েদoয়া হয়। 
 

sুেলর বাiের সামিয়ক বিহ ার 
 

"slেময়ািদ বিহ ার" eর aথর্ হল 1-10িট sুল িদবেসর জনয্ ছাt বা ছাtীেক sুল েথেক aপসারণ যা sুেলর pশাসক কতৃর্ ক িনধর্ািরত হেব। 
 

1-3 িদেনর সামিয়ক বিহ াের sুেলর েয কাজ বািক পড়ার সmাবনা আেছ, েস িল ছাtছাtী sুেল িফের আসার পর সmn হেত পাের। 4-10 িট sুল িদবেসর জনয্ সামিয়ক 

বিহ ার করা হেল িপতা-মাতা/aিভভাবক sুেলর কােজর জনয্ aনেুরাধ করেত পােরন eবং sুল চলাকালীন sুেল eেস পড়ােশানার কাজ সmেকর্  েজেন েযেত পােরন। 
slেময়ািদ বিহ ােরর সময় ছাt বা ছাtীেক sুেলর সmিtেত pেবশ করেত েদoয়া হয় না eবং তারা sুেলর েকােনা িkয়াকলােপ aথবা sুেলর aনু ােন aংশ নাo িনেত 
পাের। 
 

"দীঘর্েময়ািদ বিহ ার" eর aথর্ হল দেশর েবিশ sুল িদবেসর জনয্ ছাtছাtীেক sুল (aথবা sুল বাস) েথেক aপসারণ, তেব eিট sুেলর েসi েসিমsার eর সময়সীমা 
aিতkম করেব না। ধ ু নািন কমর্কতর্ া aথবা েবাডর্  aব eডুেকশন দীঘর্েময়ািদ বিহ ার বলবৎ করেত পােরন। 
 

যিদ েকােনা ছাt বা ছাtী দীঘর্েময়ািদ বিহ ােরর শািs পায় eবং যিদ তােক েকােনা িবকl sুেল পাঠােনা না হয়, তাহেল েস েহামoয়াকর্  নাo েপেত পাের, বািক কাজ সmn 
করেত aথবা েসিমsােরর পরীkা িদেত সমথর্ নাo হেত পাের, যিদ না নািন কমর্কতর্ া, সপুািরনেটনেড /মেনানীত বয্িk aথবা েবাডর্  aব eডুেকশন তােক aনমুিত না 
েদন। দীঘর্েময়ািদ বিহ ােরর সময় ছাt বা ছাtীেক sুেলর সmিtেত pেবশ করেত েদoয়া হয় না eবং তারা sুেলর েকােনা িkয়াকলােপ aথবা sুেলর aনু ােন aংশ নাo 
িনেত পাের। 
 

েকােনা েকােনা েkেt (যা pিত pািত ািনক িশkাবেষর্ eকজন ছাt বা ছাtীর মেধয্ সীমাবd)িpিnপাল সামিয়কভােব ছাt বা ছাtীর সামিয়ক বিহ ার িপিছেয় িদেত পােরন 

যিদ aপরাধিট pািত ািনক কয্ােল ার eর eকিট tপণূর্ সমেয় সংঘিটেত হেয় থােক (aথর্াৎ চূড়াn পরীkার িঠক আেগ)।  eিট েসi সব aপরােধর েkেt pেযাজয্ হেব না 
েয িলেত েsট aথবা েফডােরল eর আiন ল ন করা হয় aথবা েয িলর সে  astশst, িনপীড়ন aথবা মাদকdেবয্র িবষয় যkু থােক। 
 

sায়ী বিহ ার 
"sায়ী বিহ ার" eর aথর্ হল eকিট িনিদর্  সমেয়র জনয্ sুল (aথবা sুল বাস) েথেক ছাtছাtীেক aপসারণ যা েসi েসিমsােরর পেরo জাির থােক। ধ ু নািন কমর্কতর্ া 
aথবা েবাডর্  aব eডুেকশন দীঘর্েময়ািদ বিহ ার বলবৎ করেত পােরন।  sায়ী বিহ ােরর সময় ছাt বা ছাtীেক েকােনা িবকl sুেল যাoয়ার aনমুিত নাo েদoয়া হেত পাের। 
েয ছাt বা ছাtীেক ছয় মাস aথবা তেতািধক সমেয়র জনয্ sায়ী বিহ ার করা হয় েস েকােনা DeKalb কাuি  sুেল েযেত পারেব না, তেব ছয় মাস পের েস পনুরায় ভিতর্  
হoয়ার জনয্ আেবদন করেত পাের। 
 
িবকl sুল 
েয ছাt বা ছাtীেক 10িট sুল িদবেসর েচেয় েবিশ সমেয়র জনয্ sানীয় sুল েথেক aপসারণ করা হেয়েছ, পাঠgহণ, pািত ািনক পড়ােশানায় সহায়তা eবং পরামশর্দােনর 
সেুযাগ েপেত তার জনয্ eকিট িবকl sুল িনধর্ারণ করা হেত পাের। িবকl sুেল ছাt বা ছাtী pািত ািনক পড়ােশানার kােস েযাগ িদেত সমথর্ হয় যার ফেল েস sাতক 
হoয়ার aিত tপণূর্ শতর্ িল পরূণ করার লেkয্ পাঠkম িনেয় eেগােত পাের। ছাt বা ছাtী aবশয্i তার জনয্ িনধর্ািরত িবকl sুেল uপিsত থাকেব aথবা 
সাফেলয্র সে  তা সmণূর্ করেব eবং েস িবকl sুেল যাoয়ার সময় দীঘর্েময়ািদ aথবা sায়ী বিহ ােরর িবিধ aনযুায়ী তার িনেজর sুেল aথবা aনয্ 
েকােনা sুেল িফের নাo েযেত পাের aথবা পাঠkম বিহভূর্ ত েকােনা িkয়াকলােপ aংশ নাo িনেত পাের।  
 

িবকl sুেল পাঠােনার বয্াপারিট েকৗশেল eিড়েয় চলার জনয্ ছাt বা ছাtী DeKalb কাuি  sুল িডিsk েথেক নাম pতয্াহার করেত/েছেড় েযেত পারেব না। েযসব ছাt বা 
ছাtীেক িবকl sুেল পাঠােনা হেব তারা িনধর্ািরত sানীয় sুেল িফের আসার আেগ aবশয্i েসi কমর্সিূচেত uপিsত থাকেব eবং তা সmণূর্ করেব। েযসব ছাt বা ছাtী sুল 
িডিsk েছেড় যায় eবং পরবতর্ী েকােনা সমেয় িফের আেস তােদর sয়ংিkয়ভােব মলূ পাঠkম সmণূর্ করার জনয্ eকিট িবকl sুেল পাঠােনা হয় যিদ না েসi ছাt বা ছাtী 
সপুািরনেটনেড  aথবা তাঁর মেনানীত বয্িkর aনমুিত িনেয় eকিট aনু প িবকl পিরেবেশ ভিতর্  হয়। eiসে , নািন আিধকািরেকর িসdােnর oপর িনভর্ র কের 
পড়ুয়ােক তার পবূর্বতর্ী sুেল িফের যাoয়ার, ‘আিলর্ ির-eনি ’ েপ, সmিত েদoয়া েযেত পাের। 
িশkানবীশী 
"িশkানবীশী" eর aথর্ হল ছাt বা ছাtীেক িকছুিদন নজের রাখা হেব েয সময় েস ভােলা আচরণ করেব বেল pতয্াশা করা হয়। যিদ েকােনা ছাt বা ছাtীর িব েd 
ব  সাkয্pমােণর িভিtেত েস কত িল aপরাধ কেরেছ বেল pমািণত হয়, তাহেল sুেলর pশাসক, নািন কমর্কতর্ া, শািsমলূক পদেkপ পযর্ােলাচনা কিমিট aথবা 
েবাডর্  aব eডুেকশন তােক িশkানবীশ িহেসেব রাখেত পােরন। িশkানবীশ থাকার সময় sানীয় sুল aথবা sুল িডিsk eর িবিধ ল ন করেল আরo শািsমলূক 
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পদেkপ েনoয়া হেত পাের যার anভুর্ k হল িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনেত পাঠােনা। েকােনা পড়ুয়া. েয েজলা-েজাড়া নািনেত aবsান করেছ 
পরবতর্ী শৃ লামলূক পদেkেপ তার িবতাড়ন পযর্n হেত পাের। 
 
sুেলর িkয়াকলাপ সmিকর্ ত িবিধিনেষধ 
 
েযসব ছাt বা ছাtীেক সামিয়ক aথবা sায়ী বিহ ার করা হয় তােদর sুেলর uেদয্ােগ পিরচািলত েকােনা িkয়াকলােপ aংশ েনoয়ার aনমুিত েদoয়া হেব না যার 
মেধয্ আেছ আনু ািনক নতৃয্ানু ান aথবা sাতক হoয়ার aনু ান যিদ েস িল সামিয়ক aথবা sায়ী বিহ ােরর সময় aনিু ত হয়।   uপযুk কারণ থাকেল িপতা-
মাতা aথবা aিভভাবক sুেলর িpিnপাল eর কােছ ছাt বা ছাtীেক sুেলর uেদয্ােগ পিরচািলত aনু ােন aংশ েনoয়ার aনুমিত েদoয়ার জনয্ আেবদন করেত 
পােরন। যিদ িpিnপাল ei aনুমিত না েদন, তাহেল িপতা-মাতা aথবা aিভভাবক সংি  আ িলক সুপািরনেটনেড  eর কােছ আেবদন করেত পােরন।  যিদ 
আ িলক সুপািরনেটনেড  ei aনুমিত না েদন, তাহেল িপতা-মাতা aথবা aিভভাক চূড়াn িসdােnর জনয্ শািsমলূক পদেkপ পযর্ােলাচনা কিমিটর কােছ আেবদন 
করেত পােরন। 
 
সহায়তাকারী  
যিদ সাkয্pমােণর আিধেকয্র িভিtেত eকজন ছাt বা ছাtীেক ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার িবিধ ল েন 
সহায়তাকারী িহেসেব গণয্ করা হয়, যিদ েসi ছাt বা ছাtী ছাtছাtীর আচরণিবিধ ল ন করার জনয্ aনয্ কাuেক সহায়তা, পিরকlনা, aংশgহণ, পরামশর্, 
pেরাচনা, uপেদশ eবং/aথবা aনেুpরণা েদয়। ছাt বা ছাtী সহায়তাকারী হেল যারা েকােনা aপরােধর সে  সিkয়ভােব যুk তােদর aনু প শািs েপেত হেব। 
 
আtরkা 
েকােনা ছাt বা ছাtী বলpেয়াগ করেল aথবা তা করার েচ া করেল েসিট তখনi নয্াযয্ বেল গণয্ করা হেব যিদ েসi ছাt বা ছাtী aথবা aনয্ েকােনা বয্িkেক 
তাৎkিণক েবআiিন বলpেয়াগ েথেক সুরিkত রাখার জনয্ পাlা বলpেয়াগ যুিkযুk বেল িবেবিচত হয় eবং sুল িডিsk eর েকােনা কমর্ী যিদ েসi সময় 
আেশপােশ না থােকন। তেব, পিরিsিত aনযুায়ী যতটা বলpেয়াগ pেয়াজনীয় বেল মেন হেব েসi ছাt বা ছাtী aবশয্i তার েচেয় েবিশ বল pেয়াগ করেব না। যিদ 
কমর্ীেদর হsেkেপর পেরo মারিপট চলেত থােক, তাহেল আtপk সমথর্েন আtরkার aজহুাত খাড়া করা চলেব না। যিদ পিরিsিত aনযুায়ী আtরkা ৈবধ যুিk 

বেল গৃহীত তাহেল সাkয্pমােণর আিধকয্ েহতু েসi ছাt বা ছাtী িবিধ ল ন কেরেছ বেল িবেবচনা করা হেব না eবং aপরােধর জনয্ তার েকােনা শািs হেব না। 
 
েশৗচাগার eবং লকার 
ei ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকায় তািলকাভুk সব aপরাধ sুেলর েশৗচাগার eবং লকার ম-e ছাtছাtীর 
আচরেণর েkেt pেযাজয্ হেব। pতয্াশা করা হয় েয ছাtছাtীরা িব ামকk িলেক পির ার-পিরcn eবং িনরাপদ রাখেব। eছাড়াo, eটা pতয্ািশত েয ছাtছাtীরা 
িব ামকেk িব সৃি কারী, িনরাপদ নয় eমন eবং/aথবা aপির ার aবsার কথা pশাসকেক জানােব। 
 
লকার ম eর মেধয্ েকােনা েসলেফান, কয্ামকডর্ ার, িভিডo েরকডর্ ার aথবা কয্ােমরা েনoয়া যােব না। eটা মেন রাখেত হেব েয sুেলর েকােনা 
sােন িpিnপােলর সুs  aনুেমাদন ছাড়া েকu aনয্ েকােনা বয্িkর ছিব aথবা িভিডo তুলেত পারেবন না। 
 

ছাtছাtীেদর জনয্ শািsমূলক পdিত 
পাবিলক sুল েথেক সামিয়ক বিহ ার/sায়ী বিহ ার হoয়ার আেগ ছাtছাtীেদর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন পdিতর সুিবধা পাoয়ার aিধকার আেছ। পdিতগত 

সুরkার মাtা িনভর্ র করেব sুল েথেক সামিয়ক বিহ ার/sায়ী বিহ ার কতিদন sায়ী হেব। uদাহরণs প, দশ aথবা তারেচেয় কম সংখয্ক sুল িদবেসর 

জনয্ সামিয়ক বিহ ার করা হেল, মািকর্ ন যkুরাে র সুিpম েকাটর্  eর আেদশ aনুযায়ী ধু নূয্নতম আiিন ৈবধ pিkয়ার pেয়াজন। 
 
DeKalb কাuি  sুল িডিsk eক c পdিতগত সুরkা বয্বsা িনধর্ারণ কেরেছ যার ফেল ছাtছাtীরা আiেনর শতর্  aেপkা aিধক ৈবধ 
pিkয়ার সুিবধা পােc। পdিত িল িনmিলিখত aংেশ বণর্না করা হেয়েছ। 
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সামিয়ক বিহ ােরর জনয্ sুল pশাসেনর ৈবধ pিkয়া 
 

ছাt বা ছাtীেক sুেলর aভয্nের সামিয়ক বিহ ার, sুেলর বাiের সামিয়ক বিহ ার aথবা বাস েথেক দশিট (10) পযর্n িদেনর জনয্ সামিয়ক বিহ ার aথবা 
aনয্ানয্ uপযুk শািs েদoয়ার আেগ সামিয়ক বিহ ােরর জনয্ sুেলর pশাসিনক ৈবধ pিkয়া aনসুরণ করা হয়। যিদ িবিধ ল েনর জনয্ 10 িদেনর পেরo আরo 

সময় বিহ ার করার pেয়াজন হয়, তাহেল দীঘর্েময়ািদ বিহ ার aথবা sায়ী বিহ ােরর সুপািরশসহ িবষয়িট sুেলর িpিnপাল eর কােছ পাঠােত হেব। 
 

sুেল বিহ ােরর সভার জনয্ আiিন ৈবধ pিkয়া aনসুরেণর পের ছাt বা ছাtীেক েমৗিখকভােব তােক েয aপরােধর জনয্ েদাষী সাবয্s করা হেয়েছ, েক aিভেযাগ 
জািনেয়িছেলন, েক aপরােধর সাkী eবং কী ধরেনর শািsমলূক বয্বsা gহেণর psাব েদoয়া হেয়েছ েস সmেকর্  জানােনা হয়। ছাt বা ছাtীেক তার িনেজর বkবয্ 
বলার সুেযাগ েদoয়া হয়। যিদ শািsমলূক বয্বsা gহণ করা হয়, তাহেল ছাt বা ছাtীর িপতা-মাতা/aিভভাবেকর সে  েযাগােযাগ করা হয়। ঘটনার পের যত শীঘ্র 
সmব সাkীেদর (যখন pেযাজয্ হেব) িলিখত িববিৃত জমা েদoয়ার জনয্ aনেুরাধ করা হয়। 
 

িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন 
 

eকজন নািন aিফসার িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন পিরচালনা কেরন, িতিন ছাt বা ছাtীেক েয aসদাচরেণর aিভেযােগ aিভযুk করা হেয়েছ েসi 
সmিকর্ ত সাkীেদর বkবয্ েশােনন eবং aপরাধ pমাণ হেল দশিট sুল িদবেসর েথেক েবিশ সমেয়র জনয্ সামিয়ক বিহ ার করার pেয়াজন হয়। সুপািরনেটনেড  
নািন কমর্কতর্ ােদর িনেয়াগ কেরন eবং তাঁেদর aিভেযাগ সmেকর্  েকােনা পূবর্jান থােক না। 

 

যখন sুেলর িpিnপাল েকােনা ছাt বা ছাtীেক িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর জনয্ সুপািরশ কেরন, তখন সংি  নািন কমর্কতর্ া সুপািরশিটর 
পযর্ােলাচনা কেরন eবং কখন নািন হেব েসi িসdাn েনন। শািsমলূক পদেkপ gহণ aথবা sুল িরেসাসর্ aিফসার (SRO) কতৃর্ ক sুেলর uেদয্ােগ গৃহীত 
েgফতােরর পের সবর্ািধক দশ িদেনর মেধয্ সব নািন সmn করেত হেব যিদ না sুল িডিsk eবং িপতা-মাতা/aিভভাবক িনেজেদর মেধয্ েময়াদ বাড়ােনার 
বয্াপাের রািজ হন।  যিদ নািন করেত হয়, তাহেল ছাtছাtী eবং িপতা-মাতা/aিভভাবকেক নািনর তািরখ, সময় eবং sান, aিভেযাগ eবং সmাবয্ সাkীেদর 
তািলকার েমৗিখক aথবা িলিখত েনািটশ েদoয়া হেব। 

িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন েগাপনীয় eবং জনসমেk eটা করা হয় না। ছাt বা ছাtী, তার িপতা-মাতা aথবা aিভভাবক aথবা মা-বাবার িলিখত 
সmিত সহ েকােনা মা-বাবা েপেরn) pিতিনিধ eবং তাঁেদর সাkীরা নািনেত uপিsত থাকেত পােরন িকn ছাtছাtীর aনয্ানয্ আtীয় aথবা বnুবাnবেক 

uপিsত থাকার aনমুিত েদoয়া হেব না। নািনর কাযর্িববরণী ৈবদযু্িতনভােব নিথভুk করা হেব। নািনেত sুল িডিsk িনেজর পেk সাkয্ েদoয়ার জনয্ 
সাkীেদর ডাকেত পাের। ছাt বা ছাtী eবং িপতা-মাতা/aিভভাবক নািন কমর্কতর্ ার sাধীন icানসুাের সাkয্ েদoয়ার জনয্ সাkীেদর আনেত পােরন।  যিদ 
ছাtছাtী aথবা িপতা-মাতা/aিভভাবক sুল িডিsk eর কমর্ী aথবা aনয্ানয্ ছাtছাtীেদর নািনেত সাkী িহেসেব চান, তাহেল তাঁরা aবশয্i sুেলর pশাসেনর 
সে  েযাগােযাগ করেবন যাঁরা oi সব বয্িkেক শমন পাঠােনার বয্বsা করেবন। নািনর 48 ঘ ার মেধয্ িপতা-মাতা/aিভভাবক sুেলর সে  aবশয্i েযাগােযাগ 

করেবন যােত েয ছাt বা ছাtীেক সাkয্ েদoয়ার জনয্ aনেুরাধ করা হেয়েছ তার িপতা-মাতার সmিতর জনয্ aনেুরাধ করা যায়। িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার 
নািনেত সাkয্দানকারী সাkীেদর সে  নািনর সময় েকােনা uিকলেক uপিsত থাকেত েদoয়া হেব না যিদ না েসi সাkীর িব েd oi ঘটনায় aিভেযাগ থােক 

aথবা থাকেত পাের বেল ধাযর্ হয়। 
 

িডিsk eর আiিন ৈবিধ pিkয়ার নািনেত েযসব সাkয্pমাণ uপsািপত হয় তার মেধয্ থাকেত পাের েভৗত সাkয্pমাণ েযমন মাদকdবয্ aথবা astশst; 
সাkীেদর সাkয্; েয েকােনা pাসি ক নিথ েযমন সাkীেদর িববিৃত, তদn pিতেবদন eবং ছাtছাtীর শািs eবং pািত ািনক পড়ােশানার বতর্ মান েরকডর্ । 
"সাkয্pমােণর আিধেকয্র" িভিtেত ছাt বা ছাtীর িব েd aিভেযাগ িল pমাণ করার দায় sুল িডিsk eর। সাধারণত িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার 
নািনেত েকােনা uিকল sুল িডিsk eর pিতিনিধt কেরন না, িকn েকােনা েকােনা েkেt uিকলেক কােজ লাগােনা হয়। ছাt বা ছাtীর aিধকার আেছ তােদর 

িনেজর খরেচ িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনেত েকৗঁসুিলেক িদেয় pিতিনিধt করােনার। 
 

িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন আদালেতর িবচােরর aনু প হেত হেব eমন নয় eবং eেkেt জিজর্ য়া eিভেডn েকাড pেযাজয্ হয় না। ছাt বা ছাtী 
েকােনা িবিধ ল েনর মাধয্েম aপরাধ কেরেছ িক না eবং শািs বলবৎ হেয়েছ িক না তা িনধর্ারেণর কােজ নািন কমর্কতর্ ােক সাহাযয্ করার জনয্ সব পk pাসি ক 
তথয্ািদ েদেব।  pদt তথয্ pাসি ক িক না েস সmেকর্  চূড়াn িসdাn েনoয়ার জনয্ নািন কমর্কতর্ া aনেুমািদত বয্িk। নািনেত সাkয্pমােণর আিধেকয্র oপর 

িভিt কের নািন কমর্কতর্ া িনধর্ারণ করেবন sুেলর িবিধ ল ন করা হেয়েছ িক না eবং িতিন েকাn শািsমলূক বয্বsা বলবৎ করা হেব িতিন তা িনেদর্শ করেবন। 
 

uভয় পk সাkয্pমাণ uপsািপত করার পের pেতয্ক পkেক বাদ-pিতবাদ সমাp করার সুেযাগ েদoয়া হয়। eরপের নািন েশষ হয় eবং নািন কমর্কতর্ া eকােn 
িচnাভাবনার মাধয্েম িসdাn েনন েয িবিধ ল েনর ঘটনা ঘেটেছ িক না eবং যিদ সাkয্pমােণর আিধেকয্র িভিtেত েদখা যায় েয ছাt বা ছাtী িবিধ ল ন কেরেছ 
তাহেল তার uপযুk শািs কী হেব। যিদ েদখা যায় েয ছাt বা ছাtী sুেলর িবিধ ল ন কেরিন, তাহেল তােক sুেল িফের আসেত েদoয়া হেব। যিদ ছাt বা ছাtী 
িবিধ ল ন কের থােক, তাহেল নািন কমর্কতর্ া তােক শািs িদেত পােরন যা aিভযুkেক িশkানিবশ িহেসেব sুেল েফরত পাঠােনা েথেক  কের sুল িডিsk 
েথেক sায়ী বিহ ার পযর্n হেত পাের। িসdাn জািনেয় পরবতর্ী কমর্িদবেস িপতা-মাতা/aিভভাবেকর সে  েযাগােযাগ করা হেব। নািন হoয়ার পের দশ িদেনর 
মেধয্ ছাt বা ছাtীর িপতা-মাতা/aিভভাবেকর কােছ eকিট িচিঠ পাঠােনা হেব। ছাt বা ছাtীর িপতা-মাতা/aিভভাবক DeKalb কাuি  sুল িডিsk eর 
সুপািরনেটনেড  eর কােছ 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083 িঠকানায় িলিখত aনেুরাধ জমা িদেয় নািন কমর্কতর্ ার 

িসdােnর িব েd েবাডর্  aব eডুেকশন eর কােছ আিপল করেত পােরন। িসdাn েনoয়ার তািরেখর kিড়িট (20) কয্ােল ার িদবেসর মেধয্ ei aনেুরাধ করেত 

হেব। 
DEKALB েবাডর্  aব eডুেকশন eর কােছ আিপল 
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aনেুরাধ আেবদন হেত হেব িলিখত eবং েপশ করেত হেব সুপািরনেটেnেnর কােছ নািন আিধকািরেকর িসdােnর kিড় (20) িদেনর মেধয্। আেবদেনর িলিখত 
েনািটেশ যুিk িদেতi হেব, সহায়ক যুিk িকছু থাকেল েসটা সহ, যােত েবাঝা যায় েকন নািন আিধকািরেকর িসdাn ভুল বলা হেc। েনািটেশ eiসে  eটাo s  
করা থাকেব েয েরকেডর্ র েকান aংশ বা aংশ িল আেবদনকারীর িববাদেক সাহাযয্ করেছ।  
েরকডর্  পযর্ােলাচনা করেব েডকাl েবাডর্  aব eডুেকশন eবং িসdাn িলিখতভােব pতয্পর্ণ করেত পাের েযিদন আেবদেনর aনেুরাধ গৃহীত হেয়িছল তারপর দশিট 
(10) কমর্িদবেসর মেধয্। েডকাl েবাডর্  aব eডুেকশেনর িসdােnর িভিt eকমাt েরকডর্  যা সৃি  হেয়েছ িডিsk uপযুk নািন পdিত চলাকালীন। েডকাl েবাডর্  
aব eডুেকশন নতুন েকােনা তথয্পািত িবেবচনা করেব না aথবা েকােনা েমৗিখক তকর্ িবতকর্  নেব না, যিদo আেবদেনর পিরেpিkত সংkাn িলিখত যুিk েপশ 
করা েযেত পাের। আিপেলর িলিখত েনািটশ পাoয়ার পের দশ (10)িদেনর মেধয্ েবাডর্  তার কাযর্িনবর্াহী aিধেবেশন িসdাn েনেব। েবাডর্  eর aিধকার আেছ নািন 
কমর্কতর্ ার িসdাn বহাল রাখার, পােl েদoয়ার aথবা সংেশাধন করার।  েবাডর্  eর িসdাni চূড়াn যিদ না েবাডর্  eর িসdােnর 30 িদেনর মেধয্ েsট েবাডর্  aব 
eডুেকশন eর কােছ আিপল করা হয়। আিপল িবষয়ক ei েনািটেশর িবষয়বs eবং েsট েবাডর্  aব eডুেকশন eর কােছ েয পdিত aনসুরণ করেত হেব তা 
O.C.G.A. § 20-2-1160-েত িনিদর্  কের েদoয়া আেছ। 
 
যিদ েকােনা আেবদন থােক তাহেলi িডিsk িডu pেসস নািনর aনবুাদ করা হেব। িডপাটর্ েমn aব sুেডn িরেলশনস-e পড়ুয়ার মা-বাবা িকংবা aিভভাবক 
aথবা aয্াটিনর্েক aনেুরাধ জানােত হেব নািনর বয্ কিপর জনয্ aথবা তােদর িনেজর খরেচ aনবুাদ কিপ পাoয়ার জনয্ আেদশ িদেত হেব। 
 

িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার ছাড় 
 

িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর ছাড় সm ূণর্ কের eবং তােত sাkর কের িপতা-মাতা/aিভভাবক eবং ছাt বা ছাtী িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার 
নািন eিড়েয় েযেত পােরন eবং নয্াযয্ পিরণামিট gহণ করেত পােরন। ei ছাড় জমা েদoয়ার মাধয্েম িপতা-মাতা/aিভভাক eবং ছাt বা ছাtী িসdােnর সে  

eকমত হন eবং oi ঘটনার িবষেয় ভিবষয্েত েকােনা চয্ােল  aথবা আিপল eড়ােত পােরন। 
 

pিতবnী ছাtছাtী 
 

িবেশষ িশkার ছাtছাtী eবং pিতবnী ছাtছাtীেদর জনয্ শািsমলূক বয্বsার িবষয়িট 504 ধারায় anভুর্ k করা হেয়েছ eবং e িল uপের বিণর্ত aংেশর aনু প 
তেব তার সে  িনmিলিখত aিতিরk পযর্ায় িল আেছ: 
 

1. pশাসেনর দািয়t থাকা কমর্ীরা িনধর্ারণ করেবন েয েকােনা ছাt বা ছাtীর কােছ astশst িছল িক না, তার কােছ মাদকdবয্ িছল িক না, েস তা বয্বহার eবং 
িবিk কেরিছল িক না aথবা েস aনয্ েকােনা বয্িkেক তর শারীিরক আঘাত কেরিছল িক না।  যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল ক eবং খ-েত যান। যিদ না হয় 

তাহেল #2-e যান। 
 

A. িবেশষ িশkা aিধকতর্ া/ধারা 504 eর সভাপিতেক কারণs প হেত পাের uপেরর eমন িবষয় িল aিবলেm জানােনা হেব।  
 

 িবেশষ িশkা/ধারা 504 eর কমর্ীরা পিরিsিতর তদn করেবন eবং sানীয় sুেলর সে  িবষয়িট িনেয় কাজ করেবন। 
  eকিট কমর্পিরকlনা ৈতির করা হেব। 
 

B. যিদ িশkাsেলর aবsান সংkাn জ ির পিরবতর্ ন করেত হয়, িবেশষ িশkা/504 কমর্ীরা sানীয় sুেলর সে  েযাগােযাগ করেবন। 
 

2. ঘটনা সmেকর্  jাত িবেশষ িশkা িশkক, IEP েকস ময্ােনজার aথবা ধারা 504 েচয়ারপাসর্ন। 
3. যিদ েকােনা িবেশষভােব সkম পড়ুয়ােক পাঠােনা হয় েজলা uপযুk পdিত নািনেত, eকজন sুল pশাসক েযাগােযাগ করেব িবেশষ িশkার েkেt sুেলর 

pধান িশkকেক/ধারা 504 েচয়ারপাসর্নেক iেsহার/ িনণর্ায়ক ৈবঠেকর জনয্। 
4. যিদ eমন িনধর্ািরত হয় েয oi আচরেণর মাধয্েম pিতবnকতার pকাশ ঘেটিন, তাহেল sুেলর িpিnপাল IDEA 2004 eর aধীেন ছাt বা ছাtীর িশkা 

সংkাn aিধকার সােপেk িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর জনয্ সুপািরশ কেরন। যিদ আচরণিট pিতবnকতার pকাশ হয়, তাহেল ছাt বা 
ছাtীেক েকাথায় েদoয়া হেব েসi সmিকর্ ত িসdাn েনেব IEP eর পযর্ােলাচনা কিমিট aথবা ধারা 504 eর দল। 
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হাজতবাস, আটক থাকা aথবা aনয্ানয্ িবেশষ পিরিsিত েথেক েফরার পের ছাt বা ছাtীেক েকাথায় েদoয়া হেব েসi 
সmিকর্ ত িবিধ। 
 

sানীয় sুেল িফের যাoয়ার আেগ েযসব ছাt বা ছাtী হাজতবাস, আটক থাকার কারেণ sুেলর বাiের িছল তােদর eকিট utরেণর সময়কােলর pেয়াজন হয়। 
তাছাড়াo eমন পিরিsিত হেত পাের েযখােন sুেল eকজন বতর্ মান ছাt বা ছাtীর uপিsিত sুেলর বয্িk eবং/aথবা সmিtর তর eবং তাৎপযর্পূণর্ িবপেদর 
ঝঁুিক থাকেত পাের। aপরাধমলূক আচরেণর aিভেযাগ aথবা িবচারেকর রােয়র কারেণ হাজতবাস aথবা আটক থাকার পের িফের আসা েকােনা ছাt বা ছাtীেক 
িবকl sুল কমর্সূিচেত রাখা হেব নািক তােক তার sানীয় sুেল েফরত েদoয়া হেব তা িনধর্ারেণর জনয্ eকিট িবিধ রচনা করা হেয়েছ। DeKalb কাuি  sুল 
িডিsk ei সব ছাtছাtীেদর pািত ািনক পড়ােশানা eবং সামািজক দkতা িল পুনরায় গেড় েতালার সুেযাগ েদয় যােত মসৃণভােব তােদর sানীয় sুেল utরণ 
ঘটেত পাের। ei িনধর্ারণ করার েkেt pাথিমক িবচাযর্ িবষয় িল হল িফের আসা ছাt বা ছাtীর িশkার চািহদা eবং aনয্ানয্ ছাtছাtী o কমর্ীেদর িনরাপtা। 
 

aেনক েkেt েসi আচরণিট খুবi তর হেত পাের যা সmিt সংkাn aপরাধ েথেক  কের তর েযৗন aপরাধ aথবা aনয্ানয্ িহংসাtক িkয়াকলাপ 
হেত পাের। েযসব ছাt বা ছাtীেক িবচারেকর রায় aনযুায়ী eiসব aপরােধ েদাষী সাবয্s করা হেয়েছ তােদর িডপাটর্ েম  aব জেুভনাiল জািsস (DJJ) aথবা 
জেুভনাiল েকাটর্  eর aধীেন eকিট িনরাপtা পিরকlনায় রাখা হেত পাের। িফের আসা ছাt বা ছাtীর েkেt ei পিরকlনা িল িনিদর্  িকছু িবিধিনেষধ বলবৎ 
করেত পাের; েযমন, েসi ছাt বা ছাtীেক eকিট িনিদর্  বয়েসর িশ েদর কাছাকািছ থাকার aনমুিত না েদoয়া aথবা সব সময় eকজন pাpব s বয্িkর 
তttাবধােন রাখা। 
  

েকােনা েকােনা েkেt ei সব ছাtছাtীেক DeKalb aথবা aনয্ানয্ sুল িডিsk aথবা pাiেভট sুল েথেক সামিয়ক বা sায়ী বিহ ার করা হয় eবং তার বিহ ােরর 

েময়াদ পূরণ নাo হেত পাের। eর ফেল aনয্ানয্ pে র uদয় হয় েযমন বিহ ােরর বািক েময়ােদর জনয্ েসi ছাt বা ছাtীেক সm ূণর্ বাiের রাখা হেব না aথবা 
তােক েকােনা িবকl sােন রাখা হেব িক না (O.C.G.A. § 20-2-751.2)। 
 

eiসব ছাtছাtী sুেল িফের আসার আেগ তােদর িডপাটর্ েম  aব েসফ sুলs aয্া  sুেড s িরেলশনs eর কােছ সুপািরশসহ পাঠােনা হেব। িডপাটর্ েম  eর 
কমর্ীরা সব সংি  তথয্ সংgহ eবং পযর্ােলাচনা করেবন যার anভুর্ k হল ছাtছাtীর িপতা-মাতা িদেত চান eমন েয েকােনা তথয্ eবং তারপের তাঁরা ছাt বা 
ছাtীেক েকাথায় রাখা যায় তা িনধর্ারণ করেবন। ei পযর্ােলাচনার জনয্ িপতা-মাতা uপিsত থাকেত পােরন eবং তথয্ সরবরাহ করেত পােরন। uিকলেদর 
uপিsত থাকার aনমুিত েদoয়া হেব না। 
 

েযসব িপতা-মাতা িডপাটর্ েম  aব েসফ sুলs aয্া  sুেড  িরেলশনs কতৃর্ ক িনধর্ািরত েয aবsােন ছাt বা ছাtীেক রাখা হেব েস বয্াপাের eকমত হেবন না, 
তাঁরা িডিসিpনাির aয্াকশন িরিভu কিমিট'র (DARC) কােছ িনধর্ারেণর পের িতনিট sুল িদবেসর মেধয্ পুনিবর্েবচনার জনয্ aনেুরাধ পাঠােত পারেবন। DARC 
িডপাটর্ েম  aব েসফ sুলs aয্া  sুেড  িরেলশনs eর aধীেন কাজ কের eবং ছাtছাtীেদর িব েd শািsমলূক বয্বsা gহেণর pেয়াজন eমন িবষেয় িপতা-
মাতা/aিভভাবেকর িবেশষ aনেুরাধ িল িবেবচনা eবং েসi সংkাn িসdাn েনoয়ার জনয্ aনমুিতpাp। িডপাটর্ েম  aব েসফ sুলs aয্া  sুেড  িরেলশনs 
েথেক pাp তথয্ eবং uভয় পk pদt েকােনা aিতিরk তেথয্র পুনিবর্েবচনার িভিtেত DARC সভা েডেক ছাt বা ছাtীেক েকাথায় রাখা হেব তা িনধর্ারণ করেব। 
েযসব িপতা-মাতা িডিসিpনাির aয্াকশন িরিভu কিমিটর ছাtছাtীেক রাখার বয্াপাের গৃহীত িসdােnর সে  eকমত হেবন না, তাঁরা েসi িনধর্ারেণর পের িতনিট 
sুল িদবেসর মেধয্ O.C.G.A. § 20-2-754 aনযুায়ী িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর জনয্ aনেুরাধ করেবন। 
 

uপের বিণর্ত িবিধ ছাtছাtীেদর েকাথায় রাখা হেব েসi সmিকর্ ত aনয্ানয্ পিরিsিতেতo েসফ sুলs aয্া  sুেড  িরেলশনs pশাসেকরা েযমন uপযুk বেল মেন 

করেবন েতমনভােব বয্বহার করেত পারেবন। ছাtছাtীেদর েকাথায় রাখা হেব েসi সংkাn িসdাn pিতিট িনিদর্  পিরিsিতর িভিtেত েনoয়া হেব। সব 
পযর্ােয় ছাtছাtীেদর েকাথায় রাখা হেব েসi িসdাn বয়স, হাজতমােসর ৈদঘর্য্, aিভেযােগর pকৃিত, েকােনা শািsমলূক আেদশ জাির আেছ িক না, িনরাপtা সmিকর্ ত 

সmাবয্ uেdগ aথবা িশkা pিkয়ায় িব  ঘটা, বতর্ মান/aতীত শািsর iিতহাস iতয্ািদeর oপর িভিt কের েনoয়া হেব। uদাহরণs প, তর িহংসাtক 
aপরােধর সাধারণ ে িণভুk িনmিলিখত aপরাধ িলর পিরণােম sুেলর pশাসক িডপাটর্ েম  aব েসফ sুলs aয্া  sুেড  িরেলশনs eর কােছ িবষয়িট 
সুপািরশসহ পাঠােবন: 

 শারীিরক আkমণ যার ফেল েকu তর আহত হেয়েছন 

 astশেstর বয্বহার হেয়েছ eমন শারীিরক আkমণ 

 sাভািবক কারণ ছাড়া aনয্ েকােনা কারেণ মতুৃয্ (খুন) 

 েবআiিনভােব হরণ করা 
 ধষর্ণ 

 মারাtক astশst িনেয় ডাকািত (সশst ডাকািত) 

 মারাtক astশst না িনেয় ডাকািত 

 েযৗন আkমণ (যার মেধয্ ধষর্ণ aথবা েযৗন aপরাধ anভুর্ k নয়) 

 েযৗন aপরাধ 

 apাpবয়s েছেলেমেয়র সে  aেশাভন sাধীনতা েনoয়া 
 
eছাড়াo, pচুর পিরমােণ িনয়িntত সামgী uৎপাদন, িবিk করা aথবা eক sান েথেক aনয্t েবআiিনভােব িনেয় যাoয়ার aিভেযাগ করা হেয়েছ eমন aপরাধo 
eর anভুর্ k হেব। 
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পৃ া eর সংjা aনযুায়ী যখন sুেলর eিkয়ারভুk sােন eকজন ছাt বা ছাtীর আiন ল েনর ঘটনা ঘেট তখন সব িpিnপাল ছাtছাtীর আচরণিবিধ - 
ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকািট aনসুরণ করেবন। eiসব েkেt সাধারণ শািsমলূক পdিত aনসুরণ করা হেব। 
 

ei িবিধ pিতবnী ছাtছাtীর েkেt pেযাজয্ হেব না।  pিতবnী ছাtছাtীেদর সরাসির িডপাটর্ েম  aব eেkপশনাল eডুেকশন eর 

কােছ aথবা 504 পিরকlনার ছাtছাtীেদর ধারা 504 eর েকা-aিডর্ েনটর eর কােছ পাঠােনা হেব। 
 
aনসুnান 
 

sুেল আiন শৃ লা বজায় রাখেত eবং ছাtছাtী aথবা sুেলর কমর্ীেদর িনরাপtা eবং কলয্াণ সুরিkত রাখেত sুল কতৃর্ পk েকােনা ছাt বা ছাtীেক সাচর্  করেত 
পাের, ছাtছারীর লকার, েডs eবং েটিবল aথবা ছাt বা ছাtীর গািড় িনmবিণর্ত পিরিsিতেত সাচর্  করেত পাের eবং aনসুnােন pাp েবআiিন, aননেুমািদত 
aথবা েচারাi মাল বােজয়াp করেত পাের। 
 
ei ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকায় েযমন বয্ব ত হেয়েছ, "aননেুমািদত" পিরভাষািটর aথর্ হল ছাtছাtী 
aথবা sুেলর কমর্ীেদর sাsয্ aথবা িনরাপtার পেk িবপjনক aথবা sুেলর েকােনা আiনসmত aনু ান, uেdশয্ aথবা pিkয়ায় িব  সৃি  করেত পাের eমন েয 

েকােনা সামgী aথবা eমন েকােনা সামgী যা sুেলর িবিধেত aননেুমািদত বেল বণর্না করা হেয়েছ eবং যা ছাt বা ছাtীর কােছ আেগ েথেকi লভয্। 
 

ei ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার বণর্না aনসুাের যখন েকােনা ছাt বা ছাtী aনসুnান aথবা বােজয়াp 

করার aনমুিত িদেত বয্থর্ হেব, তখন তা শািsমলূক বয্বsা gহেণর কারণ বেল িবেবচনা করা হেব। 
 

sুেলর কমর্ী কতৃর্ ক পিরচািলত সব aনসুnান েসi aনসুnােনর uেdেশয্র সে  যুিkসmতভােব সmিকর্ ত হেত হেব eবং ছাt বা ছাtীর বয়স,িল  eবং তার আiন 

ল েনর ধরন aনুযায়ী aিতিরk aনিধকারমলূক হoয়া চলেব না। 
 
বয্িkগত তlািস 
 

ছাt বা ছাtীর শরীর eবং/aথবা তার বয্িkগত িজিনসপt (েযমন টাকার বয্াগ, বiেয়র বয্াগ iতয্ািদ) তlািস করা হেত পাের যখন sুেলর কমর্কতর্ ার eমন সেnহ 
করার যুিkসmত কারণ ঘটেব েয তlািসর ফেল আiন ল ন, ছাt বা ছাtীর আচরণিবিধ aথবা sানীয় sুেলর িবিধ ল েনর ঘটনা pকািশত হেব। 
 

যিদ ছাt বা ছাtীর শরীর sশর্ কের তlািস করা হয়, তাহেল তা ছাt বা ছাtীর eকi সমিলে র েকােনা sুল কমর্কতর্ া কতৃর্ ক পিরচািলত হেব eবং েযখােন সmব 
eকজন pাpবয়s বয্িk সাkী থাকেবন। যিদ sুেলর কমর্কতর্ ার eমন সেnহ করার যুিkসmত কারণ থােক েয ছাt বা ছাtীর শরীেরর মেধয্ eমন েকােনা িজিনস 
আেছ যা ছাtছাtী aথবা aনয্ানয্েদর তাৎkিণক িবপেদর কারণ হেত পাের, তাহেল েসi ছাt বা ছাtীেক পৃথক রাখা হেব, sুেলর eকজন িরেসাসর্ aিফসারেক 
জানােনা হেব eবং uপযুk শািsমলূক বয্বsা গৃহীত হেব। 
 

uপযুk পিরিsিতেত তlািসর anভুর্ k হেত পাের ৈবদযু্িতন সর ােমর বয্বহার েযমন হােত ধরা যায় eমন ধাতু শনাkকারী সর াম aথবা িভতর িদেয় েহঁেট চেল 
যাoয়া যায় eমন ধাতু শনাkকারী দরজা। 
 
লকার, েডs eবং েটিবেলর তlািস 
 

ছাt বা ছাtীর লকার, েডs eবং েটিবল হল sুেলর সmিt eবং e িল সবর্দা sুেলর িনয়ntেণ থাকেব। েযখােন লকার েদoয়া হেয়েছ তার pিতিট sুেলর িpিnপাল 
িনি ত করেবন যােত pেতয্ক ছাt বা ছাtী লকার পাoয়ার আেগ ei মেমর্ িলিখত েনািটশ পায় েয লকার িল sুেলর কমর্কতর্ ারা aনসুnান eবং তlািস করেত 
পােরন। pেতয্ক sুেলর কােছ সব লকার সমnেয়র aনু প চািব eবং েরকডর্  থাকেব eবং যােত ছাtছাtীরা eমন ধারণা না কের লকার িল ধু তােদরi িনয়ntেণ 
আেছ। 
 

েয েকােনা সমেয় েয েকােনা কারেণ sুল কতৃর্ পk েকােনা েনািটশ ছাড়াi, ছাt বা ছাtীর সmিত না িনেয় eবং েকােনা তlািস oয়াের  ছাড়াi সমেয় সমেয় লকার, 

েডs eবং েটিবেলর সাধারণ aনসুnান পিরচালনা করেবন। লকার, েডs eবং েটিবল িল পরীkা কের েদখার জনয্ sুল িডিsk K-9 iuিনট বয্বহার করেত 

পাের। েযসব িজিনস sুেল আনা হয় eবং লকার, েডs aথবা েটিবেল রাখা হয় েস িলর যুিkসmত কারেণ তlািস হেত পাের। 
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গািড় তlািস  
 

িবেশষ সুিবধা িহেসেব ছাtছাtীেক sুেলর eলাকার মেধয্ গািড় রাখেত েদoয়া হয়, aিধকার িহেসেব নয়। ছাt বা ছাtীরা েযখােন গািড় রােখ sুেলর েসi sান িলর 
oপর িটন নজরদাির চাল ুরাখার eবং sুেলর সmিtর মেধয্ রাখা ছাt বা ছাtীর গািড়িটর বাiেরর িদক েথেক পিরদশর্ন করার aিধকার আেছ। েsট eর আiন 

eকজন ছাt বা ছাtীেক sুেলর eলাকার মেধয্ রাখা গািড়র মেধয্ আেgয়াst রাখার aনমুিত েদয় না। 
 
যখনi sুল কতৃর্ পেkর eমন সেnহ করার যুিkgাহয্ কারণ থাকেব েয িভতের েবআiিন, aননেুমািদত aথবা েচারাi িজিনসপt আেছ, তখনi ছাt বা ছাtীর 

গািড়র aভয্nরিট পরীkা করা হেত পাের। ei ধরেনর নজরদাির eবং পিরদশর্ন েনািটশ ছাড়াi, ছাt বা ছাtীর সmিত না িনেয়, eবং তlািসর oয়াযর্া  ছাড়া 
পিরচািলত হেত পাের। 
 
েযসব ছাtছাtী sুেলর সmিtর িভতের গািড় রােখ, তােদর uপেরাk তlািস করার aিধকার সmেকর্  েনািটশ েদoয়া হেব; তেব, ei ধরেনর েনািটশ িদেত বয্থর্ 
হoয়ার aথর্ ei নয় েয aনমুিত থাকেল sুেলর কমর্কতর্ ারা গািড়র িভতেরর aংশ তlািস কের েদখেত পারেবন না। 
 
তlািসর ফলাফল 
 

যিদ তlািসেত pকাশ পায় েয েফডােরল, েsট aথবা sানীয় আiন লি ত হেয়েছ, তাহেল আiন বলবৎকারী কতৃর্ পkেক জানােনা হেত পাের যােত তাঁরা uপযুk 

পদেkপ gহণ করেত পােরন। 
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astশst sুেলর বাiের রাখা 
 

আপনার sুলেক িনরাপদ রাখা 
 

pেতয্ক ছাtছাtীi চায় েয তার sুলিট িনরাপদ o সুরিkত থাkক eবং েস তা পাoয়ার েযাগয্। ei কারেণ sুল িডিsk eবং sুল িলর sুেল, sুল 
বােস eবং sুেলর uেদয্ােগ পিরচািলত aনু ােন astশst eবং িহংসাtক ঘটনা pিতেরাধ করার জনয্ িবিধ আেছ। 
 

sুেল astশst আনার জনয্ ছাtছাtীেক বিহ ার করা হেত পাের। eছাড়াo িনিদর্  িকছু astশst sুেল আনেল তা জিজর্ য়ার আiেনর aধীেন "িনধর্ািরত 
তর aপরাধ" বেল গণয্ হয়। eর aথর্ হল sুেল, sুল বােস aথবা sুেলর uেদয্ােগ পিরচািলত aনু ােন astশst িনেয় আসা aথবা সে  রাখার 

জনয্ 17 বছেরর কমবয়সী aপরাধী ছাt বা ছাtীেক েgফতার করা হেত পাের eবং যুবক-যুবতীেদর আটক েকেnd রাখা হেত পাের। সেতর (17) 
বছর aথবা তার েবিশ বয়সী ছাtছাtীেদর জনয্ ei aপরাধ তর aপরাধ বেল গণয্ হেব eবং eর ফেল তােক aিভযুk করা হেত পাের eবং 
েজেল েযেত হেত পাের। 
 
সারা েদেশর িবিভn sােনর sুল িলেত েফডােরল আiন aনযুায়ী ছাtছাtী সংkাn শািsমলূক নীিতর শতর্  হল sুেল আেgয়াst িনেয় আসা aথবা 
sুেলর সmিtেত (যার মেধয্ sুল বাসo anভুর্ k) সে  আেgয়াst রাখার কারেণ নযূ্নতম eকিট কয্ােল ার বছেরর জনয্ sায়ী বিহ ার করা 
হেব। eর পিরণামs প, DeKalb eর eকিট নীিত আেছ যােত আেgয়াst সে  রাখার জনয্ সব DeKalb sুল েথেক নযূ্নতম eকিট কয্ােল ার বেষর্র 
জনয্ sায়ী বিহ ার করা হেব। 
 
aনয্ কী ধরেনর astশst রাখেল sায়ী বিহ ার হেত পাের? 
sুেল, sুল বােস aথবা sুেলর aনয্ানয্ সmিtেত, aথবা sুেলর aনু ােন েয েকােনা ধরেনর ছুির, kুেরর েbড (যার anভুর্ k হল বাk কাটার 
যnt), েচন, পাiপ, রণkীড়ার সর াম, মু র, িবিব বnকু aথবা েপেলট বnকু eবং িল বা দ iতয্ািদর মত িজিনস সে  থাকেল তা ছাtছাtীর 
আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার িবিধ ল ন িহেসেব িবেবিচত হেব eবং eর ফেল sুল েথেক sায়ী 
বিহ ার করা হেত পাের। (aেstর পূণর্া  তািলকার জনয্ েদখুন পৃ া 25) 
 
তাহেল, তুিম কী করেত পােরা? 
 
েতামার sুল eবং বnুেদর িনরাপদ রাখার কােজ aংশ িনেয় sুল িনেয় গবর্ েবাধ কেরা eবং িনেজর o বnুেদর pিত সmান েদখাo। 
 

 েকােনা কারেণi sুেল astশst আনেব না aথবা aনয্ েকােনা ছাt বা ছাtীর কাছ েথেক astশst gহণ করেব না aথবা 
aনয্ েকােনা ছাt বা ছাtী েতামার লকার, েডs, গািড় aথবা িনজs িজিনসপেtর মেধয্ astশst রাখেত েদেব না। 

 
 েতামার বnুেদর বেলা েদখােনার জনয্, সরুkার জনয্ aথবা aনয্ েকােনা কারেণi েযন তারা astশst িনেয় sুেল না 

আেস।  
 

 যিদ তুিম sুেল aথবা sুল বােস েকােনা astশst েদখেত পাo aথবা েস িবষেয় নেত পাo, তাহেল aিবলেm িশkক-
িশিkকা aথবা pশাসকেক জানাo (তুিম aনেুরাধ করেত পার যােত েতামার নাম বয্বহার করা না হয়)। 

 
েকন যkু হেব? 
 
ছাtছাtীরা aবশয্i eর সে  যুk হেব কারণ sুেল astশst েয সমসয্া ৈতির কের তা তর হেত পাের eবং ছাtছাtীরা যুk না হেল ei সমসয্ার 
সmূণর্ িনরসন হেব না।  সারা েদেশর িবিভn sােনর ছাtছাtীরা বেলেছ, "যেথ  হেয়েছ"। sুলেক িনরাপদ eবং astশst েথেক মkু রাখেত ei সব 
ছাtছাtীরা আরo সিkয় আgহ েদখােc। eiসব ছাtছাtীরা জানােc েয astশst েদখেত েপেল েস সmেকর্  জানােনা হেব, তা sুেল েযi আনকু না 
েকন। 
 
যখন ei সতকর্ বাতর্ া ছিড়েয় পেড় েয astশst থাকেল তা জািনেয় েদoয়া হেব, তখন ছাtছাtীেদর sুেল astশst আনার সmাবনা 
কেম যায়।
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তুিম িক সিতয্i েতামার গািড় চালেকর লাiেসn হারােত চাo? 
 
eটাi সিতয্! তুিম েতামার গািড় চালেকর aথবা িশkাথর্ীর লাiেসn হারােব aথবা তুিম গািড় চালেকর aথবা িশkাথর্ীর লাiেসn পােব না যিদ sুেল astশst িনেয় 

আস। িটেনজ aয্াn aয্াডাl াiভার েরসপনিসিবিলিট aয্াk aনযুািয় ei হল জিজর্ য়ার আiন। ei আiন aনযুায়ী sুল িলেক ধু পুিলশi নয় বরং িডপাটর্ েম  
aব াiভার সািভর্ েসসেকo েসi সব ছাtছাtী সmেকর্  জানােত হেব যারা sুেল astশst িনেয় আেস, যােত ছাtছাtীর গািড় চালেকর লাiেসn aথবা িশkাথর্ীর 

লাiেসn pতয্াহার কের েনoয়া যায়। 
 
17 বছর aথবা তার েবিশ বয়সী ছাtছাtীেদর pিত eকিট িবেশষ বাতর্ া 
 
যিদ েতামার বয়স বছর aথবা তার েবিশ হয় eবং যিদ েতামােক sুেল, বােস aথবা sুেল রাখা েতামার গািড়েত astশstসহ ধরা হয়, তাহেল েতামার িব েd 

তর aপরােধর aিভেযাগ আনা হেত পাের। তর aপরােধ aিভযুk হেল েতামার eকটা েরকডর্  থাকেব যার পিরণােম েতামােক কেলজ, েটকিনকয্াল sুল 
eবং েসনাবািহনীেত gহণ নাo করা হেত পাের। eর ফেল েতামার চাকির েপেত aথবা েভাট িদেতo aসুিবধা হেত পাের। 
 
ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পিুsকা 
 
ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকায় সব ছাtছাtীেদর eটা খুব s ভােব বলা আেছ েয sুেল astশst িনেয় আসা 
যােব না। ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকায় astশst eবং aনয্ানয্ িবপjনক সামgী সmেকর্  ছাtছাtীেদর জনয্ 

tপূণর্ তথয্ েদoয়া আেছ। 
 
eটা মেন রাখা tপণূর্  
 
যিদ জিজর্ য়ার astশst সmিকর্ ত আiন লি ত হয়, তাহেল ছাt বা ছাtীেক: 
 

েgফতার করা হেত পাের 

পিুলেশর গািড়েত রাখা হেত পাের 

েজেল aথবা আটক েকেnd িনেয় যাoয়া হেত পাের 

েজেল যাoয়ার সাজা হেত পাের 

যেথ  পিরমােণ জিরমানা আদালেত িদেত হেত পাের 

িশkানিবশ িহেসেব রাখা হেত পাের 

sুল েথেক বিহ ার করা হেত পাের 
 
pিতেরাধ eবং হsেkপ 
 
astশst sুেলর বাiের রাখেত sুল িডিsk কী করেছ? েবশ কত িল পিরকlনা বয্বহার করা হেc েযমন: 

 ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকািট সব ছাtছাtীর মেধয্ ব ন করা যােত তারা জানেত পাের েয 
astশst আiন eবং sুেলর িবিধর িবেরাধী; 

 ছাtছাtীেক জানােনা েয sুেলর কমর্কতর্ ারা লকার, েডs, েটিবল. গািড় eবং বয্িkগত িজিনসপt তlািস কের েদখেত পােরন; 
 িপতা-মাতােক জানােনা েয sুেল aিধকাংশ astশsti বািড় েথেক আেস; 
 বা দ eবং মাদক aনসুnােনর কােজ লাগােনা হয় eমন uc ঘ্রাণশিkসmn kkেরর সাহােযয্ যেথcভােব আেgয়াst eবং মাদকdেবয্র জনয্ তlািস 

করা; 
 sুেল বiেয়র বয্ােগর বয্বহার িনয়ntণ aথবা সীিমত রাখা; 
 ছাtছাtীরা sুেল aথবা sুল বােস astশst িনেয় eেল তােদর বিহ ার করা; 
 নজরদািরর জনয্ আরo েবিশ কয্ােমরা লাগােনা eবং ধাতু িনণর্ায়ক যেntর বয্বহার বাড়ােনা। 

 
দািয়t হল েতামার কােছ কী pতয্ািশত তা জানা। 

দািয়t হল িনেজর eবং aনয্েদর কােছ uc pতয্াশা রাখা। 
দািয়t হল দািয়tশীল িনবর্াচন। 

দািয়t হল যখন ভুল িসdােn েপৗঁেছােনা েসাজা তখন সিঠক িসdাnিট েনoয়া। 
দািয়t হল পিরপkতার পিরমাপ। 

 
ছাtছাtীর aিধকার eবং দািয়t 

দািয়t 
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A. িপতা-মাতা/aিভভাবেকর দািয়t 
 

 ছাtছাtীেদর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার eবং দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার pসােরর মাধয্েম pেতয্ক sুল িপতা-মাতােক িনmিলিখত 
pতয্াশা িল সmেকর্  জানােব: 

 

 আiন eবং জনেগা ীর কমর্াভয্াস েযমন িনধর্ারণ কেরেছ েসi aনসুাের িশ র আচরণ িবষেয় আiিন দািয়t েনoয়া  
eবং eটা িনি ত করা যােত িশ  শািs সংkাn নীিত eবং pিবধােনর সে  পিরিচত হয়। 
 

 িশ েক শৃ লাপরায়ণতা েশখােনা, কতৃর্ পk eবং aনয্ানয্েদর aিধকারেক মযর্াদা েদoয়া েশখােনা। 
 

 eটা িনি ত করা যােত িশ  িনয়িমত sুেল যায় eবং যখন িশ  sুেল েযেত পারেব না তখন 

যােত sুলেক িশ র aনপুিsিতর কারণ জানােনা হয়। 
 

 তােদর সামথর্য্ aনসুাের সবেচেয় ভােলাভােব কাজ করা যােত িশ  sুেল সফল হoয়ার জনয্ pেয়াজনীয় সামgী  
eবং গৃেহ iিতবাচক িশkা পিরেবশ পায়। 
 

 sুেলর সে  সংেযাগ রkা কের চলা eবং sুেল বতর্ মান েটিলেফান নmর িদেয় রাখা যার মাধয্েম sুল িদবেসর মেধয্ তাঁর সে  েযাগােযাগ করা 
যােব। 

 
 যখন ডাকা হেব তখন sুেলর ডােক dত সাড়া িদেয় িশ েক sুল েথেক িনেয় যাoয়া। 

 
 যখন aনেুরাধ করা হেব তখন সেmলেন uপিsত থাকা। 

 
 িশ  uপকৃত হেব eমন পিরকlনা ৈতিরর কােজ sুেলর কমর্ীেদর সে  সহেযািগতা করা। 

 

B. ছাtছাtীর দািয়t 
 

 gহণেযাগয্ আচরেণর েkেt িডিskবয্াপী নীিত, pিবধান eবং sুেলর িনেদর্ িশকা সmেকর্  সেচতন থাকা eবং েস িল  

েমেন চলা। 
 

 িনেজর আচরেণর জনয্ দািয়tশীল থাকা। 
 

 িনেজেক eমনভােব পিরচািলত করা যা িশkাgহেণর পেk uপেযাগী eবং িশkক-িশিkকােদর পড়ােনার aিধকার aথবা ছাtছাtীেদর েশখার 

aিধকাের হsেkপ কের না। 
 

 sুল কিমuিনিটর সব সদসয্েদর বয্িkগত, নাগিরক eবং সmিt সmিকর্ ত aিধকারেক মযর্াদা েদoয়া। 
 

 শারীিরক বল, েমৗিখক গালগািল aথবা হয়রািন, bয্াকেমল, চুির, ংসাtক িkয়াকলাপ eবং aনয্ানয্ েবআiিন িkয়াকলাপ েথেক িবরত 

থাকা। 
 

 sুেলর কমর্ীেদর কাছ েথেক েকােনা পদেkপ aথবা আচরণ uপযুk িক না েস িবষেয় িনি ত হেয় েনoয়া। 
 

 িনয়িমত, সিঠক সমেয় eবং িশkাgহেণর pেয়াজনীয় সামgীসহ sুেল eবং kােস িনয়িমত uপিsত হoয়া। 
 

 sুেলর কমর্সূিচর a  িহেসেব িবেবচনা করা হয় eমন pিতিট aনু ান সংkাn নীিত eবং pিবধান িল জানা eবং aনসুরণ কের চলা, সময় 

aথবা aবsান যাi েহাক না েকন। 
 

 sুেলর কমর্ী sুেলর িবিধ িল েমেন চলার যুিkসmত aনেুরাধ করেত aিবলেm তা aনসুরণ করা। 
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ছাtছাtী সmিকর্ ত তথয্ pকাশ 
ফয্ািমিল eডুেকশনাল রাiটs aয্া  pাiেভিস aয্াk (FERPA) eর aধীেন aিধকার সmিকর্ ত িবjিp 

 
ফয্ািমিল eডুেকশনাল রাiটs aয্া  pাiেভিস aয্াk(FERPA) িপতা-মাতা eবং বছেরর েবিশ বয়সী ছাtছাtীেদর (েযাগয্ ছাtছাtী)ছাtছাtীর িশkা সংkাn 
নিথপt িবষেয় িনিদর্  িকছু aিধকার েদয়। ei aিধকার িল হল: 
 
(1) েযিদন DeKalb কাuি  sুল িডিsk eর কােছ pেবশািধকােরর aনেুরাধ করা হয় তার িদেনর মেধয্ ছাtছাtীর িশkা সmিকর্ ত নিথপt পিরদশর্ন eবং 

পযর্ােলাচনা করার aিধকার। 
 

িপতা-মাতা aথবা েযাগয্তাসmn ছাtছাtী sুেলর িpিnপাল eর কােছ eকিট িলিখত aনেুরাধ জমা েদেব যােত তারা েয নিথ িল পিরদশর্ন করেত চায় 

েস িলর কথা uেlখ করা থাকেব। িpিnপাল নিথ িল েদখার বয্বsা করেবন eবং েস িল েকান সমেয় eবং েকাথায় পিরদশর্ন করা যােব েস িবষেয় 

িপতা-মাতা aথবা েযাগয্তাসmn ছাt বা ছাtীেক জানােবন। 
 
(2) ছাt বা ছাtীর িশkা সংkাn নিথপেtর সংেশাধেনর জনয্ aনেুরাধ করার aিধকার যা িপত-মাতা aথবা েযাগয্তাসmn ছাt বা ছাtীর মেত tিটপূণর্, 

িব ািnকর, aথবা যা aনয্ভােব FERPA eর aধীেন ছাt বা ছাtীর েগাপনীয়তার aিধকার ল ন কের। 
 

েযসব িপতা-মাতা aথবা েযাগয্তাসmn ছাtছাtীরা িডিsk-েক েরকডর্  সংেশাধেনর জনয্ aনেুরাধ করেত চায়, তাঁরা েরকডর্  eর েয aংশ পিরবতর্ ন 
করেত চান তা সুs ভােব িচিhত কের eবং েকন তার পিরবতর্ ন করা uিচত তা িনিদর্ ভােব জািনেয় sুেলর িpিnপাল eর কােছ িলিখত আেবদন 

করেবন। যিদ িডিsk িপতা-মাতা aথবা েযাগয্তাসmn ছাt বা ছাtীর aনেুরাধ েমেন েরকডর্  সংেশাধন না করার িসdাn েনয়, তাহেল তারা তােদর 
িসdাn সmেকর্  িপতা-মাতা aথবা েযাগয্তাসmn ছাt বা ছাtীেক জানােবন eবং সংেশাধেনর aনেুরাধ করার েkেt তাঁেদর েয নািন চাoয়ার 

aিধকার আেছ েস িবষেয় তােঁদর পরামশর্ েদেবন। নািনর aিধকার সmেকর্  জানােনার সমেয় িপতা-মাতা aথবা েযাগয্তাসmn ছাt বা ছাtীেক 

নািন পdিত সmেকর্  আরo তথয্ েদoয়া হেব। 
 

(3)  FERPA আiন aনযুায়ী সmিত ছাড়াi েয পিরমােণ তথয্pকােশর aনমুিত আেছ তা ছাড়া ছাtছাtীর িশkা সংkাn নিথপেt বয্িkগতভােব শনাk করা 
যায় eমন তথয্ িবষেয় েগাপনীয়তার aিধকার। 
 
েয বয্িতkমী েkেt সmিত ছাড়াi তথয্pকাশ aনেুমািদত তাহল িশkা িবষয়ক ৈবধ sােথর্ sুেলর কমর্কতর্ ােদর কােছ তথয্ pকাশ। sুেলর কমর্কতর্ া হেলন 
eকজন বয্িk িযিন িডিsk কতৃর্ ক pশাসক, তttাবধায়ক, uপেদ া aথবা সহায়ক কমর্ী (যার anভুর্ k হল sাsয্ aথবা িচিকৎসা কমর্ী eবং আiন 
বলবৎকারী iuিনট eর কমর্ী) িহেসেব িনযুk; DeKalb কাuি  েবাডর্  aব eডুেকশন-e কাজ করেছন eমন eকজন বয্িk; eমন eকজন বয্িk aথবা 
েকাmািন যার কােছ িডিsk েকােনা পিরেষবা aথবা কাজকমর্ আuটেসাসর্ কের িদেয়েছ eবং যা aনয্থায় তার িনেজর কমর্ীেদর িদেয় করােনা হয় 
(েযমন uিকল, িনরীkক, পরামশর্দাতা িচিকৎসক, িশkা িবষয়ক পরামশর্দাতা, েscােসবক aথবা েথরািপs); eকজন িপতা-মাতা aথবা ছাt বা 
ছাtী িযিন eকিট আনু ািনক কিমিটেত আেছন েযমন শৃ লা রkাকারী aথবা aিভেযাগ িনরসন কিমিট; aথবা eকজন িপতা-মাতা, ছাt বা ছাtী 
aথবা aনয্ানয্ েscােসবী সহায়ক িযিন sুেলর কমর্কতর্ ােক তাঁর কােজ সাহাযয্ কেরন। 
 
sুেলর কমর্কতর্ ার eকিট ৈবধ িশkা সংkাn sাথর্ থােক যখন তাঁর েপশাদার দািয়t পালেনর জনয্ িশkা সংkাn নিথপt পযর্ােলাচনার pেয়াজন হয়।  
 
aনেুরাধসােপেk, িডিsk aনয্ eকিট sুল িডিsk eর কমর্কতর্ ােদর কােছ সmিত ছাড়াi িশkা সংkাn নিথপt pকাশ করেত পাের েযখােন ছাt বা 
ছাtী ভিতর্  হেত চায় aথবা তার েসi aিভpায় আেছ aথবা েযখােন েস iিতমেধয্i ভিতর্  হেয়েছ যিদ েসi তথয্ pকাশ ছাtছাtীর ভিতর্  aথবা াnফার 

eর uেdেশয্ aথবা eমিনেত আiন dারা pেয়াজনীয় হয়। 
 
(4) FERPA eর শতর্  েমেন চলেত বয্থর্ হoয়ার কারেণ িডিsk eর িব েd মািকর্ ন যুkরাে র িশkা িবভােগর কােছ aিভেযাগ দােয়র করার aিধকার। েয 

aিফস FERPA পিরচালনা কের তার নাম eবং িঠকানা হল: 
 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-8520 
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ডাiেরkির সmিকর্ ত তথয্ pকাশ 
 

FERPA eর শতর্  হল িনিদর্  িকছু বয্িতkম ছাড়া িডিsk িশ র িশkা সংkাn নিথ েথেক বয্িkগতভােব শনাk করা যায় eমন তথয্ pকাশ 
করার আেগ িপতা-মাতা, aিভভাবক aথবা েযাগয্তাসmn ছাt বা ছাtীর (aথর্াৎ েয ছাt বা ছাtীর বয়স 18 বছেরর েবিশ) িলিখত সmিত 
িনেত হেব। তেব যিদ িডিsk eর পdিত aনযুায়ী িপতা-মাতা, aিভভাবক, aথবা েযাগয্তাসmn ছাt বা ছাtী িডিsk-েক েকােনা িবপরীত 

িনেদর্শ না িদেয় থােকন, তাহেল িলিখত সmিত ছাড়াi uপযুkভােব িনধর্ািরত "ডাiেরkির তথয্" pকাশ করেত পাের। ডাiেরkির তেথয্র pাথিমক 
uেdশয্ হল িডিsk যােত sুেলর িনিদর্  িকছু pকাশনার জনয্ িশ র িশkা সংkাn নিথপt েথেক ei ধরেনর তথয্ anভুর্ k করেত পাের তার 
aনমুিত েদoয়া। eর uদাহরেণর anভুর্ k হল: 
 

 eকিট েpিবল যােত নাটক ম s করার েkেt ছাt বা ছাtীর ভূিমকা েদখােনা হেয়েছ; 

 বািষর্ক iয়ারবকু; 

 সmানতািলকা aথবা aনয্ানয্ sীকৃিত-তািলকা; 
 sুল aথবা িডিsk eর oেয়বসাiট-e েদoয়া তথয্; 
 sাতক হoয়ার কমর্সূিচ; eবং 

 kীড়া সংkাn িkয়াকলাপ িবষয়ক পৃ া েযমন kিs যােত দেলর সদসয্েদর oজন eবং ucতা েদখােনা হেয়েছ। 
 

ডাiেরkিরর তথয্, aথর্াৎ েয তথয্ pকাশ েপেল তা সাধারণভােব kিতকর aথবা েগাপনীতার পেk হািনকর বেল িবেবিচত হেব না, যা বাiেরর 
pিত ােনর কােছ িপতা-মাতা, aিভভাবক aথবা েযাগয্তাসmn ছাt বা ছাtীর aিgম িলিখত সmিত ছাড়াo pকাশ করা যায়। বাiেরর 
pিত ােনর anভুর্ k হল kাস িরং uৎপাদন কের aথবা iয়ারবকু pকাশ কের eমন েকাmািন যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়। eছাড়াo, 
েফডােরল আiেনর শতর্  aনযুায়ী িডিsk aনেুরাধসােপেk েসনাবািহনীেত িনেয়াগকারীেদর িনmিলিখত তথয্ েদেব নাম, িঠকানা eবং েটিলেফান 
নmেরর তািলকা যিদ না িপতা-মাতা, aিভভাবক aথবা েযাগয্তাসmn ছাt বা ছাtী িডিskেক ei মেমর্ পরামশর্ িদেয় থােক েয তাঁরা aিgম 
িলিখত সmিত ছাড়াi ছাt বা ছাtী সmিকর্ ত তথয্ pকাশ করেত িদেত চান না। 
 

েয িপতা-মাতা, aিভভাবক aথবা েযাগয্তাসmn ছাt বা ছাtী aিgম িলিখত সmিত ছাড়া ছাtছাtীর িশkা সংkাn নিথ েথেক ডাiেরkিরর তথয্ 
pকাশ হেত িদেত চান না, তাঁরা ei েনািটশ পাoয়ার পের যুিkসmত সময়কােলর মেধয্ বািষর্ক িভিtেত িডিskেক জানােবন। িডিsk িনmিলিখত 
তথয্েক ডাiেরkিরর তথয্ িহেসেব িনধর্ারণ কেরেছ: ছাt বা ছাtীর নাম, িঠকানা eবং েটিলেফান নmেরর তািলকা; জেnর তািরখ; iেলক িনক 
েমল (i-েমল) aয্াে স; uপিsিতর তািরখ; েgড পযর্ায়; aধয্য়েনর মলূ েkt িল; ছিব; aিডেয়া েরকিডর্ ং, িভিডেয়া েরকিডর্ ং, আনু ািনকভােব 
sীকৃত িkয়াকলাপ eবং kীড়া; aয্াথেলিটক দেলর সদসয্েদর oজন eবং ucতা; pাp িডিg, সmান eবং পুর ার; eবং aিত সmpিত েয িশkা 
pিত ােন ভিতর্  িছল। ei তথয্ ছাtছাtীর িpিnপাল eর কােছ পাঠােত হেব। 
 
ছাtছাtীেদর aিধকার সংেশাধন েথেক সুরkা (PPRA) 
 

sানীয় sুেলর কমর্কতর্ া pিত বছর sুল বেষর্র েত aবশয্i (1) িপতা-মাতােদর মািকর্ ন যুkরাে র িডপাটর্ েম  aব eডুেকশন eর আংিশক 
aথবা সmূণর্ আিথর্ক সাহােযয্ পিরচািলত সমীkা পিরচালনায় তাঁেদর সmিত, aথবা (2) লgীকারী েযi েহান না েকন, েয েকােনা সমীkার বাiের 
থাকা, যিদ েসi সমীkায় আটিট সুরিkত েkেtর মেধয্ eক aথবা eকািধক েkেt সmেকর্  p  থােক সmিকর্ ত তাঁেদর aিধকার িবষেয় জানােবন। 
ei সুরিkত েkt িল হল: (1)ছাtছাtী aথবা িপতা-মাতােদর রাজৈনিতক সংযুিkকরণ eবং িব াস; (2)পিরবােরর মানিসক eবং মনsাতািttক 
সমসয্া; (3)েযৗন আচরণ aথবা দিৃ ভি ; (4)েবআiিন, সমাজিবেরাধী, িনেজর oপর েদাষােরাপ কের aথবা িনেজেক েহয় কের eমন আচরণ; 
(5) ঘিন  পািরবািরক সদসয্ eবং বnুবাnেবর সমােলাচনামলূক মলূয্ায়ন; (6) আiনগতভােব sীকৃত িবেশষ সুিবধােভাগী aথবা aনু প সmকর্  
(েযমন uিকল, ডাkার iতয্ািদ); (7) ছাtছাtী aথবা িপতা-মাতার ধমর্ীয় সংযুিk aথবা িব াস; aথবা (8) কমর্সূিচেত aংশgহণ aথবা আিথর্ক 
সহায়তা পাoয়ার েযাগয্ িক না তা িনধর্ারেণর জনয্ আয় (আiেনর শতর্  aনসুাের যা pেয়াজন তা ছাড়া aনয্ানয্)। েযসব িপতা-মাতা ei ধরেনর 

সমীkার বাiের থাকেত চান, তাঁরা বািষর্ক িভিtেত sুলেক aনেুরাধ করেবন। 
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ছাtছাtীর aিভেযাগ জানােনার পdিত 
 

ৈবষময্ aথবা হয়রািনর aিভেযাগ 
 

েফডােরল eবং েsট eর আiন aনযুায়ী ছাtছাtীরা ৈবষময্ eবং হয়রািনর (যার anভুর্ k হল ভয় েদখােনা)aিভেযাগ িনরসেন aিভেযাগ জানােনার পdিতর 
সুিবধা পাoয়ার aিধকার আেছ। ei aনযুায়ী sুল িডিsk জািত, বণর্, ধমর্, জািতগত uৎপিt, িল  (যার anভুর্ k হল িল িভিtক হয়রািন), েযৗন aিভমখুীনতা, 
িল  পিরচয়, pিতবnকতা aথবা বয়েসর িভিtেত ৈবষময্, হয়রািন aথবা ভয় েদখােনার aিভেযােগর িনরসেন িনয়মবয্িতেরকী eবং আনু ািনক uভয় ধরেনর 
পdিতi pিত া কেরেছ। ৈবষময্মলূক আচরেণর aিভেযাগ aিবলেm sুল, েস ার aথবা sুেলর aনু ােন sুেলর কমর্ী, pশাসক aথবা পরামশর্দাতােক জানােত 
হেব। তেব, ছাt বা ছাtী সরাসির 678-676-0310 নmের েটিলেফান কের 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 
30083 িঠকানায় টাiেটল IX কমর্কতর্ ােক জানােত পাের। sুেলর pশাসক aথবা টাiেটল কমর্কতর্ া ছাt বা ছাtী aিভেযােগর আনু ািনকরণ eবং pিkয়াকরেণ 
সাহাযয্ করেবন যার anভুর্ k হেব eকিট ঘটনার িববৃিত, সাkীেদর শনাkকরণ eবং িবষয়িটেক সm ূণর্ বণর্না করার জনয্ pেয়াজনীয় aনয্ েয েকােনা তথয্। 
 

েয ঘটনার aিভেযাগ জানােনা হয়েছ তা ঘটার 30িট কয্ােল ার িদবেসর মেধয্ আনু ািনকভােব aিভেযাগ জানােত হেব। েsট aব জিজর্ য়া aথবা মািকর্ ন যুkরাে র 

েয েকােনা eেজিn কতৃর্ ক িনধর্ািরত সব নীিত eবং/aথবা পdিত েমেন চলা হেব। O.C.G.A. § 20-2-751.5 aনযুায়ী ছাt বা ছাtী কতৃর্ ক িশkক-িশিkকা, 
pশাসক aথবা sুেলর aনয্ানয্ কমর্ীর aনপুযুk আচরেণর aিভেযাগ সmেকর্ , যার anভুর্ k হল sুেলর বাiের থাকার সমেয়o, ভুল তথয্ েদoয়া, াn uপsাপন, বাদ 
েদoয়া aথবা tিটপূণর্ভােব জানােনা েবআiিন। aনgুহ কের ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার 87 পৃ ায় ভয় 
েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা সmিকর্ ত pবাহিচt eবং 88 পৃ ায় ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা সmিকর্ ত pিতেবদনপt েদখুন। 
 
েযৗন িনপীড়ন aথবা েযৗন aসদাচরেণর ঘটনা সmেকর্  জানােনা  
 

O.C.G.A. § 20-2-751.7.(a) aনুযায়ী: েpােফশনাল sয্া াডর্ s কিমশন eকিট েsট িনধর্ািরত pিkয়া pিত া করেব যা েকােনা ছাt বা ছাtীর pিত িশkক-
িশিkকা, pশাসক aথবা aনয্ানয্ sুল কমর্ী কতৃর্ ক aনুপযুk আচরেণর ঘটনার aিভেযাগ জানােনার সমেয় aনসুরণ করেত হেব eবং eর ফেল আiন বলবৎকারী 
কতৃর্ পেkর কােছ ঘটনািট সmেকর্  জানােনার বয্াপাের ছাt বা ছাtীেক েকােনাভােব িনেষধ করা হেব না। pিতিট sানীয় sুল বয্বsােক ei ধরেনর েsট িনধর্ািরত 

pিkয়ার বাsব পায়ণ eবং aনসুরণ বাধয্তামলূক করা হেব eবং ei িনধর্ািরত pিkয়া ছাতছাtীর পুিsকা eবং কমর্ীেদর পুিsকা aথবা নীিতর anভুর্ k হেব।  
ঘটনা সmেকর্  জানােনার pিkয়ািট িনm প: 
 

A. িশkক-িশিkকা, pশাসক aথবা sুল িডিsk eর aনয্ানয্ কমর্ী dারা েযৗন িনপীড়ন aথবা েযৗন aসদাচরেণর িশকার হেয়েছন eমন েয েকােনা ছাt বা 
ছাtীেক (aথবা িপতা-মাতা aথবা ছাtছাtীর বnুবাnব) তার sুেলর েয েকােনা িশkক-িশিkকা, পরামশর্দাতা aথবা pশাসেকর কােছ েমৗিখকভােব 
জানােনার জনয্ আেবদন করা হেc। 

 

B. িশkক-িশিkকা, pশাসক aথবা aনয্ েকােনা কমর্ী dারা েযৗন িনপীড়ন aথবা েযৗন aসদাচরেণর ঘটনার সmেকর্  জানেল েয েকােনা িশkক-িশিkকা, 
পরামশর্দাতা, েscােসবক aথবা pশাসক aিবলেm েটিলেফান aথবা aনয্ভােব sুেলর িpিnপাল aথবা িpিnপােলর মেনানীত pিতিনিধেক েমৗিখকভােব 

জানােবন eবং 24 ঘ ার মেধয্ িতিন িpিnপাল aথবা িpিnপাল eর মেনানীত pিতিনিধর কােছ eকিট িলিখত pিতেবদন জমা েদেবন। যিদ িpিnপাল 
েযৗন িনপীড়ন aথবা েযৗন aসদাচরেণ aিভযুk বয্িk হন, তাহেল েমৗিখক aথবা িলিখত pিতেবদন সুপািরনেটনেড  aথবা সুপািরনেটনেড  eর 
মেনানীত pিতিনিধর কােছ পাঠােত হেব। 

 

C. O.C.G.A. § 19-7-5 eর সংjা aনযুায়ী িpিnপাল aথবা িpিnপােলর মেনানীত pিতিনিধ েযৗন িনপীড়ন/ িনপীড়েনর ঘটনা সmেকর্  জানেল, িতিন 
aিবলেm eকিট েমৗিখক pিতেবদন পাঠােবন sুল সমাজকমর্ীেক, তেব যিদ eমন ধারণ করার যুিkসmত কারণ থােক েয eকিট িশ  িনপীিড়ত হেয়েছ 

তাহেল েকােনা েkেti pিতেবদন পাঠােত েযন 24 ঘ ার েবিশ সময় না লােগ। sুল সমাজকমর্ীর িশ  সুরkা িরেপাটর্  েপশ করা েযেত পাের েটিলেফােন, 
ফয্ােk aথবা িলিখতভােব (sুল িডিsেkর জনয্ psািবত পdিত হল িলিখত িরেপাটর্ )eবং তারপের aনেুরাধসােপেk েকােনা িশ  কলয্াণ eেজিnর কােছ 
িডপাটর্ েম  aব িহuময্ান িরেসােসর্স িনধর্ািরত সুরkা পিরেষবা িদেয় eকিট িলিখত pিতেবদন পাঠােত হেব aথবা যিদ ei ধরেনর েকােনা eেজিn না 
থােক, তাহেল uপযুk পুিলশ কতৃর্ পk aথবা িডিsk eর uিকলেক জানােত হেব। 

 

ছাt বা ছাtীর িব েd যিদ িশkক-িশিkকা, pশাসক aথবা aনয্ানয্ কমর্ী eমন েযৗন aসদাচরেণর aিভেযাগ আেনন যা O.C.G.A. § 19-7-5 eর anভুর্ k 

নয়, তাহেল তা sুল aথবা িসেsম কমর্ীরা aিবলেm তদn কের েদখেবন। পdিতর সতয্তা রkােথর্ eবং পড়ুয়ািরটর সে  বারবার সাkাৎকার hাস করেত aনয্ 
েকােনা বয্িkর আেগ পড়ুয়ার েথেক eকিট িলিখত িববৃিত েনoয়া pেয়াজন দািয়tpাp িসেsম কমর্ীর। যিদ েযৗন aসদাচরেণর aিভেযােগর তদn কের েদখা 
যায় েয েয েযৗন aসদাচরণ সmেকর্  যা জানােনা হেয়েছ তা ৈবধ বেল িব াস করার যুিkসmত কারণ আেছ, তাহেল sুেলর িpিnপাল aথবা িpিnপােলর 

মেনানীত pিতিনিধ aিবলেm সুপািরনেটনেড  eবং েpােফশনাল sয্া াডর্ স কিমশন eর eিথকs িডিভশন eর কােছ িলিখত pিতেবদন পাঠােবন। েকােনা েযৗন 
aসদাচারেণর ঘটনা ঘটেল সুপািরনেটনেডn o pেফশনাল sয্াnাডর্  কিমশন eিথk িডিভশনেক aবশয্i জানােত হেব। 
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িল  সমতা িবষেয় kীড়া সংkাn aিভেযাগ জানােনার পdিত 
 
জিজর্ য়ার kীড়া আiনেনর িল  সমতা িবষয়ক ধারা aনযুায়ী DeKalb কাuি  sুল িডিsk তার pাথিমক eবং মাধয্িমক kীড়া কমর্সূিচেত 
ৈবষময্মলূক আচরণ িনিষd কেরেছ। যােত ছাt বা ছাtীর িলিখত aিভেযােগর যার anভুর্ k হল ছাt বা ছাtীর পk িনেয় িপতা-মাতা aথবা 
aিভভাবক কতৃর্ ক দােয়র করা aিভেযাগ, dত eবং িনরেপk সমাধান করা হয় তার জনয্ িনmিলিখত aিভেযাগ জানােনার পdিত েদoয়া হেয়েছ। 

 
সংjা:  

  
 "িদন" eর aথর্ হল কয্ােল ার িদবস। 
 "নািলশ" হল eকিট aিভেযাগ যার aথর্ হল DeKalb কাuি  sুল িডিsk eমন eকিট পদেkপ gহণ কেরেছ যার ফেল O.C.G.A. 

§ 20-2-315 ল ন করা হেয়েছ (kীড়া আiেন িল  সমতা)। 
 "নািলশকারী" হল েসi বয্িk িযিন aিভেযাগ দােয়র কেরেছন। 
 "ছাt বা ছাtী" aথর্ হল েসi বয্িk িযিন DeKalb কাuি  sুল িডিsk পিরচািলত sুল aথবা িশkাদান কমর্সূিচেত ভিতর্  

হেয়েছন। 
 

পdিত: 
 
aিভেযাগ ধু kিতgs ছাt বা ছাtী aথবা kিতgs ছাt বা ছাtী িপতা-মাতা বা aিভভাবকi আনেত পােরন eবং েসিট িনmিলিখত পdিতেত 
eেগােব: 
 

 aিভেযাগ সmেকর্  aিভেযাগকারীর জানার aথবা যুিkসmতভােব জানেত পারার দশ (10) িদেনর মেধয্ (aথবা ei পdিত 
pকােশর দশ (10) িদেনর মেধয্, eর মেধয্ েযিট পের েসিট pেযাজয্ হেব), aিভেযাগকারী সুপািরনেটনেড  eর কােছ িলিখত 
aিভেযাগপtিট পাঠােবন eবং সুপািরনেটনেড  aিভেযােগর তািরখিট িলেখ রাখেবন। 

 িলিখত aিভেযাগিটেত: (1) aিভেযাগকারীর নাম eবং kিতgs ছাt বা ছাtীর নাম; (2) েয পিরিsিত aথবা aবsায় aিভেযাগিট 
জানােনা হেয়েছ; (3)আiেনর িনিদর্  ধারা aথবা বলবৎ হoয়া েয pিবধান ল ন করা হেয়েছ; eবং (4) িনিদর্  েয পিরtাণ চাoয়া 
হেয়েছ তা জানােত হেব। 

 সুপািরনেটনেড  aিভেযােগর তদn করােবন। aিভেযাগ জমা েদoয়ার 30 িদেনর মেধয্ সুপািরনেটনেড  aিভেযাগকারীেক িলিখত 

utর েদেবন যােত িসdােnর aপিরহাযর্ বাsব তথয্ eবং েযৗিkকতা বণর্না করা থাকেব। 
 aিভেযাগকারী সুপািরনেটনেড  eর িসdােnর িব েd DeKalb কাuি  েবাডর্  aব eডুেকশন eর কােছ আিপল করেত পােরন। ei 

আিপল িলিখতভােব করেত হেব eবং সুপািরনেটনেড  eর কাছ েথেক utর পাoয়ার 35 িদেনর মেধয্ DeKalb কাuি  েবাডর্  aব 
eডুেকশন eর কােছ জমা িদেত হেব। েবাডর্  aিভেযাগ সংkাn সব িজিনস িলর পযর্ােলাচনা কের িলিখত aিভেযাগপtিট পাoয়ার 

45 িদেনর মেধয্ িলিখতভােব তার িসdাn জানােব। 
 O.C.G.A. § 20-2-1160 aনযুায়ী aিভেযাগকারীর aিধকার আেছ DeKalb কাuি  েবাডর্  aব eডুেকশন eর েয 

েকােনা িসdােnর িব েd েsট েবাডর্  aব eডুেকশন eর কােছ আিপল করার। 
  
েয েকােনা ছাt বা ছাtী eবং/aথবা িপতা-মাতা aথবা apাpবয়s িশ র aিভভাবক িযিন মন করেবন েয DeKalb কাuি  
sুল িডিsk গহৃীত পদেkপিটর ফেল O.C.G.A. § 20-2-315 (kীড়া আiেন িল  সমতা) ল ন করা হেয়েছ, িতিন eকিট ফমর্ 
পরূণ কের eবং েসিট Office of Legal Affairs, 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA  30083 
িঠকানায় পািঠেয় aিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। Office of the Director of Athletics, 5829 Memorial Drive, Stone 

Mountain, Georgia 30083 েথেক aথবা www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads-e ফমর্ সংgহ করা 
েযেত পাের। 
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i ারেনট eবং pযিুkর বয্বহার 
 

িডিsk eর িশkামলূক uেdশয্েক সাহাযয্ করার জনয্ DeKalb কাuি  sুল িডিsk pযুিk, েনটoয়াকর্  eবং i ারেনট-e pেবশািধকােরর বয্বsা কের eবং 
2000 eর িচলে নস i ারেনট েpােটকশন aয্াk (CIPA) aনযুায়ী ছাtছাtী eবং কমর্ীেদর পাঠkম eবং িশkার সুেযাগ বিৃd কের। সব িনেদর্ িশকা, pিবধান, 
নীিত eবং িবিধ িল িডিsk কতৃর্ ক pদt সব েটিলেযাগােযাগ পিরেষবা eবং যntপািতর েkেt pেযাজয্ হেব যার anভুর্ k হেব িনmিলিখত িল যিদo তািলকািট eর 
মেধয্i সীিমত নয়: 
 

 কমিপuটার oয়াকর্ েsশন eবং েনাটবকু কমিপuটার; 

 sাটর্ েফান, টয্াবেলট, i-িরডার eবং aনয্ানয্ াময্মাণ সর াম; 

 i ারেনট পিরেষবা; 
 েটিলেফান পিরেষবা; eবং 
 েসললুার েফান পিরেষবা 

 

DeKalb কাuি  sুল িডিsk িব াস কের েয i ারেনট-e েয তথয্ eবং আদানpদােনর সুেযাগ পাoয়া যায়, তা মলূয্বার িশkামলূক তথয্ েদয়। িবতিকর্ ত eবং 
aনপুযুk বেল িবেবিচত হেত পাের eমন সামgীেত pেবশািধকার িনয়ntণ করা িডিsk eর পেk সব সময় সmব নয়; সুতরাং, বয্বহারকারী দঘুর্টনাpসূতভােব 

aথবা uেdশয্ িনেয় িবতিকর্ ত সামgী েদখেত পােরন। ei ধরেনর সামgীেত pেবশািধকােরর সুtপাত eিড়েয় চলা বয্বহারকারীর দািয়t। 
 

i ারেনট eর বয্বহার aবশয্i িশkামলূক গেবষণার সাহাযয্ােথর্ করেত হেব eবং তা িডিsk eর িশkা সংkাn লkয্ eবং uেdেশয্র সে  সংগিতপূণর্ হেব। িডিsk 

eর েয েকােনা েনটoয়াকর্  aথবা িশkামলূক সুেযাগ-সুিবধার বয্বহার aবশয্i েনটoয়াকর্  eর িবিধ, নীিত eবং িনেদর্ িশকা েমেন করেত হেব। েয সাiট েথেক 

i ারেনট-e pেবশািধকার েপেত হেব েসখােন বয্বহারকারীরা aবশয্i সব িনিদর্  eবং pেয়াজনীয়বেল িনধর্ািরত িবিধ eবং পdিত েমেন চলেবন। মািকর্ ন যুkরা , 
েsট eর েয েকােনা আiন aথবা েsট eর pিবধান ল ন কের েয েকােনা সামgীর সmpচার িনিষd যার anভুর্ k হল (1) কিপরাiট আেছ eমন সামgী, (2) 
মিক pদানকারী, কামিkয়ার িববরণ সংবিলত aথবা a ীল সামgী aথবা (3) বািণিজয্ক েগাপনীয়তার কারেণ সুরিkত সামgী, যিদo তািলকািট eর মেধয্i 
সীিমত নয়। েনটoয়াকর্ সহ িডিsk eর সুেযাগ-সুিবধা (1) বয্িkগত আিথর্ক লাভ, বািণিজয্ক িবjাপন aথবা লােভর জনয্ পিরচািলত pিত ােনর আেবদন 

সmিকর্ ত িkয়াকলাপ aথবা (2) রাজৈনিতক pভাব িবsার সংkাn িkয়াকলাপ িনিষd। সব েবআiিন িkয়াকলাপ কেঠারভােব িনিষd। 
 

i ারেনট eর বয্বহার eকিট িবেশষ সুিবধা, aিধকার নয়। যিদ েকােনা ছাtছাtী বয্বহারকারী িডিsk eর i ারেনট eর gহণেযাগয্ বয্বহার চুিk না মােন, 

তাহেল েস কমপেk eক সpােহর জনয্ i ারেনট সmিকর্ ত িবেশষ সুিবধা হারােব। িবেশষ সুিবধায় pেবশািধকার সামিয়কভােব বn কের েদoয়া aথবা সমাp 

করার ছাড়াo ছাt বা ছাtী কতৃর্ ক আiন ল েনর ঘটনার পিরণামs প uপযুk শািsমলূক পদেkপ েনoয়া হেত পাের। 
 

যিদ েকােনা বয্বহারকারীেক িনরাপtার পেk ঝঁুিক বেল aথবা aনয্ কমিপuটার বয্বsায় সমসয্ার iিতহােসর কারেণ i ারেনট-e pেবশািধকার pতয্াখয্ান করা 
হেত পাের। িডিsk pদt পিরেষবা সmেকর্  েকােনা pতয্k aথবা পেরাk িন য়তা েদয় না। িনেজর aবেহলা aথবা বয্বহারকারীর ভুল aথবা বাদ েদoয়ার 
কারেণ যিদ িবলm হয়, সরবরাহ না করা যায়, tিটপূণর্ সরবরাহ করা হয় aথবা পিরেষবায় িব  ঘেট তাহেল েসi কারেণ তথয্ হারােল eবং বয্বহারকারী দেুভর্ ােগ 
পড়েল িডিsk তার জনয্ দায়ী থাকেব না। i ারেনট eর মাধয্েম pাপt তথয্ বয্বহােরর ঝঁুিক বয্বহারকারীর। তার পিরেষবার মাধয্েম pাp তেথয্র a াnতা 
aথবা ণমােনর জনয্ িডিsk িনিদর্ ভােব দািয়t asীকার করেছ। 
 
sুল িডিsk eর i ারেনট eবং pযুিk সংkাn সুেযাগ-সুিবধা বয্বহার করার সময় ছাtছাtীেক িনmিলিখত শতর্ িল েমেন চলেত হেব: 
 

 বাতর্ া পাঠােনা eবং pকাশ করার সময় aথবা েডটা aথবা aনয্ানয্ তথয্ i ােনট eর মাধয্েম সmpচােরর সময় ছাtছাtী েসৗজনয্ eবং আচরেণর pিমত 
মান েমেন চলেব যা DeKalb কাuি  েবাডর্  aব eডুেকশন eর কমর্াভয্াস eবণ নীিতর সে  সংগিতপূণর্। 

 ছাtছাtীরা ধু িশkামলূক uেdেশয্ eবং ে ণীকk o পাঠkেমর সে  সহাবsানকারী aনয্ানয্ pদt কাজ eবং িkয়াকলাপ সংkাn pেয়াজেন 
i ারেনট বয্বsািট বয্বহার করেব। 

 ছাtছাtী uপযুk aনলাiন আচরণ pদশর্ন করেব যার anভুর্ k হল েসাশয্াল েনটoয়ািকর্ ং oেয়বসাiট eবং চয্াট ম-e aনয্ানয্ বয্িkেদর সে  
আলাপ-আেলাচনা। 

 aননেুমািদত বয্বহারকারীেদর কাছ েথেক ছাtছাtী েয েকােনা তথয্ সুরিkত রাখার সব রকম েচ া করেব। 
 ছাtছাtী সাiবার মাধয্েম েকােনা রকম ভয় েদখােনার pেচ ার সূtপাত করেব না aথবা তােত aংশ েনেব না। 
 ছাtছাtীরা েয েকােনা সূt েথেক aনপুযুk aথবা আপিtকর বাতর্ া aথবা িচt পাঠােব না aথবা gহণ করেব না। uদাহরণs প, ছাtছাtীরা 

েকােনা মানহািনকর, a d, aভd, a ীল, a dাpদশর্নকারী, েযৗন pেরাচনামলূক, ভীিতpদশর্নকারী, জািতগত aথবা ধমর্ীয় িদক েথেক আপিtকর, 

িল ৈবষময্িভিtক aথবা েবআiিন সামgী েপাs, pকাশ aথবা pদশর্ন করেব না। 
 ছাtছাtীরা বাতর্ া পািঠেয় তার দািয়t aনয্ বয্বহারকারীর oপর আেরাপ করেব না। 
 ছাtছাtীরা িনেজেদর iuজার আi.িড. ছাড়া aনয্ কােরা আi.িড. বয্বহার কের িসেsম-e pেবশ কের েনটoয়াকর্  সুরkা ল ন করেব না, তােদর 

iuজার আi.িড. পাসoয়াডর্  aথবা বয্বহারকারীর aয্াকাu  aনয্ কােরা সে  আদানpদান করেব না। 
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 ছাtছাtীরা apাpবয়s/ছাtছাtীেদর কােছ বয্িkগত তথয্ pকাশ, বয্বহার aথবা ব ন করেব না। 
 ছাtছাtীরা eমন েকােনা uেdেশয্ i ারেনট বয্বsািট বয্বহার করেব না যা েফডােরল aথবা েsট eর আiন ল ন কের। 
 ছাtছাtীরা কিপরাiট আiন ল ন কের তথয্ aথবা সফটoয়য্ার পাঠােব না aথবা ডাuনেলাড করেব না। 
 ছাtছাtীরা েনটoয়াকর্  eর যntাংেশর সংেযাগ িবিcn করেব না, েpাgাম aথবা েডটার পিরবতর্ ন ঘটােব না aথবা uেdশয্মলূকভােব েকােনা 

কমিপuটাের ভাiরাস সংkমণ ঘটােব না। 
 ছাtছাtীরা েনটoয়াকর্  eর aননুেমািদত বয্বহােরর সে  যkু হেব না, uেdশয্pেণািদতভােব ফাiল eবং aনয্ানয্ বয্বহারকারীেদর েডটা িডিলট 

করেব না aথবা তার kিত করেব না aথবা কিপরাiট আiন ল ন করেব না। 
 
 
ছাtছাtীেদর দঢ়ৃভােব সতকর্  করা হেc যােত তারা েকােনা সময় aনপুযkু বাতর্ া eবং/aথবা িচt ৈবদযু্িতন েযাগােযােগর সর াম 
aথবা i ারেনট/i ােনট eর মাধয্েম পাঠােব না যার ফেল খুব তর sুল, বয্িkগত eবং/aথবা aপরাধমূলক পিরণাম হেত 
পাের। 
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িনরাপtা eবং শািsমলূক বয্বsা সmিকর্ ত aনপুরূক তথয্ 
 

ভয় েদখােনা, হয়রািন eবং ঠা ামsরা 
 
DeKalb কাuি  sুল িডিsk eকিট িডিsk aয্ালাটর্  লাiন (1-888-475-0482) eর বাsব পায়ণ কেরেছ যােত astশst, িহংসাtক 
ঘটনা, ভয় েদখােনা, হয়রািন, aথবা মাদকdবয্ সmেকর্  জানােনা যায়। 
 

েবাডর্  eর নীিত: ভয় েদখােনা/হয়রািন/ ঠা ামsরা  েডসিkpর েকাড:  JCDAG 
ভয় eবং ভীিতpদশর্নকারী পিরেবেশ ছাtছাtীরা pািত ািনক িশkােkেt তােদর সm ূণর্ সmাবনা চিরতাথর্ করেত পারেব বেল pতয্াশা করা যায় না। 
DeKalb কাuি  sুল িডিsk eর সব sুেলর দািয়t হল ছাtছাtীেদর জনয্ িনরাপদ, সুs o iিতবাচক িশkা পিরেবেশর বয্বsা করা eবং ছাtছাtী, 
কমর্ী eবং েscােসবকেদর মেধয্ পারsিরক মযর্াদা, eবং sীকৃিতর মলূয্েবােধর pচার করা। 
 

িডিsk sুেল, sুেলর সmিtেত aথবা sুল সmিকর্ ত কাজকেমর্, sুল বােস কের sুেল আসা-যাoয়ার সময়, কয্াmােসর বাiের যখন েসi আচরেণর 
পিরণােম sুেলর পিরেবেশ িব  সৃি  হয়; aথবা িডিsk কমিপuটার, কমিপuটার বয্বsা, কমিপuটার েনটoয়াকর্ , aথবা িডিsk eর aনয্ানয্ 
ৈবদযু্িতন pযুিk বয্বহার কের pেবশািধকার পাoয়া েগেছ eমন েডটা বা সফটoয়য্ার বয্বহার কের েকােনা ছাt বা ছাtী কতৃর্ ক েয েকােনা uপােয় 
aথবা পdিতেত ভয় েদখােনা/ হয়রািন/ঠা ামsরা কেঠারভােব িনিষd কেরেছ। 
 

েsট eর আiন aনসুাের ei নীিতিট সাiবার মাধয্েম ভয় েদখােনার েসi সব িkয়াকলােপর েkেto pেযাজয্ হেব যা ৈবদযু্িতন েযাগােযােগর মাধয্েম 

ঘেট, েসi ৈবদযু্িতন িkয়াকলােপর সূচনা sুেলর সmিtেত aথবা sুেলর যntপািত বয্বহার কের েহাক বা না েহাক, যিদ েসi ৈবদ◌্যুিতন েযাগােযাগ: 

1. িনিদর্ ভােব ছাtছাtী aথবা sুেলর কমর্ীেক uেdশয্ করা করা হয়; 

2. যােদর কথা িনিদর্ ভােব বলা হেয়েছ তােদর িনরাপtা িবন  করার uেdেশয্ খারাপ uেdশয্ িনেয় করা হয় aথবা যিদ তা sুেলর শৃ লাবd 

কাজকেমর্ তাৎপযর্পূণর্ বয্াঘাত সৃি  কের eবং; 

3. ছাtছাtীর aথবা sুেলর কমর্ীর েkেt বয্িk aথবা সmিtগতভােব kিতgs হoয়ার যুিkgাহয্ ভয় থােক aথবা েসi uেdেশয্ সফল হoয়ার 

ভােলারকম সmাবনা থােক। 
 

ei নীিতর েkেt ৈবদযু্িতন েযাগােযােগর anভুর্ k হল তার, েরিডo, িবদযু্ৎ-েচৗmকীয়, েফােটা iেলক িনক aথবা েফােটা aপিটকয্াল বয্বsার মাধয্েম 
সামিgক aথবা আংিশকভােব েয েকােনা িচh, সংেকত, রচনা, িচt, শb, তথয্ aথবা েয েকােনা ধরেনর েবৗিdক িবষয়। 

 

ছাtছাtীেদর আচরণিবিধর aংশ িহেসেব sুল বেষর্র েত সব কমর্ী, ছাtছাtী eবং িপতা-মাতা aথবা aিভভাবকেদর ভয় েদখােনা/হয়রািন/ 
ঠা ামsরার ঘটনা িনিষd নীিতর eকিট আkিরক aনুিলিপ পােবন। 
 

েয বয্িk ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনা সmেকর্  জানান aথবা ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনার তদেn aংশgহণ কেরন, তাঁর 

িব েd pিতেশাধ gহণ িডিsk কেঠারভােব িনিষd কেরেছ। পূণর্া  তদেnর সে  যতটা সmব সংগিত েরেখ sুল ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার 

ঘটনার pিতেবদন েগাপন রাখেব। 
 

ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনা ঘটেত েদখেল aথবা oi ধরেনর ঘটনা সmেকর্  জানেল eটা pতয্ািশত েয sুেলর কমর্ীরা aিবলেm হsেkপ 

করেবন। 
 

েয কমর্ী ei নীিতর শতর্ িল eবং সংি  pশাসিনক pিবধান aনসুরণ করেত বয্থর্ হেবন তাঁর িব েd শািsমলূক পদেkপ েনoয়া হেত পাের যার 

anভুর্ k হল eবং যার চূড়াn সীমা হল তাঁেক চাকির েথেক বরখাs করা। 
 

িরেপাটর্  eর তদn চলাকালীন aথবা তার পের েকােনা uপযুk সমেয় aিভযুk eবং kিতgs ছাt বা ছাtী uভেয়র িপতা-মাতা aথবা aিভভাবকেক 

জানােনা হেব। তেব, যিদ ঘটনার সে  আঘাত লাগা aথবা aনু প ঘটনা যুk থােক, তাহেল uপযুk িচিকৎসার বয্বsা করেত হেব eবং িপতা-মাতা 
aথবা aিভভাবকেক aিবলেm জানােত হেব। 
 

িবিধ ল নকারী েয ছাt বা ছাtী ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনার সে  যুk তােক বয়েসর পেk uপযুk পিরণাম েভাগ করেত হেব যার 

মেধয্ আেছ নযূ্নতম eবং েকােনা সীমা ছাড়াi, শািsমলূক পদেkপ aথবা পরামশর্দান যা oi পিরিsিতেত uপযুk। 
ছাtছাtীেদর ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনা সmেকর্  জানােনা eবং তার সমাধােনর িবsািরত িনেদর্ িশকা eবং পdিত সংলg pশাসিনক 

pিবধান aনসুাের বাsব পায়ণ করা হেব। 
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pশাসিনক pিবধান: ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা   েডসিkpর েকাড: JCDAG-R(1) 
 

িডিsk sুেল, sুেলর সmিtেত aথবা sুল সmিকর্ ত aনু ােন, sুল বােস কের sুেল আসা-যাoয়ার সময়, কয্াmােসর বাiের যখন েসi আচরেণর 

পিরণােম sুেলর পিরেবেশ িব  সৃি  হয়; aথবা িডিsk কমিপuটার, কমিপuটার বয্বsা, কমিপuটার েনটoয়াকর্ , aথবা িডিsk eর aনয্ানয্ 
ৈবদযু্িতন pযুিk বয্বহার কের pেবশািধকার পাoয়া েগেছ eমন েডটা বা সফটoয়য্ার বয্বহার কের েকােনা ছাt বা ছাtী কতৃর্ ক েয েকােনা uপােয় 

aথবা পdিতেত  ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার আচরণ কেঠারভােব িনিষd কেরেছ। 
 

A. সংjা 
 

 ভয় েদখােনা – sুেল যায় eমন িশ েদর aবাি ত, আkমণাtক আচরণ যা বাsব aথবা aনভূুত kমতার ভারসােময্র aভােবর সে  
যুk। সমেয়র সে  সে  ei আচরেণর পুনরাবিৃt হয়, aথবা পুনরাবিৃt হoয়ার সmাবনা থােক। েয ছাt বা ছাtীেক ভয় েদখােনা হয় eবং 
েয ভয় েদখায় তােদর uভেয়রi তর, দীঘর্েময়ািদ সমসয্া হেত পাের। 
 

 হয়রািন – বাsব aথবা aনভূুত ৈবিশ য্ েযমন জািত, বণর্, জািতগত পিরচয়, িল , ধমর্, pিতবnকতা, েযৗন aিভমখুীনতা, িল িভিtক 
পিরচয়, aথবা িল িভিtক pকাশ eর oপর িভিt কের aবাি ত আচরণ। eিট িবিভn প িনেত পাের যার মেধয্ আেছ েমৗিখক 
িkয়াকলাপ aথবা গািল েদoয়া; a ীল েরখািচt সmিলত aথবা িলিখত িববিৃত যার anভুর্ k হেত পাের েসলেফান aথবা i ারেনট eর 
বয্বহার; aথবা aনয্ানয্ আচরণ যা শারীিরকভােব ভীিত pদশর্নকারী, kিতকারক aথবা aবমাননাকর হেত পাের।  হয়রািনর মেধয্ 
kিতর aিভpায় anভুর্ k নাo হেত পাের, িনিদর্  লkয্ নাo থাকেত পাের, aথবা ঘটনার পুনরাবিৃt নাo হেত পাের। হয়রািনর ঘটনা ভয় 
েদখােনার ঘটনা সদশৃ নয় কারণ তােত সবর্দা বাsব aথবা aনভূুত kমতার ভারসােময্র aভাব যুk থােক না।  হয়রািন eকিট ভীিতকর 
পিরেবশ সৃি  কের যখন আচরণ যেথ  pবল, পিরবয্াp aথবা িবরামহীন হয় যা sুল কতৃর্ ক pদt পিরেষবা, িkয়াকলাপ aথবা সুেযােগ 
aংশgহণ aথবা তার সুিবধা েনoয়ার সামেথর্য্ বয্াঘাত সৃি  হয় aথবা সীিমত হেয় পেড়। 
 

 ঠা ামsরা – পাঠkম বিহভূর্ ত িবষেয়র দল/িkয়াকলােপ েযাগ েদoয়ার aথবা pিত ােনর মেধয্ ছাtছাtীর sান/aবsােনর unিতর জনয্ 
pেয়াজনীয় আচার iতয্ািদর সে  সmকর্ যুk ভয় েদখােনার ঘটনা। 

 

B. িনিষd আচরণসমূহ 
 

িনিষd আচরেণর uদাহরণ হল িনmিলিখত িল যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়: 

 aবাি ত িপছেন লাগা aথবা গালাগািল েদoয়ার মত েমৗিখক আkমণ; 
 জব aথবা িমথয্া pচার; 
 কথা eবং/aথবা a ভি র মাধয্েম মিক েদoয়া, িবdপ করা eবং ভয় েদখােনা; 
 জনসমেk aবমাননা করা; 
 সামািজকভােব আলাদা কের েদoয়া; 
 িপছু িনেয় হয়রান করা; 
 সরাসির শারীিরক সংsশর্ েযমন মারা aথবা ধাkাধািk করা; 
 শারীিরক িনপীড়ন eবং/aথবা আkমণ; 
 ভয় েদখােনা, হয়রািন aথবা শাসািনর uেdেশয্ aথর্ eবং/aথবা বয্িkগত িজিনসপt চুির করা; 
 শািসেয় আদায় করা aথবা সুেকৗশেল কাযর্িসিd যার মেধয্ আেছ pেরাচনা eবং/aথবা জলুুম; 
 sুল aথবা বয্িkগত সmিt ন  করা; 
 ৈবদযু্িতন মাধয্ম বয্বহার কের aথবা সাiবার মাধয্েম েয েকােনা ধরেনর ভয় েদখােনা যা sুেলর সর াম, sুেলর েনটoয়াকর্ , aথবা i-

েমল বয্বsা বয্বহার কের aথবা sুেল সংঘিটত করা হয়; 
 কয্ােমরা aথবা কয্ােমরা েফান বয্বহার কের ছাtছাtী aথবা sুেলর কমর্ীেদর লjাজনক ছিব েতালা eবং েস িল aনয্েদর মেধয্ ব ন করা 

aথবা aনলাiন-e েপাs করা; 
 গালাগািল িদেয় aথবা মিক িদেয় েটকs েমেসজ aথবা iনsয্া  েমেসজ পাঠােনা; eবং 
 aনয্ ছাtছাtীেদর মেধয্ লগl eবং জব ছড়ােনার জনয্ oেয়বসাiট বয্বহার করা। 
 সাiবার মাধয্েম ভয় েদখােনা aথবা িডিজটাল pযুিk বয্বহার কের, যার anভুর্ k হল i-েমল, bগ, েসাশয্াল েনটoয়ািকর্ ং oেয়বসাiট 

(েযমন, Facebook, Twitter, Instagram, Kik iতয্ািদ), চয্াট ম, েটকs eবং iনsয্া  েমেসিজং, যিদo তািলকািট eর মেধয্i 
সীিমত নয়, icাকৃত, আkমণাtক eবং বারবার হয়রািন aথবা ভয় েদখােনা; 

 সাiবার-e িপছু েনoয়া aথবা eমন আচরণ যার মাধয্েম eকজন িবেশষ বয্িkেক uেdশ কের শb, িচt aথবা ভাষা পাঠােনা হয় aথবা 
পাঠােনার কারণ হয়, aথবা i-েমল বা ৈবদযু্িতন েযাগােযােগর মাধয্েম পাঠােনা হয় eবং যা েসi বয্িkর যেথ  মানিসক যntণার কারণ 
হয়; 

ছাtছাtীেদর আচরণিবিধর aংশ িহেসেব sুল বেষর্র েত সব কমর্ী, ছাtছাtী eবং িপতা-মাতা aথবা aিভভাবকেদর ভয় েদখােনা/হয়রািন/ 
ঠা ামsরার ঘটনা িনিষd নীিতর eকিট আkিরক aনুিলিপ পােবন। 
 
 



 

    68

C. ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনা সmেকর্  জানােনা 
 

ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনা সmেকর্  ছাtছাtী, িপতা-মাতা, aিভভাবক aথবা aনয্ানয্ stািধকারীরা pশাসক, িশkক-িশিkকা, 
পরামশর্দাতা aথবা ছাtছাtীর sুেলর aনয্ানয্ কমর্ীেদর জানােত পােরন। েয বয্িk ঘটনা সmেকর্  জানােcন িতিন iেc করেল িনেজর নােম aথবা 
নাম uেlখ না কের eবং েমৗিখক aথবা িলিখতভােব ঘটনার pিতেবদন পাঠােত পােরন। ছাtছাtীেদর আচরণিবিধ, িডিsk eর oেয়বসাiট eবং 
pিতিট িডিsk sুেল িরেপাটর্  করার ফমর্ পাoয়া যােব। 1-888-475-0482  নmের িডিsk eর aয্ালাটর্  লাiন বয্বহার কের aথবা 1-877 SAY-
STOP (1-877-729-7867) নmের জিজর্ য়া িডপাটর্ েম  aব eডুেকশন eর sুল েসফিট হটলাiন-e েটিলেফান কের ভয় 
েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনার িরেপাটর্  করা যায়। 
 

েয কমর্ীর কােছ ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনা সmেকর্  জানােনা হেc িতিন aবশয্i dত pিতেবদনিট নিথভুk করেবন eবং েসিটেক 

িpিnপাল aথবা তাঁর মেনানীত pিতিনিধর কােছ পাঠােবন। যিদ েকােনা কমর্ী ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনার সাkী থােকন aথবা 
aনয্ভােব জানেত পােরন েয েকােনা ছাt বা ছাtীেক ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা করা হেc, তাহেল িতিন িpিnপাল aথবা তাঁর মেনানীত 
pিতিনিধর কােছ dত eকিট িলিখত pিতেবদন জমা েদেবন। িpিnপাল aথবা তাঁর মেনানীত pিতিনিধ িনি ত করেবন যােত তদn চলাকালীন সব 

সময় যােত সিঠক নিথভুিkর কাজ চেল eবং িবষয়িটর সমাধান হয়। যিদ aিভযুেkর লkয্/িশকার হেয়েছ eমন ছাtছাtী িরেপাটর্  পাঠায়, তাহেল 
িpিnপাল aথবা তাঁর মেনানীত pিতিনিধ িরেপাটর্  পাoয়ার পেরi aিবলেm িপতা-মাতা aথবা aিভভাবেকর সে  েযাগােযাগ করেবন। 

 

যিদ ছাt বা ছাtী aথবা তার িপতা-মাতা aথবা aিভভাবক মেন কেরন েয সমসয্ািট িনেয় িpিnপােলর সে  আেলাচনা করার পেরo sুল েসi 
িবষেয় তদn aথবা সমসয্ার সমাধােনর জনয্ uপযুk পদেkপ িনেc না, তাহেল ছাt বা ছাtী aথবা তার িপতা-মাতা aথবা aিভভাবক aবশয্i 
সংি  িরিজoনাল সুপািরনেটনেড  aথবা তাঁর মেনানীত pিতিনিধর সে  েযাগােযাগ করেবন। 

 

যিদ ছাtছাtীর মেন হয় েয তােদর sুেলর aনয্ eকজন ছাt বা ছাtীেক ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা করা হেc তাহেল তােক িশkক-িশিkকা, 
পরামশর্দাতা, pশাসক aথবা aনয্ কমর্ীেক জানােনার জনয্ uৎসািহত করা হেc। 

 

েয বয্িk ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনা সmেকর্  জানান aথবা ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনার তদেn aংশgহণ কেরন, তাঁর 

িব েd pিতেশাধ gহণ িডিsk িনিষd কেরেছ। মলূ aিভেযােগর মত eকi পdিতেত pিতেশাধমলূক ঘটনার িবষেয় জানােত হেব eবং sুল aথবা 
িডিsk eর কমর্ীবগর্ েসi ঘটনার তদn করেবন eবং সমাধােনর uপায় িনেদর্শ করেবন। 

 
েযখােন aিভেযাগকারী েগাপনীয়তা রkার জনয্ aনেুরাধ করেব, েসখােন sুল ধু েসi সব বয্িkেদর সে  ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনা 
সmেকর্  িবsািরত pিতেবদেনর আদানpদান করেব, িডিsk eর aসদাচরণ সmেকর্  dত eবং uপযুk বয্বsা gহেণর জনয্ যাঁেদর েসi িবষেয় জানা 
pেয়াজন aথবা eমিনেত আiন dারা pেয়াজনীয়। 

 
েয কমর্ী েবাডর্  eর JCDAG নীিত eবং সংি  pিবধান eর শতর্ িল aনসুরণ করেত বয্থর্ হেবন তাঁর িব েd শািsমলূক পদেkপ েনoয়া হেত পাের 

যার anভুর্ k হল তাঁেক চাকির েথেক বরখাs করা।  
 
 

D. ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনায় বয্বsা েনoয়া 

ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনা ঘটেত েদখেল aথবা oi ধরেনর ঘটনা সmেকর্  জানেল eটা pতয্ািশত েয sুেলর কমর্কতর্ ারা aিবলেm 
হsেkপ করেবন। ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনা সmেকর্  জানােনার পের িনmিলিখত পদেkপ গৃহীত হেব: 

1. তদn - েয েকােনা ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনার িরেপাটর্  েপেল িpিnপাল aথবা তাঁর মেনানীত pিতিনিধ সংি  

কমর্ীেদর যুk কের aিবলেm eকিট তদেnর আেদশ েদেবন। পরবতর্ী sুল িদবেসর মেধয্i তদn  করেত হেব। তদেnর anভুর্ k 
হেব ঘটনার সংঘটনকারী, kিতgs বয্িk, শনাk করা হেয়েছ eমন সাkী, িশkক-িশিkকা eবং কমর্ীেদর সাkাৎকার েনoয়া eবং 
যিদ পাoয়া যায় তাহেল িভিডo নজরদািরর পযর্ােলাচনা করা। পিরিsিত িবেবচনা কের sুেলর পরামশর্দাতা, sুেলর সমাজকমর্ী, 
sুেলর পুিলশ eবং aনয্ানয্ সহায়ক কমর্ীেক তাঁেদর aিভjতার জনয্ বয্বহার করেত হেব। sুল তদেnর ফলাফল েগাপন রাখেব 

যার eকমাt বয্িতkম হেব িডিsk eর িবjিp eবং িরেপাটর্  জানােনার দািয়েtর েkেt। 
 

2. িবjিp - তদn চলাকালীন aথবা তার পের েকােনা uপযুk সমেয় eবং aবশয্i তদn সmূণর্ হoয়ার িতন (3) 
িদেনর মেধয্aিভযুk eবং kিতgs ছাt বা ছাtীর িপতা-মাতা aথবা aিভভাবকেক জানােনা হেব। তেব, যিদ 
ঘটনার সে  আঘাত লাগা aথবা aনু প ঘটনা যুk থােক, তাহেল uপযুk িচিকৎসার বয্বsা করেত হেব eবং 
িপতা-মাতা aথবা aিভভাবকেক aিবলেm জানােত হেব। তদেnর সমািpেত kিতgs eবং aপরাধী ছাt বা ছাtী 
uভয়েকi তদেnর ফলাফল সmেকর্  জানােনা হেব। kিতgsরা েসi ছাt বা ছাtী িব েd শািsমলূক বয্বsা বলবৎ 
হoয়ার িবষেয় তেথয্র জনয্ aনেুরাধ করেত পাের েয বা যারা হয়রািনর aপরােধ েদাষী, যখন েসi শািsমলূক 
বয্বsা kিতgেsর সে  সরাসির সmকর্ যুk। eর anভুর্ k হল েয ছাt বা ছাtী হয়রািন কেরেছ তােক হয়রািনর 
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িশকার হoয়া ছাt বা ছাtী েথেক দেূর রাখা aথবা হয়রািন কেরেছ eমন ছাt বা ছাtীেক িকছু সমেয়র জনয্ sুেল 
uপিsত থাকেত িনেষধ করা aথবা তােক aনয্ েকােনা kােস sানাnর করা। aপরাধী ছাt বা ছাtীর "িশkা সংkাn 
নিথপt" েথেক sুল aনয্ েকােনা তথয্ pকাশ করেব না যার মেধয্ আেছ েসi সব শািsমলূক বয্বsা সmিকর্ ত তথয্ যা 
হয়রািনর িশকার হেয়েছ eমন ছাt বা ছাtীর সে  সmকর্ যুk নয়। 

 

3. anবর্তর্ীকালীন পদেkপ – যিদ pেয়াজন হয় তাহেল aিভেযাগকারীর িনরাপtার জনয্ sুল পদেkপ gহণ করেব যার 

anভুর্ k হল তদেnর চূড়াn ফলাফল pকােশর আেগ anবর্তর্ীকালীন পদেkপ gহণ। 
 

4. শািsমলূক পদেkপ – েদাষী ধাযর্ হoয়ার পের িবিধ ল নকারী েয ছাt বা ছাtী ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনার সে  

যুk তােক বয়েসর পেk uপযুk পিরণাম েভাগ করেত হেব যার মেধয্ আেছ নযূ্নতম eবং েকােনা সীমা ছাড়াi, পরামশর্দান, 

শািsমলূক পদেkপ aথবা aনয্ েকােনা পিরণাম যা oi পিরিsিতেত uপযুk। ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার pথম ঘটনািটর 

পের গৃহীত শািsমলূক বয্বsার মেধয্ থাকেত পাের িনmিলিখত িল যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়: 
 

 িবেশষ সুেযাগ-সুিবধা হারােনা; 
 ে ণীকk, কােফেটিরয়া aথবা sুল বােস আসন পুনরায় িনিদর্  কের েদoয়া; 
 kাস পুনরায় িনিদর্  কের েদoয়া; 
 আটেক রাখা; 
 sুেলর িভতের বিহ ার কের রাখা; 
 sুেলর বাiের বিহ ার করা (uপযুk আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর মাধয্েম); 

 sায়ী বিহ ার (uপযুk আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর মাধয্েম); 

 িবকl sুেল েদoয়া (uপযুk আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর মাধয্েম) 
 

5. পরবতর্ী পদেkপ eবং পিরচযর্া – পরবতর্ী পদেkপ aিভযুk, kিতgs eবং েকােনা েকােনা পিরিsিতেত সামিgকভােব sুল 
কিমuিনিটর েkেt tপূণর্। pিতিট sুল ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার ঘটনায় kিতgs বয্িk aথবা দেলর পরবতর্ী 
পিরচযর্া eবং পদেkেপর বয্বsা aবশয্i করেব। যিদ pেয়াজন হয়, তাহেল েযসব ছাtছাtী ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার 
ঘটনার িশকার হেয়েছ aথবা যারা ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরার aপরাধ কেরেছ তােদর সামািজক, মানিসক, আচরণগত 
eবং pািত ািনক পড়ােশানার pেয়াজন িল েমটােনার জনয্ পরামশর্দান eবং aনয্ভােব হsেkপ করেত হেব। eছাড়াo sুল িল 
sুেলর পিরেবেশর মলূয্ায়ন করেব যােত িনধর্ারণ করা যায় েয কমর্ীেদর আরo pিশkণ aথবা ছাtছাtীেদর জনয্ িনেদর্শদােনর 
pেয়াজন আেছ িক না। েযখােন uপযুk েসখােন sুল pিতেশাধমলূক আচরণ িনিষd সmিকর্ ত িবষয়িটর পুন েlখ করেব eবং 
কীভােব aসদাচরণ সmেকর্  জানােত হেব তার িনেদর্শ েদেব। 

 

েsট eর আiন aনযুায়ী যিদ ষ  েgড েথেক dাদশ েgড পযর্n ছাtছাtীরা eকিট sুল বেষর্ তৃতীয় বােরর জনয্ ভয় েদখােনার aপরাধ কের, তাহেল 
তােদর নযূ্নতম শািs হল নািন কমর্কতর্ া, পয্ােনল aথবা াiবনুাল কতৃর্ ক uপযুk আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর মাধয্েম eকিট িবকl sুেল 

েদoয়া।  
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দল সmিকর্ ত িkয়াকলাপ 
 

DeKalb কাuি  sুল িডিsk িব াস কের েয sুল ছাtছাtীর িশkাgহণ eবং বাড়বিৃdর জনয্ eকিট িনরাপদ sান হoয়া uিচত। দল aথবা aনু প 

সংগঠন মনেক িবিkp কের যা ছাtছাtীর িনরাপtা o সুরkার পেk সরাসির িবপjনক eবং িশkা পিরেবশেক িবি ত কের। সুতরাং, DeKalb 
কাuি  sুল িডিsk দল eবং aনয্ানয্ সংগঠন যারা েবআiিন aথবা aপরাধমলূক আচরেণর সে  যুk থােক তােদর সে  সmকর্ যুk সব 

িkয়াকলাপ কাuি  sুল িডিsk কেঠারভােব িনিষd কেরেছ।  দলীয় িkয়াকলােপর ফেল kিতgs ছাtছাtীেদর sুল িডিsk সাহাযয্ কের।  
েকােনা ছাt বা ছাtী িহংসাtক িkয়াকলাপ, বা বল, জলুমু, িনপীড়েনর ভয় েদখােনার মাধয্েম িশkা pিkয়ায় িব  সৃি  করেব না বা বাধা েদেব 
না। 
 
দল হল eকিট িনয়িমত aথবা িনয়মবয্িতেরকী সংগঠন, সিমিত aথবা gপ যােত িতন aথবা তার aিধক বয্িk থােক যারা eমন িkয়াকলােপ aংশ 
েনয় যা ছাtছাtী, কমর্ী, েscােসবক, aিতিথ aথবা aনয্ানয্েদর িনরাপtার ঝঁুিক িহেসেব েদখা েদয়; যারা sুেলর শািnশৃ লা aথবা তার 
িkয়াকলাপেক সংকটাপn কের; eবং/aথবা যা sুল িডিsk eর িশkামলূক uেdেশয্ হsেkপ কের। দেলর সে  সmকর্ াaেছ eমন বয্িkরা eকিট 
সাধারণ নাম aথবা সাধারণ শনাkকরণ িচh, pতীক, uিl, েদoয়ালিচt aথবা েবশভূষা aথবা aনয্ানয্ পাথর্কয্সৃি কারী ৈবিশ য্ বয্বহার করেত 
পাের। 
"দল-সmিকর্ ত িkয়াকলাপ" হল eকদল ছাtছাtী aথবা দেলর pিতিনিধ িহেসেব eকজন ছাt বা ছাtীর কাজকমর্ যা sুেলর পিরেবশেক িবপেদ 
েফলেত/িব  ঘটােত পাের eবং/aথবা ছাtছাtী, িশkক-িশিkকা aথবা sুল িডিsk eর aনয্ানয্ কমর্ীেদর িনরাপtার হািন ঘটােত পাের।  িনিষd 
আচরেণর মেধয্ িনmিলিখত িল anভুর্ k যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়: 
  

 বয্িkগত eবং sুেলর সmিtেত দলীয় িচh eবং pতীক pদশর্ন; 

 দলীয় সংযুিkকরেণর pতীক eমন জামাকাপড় পড়া (শাটর্ , টুিপ, গলায় বাঁধার মাল বা বয্ানডানা, েকামরবn বা েবl, গয়নাগাঁিট 
iতয্ািদ) 

 দলীয় সংযুিkকরেণর pতীক eমন হােতর oপর আঁকা িচh, uিl/bয্া  eবং/aথবা aনয্ানয্ aলংকার; 

 দলীয় েদoয়ালিচেtর সাহােযয্ sুেলর সmিtর েসৗnযর্হািন ঘটনাo (আসবাবপt, েদoয়াল, বাস, ভবন, কাঠােমা iতয্ািদ); 
 ৈবদযু্িতন সর ােমর বয্বহার (কমিপuটার, েসলেফান, কয্ােমরা/িভিডo েফান, িভিডo কয্ােমরা, কয্ামকডর্ ার, MP3 েpয়ার iতয্ািদ) 

যার মাধয্েম দলীয় িkয়াকলাপ, মিক pদশর্ন eবং/aথবা পিরকিlত িহংসাtক আচরণ নিথভুk করা, pচার করা aথবা েpরণ 
করা যায়; 

 eমন েকােনা aপরাধমলূক িkয়াকলােপ যুk থাকা যার মেধয্ িহংসাtক কাজ, astশst সে  রাখা eবং/aথবা eবং astশst বয্বহার 
যার anভুর্ k হল দলীয় িনযুিk, ভয় েদখােনা eবং sুেল পূবর্পিরকিlত/পিরকিlত িবশৃ লা সৃি , যিদo তািলকািট eর মেধয্i 
সীিমত নয়, যার ফেল ছাtছাtী, িশkক-িশিkকা eবং কমর্ীেদর শারীিরকভােব আহত হoয়ার ভয় পাoয়ার যুিkgাহয্ কারণ থােক। 

 

ei ধারার সংjা aনযুায়ী েযসব ছাtছাtী দল সংkাn িkয়াকলােপ aংশ েনয়, তােদর aপরাধ #12 - sুেল িবশৃ লা সৃি র জনয্ aিভযুk করা 
হেব। ei aপরােধর ধারা ল ন করার জনয্ েদাষী সাব্yত হেল ছাt বা ছাtীেক িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর জনয্ পাঠােনা হেব যার 
ফেল সামিয়ক বিহ ার, eকিট িবকl sুেল েদoয়া aথবা sায়ী বিহ ার করা হেত পাের। eছাড়াo ছাt বা ছাtীেক eকিট বাধয্তামলূক দলীয় 
কাযর্কলাপ pিতেরাধী পরামশর্দান বয্বsায় পাঠােনা হেব। েয েকােনা সময় eকজন ছাt বা ছাtী দল সংkাn িkয়াকলােপ যুk আেছ বেল সেnহ করা 
হেল তার িপতা-মাতা, আiন বলবৎকারী eবং aনয্ানয্ সংি  বয্িkেদর জানােনা হেব। েযসব ছাtছাtী দল সংkাn িkয়াকলােপ aংশgহণ কের 
তােদর েsট eর আiন (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4)-e বিণর্ত পিরণাম েভাগ করেত হেত পাের। 
 

দলীয় িkয়াকলােপর কারেণ েযসব ছাtছাtী sুেল ভয় পায়, িবপn aথবা aিনরাপধ েবাধ কের, তারা aবশয্i িশkক-িশিkকা, 
পরামশর্দাতা, িpিnপাল, সহকারী িpিnপাল aথবা জিজর্ য়া িডপাটর্ েম  aব eডুেকশন eর নাম uেlখ না কেরi কথা বলা যায় 
eমন হটলাiন 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) নmের aথবা DeKalb কাuি  sুল িডিsk aয্ালাটর্  লাiন-e 1-
888-475-0482 নmের দল সংkাn িkয়াকলােপর বয্াপাের জানােব। েযসব ছাtছাtী দল ছাড়েত চায় তারা aবশয্i পথিনেদর্শ eবং 
সহায়ক পিরেষবা িদেত পােরন eমন িpিnপাল aথবা কমর্ীর সে  েযাগােযাগ করেব। sুল aথবা sুল িডিsk ছাtছাtী eবং িপতা-মাতােক েসi সব 

জনেগা ীর pিত ান সmেকর্  তথয্ িদেত পাের যারা দল ছাড়ার বয্াপাের ছাtছাtীেক সাহাযয্ কের। 
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ছাt বা ছাtী সংঘিটত aপরাধ বাধয্তামূলকভােব জানােনা 
 

sুেলর pশাসক, িশkক-িশিkকা eবং sুলিভিtক aনয্ানয্ কমর্ীরা আiেনর (O.C.G.A. § 20-2-1184) শতর্ ানসুাের aপরাধ সmেকর্  জানােবন। 
 

ছাt বা ছাtীর িনmিলিখত aসদাচরেণর aিভেযােগ kিতgsরা aবশয্i eকিট িলিখত aিভেযাগ দােয়র করেবন aথবা sুেলর pশাসন aথবা েকndীয় 
pশাসেনর কােছ েয ঘটনার aিভেযাগ eেসেছ eবং তােত েয আঘাত aথবা kিত হেয়েছ তার বণর্না িদেয় pিতেবদন পাঠােবন: (1) ছাt বা ছাtী 
কতৃর্ ক িশkক-িশিkকা, sুেলর aনয্ানয্ কমর্কতর্ া aথবা কমর্ীর oপর আkমণ aথবা aনয্ায়ভােব মারেধার করা; (2) ছাt বা ছাtী কতৃর্ ক aপর 
েকােনা ছাt বা ছাtীর oপর আkমণ aথবা aনয্ায়ভােব মারেধার করার aিভেযাগ; (3) uেdশয্মলূকভােব sুেলর সmিt েথেক  কের িশkক-
িশিkকা, sুেলর aনয্ানয্ কমর্কতর্ া, কমর্ী aথবা ছাt বা ছাtীর বয্িkগত সmিtর যেথ  kিত করার aিভেযাগ, যিদ sুেলর িpিnপােলর sাধীন িচnা 
aনযুায়ী েয kিতর aিভেযাগ করা হেয়েছ তােত ছাt বা ছাtীর দীঘর্েময়ািদ বিহ ার নয্াযয্ শািs বেল গণয্ করা যায়। 
 

েবআiিন/িবপjনক/সেnহজনক সামgী 
 

যখন েবআiিন, সেnহজনক aথবা িবপjনক সামgী aথবা sুল েথেক িনিষd করা হেয়েছ eমন সামgী পাoয়া যােব তখন 
ছাtছাtী aবশয্i aিবলেm pশাসক aথবা sুেলর েকােনা কমর্ীেক জানােব।  ছাtছাtীরা ei ধরেনর িজিনস sশর্ করেব না aথবা 
হােত িনেয় নাড়াচাড়া করেব না aথবা aনয্ ছাtছাtীেদর কাছ েথেক ei ধরেনর িজিনস gহণ করেব না। 
 

ভয় েদখােনা, িহংসাtক িkয়াকলাপ, astশst eবং মাদকdবয্ সmেকর্  জানােনার হটলাiন  
 

ছাtছাtীেদর জনয্ জিজর্ য়া িডপাটর্ েম  aব eডুেকশন eর uেদয্ােগ পিরচািলত ei হটলাiন ঘ াবয্াপী িরেপািটর্ ং বয্বsার সুিবধা েদয় যােত তারা 
astশst, িহংসাtক িkয়াকলাপ (যার মেধয্ ভয় েদখােনার ঘটনাo anভুর্ k) aথবা মাদকdেবয্র বয্াপাের 1-877-SAY-STOP (1-877-
729-7867) নmের aথবা DeKalb কাuি  sুল িডিsk aয্ালাটর্  লাiন-e 1-888-475-0482 নmের েটিলেফান কের eবং িনেজর 
নাম uেlখ না কের জানােত পাের। তথয্ নিথভুk করা হয় eবং sুল িডিsk o sানীয় আiন বলবৎকারী সংsার সে  আদানpদান করা হয়। 
িরেপাটর্  পাoয়ার পের তদn পিরচািলত হয়। 
 
ছাtছাtী কতৃর্ ক েসলেফান/ৈবদযু্িতন েযাগােযােগর সর ােমর বয্বহার 
 
সুপািরনেটনেড  কতৃর্ ক জাির করা পdিত aনযুায়ী ছাtছাtীরা সে  ৈবদযু্িতন েযাগােযােগর সর াম রাখেত পাের eবং বয্বহার করেত পাের। ei 
ধরেনর পdিতেত বলা আেছ েয পাঠgহেণর সময় ৈবদযু্িতন েযাগােযােগর সর াম বয্বহার করা যােব না eবং ei বয্বহার যােত sুেলর িশkামলূক 
uেdেশয্ িব  না ঘটায় aথবা িনরাপtার ঝঁুিকর কারণ না হয়। 
 
সব ছাtছাtী ৈবদযু্িতন েযাগােযােগর সর াম সmিকর্ ত িনmিলিখত িবিধ িল েমেন চলেব বেল pতয্াশা করা হয়।  (1)পড়ােশানার সময় 
(আনু ািনকভােব sুল  হoয়ার পর েথেক sুল িদবস েশষ হoয়া পযর্n) েফান িল সm ূণর্ বn কের (সাiেল  aথবা ভাiেbট েমাড-e নয়) েদখা 
যায় না eমন sােন সিরেয় রাখেত হেব (sুেলর িনেদর্শ aনযুায়ী, ধু পড়ােশানার জনয্ aনুেমািদত uেdেশয্i eর বয্িতkম হেত পাের; (2) 
েকােনা েটকs েমেসজ পাঠােনা যােব না, ধু পড়ােশানার জনয্ aনুেমািদত uেdেশয্i eর বয্িতkম হেত পাের;  (3) িচিকৎসা সংkাn তর 
pেয়াজন আেছ aথবা aনয্ানয্ asাভািবক aবsা আেছ eমন ছাtছাtীেদর েkেt sুেলর িpিnপাল ei সর ামিট বয্বহার করার িবেশষ aনমুিত 

িদেত পােরন যিদ eমন িনধর্ািরত হয় েয তা ছাt বা ছাtীর sােsয্র কারেণ aপিরহাযর্।   
 

পড়ােশানার সময় িপতা-মাতা/aিভভাবকেদর ছাt বা ছাtীেক েটিলেফান করা, i-েমল পাঠােনা aথবা েটকs েমেসজ পাঠােনা েথেক িবরত থাকেত 
বলা হয়। জ ির পিরিsিতেত িপতা-মাতা/aিভভাবক sুেলর েফান বয্বsা বয্বহার কের ছাt বা ছাtীর সে  েযাগােযাগ করেত পােরন। ei 
pতয্াশা িল না পূরণ হেল তার পিরণােম সর ামিটেক বােজয়াp করা হেত পাের। eছাড়াo, বােজয়াp করা সর ামিট ধু িপতা-মাতা/aিভভাবেকর 
কােছi েফরত েদoয়া হেব।  
 

মেন রাখেবন:  sুেলর িpিnপাল eর সুs  aনুমিত ছাড়া কাuেক sুেল aনয্ েকােনা বয্িkর ছিব aথবা িভিডo তুলেত েদoয়া 
যােব না। 
   

ছাtছাtীেদর দঢ়ৃভােব সতকর্  করা হেc যােত তারা েকােনা সময় ভীিতpদশর্নকারী/aনুপযkু বাতর্ া eবং/aথবা িচt ৈবদযু্িতন 
েযাগােযােগর সর াম aথবা i ারেনট/i ােনট eর মাধয্েম না পাঠায় কারণ sুল, বয্িkগত eবং/aথবা aপরাধমূলক েkেt eর 

তর পিরণাম হেত পাের।
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sুল িরেসাসর্ aিফসার 
 
sুল িরেসাসর্ aিফসােররা (SRO) হেলন েপাs-aনেুমািদত pাkন পুিলশ কমর্কতর্ া যােদর sুেলর িনরাপtা eবং সুরkার জনয্ িনধর্ািরত sুেল রাখা হয় 
যােত তাঁরা pিতেরাধ eবং হsেkপ কমর্সূিচ চাল ু করেত পােরন, ছাtছাtীেদর সামেন iিতবাচক আদশর্ sাপন করেত পােরন, aনয্ানয্ আiন 
বলবৎকারী কমর্ী eবং eেজিnর সে  েযাগসূt বজায় রাখেত পােরন, েসফ sুল pয্ান ৈতিরেত সাহাযয্ করেত পােরন eবং আiিন িবষয় o িবচার 
িবভাগীয় pিkয়া িল আরo ভােলাভােব বঝুেত সাহাযয্ করেত পােরন। তেব SRO-রা শৃ লারkাকারী নন।  ছাtছাtীেদর শৃ লারkাকারী বয্বsায় 
ৈদনিnন pশাসেন তাঁেদর pশাসেকর পিরবতর্  িহেসেব বয্বহার করা যােব না। pশাসিনক কমর্ীরা SROেদর আiন বলবৎ করার িবষেয় িবেশষ jান 
eবং aিভjতা বয্বহার করার জনয্ তাঁেদর সে  কাজ কেরন, িকn তাঁরা SRO eবং aনয্ানয্ আiন বলবৎকারী eেজিnর কমর্ীেদর eমন কাজ eবং 
aবsােন রাখা েথেক িবরত থাকেবন যােত তােঁদর কাযর্কািরতা সীিমত হেয় যায় aথবা তােত বাধা সৃি  হয়। sুল িডিsk eর কমর্ী িহেসেব SRO-রা 
সব কমর্ীেদর মত েপশাদার শতর্ িল েমেন চেলন। 
 
জিজর্ য়ার েsট eর আiেনর শতর্  aনুযায়ী eবং O.C.G.A. § 16-11-127.1 আiেনর সংjা aনসুাের সে  astশst রাখার জনয্, O.C.G.A. § 
16-13-24 েথেক O.C.G.A. § 16-13-32 আiেনর সংjা aনসুাের মাদকdবয্ সে  রাখার জনয্ জিজর্ য়ার aয্ােনােটেটড িkিমনাল েকাড eর 
টাiেটল 16 eর বণর্না aনযুায়ী েয েকােনা তর aপরাধ aথবা িনধর্ািরত তর aপরােধর জনয্ eবং aনয্েদর শারীিরক আঘাত করার জনয্, 
সরকাির aথবা বয্িkগত সmিtর kিত করার জনয্ eবং/aথবা sুেল বড় ধরেনর িবশৃ লা সৃি র জনয্, যার anভুর্ k হল সntাসবাদী মিক েদoয়া, 
যিদo তািলকািট eর মেধয্i সীিমত নয়, ছাtছাtীেদর aিভযুk eবং েgফতার করা হেত পাের। 
 
আiন ল ন করা হেয়েছ বেল সেnহ হেলi sুেলর pশাসেকরা aিবলেm SRO aথবা aনয্ানয্ আiন বলবৎকারী কমর্কতর্ ােদর জানােবন। যখন 
eকজন SRO, aনয্ানয্ আiন বলবৎকারী aথবা জ ির eেজিn sুেলর কয্াmাস-e হsেkপ, তদn, oয়ার◌্যা  েদoয়ার aনেুরােধ aথবা জ ির 
aবsায় সাড়া িদেয় aবsান কেরন, তখন sুেলর pশাসেনর দািয়েt থাকা কমর্ীরা তাঁেদর সুপািরশ িল েমেন চলেবন। eকজন যুk আেছ eমন সব 
েkেt eবং sুেল aনয্ সব তর পিরিsিতেত সমেয়ািচতভােব িপতা-মাতা/aিভভাবকেদর জানােত হেব। 
 
apাpবয়sেদর েযৗন আচরণ eবং aপরাধ, যার জনয্ eকজন apাpবয়s বয্িkর  pাpবয়s বয্িk িহেসেব িবচার হেত পাের 
(O.C.G.A. § 20-2-735), েসi সব ঘটনার পিরণাম eবং তােদর সmাবয্ aপরাধমূলক জিরমানার বয্াপাের িপতা-মাতা eবং 
aিভভাবেকরা যােত তাঁেদর িশ েদর জািনেয় রােখন তার জনয্ aনুেরাধ করা হেc। ei সংkাn তথয্ DeKalb িডিsk aয্াটিনর্র 

oেয়বসাiট-e পাoয়া যােব ei িঠকানায়: http://www.dekalbda.org/DocumentView.aspx?DID=274&DL=1। 
 
কয্াmােসর সরুkা কমর্ী 
কয্াmােসর সুরkা কমর্ীরা (CSP) কয্াmােসর িkয়াকলােপর oপর নজর েরেখ eবং কমর্ী o ছাtছাtী সুরkার জনয্ tপূণর্ eমন সতকর্ তামলূক 
বয্বsা েলা িনেয় sুেলর িনরাপtা রkা কেরন eবং sুল ভবন িল eবং মােঠর oপর নজরদাির চািলেয় eবং েসi সব sােনর িনরাপtা িনি ত কের 
িশkা pিkয়ার জনয্ sুেল eকিট uপযুk পিরেবশ বজায় রাখেত সাহাযয্ কেরন। সব মাধয্িমক sুল eবং েবশ aেনক িল pাথিমক sুেল CSP-েদর 
কােজর দািয়t েদoয়া হয়। 
 
িকেশার-িকেশারী/pাpবয়s গািড় চালকেদর দািয়t আiন (TAADRA) 
aনgুহ কের মেন রাখেবন েয SB 100 যা eিpল 16, 2015-e sাkিরত হেয়েছ, িটনeজ aয্া  aয্াডাl াiভার েরসপনিসিবিলিট aয্াk eর 
তাৎপযর্পূণর্ পিরবতর্ ন কেরেছ eবং eর ফেল aতয্n েবিশ পিরমােণ aননেুমািদত aনপুিsিত eবং িনিদর্  শািsমলূক আiন ল েনর ঘটনার েkেt 
sুল িলর ছাtছাtীেদর আiন না মানা সংkাn তথয্ জমা েদoয়ার শতর্  তুেল েদoয়া হেয়েছ।  জলুাi 1, 2015 েথেক গািড় চালেকর লাiেসn aথবা 
গািড় চালােনা েশখার পারিমট পাoয়ার জনয্ sুল িলেক pতয্য়ন করেত হেব েয ছাtছাtীর নাম তািলকাভুk আেছ eবং তােক েকােনা পাবিলক 
aথবা pাiেভট sুল েথেক বিহ ার করা হয়িন।  জলুাi 1, 2015 েথেক  কের sুল িল নতুন সািটর্ িফেকট aব sুল eনেরালেম  ফমর্ eবং 
সািটর্ িফেকট aব eিলিজিবিলিট ফর েরেsােরশন aব াiিভং িpিভেলেজস ফমর্ বয্বহার করেব। 
 
দীঘর্েময়ািদ িব সিৃ কারী ছাtছাtী 

 
েযসব ছাtছাtী দীঘর্েময়ািদ েkেt kােস িব  ঘটায় তােদর েkেt eকিট eকািধক ধাপিবিশ  হsেkপ pিkয়া বয্বহার কের eবং unিতর oপর 

ধারাবািহকভােব নজর েরেখ েরসপn টু i ারেভনশন (RtI) eর মাধয্েম সমসয্ার সমাধান করা হয়।  kমাnেয় বিধর্ত পিরণােমর মেধয্ pাথিমক 

িব  সৃি কারী ঘটনার েkেt RtI pিkয়ার 1ম ধাপ েথেক ধারাবািহকভােব িব  সৃি কারী আচরেণর েkেt 3য় ধাপ কােজ লাগােনা হয়। RtI 
pিkয়ার pাথিমক নজর হল েয আচরণগত সমসয্া শনাk করা হেয়েছ তা সংেশাধেনর জনয্ হsেkপ পিরকlনা ৈতির করা eবং তার বাsব পায়ণ 
করা। 
 
ধারাবািহকভােব িব  সৃি কারী ছাtছাtীেদর sাkিরত চুিkসহ িশkানিবশ িহেসেব রাখা হেত পাের। িরেসাসর্ কমর্কতর্ া eবং িপতা-মাতার সে  যুk 

হেয় pশাসিনক কমর্ীরা eকেt eকিট শািsমলূক সংেশাধন পিরকlনা ৈতির করেবন। ধারাবািহকভােব িব  সৃি কারী ছাtছাtীেদর িডিsk eর আiিন 
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ৈবধ pিkয়ার নািনর জনয্ পাঠােনার আেগ িরেসাসর্ কমর্কতর্ ােদর (aথর্াৎ পরামশর্দাতা, সমাজকমর্ী, sুেলর মেনািবদ, SST সভাপিত aথবা 
ছাtছাtীর িবেশষj সহায়ক) কােছ হsেkপ বয্বsার জনয্ পাঠােনা হেব। 
 
sুেড  সােপাটর্  িটম 
 
sুেড  সােপাটর্  িটম (SST) িটয়ার 3 পযর্ােয়র হsেkপ eবং/aথবা ছাtছাtীর মলূয্ায়েনর eকিট সমসয্া সমাধােনর দল যারা ছাtছাtীেদর 

pািত ািনক পড়ােশানা, আচরণ aথবা aনয্ ধরেনর সমসয্ার সমাধােনর জনয্ হsেkপ পিরকlনার aনসুnান কের।  SST eর হsেkেপর পযর্ায় িল 

ধু তখনi বাsব পায়ণ করা হেব যখন হsেkেপর িবিভn পযর্ােয়র মেধয্ িদেয় kমাnেয় agগিতর সময় েস িলর pেয়াজন হেব। 
 
ছাt বা ছাtী eকবার SST/িটয়ার 3-e েপৗঁেছােল eকিট িনিদর্  সময়কােলর জনয্ হsেkপ বয্বsার বাsব পায়ণ করা হয়। যিদ শািsমলূক বয্বsার 
জনয্ কিমিটর aংশ িহেসেব সহকারী িpিnপাল eবং/aথবা িশkক-িশিkকার কতৃর্ ক বাsব পায়ণ করা হেয়েছ eমন হsেkপ বয্বsার তেথয্র 
িভিtেত SST/ িটয়ার 3 eর পিরকlনা সফল না হয়, aিতিরk িবকl হsেkপ eবং সংেশাধন করা হয় eবং িনিদর্  aিতিরk সমেয় তার বাsব 
পাজ়জ়য়ণ করা হয়। ফলাফল পযর্ােলাচনার জনয্ পরবতর্ী eকিট SST সভার সময়সূিচ িsর করা হয়। ছাtছাtীর jান সmnীয় eবং pািত ািনক 

পড়ােশানার শিk eবং দবূর্লতা িল eবং/aথবা আচরণগত/সামািজক eবং মানিসক aবsান িনধর্ারেণর জনয্ eকিট মানিসক o িশkা িবষয়ক 
মলূয্ায়েনর জনয্ িপতা-মাতােক aনেুরাধ করেত পাের। 
 
যিদ ছাt বা ছাtী aসুিবধার সm ুখীন হেত থােক eবং েযসব হsেkপ পিরকlনার বাsব পায়ণ করা হেয়েছ তােত ছাt বা ছাtী েকমন সাড়া িদেc 

তার oপর িভিt কের িবেশষ িশkার কােছ পাঠােনার pেয়াজন হেত পাের। যিদ ei ধরেনর েকােনা িবেশষ সুপািরশ করা হয়, তাহেল পয্ােরnাল 

কনেসn ফর iভয্ালেুয়শন (PCE) িনেত হেব eবং সমs লভয্ uপাt পযর্ােলািচত হেব মলূয্ায়ন পdিতর a  িহেসেব। uপােt anভুর্ k হেত পাের 
SST/RtI েরকডর্ , আেগ সমাp সমs uপাt o সমs মূলয্ায়ন সহ। িবেশষ িশkা পিরেষবার জনয্ পড়ুয়ার সামথর্য্ িনণর্েয় তখন eকটা িবেশষ িশkা 
েযাগয্তা ৈবঠক হেব। 

 
ছাtছাtীেক kাস েথেক aপসারেণর জনয্ েpসেম  পযর্ােলাচনা পdিত 
 
েsট eর আiন (O.C.G.A. § 20-2-738)  aনসুাের eকজন িশkক-িশিkকা kাস েথেক eকজন ছাt বা ছাtীেক aপসারণ করেত পােরন েয 
বারবার aথবা যেথ  পিরমােণ িশkক-িশিkকাদার িশkাদান িkয়াকলাপ পিরচালনার সামেথর্য্ হsেkপ কেরেছ, ei শতর্ সােপেk েয oi ছাt বা 
ছাtীর বয্াপাের iিতপূেবর্ িরেপাটর্  করা হেয়েছ aথবা িশkক-িশিkকার িনধর্ারণ aনযুায়ী ছাt বা ছাtীর আচরণ তার সহপাঠী aথবা িশkক-িশিkকা 
িনরাপtার েkেt তাৎkিণক ঝঁুিকর কারণ হেয়েছ। ে ণীকk েথেক তাৎkিণক aপসারেণর েkেt িশkক-িশিkকা sুল িদবেসর সমািp aথবা 
পরবতর্ী sুল িদবেসর সূচনার মেধয্ িpিnপাল aথবা sুেলর aনয্ েকােনা pশাসেকর কােছ eকিট িলিখত সুপািরশ জমা েদেবন। pশাসক kাস েথেক 
ছাt বা ছাtীর aপসারেণর পের eকিট sুল িদবেসর মেধয্ ছাtছাtীর িপতা-মাতার কােছ ei মেমর্ eকিট িলিখত েনািটশ পাঠােবন েয েসi ছাt 
ছাtীেক kাস েথেক aপসারণ করা হেয়েছ। েসi সে  িশkক-িশিkকার সুপািরশ eবং কীভােব িপতা-মাতা sুেলর pশাসেকর সে  েযাগােযাগ করেত 
পােরন েসi িবষেয় তথয্ থাকেব।  uপেরর সুপািরশ aনযুায়ী যখন eকজন িশkক-িশিkকা kাস েথেক eকজন ছাt বা ছাtীেক aপসারণ করেবন, 
তখন pশাসক sুল িদবেসর সমািpর aথবা পরবতর্ী sুল িদবেসর সূচনার মেধয্ িশkক-িশিkকার সে  আেলাচনা করেবন।  kাস েথেক aপসারেণর 
কারণ সmেকর্  pশাসক ছাt বা ছাtীেক েমৗিখক aথবা িলিখত েনািটশ েদেবন। যিদ ছাt বা ছাtীেক oi eকi kােস িফিরেয় েনoয়ার বয্াপাের 
িশkক-িশিkকা তারঁ সmিত না েদন aথবা ছাtছাtীর aসদাচরেণর কারেণ তার sুেল িফের যাoয়া সmব না হয় (েযমন ছাtছাtীর আচরণিবিধ - 
ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার িবিধর বড় ধরেনর ল ন), তাহেল pথম িদন েশেষর মেধয্ pশাসক ছাt বা ছাtীর েkেt 
পিরণাম িনধর্ারণ করেবন যার anভুর্ k হেত পাের sুেলর aভয্nের সামিয়ক বিহ ার aথবা sুেলর বাiের দশ িদন পযর্n সামিয়ক বিহ ার। দশ 
িদেনর েবিশ সমেয়র জনয্ সামিয়ক aথবা sায়ী বিহ ার ধু নািন কমর্কতর্ া aথবা েবাডর্  aব eডুেকশনi বলবৎ করেত পাের। 
 

যিদ িশkক-িশিkকা eকi kােস ছাt বা ছাtীর িফের যাoয়ার বয্াপাের তাঁর সmিত না েদন eবং pশাসক aনয্ েকােনা শািsমলূক পদেkপ না েনন, 
তাহেল pশাসক ে ণীকk েথেক aপসারেণর পের িdতীয় িদেনর মেধয্ েলাকাল েpসেম  িরিভu কিমিটর সভা ডাকেবন eবং েসi ছাt বা ছাtী 
িশkক-িশিkকার kােস িফিরেয় েদoয়া যােব িক না েস িবষেয় কিমিট িসdাn েনেব। kাস েথেক aপসারেণর পের িতন িদেনর মেধয্ কিমিটর িসdাn 
িনেত হেব। anবর্তর্ী সমেয় pশাসক ছাt বা ছাtীর জনয্ eকিট সামিয়ক েpসেম  eর বয্বsা করেবন (েয ে ণীকk েথেক ছাt বা ছাtীেক aপসারণ 

করা হেয়েছ েসখােন নয়, যিদ না িশkক-িশিkকা েসi aনমুিত েদন)। যিদ েকােনা িশkক-িশিkকা eকিট sুল বেষর্ তার েমাট ছাtসংখয্ার মেধয্ 
দiুেয়র েবিশ ছাtছাtীেক aপসারণ কেরন যােদর পরবতর্ীেত েলাকাল েpসেম  িরিভu কিমিট kােস িফিরেয় েদন ei কারেণ েয েসi kাসিট oi 
ছাtছাtীর পেk ে  লভয্ িবকl, তাহেল oi িশkক বা িশিkকােক ে িণকk পযর্েবkণ eবং নিথপেtর িভিtেত kাস পিরচালনা aথবা aনয্ানয্ 
দkতার unিতকেl eকিট েপশাদার unয়ন পিরকlনা সm ূণর্ করেত হেব। 
 

pিতিট sুল eবং েস ার eর িpিnপাল কমপেk eকিট িতন সদেসয্র েলাকাল েpসেম  িরিভu কিমিট গঠন করেবন।  কিমিটর সদসয্ িহেসেব sুেলর 
ফয্াকািl দজুন িশkক-িশিkকা eবং eকজন িবকlেক িনবর্াচন করেবন eবং িpিnপাল eকজন কমর্ীেক িনবর্াচন করেবন (িpিnপাল eর sাধীন 
িসdাn aনসুাের sুেল eকািধক েলাকাল েpসেম  িরিভu কিমিট থাকেত পাের, িকn pিতিট কিমিটেত uপের বিণর্ত পdিতেত িনবর্ািচত িতনজন 

সদসয্েক aবশয্i রাখেত হেব)।  কিমিটর িনবর্াচন িনmিলিখত পdিতেত eেগােব:  (1) িpিnপাল েscােসবক eবং মেনানীত বয্িkেদর নাম চাiেবন; 
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(2) ফয্াকািlর সভায় েগাপন েভাট হেব; (3) eকজন িশkক বা িশিkকা ফলাফল িহসাব করেবন;  (4) েভােটর ফলাফল ফয্াকািlেক জানােনা 
হেব। pশাসক শািsমলূক পদেkপ gহণ না করা সেtto যখন েকােনা িশkক-িশিkকা eকিট ছাt বা ছাtীেক তাঁর kােস িফিরেয় েনoয়ার জনয্ সmিত 
েদন না, তখন েলাকাল েpসেম  িরিভu কিমিট (সদসয্েদর সংখয্ািধেকয্র েভােট) ছাt বা ছাtীেক েকাথায় রাখা হেব তা িনধর্ারণ কেরন (শতর্  হল 

িশkক-িশিkকা কতৃর্ ক uপের বিণর্ত িরেপাটর্  পাঠােনা aথবা ছাt বা ছাtী কতৃর্ ক মিক েদoয়ার ঘটনা ঘটা)।  কিমিট যিদ মেন কের েয (1) ছাt বা 
ছাtী oi িশkেকর kােস পাঠােনাi সবেচেয় ভােলা aথবা eকমাt িবকl তাহেল কিমিট েসi কাজ করার জনয্ aনেুমািদত কতৃর্ পk; aথবা  (2) 

কিমিট চাiেল ছাt বা ছাtীেক uপযুk পদেkপ gহেণর জনয্ pশাসেকর কােছ পাঠােত পাের। 
 

কিমিটর ei িসdাn িলিখত হেব eবং িশkক-িশিkকা ছাt বা ছাtী তাঁর kােস িফিরেয় িনেত aসmত হoয়ার পের িতনিট sুল িদবেসর মেধয্ িসdাn 

িনেত হেব।  যিদ েলাকাল েpসেম  িরিভu কিমিট ছাt বা ছাtীেক েসi kােস েফরত না পাঠােনার িসdাn েনয় েয kাস েথেক তােক aপসারণ করা 
হেয়িছল, তাহেল pশাসক ছাt বা ছাtী aনয্ eকিট uপযুk kােস, sুেলর aভয্nের সামিয়ক বিহ ার aথবা sুেলর বাiের সামিয়ক বিহ ােরর শািs 
িদেয় রাখেত পােরন।  sুেলর িভতের aথবা sুেলর বাiের সামিয়ক বিহ ার দশ িদন পযর্n সময়কােলর জনয্ হেত পাের।  েয েকােনা eবং সব 

শািsমলূক পদেkপ সmেকর্  িপতা-মাতােক িলিখতভােব জানােনা হেব, িচিঠ পািঠেয় aথবা sুেড  িডিসিpন েরফারাল ফমর্ পািঠেয়। েনািটেশর 

pািpsীকার করার aনেুরাধ কের িপতা-মাতার জনয্ eকিট েনাটo সংযুk হেব। 
 

pিতেরাধ/হsেkপ 
 

ছাtছাtীেদর জনয্ pিতেরাধ/হsেkেপর েবশ aেনক কমর্সূিচ আেছ যার মেধয্ আেছ সহপাঠীেদর মধয্sতা, িববাদ সমাধােনর জনয্ kাস, 
মাদক িবষয়ক িশkার kাস, িপতা-মাতাসুলভ দািয়t পালেনর kাস, চািরিtক িশkা, sুেলর aভয্nের সামিয়ক বিহ ার/জীবনধারেণর 
জনয্ pেয়াজনীয় দkতার pিশkণ, ভয় েদখােনার ঘটনা সmেকর্  সেচতন কের eমন িkয়াকলাপ eবং aনয্ানয্ কমর্সূিচ o িkয়াকলাপ। 
POINTS (সফল হoয়ার জনয্ pেয়াজনীয় ঐিcক হsেkেপর বয্বsা) ছাtছাtীেদর িববাদ িনরসেন, সহপাঠীেদর চাপ সামলােত, েkাধ 
িনয়ntণ করেত eবং aনয্েদর সে  েযাগােযাগ sাপন করেত সাহাযয্ কের। েযসব ছাtছাtী মারিপেট জিড়েয় পেড় তােদর -e পাঠােনা 
হেত পাের, েযিট হল ছাtছাtীেদর জনয্ শিনবাের aনিু ত eকিট িববাদ েমটােনার kাস। ছাtছাtীেদর মেধয্ িবিভn সমসয্া 
শািnপূণর্ভােব সমাধােনর pেচ ােক আরo েজারদার করেত িপতা-মাতােকo aংশgহেণর জনয্ aনেুরাধ করা হয়। 
 

GRIP (ফলাফল লাভ হsেkপ/pিতেরাধ) হল মাদকdবয্ সmিকর্ ত িশkা কমর্সূিচ যা মাদকdবয্/িনিষd dবয্ সmিকর্ ত aপরাধ 
ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পুিsকার িবিধ aনযুায়ী pথমবােরর জনয্ কেরেছ eমন 
ছাtছাtীেদর জনয্ েদoয়া হয়। aপরাধ #5a(ব ন/িবি়k/aিভpায়) eর িবিধ ল নকারীরা aথবা েযসব ছাtছাtীেক তর 
aপরােধর aিভেযােগ aথবা eকািধক aপরােধর aিভেযােগ aিভযুk করা হেয়েছ তারা েযাগয্ নয়, যিদ না DeKalb েবাডর্  aব 
eডুেকশন eর নািন কমর্কতর্ া aনয্রকম িনেদর্শ েদন। 
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িনরাপদ sুল িনরীkা 
 

DeKalb কাuি  sুল িডিsk িনরাপদ eবং সশুৃ ল িশkার পিরেবশ িনি ত করেত দায়বd। গেবষণা aধয্য়েন েদখা েগেছ েয িহংসাtক eবং aপরাধমলূক 
আচরণ pিতেরাধ eবং hাস করার জনয্ ছাtছাtীর তttাবধান aতয্n tপণূর্। ছাtছাtীরা যােত sুেল িনরাপদ েবাধ কের তার জনয্ pাpবয়s বয্িkর 
তttাবধান pেয়াজন।  সতুরাং, িনরাপদ sুল িনরীkা aথর্াৎ েসফ sুল aিডট eর uেdশয্ হল ছাtছাtীর oপর pাpবয়s বয্িkর তttাবধান o নজরদাির, 
িবেশষত utরেণর সমেয়; DCSD ছাtছাtীর আচরণিবিধ - ছাtছাtীর aিধকার, দািয়t eবং চািরিtক unিত পিুsকা aনযুায়ী uপযkু আচরেণর িবিধ িল 
ছাtছাtীরা বঝুেত েপেরেছ িক না তার মলূয্ায়ন; যিদ কয্াmােস েকােনা সংকট েদখা েদয় তাহেল কমর্ীরা পdিত িল েবােঝন িক না তা িনি ত করা; eবং 
ছাtছাtী sুেল িনরাপদ েবাধ কের িক না তা িনি ত করেত যেথcভােব িনবর্ািচত ছাtছাtীেদর  িনেয় সমীkা পিরচালনা করা; 
 
েসফ sুল aিডট eর লkয্ হল যােত ছাtছাtী eবং কমর্ীরা িনরাপদ eবং সশুৃ ল পিরেবেশ িশখেত পাের eবং কাজ করেত পাের।  ei িনরীkা পিরচালনার 
uেdশয্ িল হল: (1) sুল িদবেসর সূচনা eবং সমািpর সময় কমর্ীেদর তttাবধান সmেকর্  sানীয় sুেলর pশাসকেদর sুলিভিtক তথয্ েদoয়া; (2) sুেল 
িনরাপtার িবষেয় ছাtছাtীেদর aনভূুিত সmেকর্  তথয্ সংgহ eবং pদান; (3) সংকটকালীন সমেয় aনসুরণ করেত হেব eমন পdিত সmেকর্  সেচতনতা 
কমর্ীেদর আেছ িক না েস সmেকর্  তথয্ েদoয়া; eবং (4) ভবন o পিরেবশ পরীkা। 
 
সারা বছর ধের pিশkণpাp িনরাপদ sুল aয্াডিমিনেsটর যেথcভােব িনবর্াচেনর মাধয্েম িনরীkা পিরচালনা করেবন।  sুল ভবেন pেবেশর পের দেলর 
েনতা িpিnপালেক তাঁেদর uপিsিত সmেকর্  জানােবন। িনরীkা দেলর সদসয্রা, যােদর সে  sুেলর মানিচt, ঘ া পড়ার সময়সিূচ eবং িনরীkা sরণতািলকা 
থােক, sুল কয্াmােসর িনধর্ািরত eলাকায় যােবন eবং িনরীkা চলাকালীন নিথপেt anভুর্ k তথয্ পযর্েবkণ করেবন। ei pিkয়ািট সmণূর্ হেত সাধারণত 
পয়ঁিtশ (35) িমিনেটর মত সময় লােগ।  pাথিমক eবং মাধয্িমক sুেলর জনয্ eকিট সপুািরশকৃত পdিত aনুসাের িনরীkার নmর েদoয়া হেব।  িনরীkার 
ফলাফল সপুািরনেটনেড , েডপিুট সপুািরনেটনেড , sুল িলডারিশপ aয্া  aপােরশনাল সােপাটর্ , িচফ িলগয্াল aিফসার, িরিজoনাল সপুািরনেটনেড , 
িpিnপাল eবং সহকারী িpিnপালেদর জানােনা হেব। 
 
েসফ sুল aিডট যােত িব sভােব পিরচািলত হয় তা িনি ত করেত েসফ sুল aিডট pিশkণ মিডuল ৈতির করা হেব।  েসফ sুল aিডট pিkয়া বঝুেত 
eবং বয্বহার করেত কয্াmােসর শনাk করা কমর্ীেদর pিশkণ েদoয়া হেব eবং পরীkা করা হেব। eছাড়াo sুেলর pশাসক, sুেলর কমর্ী eবং ছাtছাtীরা 
েসফ sুল aিডট pিkয়া সmেকর্  েপশাদার িশkা gহেণর সেুযাগ পােবন।  eটা pতয্ািশত েয েসফ sুল aিডট eর বয্বহােরর ফেল শািsমলূক কারেণ সপুািরশ 
eবং সামিয়ক বিহ ােরর সংখয্া কেম যােব। 
 
ছাtছাtীেদর েপাশাক িবিধ 
 

sুেলর পিরেবশ িশkাgহেণর পেk aনুkল হেত হেব। ছাtছাtীর বািহয্ক প sুেলর পিরেবেশ iিতবাচক aথবা েনিতবাচক pভাব েফলেত পাের।  ছাtছাtীরা 
aবশয্i sুল িডিsk eর েপাশাক িবিধর শতর্ িল েমেন চলেব। েযসব ছাtছাtী িনেচর বণর্না aনযুায়ী েপাশাক িবিধর শতর্ িল েমেন চলেত বয্থর্ হয়, তারা 
aপরাধ #25 - ছাtছাtীর েপাশাক িবিধ ল েনর জনয্ aিভযkু হেত পাের (পৃ া 43-44 েদখনু): 
 

 ছাtছাtীেদর কােছ eটা pতয্ািশত েয তারা িবেশষ কমর্সিূচেত িনরাপtা সংkাn সব িবিধ িল েমেন চলেব যার মেধয্ সরুkা েপাশাক, িনরাপtা 
চশমা পরা eবং aনয্ানয্ aনু প শতর্  anভুর্ k। 

 িশkা pিkয়ায় িব  ঘটায়  aথবা aনয্ানয্ ছাtছাtী, কমর্ী aথবা aিতিথেদর sাsয্ aথবা িনরাপtার পেk িবপjনক eমন জামাকাপড়, গয়না, 
uিl, শরীের িছd করা aথবা aনয্ানয্ শারীিরক aলংকার পরার িনিষd। 

 যিদ ছাt বা ছাtী eমন জামাকাপড়, pতীকিচh, pতীক, uিl, শরীের িছd কের পরেত হয় eমন িজিনস, গয়নাগাঁিট aথবা aলংকার পের aথবা 
সে  রাখা যা দলীয় িkয়াকলাপ aথবা িনিষd সামgী, মাদকdবয্, মদ aথবা তামােকর বয্বহারেক uৎসািহত কের, তাহেল তা িনিষd। 

 আপিtকর eবং/aথবা a ীল শb, িচt, েরখািচt, েরখা ন pদশর্ন কের aথবা যােত eমন শb aথবা বাকয্াংশ anভুর্ k যা িহংসাtক, িবঘন 
সিৃ কারী, েযৗন udীপনা জাগায়, রাজৈনিতক/সামািজকভােব িবতিকর্ ত শb aথবা িচt aথবা eমন শb বা বাকয্াংশ যা েকােনা বয্িkর জািতগত 
পিরম ল, বণর্, জািত, জািতগত uৎপিt, ধমর্ীয় িব াস, েযৗন aিভমখুীনতা aথবা pিতবnকতার কারেণ aবমাননানকর, eমন জামাকাপড়, 
uিl aথবা aনয্ানয্ aলংকার পিরধান করা িনিষd। 

 
েকামেরর িনেচ পয্া  পরা, েপট eবং বেুকর মধয্বতর্ী eলাকা pদশর্ন, হlার টপ/টয্া  টপ, টপ/bাuজ যা বk-িবভািজকা pদশর্ন কের, খবু েছাট শটর্ s, জািল 
েদoয়া/িভতর পযর্n েদখা যায় eমন েপাশাক, ি প- প, িহল ছাড়া িবটuiন-দয্-েটা জতুা, শয়নকেk বয্ব ত জতুা aথবা শরীেরর নড়াচড়ায় বাধাদানকারী 
জতুা eবং বড় ধরেনর কাটা আেছ eমন েপাশাক, পয্া  aথবা sাটর্  পরা িনিষd। 
মেন রাখেবন: ছাtছাtীর েপাশাক সmিকর্ ত েকােনা aিতিরk শতর্ াবলী আেছ িক না তা জানার জনয্ ছাtছাtী/িপতা-মাতােক িনিদর্  
sানীয় sুেলর পিুsকা পযর্ােলাচনার জনয্ aনেুরাধ করা হেc। 
 
 
েখেলায়াড়সলুভ আচরেণর িবিধ 
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েখেলায়াড়সুলভ আচরণেক eকিট শb িদেয় বয্াখয্া করা যায়: সmান। আমােদর িনেজেদর pিত, sুেলর pিত eবং sুেল আগত 
aিতিথেদর pিত সmান pদশর্ন করেল ধু েয জনেগা ীর কােছ eকিট iিতবাচক বাতর্ া যায় তাi নয়, আমােদর sুেল যারা 
pিতেযািগতামলূক িkয়াকলােপ aংশgহণ কের তােদর সকেলর কােছi েসi বাতর্ া েপৗঁছায়। 
 
aংশgহণকারীেদর দািয়t: 
 

 uপযুk ভাষার বয্বহার; 

 aিতিথ aথবা েহাs িহেসেব িবেরাধী পkেক সmান pদশর্ন কেরা; 
 সব সময় িনেজেক িনয়ntণ কেরা; 
 কমর্কতর্ ার িবচার eবং িবিধর বয্াখয্ােক মযর্াদা pদশর্ন কেরা; 
 iিতবাচকভােব েতামার sুেলর pিতিনিধt করার দািয়t gহণ কেরা; 
 eমনভােব কাজ কেরা যােত দশর্কেদর মেধয্ eকিট iিতবাচক দিৃ ভি  গেড় oেঠ; 

 লড়াiেয় িনযুk সব েখেলায়ােড়রা eবং পিরবতর্  েখেলায়ােড়রা যারা pিতেযািগতা চলাকালীন েব  eলাকার বাiের যায় eবং 
যােদর বতর্ মান pিতেযািগতা েথেক বিহ ার করা হয় তােদর েkেt বাiের বেস থাকার িবিধ pেযাজয্ হেব; 

 যিদ েখলা পিরচালনাকারী কমর্কতর্ ার eিkয়ারভুk িবষয় নাo হয়, তাহেলo pিতেযািগতার আেগ eবং পের েখেলায়ােড়রা 
ভােলা েখেলায়াড়সুলভ মেনাভাব pদশর্ন করেব eটাi pতয্ািশত। ঠা া করা, লড়াi করা iতয্ািদ আচরণ িনিষd। 
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আলাদা কের রাখা eবং িনয়ntণ 
 

জলুাi 8, 2010-e জিজর্ য়ার েবাডর্  aব eডুেকশন জিজর্ য়ার sুেল িনয়ntণ বয্বsার বয্বহার সmেকর্  িবিধ 160-5-1.35 aনেুমাদন 
কেরেছ। শতর্ ানসুাের DeKalb েবাডর্  aব eডুেকশন েবাডর্  eর eকিট নীিত, েডসিkpর েকাড JGF (2) aেkাবর 7, 2010 তািরেখ 

aনেুমাদন কেরেছ যার মাধয্েম েsট eর িবিধ িলর শতর্  পূরণ হেয়েছ। িনেচ DeKalb eর নীিতিট েদoয়া হল। 
 

েবাডর্  eর আলাদা কের রাখা eবং িনয়ntণ সmিকর্ ত নীিত 
েডসিkpর েকাড: JGF (2) 

  

DeKalb কাuি  েবাডর্  aব eডুেকশন ভিতর্  হেয়েছ eমন ছাtছাtীেদর শারীিরকভােব িনয়ntেণ রাখা সংkাn িনরাপt pশাসেনর িনmিলিখত pিমত 

মান িনিদর্  কের িদেয়েছ। 
  

1. জিজর্ য়া িডপাটর্ েম  aব eডুেকশন eর িবিধ 160-5-1-.35 eর সংjা aনসুাের রাসায়িনক িনয়ntন, যািntক িনয়ntণ aথবা pবণতা িনয়ntেনর 

বয্বহার DeKalb কাuি  sুল িডিsk e িনিষd। 
 

2. জিজর্ য়া িডপাটর্ েম  aব eডুেকশন eর িবিধ 160-5-1-.35 eর সংjা aনসুাের আলাদা কের রাখার পdিতর বয্বহার DeKalb কাuি  sুল 

িডিsk e িনিষd।   
a. আলাদা কের রাখার মেধয্ েসi সব পিরিsিত anভুর্ k নয় েযখােন িড-eসকয্ােলশন pযুিk aথবা িনয়ntেণ pিশিkত eকজন কমর্ী 

ছাt বা ছাtীর সে  eকi তালাবn নয় eমন ঘের uপিsত আেছন। 
b. আলাদা কের রাখার মেধয্ "টাiম-আuট" anভুর্ k নয়, যােক আচরণগত হsেkপ বলা হয় eবং যােত ছাt বা ছাtীেক িশkাgহেণর 

িkয়াকলাপ েথেক সামিয়কভােব সিরেয় রাখা হয় িকn যােত ছাt বা ছাtী eকিট sােন বnী কের রাখা হয় না।  
c. sুেলর aভয্nের সামিয়ক বিহ ার, আটেক রাখা, ছাtছাtীর aনেুরােধ ে ণীকেkর eকিট aনয্ sােন তােক িবরাম েদoয়া aথবা 

eকিট পৃথক বn নয় eমন কেk রাখার ঘটনা আলাদা কের রাখার anভুর্ k নয়। 
 

3. শারীিরকভােব িনয়ntণ ধু তখনi বয্বহার করা হেব যখন ছাt বা ছাtী তার িনেজর aথবা aনয্েদর তাৎkিণক িবপেদর কারণ eবং েসi ছাt 
বা ছাtী তুলনামলূকভােব কম িনিবড় আচরণগত হsেkেপ সাড়া েদয় না যার anভুর্ k হল েমৗিখক িনেদর্শ aথবা aনয্ানয্ িড-eসকয্ােলশন 

েকৗশল।  
a. শারীিরক িনয়ntেণর মেধয্ e িল anভুর্ k নয়: সীিমত শারীিরক সংsশর্ eবং/aথবা ছাtছাtীেদর িনরাপtার জনয্ aনয্িদেক 

পিরচালনা, শারীিরক িনেদর্শ েদoয়া aথবা েকােনা দkতার িশkা েদoয়ার সময় সূt ধিরেয় েদoয়া, মেনােযাগ পুনরায় aনয্িদেক 

পিরচািলত করা, েকােনা aবsােন িনেদর্শ েদoয়া aথবা sাcnয্ েদoয়া। 
b. শারীিরক িনয়ntণ েযসব েkেt বয্বহার করা হেব না: 

i. শািsমলূক বয্বsা aথবা শািs িহেসেব; aথবা 
ii. যখন ছাt বা ছাtী িনরাপেদ িনয়ntণ করা যােc না, aথবা 

iii. যখন ছাtছাtীর িশkা সংkাn েরকডর্  eর বণর্না aনযুায়ী ছাt বা ছাtীর মনsািttক, িচিকৎসা সংkাn aথবা 
শারীিরক aবsার কারেণ হsেkেপর বয্বsা করা uিচত হেব না। 

c. যখন ছাt বা ছাtী আর তার িনেজর aথবা aেনয্র তাৎkিণক ঝঁুিকর কারণ না হয় aথবা যিদ েদখা যায় ছাt বা ছাtী pচ  

যntণায় আেছ, তখন সব শারীিরক িনয়ntণ aিবলেm সমাp করেত হেব। 
 

4. েকােনা কমর্ী শারীিরক িনয়ntেণর বাsব pেয়াগ করার আেগ তােঁক aনেুমািদত pিশkণ কমর্সূিচ সm ূণর্ করেত হেব। 
a. aনেুমািদত pিশkণ কমর্সূিচেত iিতবাচক আচরণগত হsেkপ েকৗশল ধারাবািহকভােব pেয়াগ করা হেব eবং েসi সে  pিতেরাধ 

eবং িড-eসকয্ােলশন েকৗশল eবং িনয়ntণo বয্বহার করা হেব। 
b. pদt pিশkণ সmেকর্  sুল eবং কমর্সূিচেত িলিখত eবং ৈবদযু্িতন নিথপt eবং pেতয্ক pিশkেণর aংশgহণকারীেদর তািলকা 

রাখেত হেব। ei ধরেনর নিথপেtর pিতিলিপ জিজর্ য়া িডপাটর্ েম  aব eডুেকশন-েক aথবা েয েকােনা সাধারণ মানষুেক িদেত হেব। 
c. যখন শারীিরক িনয়ntণ িবষেয় pিশkণpাp কমর্ীেদর aনপুিsিতেত েকােনা কমর্ী aনেুমািদত pিশkণ কমর্সূিচ সm ূণর্ না কের ছাt বা 

ছাtীেক শারীিরকভােব িনয়ntণ করেত যান, ছাtছাtী aথবা aনয্েদর যােত আঘাত না লােগ তার েচ া কেরন, তখন িতিন aনয্ 
ছাtছাtীরা uপিsত থাকেল তােদর aিবলেm সাহাযয্ করার জনয্ aনেুরাধ করেবন। 

 
5. যখনi সmব েকােনা ছাt বা ছাtীেক শারীিরকভােব িনয়ntেণ রাখার ঘটনার oপর aনয্ eকজন কমর্ী aথবা pশাসক নজর রাখেবন।  ছাt বা 

ছাtীেক িনয়ntণ করার pিতিট ঘটনায় aংশgহণকারী aথবা তttাবধানকারী কমর্ী শারীিরকভােব িনয়ntণ করার ঘটনািট নিথভুk কের 

রাখেবন। 
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6. যখনi েকােনা ছাt বা ছাtীর oপর শারীিরক িনয়ntণ বয্বহার করা হেব, তখনi েসi sুল aথবা কমর্সূিচ েযখােন িনয়ntণ করা হেয়েছ, 

ছাtছাtীর িপতা-মাতা aথবা আiনসmত aিভভাবকেক eকিট sুল িদবেসর মেধয্ িনয়ntণ বয্বহার করার িবষেয় জানােবন। 
 
7. ei নীিতর জনয্ েকােনা কমর্ীর েkেt uপেরর aনেুcদ eর সংjা aনযুায়ী টাiম-আuট aথবা aনয্ েয েকােনা ে ণীকk পিরচালনা পিরকlনা 

aথবা দিৃ ভি র বয্বহার িনিষd নয় যার anভুর্ k হল ে ণীকk েথেক ছাt বা ছাtীর aপসারণ যা ei িবিধেত িনিদর্ ভােব বলা েনi। 
 

8. ei নীিত eকজন কমর্ীেক ছাtছাtীেদর মেধয্ মারিপট aথবা িবতকর্  বn করেত uপযুk পদেkপ েনoয়া েথেক িবরত রাখেব না। 
 
9. ছাtছাtী aথবা aনয্েদর আসn kিত aথবা শারীিরক আঘাত েথেক সুরিkত রাখেত শারীিরক িনয়ntেণর pেয়াজন আেছ িক না েস িবষেয় 

িসdাn েনoয়া eবং ছাtছাtী aথবা aনয্েদর আসn kিত aথবা শারীিরক আঘাত েথেক সুরিkত রাখেত pেয়াজনীয় পদেkপ েনoয়ার মত 

কাজ িল sাধীন icা aনযুায়ী সmn করেত হেব, e িল িবেশষ uেdশয্সাধেনর জনয্ সmn করা কাজ নয়। 
 
10. েকােনা েকােনা েkেt েযখােন ছাt বা ছাtী তৎkণাৎ িনেজর বা aেনয্র িবপেদর কারণ হেত পাের, েসখােন sুল aথবা কমর্সূিচ িনধর্ারণ করেব 

কখন আiন বলবৎকারী eবং/aথবা জ ির িচিকৎসার জনয্ িচিকৎসা কমর্ীেদর সাহাযয্ েনoয়া pেয়াজন।  ei নীিতর েকােনা িকছু আiন 

বলবৎকারী aথবা জ ির িচিকৎসা কমর্ীেদর কতর্ েবয্ বাধাদান করেব না। 
 
11. যখন জ ির িচিকৎসা কমর্ী aথবা আiন বলবৎকারী কমর্ীরা ছাt বা ছাtী sুল aথবা কমর্সূিচ েথেক সিরেয় িনেয় যােবন, তখন sুেলর 

কমর্কতর্ া aবশয্i ছাt বা ছাtী িপতা-মাতা aথবা aিভভাবকেক aিবলেm জানােবন। 
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ধারা 504 eর aধীেন ছাtছাtী eবং িপতা-মাতার aিধকার সmিকর্ ত েনািটশ 
 

1973 eর পুনবর্াসন আiেনর 504 নং ধারা যােক সাধারণত “ধারা 504,” বেল uেlখ করা হয়, হল eকিট ৈবষময্-িবেরাধী িবিধবd 
আiন যা মািকর্ ন যুkরাে র কংেgস pণয়ন কেরেছ। ধারা 504 eর uেdশয্ হল ৈবষময্ িনিষd করা eবং যােত pিতবnী ছাtছাtীরা 
িশkার সুেযাগ পায় eবং pিতবnী নয় eমন ছাtছাtীেদর সমান েবিনিফট পায় তা িনি ত করা। 
 

ধারা 504 সmেকর্  আরo তেথয্র জনয্ aথবা যিদ আপনার p  থােক aথবা আরo সহায়তার pেয়াজন হয়, তাহেল aনgুহ কের 
িডিsk eর ধারা eর েকাaিডর্ েনটর eর সে  িনmিলিখত িঠকানায় েযাগােযাগ ক ন: 

 

504 Coordinator 
5829 Memorial Drive 
Stone Mountain, Georgia  30083 
েফান: 678-676-1980 

 

34 CFR aংশ 104 e বিণর্ত ধারা 504 eর বাsবায়ন সmিকর্ ত pিবধান িলেত িপতা-মাতা eবং/aথবা ছাtছাtীেদর িনmিলিখত 
aিধকার িল েদoয়া হেয়েছ: 
 

1. আপনার িশ র aিধকার আেছ pিতবnী নয় eমন ছাtছাtীর িশkাগত pেয়াজন িল যতটা পযর্াpভােব েমটােনা হয়, 
আপনার িশ র বয্িkগত িশkার pেয়াজন িল পূরেণর লেkয্ uপযুk িশkার aিধকারo েসiভােব পূরণ করা হেব। 34 
CFR 104.33. 

 

2. pিতবnী নয় eমন ছাtছাtীেদর oপর eবং তােদর িপতা-মাতার oপর েয l িল বসােনা হয়, আপনার িশ র aিধকার 
আেছ েসi l িল ছাড়া িবনামেূলয্ িশkা পিরেষবা পাoয়ার। িবমাকারী eবং aনু প তৃতীয় পk যারা eমন পিরেষবা েদন 
যা পিরেষবার pাপক কতৃর্ ক পিরচািলত aথবা pদt নয়, তােদর pিতবnী ছাtছাtীেদর জনয্ pদt পিরেষবার aথর্ 
েযাগােনার ৈবধ দািয়t েথেক ছাড় েদoয়া হয় না। 34 CFR 104.33. 

 

3. আপনার িশ র aিধকার আেছ eকিট িশkা পিরেবেশ (pািত ািনক aথবা apািত ািনক)pিতবnী নয় eমন ছাtছাtীেদর 
সে  তার pেয়াজেনর জনয্ uপযুk সবর্ািধক পিরমােণ aংশgহণ করার। 34 CFR 104.33. 

 

4. আপনার িশ র aিধকার আেছ সুেযাগ-সুিবধা, পিরেষবা eবং িkয়াকলােপর সুেযাগ েনoয়ার যা pিতবnী নয় eমন 
ছাtছাtীেদর েদoয়া সুেযােগর সে  তুলনীয়। 34 CFR 104.33. 

 

5. ধারা 504 eর েযাগয্তা িনধর্ারেণর আেগ আপনার িশ র মলূয্ায়ন হoয়ার aিধকার আেছ। 34 CFR 104.35. 
 

6. আপনার aিধকার আেছ িশ র মলূয্ায়েনর জনয্ িডিsk aনেুরাধ করেল েসi aনেুরােধ সmিত না েদoয়ার। 34 CFR 
104.35. 

 
7. আপনার aিধকার আেছ eটা িনি ত করার যােত মলূয্ায়ন পdিত, যার মেধয্ পরীkাo থাকেত পাের, 34 CFR 104.35 

eর শতর্ িল েমেন চেল। 
 

8. আপনার eটা িনি ত করার aিধকার আেছ যােত িডিsk িবিভn সূt েথেক pাp তথয্েক uপযুk বেল িবেবচনা কের, যার 
anভুর্ k হেত পাের sাভািবক kশলতা eবং aিজর্ ত কৃিতেtর পরীkা, েgড, িশkক-িশিkকার সুপািরশ eবং পযর্েবkণ, 
শারীিরক aবsা, সামািজক eবং সাংsৃিতক েpkাপট, িচিকৎসার েরকডর্ , eবং িপতা-মাতার সুপািরশ। 34 CFR 104.35. 

 
9. আপনার eটা িনি ত করার aিধকার আেছ যােত েpসেম  সংkাn িসdাn eমন eকদল বয্িk েনন, যার anভুর্ k হেবন 

আপনার িশ , মলূয্ায়ন েথেক pাp, েpসেম  eর িবিভn িবকl, eবং সবেচেয় কম িনয়ntণ আেছ eমন পিরেবষ eবং 
তুলনীয় সুেযাগ-সুিবধা সmেকর্  জােনন eমন বয্িkরা। 34 CFR 104.35. 

 
10. যিদ আপনার িশ  ধারা 504 eর aধীেন েযাগয্ হয়, তাহেল তার aিধকার আেছ িকছু সময় পর পের পুনমূর্লয্ায়ন পাoয়ার 

যার anভুর্ k হল েpসেম  eর েকােনা তাৎপযর্পূণর্ পিরবতর্ েনর আেগ। 34 CFR 104.35. 
 

11. আপনার িশ র শনাkকরণ, মলূয্ায়ন eবং েpসেম  িবষেয় িডিsk eর েকােনা পদেkেপর আেগ আপনার aিধকার আেগ 
aিgম েনািটশ পাoয়ার। 34 CFR 104.36. 
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12. আপনারা aিধকার আেছ আপনার িশ র িশkা সংkাn েরকডর্  পরীkা কের েদখার। 34 CFR 104.36. 

 
13. আপনার িশ র শনাkকরণ, মলূয্ায়ন aথবা িশkা সংkাn েpসেম  সmেকর্  িডিsk eর েকােনা পদেkপ িবষেয় িনরেপk 

নািনর aিধকার আপনার আেছ। নািনেত িপতা-মাতার aংশgহণ eবং uিকলেক িদেয় pিতিনিধেtর সুেযাগo eর 
anভুর্ k। 34 CFR 104.36. 

 
14. aনেুরাধসােপেk ei েনািটশ eবং িডিsk eর িনরেপk নািন পdিতর pিতিলিপ পাoয়ার aিধকার আপনার আেছ। 34 

CFR 104.36. 
 

15. যিদ আপিন িনরেপk নািন কমর্কতর্ ার িসdােnর সে  eকমত না হন (sুল েবাডর্  eর সদসয্ eবং aনয্ানয্ িডিsk কমর্ীেদর 
িনরেপk নািন কমর্কতর্ া িহেসেব গণয্ করা হয় না)তাহেল িডিsk eর িনরেপk নািন পdিত aনযুায়ী আপনার aিধকার 
আেছ েসi িসdােnর পুনিবর্েবচনার জনয্ aনেুরাধ করার। 34 CFR 104.36. 

 
16. েয েকােনা সময় মািকর্ ন যুkরাে র িডপাটর্ েম  aব eডুেকশনs aিফস ফর িসিভল রাiটs eর কােছ আপনার eকিট 

aিভেযাগ দােয়র করার aিধকার আেছ। 
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ধারা 504 eর পdিত সংkাn িনরাপtা বয্বsা 
 

eক নজের: 
 

ধারা 504 eর aধীেন িশ র শনাkকরণ, মলূয্ায়ন aথবা িশkাগত েpসেম  িবষেয় িডিsk কতৃর্ ক গৃহীত পদেkপ aথবা িনিkয় থাকার কারেণ 

েয েকােনা ছাt বা ছাtী, িপতা-মাতা aথবা aিভভাবক ("নািলশকারী") eকিট িনরেপk নািনর জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন। িনরেপk নািনর 
aনেুরাধ িলিখতভােব িডিsk eর ধারা 504 েকাaিডর্ েনটর eর কােছ করেত হেব; তেব, নািলশকারী যিদ িলিখতভােব নািনর aনেুরাধ করেত 
বয্থর্ হয়, তাহেল তাঁর জনয্ িনরেপk নািনর বয্বsা করার দািয়t েথেক িডিsk েরহাi পােব না যিদ ধারা 504 eর েকাaিডর্ েনটর eর মাধয্েম 

নািলশকারী িনরেপk নািনর জনয্ েমৗিখক aনেুরাধ জানান। নািন জনয্ িলিখত aনেুরাধ সm ূণর্ করেত ধারা 504 eর েকাaিডর্ েনটর 

নািলশকারীেক সাহাযয্ করেবন। 
 

নািনর জনয্ aনেুরাধ: 
নািনর জনয্ aনেুরােধর anভুর্ k হেব িনmিলিখত িল: 

 

A. ছাt বা ছাtীর নাম; 
 

B. ছাt বা ছাtীর বািড়র িঠকানা; 
 

C. েয sুেল ছাt বা ছাtী পড়ােশানা করেছ; 
 

D. েয িসdােnর জনয্ নািন হেc; 
 

E. পুনিবর্েবচনার জনয্ aনেুরাধ করার কারণ; 
 

F. নািলশকারী কতৃর্ ক psািবত সমাধান; eবং 
 

G. নািলশকারীর নাম eবং েযাগােযােগর তথয্ 
 

নািনর জনয্ নািলশকারীর aনেুরাধ পাoয়ার 10িট কমর্িদবেসর মেধয্ ধারা 504 eর েকাaিডর্ েনটর িলিখতভােব নািনর aনেুরােধর pািpsীকার 
করেবন eবং নািনর সময় eবং sান িsর করেবন। যিদ নািনর জনয্ িলিখত aনেুরােধর মেধয্ uপেরাk pেয়াজনীয় তথয্ না থােক, তাহেল ধারা 
504 eর েকাaিডর্ েনটর নািলশকারীেক েসi িনিদর্  তথয্ সmেকর্  জানােবন যা aনেুরাধিট সm ূণর্ করার জনয্ pেয়াজন। নািনর aনেুরােধর মেধয্ 
যতkণ পযর্n না uপেরাk সব pেয়াজনীয় তথয্ anভুর্ k হয়, ততkণ সময়সূিচ eবং pিkয়া sিগত রাখা হেব। 
 

মধয্sতা:  
 

তাঁর নািনর aনুেরােধ নািলশকারী েযসব িবষয় সmেকর্  িবsািরত জানােবন েসi িবষয় িলর সমাধােনর জনয্ িডিsk মধয্sতার সুেযাগ িদেত 

পাের।  মধয্sতা েscাpসূত eবং নািলশকাির o িডিsk uভয়েকi aংশgহেণর জনয্ সmত হেত হেব।  pেয়াজেন eকিট আনু ািনক নািনর 

সময়সীমা িনধর্ারেণর জনয্ eকিট ছাড় সংkাn ফমর্-e aবশয্i sাkর করেত হেব। নািলশকারী েয েকােনা সময় মধয্sতার সমািpর জনয্ aনেুরাধ 

করেত পােরন।  যিদ েকােনা চুিk ছাড়াi মধয্sতা সমাp করা হয়, তাহেল নািনর জনয্ আর েকােনা aনেুরাধ ছাড়াi িডিsk eকিট িনরেপk 

নািন পিরচালনার জনয্ পdিত aনুসরণ করেব। 
 

নািন পdিত: 
 

A. ধারা 504 eর েকাaিডর্ েনটর eকজন িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ ার সাহাযয্ েনেবন িযিন নািলশকারীর নািনর aনেুরাধ পাoয়ার পের 
45িট কয্ােল ার িদবেসর মেধয্ নািন পিরচালনা করেব যিদ না নািলশকারী পূেবর্i aনয্ভােব eকমত হন aথবা িনরেপk পযর্ােলাচনা 
কমর্কতর্ া নািলশকারীেক চািলেয় যাoয়ার aনমুিত েদন। 

 
B. নািলশকারী aথবা িডিsk uপযুk কারণ েদখােল, িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ া তাঁর িনেজর sাধীন িসdাn aনসুাের চািলেয় যাoয়ার 

িনেদর্শ েদেবন aথবা নতুন নািনর তািরখ ধাযর্ করেবন।  চািলেয় যাoয়ার aনেুরাধ িলিখতভােব িদেত হেব eবং aনয্ পেkর কােছ 
pিতিলিপ পাঠােত হেব। 
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C. নািনর আেগ নািলশকারী িশ র িশkা সংkাn েরকডর্  পরীkা কের েদখার সুেযাগ পােবন। 
 

D. নািলশকারী নািনেত তাঁর িনেজর খরেচ আiিন েকৗঁসুিলেক িদেয় pিতিনিধt করােনার সুেযাগ পােবন eবং নািনেত aংশgহণ, কথা 
বলা, সাkীেদর পরীkা করা eবং তথয্ uপিsত করার সুেযাগ পােবন।  যিদ নািনেত আiিন েকৗঁসুিল নািলশকারীর হেয় pিতিনিধt 
কেরন, তাহেল িতিন aবশয্i নািনর 10িট কয্ােল ার িদবস আেগ ধারা 504 eর েকাaিডর্ েনটরেক িলিখতভােব জানােবন।  আiিন 
েকৗঁসুিল কতৃর্ ক pিতিনিধেtর িবষেয় ধারা 504 eর েকাaিডর্ েনটরেক িলিখতভােব জানােত বয্থর্ হেল তা নািন চািলেয় যাoয়ার uপযুk 
কারণ বেল গণয্ করা হেব। 

 

E. নািলশকারী েকােনা দািব করেল তা pমাণ করার দািয়t তাঁর oপর বতর্ ােব।  পিরিsিত aথবা আiন aনসুাের যিদ uপযুk বেল িবেবিচত 
হয়, তাহেল িনরেপk নািন কমর্কতর্ া িডিskেক দািবর িবষেয় তার aবsান/িসdােnর পk সমথর্ন করার িনেদর্শ িদেত পােরন(aথর্াৎ 
eকজন pাপক eকিট pিতবnী ছাt বা ছাtীেক িনয়িমত িশkা পিরেবেশ রাখেবন যা pাপক কতৃর্ ক পিরচািলত, যিদ না pাপক েদখােত 

পােরন েয িনয়িমত পিরেবেশ aনপূুরক সহায়ক সরjাম eবং পিরেষবা িদেয় oi বয্িkর িশkা সেnাষজনকভােব aজর্ ন করা সmব নয়। 
34 C.F.R. §104.34).  িডিsk eর eক বা eকািধক pিতিনিধ, যাঁরা uিকল হেত পােরন, সাkয্pমাণ eবং সাkীেদর uপিsত করার 
জনয্ নািনেত uপিsত থাকেবন, নািলশকারীর িববিৃতর utর েদেবন eবং পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ ার pে র utর েদেবন। 

 

F. িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ ার সাkীেদর তলবনামা পাঠােনার aিধকার েনi,সাkয্pমাণ সmিকর্ ত কেঠার িবিধ নািনেত pেযাজয্ হেব 
না। িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ ার pাক- নািন িনেদর্শাবলী জাির করার kমতা থাকেব যার anভুর্ k হেত পাের uভয় পkেক নিথপt 

eবং েযসব সাkীরা uপিsত থাকেব তােদর নােমর আদানpদােনর জনয্ িনেদর্শ েদoয়া। 
 

G. িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ া িনধর্ারণ করেবন িনভর্ রেযাগয্তা eবং pামািণকতার মেূলয্র িনিরেখ েকান সাkয্pমাণেক কতটা t িদেত 
হেব। 

 

H. জনসাধারণ নািনেত uপিsত থাকেত পারেবন না। 
 

I. নািনর িবষয় েসi সব িবষেয়র মেধয্ সীমাবd থাকেব যা নািনর জনয্ িলিখত aথবা েমৗিখকভােব aনেুরাধ করা হেয়েছ। 
 

J. uভয় পk সরাসির তােদর ডাকা সাkীেদর p  করেব।  aনয্ পেkর সাkীেদর পাlা েজরা করা যােব।  তারঁ sাধীন িসdাn aনযুায়ী 
িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ া সাkীেদর আরo পরীkা করা aথবা েজরা করার aনমুিত িদেত পােরন। 

 
K. িডিsk eর বয্েয় িববিৃত িলর েকাটর্  িরেপািটর্ ং aথবা aিডo েরকিডর্ ং eর সাহােযয্ েরকডর্  করা হেব।  নািন সmিকর্ ত সব নিথপt 

িডিsk eর কােছ থাকেব। 
 

L. যিদ আiেনর aনয্রকম শতর্  না থােক, তাহেল িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ া িডিsk কতৃর্ ক গৃহীত পদেkপেক সমথর্ন করেবন যিদ না 
নািলশকারী pমাণ করেত পােরন েয সাkয্pমােণর আিধকয্ তাঁর দািবেক সমথর্ন করেছ। 

 
M. যিদ aনপুিsিতর বয্াপাের aিgম না জািনেয় eবং িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ ার aনমুিত না িনেয় নািলশকারী পূবর্িনধর্ািরত নািনেত 

uপিsত হেত বয্থর্ হন aথবা সিঠক কারণ দশর্ােনা হয়, তাহেল তার মাধয্েম িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ ার সামেন বয্িkগতভােব 
uপিsত হoয়ার দায় eড়ােনা যােব না। 

 

   িসdাn: 
 

  নািন পিরচালনার তািরেখর kিড় (20) কয্ােলnর িদবেসর মেধয্ িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ া িলিখত িসdাn জাির করেবন। িনরেপk পযর্ােলাচনা 
কমর্কতর্ া কতৃর্ ক গৃহীত িসdােnর মেধয্ আিথর্ক kিত aথবা uিকেলর িফ েদoয়ার িবষয় িল anভুর্ k হেব না। 

   

 পনুিবর্েবচনা: 
 

যিদ আপিন িনরেপk পযর্ােলাচনা কমর্কতর্ ার িসdাn সmেকর্  সn  না হন, তাহেল েয েকােনা পk পুনিবর্বচনার aিধকার pেয়াগ করেত পােরন, 
আিপল, পদেkপ gহেণর কারণ aথবা দািব যা তােঁদর pাপয্ বতর্ মােন চাল ুeমন েsট aথবা েফডােরল eর িবিধ aথবাpিবধান aনযুায়ী েস িল 

pেয়াগ করেত পােরন। 
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িবেশষ িশkা: aিধকার o দািয়t েবাঝার জনয্ মা-বাবার িনেদর্ িশকা 
 

ei গাiডিট ৈতির হেয়েছ িবেশষ িশkা সংkাn aিধকার o দািয়t বঝুেত আপনার সাহােযয্র জনয্ জনয্। িবেশষ িশkার বয্াপাের 
জিজর্ য়া েsট েবাডর্  aব eডুেকশন (িজe িবিড aব eডুক. আর) eবং iিnিভজয়ুালস uiদ িডজeিবিলিটজ eডুেকশন aয্াk 
(আiিডie)-eর েপেরnস’ রাiট-e যা েলখা আেছ তার পিরবেতর্  eটা বয্বহার করা uিচত নয়। (েদখুন িজe িবিড eডুক, আর 
160-4-7-.09 pিসিডuরাল েসফগাডর্ স/েপেরnস’ রাiটস) জিজর্ য়া েপেরnস’ রাiটস-eর পূণর্ সংsরণ েদখেত হেল aনgুহ কের 
জিজর্ য়া িশkািবভােগর oেয়বসাiট www.gadoe.org খুলনু eবং িনবর্াচন ক ন aিফস o িডিভশন, eরপর কািরkলাম o 
iনsাকশন, তারপর েsশাল eডুেকশন সািভর্ েসস aয্াn সােপাটর্ । মা-বাবার aিধকার খঁুজেত হেল আপনােক eরপর েদখেত হেব 
িডসিপuট িরজিলuশন  aথবা ফয্ািমিল eনেগজেমn aয্াn িরেসােসর্স-eর aধীেন। ei aিধকােরর পূণর্ সংsরণ লভয্ িবিভn ভাষায় 
eবং পাশাপািশ আেছ িভিডেয়া ফমর্য্ােট। 

 
 
েরকডর্ :  
・ আপনার িশ র িশkা েরকডর্  েদখার aিধকার আেছ আপনার।  
・ বয্াখয্া করা হেয়েছ aথবা বেল েদoয়া হেয়েছ eমন েরকডর্ o আপনার কােছ রাখেত 
পােরন। 
・ যিদ আপনার মেন হয় েকােনা িকছু আপনার িশ র েরকেডর্  থাকা uিচত নয় তাহেল 

আপিন aনেুরাধ করেত পােরন েরকেডর্ র িকছু aংশ পিরবতর্ ন করেত বা সিরেয় 
িনেত। 

・ তথয্, মnবয্, uপাt aথবা ei সংkাn িলিখত িকছু িশ র েরকেডর্  সংেযাজন করার 
aিধকার আেছ আপনার।  

・ iিnিভজলুাiজড eডুেকশন েpাgাম (আiiিপ) aথবা/eবং আপনার িশ র েরকেডর্ র কিপ 
চাiেত o সংgহ করেত পােরন আপিন। sুল িডিsk কিপর জনয্ মা ল চাiেত পাের 
িকn aনসুnান বা তথয্ েদoয়ার জনয্ মা ল চাiেত পাের না। 

・ তােদর িলিখত সmিতেত, আপিন আপনার পিরেpিkেত েকােনা বয্িkেক দািয়t িদেত 
পােরন েরকডর্  aনুসnান o মলূয্ায়েনর জনয্। 

 

মূলয্ায়ন পdিত:  
・ আপনার িশ র aিধকার আেছ পণূর্া  মূলয্ায়ন করার eটা িনণর্েয় েয তার aসামথর্য্ আেছ িক না 

eবং িবেশষ িশkা aথবা/eবং ei সংkাn পিরেষবা pেয়াজন িক না। 
・ আপনার িশ র সংশয়মূলক aসামেথর্য্র সব েkt মূলয্ায়েনর aিধকার আেছ আপনার।  
・ আiিডie eবং জিজর্ য়া েsশাল eডুেকশন লস-eর পdিত aনযুায়ী আপনার িশ র পরীkা িনেত 

হেব sুল িডিskেক।  
・ মলূয্ায়েন aবশয্i eকিটর েবিশ পরীkা থাকেব, eবং েসi পরীkা িল হেব eমন ভাষায় 

যা িশ  সাধারণত বয্বহার কের, যিদ না aিভভাবক o sুল aনয্িকছুেত সহমত 
হয়, eবং িতন বছের anত eকবার।  

・ সkমতা eবং পুনমূর্লয্ায়েন আপনার িশ র কী কমর্সূিচ o পিরেষবা pেয়াজন 
েসi সংkাn িসdােn আপিন জিড়ত থাকেবন। 

তেথয্র েগাপনতা:  
・ আপনার িশ র ৈশিkক িরেপাটর্  েগাপনীয়।  
・ ধুমাt আপনার িশ র েরকেডর্ র কিপ আপিন চাiেত পাের।  
・ আপনার িশ র সে  েযসব sুলকমর্ী থােকন তাঁরাi আপনার িশ র েরকডর্  েদখেবন eবং 

eজনয্ আপনার সmিতর pেয়াজন েনi।  
・ আপনার সmিত ছাড়া আর েকu আপনার িশ র েরকডর্  েদখেত পােব না।  

নূয্নতম সীমাবd পিরেবশ:  
・ আপনার িশ র ে িণকেk েশখার eবং aসামথর্য্হীন aনয্ানয্ িশ র সে  sুেলর সব 

কমর্সূিচ o িkয়াকলােপ aংশ েনoয়ার aিধকার আেছ, সমান বয়স o sেরর 
িশ েদর সে  যা আপনার িশ র জনয্ uপযুk।  

・ sুল িডিsk কমর্ী aবশয্i বয্বsা o পিরমাজর্ ন করেবন যােত আপনার িশ  sুেলর সমs 
কমর্সূিচ o িkয়াকলােপ েযাগ িদেত পাের যা তার জনয্ uপযুk।  

sাধীন মূলয্ায়ন:  
・ যিদ আপিন sুেলর মলূয্ায়েন সmত না হন, আপিন েকােনা েপশাদার মূলয্ায়নকারীেক িদেয়, িযিন sুল 

িডিsেk িনযুk নন বয্িkগত বা সরকাির খরেচ, আপনার িশ র পরীkা করােত পােরন। ei 
aিধকার বয্বহার করেত হেল কী পdিত aবলmন করেত হেব তা জানেত sুল িসেsেমর সে  
েযাগােযাগ ক ন।  

・ aনেুরােধর িভিtেত sুল িডিsk aিত aবশয্i আপনােক sাধীন মূলয্ায়নকারীর eকিট 
তািলকা েদেব যােত আপনার িশ র পরীkা েনoয়ার জনয্ আপিন eকজনেক িনবর্াচন 
করেত পােরন।  

・ sাধীন মূলয্ায়নকারীর ফলাফল aবশয্i িবেবচনা করেব sুল িডিsk।  
・ ei পরীkার ফলাফল বয্বহার করেব আiiিপ দল eটা িনণর্য় করেত েয আপনার িশ র aসামথর্য্ 

eবং তার জনয্ িবেশষ িশkা pেয়াজন আেছ িক না। 

সােরােগট েপেরnস:  
・ যখন sুল িডিsk িশ র -মা বাবােক রােজয্র েকােনা oয়ােডর্  খঁুেজ পােব না, 

sুল িসেsম eকজন সােরােগট (পিরবতর্ ) েপেরnেক িনযুk করেব িযিন 
িবেশষ িশkা পিরেষবার জনয্ েকােনা মলূয্ায়ন, ৈবঠক aথবা ৈশিkক 
িসdােnর েkেt িশ িটর aিধকার o sােথর্ িশ িটর pিতিনিধt করেবন  

・ সারােগট েপেরn পােবন িবেশষ pিশkণ eবং আiiিপ /aনয্ানয্ ৈবঠেক সmিত o 
aংশgহণ কের েপেরেnর মেতা সmিত িদেত পারেবন।  

・ েকােনা পড়ুয়ার িবেশষ িশkার েkেt সােরােগট েপেরেnর সাধারণ েপেরেnর মেতাi aিধকার o 
দািয়t আেছ। 
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িবjিp / aিভভাবেকর aংশgহণ: 

  ・ আপনােক আপনার িপতামাতার aিধকার সমেnয্ aবিহত করা আবশয্ক। 

  ・ আপনার িশ র েযাগয্তা, পুনরায় মূলয্ায়ন, IEP সভার জনয্ ei সভায় আপনার আমntণ 

আবশয্ক। 

  ・ আপনােক আপনার িশ র িশkাগত কাযর্kেমর সমs নিথর কিপ েদoয়া হেব eবং 

আপনােক েস িল বয্াখয্াo করা হেব।   
  ・ কিপ আপনার sানীয় ভাষা, েbiল, বা  pতীকী ভাষায় বয্াখয্া করা হেব। pেয়াজন হেল sুল 

কতৃপk aনুবাদক বা েদাভাষী pদান করেব।     

・ আপনােক aবশয্i সুেযাগ েদoয়া হেব আপনার িশ র িবেশষ িশkা সংkাn 
িসdাn gহেণর েকােনা ৈবঠেক aংশgহেণর। 

・ আপনােক aবশয্i আমntণ জানােনা হেব eমন ৈবঠেক যা আপনার িশ র 
aসামথর্য্, মলূয্ায়ন, পুনমূর্লয্ায়ন, েpসেমn eবং তার আiiিপ o eর 
কনেটn সmিকর্ ত আেলাচনার জনয্ হেব। 

・ আপনার aিধকার আেছ আiiিপ ৈবঠেক েযাগ েদবার যা আপনার o আiiিপ 
সদসয্েদর পারsিরক সmিতেত সুিবধমেতা সময় o sােন করা হেব  

・ েকােনা আiiিপ ৈবঠেক uপিsিত সmেকর্  আপনার িশ র আiiিপ দেলর েকােনা 
সদসয্েক aজহুাত েদবার বা না েদবার aিধকার আেছ আপনার। আপনার 
সmিত ছাড়া sুল িডিsk eকজন pেয়াজনীয় সদসয্েক সিরেয় িদেত পাের 
না। 

aিভেযাগ, মধয্sতা, নািন: 

  ・আপিন  যিদ sুল  কতৃপk dারা আপনার িশ র জনয্ িনধর্ািরত কাযর্kেমর সােথ eকমত না 

হন তাহেল মধয্sতার বা যথাযথ pিkয়া নািনর জনয্ িজjাসা করার aিধকার আেছ।  

  ・sুল কতৃপko মধয্sতা বা eকিট যথাযথ pিkয়া নািনর জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন। 

  ・মধয্sতা িনধর্ািরত হেববার আেগ িপতামাতা o sুল কতৃপkেক uভয় মধয্sতায় সmত হেত

হেব। 

  ・যখন আপিন eকিট যথাযত নািনর aনুেরাধ কেরন, আপনার ei েরজলুয্শন aিধেবশেন 

aংশgেণর aিধকার আেছ যা ei পিkয়ার সমসয্ার সমাধােন িপতামাতা eবং sুলেক eকিট 

সুেযাগ pদান কের o যার মাধয্েম িপতামাতা eবং কতৃপk নািনর পিkয়া eিড়েয় িশ েক 

তাৎkিণক সুিবধা pদান করেত পাের। 

・ যখন আপিন uপযুk পdিত নািনর জনয্ aনেুরাধ কেরেছন, আপনার 
aিধকার আেছ aয্াডিমিনেsিটভ ল জাজ (eeলেজ) / নািন আিধকািরক 
dারা পিরচািলত িনরেপk নািন পdিত পছn করার। 

・ আiিডie aথবা জিজর্ জয়া েsশাল eডুেকশন ল সংkাn েকােনা সংশয়, 
সমসয্া aথবা aসmিতর বয্াপাের তদn করার জনয্ আপিন িলিখত 
aিভেযাগ দােয়র করেত পােরন জিজর্ য়ার িশkা িবভােগ। 

 

সmিত:  
・ আপনার িশ র পরীkা মূলয্ায়ন aথবা পুনমূর্য্লায়ন আপনার সmিত/সায় ছাড়া করেত 

পাের না sুল।  
・ আপনার সmিত/ সায় ছাড়া আপনার িশ র িবেশষ িশkা বদল aথবা আপনার িশ র েpাgাম 

েpসেমn করেত পাের না sুল।  
・ আiন dারা িচিhত িনিদর্  বয্িk ছাড়া আপনার সmিত/ সায় বয্িতেরেক আপনার িশ র 

েরকডর্  pকাশ করেত পাের না sুল িডিsk।  
・ আপনার সmিত/ সায় না েদoয়ার aিধকার আেছ।  
・ eকবার সmিত েদoয়ার পর িবেশষ িশkা o ei সংkাn পিরেষবায় আপনার সmিত 

িফিরেয় েনoয়ার aিধকার আেছ আপনার, আপনােক eটা িলিখতভােব করেত হেব। 
সmিত িফিরেয় েনoয়ার aথর্ হল আপনার িশ  আর েকােনা িবেশষ িশkা পিরেষবা 
gহণ করেব না।  

শৃ লা পdিত o aিধকার :  
・ যখন pিতবnকতা যkু িশ র বয্বহার আiiিপ িটমেক িবbত করেছ তখন পড়ুয়ািটেক িশিkত করার 

জনয্ sুল িসেsেমর uিচত কেয়কিট নীিতিনয়ম aনুসরণ বা aনয্ পdিত aবলmন করা।  
・ যখন িশ , পড়ুয়া aথবা sুলকমর্ীর সmাবয্ িবপেদর আশ া থােক sুল তখন পড়ুয়ােদর িবকl 

কমর্সূিচেত সিরেয় িদেত পাের।  
・ েসিটং যাi েহাক না েকন, আপনার িশ েক aবশয্i িবনামেূলয্ সরকাির িশkার বয্বsা 

িদেয় যােব sুল িডিsk।  
・ ei েসিটং aবশয্i আপনার িশ েক সkম করেব পিরেষবা gহেণ যা তােক তার আiiিপ-েত লkয্ o 

uেdশয্ aজর্ েন সাহাযয্ কের।  
・ মাদক, aয্ালেকাহল, aেstর িবিধিনয়ম ভ  aথবা sুেলর aনয্ানয্ িবিধ ভ  করেল শৃ লামলূক 

শািs হেত পাের।  
・ ei aিধকার আপনােক, আপনার িশ েক eবং sুল িসেsমেক pিতরkা েদয়।  

pাiেভট sুল েpসেমn :  
・ যিদ আপিন আপনার সnানেক েকােনা েবসরকাির sুেল ভিতর্  করেত চান, আপনার 

aংশ েনoয়া েশষ আiiিপ ৈবঠেক sুল আিধকািরকেদর আপনার iেc জানােত 
হেব eবং সরকাির কমর্সূিচত সmেকর্  আপনার সংশয় বয্াখয্া করেত হেব।  

・ েবসরকাির sুেলর মা ল েদoয়া আবশয্ক নয় sুল িসেsেমর যিদ না ৈশিkক মলূয্ায়েনর 
মাধয্েম েকােনা পড়ুয়ার িবেশষ ৈশিkক pেয়াজন েমটােত sুল িডিsk িবনামূেলয্ 
uপযুk সরকাির িশkার psাব কের eবং আiiিপেত যা anভুর্ k হেয়েছ।  

েযাগােযাগ :  
・ যখন আপনার িশ র িশkা িনেয় আপিন uিdg, তখন sুল িpিnপাল aথবা 

িবেশষ িশkা আিধকািরেক eটা বলা খুব tপূণর্।   
・ যিদ আপনার আরo সাহাযয্ pেয়াজন হয়, েপেরn o aয্াডেভােকিস gপ আেছ যােদর 

েথেক আপিন সাহাযয্ েপেত পােরন। তথয্ aথবা নােমর তািলকার জনয্ sুলেক 
বলনু। eiসে  আপিন েযাগােযাগ করেত পােরন জিজর্ য়ার েপেরn টু েপেরn-e যার 
কােছ আেছ েরফােরল বা aনয্ানয্ তেথয্র জনয্ সিkয় তািলকা। কল ক ন 1-800-
229-2038 aথবা েদখুন www.p2pga.org . 

・ আপিন েযাগােযাগ করেত পােরন েsশাল eডুেকশন সািভর্ েসস aয্াn সােপােটর্  404-
656-3963 aথবা 1-800-311-3936 নmের িকংবা েদখেত পােরন জিজর্ য়ার 
িশkািবভােগর oেয়বসাiট www.gadoe.org সাহােযয্র জনয্ aনয্ানয্ 
সাহাযয্কারী uৎস খঁুজনু।  

ei সারিণিট মা-বাবার পdিতগত েসফগােডর্  eকিট জমাট িনেদর্ িশকা তুেল ধেরেছ। আiিডie-র aধীেন েপেরnাল রাiট-eর পূণর্া  তািলকা েদখেত হেল আপনার েকস 
ময্ােনজােরর সে  েযাগােযাগ ক ন aথবা েদখুন: http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-
EducationServices/Documents/Parents%20Rights/Parents_Rights_English%20r%201-14.pdf. 
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পিরিশ  
 

জানার aিধকার 
িশkক-িশিkকােদর েপশাদার েযাগয্তা (ESEA) 

 
 
pাথিমক eবং মাধয্িমক িশkা আiন(ESEA)/েনা চাil েলফট িবহাi  (NCLB) eর শতর্ ানুসাের িপতা-মাতা তাঁেদর 

িশ র িশkক-িশিkকা েপশাদার েযাগয্তা সmেকর্  তেথয্র জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন। িনmিলিখত তথয্ িল চাoয়া 
েযেত পাের: 
 

1) িশkক-িশিkকা েgড পযর্ােয় eবং তাঁেদর িনজ িনজ িবষেয়র েkেt, েয িবষয় িল িতিন পড়ান, জিজর্ য়ার 
েpােফশনাল sয্া াডর্ স কিমশন eর সরকািরভােব pতয্িয়ত েযাগয্তার শতর্  পূরণ কেরন িক না; 

2) িশkক-িশিkকা জ ির aথবা সামিয়ক িভিtেত িনযুk িক না যােত জিজর্ য়ার েযাগয্তার মান aথবা 
সরকািরভােব pতয্িয়ত েযাগয্তার শেতর্  ছাড় েদoয়া হেয়েছ িক না; 

3) িশkক-িশিkকা কেলজ-e েকান িবষয় িনেয় sাতক হেয়েছন eবং তাঁর sাতক পযর্ােয়র pতয্য়ন aথবা িডিg 
আেছ িক না; 

4) আধা-েপশাদােররা ছাtছাtীেদর পিরেষবা েদন িক না eবং যিদ তা হয় তাহেল তাঁেদর েযাগয্তা কী। 
 
যিদ আপনার িশ র িশkক-িশিkকা eবং/aথবা আধা-েপশাদারেদর েযাগয্তা সmেকর্  তেথয্র জনয্ aনুেরাধ করেত 

চান, তাহেল aনুgহ কের sুেলর িpিnপােলর সে  েযাগােযাগ ক ন। 
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ছাt বা ছাtীর িব েd sুেলর িবিধ 
ভ  করার aিভেযাগ eেসেছ 

ছাt বা ছাtী sুেলর pশাসেকর সে  
সাkাৎ কেরেছ (সামিয়ক বিহ ােরর জনয্ 
sুেলর pশাসিনক আiনসmত ৈবধ pিkয়া) 

ছাt বা ছাtী sুেলর িবিধ ল ন 
কেরিন eবং তােক kােস িফিরেয় 

েদoয়া হেয়েছ 

ছাt বা ছাtী sুেলর িবিধ 
ল ন কেরেছ 

ছাt বা ছাtীেক ধু 10 িদেনর 
সামিয়ক বিহ ােরর শািs েদoয়া হেব 

পিরণাম pদান করা হেয়েছ eবং িপতা-
মাতােক জানােনা হেয়েছ  যিদ িপতা-

মাতা/aিভভাবক িসdােnর সে  eকমত না 
হন তাহেল িতিন eকিট sুল িদবেসর মেধয্ 
িলিখতভােব িpিnপালেক জানােবন eবং 
তারপেরo িসdােnর সে  eকমত নাহেল 
eকিট sুল িদবেসর মেধয্ িলিখতভােব 
িরিজoনালসুপািরনেটনেড েক জানােবন। 

ছাt বা ছাtীেক 10 িদেনর জনয্ সামিয়ক বিহ ার 
করা হেব eবং সmবত িডিsk eর আiিন ৈবধ 

pিkয়ার নািনর জনয্ পাঠােনা হেব

িপতা-মাতােক 10 িদেনর সামিয়ক বিহ ার সmেকর্  জানােনা হয় 
eবং দীঘর্েময়ািদ বিহ ার aথবা sায়ী বিহ ােরর সুপািরশ 

িবেবচনা করার জনয্ িpিnপােলর কােছ পাঠােনা হয় যিদ িপতা-
মাতা/aিভভাবক িসdােnর সে  eকমত না হন তাহেল িতিন 

eকিট (1) sুল িদবেসর মেধয্ িলিখতভােব িpিnপালেক জানােবন 
eবং তারপেরo িসdােnর সে  eকমত নাহেল eকিট (1) sুল 
িদবেসর মেধয্ িলিখতভােব িরিজoনাল সুপািরনেটনেড েক 

জানােবন। 

যিদ নািনর সময় ধাযর্ হয়, তাহেল ছাt বা ছাtী 
িক িবেশষ িশkা aথবা ধারা 504 পিরেষবা 

ছাt বা ছাtীেক aিবলেm লkণ 
িনধর্ারণ aথর্াৎ ময্ািনেফেsশন 

হয্াঁ না 

িpিnপাল িবষয়িট িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর জনয্ পাঠান eবং িডপাটর্ েম  
aব েসফ sুলs aয্া  sুেড  িরেলশনs eর সে  eকিট (1) sুল িদবেসর মেধয্ েযাগােযাগ 

কের সুপািরশসহ পাঠােনার িবষেয় আেলাচনা কেরন eবং যিদ আবশয্ক হয় তাহেল িডিsk eর 
আiিন ৈবধ pিkয়ার নািনর সময়সূিচ িsর কেরন

আচরণিট িক pিতবnকতার 
লkণ?   

নািন িpিnপাল বািতল কেরন eবং IEP/504 
দল পিরেষবার পিরবতর্ নসমহূ িনধর্ারণ কের  

িpিnপাল িপতা-মাতা/aিভভাবকেক িবjিpর 
িচিঠ পাঠান 

িডিsk eর আiিন ৈবধ pিkয়ার নািন হয়  

নািনর িসdাn পরবতর্ী কমর্িদবেস েবলা 2:00টার পের িপতা-মাতা/aিভভাবকেক 
জানােনা হয় eবং নািনর 10 িদেনর মেধয্ িলিখতভােব জানােনা হয়।  িপতা-
মাতা/aিভভাবক েবাডর্  aব eডুেকশন eর কােছ আিপল করেত পােরনিসdাn 

gহেণর তািরেখর পের িবশ (20) কয্ােল ার িদবেসর মেধয্। 

হয্াঁ 

না 

শািs সংkাn আiিন ৈবধ pিkয়ার pবাহিচt  
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2016-2017 
ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা িবষয়ক pবাহিচt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

িপতা-মাতা, aিভভাবক, ছাt বা ছাtী aথবা সংি  নাগিরকেদর ভয় 
েদখােনা, হয়রািন aথবা ঠা ামsরার বয্াপাের uেdগ সmেকর্  জানােত চান। 

sুেল pশাসক, ফয্াকািl, sুেলর কমর্ী aথবা aনয্ানয্ কমর্ীেদর কােছ uেdেগর 
িবষেয়েমৗিখক aথবা িলিখতভােব জানােবন (যত শীঘ্র সmব তেব তা িtশ(30) 

িদেনর মেধয্ হেল ভােলা হয়। 

তদn চলাকালীন aথবা তার পের েকােনা uপযুk সমেয় সব পেkর িপতা-মাতােক eমন তথয্ জানােনা হেব যা েফডােরল eর 
েগাপনীয়তা সংkাn আiন ভ  কের না। 

যিদ ছাtছাtীেদর আচরণিবিধ ল ন হেয় থােক, তাহেল aিভযুk ছাt বা ছাtীেক বয়েসর পেk uপযুk পিরণাম েভাগ করেত হেব। 
 

েযবয্িkিরেপাটর্ কেরেছনতাঁরআরেকােনাuেdেগরিবষয়েনie
বংিবষয়িটবnকেরেদoয়াহেয়েছ। 

েয বয্িk িরেপাটর্  কেরেছন িতিন িব াস কেরন েয ভয় েদখােনা, হয়রািন aথবা 
ঠা মsরার ঘটনার িনরসেন sুল uপযুk কাযর্কর পদেkপ েনয়িন।

েয বয্িk িরেপাটর্  কেরেছন িতিন িতনিট (3) sুলিদবেসর মেধয্ সংি  িরিজoনাল 
সুপািরনেটনেড  eর aিফেসর সে  েযাগােযাগ করেবন; িতিন িবষেয়র তদn  

করেবন eবং েয বয্িk িরেপাটর্  কেরেছন তাঁেক দশিট (10)sুলিদবেসর মেধয্ uপযুk 
pিতিkয়া জানােবন।

েয বয্িk িরেপাটর্  কেরেছন তার ঁei িবষেয় ধারাবািহক uেdগ আেছ েয pিতিkয়া 
uপযুk aথবা কাযর্কর হয়িন। 

েয বয্িk িরেপাটর্  কেরেছন িতিন সুপািরনেটনেড  eর aিফেসর সে  েযাগােযাগ করেবন; 
িতিন িতনিট (3)sুলিদবেসর মেধয্ িবষেয়র তদn  করেবন eবং েয বয্িk িরেপাটর্  

কেরেছন তাঁেক uপযুk pিতিkয়া জানােবন 

sুেলর িpিnপাল aথবা তাঁর মেনানীত pিতিনিধ পরবতর্ী িদেনর মেধয্ eকিট তদn  করেবন; সব তদেnর মেধয্ নযূ্নতম 
anভুর্ k িবষয় হেব eকিট বাsব তেথয্র িববিৃত ৈতির করা eবং সাkীেদর সাkাৎকার েনoয়া। 

িবেশষ লkয্ রাখা হেয়েছ eমন 
ছাtছাtীেদর েkেt eবং েযমন 
pেয়াজন েসi aনযুায়ী aপরাধী 
eবং/aথবা sুল কিমuিনিটেক 
ঘটনা পরবতর্ী পিরেষবা েদেব। 

sুেলর িpিnপাল aথবা তাঁর মেনানীত pিতিনিধর কােছ uেdেগর িবষয়িট জানােনা হেব eবং iনিফিনট 
কয্াmাস-e িরেপাটর্  anভুর্ k করা হেব। 
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2016-2017 
ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা সংkাn pিতেবদনপt 

ei ফমর্িট www.dekalb.k12.ga.us/student-relations-e পাoয়া যােব 
 

আজেকর তািরখ ______ /_____ / ________   sুল _______________________________________________________ 
 

েয বয্িk ঘটনা সmেকর্  জািনেয়েছন:  নাম ___________________________________________________________________  
 

eকিটেক িঘের বৃt আঁkন  kিতgs বয্িk/িশকার   সংি  ছাt বা ছাtী    িপতা-মাতা/ aিভভাবক    আtীয়-sজন      সংি  বয্িk   ফয্াকািl/কমর্ী  
  

নাম েগাপন রাখেত চান?・  হয্াঁ  ・  না   (যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল আপনার নাম িলখেবন না) 
 

েটিলেফান ___-_____- _________     i-েমল ___________________________________________________ 
 

1. kিতgs ছাt বা ছাtীর নাম (aনুgহ কের s  akের িলখুন)  sুল   বয়স      জািত  িল  
 

________________________________________________   ______________________ _________ _________ ________ 
 

2.  aিভযkু aপরাধারী নাম  মযাদা (পড়ুয়া, ফাকািl/কমর্ী, aনয্ানয্) sুল বয়স     জািত       িল     
_______________________________    ________________________________       _________ _________ _________   
 
_______________________________    ________________________________       _________ _________ _________   
 
_______________________________    ________________________________       _________ _________ _________   
 
3.ei ছাt বা ছাtী িক ভয় েদখােনা, হয়রািন aথবা ঠা ামsরার িশকার হেয়েছ?   হয্াঁ     না 
4. েকান তািরেখ ঘটনা ঘেটেছ? 
 
____/ ___/ _____   সময়: _______ পূবর্াh/aপরাh      ____ / ____/ _____     সময়: _______ পবূর্াh/aপরাh 
 মাস  িদন   বছর                         মাস    িদন    বছর         
 
5. ঘটনা েকাথায় ঘেটিছল? (েয িল pেযাজয্ তার সব িল িনবর্াচন ক ন) 
□ sুেলর সmিtেত (aনgুহ কের বtৃ আঁkন):  ে ণীকk    pেবশপথ    কয্ােফেটিরয়া    িজম/লকার ম     aনয্ানয্    
□ sুেলর uেদয্ােগর পিরচািলত িkয়াকলােপ aথবা sুেলর সmিtেত aনিু ত aনু ােন 
□ sুল বােস (aনুgহ কের বtৃ আঁkন):  পূবর্াh/aপরাh 
□ sুেল যাoয়া/আসার পেথ   (aনুgহ কের বtৃ আঁkন:  পবূর্াh/aপরাh) 
□ aনলাiন 
 
6. েয িববৃিতিট ঘটনা সবেচেয় ভােলাভােব বণর্না কের তার পােশ X িচh িদন(েয িল pেযাজয্ তার সব িল িনবর্াচন ক ন): 
□ হয়রািন (জািত/জািতগত uৎপিt, বণর্, ধমর্, জািতগত uৎপিt,িল , pিতবnকতা, েযৗন aিভমুখীনতা িল  পিরিচিত iতয্ািদ) 
□ শারীিরক িহংসাtক আচরণ (মারা, লািথ মারা, ধাkা েদoয়া, থতুু েদoয়া, চুল ধের টানা aথবা েকােনা িকছু েছাঁড়া) 
□ ছাt বা ছাtীেক মার aথবা তার kিত করার জনয্ aনয্ আেরক বয্িkেক বয্বহার 
□ েমৗিখক (িপছেন লাগা, গালাগািল েদoয়া, সমােলাচনামলূক মnবয্ করা aথবা বয্িkগতভােব aথবা aনয্ পdিতেত ভয় েদখােনা) 
□ ঠা ামsরা করা  
□ জলুমু 
□ ভীিতpদশর্নকারী aথবা ঢ় eবং/aথবা ভয় েদখােনা a ভি  
□ বাiের রাখা (ছাt বা ছাtীেক বাiের রাখা বা pতয্াখয্ান করা) 
□ kিতকর জব, লগl ছড়ােনা aথবা জনসমেk েহয় করা 
□ সাiবার মাধয্েম ভয় েদখােনা/িপছু েনoয়া (eকিটেক িঘের বtৃ আঁkন:  sুল চলাকালীন/ sুেলর পের) 
 
7. ভয় েদখােনা/হয়রািন/ঠা ামsরা করার aনুেpরণা (eকিটেক িঘের বৃt আঁkন):   
__জািত/বণর্   __ধমর্   __িল    __িল  পিরচয়/েযৗন aিভমুখীনতা __শারীিরক/মানিসক pিতবnকতা   
__জািতগত uৎপিt/পিরচয়__aনয্ানয্ 
 
ঘটনািট েযভােব আপনােক জানােনা হেয়েছ েসiভােব তার সংিkp িববরণ িদন aথবা eকিট িলিখত িববৃিত eবং েয েকােনা pদt সামgী যkু ক ন: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ 
 
ei িরেপাটর্ িট যার কােছ জমা েদoয়া হেয়েছ (বৃt আঁkন):   িpিnপাল    িpিnপাল eর মেনানীত pিতিনিধ (নাম) _____________________________________ 
 
___/___/_____  _____________________________________ _____________________________________ 
জমা েদoয়ার তািরখ নাম s  akের িলখুন    sাkর 

 
ব ন:  মূল কিপিট িpিnপাল/িpিnপাল eর মেনানীত pিতিনিধেক েদoয়া হেব; ছাtছাtীেদরেরকডর্  eর জনয্ pিতিলিপ, জমাকারীর জনয্ pিতিলিপ সংেশািধত 06-16-16 
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“sুেল থাকাকালীন িশ র জীবেন তাৎপযর্পূণর্ pাpবয়s বয্িk িহেসেব িশkক-িশিkকােদর aবশয্i িকছু মাtায় শৃ লা রkার দািয়t 
থােক।  শৃ লা ছাড়া িশkাদান কাযর্কর হেত পাের না।  তেব, শৃ লার িভত গৃেহ গিঠত হয়। যখন িশkক-িশিkকা শৃ লা সংkাn 
িবষেয় সমসয্ার কথা জানান, তখন িপতা-মাতা aথবা aিভভাবক aবশয্i তাঁেদর িশ েদর সে  eবং িশkক-িশিkকার সে  কথা 

বেল eকেt eকিট সমাধােনর পথ ৈতির করেবন। 
 

শৃ লাপরায়ণতার uেdশয্ হল িশ েদর gহণেযাগয্ আচরেণর িদেক পিরচািলত করা eবং তােদর িবচkণ eবং দািয়tশীল িসdাn 
েনoয়ার িশkা েদoয়া।শৃ লাপরায়ণতা িশ েদর সুশৃ ল িচnাভাবনা করেত eবং তােদর কাজকেমর্র ৈনিতক পিরণাম বঝুেত েশখায়।" 

 
 -নয্াশনাল PTA 

___________________________________________ 
 
ছাtছাtীেদর আচরণিবিধ সmেকর্  িলিখত মnবয্, পরামশর্ aথবা সপুািরশেক sাগত জানােনা হেব। e িল ei িঠকানায় 

পাঠােনা েযেত পাের: 
 

DEPARTMENT OF STUDENT RELATIONS,  
5823 MEMORIAL DRIVE,  

STONE MOUNTAIN, GA. 30083. 
(678) 676-1811 

 
 
 
 

ডঃ েমলিভন জনসন সভাপিত 
 

ডঃ আর. িsেফন িgন, সপুািরনেটনেড  
 
 
 

 
DeKalb কাuি  েবাডর্  aব eডুেকশন eর নীিত হল জািত, বণর্, ধমর্, জািতগত uৎপিt, pিতবnকতা, বয়স, িল , েযৗন aিভমুখীনতা aথবা 

িল  পিরিচিতর oপর িভিt কের িডিsk eর েকােনা িশkামলূক কমর্সূিচ, িkয়াকলাপ aথবা কমর্াভয্ােস ৈবষময্মলূক আচরণ না করা। 
 


