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DeKalb County School District ইংরেজি শিক্ষার্থী শিভারেে এে স ৌিরযে DeKalb County School District-এে 

শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে অযুিাদ প্রদায করে। সু্করেে অিেরক্ষে কারে অযূশদত মুশিত  ংস্কেরণে অযুরোি করুয অর্থিা 

এখারয ইরেক্ট্রশযক  ংস্কেণ পায: http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-

relations। 

ইংররজি ভাষার সংস্করণটিরে সিরচর়ে শিখ ুঁত িরে শিরিচিা েরা হ়ে। 

যমি এই পুস্তিকা অথবা তার অন্তর্ভ কু্ত ককান া ক াটিশ অথবা িাম়িত্ব অস্বীকারিূলক মববৃমতর অ ুবাি এবং িূল 

ইংনরস্তি সংস্করনের িনযে ককান া গরমিল অথবা পাথকুে থানক, তাহনল িূল ইংনরস্তি সংস্করেটি অগ্রামযকার পানব। 

  

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/


 

 

এই পৃষ্ঠা ইচ্ছােৃতভারি ফাুঁো রাখা হর়েরে 



 

2022-2023 সারের িািামা/অশভভািরের স্বাক্ষররর পাতা 

 

অযুগ্রহ করে পাাঁচ (5) শদরযে মরিে আপযাে সু্করে এই পৃষ্ঠা সেেত পাঠারিয। 

ইরেকট্রশযকভারি  াইয ইয কেরত, ইযশেশযট কোম্পার  যায: 

https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/parents/dekalb.jsp। 
 

 

িািা-মা/অশভভািে  

প্রাশি স্বীোর  

অযুগ্রহ করে আপযাে  ন্তাযরক শযরে DCSD শিক্ষার্থী আচেণশিশি পড়ুয ও পয যারোচযা করুয এিং সু্করেে শযোপদ ও  ুিৃংখে সিখাে পশেরিি িিাে 

োখরত  াহাযে কোে িযে আপযাে  ন্তারযে ভূশমকাে উপে গুেত্ব প্রদায করুয। এোড়াও, এই হোন্ডিুকটটরত শিক্ষার্থীে সেকর্য, পাশেিাশেক শিক্ষােত 

অশিকাে এিং সোপযীেতা আইয (FERPA), উত্পীড়য এিং হেোশয মরতা উরেেগুশে কীভারি শেরপাটয কেরত হে, প্রশতিন্ধী শিক্ষার্থীরদে অশিকাে এিং 

অযোযে অশিকাে ও দাশেরত্বে  ম্পরকয তর্থে েরেরে। আপশয এিং আপযাে  ন্তায সয এই পুজিকা সপরেরেয তা স্বীকাে কেরত অযুগ্রহ করে শযরচ 

স্বাক্ষে কেরিয। তারপর, বিন্দরুরখা িরাির কেরে যত দ্রুত সম্ভি আপনার সন্তারনর সু্করে পাঠিরে কেরিন। আপযাে  হরযাশেতাে িযে 

িযেিাদ। 

 

গ্রীষ্মোেীি স্ক ে/েম মস শচরত শিক্ষার্থীর দাশ়েত্ব 

আশম শযজিত কেশে সয, আশম 2022-2023 DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিরত  র্থাকা শিশি, শিিায, পদ্ধশত, প্রজিো, সেট, স্থাযীে ও োষ্ট্রীে আইয িজুি 

এিং 2022-2023 সু্কে শিক্ষািরষ য ও 2022-2023 সু্কে শিক্ষািরষ যে পে  মি  ামাে সপ্রাগ্রারম তা সমরয চেরত দােিদ্ধ। আশম আরো িিুরত সপরেশে সয, 

আশম 2022-2023 সু্কে শিক্ষািরষ য এিং 2023  ারে  মি DeKalb County School District-এে  ামাে সু্কে/সপ্রাগ্রারম সকারযা আইয েঙ্ঘয কেরে 

আশম অশিেরে 2022-2023 DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিরত  তাশেকাভুক্ত  ি িরেে পশেণশতে আওতাে আ ি। 

 

িশররপ অংিগ্রহরণ শিক্ষার্থীর সম্মশত 

প্রমত বছর িস্তি়ুিা মশক্ষা মবর্াগ 3 কথনক 12 কগ্রনডর মশক্ষাথীনির উপর সিীক্ষা পমরচাল া কনর।  এই সিীক্ষা়ি িািক, সমহংসতা, িা মসক স্বাস্থ্ে সিসো, 

ড্রাইমর্ং অর্োস, বো়িাি এবং খািে গ্রহনের মবষ়ি অন্তর্ভ কু্ত। এসব িমরপ কব ািী এবং এনত ককান া বেস্তক্তগত স াক্তকরে অবশেক  ়ি।  এসব িমরপ 

সু্কল মডসটিক্টনক মশক্ষাথীনির ি ে প্রন়িাি  মর্মিক পমরকল্প া প্রে়ি  এবং িূলো়িন  সাহাযে করার সুনযাগ কনর কি়ি।  িমরনপ অংশগ্রহে করািা 

ঐস্তিক। আরও তনথের ি ে 66 পৃষ্ঠা়ি মশক্ষাথীনির অমযকার সুরক্ষার সংনশায  কিখু ।  এই সিীক্ষা মডমিনক্টর ম রাপিা ম রীক্ষা কথনক পৃথক এবং 

স্বতন্ত্র, যা সব মশক্ষাথীনক সম্পন্ন করনত বলা হনব।  

 

18 িেরেে কম িে ী শিক্ষার্থীরদে িািামা: 

_________ আমি আিার সন্তা নক িস্তি়ুিা মশক্ষা মবর্ানগর িস্তি়ুিার শীক্ষাথীনির স্বাস্থ্ে সিীক্ষা়ি অংশগ্রহে করার অ ুিমত প্রিা  করমছ  া।  

 

_________ আমি আিার সন্তা নক িস্তি়ুিা মশক্ষা মবর্ানগর িস্তি়ুিার শীক্ষাথীনির স্বাস্থ্ে সিীক্ষা়ি অংশগ্রহে করার অ ুিমত প্রিা  করমছ।  

 

DeKalb County School District 

বিক্ষার্থীরের জনয বনরাপে সু্করের অঙ্গীোর 

একিয শিক্ষার্থী শহর রি, আমাে স্বতন্ত্র অশভমত এিং কাি DeKalb County School District এে অযোযে শিক্ষার্থীে অশভমত এিং কারিে  ারর্থ 

শমশেতভারি পশেিতযয িাযারি। এই অঙ্গীকারেে প্রশত শ্রদ্ধা প্রদি যয করে আশম আমারদে সু্কেরক শযোপদ এিং  েে কেরত আমাে দাশেত্ব পােয 

কেরত পাশে। 

 

আশম শিশ্বা  কশে সয আশম ভাে োত্র/োত্রী হরত পাশে। আশম শিশ্বা  কশে সয আশম উত্তম চশেত্র প্রদি যয কেরত পাশে। আশম শিশ্বা  কশে সয, করঠাে 

পশেশ্রম কেরে আশম  েে হি, তাই আশম প্রশতশদয আমাে যর্থা ািে কেরত করঠাে পশেশ্রম কেি। আশম শিখরত পাশে। আশম শিখি। আমাে সু্কেরক 

শযোপদ োখরত  াহাযে কোে িযে, আশম DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি উরেশখত শযরদযিযা মূহ সমরয চোে অঙ্গীকাে কেশে। আশম িুিরত পােশে 

সয, সু্কে শযেরমে গুরুতে েঙ্ঘরযে কােরণ দি (10) শদরযে  ামশেক িেখািকেণ হরত পারে এিং এেপে শর্ টট্ররেে যর্থাযর্থ প্রজিোে শুযাশয চেরি। 

এই প্রজিোে অশতশেক্ত পশেণশত হরত পারে যারত সু্কে সর্থরক আমাে িশহষ্কাে িা আমাে শিকল্প সু্কে/কম য ূশচরত সপ্রেণ অন্তভুযক্ত র্থাকরত পারে। 

 

িাধ্যতামূেে বিক্ষা 

আশম িািেতামূেক শিক্ষা, শিক্ষার্থী উপশস্থশত সপ্রারটাকে এিং উপশস্থশত/ িৃঙ্খো  ংিান্ত িজিযো অঙ্গোরিেে আইয অযু েরণে শযিেতা শদজি এিং 

তা  সমরয চেরত িের্থ যতাে েোেে ও িাজিে শিষেটট িুরিশে। আেও তরর্থেে িযে অযুগ্রহ করে 40-41 যেে পৃষ্ঠা সদখুয। 

 

অনুগ্রহ েরর স্বাক্ষর েররিন, তাবরখ কেরিন এিং আপনার সু্করে বতন (5) বেরনর মরধ্য আপনার সন্তারনর কেবি বিক্ষরের (Homeroom 

Teacher) োরে কেরৎ পািারিন। 

 

শিক্ষার্থীে যাম (স্পষ্ট করে শেখযু)   শিক্ষার্থীে স্বাক্ষে   তাশেখ   

িািামাে যাম (স্পষ্ট করে শেখুয)   িািামাে স্বাক্ষে   তাশেখ   

  

https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/parents/dekalb.jsp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই পৃষ্ঠা ইচ্ছােৃতভারি ফাুঁো রাখা হর়েরে  
  



 

অি িারদর প্রাপযতা সংক্রান্ত শিিশৃত 

Amharic 

የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የDekalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተማሪ ስነምግባር ፣ የእንግሊዘኛ ተማሪዎች ዲፓርትመንትን ግምት 
ውስጥ ማስገባት ትርጉም ይሰጣል። የተተረጎመ ቅጂ ለማግኘት ጥያቄ ለት/ቤቱ ርእሰ መምህር ሊቀርብ ይችላል ወይም ኤሌክትሮኒክ እትም እዚህ 
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations ይገኛል:: 
 

Arabic 

، بإذن قسم دارسي اللغة  DeKalb County School Districtالتعليمية ترجمة لمدونة سلوك طالب  DeKalb County School Districtوفر منطقة 
يمكن تقديم طلب الحصول على نسخة ورقية مترجمة إلى مدير المدرس أو تتوفر نسخة إلكترونية على  (. English Learners Departmentاإلنجليزية )

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 
 

Bengali 

DeKalb County School District ইংরেজি জিক্ষার্থী জিভারেে এে স ৌিরযে DeKalb County School District-এে জিক্ষার্থীে আচেণজিজিে 
অযুিাদ প্রদায করে। সু্করেে অিেরক্ষে কারে অযূজদত মুজিত  ংস্কেরণে অযুরোি কেুয অর্থিা এখারয ইরেক্ট্রজযক  ংস্কেণ পায: 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations। 
 

Burmese 

DeKalb က ောငတ်််် ် ် ်  ်  ် ခရ််ငက်  ောင်းသည််အင်္လ်ပ်စ်ောကလလ်ောသမ် ော်းဌောန်(် ်   ်  ် ် ်် ်  ် ် ်  ်် ်  ်  ်  ် ် ် ်  ် ် ်  ် ်် ်် ် ် ််English Learners Department) မ်် ််းယက် ော််ပသည််််  ််  ််  ် ် ်   ် ် ်   ်DeKalb က ောငတ်််် ် ် ်  ်  ်

ခရ််ငက်  ောင်း်က  ောင်းသော်း  င််ဝတဆ်််ငရ်ော  င််ထ်််း်(် ်   ်  ် ် ်် ်  ် ်် ် ်် ်  ် ် ် ်် ််   ် ်  ်   ်  ် ် ် ််   ်   ်််Code of Student Conduct)  ်််ဘောသော်ပနက်ပ်းပါသည။််ဘောသော်ပနထ်ော်းကသော်မတ််ူ ််််   ်် ် ် ်  ် ်  ် ် ်် ်် ်  ် ်် ် ် ်  ် ်  ် ် ်် ် ် ််  ်  ် ်   ်

က  ောင်းအပ််် ််းထ််ကတောင်းဆ််် ် ်် ်  ် ်  ်   ်  ််  ်် ် ် ်  ် ်   န််ငသ်ည််သ််မ်ဟတ်််အလ် ထ်ရန််းနစဗ်ော်းရင််း ််််   ်  ် ်  ််    ် ်  ်  ််  ် ်  ် ်  ်  ် ် ်  ် ် ််  ်  ် ်   ်http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations တင်််ရန််ငပ်ါသည။််  ်  ် ် ်   ်  ် ်် ်  ်  

Chinese 

DeKalb 县学区提供《DeKalb 县学区学生行为规范》的译本，经由英语学生系提供。可向校长索取译本复印件，

或从此处获取电子版：http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations。 

 

French 

Le district scolaire du comté de DeKalb propose une traduction du code de conduite des élèves du district, fournie par le 

département d'anglais langue étrangère. Il est possible de demander des exemplaires papier au principal de l’école ou une 

version électronique est disponible à  http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 

Hindi 

DeKalb काउंटी स्कूल डिडस्िक्ट अगं्रेज़ी डिक्षार्थी डिभाग के सौजन्य से DeKalb काउंटी स्कूल डिडस्िक्ट के छात्र आचार संडिता, का अनुिाद 

प्रदान करता ि।ै अनुिाददत िािड कॉपी के डलए स्कूल प्प्रंडसपल को अनुरोध दकया जा सकता ि ैया 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations पर इलेक्िॉडनक संस्करण उपलब्ध ि।ै 

 

Karen 

DeKalb uD>&h.cD;xH.uFdvD>u0DR [h.vDRw>usd;xH DeKalb uD>&h. cD;xH. uFdvD>u0DR ySRuFdzdw>od.w>oD w>bsX<Aw>oH.pl;qJ;vRvXAySRrRvd 

tJuvH;usdm0JRusdRA(English Learners Department) M.vDRIAw>ChxD.w>usd;xHtuGJ;'dwz.qluFdcd.Arhwrh>Aw>rRM>vXtH. 

vJ; }xDeH;tusdRtusJohzJ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 

Nepali 

DeKalb County School District ल ेअङ्ग्ग्रेजी भाषा अध्ययन डिभागको सौजन्यमा DeKalb County School District को डिद्यार्थी 

आचार संडिताको अनुिादन प्रदान गछड । डिद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग अनुिाद गररएको कागजी प्रडतडलडप माग्न सदकन्छ िा 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations मा डिदू्यतीय संस्करण उपलब्ध छ । 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/


 

 

Somali 

Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb ayaa bixiyo turjubaanida Xeerka Anshaxa Ardayga ee Dugsiga Degmada Gobolka 

DeKalb, waxaa ixtiraamka leh Waaxda Ardayda af Ingiriiska. Codso koobi la turjumay oo laga codsado maamulaha 

dugsiga ama qaab elecktaroonik ah ayaa laga helayaa http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations. 

 

Spanish 

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb ofrece la traducción del Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar 

del Condado de DeKalb, cortesía del Departamento de Aprendices del Inglés. Usted puede solicitar una copia al director 

de la escuela o una versión electrónica está disponible en www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-

relations. 

 

Swahili 

Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb hutoa tafsiri ya Maadili Mema ya Wanafunzi wa Shule za Wilaya ya Kaunti ya 

DeKalb, kwa hisani ya Idara ya Wanafunzi wa Kiingereza. Unaweza kuomba nakala halisi iliyotafsiriwa kutoka kwa 

mwalimu mkuu wa shule au toleo la kielektroniki linaweza kupatikana kwenye http://www.dekalbschoolsga.org/student-

support-intervention/student-relations. 

 

Telugu 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిఇౌంగ్లషీ్ లర్న ర్స్  డిపార్స ిమౌంట్ సౌజన్య ౌంతో, DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికోడ్ ఆఫ్ సి్కడౌంట్ 

కౌండక్ట ియొకూ  అనువాదాన్నన  అౌందిస్తౌంది అనువదిౌంచబడిన్ హార్స ్కాపీ కోసౌం స్కూ ల్ ప్రిన్న్ పాల్ కు అభ్య ర్ థౌంచవచ్చు  లేదా 

ఎలస్ట్కిాన్నక్ట వెర్ షన్ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations వద్ద లభిస్తౌంది. 

 

Tigrinya 

DeKalb County School District፡ ትርጉም ናይ ደንቢ ኣደብ ተማሃሮ DeKalb County School District ይህብ፣ እዚ ድማ ብፍቓድ ክፍሊ 

ተማሃሮ እንግሊዝኛ (English Learners Department) ዚውሃብ እዩ። ዝተተርጎመ ተነባቢ ቅዳሕ ንምርካብ ንናይ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር 

ምውካስ ወይ ድማ ኤሌክትሮኒካዊ ግልባጥ ኣብ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations 

ምርካብ ይከኣል። 

 

Vietnamese 

DeKalb County School District cung cấp bản dịch Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh DeKalb County School District, với 

sự giúp đỡ của Bộ Phận phụ trách Học Viên Anh Ngữ. Quý vị có thể yêu cầu hiệu trưởng trường cung cấp một bản dịch 

bằng giấy hoặc tìm bản dịch điện tử có sẵn tại http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-

relations. 

 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
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DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT 

বিক্ষার্থীর আচরিবিবধ্ 
 

নীবতর বিিৃবত 
 

DeKalb কাউশন্ট সিার্য অি এরু্রকিয তারদে সু্করে পড়া শিশুরদে  ম্ভািে  রি যাত্তম শিক্ষা প্রদারযে িযে প্রশতশ্রুশতিদ্ধ। এই প্রশতশ্রুশতে িযে শুিুমাত্র 

করঠাে সকা য, উচ্চ-রযােেতা  ম্পন্ন শিক্ষক এিং  ু জ্জিত পশেকাঠারমাে প্ররোিয আরে তাই যে আমারদে শিক্ষার্থী, কমী, শপতামাতা, সেকরহাল্ডাে 

এিং কশমউশযটট পাটযযােরদে িযে একটট শযোপদ, ইশতিাচক পশেরিিও প্ররোিয। সিার্য অি এরু্রকিয আিা করে সয  কে শিক্ষার্থী শিক্ষাে িযে 

গ্রহণরযােে আচেরণে করঠাে মায সমরয চেরি। 

 

DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিসত  মি DeKalb শিক্ষার্থীরদে িযে প্ররযািে শিক্ষার্থী আচেরণে শযেম, ইশতিাচক আচেরণে উন্নশতে িযে িেিহৃত 

িৃঙ্খো পদ্ধশত এিং এই শযেম েঙ্ঘযকােী শিক্ষার্থীরদে উপে পদরক্ষপ সযওোে পদ্ধশত  ম্পরকয িো আরে। যখয পদরক্ষপ পশেচােযা কেরত হরি , 

তখয DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি শযজিত করে সয এটট যোযে এিং সু্কে শর্শিরেে  কে শিক্ষার্থীরদে  রি যাত্তম স্বারর্থ য কাি করে। 

 

 ািােণভারি, শিক্ষার্থীে ভুে আচেণ  ংরিািয কেরত এিং শিক্ষার্থীরক সু্কে কশমউশযটটে দাশেত্বিীে যােশেক হরে উঠরত ও ইশতিাচক আচেরণ 

অগ্রেশতিীে হওোে িৃঙ্খো সিখারযা হে। DCSD সিারি সয শিক্ষার্থীরদে অ দাচেণ অরযক কােরণে োো প্রভাশিত হে, স গুরো হে ট্রমা, মাযশ ক 

স্বাস্থে, অক্ষমতা, বিষমে, এিং দীর্ যস্থােী চাপ। অ দাচেরণে প্রশতজিো এিং েেস্বরূপ  হােতা যতটা  ম্ভি অ দাচেরণে মূে কােণ সিে কেরি। 

DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি আচেণেত প্রতোিা, অশিকাে এিং দাশেরত্বে উপে সিাে সদে এিং ইশতিাচক প্রশতজিো এিং  হােতাে একটট  ম্পূণ য 

 ংশক্ষি শিিেণ যে। 

 

অগ্রহণরযােে আচেরণে প্রশতজিোস্বরূপ িাজিমূেক পদরক্ষপ পশেচােযা প্রিা রকে শিচক্ষণতাে শভশত্তরত পশেচাশেত হরি, তরি অগ্রহণরযােে 

আচেরণে তীব্রতা, সু্করেে পশেরিরিে উপে এে প্রভাি, শিক্ষার্থীে িে , শিকািেত অক্ষমতা, সগ্রর্ িে, সপ্রক্ষাপট এিং স্পষ্টতই ইিাকৃত শকযা তাে 

মরিে  ীমািদ্ধ যে, শিক্ষার্থীে পূি যিতী িৃঙ্খো ইশতহা , িািশিক আর্াত, এিং অযোযে প্রা শঙ্গক কােণও সদখা হরি। িজিযোে আইয োো অযুরমাশদত 

এই িেরযে শিক্ষার্থীরদে সু্কে সর্থরক  া রপয য িা িশহষ্কাে কোে পশেিরতয সিার্য স ই শিক্ষার্থীরদে পুযোে সহাম সু্করে যা সেরখ শিকল্প শিক্ষােত 

িেিস্থাে ভশতয কেরত পেন্দ করে। 

 

আচেণেত পশেশস্থশতে প্রকৃশত িা তীব্রতা শিরিচযা করে , িৃঙ্খোমূেক প্রজিোে কায যকে পোমরি যে অযুিীেয, িোপক মূেোেয এিং প্রশতরোি ও 

হিরক্ষপ সকৌিেগুশেে শিকারিে মািেরম শিক্ষার্থীরদে  ামাজিক ও মাযশ ক  ুস্থতাে  ারর্থ শিক্ষােত  ম্ভািযারক  ি যাশিক কেরত  হােতা কোে িযে 

পশেরষিা প্রদারযে িযে শর্শিে এিং অযোযে  েকাশে  ংস্থা িা কশমউশযটট  ংস্থাগুশে োো প্রদত্ত শিক্ষার্থী  হােতা পশেরষিাগুশে অন্তভুযক্ত র্থাকরত 

পারে। 

 

অশভভািকরক িাযারযা এিং অশভভািকরদে  ম্পৃক্ততা একিয শিক্ষার্থীে অযুপযুক্ত আচেণ  ংরিািয কোে সযরকারযা প্ররচষ্টাে িযে অপশেহায য। 

DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি শুিুমাত্র তখযই কায যকে হরি যশদ িািামা এিং অশভভািক, শিক্ষক এিং সু্কে প্রিা কো শিক্ষার্থীরদে আচেণ উন্নত 

কেরত এিং একারর্শমক কম যক্ষমতা িাড়ারত এক রঙ্গ কাি করেয। শপতামাতা, শিক্ষাশিদ এিং কশমউশযটটে  দ েরদেরক শিক্ষার্থীরদে আচেণ িা 

শিক্ষার্থী িৃঙ্খো প্রজিো  ম্পরকয উরেে সু্করেে অিেক্ষ িা শিক্ষার্থী  ম্পকয শিভারেে কারে িাযারত অযুরোি কো হরি। 

 

DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি সিার্য যীশত JCD অযুযােী অযুরমাশদত। 

 

 বিক্ষার্থীর আচরিবিবধ্র উরেরিয 
 

DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে উরেিে হরো K-12 সগ্ররর্ে শিক্ষার্থীরদে গ্রহণরযােে ও অগ্রহণরযােে আচেণ  ম্পরকয অিশহত কো। প্রশতটট িােণারযােে 

অযুরমাশদত এিং শযশষদ্ধ আচেরণে িযে আোদা আোদা করে শিশিশযরষরিে  ংশহতা সেখা  ম্ভি যে। েেস্বরূপ, শিক্ষার্থীরদে িুিরত হরি সয DCSD 

শিক্ষার্থীে আচেণশিশি অযু ারে সু্করেে  ুিৃঙ্খে েক্ষেরক িোহত করে, শযোপত্তারক শিপন্ন করে িা সু্কে প্রিা রযে োো শযি যাশেত একটট শযোপদ, 

ইশতিাচক এিং  হােক শিক্ষাে পশেরিি িিাে োখাে িযে অযুপযুক্ত হরত পারে এময সকারযা অ দাচেরণে িযে তারদে শিরুরদ্ধ িাজিমূেক 

পদরক্ষপ সযওো হরত পারে। 

 

পৃর্থক সু্কে এিং সশ্রণীকরক্ষে শিক্ষকো এই DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে শযেম োড়াও শযোপত্তা এিং একারর্শমক অগ্রেশতে উন্নশতে িযে বতশে 

কো হরেরে এময কোম্পা  িা সশ্রণীকরক্ষে শযেম আরোপ কেরত পারে। এই শযেম শিক্ষক ক্লা রুরম সপাে করে িা শিক্ষার্থীরদে মরিে শিতেণ করে 

িুজিরে শদরত পারেয এিং স গুশে েঙ্ঘয কো DCSD শিক্ষার্থী আচেণশিশিে েঙ্ঘয হরতও পারে আিাে যাও হরত পারে। সকারযা শিক্ষার্থী DCSD 

শিক্ষার্থীে আচেণশিশি েঙ্ঘয করেরে শকযা তা শুিুমাত্র প্রমাণ খশতরে সদরখ তরিই শিরিশচত হরি। অযেভারি িেরত সেরে, প্রমারণে শভশত্তরত এমযটাই 

শক সিশি হওো  ম্ভি সয শিক্ষার্থী শিশি েঙ্ঘয করেরেয? 

 

বিক্ষি ও অনুিতীতা 
 

িে  িা সগ্রর্ সেরভে শযশি যরিরষ,  মি শিক্ষার্থীরক DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে শিষেিস্তু িাযরত হরি এিং এটট সমরয চেরত হরি এিং তারদে 

 ামশগ্রক উন্নেয িরেে উপে শভশত্ত করে তাো সয সু্কে শর্শিে এিং/অর্থিা সু্করে যাে তারদে আরোশপত আচেরণে শযেম যতটা  ম্ভি িাযরত হরি। 



 

 

K-3 সগ্রর্, িেশতিমী শিক্ষা, এিং অযোযে ভাষাে ইংরেজি ভাষাভাষীে (ESOL) অল্পিেস্ক শিক্ষার্থীো সয িুরিরে তা শযজিত কেরত শিক্ষকরদেরক 

তারদে  রঙ্গ DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে আেও পুঙ্খাযুপুঙ্খ পয যারোচযা কেরত হরি। DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে    মি সু্কে ও সকরে সদওো 

হে। DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে শিতেরণে আরে, সু্কে শুরু হওোে আরে এিং শিক্ষার্থীো সয িুরিরে তা শযজিত কোে িযে শিক্ষকরদে এিং 

কমীরদে  ারর্থ এটট পয যারোচযা কো হে। 

 

মশক্ষাথীর অমযকার ও িাম়িত্ব সম্বমলত মশক্ষাথী আচরেমবময এবং চমরত্র উন্ন়ি  পুস্তিকা সু্কনলর প্রথি সপ্তাহ চলাকালী ই মশক্ষাথীনির িনযে মবতরে 

করা ও কসই সম্পনক ুপ্রমশমক্ষত করা হনব।  প্ররতযে শিক্ষার্থী এিং িািা-মা/অশভভািরের োে থর্থরে পৃষ্ঠা 1-এ র্থাো িািা-মা/অশভভািরের 

স্বাক্ষর র্থাো আিিযে।  ককা ও বাবা-িা বা আইম  অমর্র্াবক মশক্ষাথীর আচরে সংমহতা কপন়িনছ  বনল স্বীকার  া করনলও তাহনল মশক্ষাথীর 

আচরে সংমহতা়ি কি়িা তথে সম্পমকতু িা়ি এডানত পারনব   া। সু্কনলর প্রথি িুই সপ্তানহর িনযেই মশক্ষাথীর অমযকার ও িাম়িত্ব সম্বমলত মশক্ষাথী 

আচরেমবময এবং চমরত্র উন্ন়ি  পুস্তিকা সম্পনক ুমশক্ষাথীনির একটি পরীক্ষা কি়িা িািযতামূেে।  প্রথা কিন  সু্কল হনল ককা ও সু্কল মিবনস বা 

র্াচভ ু়িাল িাযেনি মশক্ষািা  করা হনল ইনলকিম কামল এই পরীক্ষাটি মিনত হনত পানর। মশক্ষাথীনির পরীক্ষার কস্কার করকড ুকনর রাখা হনব।  সু্কনলর 

প্রথি িুই সপ্তানহর িনযে ক্লানসর মিটিংগুমল রাখা হ়ি যানত শৃঙ্খলা বেবস্থ্া ও কসটির প্রন়িাগ সম্পনক ুআনলাচ া করা যা়ি। 

 

স্ক েিরষ মর মরিয থেসি োত্রোত্রী স্ক ে শিশিক্ট-এ প্ররিি েরর তারা োত্রোত্রীর আচরণশিশি - োত্রোত্রীর অশিোর, দাশ়েত্ব এিং চাশরজত্রে 

উন্নশত প জিোটি পারি এিং ওই প জিোর শিষ়েিস্তুর ওপর তারদর পরীক্ষা থিও়ো হরি। 

 

প্রর্থমিারেে মরতা সু্করে  া রপযিরয পাঠারযা শিক্ষার্থীরদে DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি  পুযোে পড়ারযা হে এিং পুযোে পেীক্ষা কো হে। 

পাঠদারযে প্রর্থম শদরক K-3 সগ্রর্, িেশতিমী শিক্ষা, এিং অযোযে ভাষাে ইংরেজি ভাষাভাষীে (ESOL) অল্পিেস্ক শিক্ষার্থীো সয িুরিরে তা শযজিত কেরত 

শিক্ষকরদেরক তারদে  রঙ্গ DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে  আেও পুঙ্খাযুপুঙ্খ পয যারোচযা কেরত হরি। 

 

োত্রোত্রীর আচরণশিশি - োত্রোত্রীর অশিোর, দাশ়েত্ব এিং চাশরজত্রে উন্নশত প জিোর থোরিা অংি ি ঝরত িা পাররে এিং থসই শিষ়ে 

সম্পরেম িযাখযার প্রর়োিি হরে োত্রোত্রীরে শিক্ষে-শিশক্ষো অর্থিা েমীরদর জিজ্ঞাসা েররত িো হ়ে। 

 

শিক্ষারক্ষরত্র সমাি স রোগ 
 

DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট িামত, বে ু, যি ু, িামতগত উৎপমি, মলঙ্গ, প্রমতবন্ধকতা, ব়িস, কযৌ  অমর্িুখী তা এবং মলঙ্গ সংক্রান্ত পমরচ়ি 

ম রনপক্ষর্ানব সব ছাত্রছাত্রীনক মশক্ষানক্ষনত্র সিা  সুনযাগ কি়ি। মডমিক্ট এর ককান া মশক্ষািূলক কিসূুমচ, স্তক্র়িাকলাপ অথবা কি ুার্োনসর কক্ষনত্র, 

যার অন্তর্ভ কু্ত হল এই ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার বািব রূপা়িে, ছাত্রছাত্রীর িামত, বে ু, যি ু, 

িামতগত উৎপমি, মলঙ্গ, প্রমতবন্ধকতা, ব়িস, কযৌ  অমর্িুখী তা এবং মলঙ্গ পমরচন়ির কারনে ককান া ছাত্রছাত্রীর মবরুনে ববষিেিূলক আচরে করা 

যানব  া অথবা তার হ়িরাম  করা যানব  া। 

 

সু্কল মডমিক্ট এর একটি অমর্নযাগ িা ান ার পেমত আনছ যার িাযেনি ছাত্র বা ছাত্রী ববষিেিূলক আচরনের ি ে অমর্নযাগ িা ানল দ্রুত, 

ম রনপক্ষ এবং সুশৃঙ্খলর্ানব তার সিাযা  করা যা়ি। 

 

োত্রোত্রীর আচরণ সংক্রান্ত শিষর়ে িাজিমূেে িযিস্থা থিও়োর এজি়োর 
 

যখ ই সু্কল মডমিক্ট এর স্বাথ ু িমডত থানক, তখ ই DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট ছাত্রছাত্রীর মবষন়ি শাস্তিিূলক বেবস্থ্া গ্রহনের অমযকারী। সুতরাং, 

ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা ম ম্নমলমখত সিন়ি এবং স্থ্ান  প্রনযািে হ়ি: 

• সু্কনলর প্রাঙ্গনে কযনকা ও সি়ি; 

• সু্কনলর প্রাঙ্গনের বাইনর ককা ও সু্কল বাস স্টনপ বা সু্কনলর অোমক্টমর্টি, অ ুষ্ঠা  বা ইনর্নে; 

• মশক্ষাথী সু্কল বানস বা সু্কল মডমিনক্টর-স্প সর করা পমরবহনে থাকার সি়ি; 

• মশক্ষাথী র্াচভ ু়িাল উপান়ি মশক্ষা লার্ করার সি়ি; 

• অমর্যুক্ত অপরাযকারী বা আক্রান্ত বেস্তক্ত সু্কল কথনক বামড আসার পনথ, বা সু্কল অোমক্টমর্টি, অ ুষ্ঠা  বা ইনর্ে কথনক আসার পনথ। 

• মডমিনক্টর প্রযুস্তক্তগত সংস্থ্া  বেবহার করার সি়ি, যার িনযে সরঞ্জাি, ক িও়িাক,ু র্াচভ ু়িাল প্ল্োিফি ু এবং সফ্টও়িোর অন্তর্ভ কু্ত 

থাকনলও তার িনযেই অন্তর্ভ কু্ত  ়ি; 

• সু্কনলর প্রাঙ্গনের বাইনর যখ  মশক্ষাথী ককা ও সু্কনলর স্প সর করা বা সু্কল-সংক্রান্ত অোমক্টমর্টি, কযি , মফল্ড টিপ, ক ফানরন্স, 

ক্রীডািূলক ইনর্নে উপমস্থ্ত থানক বা অংশগ্রহে কনর, অথবা অ েথা়ি সু্কল কতৃপুনক্ষর এস্তক্ত়িানর থানক 

• সু্কল প্রাঙ্গনের বাইনর িস্তি়ুিানত অ ে ককা ও সু্কল মসনস্টনির সু্কল সংক্রান্ত বা সু্কনলর স্প সর করা অোমক্টমর্টিনত উপমস্থ্ত থাকার 

সি়ি; 

• সু্কল প্রাঙ্গনের বাইনর যখ  ককা ও মশক্ষাথীর আচরনের ি ে মশক্ষাথী গুরুতর অপরায করার অমর্নযানগ অমর্যুক্ত হ়ি এবং যার ফনল 

মশক্ষাথীর সু্কনল আসা অ ো ে বেস্তক্ত বা সু্কনলর সম্পমির সম্ভাবে মবপনির কারে হন়ি িা াঁডা়ি বা মশক্ষার প্রস্তক্র়িা বোহত কনর   O.C.G.A. 

§ 20-2-751.5 c)); বা কস্টনির সাইবার-উৎপীডন র সংজ্ঞা অ ুসানর লহঘ্  করনল  O.C.G.A. § 20-2-751.4); 

• সু্কনলর প্রাঙ্গনের বাইনর যখ  ককা ও মশক্ষাথী সু্কল আমযকামরনকর অ ুিমত ছাডা সু্কল কছনড চনল যা়ি  ছভ টি  া ম ন়িই কািাই করা)। 

 

অসদাচররণর তদন্ত 
 

সোটখারটা অ দাচেণ প্রােই শিক্ষক িা অযোযে কমীরদে কাে সর্থরক তাৎক্ষশণক প্রশতজিোে মািেরম  ংরিািয কো হে। সু্করেে শিশিে আেও িড় 

েঙ্ঘয শেরপাটয কো হরে িা হরেরে  রন্দহ কো হরে, অিেক্ষ িা মরযাযীত িেজক্ত টঠক কেরিয সয অযু ন্ধায কো উশচত শকযা, এিং স টট কো হরে 



 

 

তা  ম্পন্ন কোে িযে যর্থাযর্থ কমীরকও শযরদযি সদরিয। অযু ন্ধায  মেমাশেক কো হরি এিং তারত অশভযুক্ত অপোিকােী(রদে), আিান্ত 

িেজক্ত(রদে), শচশিত  াক্ষী, শিক্ষক(রদে), কমী  দ ে এিং এময অযোযেরদে  াক্ষাৎকাে অন্তভুযক্ত র্থাকরি যারদে কারে হেরতা প্রা শঙ্গক তর্থে র্থাকরত 

পারে। যারদে  াক্ষাৎকাে সযো হরেরে তারদে  িাে সর্থরক শেশখত িোয সযো হরি। উপেভে হরে, শভশর্ও যিেদােী কোরমোে সেকর্যও পয যারোচযা 

কো ও শযোপরদ োখা হরি।  

 

অোর্শমশযরিটে যশদ মরয করেয সয শুযাশযে কায যিাো কো হরি, তাহরে শতশয সকাযও ভুে আচেরণে শভশর্ও যিেদাশে কোরমোে সেকর্য  ংেক্ষণ 

কেরিয। অযে সযরকাযও িািি এিং শেশপিদ্ধ প্রমাণ র্থাকরে তা  ংগ্রহ কো ও  ািিারয োখা হরি। পশেশস্থশতে গুরুতে শযি যােণ করে সু্কে কাউরেেে, 

সু্করেে স ািোে ওোকযাে, সু্কে পুশেি এিং অযোযে  হােক কমীরদে শিশিষ্টতাে  েেিহাে কো হরি। অযু ন্ধায চোকােীয িা অযু ন্ধারযে পরে 

যর্থাযর্থ  মরে, িািা-মা িা অশভভািকরক িাযারযা হরি। তরি, যশদ র্টযাটটরত সকাযও সচাট আর্াত িা অযুরূপ পশেশস্থশত  ৃটষ্ট হে তাহরে যর্থাযর্থ 

শচশকৎ া কো হরি, এিং িািা-মা িা অশভভািকরক অশিেরে িাযারযা হরি। তাোড়াও, র্টযাটটরত যশদ  ুেক্ষা শিপন্ন হওো িা আইয িেিৎকেণ 

কতৃ যপরক্ষে হিরক্ষপ যর্থাযর্থ িরে েণে হে, তাহরে যর্থাযর্থ কতৃ যপরক্ষে  ারর্থ সযাোরযাে কো হরি এিং সকাযও আইশয িেিৎকেণ  ংিান্ত তদন্ত িা 

আটক কোে িেিস্থা এশড়রে যতটা  ম্ভি সু্করেই অযু ন্ধায কো হরি। 

 

সকারযা শিক্ষার্থী DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি  েঙ্ঘয করেরে শকযা তা শুিুমাত্র প্রমাণ খশতরে সদরখ তরিই শিরিশচত হরি। অযে কর্থাে, প্রমারণে উপে 

শভশত্ত করে, শিক্ষার্থী সয এই শযেম েঙ্ঘয করেরে তা অ তে হওোে সচরে  তে হওোে  ম্ভািযা সিশি কী? স্বল্প-রমোদী  া রপয রযে (10 শদয িা 

তাে কম) িযে সকাযও আযুষ্ঠাশযক আরিদয প্রজিো সযই। যশদ শপতামাতা/অশভভািক িা শিক্ষার্থীো এই শ দ্ধারন্তে  ারর্থ একমত যা হয তরি তাো 

সু্করেে অিেরক্ষে কারে আরিদয কেরত পারেয। অিেরক্ষে শ দ্ধারন্তে  ারর্থ একমত যা হরে আপশয শেশখতভারি আঞ্চশেক  ুপাশেযরটযরর্রন্টে কারে 

আরিদয কেরত পারেয। শর্ টট্ররেে িৃঙ্খো প্রজিোে  াে ংরক্ষরপে িযে অযুগ্রহ করে DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে কেণীে প্রজিোে সলা-চাটয 

সদখুয। শর্শিরেে শুযাশযে কায যিাো কোে িযে  ুপাশেি কো হরে, শিক্ষার্থীরক এখারয উদ্িৃত অযু ারে িাজিে শুযাশয এিং আরিদরযে প্রজিোে 

অংিগ্রহরণে  ুরযাে সদো হরি। 



 

 

প্রতযাবিত আচরি এিং পবরিবতর সূচে 
 

বিষে

 

তীব্র হামো (অস্ত্র শদরে আর্াত কোে সচষ্টা/হুমশক), 33, 34 

িবধ্ িত িযাোবর (গুরুতে আর্াত িা মৃতুেে কােণ), 34 

অযােরোহে (োখা এিং/অর্থিা িেিহাে), 30 

হামো (শিক্ষার্থী, েোকাশি, োে িা শভজিটে), 33 

উপবিবত (অিহুাত/অমাজিযত অযুপশস্থশত, উপশস্থশত 

প্ররটাকে, দীর্ যশদয সদশেরত আ া), 37, 38, 41 

অরো-ইনরজরেিে এবপরনবিন (এশপ-সপয), 31 

িযাোবর (ক্ষত  ৃটষ্টকােী), 33 

োমডারনা, 33 

ভাঙা এিং প্ররিি েরা, 23, 25, 44 

িুবেং, 34, 35, 36, 50, 65, 73, 74, 75, 76, 78, 92, 93 

চুবর, 32 

িারসর মরধ্য ভুে আচরি/প্রতযািা/মযাঠিক্স 41, 48, 49, 

50 

িাইস্ট্যান্ডার িযাোবর, 34 

কমািাইে কোন, 17, 18, 19, 26, 35, 41, 49, 54, 74 

েম্পিউোর (অযযুরমাশদত িেিহাে, হোশকং, পা ওোর্য 

েঙ্ঘয, ইতোশদ), 26, 27, 29, 32, 45 

সু্করের সমরের পরর/সু্কে কর্থরে েরূর, 42 

জাে েরা/জাে োো, কচে, িযাঙ্ক োর্ি রাখা 32 

সাইিার িুবেং/সাইিারস্ট্াবেং, 32, 35, 42, 74 

সিবির ক্ষবত/ধ্বংস (প্রকৃত িা প্ররচষ্টা), 31 

বিিৃঙ্খোমূেে আচরি (দীর্ য  মে কর্থা িো, সর্াড়া 

সর্াড়া সখো ইতোশদ), 38, 39 

িযাঘাত (সশ্রণীকক্ষ এিং/অর্থিা সু্কে), 38, 39 

কেস কোর্, 46, 79 

োগ-সিবেিত পযারারেন িাবেো (কােিপত্র, পাইপ, 

শক্লপ, িোে, অযোযে  ম্পশকযত আইরটম), 31 

োগস (অবিি/শ রেটটক পদার্থ য, সদখরত-একেকম ওষুি িা 

সপ্র জিপিয কো ওষুি), 30 

ইরেেিবনে েবমউবনরেিন বর্ভাইস (সমািাইে সোয, 

সপিাে, ইতোশদ), 32 

ইরেেিবনে েবমউবনরেিন বর্ভাইস (সমািাইে সোয, 

স্মাটয শর্ভাই , ইতোশদ), 26 

চাাঁোিাজজ, 32, 35, 74 

িাজিমূেে িযিিা গ্রহরি িযর্থ িতা, 40 

বমর্থযা এমারজিজি বররপােি (োোে অোোম য টাযা, সিামাে 

হুমশক িা 911 যেরে কে কো), 39, 46 

মারামাবর/িারীবরে আক্রমি 33, 34 

োোর (অশে ংরযাে, আগুয োোরযা), 31 

জাবেোবত, 45 

জুো, 42 

গযাং-সিবেিত োয িেোপ ( শহং তা, প্রশতরিাি, 

শযরোে, সপািাক, পোোোেযাশেো), 39

িন্দেু (শপিে, োইরেে, শিশি, সপরেট, েোকশ মাইে িা 

ওইেকম সদখরত শকেু), 27, 28, 29 

হেরাবন (িাশতেত, অক্ষমতা, সযৌয প্রিৃশত্ত, শেঙ্গ পশেচে), 

36, 65, 74, 92 

হযাজজং, 33, 34, 36, 65, 73, 74, 75, 92 

বিক্ষার্থী/সু্করের েমী/বভজজেররের আঘাত/িারীবরে 

কযাগারযাগ 33, 34 

পবরচেপত্র, 46 

অনুবচত কযৌন আচরি, 45, 65, 69 

অিােীন আচরি, 45 

ইনরহেযান্ট, 30 

অিাধ্যতা (শেরে কর্থা িো, দরূে চরে যাওো, সমরয চেরত 

অস্বীকাে কো), 37 

মােে বিজক্র/িন্টন েরার অবভপ্রাে, 30 

ইচ্ছােৃতভারি সু্করের েমীরের িারীবরে বনগ্রহ, 29 

ইচ্ছােৃতভারি সু্করের েমীরের িারীবরে বনগ্রহ, 29 

ইন্টাররনে/ইন্ট্রারনে িযিহার, 27, 71 

ভে কেখারনা েম িোণ্ড, 35, 36, 74 

োবর্থ মারা, 33, 34 

েুবর/কু্ষর/িক্স োোর, 28 

কযরোরনা সু্কে েযািারস/সু্করের সমরের পর 

অননুরমাবেত প্ররিি, 44 

মাবরজুোনা, 30, 31 

ওষুধ্, 31 

ভুে উপিাপন (প্রতােণা, শমর্থো িো িা শমর্থো শিিশৃত/তর্থে 

প্রদায), 45 

রাসােবনরের অপিযিহার, 31 

অশ্লীে উপেরি/ভবঙ্গমা, 40 

েযািারস পাবেিং (পাশকযং এিং/অর্থিা ট্রাশেক েঙ্ঘয), 

44 

পরন িাগ্রাবে, 40 

মােে রাখা, 30 

চুবর সিবি রাখা, 32 

প্রযাঙ্ক, 39 

কপ্রারিিন (স্থাযীে এিং শর্শিে-িোপী), 43, 44, 54 

অশ্লীেতা, অবভিাপ, অশ্লীেতা এিং/অর্থিা অশ্লীে 

ভাষা, 40 

অশ্লীেতা, 40 

কিপররাোভারি যানিাহন িযিহার, 44 

প্রিাসে/েযাোবি/েমীর বনরেিিািেী অনুসরি 

েররত অস্বীোর েরা, 37 

িারিার েঙ্ঘন, 43 

োঙ্গা িা বিিৃঙ্খো, 39 

র্াোবত, 32 

অভদ্র/অসম্মানজনে আচরি, 37 



 

 

অযর্থাযর্থ িাতিা/েবি/বভবর্ও পািারনা (স জক্সং), 27, 54, 

71 

কযৌন হেরাবন/মন্তিয/অনুগ্রহ, 45, 65, 69 

ধ্াক্কা কেওো 33, 35, 74 

সাধ্ারি িযাোবর, 33 

অনুরমােন োডাই ক্লাস িাে কেওো/সু্কে েযািাস 

কেরড যাওো, 38 

অনযরের গারে রু্থতু কেো, 40 

সু্করে েবি/বভবর্ও কতাো, 27, 40, 54, 71 

সন্ত্রাসী হুমবে (সু্করেে িযে হুমশক), 39, 76 

চুবর/চুবর েরা (প্রকৃত িা সচষ্টা কো), 32, 36, 74

হুমবে িা ভে কেখারনা (কমী িা শিক্ষার্থী), 32, 33, 34, 35, 

39, 74 

জজবনস কোাঁডা, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 49 

তামাে (শ োরেট, শ োে, শচিারযা তামাক, ই-শ োরেট, 

স্নাে, তামাক, সভশপং সপ্রার্াে), 26, 79 

অনুপ্ররিি, 39, 44 

অবনরাপে েম িোণ্ড, 46 

মােোসক্ত অিিাে র্থাো/িযিহার, 30 

ভাঙচুর, 31, 49, 50, 62 

কমৌবখে সংঘষ ি/উস্কাবন/ঝারমো, 33, 35, 36 

অস্ত্র, 26, 27, 28, 30, 34, 40, 49, 76
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"মশক্ষার িূল কাি হল একি  কক ম মবডর্ানব এবং সিানলাচ াপূে ু র্ানব মচন্তা করা কশখান া। মশক্ষার আসল লক্ষ হল বুস্তেিিা এবং সৎ চমরত্র 

গনড কতালা।" - মাটিমি ে র্থার শেং ি শি়ের. 

 

িূল ব মতক িূলেনবাযগুমল কবাঝা, যত্ন ক ও়িা এবং কসগুমল কানি লাগান ার কক্ষনত্র িা ুষনক সাহাযে করার ইিাকৃত প্রনচষ্টাই হল চামরস্তত্রক মশক্ষা। 

চামরস্তত্রক মশক্ষার কক্ষনত্র একটি ইিাকৃত এবং সব ুাঙ্গীে উনিোগ কসই আ়ি ার কাি কনর যার িনযে মিন়ি সু্কনলর সব মিকগুমল চামরস্তত্রক উন্নমতর সুনযাগ 

কি়ি। 

 

চাশরজত্রে শিক্ষার উপোর: 

 

• পাঠক্রনির সবতু্র ব মতক মবষ়িগুমল খমতন়ি কিখার িাযেনি চামরস্তত্রক উন্নমতনত সাহাযে কনর 

• ছাত্রছাত্রী, মশক্ষক-মশমক্ষকা এবং কিী, মপতা-িাতা এবং ি নগাষ্ঠীর অংশগ্রহনে ইমতবাচক এবং ব মতক পমরনবশ বতমর কনর 

• কীর্ানব িতমবনরানযর ম রনপক্ষ সিাযা  করা যা়ি, আরও ম রাপি এি  সু্কল বতমর করা যা়ি যা র়্ি কিখান া, র়্ি এবং ম পীড  কথনক িুক্ত 

এবং মশক্ষাগ্রহনের ি ে কযখান  পমরনবশ আরও উপনযাগী তা কশখা়ি। 

 

িহা  হও়িার প্রস্তুমতনত ছাত্রছাত্রীনির ি ে চামরস্তত্রক ববমশষ্টেগুমল অপমরহায!ু প্রাপ্তব়িস্ক এবং ছাত্রছাত্রী উর্ন়িরই উমচত এগুমলর ি ে আিশ ু বতমর 

করা এবং কসই আিশ ু রক্ষা করা। 

 

সম্মাি, দাশ়েত্ব এিং েত্ন 

র্ানলা চামরস্তত্রক আিশ ু সৃটষ্টর িূল মর্ত 

 

সম্মাি 

ম নির, অন ের এবং সম্পমির প্রমত গর্ীর শ্রো কিখান া 

 

দাশ়েত্ব 

আপ ার ম নির আচরনের িা়ি বহ  করা 

 

সততা 

কথা়ি এবং কানি সৎ থাকা 

 

েত্নিীে হও়ো 

অ েনির কলোনের প্রমত িৃটষ্ট রাখা 

 

িযা়ে এিং শিররপক্ষতা 

সকনলর সনঙ্গ ম রনপক্ষ, পক্ষপামতত্বহী  এবং  োযে আচরে করা 

 

িাগশরেত্ব 

আপ ার ি নগাষ্ঠীনত অবমহত, িাম়িত্বশীল এবং যত্নশীল অংশীিার হও়িা 

 

সাহস 

অসুমবযার সম্মুখী  হন়িও সটঠক কািটি করা এবং অ ে সকনলর পমরবনত ুম নির মবনবকনক অ ুসরে করা 

 

অিযিসা়ে 

কানি কলনগ থাকা এবং কছনড  া কিও়িা। কাি কশষ করার কক্ষনত্র িা়িবেতা, গব ু এবং ইমতবাচক িৃটষ্টর্মঙ্গ প্রিশ ু করা 

 

আিা 

আপম  কয সফল হনব  কসই মবশ্বাস রাখা 

 

*চমরত্র গঠন র মশক্ষা সম্পমকতু তথেজ্ঞাপক পুস্তিকা এবং ম নিুমশকা, DPI 

https://files.nc.gov/dpi/documents/charactereducation/handbook/content2.pdf 
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োত্রোত্রীর আচরণশিশি - োত্রোত্রীর অশিোর, দাশ়েত্ব এিং  

চাশরজত্রে উন্নশত প জিো়ে প্রাি চাশরজত্রে বিশিষ্ট্যসমূহ 
 

এই হোন্ডিুকটট এই শিশ্বা রক  মর্থ যয করে সয শযোপদ এিং  ুিৃঙ্খে সু্করেে িযে  মি কমী এিং শিক্ষার্থীরদে উপযুক্ত ও ইশতিাচক আচেণ কো 

উশচত। প্রতোশিত শিক্ষার্থী আচেরণে িযে শযেম সিখারযা উশচত এিং শযম্নশেশখত চশেরত্রে বিশিষ্টেগুশেে  ারর্থ  ংযুক্ত কো উশচত। 

 

 

চাশরজত্রে বিশিষ্ট্যসমূহ েঙ্ঘন 

সম্মা /িাম়িত্ব/যত্ন েঙ্ঘয #1: তামাে 

সম্মা /িাম়িত্ব/যত্ন েঙ্ঘয #2: থোগারোরগর বিদ যশতি সরঞ্জাম 

িাম়িত্ব/যত্ন/ াগমরকত্ব েঙ্ঘয #3ক, 3খ: অস্ত্রিস্ত্র 

সম্মা /িাম়িত্ব/যত্ন েঙ্ঘয #4ক, 4খ: ইচ্ছােৃত িারীশরে শিপীড়ি 

িাম়িত্ব েঙ্ঘয #5ক, 5খ, 5গ, মাদেদ্রিয/মদ 

সততা/সম্মা  েঙ্ঘয #6ক, 6খ, 6গ: সম্পশি 

সম্মা /িাম়িত্ব/যত্ন 
েঙ্ঘয #7ক, 7খ, 7গ, ভ়ে থদখারিা/হ়েরাশি/ঠাট্টামস্করা/মারশপি/িারীশরে আক্রমণ/ 

7ঘ, 7ঙ, 7চ, 7ছ: গার়ে হাত থদও়ো (রিআইশি িারীশরে সংস্পি ম) 

সম্মা /িাম়িত্ব/যত্ন েঙ্ঘয #8ক, 8খ: শিরদমি অি সরণ িা েরা 

িাম়িত্ব/সাহস/অযেবসা়ি েঙ্ঘয #9: থিআইশি অি পশস্থশত/স্ক ে পাোরিা 

িাম়িত্ব/সাহস/অযেবসা়ি েঙ্ঘয #10: ক্লাস ফাুঁশে থদও়ো 

সম্মা /িাম়িত্ব/যত্ন েঙ্ঘয #11: থেণীেরক্ষ শিিৃঙ্খো সৃটষ্ট্ েরা 

সম্মা /িাম়িত্ব/ াগমরকত্ব েঙ্ঘয #12: স্ক রে শিিৃঙ্খো সৃটষ্ট্ েরা 

িাম়িত্ব/সম্মা / াগমরকত্ব েঙ্ঘয #13: অপশিত্র িােয/অরিাভিতা/অশ্লীেতা 

িাম়িত্ব/সম্মা /সাহস েঙ্ঘয #14: িাজিমূেে পদরক্ষপ গ্রহণ েরার িযর্থ মতা 

িাম়িত্ব/সম্মা /সাহস েঙ্ঘয #15: দীর্ মোেীি শিেম্বতা 

িাম়িত্ব/সম্মা /যত্ন েঙ্ঘয #16: িারস অসদাচরণ 

িাম়িত্ব/সম্মা / াগমরকত্ব েঙ্ঘয #17: স্ক রের সমর়ের িাইরর আচরণ 

িাম়িত্ব েঙ্ঘয #18: ি ়ো থখো 

িাম়িত্ব/সম্মা /আশা েঙ্ঘয #19ক: িারিার আইি েঙ্ঘি 

িাম়িত্ব/সম্মা /সাহস েঙ্ঘয #19খ: শিক্ষািিীিীর সম়ে শি়েম েঙ্ঘি 

িাম়িত্ব/ াগমরকত্ব েঙ্ঘয #20: গাশড় রাখা এিং োিিাহি চোচে সংক্রান্ত শি়েম েঙ্ঘি 

সম্মা /িাম়িত্ব/সাহস েঙ্ঘয #21: ইতিত শিচরণ েরা/থিআইশিভারি প্ররিি েরা 

সততা/সম্মা  েঙ্ঘয #22: ভুে তর্থয থদও়ো 

িাম়িত্ব/সম্মা /যত্ন েঙ্ঘয #23: অি পে ি থেৌি আচরণ 

িাম়িত্ব েঙ্ঘয #24: িিািেরণ োিম সংক্রান্ত শিশি েঙ্ঘি 

িাম়িত্ব/সম্মা / াগমরকত্ব েঙ্ঘয #25: োত্রোত্রীর থপািাে শিশি েঙ্ঘি 

িাম়িত্ব/সম্মা / াগমরকত্ব েঙ্ঘয #26: অশিরাপদ পদরক্ষপ 
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হিরক্ষরপর কপ্রবক্ষরত সহােতা ও প্রবতজক্রোর িহু-ির বভবিে িযিিা (RTI): 

যবে কোরনা বিক্ষার্থীর বিক্ষি এিং আচররি সাহারযযর প্ররোজন হে তাহরে েী হরি?  

 
 

 

সািারণ শিক্ষা়ে সহা়েতার িহু-ির শভশিে িযিস্থা (MTSS), ির 1-3 

 

ভূশমো 

 

শিক্ষার্থীরদে মারি মারি  ািােণ শিক্ষা সশ্রণীকরক্ষ একিয শিক্ষক োো শযেশমতভারি যা সিখারযা হে তাে িাইরে সিখাে িা আচেরণ  াহারযেে 

প্ররোিয হে। িজিযোরত, শিক্ষাোভ ও আচেণেত  ম ো র্থাকরত পারে এময শিক্ষার্থীরদে িযে  ািােণ শিক্ষাে মরিে শতযটট িরেে একারর্শমক 

এিং  ামাজিক-আরিে-আচেণেত  হােতাে িেিস্থা েরেরে। টটোে 1 এ শিক্ষক শিক্ষার্থীরদে সিখাে এিং শিকারি  হােতা করে এময অরযক উপাে 

িণ যযা করে এিং মায-শভশত্তক পাঠাদারযে  হােতাে িযে মূে শিক্ষােত অযুিীেয অন্তভুযক্ত করে। যশদ টটোে 1 পয যাি যা হে তাহরে পেিতী িে 

টটোে 2 িেিহাে কো হে এিং কীভারি শিক্ষার্থীরদে শযশদযষ্ট দক্ষতাে শিকাি ও িজৃদ্ধরত  াহাযে কো যাে তা সমাকারিোে মািাশে মারযে  হােতা প্রদায 

করে।  যশদ টটোে 2 পয যাি যা হে তাহরে পেিতী িে টটোে 3 িেিহাে কো হে এিং  ্টুরর্ন্ট  ারপাটয টটম (SST) প্রজিোে মািেরম  শযশদযষ্ট দক্ষতা  হ 

শিক্ষার্থীরদে  াহাযে কোে উপে সিাে শদরে  ংেটঠত শযশিড়  হােতা প্রদায করে। SST হে োষ্ট্রীে এিং সেরটে সযো একটট উরদোে যা িজিযো সিার্য 

রুে 160-4-2- 332-এ শযশদযষ্ট কো আরে।  টটোে 2 িা টটোে 3  হােতা টটোে 1 মূে পাঠদায এিং  হােতা োড়াও প্রদায কো হে। 

 

টটোে 2-3 এ ভশতয হওোে অর্থ য এই যে সয শিক্ষার্থী প্রশতিন্ধী িা শিরিষ িা িেশতিমী শিক্ষা গ্রহণ কেরে। এই ি টটোে একটট  ািােণ শিক্ষা িেিস্থাে 

প্রশতরোি এিং হিরক্ষপ প্রদায করে এিং শিক্ষার্থীরদে শিক্ষা এিং আচেরণ  হােতা কোে একমাত্র উপাে যে। সিযারেে এরু্রকিয MTSS 

 হােতাে পািাপাশি, িজিযোে সু্কেগুশে শিক্ষামূেক সপ্রাগ্রারমে মািেরম শিরিষ শিক্ষা পশেরষিা শদরে র্থারক। সর্শেভাশে মরর্রেে মরিে শিরিষ শিক্ষা, 

শেরের্ সপ্রাগ্রাশমং, এিং/িা ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী পশেরষিা (English Language Learners Services) অন্তভুযক্ত র্থারক। এই পশেরষিাগুশে এময 

শিক্ষার্থীরদে সদওো হে যাো প্রশতটট সপ্রাগ্রারমে িযে সযােেতাে মাযদণ্ড পূেণ করে। সযােে হরে, শিক্ষার্থীো একটট পৃর্থক শিক্ষা পশেকল্পযা (IEP) িা 

504  ুিেিস্থা পশেকল্পযাে মািেরম সিখাে িা আচেণেত  হােতা সপরত পারে (আেও তরর্থেে িযে 85-88 পৃষ্ঠা সদখুয)। সয  কে শিক্ষার্থীো 

সযােেতাে মাপকাটঠ পূেণ করে তাো 504 504  ুিেিস্থা পশেকল্পযা এিং MTSS টটোে 2 এিং/অর্থিা টটোে 3  হােতা একই  ারর্থ সপরত পারে। 

শিক্ষার্থীো সু্কে, পাঠেিম, শিক্ষাোভ এিং মূেোেয অোরক্স  কেরত পারে তা শযজিত কোে িযে স কিয 504  ুিেিস্থা প্রদায কো হে, অযেশদরক 

MTSS শিক্ষার্থীরক আেও  েে হরত  াহাযে কোে িযে একারর্শমক এিং/অর্থিা আচেণেত দক্ষতা সিখাে। শকেু শিক্ষার্থী উভে সর্থরক উপকৃত 

হরত পারে। 

 

DeKalb County School District (DCSD) MTSS 

 

MTSS হল ক্রিাগত সু্কল উন্ন়ি  প্রস্তক্র়িার একটি প্রন়িাি ী়ি উপািা ।  MTSS হল সিি মশক্ষাথীর ি ে উনেশে মর্মিক পাঠিা সহ যথাযথ 

িূলো়িন র সিন্ব়ি সংমিষ্ট মবষ়ি। DCSD MTSS কেিও়িাক ুমশক্ষা ও আচরেগত উর়্ি কক্ষনত্র উন্ন়ি , িক্ষতা অিনু  মশক্ষািা , প্রনতেক মশক্ষাথীর 

উন্ন়ি  সনব ুাচ্চকরে, এবং ক্রিাগত সু্কল উন্ন়িন  সহা়িতা কনর।  MTSS এর িনযেকার প্রস্তক্র়িাসিূহ অমতমরক্ত বা অমতমরক্ত কতবুে  ়ি, বরং প্রনতেক 

মশক্ষাথীর উন্ন়ি  ও উন্ন়িন র লনক্ষে আিরা মকর্ানব মবমর্ন্ন মশক্ষাথীনক মশক্ষা িা  কমর কসিার প্রমতম মযত্ব কনর।  MTSS-এর একটি িূল উপািা  হল 

মশক্ষাথীনির “নরসপন্স িভ  ইোরনর্ শন র”  RTI) কডিা ম রীক্ষে করা চামলন়ি যাও়িা যানত মশক্ষািান র পমরকল্প া ও সহা়িতার ি ে উনেশেপূবকু 

মসোন্ত ক ়িার বোপানর অবগত থাকা যা়ি। 

 

হিনক্ষপ হল ককান া মশক্ষাথীর একানডমিক এবং/অথবা আচরেগত মশক্ষা চামহিা লক্ষে পূরনের উনেনশে মবনশষ পাঠিা ।  হিনক্ষপ হল কশ্রমেকনক্ষর 

সাযারে পাঠিান র অমতমরক্ত।  ম মিুষ্ট পাঠিা  ককৌশল বেবহানরর লনক্ষে র্ালর্ানব গনবষো পমরচাল া এবং প্রিানের মর্মিনত এই সংনযাস্তিত মশক্ষা 

উপািা  ম ব ুাচ  করা হ়ি।  হিনক্ষনপর িাত্রা MTSS কাঠানিার প্রমতটি ির বৃস্তেনত সহা়িতা কনর। কাঠানিাটি  ি ী়ি রাখার ি ে উস্তেষ্ট।  মশক্ষাথীরা 

অগ্রগমত করার সানথ সানথ ম ম্নতর িরগুমলনক কি ম মবড সহা়িতার িরকার হনত পানর বা ির 1-এর িূল ম নিুশাবলীনত মফরনত হনত পানর।  ককান া 

মশক্ষাথীর মশক্ষা কক্ষনত্র উন্নমতর ি ে বেবহৃত কশখার ককৌশল এবং উপািান  ির বতমরর ি ে মবমর্ন্ন যরন র ম নিুশ ািূলক স্তক্র়িাকলাপ এবং ককৌশল 

মবিেিা । 
 

ির III: প্রশতররারির তৃতী়ে ির - শিশিড় 

হিরক্ষপ 

ির II: প্রশতররারির শিতী়ে ির - হিরক্ষপ 

ির I: প্রশতররারির প্রার্থশমে ির - শিরদমিিা/ 

মূে পাঠযক্রম 

3% থর্থরে 5% শিক্ষার্থী 

15% শিক্ষার্থী 

80% শিক্ষার্থী 

শিক্ষার্থীরা প্রর়োিরির শভশিরত সমি িরর থসিা পা়ে। 
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MTSS োঠারমার অপশরহাে ম উপাদািসমূহ 
 

িস্তি়ুিার MTSS-RTI প্রস্তক্র়িার িূল উপািা গুমলর িনযে রন়িনছ: 

 

1. মত  িনরর কসবা িনডল যা মশক্ষাথীর প্রন়িািন র সানথ মিল করনখ মশক্ষা সহা়িতা প্রিা  কনর। 

2. প্রিাে-মর্মিক ম নিুশ া হল ককান া মশক্ষনকর কশ্রমেকনক্ষ পাঠ পমরকল্প ার িূল মবষ়ি। 

3. অগ্রগমত পযনুবক্ষনের ফলাফল পমরবতনু র প্রন়িাি ী়িতা প্রিশ ু করনল প্রিাে-মর্মিক হিনক্ষনপর িাত্রা বৃস্তে বা হ্রাস পা়ি। 

4. একানডমিক এবং/ অথবা আচরেগত প্রতোশা পূরনে ককান া মশক্ষাথীর সহা়িতা প্রন়িাি  মক া তা মবমর্ন্ন চলিা  িূলো়িন র (পরীক্ষা) তথে 

বেবহানরর িাযেনি ম য ুামরত হ়ি। 

5. মশক্ষাথী িূলো়িন র তথে এবং কশ্রমেকক্ষ পযনুবক্ষে উপর মর্মি কনর হিনক্ষনপর পাঠ কশখার ি ে উপকরে সরবরাহ হ়ি। 

 

শপতামাতা: আপশয আপযাে  ন্তারযে শিক্ষাে  জিেভারি অংিগ্রহণ করে এিং সু্করে শিক্ষাদায ও সিখাে  ােরেেে অংিীদাে হরে MTSS-RTI 

প্রজিোে  াহাযে কেরত পারেয। এোড়াও আপশয আপযাে  ন্তারযে সগ্রর্ িা সকার যে িযে, িাশড়রত আপযাে  ন্তারযে সু্করেে পােেেমোে উন্নত 

কেরত, পয যারোচযা কেরত এিং আপযাে  ন্তারযে শিষরে প্রশ্ন জিজ্ঞা া কেরত এিং অশভভািক  রেেরযে  মে মূেোেরযে অগ্রেশত, আপযাে সু্কে 

িা শর্শিরে সশ্রণীকরক্ষে হিরক্ষপ প্রজিো  ম্পরকয িাযরত এিং যশদ আপযাে  ন্তাযরক সকারযা হিরক্ষরপে মািেরম  হােতা কো হে, তাহরে যারত 

আপশয িাযরত পারেয সয হিরক্ষপ কাি কেরে শকযা অগ্রেশতে আপরর্রটে িযে অযুরোি কেরত www.GeorgiaStandards.org-এ িজিযো 

েোন্ডার্য  অে এজক্সরেে পড়রত পারেয।   িস্তি়ুিা মডপািুনিে অব এডভ নকশ  করসপন্স িভ  ইোরনর্ শ  : ই ফনিশু  ফর কপনরেস, 2009 কথনক 

গৃহীত) 

 

পজিটিভ শিরহশভরাে ইন্টাররভিিিস অযান্ড সারপািম (PBIS) 

 

পজিটটভ শিরহশভোোে ইন্টােরভযিয  অোন্ড  ারপাটয  (PBIS) হে একটট প্রমাণ-শভশত্তক, সর্টা-চাশেত কাঠারমা যা িাজিমূেক র্টযা হ্রা  কেরত, 

সু্করেে শযোপত্তাে অযভূুশত িৃজদ্ধ কেরত এিং উন্নত একারর্শমক েোেরে  াহাযে কেরত িেিহৃত হে। DeKalb কাউশন্ট সু্কেগুশে িৃঙ্খোে  ামশগ্রক 

পদ্ধশতে শযরদযিযাে িযে কাঠারমাটট িেিহাে করে, তরি কাঠারমাে প্রমাণ-শভশত্তক প্ররোরেে িযে শিক্ষক এিং কমীরদে প্রশিক্ষণ এিং শযশদযষ্ট িািিােয 

সকৌিে শিকারিে প্ররোিয। DeKalb কাউশন্ট সু্কেগুশেরত PBIS িািিােয চেরে।  িতযমারয, 44 টটেও সিশি DeKalb কাউশন্ট সু্কে, স ই ারর্থ 1,400টট 

িজিযো সু্কে এিং সদিিোপী 27,000টট সু্কে PBIS িািিােয কেরে এিং অেশণত  মে  ংেক্ষণ কেরে। PBIS-এে শভশত্ত হে শিক্ষার্থীরদে অশিোম 

শিক্ষা, ইশতিাচক আচেরণে স্বীকৃশত িা প্রশতজিোে  ারর্থ শমশেত অপ্ররোিযীে িৃঙ্খো হ্রা  কেরি এিং িৃহত্তে উত্পাদযিীেতা, শযোপত্তা এিং শিক্ষাে 

পশেরিিরক উন্নত কেরি। PBIS সু্কেগুশে প্রশতরোরিে িযে একটট িহু-িেীে পদ্ধশত প্ররোে করে, িৃঙ্খোমূেক সর্টা এিং আচেণ শিরেষরণে যীশতগুশে 

িেিহাে করে  মি শিক্ষার্থীরদে িযে সু্করেে পশেরিি উন্নত কোে িযে  হােতা কেরত শর্শিে-িোপী, শযশদযষ্ট এিং স্বতন্ত্র হিরক্ষপ বতশে করে। (OSEP 

ইশতিাচক আচেরণে হিরক্ষপ এিং  হােতা  ম্পশকযত প্রযুজক্তেত  হােতা সকে, 2009) 

 

সু্কল িনুড সি মশক্ষাথীনিরনক আচরে সংক্রান্ত সহা়িতা কি়িা হ়ি। এই সহা়িতা বেবস্থ্া়ি সব মশক্ষাথীনিরনক সািাস্তিক িক্ষতার মশক্ষা, ইমতবাচক ও 

সস্তক্র়ি শৃঙ্খলা, সািাস্তিক আচরে সংক্রান্ত প্রতোশা, সস্তক্র়ি তত্ত্বাবযা  ও ম রীক্ষে, ইমতবাচকর্ানব প্রশংসা করা,  ো়ি ও সংনশায িূলক শৃঙ্খলা ও বাবা-

িান়িনির প্রমশক্ষে ও সহনযামগতা প্রিা  কনর।  অমর্র্াবকরা িাম ন়িনছ  কয সন্তান র ম রাপিাই সু্কল ম ন়ি তানির প্রযা  মচন্তার মবষ়ি  Neilsen Gatti, 

Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007)।  ক্লাসরুনির সংহমত  ষ্ট করা কথনক শুরু কনর শারীমরক মহংসা পযনু্ত মবমর্ন্ন সিসোি ক আচরেই সুরক্ষার 

কক্ষনত্র মচন্তার মবষ়ি হনত পানর এবং মশক্ষা ও কশখা িুই কক্ষনত্রই বাযা হন়ি িা াঁডানত পানর।  মশক্ষািা কারী এবং বাবা-িা িুই পক্ষই এই মবষন়ি মচন্তার 

কথা িাম ন়িনছ । মবস্তিন্ন পমরমস্থ্মত এবং আলািা আলািা মশক্ষাথীনির কক্ষনত্র মর্ন্ন স্বল্পনি়িািী সিাযান র উপর ম র্রু করার কচন়ি, সু্কলগুমলর এি  

সস্তক্র়ি বেবস্থ্ার উপর  ির কি়িা উমচত যা ক্লাসরুি, লাঞ্চরুি, কশৌচাগার এবং কখলার িাঠ সহ সম্পূে ু সু্কল চত্ত্বনর মশক্ষাথীনির যথাযথ আচরে ম য ুারে 

করনত, কশখানত ও তা বিা়ি রাখনত সাহাযে করনব। PBIS-এর প্রাথমিক লক্ষে হল সু্কলগুমলনক এি  কাযকুর পমরনবশ বতমর করনত সাহাযে করা যা 

মশক্ষািা  এবং সব মশক্ষাথীনির কশখার পনক্ষ সহা়িক হনব।  Georgia মডপািুনিে অফ এডভ নকশ , GaPBIS) 

 

সু্কল-িনুড িশটি গুরুত্বপূে ু উপকরে, ির1 PBIS অন্তর্ভ কু্ত PBIS টিি ও  ীমত, পমরষ্কার প্রতোশা ও  ীমত, মশক্ষািান র বেবহার, ডািা এ টি ও মবনিষে, 

স্বীকৃমত  মফডবোক), কাযকুরী শঙৃ্খলা প্রোমল, ফোকামি কমিিনিে, প্রে়ি , কশ্রমেকক্ষ ও িূলো়ি । 

• পরীক্ষা 

• অগ্রগশত 

পে মরিক্ষণ 

• তর্থয-শভশিে 

শসদ্ধান্ত গ্রহণ 

• িহু-ির শভশিে 

প্রশতররাি িযিস্থা 

• অিোঠারমা 

সমশিত পাঠদাি 

োে মের 

থিতৃত্ব 

পাশরিাশরে এিং 

েশমউশিটি 

সম্পৃিতা 

 

সহা়েতামূে

ে শিক্ষা 

পশররিি 

থপিাগত 

সক্ষমতা 

পশরপূণ ম শিশু 

থিখার িিয প্রস্তুত 

িসিারসর িিয প্রস্তুত 

থিতৃত্ব শদরত প্রস্তুত 

হিরক্ষপ শিি মাচি 

েরুি 

পশরেল্পিা 

িািিা়েি 

িািিা়েি 

পশরেল্পিা 

অগ্রগশত োচাই 

েরুি 

প্রর়োিিী়েতা 

সিাি েরুি 

পশরপূণ ম শিশুরে সহা়েতা দাি 

http://www.georgiastandards.org./
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(িস্তি়ুিা মডপািুনিে অব এডভ নকশ , GaPBIS) 

 

প িঃস্থাপরির অি িীেি 

 

PBIS কাঠারমাে  ারর্থ একরযারে সকারযা শিক্ষার্থী DCSD আচেণশিশি েঙ্ঘয কোে েরে সু্কে কশমউশযটট প্রাভাশিত হরে স খাযকাে 

পশেরিি ও  ংসৃ্কশত উন্নত কোে িযে DeKalb County School District শকেু উদ্ভািযীমূেক িেিস্থা অিেেয করে র্থারক সেরোরেটটভ 

প্রোকটট  িো হে। সেরোরেটটভ প্রোকটটর ে েক্ষে হে অপোিকােীরক িাজি সদোে পশেিরতয কশমউশযটটে উন্নেয র্টারযা এিং 

 ম্পরকয িো োটে সমোমত করে শিিাদ ও উরত্তিযা শযেন্ত্রণ কো। 

 

সেরোরেটটভ প্রোকটট  িেিহাে এরত  হােতা করে: 

 

• অপোি,  শহং তা এিং গুন্ডাশম কমারত 

• মাযুরষে আচেণ উন্নত কেরত, 

•  ুিীে  মািরক িজক্তিােী কেরত, 

• কায যকে সযতৃত্ব প্রদায কেরত, 

•  ম্পকয পুযরুদ্ধাে কেরত, এিং 

• ক্ষশত  াোরত। 

 
তনথের উৎসে িে আনিমরকা  কফডানরশ  অব টিচাস।ু 

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

 

সেরোরেটটভ প্রোকটট  যাো আর্াত সপরেরে এিং যাো ক্ষশত করেরে তারদে মরিে  ংোরপ উৎ াশহত করে। এরত আিান্ত এিং অযোেকােী কীভারি 

তাো েঙ্ঘরযে োো প্রভাশিত হরেরে তা শযরে আরোচযা কোে এিং ক্ষশত ও  ম্পকয টঠক কোে িযে কী কো উশচত তা শ দ্ধান্ত সযওোে  ুরযাে প্রদায 

করে। এটট একটট আিান্ত- ংরিদযিীে  েঞ্জাম যা েঙ্ঘয সমাকারিোে আিান্তরদে  জিে ভূশমকা শযরত উৎ াশহত করে। অযোেকােীরদে তারদে 

কায যকোরপে দাে শযরত, ক্ষমা চাওো, চুশে হওো  ম্পশত্ত সেেত , কশমউশযটট  াশভয  িা প্রশতদারযে মািেরম তাো সয ক্ষশত করেরে তা  ংরিািয কেরত 

উৎ াশহত কো হে। এরত আিারন্তে  ন্তুটষ্ট এিং অযোেকােীে িিািশদশহতাে দাশি কো হরত পারে। গুন্ডাশম, হেোশয, হোজিং িা বিষরমেে উদাহেরণে 

িযে সেরোরেটটভ প্রোকটট  উপযুক্ত যে। 

 

যাো আিান্ত হরেরে এিং যাো অযোে করেরে তাো  টঠকভারি প্রস্তুত েরেরে এিং আেও সকারযা ক্ষশত হরি যা তাে প্রশতরোি শযজিত করে 

সেরোরেটটভ কযোরেে পশেকল্পযা কো হে। সেরোরেটটভ কযোরেরেে  মে, আিান্ত, অযোেকােী, উভে পরক্ষে পশেিাে এিং িনু্ধিান্ধি, কমী, 

এিং অযোযে কশমউশযটটে  দ েো েঙ্ঘয, পশেণশত এিং প্রশতদারযে িযে একটট কাঠারমােত, পূি য শযি যাশেত শমটটংরে সস্বিাে অংি শযরত সযয। 

কযোরেে েোশ শেরটটে শমটটংরেে িেিস্থা করেয, একটট জিপ্ট পরড়য এিং কযোরেেরক সোকা  োরখয, শকন্তু ইিাকৃতভারি কযোরেরেে 

েোেে েঠরয  জিেভারি অংিগ্রহণ করেয যা। কযোরেরেে েক্ষে হে অংিগ্রহণকােীরদে িযে একটট সযৌর্থভারি গ্রহণরযােে  মরিাতাে 

সপৌৌঁোরযা যা অযোেকােীে োো  ৃষ্ট ক্ষশত এিং প্ররোিযীে ক্ষশতপূেরণে  মািায করে। 

 

Wachtel, Ted। http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php। ইোর োশ াল ই মস্টটিউি ফর করনস্টানরটির্ প্রোকটিনসস। 11 িলুাই 

2012-কত পু রুোর করা হন়িনছ 

http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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আচরণগত থেৌিে, িৃঙ্খোমূেে িযিস্থা, এিং সংশশ্লষ্ট্ পশরশস্থশত 

 

শিক্ষার্থীরক ভারো আচেরণে শিক্ষা শদরত, ভুে আচেণ  ংরিািয কেরত এিং শিক্ষার্থীরক সু্কে কশমউশযটটে দাশেত্বিীে যােশেক হরে উঠরত 

অগ্রেশতিীে িৃঙ্খো সিখারযা হে। অগ্রেশতিীে িৃঙ্খোে শিক্ষার্থীরদে ইশতিাচক আচেরণ উৎ াহ সদোে পািাপাশি অযোে আচেরণে স্পষ্ট ও 

যোে ঙ্গত পশেণাম কী হরত পারে এিং কী কী শিষে গ্রহণরযােে যে তা সিািারযা হে। অগ্রহণীে আচেণ, সু্করেে পশেরিরি তাে কী প্রভাি, শিক্ষার্থীে 

িে  ও সগ্রর্ সেরভে, প্র ঙ্গ এিং উরেিে, শিক্ষার্থীে িঙৃ্খো সমরয চোে ইশতহা  এিং অযোযে প্রা শঙ্গক শিষরেে উপে শযভযে করে িাজিমূেক 

পদরক্ষপ সযওো হে। অগ্রেশতিীে িৃঙ্খোে প্রজিোে মািেরম সের্াোে ও সেরটে আইরয আিশিেক  ি যর্থাযর্থ পদ্ধশত অযু েণ কো হরি। 

 

সু্করেে িৃঙ্খো প্রজিোে শিক্ষার্থীরদে এই িেরযে  ম ো  মািারয  হােতা কোে িযে  হােতা প্রজিোে যর্থাযর্থ শিরিচযা অন্তভুযক্ত কো উশচত। এই 

 ংস্থাযগুশেে মরিে শিক্ষার্থী  হােতা দে, ইশতিাচক আচেণেত  হােতা, সু্কে কাউরেেরেে  ারর্থ কাউরেশেং, সু্কে  মািকমীে  ম্পৃক্ততা, সু্কে 

শের া য অশে াে শেরপাটয, আচেণ, উপশস্থশত এিং একারর্শমক চুজক্ত িা পশেকল্পযা,  মিে ীরদে মিেস্থতা এিং প্রশতরোি কম য ূশচ অন্তভুযক্ত র্থাকরত 

পারে তরি সকিে এরতই  ীমািদ্ধ যে। অপোরিে  াতটট (7) িরেে অগ্রহণরযােে আচেণ েরেরে। প্রশতটট অপোি হিরক্ষপ প্রদায করে স ই ারর্থ 

 া রপযিয এিং িশহষ্কাে  হ েোেরেে একটট পশে ীমা প্রদায করে, যশদ িে অযুমশত সদে। 

 

 

প্রনতেকটি ছাত্র আচরেমবমযর লঙ্ঘন র  কক্ষনত্র  ীনচ উনেমখত একটি বনের দ্বারা–ছাত্র অমযকার ও িাম়িত্ব এবং চমরত্র মবকাশ হিপুস্তিকা অ ুসরে 

করা হন়িনছ। প্রনতেকটি লঙ্ঘন র ি ে সব ুম ম্ন ও সব ুামযক পমরোি ম নিুমশত করা হন়িনছ। োরত্রর িযশতক্রমিমী শিক্ষা পদ্ধশতগুশে অিিযই 

প্রর়োগ েররত হরি। (O.C.G.A. § 20-2-740) শৃঙ্খলা ছাডাও, মডসটিনক্টর মবনবচ া এবং O.C.G.A § 20-2-1184 এবং 19-7-5-সহ আইম  প্রন়িাি  

অ ুসানর আচরে সম্পনকওু আই  শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থ্ানক িা ান া হনত পানর।  অঙ্গরািে কবানডরু মবময 160-4-8-.16 এর মবযা  অ ুযা়িী িািক 

ও অস্ত্র সংক্রান্ত অপরাযসহ (এনতই সীিাবে  ়ি) বড যরন র অপরানযর কারনে সংমিষ্ট সু্কলনক অম রাপি সু্কল মহসানব আখোম়িত করা হনত পানর। 

 

ির এিং পশরণশতর মযাটিক্স 

 

ির 1 

বিক্ষে বনি িাবচত কেৌিেগুবে শিক্ষার্থীরদে সপ্রক্ষাপরটে িযে উপযুক্ত যে এময আচেণেত  ম োে িযে িেিহাে কো উশচত। 

সেরভে 1 আচেরণে মরিে এময আচেণ অন্তভুযক্ত েরেরে যা শকেু প্র রঙ্গ অযুরমাশদত হরত পারে (রযময, সখেযা শদরে সখো) শকন্তু 

িতযমায সপ্রক্ষাপরটে িযে উপযুক্ত যে। শিক্ষকো শযজিত কেরিয সয শিক্ষার্থীো িুিরত পারে কখয এই িেরযে আচেণগুশে উপযুক্ত 

যে এিং  ম্ভািে অ দাচেণ শহ ারি পুযোিৃশত্তমূেক আচেণগুশেরক সমাকারিো কোে আরে ইশতিাচক প্রশতজিো প্রদায কেরি। 

শিক্ষকরদে উশচত েঙ্ঘরযে এিং আচেণ সমাকারিোে িযে িেিহৃত কেৌিেগুবের একটট শেশখত সেকর্য োখা। যশদ সেরভে 1 েঙ্ঘয 

িােিাে িা উরেখরযােেভারি সিখাে পশেরিরি হিরক্ষপ করে, তাহরে বিক্ষে বনি িাবচত কেৌিেগুবে িযিহার েরার পরর এটট একটট 

উচ্চ িরে উন্নীত হরত পারে। MTSS-RTI প্রজিোে মািেরম কেরভে 1-এ (পৃষ্ঠা 14-15) প্ররোিযীে হিরক্ষপ ও আচেণ  ংিান্ত 

ইশতিাচক  হােতা প্রদায কো হরি। 
কয আচরিগুবে শুধ্ু বিক্ষার্থীরেই প্রভাবিত েররত পারর তার উোহরি 

▪ ক্লার  র্াকার্াশক 

▪ অযর্থা সোেমাে 

▪ চুেইং োম 

▪ সপজেে সটাকা 

▪ শযরিে োরে সেখা 

▪ সর্রস্ক সেখা 

▪ শ রট যা র্থাকা 

▪ ক্লার ে িযে প্রস্তুত যা র্থাকা 

▪ অযাশচত আচেণ 

▪ কাি যা করে আাঁকা 

▪ সদশেরত ক্লার  আ া 

▪ এরকে পে এক শিক্ষরকে  মারোচযা কো 

▪ সর্ঙাশয 

▪ সু্করে টুশপ পো, সে  সকার্ যা মাযা 

▪ যখয অযুমশত সযই তখয খািাে খাওো 

 

আচরি পবরচােনার কেৌিে: প্ররোজন অনুযােী বিক্ষার্থী এিং অনযানয িযজক্তরের সারর্থ েনোররি; এোরর্বমে 

েৃবতত্বরে সমর্থ িন েরর এমন সিেি ততবর েরা; প্রতযািা সিরেি আরোচনা; ক্লাসরুম পদ্ধবত এিং প্রতযািা পয িারোচনা; 

কচারখ কচাখ রাখা; তনেেয; উচ্চ িররর তত্ত্বািধ্ান; কমৌবখে সতেিতা; এিং প্রতযািার প্রাে-বিক্ষা। 

 

কয সি িাজিমূেে বিেল্প অন্তভুিক্ত হরত পারর: রুরম োইম আউে; িাবর্ ক্লাসরুরম সমে েমারনা; বিরিষাবধ্োর হারারনা; 

বররেেিন িীে; চেন্ত বসে; বপতামাতার কযাগারযাগ; উপযকু্ত আচররির উন্নবত; বর্-এরস্করেিন কেৌিে; এিং 

আচরি কেরারনা। িযবতক্রমী বিক্ষার পদ্ধবত অিিযই প্ররযাজয হরি। িযজক্তগত বিক্ষা পবরেল্পনা (IEP) িা 504 প্ল্যান সহ 

বিক্ষার্থীরের জনয, পৃষ্ঠা 87-91 কেখুন। 
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ির 2 

কলনর্ল 2-এর লঙ্ঘ গুমলর িনযে এি  ত্রুটিমবচভ েমত অন্তর্ভ কু্ত রন়িনছ যা প্রকৃমতনত কলনর্ল 1-এর কথনক কবমশ তীব্র ক্লাসরুি এবং/বা 

কশখার পমরনবশ, সু্কল পমরবহে বা সু্কনলর স্প সর করা অোমক্টমর্টি শৃঙ্খলাবে উপান়ি সম্পাি  করা়ি বাযা সৃটষ্ট কনর।  এই লঙ্ঘ গুমলর 

িনযে কছািখানিা র্ভল আচরে এবং অসর্েতা অন্তর্ভ কু্ত থাকনত পানর যা সম্পমি বা বেস্তক্তনির মবরুনে করা হনলও অন ের স্বাস্থ্ে, ম রাপিা 

এবং সুস্থ্তা গুরুতরর্ানব মবমিত কনর  া। 1-এির করসপন্স িভ  ইোরনর্ শন র িাযেনি আচরনে ইমতবাচক হিনক্ষপ এবং সহা়িতা ও 

প্রন়িাি ী়ি ককৌশল প্রন়িাগ করা হনব এবং তা মলমপবে করা হরি। শিশদমষ্ট্ শেেু থেরভে 2-এর েঙ্ঘরির িিয থেরভে 2 িা থেরভে 

3-এর হিরক্ষপ েরা হরত পারর, েশদ শিক্ষার্থী িা উপশস্থত অিয োররার শিরাপিা শিশিত হ়ে (পৃষ্ঠা 14-15)।  র্ভল আচরনের 

কপ্রক্ষাপি বা পমরমস্থ্মত যমি এি  হ়ি কয কসগুমল গুরুতরর্ানব সু্কনলর পমরনবশ মবমিত কনর, বা স্বাস্থ্ে, সম্পমি বা ম রাপিা়ি ঝুাঁ মক কডনক 

আন , তাহনল ম মিুষ্ট মকছভ  কলনর্ল 2-এর লঙ্ঘ নক কলনর্ল 3-এ ম ন়ি যাও়িা হনত পানর। 

অরিযর শিক্ষা গ্রহরণ িযার্াত সৃটষ্ট্ েরার মরতা আচররণর উদাহরণ: 

▪ স্পশ ু করা 

▪ কখা াঁচা কিও়িা 

▪ আসবাবপনত্রর উপর িা াঁডান া 

▪ অ বরত কথা বলা 

▪ আস  কথনক িনূর থাকা এবং অন ের মশক্ষাগ্রহনে বাযা কিও়িা 

▪ অ ুপযুক্ত কচ়িার আচরে 

▪ যারাবামহকর্ানব ম নিুশাবমল অ সুরে  া করা 

▪ সীিাহী র্ানব কসল কফা  এবং আই-পড সহ অ  ুনিামিত ববিুেমত  যন্ত্র বেবহার 

▪ িনূর কিৌনড যাও়িা ও কশ্রমেকক্ষ কছনড যাও়িা 

▪ কশ্রমেকনক্ষর কর্তনর স্তিম সপত্র ছভ াঁ নড কফলা 

▪ গুরুি নির প্রমত অসম্মা ি ক বাকে বেবহার (কযি  আমি কতািানক ঘৃো কমর, তভ মি িঘ ে, এটি িঘ ে, আমি কনরমছ!) 

▪ মশক্ষকনির প্রমত মচৎকার করা 

▪ রাগ/বি কিিানির র্াবর্মঙ্গনত আসবাবপনত্র যাক্কা অথবা লামথ কিও়িা 

▪ বানস অনশার্ ীচ আচরে 

▪ ি়ুিা কখলা  

▪ সে  সকার্ েঙ্ঘয যা েক্ষণীেভারি শযরিে এিং অযেরদে  ুেক্ষা িা  োযরক প্রভাশিত করে 

 

আচরণ শি়েন্ত্ররণর থেৌিে: শিক্ষা়েতশিে সাফেয অিমরির েরক্ষয সম্পেম স্থাপি েররত হরি; প্রতযািা শির়ে আরোচিা 

েররত হরি; থেশণেরক্ষর পদ্ধশত ও প্রতযাির পে মারোচিা েররত হরি; থচারখর সংস্পি ম রাখরত হরি; সাশন্নিয োভ েররত হরি; 

উচ্চিরী়ে তত্ত্বািিারির িযিস্থা েররত হরি; থমৌশখেভারি সতেম েররত হরি; প্রতযািযামূেে প্রাে-শিক্ষাদারির িযিস্থা 

র্থােরত হরি; পরামি ম শদরত হরি; থেশণেক্ষ/পৃর্থে আচরণ শি়েন্ত্ররণর িারণাগুশের িিয গুণমাি িররর দে/স্ক ে 

োউরেের/স্ক ে মরিাশিজ্ঞািীর সরে পরামি ম েররত হরি; প িরুদ্ধাররর অি িীেি; ইশতিাচে-সামাজিে আচররণর শিক্ষা 

দাি েররত হরি; এিং স্ব-শি়েন্ত্ররণর সাহারেয োত্ররদর পশ্চাদপসররণর িিয শিরাপদ স্থারির িযিহার েররত হরি। 

 

শি়েমাি িতীতার শিেল্পগুশে অন্তভুমি েরা থেরত পারর: সমর়ের থিরষও থেশণেরক্ষ র্থাো; থেশণেরক্ষ িন্ধ  োে থর্থরে দরূর 

র্থাো; স রোগ হ্রাস; গভীর শচন্তা ভািিার শিি; আসি পশরিতমি েরা; অশভভািরের সরে থোগারোগ; উপে ি আচরণ মিি ত 

েরা ; তীব্রতািৃজদ্ধর থেৌিে; ও আচরণ প িচমােিা েরা; আচররণর সম্মশত; স্ক রের থভতরর সামশ়েে শিরাম থদও়ো; িযা়ে 

প িঃস্থাপি েরা; এিং আপিার গুণমাি সম্পন্ন দরের সহা়েতা়ে সমসযার সমািাি েররত হরি। োত্র, অশভভািে, শিক্ষে, 

অর্থিা অিযািয অভযন্তরীণ সহা়েতার মািযরম অশতশরি আচরণ শি়েন্ত্রণ েররত সংরিািিী থেৌিে িযিহার েরা উশচত। 

োরত্রর পৃর্থে শিক্ষা পশরেল্পিা (আইইশপ) অর্থিা 504 পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 থদখ ি। 



 

16 

 

ির 3 

3-এর লঙ্ঘ গুমলর িনযে এি  গুরুতর যরন র র্ভল আচরে পনড যা কলনর্ল 2-এর তভল া়ি প্রকৃমতনত গুরুতর এবং যা সু্কনল কশখার 

পমরনবশ,িরনলনর্ল সু্কল পমরবহে বা সু্কনলর স্প সর করা অোমক্টমর্টি শৃঙ্খলাবে উপান়ি ম ব ুাহ করা়ি বাযা কি়ি। এই লঙ্ঘ গুমলর িনযে 

বেস্তক্ত বা সম্পমির উপর বারংবার, মবস্তিন্ন আচরে বা র্ভল বেবহার বা র্ভল আচরে পনড, যা হ়িনতা অ েনির স্বাস্থ্ে, ম রাপিা বা সুস্থ্তা 

মবমিত করনত বা কশখা়ি বাযাসৃটষ্ট করনত পানর। MTSS-RTI প্রস্তক্র়িার িাযেনি কলনর্ল 1-এ প্রন়িাি ী়ি হিনক্ষপ ও আচরে সংক্রান্ত 

ইমতবাচক সহা়িতা প্রিা  ও মলমপবে করা হনব।  েশদ থেরভে 1-এর সহা়েতা েতমিযশিষ্ঠভারি সমূ্পণ ম ও শেশপিদ্ধ েরা হ়ে তাহরে 

শিশদমষ্ট্ শেেু থেরভে 4-এর অপরাি MTSS-RTI থেমও়োরেমর থেরভে 2 িা থেরভে 3-এ শির়ে োও়ো হরত পারর।   তার সারর্থ, 

শিক্ষার্থী িা অিযরদর শিরাপিা শিশিত হও়োর ঝ ুঁ শে র্থােরে শিশদমষ্ট্ শেেু থেরভে 3-এর অপরাি থেরভে 2 িা থেরভে 3-এর 

হিরক্ষপ সংক্রান্ত সহা়েতা়ে শির়ে োও়ো হরি (পৃষ্ঠা 14-15)। মশক্ষাথী যমি 2-4 বার সু্কল কথনক স্থ্মগতানিশ কপন়ি থানক বা 5 মি  বা 

তার কবমশ সিন়ির ি ে সু্কনলর স্থ্মগতানিশ পা়ি, তাহনল কতবুেম ষ্ঠর্ানব কলনর্ল 2-এর পমরকল্প া বতমর, আনরাপ এবং মলমপবে করা 

হনব। মশক্ষাথী যমি্ 5বার বা তার কবমশ স্থ্মগতানিশ কপন়ি থানক, তাহনল কলনর্ল 3- এর পমরকল্প া বতমর, আনরাপ এবং মলমপবে করা হনব। 

র্ভল আচরনের কপ্রক্ষাপি বা পমরমস্থ্মত যমি এি  হ়ি কয কসগুমল গুরুতরর্ানব সু্কনলর পমরনবশ মবমিত কনর, বা স্বাস্থ্ে, সম্পমি বা ম রাপিা়ি 

ঝুাঁ মক কডনক আন , তাহনল ম মিুষ্ট মকছভ  কলনর্ল 3-এর লঙ্ঘ নক কলনর্ল 4-এ ম ন়ি যাও়িা হনত পানর। 

স িৃঙ্খে পশররিরির উপর প্রভািশিিারোরী আচররণর উদাহরণ: 

 

▪ 1 অথবা 2 কয ককান া ির যা মশক্ষনকর অমতমরক্ত সি়ি গ্রহে কনর এবং ছাত্রনির মশক্ষাগ্রহনের সি়ি  ষ্ট কনর। 

▪ গুরুি নির মবরুনে কথা বলা 

▪ অ েনির কশ্রমেকনক্ষ স্তিম সপত্র ছভ াঁ নড কফলা 

▪ মিনথে বলা 

▪ প্রতারো করা 

▪ িামল়িামত করা 

▪ িারািামর (সাযারে আক্রিে) 

▪ অ ুপযুক্ত কথা বলা 

▪ যাক্কা কিও়িা 

▪ সু্কনল মবশৃঙ্খলা সৃটষ্ট করা 

▪ হুিমক/হ়িরাম /যাত া কিও়িা 

▪ সঙ্গীসাথী/গুরুি নির প্রমত অসম্মা ি ক আচরে 

▪ অ ুিমত ছাডা কশ্রমেকক্ষ কছনড চনল যাও়িা 

▪ িা লা়ি শব্দ করা 

▪ সু্কনলর সম্পমি র্াংচভ র করা 

▪ সীিাহী র্ানব কসল কফা  এবং আই-পড সহ অ  ুনিামিত ববিুেমত  যন্ত্র বেবহার 

▪ সু্কনলর সিন়ি/সু্কল কথনক িনূর বাইনর পমরচাল া 

▪ অসুরমক্ষত কায ুাবমল 

▪ সে  সকার্ েঙ্ঘয যা েক্ষণীেভারি শযরিে এিং অযেরদে  ুেক্ষা িা  োযরক প্রভাশিত করে 

 

আচরণ শি়েন্ত্ররণর থেৌিে: আচররণর িতম; আিে েরার িযিস্থা; স্ক রের থভতরর মিযস্থতা; পরামি ম শদরত হরি; অশভভািরের 

োরে শি়েমাি িশতমতার সতেীেরণ শচটঠ পাঠারত হরি; থরফাররে প্রজক্র়ো; প িঃস্থাপরির অি িীেি; অি সরণ েরা; মাদেদ্রিয 

িযিহার িা েরার শিক্ষা; এিং শহংস্রতার শিক্ষা। 

 

শি়েমাি িতীতার শিেল্পগুশে অন্তভুমি েরা থেরত পারর: শিক্ষামূেে মশিউে সহ 1-3 শদরির িিয স্ক রের থভতরর সামশ়েে 

শিরাম।োরত্রর িযশতক্রমী শিক্ষা পদ্ধশত অিিযই প্রর়োগ েররত হরি। োরত্রর পৃর্থে শিক্ষা পশরেল্পিা (আইইশপ) অর্থিা 504 

পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 থদখ ি। 
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ির 4 

কলনর্ল 4-এর লঙ্ঘ গুমলর িনযে এি  গুরুতর যরন র র্ভল আচরে পনড যার িনযে একই প্রকৃমতর র্ভল আচরনের পু রাবৃমি, এি  

আচরে যা সু্কল পমরনবশমবমিত করনত পানর, যা স্বাস্থ্ে, ম রাপিা ও সম্পমির ঝুাঁ মক কডনক আ নত পানর এি  আচরে অন্তর্ভ কু্ত থাকনলও 

তার িনযেই সীমিত  ়ি।  MTSS-RTI প্রস্তক্র়িার িাযেনি হিনক্ষপ ও আচরে সংক্রান্ত ইমতবাচক সহা়িতা প্রিা  ও মলমপবে করা হনব।  েশদ 

থেরভে 1-এর সহা়েতা েতমিযশিষ্ঠভারি সমূ্পণ ম ও শেশপিদ্ধ েরা হ়ে তাহরে শিশদমষ্ট্ শেেু থেরভে 4-এর অপরাি MTSS-RTI 

থেমও়োরেমর থেরভে 2 িা থেরভে 3-এ শির়ে োও়ো হরত পারর।  তার সারর্থ, শিক্ষার্থী িা অিযরদর শিরাপিা শিশিত হও়োর 

ঝ ুঁ শে র্থােরে শিশদমষ্ট্ শেেু থেরভে 4-এর অপরাি থেরভে 2 িা থেরভে 3-এর হিরক্ষপ সংক্রান্ত সহা়েতা়ে শির়ে োও়ো হরি 

 (পৃষ্ঠা 14-15) মশক্ষাথী যমি 2-4 বার সু্কল কথনক স্থ্মগতানিশ কপন়ি থানক বা 5 মি  বা তার কবমশ সিন়ির ি ে সু্কনলর স্থ্মগতানিশ পা়ি, 

তাহনল কতবুেম ষ্ঠর্ানব কলনর্ল 2-এর পমরকল্প া বতমর, আনরাপ এবং মলমপবে করা হনব। মশক্ষাথী যমি 5 বা তার কবমশবার স্থ্মগতানিশ 

পা়ি তাহনল একটি কলনর্ল 3-এর পমরকল্প া বতমর করনত হনব এবং কসটি কতবুেম ষ্ঠর্ানব আনরাপ এবং মলমপবে করা হনব  (পৃষ্ঠা 14-

15)। র্ভল আচরনের কপ্রক্ষাপি বা গুরুনত্বর উপর ম র্রু কনর ম মিুষ্ট মকছভ  কলনর্ল 4-এর লঙ্ঘ নক কলনর্ল 5-এও ম ন়ি যাও়িা হনত পানর। 

স িৃঙ্খে পশররিরির উপর প্রভািশিিারোরী আচররণর উদাহরণ: 

 

▪ 1 অথবা 2 কয ককান া ির যা মশক্ষনকর অমতমরক্ত সি়ি গ্রহে কনর এবং ছাত্রনির মশক্ষাগ্রহনের সি়ি  ষ্ট কনর। 

▪ গুরুি নির মবরুনে কথা বলা 

▪ অ েনির কশ্রমেকনক্ষ স্তিম সপত্র ছভ াঁ নড কফলা 

▪ মিনথে বলা 

▪ প্রতারো করা 

▪ িামল়িামত করা 

▪ িারািামর (সাযারে আক্রিে) 

▪ অ ুপযুক্ত কথা বলা 

▪ সু্কনল মবশৃঙ্খলা সৃটষ্ট করা 

▪ হুিমক/হ়িরাম /যাত া কিও়িা 

▪ সঙ্গীসাথী/গুরুি নির প্রমত অসম্মা ি ক আচরে 

▪ অ ুিমত ছাডা কশ্রমেকক্ষ কছনড চনল যাও়িা 

▪ িা লা়ি শব্দ করা 

▪ সু্কনলর সম্পমি র্াংচভ র করা 

▪ সীিাহী র্ানব কসল কফা  এবং আই-পড সহ অ  ুনিামিত ববিুেমত  যন্ত্র বেবহার 

▪ সু্কনলর সিন়ি/সু্কল কথনক িনূর বাইনর পমরচাল া 

▪ অসুরমক্ষত কায ুাবমল  

▪ সে  সকার্ েঙ্ঘয যা েক্ষণীেভারি শযরিে এিং অযেরদে  ুেক্ষা িা  োযরক প্রভাশিত করে 

 

শি়েমাি িতীতার শিেল্পগুশে অন্তভুমি েরা থেরত পারর: েক্ষযমূেে আচরণগত িতম। পশরণশত: 1-5 শদরির িিয স্ক রের িাইরর 

সামশ়েে শিরাম।োরত্রর িযশতক্রমী শিক্ষা পদ্ধশত অিিযই প্রর়োগ েররত হরি। োরত্রর পৃর্থে শিক্ষা পশরেল্পিা (IEP) অর্থিা 

504 পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 থদখ ি। 
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ির 5 

কলনর্ল 5-এর লঙ্ঘ গুমলর িনযে এি  গুরুতর যরন র র্ভল আচরে পনড যার িনযে একই প্রকৃমতর র্ভল আচরনের পু রাবৃমি, এি  

আচরে যা সু্কল পমরনবশ মবমিত করনত পানর, যা স্বাস্থ্ে, ম রাপিা ও সম্পমির ঝুাঁ মক কডনক আ নত পানর এি  আচরে অন্তর্ভ কু্ত থাকনলও 

তার িনযেই সীমিত  ়ি।  মশক্ষাথীনিরনক বাযেতািূলক প্রনবশ ামর ক িোনক্ট রাখা হনব, ক িোক্ট লঙ্ঘ  করা হনি কিখা কগনল 

মশক্ষাথীনক বমহষ্কার করা হনত পানর।  MTSS-RTI প্রস্তক্র়িার িাযেনি হিনক্ষপ ও আচরে সংক্রান্ত ইমতবাচক সহা়িতা প্রিা  ও মলমপবে 

করা হনব।  েশদ থেরভে 1-এর সহা়েতা েতমিযশিষ্ঠভারি সমূ্পণ ম ও শেশপিদ্ধ েরা হ়ে তাহরে শিশদমষ্ট্ শেেু থেরভে 5-এর 

অপরাি MTSS-RTI থেমও়োরেমর থেরভে 2 িা থেরভে 3-এ শির়ে োও়ো হরত পারর।  তার সারর্থ, শিক্ষার্থী িা অিযরদর 

শিরাপিা শিশিত হও়োর ঝ ুঁ শে র্থােরে শিশদমষ্ট্ শেেু থেরভে 5-এর অপরাি থেরভে 2 িা থেরভে 3-এর হিরক্ষপ সংক্রান্ত 

সহা়েতা়ে শির়ে োও়ো হরি (পৃষ্ঠা 14-15) মশক্ষাথী যমি 2-4 বার সু্কল কথনক স্থ্মগতানিশ কপন়ি থানক বা 5 মি  বা তার কবমশ সিন়ির 

ি ে সু্কনলর স্থ্মগতানিশ পা়ি, তাহনল কতবুেম ষ্ঠর্ানব কলনর্ল 2-এর পমরকল্প া বতমর, আনরাপ এবং মলমপবে করা হনব। মশক্ষাথী যমি 5 

বা তার কবমশবার স্থ্মগতানিশ পা়ি তাহনল একটি কলনর্ল 3-এর পমরকল্প া বতমর করনত হনব এবং কসটি কতবুেম ষ্ঠর্ানব আনরাপ এবং 

মলমপবে করা হনব   পৃষ্ঠা 14-15)। র্ভল আচরনের কপ্রক্ষাপি বা গুরুনত্বর উপর ম র্রু কনর ম মিুষ্ট মকছভ  কলনর্ল 5-এর লঙ্ঘ নক কলনর্ল 

6-এও ম ন়ি যাও়িা হনত পানর। 

ক্ষশতের ও অবিি আচররণর উদাহরণ: 

 

▪ ক্ষমত ঘিার িনতা কাি 

▪ সু্কল কিীচারীনির মবরুনে ইিাকৃত/অম িাকৃত মহংস্রতা 

▪ চভ মর করা 

▪ িারািামর (সাযারে আক্রিে) 

▪ আক্রিে 

▪ িািক 

▪ অস্ত্র 

▪ সু্কনল মবশৃঙ্খলা  

▪ কািড কিও়িা 

▪ হুিমক/হ়িরাম /যাত া 

▪ আসবাবপত্র অথবা অ ে সািগ্রী ছভ াঁ নড কফলা 

▪ চভ মর 

▪ বেস্তক্ত অথবা সম্পমি ক্ষমত করার হুিমক 

▪ কযৌ  হ়িরাম  

▪ কযৌ  আচরে 

▪ িি 

িাজির শিেরল্পর মরিয অিিযই অন্তভুমি র্থােরি: আরগ আররাপ েরা থেৌিে ও হিরক্ষরপর স্ক ে-শভশিে পে মারোচিা; 

GRIP থপ্রাগ্রারম (দাশ়েত্বিীে হর়ে িড় হও়ো,  ক্রমিি মমাি সম্ভািিা) অংিগ্রহণ। 

 

পশরণশত:  শিক্ষািশিস চুজি সহ 6-10 শদরির িিয সামশ়েে শিরাম।োরত্রর িযশতক্রমী শিক্ষা পদ্ধশত অিিযই প্রর়োগ েররত 

হরি। োরত্রর পৃর্থে শিক্ষা পশরেল্পিা (আইইশপ) অর্থিা 504 পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 থদখ ি। 

ির 6 

থেরভে 6-এর েঙ্ঘিগুশের মরিয এমি ত্রুটিশিচুযশত রর়েরে ো প্রেৃশতরত গুরুতর এিং এমি প্রচন্ড আোর িারণ েরর 

োরতশিক্ষার্থীরে ক্লাস থর্থরে িার েরর শদর়ে 10 শদরির স্থশগতারদি থদ়ো হ়ে এিং তারে শিশিরক্টর শুিাশির োে মিারারতও 

উপশস্থত র্থােরত হ়ে োর ফরে অশতশরি পশরণাম আসরত পারর, যার িনযে বমহষ্কার, অমতমরক্ত স্থ্মগতানিশ, সু্কনলর িনযে স্থ্মগতানিশ, 

সািাস্তিক ম নষযাজ্ঞা, কমিউম টি পমরনষবা এবং ককা ও মচমিত করা কপ্রাগ্রাি বা মবকল্প সু্কনল আনরাপ করা অন্তর্ভ কু্ত থাকনলও তার িনযেই 

সীমিত  ়ি।   কলনর্ল 6-এর লঙ্ঘ  হনল মডপািুনিে অফ পাবমলক কসফটি, কসাশোল ও়িাকাুর এবং বাইনরর অ ো ে আই  বলবৎকরে 

বা অ ো ে সংস্থ্া তা তিন্ত করনত পানর, স্বতন্ত্র িনর আই  বলবৎকরে সংক্রান্ত তিন্ত হনলনলনর্ল 6 -এর লঙ্ঘ  করার ি ে মশক্ষাথীর 

মবরুনে এইরকি বমহরাগত এনিস্তন্সগুমল অপরাযিূলক বা অপ্রাপ্তব়িনস্কর িািলা রুি ুকরনত পানর।  র্ভল আচরনের কপ্রক্ষাপি বা 

গুরুনত্বর উপর ম র্রু কনর ম মিুষ্ট মকছভ  কলনর্ল 6-এর লঙ্ঘ নক কলনর্ল 7-এও ম ন়ি যাও়িা হনত পানর।  কলনর্ল 6-এর িত ককা ও 

ত্রুটিমবচভ েমত হনল মশক্ষাথী স্থ্মগতানিনশর পনর মফনর এনল MTSS-RTI কেিও়িানকরু িাযেনি হিনক্ষপ কনর তানক 3়ি িনরর সহা়িতা কি়িা 

হনব।  পু প্রনুবনশর ক ফানরনন্স, কলনর্ল 3-এর আচরনে হিনক্ষনপর পমরকল্প া বতমর করা হনব।  তারপনর পমরকল্প াটি কতবুেম ষ্ঠর্ানব 

আনরাপ করা হনব এবং মলমপবে করা হনব  (পৃষ্ঠা 14-15)। 

ক্ষশতের ও অবিি আচররণর উদাহরণ: 

 

▪ ক্ষমত ঘিার িনতা কাি 

▪ সু্কল কিীচারীনির মবরুনে ইিাকৃত/অম িাকৃত মহংস্রতা 

▪ চভ মর করা 

▪ িারািামর (সাযারে আক্রিে) 

▪ আক্রিে 

▪ তীব্র লাঞ্ছ া 

▪ তীব্র আক্রিে 

▪ িশকুনক আক্রিে  

▪ িািক 

▪ অস্ত্রশস্ত্র 
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▪ সু্কনল মবশৃঙ্খলা করা 

▪ কািড কিও়িা 

▪ হুিমক/হ়িরাম /যাত া 

▪ আসবাবপত্র অথবা অ ে সািগ্রী ছভ াঁ নড কফলা 

▪ বেস্তক্ত অথবা সম্পমি ক্ষমত করার হুিমক 

▪ কযৌ  হ়িরাম  

▪ কযৌ  আচরে 

▪ িি 

 

পশরণশত: দীর্ মসমর়ের িিয িরখাি।োরত্রর িযশতক্রমী শিক্ষা পদ্ধশত অিিযই প্রর়োগ েররত হরি। োরত্রর পৃর্থে শিক্ষা 

পশরেল্পিা (আইইশপ) অর্থিা 504 পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 থদখ ি। 

ির 7 

কলনর্ল 7-এর লঙ্ঘন  এি  ত্রুটিমবচভ েমত অন্তর্ভ কু্ত থানক যা এতিাই গুরুতর এবং প্রচন্ড আকার যারে কনর যানত মশক্ষাথীনক ক্লাস কথনক 

বার কনর মিনত হ়ি এবং মশক্ষাথীনক 10-মিন র স্থ্মগতানিশ পাল  করনত হ়ি, তার সানথ মডমিনক্ট শু াম র কাযযুারা চনল যার ফনল 

অমতমরক্ত পমরোি আসনত পানর, যার িনযে বমহষ্কার, অমতমরক্ত স্থ্মগতানিশ, সু্কনলর িনযে স্থ্মগতানিশ, সািাস্তিক ম নষযাজ্ঞা, কমিউম টি 

পমরনষবা এবং ককা ও মচমিত করা কপ্রাগ্রাি বা মবকল্প সু্কনল আনরাপ করা অন্তর্ভ কু্ত থাকনলও তার িনযেই সীমিত  ়ি, এবং এই শাস্তিগুমল 

বতিুা  কসনিস্টানরর পনরও চলনত থানক। প্রনযািে হনল স্থ্া়িীর্ানব স্থ্মগতানিশ মিন়ি মশক্ষাথীনক ম মিুষ্ট সিন়ির ি ে মডমিনক্টর সব 

ইউম ি কথনক বমহষ্কার করা হনত পানর।  কলনর্ল 7-এর লঙ্ঘ  হনল মডপািুনিে অফ পাবমলক কসফটি, কসাশোল ও়িাকাুর এবং বাইনরর 

অ ো ে আই  বলবৎকরে বা অ ো ে সংস্থ্া তা তিন্ত করনত পানর, স্বতন্ত্র িনর আই  বলবৎকরে সংক্রান্ত তিন্ত হনলনলনর্ল 7-এর 

লঙ্ঘ  করার ি ে মশক্ষাথীর মবরুনে এইরকি বমহরাগত এনিস্তন্সগুমল অপরাযিূলক বা অপ্রাপ্তব়িনস্কর িািলা রুি ুকরনত পানর। কলনর্ল 

7-এ ত্রুটিমবচভ েমত হনল তার ি ে মশক্ষাথী স্থ্মগতাবস্থ্া কথনক মফনর এনল MTSS- RTI কেিও়িানকরু িাযেনি কলনর্ল 3-এর হিনক্ষনপর 

সহা়িতা কি়িা হনব।  পু প্রনুবনশর ক ফানরনন্স, কলনর্ল 3-এর আচরনে হিনক্ষনপর পমরকল্প া বতমর করা হনব।  তারপনর পমরকল্প াটি 

কতবুেম ষ্ঠর্ানব আনরাপ করা হনব এবং মলমপবে করা হনব  (পৃষ্ঠা 14-15)। 

ক্ষশতের ও অবিি আচররণর উদাহরণ: 

 

▪ ক্ষমত ঘিার িনতা কাি 

▪ সু্কল কিীচারীনির মবরুনে ইিাকৃত/অম িাকৃত মহংস্রতা 

▪ চভ মর করা 

▪ িারািামর (সাযারে আক্রিে) 

▪ আক্রিে 

▪ তীব্র লাঞ্ছ া 

▪ তীব্র আক্রিে 

▪ িশকুনক আক্রিে  

▪ িািক 

▪ অস্ত্রশস্ত্র 

▪ সু্কনল মবশৃঙ্খলা করা 

▪ কািড কিও়িা 

▪ হুিমক/হ়িরাম /যাত া 

▪ আসবাবপত্র অথবা অ ে সািগ্রী ছভ াঁ নড কফলা 

▪ বেস্তক্ত অথবা সম্পমি ক্ষমত করার হুিমক 

▪ কযৌ  হ়িরাম  

▪ কযৌ  আচরে 

▪ িি 

 

পশরণশত: িশহষ্কার।োরত্রর িযশতক্রমী শিক্ষা পদ্ধশত অিিযই প্রর়োগ েররত হরি। োরত্রর পৃর্থে শিক্ষা পশরেল্পিা (IEP) অর্থিা 

504 পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 থদখ ি। 
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প্রার্থশমে মযাটিক্স  পশরণারমর ির শররপািম থোগারোরগর স্ক ে 

েম মেতমা 

অপরাি/েঙ্ঘি 1 2 3 4 5 6 7   

1-তািাক ও অ ো ে তািাকিাত সািগ্রী          

2-ববিুেমত  কযাগানযাগ যন্ত্র          

3a-অস্ত্রশস্ত্র        পুমলশ মরনপািু SRO 

3b-অস্ত্রশস্ত্র         SRO 

4a-ইিাকৃত শারীমরক মহংস্রতা ক্ষমতর কারে  ়ি        ঘি ার মরনপািু মশক্ষাথীর সম্পক/ু SRO 

4b-ইিাকৃত শারীমরক মহংস্রতা ক্ষমতর কারে 

অশভরোগ িমা েরার আরগ োরত্রর সম্পেমগুশের সরে 

সংরোগ স্থাপি 

       ঘি ার মরনপািু  মশক্ষাথীর সম্পক/ু SRO 

5a-অমর্প্রা়ি/প্র়িাস/মবস্তক্র/মবতরে        পুমলশ মরনপািু  SRO 

5b-িখল/বেবহার/1ি অপরায-প্রর্ানবর অযী         পুমলশ মরনপািু 

GRIP 

SRO 

5b-িখল/বেবহার/2়ি অপরায ও পরবতী অপরায-

প্রর্ানবর অযী  

       পুমলশ মরনপািু  SRO 

5c-ড্রাগ সম্পমকতু সািগ্রীর িখল ও/অথবা মবতরে-

1ি অপরায 

       পুমলশ মরনপািু 

GRIP 

SRO 

5c-ড্রাগ সম্পমকতু সািগ্রীর িখল ও/অথবা মবতরে-

2়ি অপরায ও পরবতী অপরায 

       পুমলশ মরনপািু  SRO 

6a- সু্কল, সবিু ী  অথবা বেস্তক্তগত সম্পমি 

ধ্বংস/ক্ষমত/র্াংচভর/অমিসংনযানগর হুিমক অথবা 

প্রকৃত কচষ্টা 

       ঘি ার মরনপািু  SRO 

6b- চভ মর/ডাকামত/মসাঁযনচার/কতালাবাস্তি/চভ মরর 

সম্পমির িখনলর হুিমক অথবা প্রকৃত প্র়িাস  

       ঘি ার মরনপািু SRO 

6c-পাঠেবই,মিমড়িা ককনের উপকরে, কম্পম্পউিার 

সরঞ্জাি/বেবহার 

       ঘি ার মরনপািু যথাযথ SRO 

7a-লাঞ্ছ া        GRIP  

7b-সাযারে আক্রিে/িারািামর/আঘাত করা        GRIP  

7c-আক্রিে        ঘি ার মরনপািু/GRIP  

7d-তীব্র লাঞ্ছ া        ঘি ার মরনপািু/GRIP SRO 

7e- উিেক্তকর স্পশ ু        ঘি ার মরনপািু/GRIP SRO/মশক্ষাথী সম্পক ু

মবর্াগ 

7f-িশকুনক আক্রিে        GRIP  

7g-হুিমক/যাত া/হ়িরাম         র্ীমতপ্রিশনু র 

মরনপািু/GRIP 

 

8a-রূঢ় অথবা অসম্মা ি ক আচরে          

8b-ম নিুশ অ ুসরে করনত অস্বীকার করা          
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প্রার্থশমে মযাটিক্স  পশরণারমর ির শররপািম থোগারোরগর স্ক ে 

েম মেতমা 

অপরাি/েঙ্ঘি 1 2 3 4 5 6 7   

9-অিাি ুী়ি অ ুপমস্থ্মত/সু্কল কথনক পালান া পৃষ্ঠা 41-এে উপশস্থশত সপ্রারটাকে 

অযু েণ করুয। বিক্ষার্থীরের 

উপবিবত-সিবেিত েঙ্ঘরনর 

জনয সাসরপন্ড েরা হরি না। 

উপমস্থ্মতর চভ স্তক্ত, 

সিািকিীর সুপামরশ, 

মকনশার আিালনত কপ্ররে, 

সমলমসির-কি ানরল 

কায ুাল়ি, মডএফএমসএস 

সহা়িতার ি ে 

সিািকিীর সানথ 

কযাগানযাগ করু  

10-ক্লাশ বি ু/প্রন়িাি ী়ি কিসূুমচ         সহা়িতার ি ে 

সিািকিীর সানথ 

কযাগানযাগ করু   

11-কশ্রেীকনক্ষ মবশৃঙ্খলা          

12-সু্কনল সাযারে উপদ্রব/হুিমক/র্ীমত প্রিশ ু/গোং-

সংমিষ্ট কিকুাণ্ড 

       ঘি ার মরনপািু  যথাযথ এসআরও  

13-িমূষত/কলুমষত          

14-শাস্তিিূলক বেবস্থ্া গ্রহনে বেথ ু          

15-িীঘসু্থ্া়িী মবলম্বতা পৃষ্ঠা 43-এর উপমস্থ্মতর রীমত ীমত 

অ ুসরে করু । উপশস্থশত 

সম্পশেমত েঙ্ঘরির িিয 

োত্ররদর িশহষ্কার েরা হরি িা। 

উপমস্থ্মতর চভ স্তক্ত, 

সিািকিীর সুপামরশ, 

মকনশার আিালনত কপ্ররে, 

সমলমসির-কি ানরল 

কায ুাল়ি, DFACS 

সহা়িতার ি ে 

সিািকিীর সানথ 

কযাগানযাগ করু  

16-বানস অনশার্ ী়ি আচরে          

17- সু্কনলর সিন়ি/সু্কল কথনক িনূর বাইনর পমরচাল া 

অশভরোগ িমা েরার আরগ োরত্রর সম্পেমগুশের সরে 

সংরোগ স্থাপি 

        মশক্ষাথীর সম্পক ু 

18-ি়ুিা কখলা          

19-মহংসার পু রাবৃমি 

19a-মহংসার পু রাবৃমি/িীঘসু্থ্া়িী অনশার্ ী়ি আচরে        মরনসাস ু করফানরল  

19b-স্থ্া ী়ি সু্কল/কিলা বোপী লঙ্ঘ          মশক্ষা মবশ চভ স্তক্ত  

20-পামকংু/কিমফক মবময লঙ্ঘ           

21-কঘারানফরা করা/অ মযকার প্রনবশ/র্াংচভর ও 

প্রনবশ 

         

22-র্ভল তথে কিও়িা          

23-সাযারে কযৌ  অসিাচরে/কযৌ  হ়িরাম /কযৌ  

প্রকৃমতর স্পশ ু 

        SRO/ ম নিুমশকার ি ে 

সিাি কিী/মশক্ষাথী 

সম্পক ুমবর্ানগর সানথ 

কযাগানযাগ করু  

24-ছাত্র শ াক্তকরে কানডরু মবময লঙ্ঘ           

25-কপাশাক ম ়িিাবমল লঙ্ঘ          50, 82-83 পৃষ্ঠাে সে  

সকারর্ে শিিদ শিিেণ 

সদখুয। 

26-অসুরমক্ষত কায ুাবমল         মশক্ষাথীর সম্পক ু
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প্রার্থশমে মযাটিক্স  পশরণারমর ির শররপািম থোগারোরগর স্ক ে 

েম মেতমা 

অপরাি/েঙ্ঘি 1 2 3 4 5 6 7   

1-তািাক ও অ ো ে তািাকিাত সািগ্রী          

2-ববিুেমত  কযাগানযাগ যন্ত্র          

3a-অস্ত্রশস্ত্র        পুমলশ মরনপািু SRO 

3b-অস্ত্রশস্ত্র         SRO 

4a-ইিাকৃত শারীমরক মহংস্রতা ক্ষমতর কারে  ়ি        ঘি ার মরনপািু মশক্ষাথী সম্পক/ু SRO 

4b-ইিাকৃত শারীমরক মহংস্রতা ক্ষমতর কারে 

অশভরোগ িমা েরার আরগ োরত্রর সম্পেমগুশের সরে 

সংরোগ স্থাপি 

       ঘি ার মরনপািু  মশক্ষাথী সম্পক/ু SRO 

5a-অমর্প্রা়ি/প্র়িাস/মবস্তক্র/মবতরে        পুমলশ মরনপািু  SRO 

5b-িখল/বেবহার/1ি অপরায-প্রর্ানবর অযী         পুমলশ মরনপািু 

GRIP 

SRO 

5b-িখল/বেবহার/2়ি অপরায ও পরবতী অপরায-

প্রর্ানবর অযী  

       

5c-ড্রাগ সম্পমকতু সািগ্রীর িখল ও/অথবা মবতরে-

1ি অপরায 

       পুমলশ মরনপািু SRO 

5c-ড্রাগ সম্পমকতু সািগ্রীর িখল ও/অথবা মবতরে-

2়ি অপরায ও পরবতী অপরায 

       পুমলশ মরনপািু 

GRIP 

SRO 

6a- সু্কল, সবিু ী  অথবা বেস্তক্তগত সম্পমি 

ধ্বংস/ক্ষমত/র্াংচভর/অমিসংনযানগর হুিমক অথবা 

প্রকৃত কচষ্টা 

       ঘি ার মরনপািু SRO 

6b- চভ মর/ডাকামত/মসাঁযনচার/কতালাবাস্তি/চভ মরর 

সম্পমির িখনলর হুিমক অথবা প্রকৃত প্র়িাস 

       ঘি ার মরনপািু SRO 

6c-পাঠেবই,মিমড়িা ককনের উপকরে, কম্পম্পউিার 

সরঞ্জাি/বেবহার 

       ঘি ার মরনপািু  যথাযথ SRO 

7a-লাঞ্ছ া        GRIP  

7b-সাযারে আক্রিে/িারািামর/আঘাত করা        GRIP  

7c-আক্রিে        ঘি ার মরনপািু/GRIP  

7d-তীব্র লাঞ্ছ া        ঘি ার মরনপািু/GRIP  SRO 

7e-তীব্র আক্রিে        ঘি ার মরনপািু/GRIP SRO/মশক্ষাথী সম্পক ু

7f-িশকুনক আক্রিে        GRIP  

7g-হুিমক/যাত া/হ়িরাম         হুিমকর মরনপািু/GRIP  

8a-রূঢ় অথবা অসম্মা ি ক আচরে          

8b-ম নিুশাবমল পালন  অস্বীকার          
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প্রার্থশমে মযাটিক্স  পশরণারমর ির শররপািম থোগারোরগর স্ক ে 

েম মেতমা 

অপরাি/েঙ্ঘি 1 2 3 4 5 6 7   

9-অিাি ুী়ি অ ুপমস্থ্মত/সু্কল কথনক পালান া পৃষ্ঠা 41-এে উপশস্থশত সপ্রারটাকে 

অযু েণ করুয। বিক্ষার্থীরের 

উপবিবত-সিবেিত েঙ্ঘরনর 

জনয সাসরপন্ড েরা হরি  না। 

উপমস্থ্মতর চভ স্তক্ত, 

সিািকিীর সুপামরশ, 

মকনশার আিালনত কপ্ররে, 

সমলমসির-কি ানরল 

কায ুাল়ি, DFACS 

সহা়িতার ি ে 

সিািকিীর সানথ 

কযাগানযাগ করু   

10-ক্লাশ বি ু/প্রন়িাি ী়ি কিসূুমচ         সহা়িতার ি ে 

সিািকিীর সানথ 

কযাগানযাগ করু  

11-কশ্রেীকনক্ষ মবশৃঙ্খলা          

12-সু্কনল সাযারে উপদ্রব/হুিমক/র্ীমত প্রিশ ু/গোং-

সংমিষ্ট কিকুাণ্ড 

       Incident Report যথাযথ SRO 

13-িমূষত/কলুমষত          

14-শাস্তিিূলক বেবস্থ্া গ্রহনে বেথ ু          

15-িীঘসু্থ্া়িী মবলম্বতা পৃষ্ঠা 47-এে উপশস্থশত সপ্রারটাকে 

অযু েণ করুয। বিক্ষার্থীরের 

উপবিবত-সিবেিত েঙ্ঘরনর 

জনয সাসরপন্ড েরা হরি না। 

উপমস্থ্মতর চভ স্তক্ত, 

সিািকিীর সুপামরশ, 

মকনশার আিালনত কপ্ররে, 

সমলমসির-কি ানরল 

কায ুাল়ি, DFACS 

সহা়িতার ি ে 

সিািকিীর সানথ 

কযাগানযাগ করু  

16-বানস অনশার্ ী়ি আচরে           

17-সু্কনলর সিন়ি/সু্কল কথনক িনূর বাইনর পমরচাল া 

অশভরোগ িমা েরার আরগ োরত্রর সম্পেমগুশের সরে 

সংরোগ স্থাপি  

        মশক্ষাথীর সম্পক ু 

18-ি়ুিা কখলা          

19a-মহংসার পু রাবৃমি/িীঘসু্থ্া়িী অনশার্ ী়ি আচরে         মরনসাস ু করফানরল  

19b-স্থ্া ী়ি সু্কল/কিলা বোপী লঙ্ঘ          মশক্ষা মবশ চভ স্তক্ত  

20-পামকংু/কিমফক মবময লঙ্ঘ           

21-কঘারানফরা করা/অ মযকার প্রনবশ/র্াংচভর ও 

প্রনবশ 

         

22-র্ভল তথে কিও়িা          

23-সাযারে কযৌ  অসিাচরে/কযৌ  হ়িরাম /কযৌ  

প্রকৃমতর সংস্পশ ু 

        SRO/ ম নিুমশকার ি ে 

সিাি কিী/মশক্ষাথী সম্পক ু

মবর্ানগর সানথ কযাগানযাগ 

করু  

24-ছাত্র শ াক্তকরে কানডরু মবময লঙ্ঘ           

25-কপাশাক ম ়িিাবমল লঙ্ঘ          50, 82-83 পৃষ্ঠাে সে  

সকারর্ে শিিদ শিিেণ 

সদখুয। 

26-অসুরমক্ষত কায ুাবমল         মশক্ষাথীর সম্পক ু
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অপরাি এিং পশরণাম 
 

এেটি শেন্ডারগারিমি িা তৃতী়ে থেণীর থোরিা োত্ররে স্ক ে থর্থরে িশহষ্কার িা সাসরপন্ড েরার আরগ মাশি-িা়োিম শসরেম অফ 

সারপািম (এমটিএসএস) পাুঁচ (5) িা আরও পরপর িা সংরোিিী়ে শদরির িিয পশরচাশেত েররত হরি; অর্থিা েতক্ষণ িা োত্রর োরে 

এেটি অস্ত্র, মাদেদ্রিয িা অিযািয শিপজ্জিে েন্ত্র িা েতক্ষণ িা োরত্রর আচরণ অিযািয োত্র িা স্ক ে েমীরদর িিয শিপদিিে িা 

হর়ে ওরঠ। িযশতক্রমিমী শিক্ষা োত্ররদর িিয প্ররোিয হরি। (O.C.G.A. § 20-2-740) 

 

1. তামােএিংঅিযািযতামােিাতপণয 

 

মশক্ষাথীরা সু্কনল বা সু্কল বানস বা সু্কল কথনক িনূর সু্কনলর ককান া অ ুষ্ঠান  ইনলকিম ক মসগানরি, র্োপর কপ /িোংক, কো ামবমড়িল  cbd) 

কতল, অ ুরূপ পেেসহ ককান া তািাক পেে  মসগানরি, মসগার, মচউইং তািাক,  মসে ইতোমি) সনঙ্গ রাখনব  া।  থোিও শিক্ষার্থী, েমী 

সদসয িা স্ক ে পশরদি মে স্ক ে শিশিরক্টর মাশেোিাভুি/ইিারা থি়ো সম্পশিরত িা স্ক রের থোিও অি ষ্ঠারি স্ক রের সমর়ের 

পরর, ভাচুম়োে স্ক েশদিস চোোেীি, শদরির 24 র্িা, সিারহর সাত শদি (রিারিমর িীশত JCDAA)। ককা ও তািাকিাত পেে বা 

ইনলকিম ক মসগানরি, কর্পার কপ /িোঙ্ক বা অ ুরূপ বা পেে বেবহার করনত অ ুনিামিত     উপরন্তু,  ভ্র্োমপংভ্ বা ভ্িমুলংভ্ এর ি ে 

র্োপর কপ /িোঙ্ক এবং িলু এর বেবহার এগুনলার ঝুাঁ মক সম্পনক ুজ্ঞান র অর্ানবর কারনে মশশু স্বানস্থ্ের উপর ঝুাঁ মক সৃটষ্ট করনত পানর। 
 

এশেরমন্টাশর/শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 1 - সরম্মেি 

 থেরভে 2 - থেৌিে (54-55 পষৃ্ঠা থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 

থেসি োত্রোত্রী এই অপরাি েররি তারদর ওর়েিশভশিে ASPIRE (এেটি িূমপাি প্রশতররািী পারস্পশরে আদািপ্রদািশভশিে 

অশভজ্ঞতা) েম মসূশচ www.mdanderson.org/aspire-থত পাঠারিা হরি। স পাশরিোরী প্রিাসে অিিযই এেটি সমূ্পণ ম েরার সিদ 

ম দ্রণ েররিি এিং উপস্থাপি েররিি। 

 

2. কমািাইে কোন, স্মােি কোন, েযািরেে, ওোবে-েবে এিং অনুরূপ বর্ভাইস সহ ইরেেিবনে েবমউবনরেিন বর্ভাইস 

 

শিক্ষার্থীো প্রর্থাচশেত এিং/অর্থিা ভাচুযোে উপারে শিক্ষা োরভে  মরে িা সু্কে িার  র্থাকাে  মে সকাযও ইরেকট্রশযক কশমউশযরকিয 

শর্ভাই  িেিহাে কেরি যা, যাে মরিে েরেরে সমািাইে সোয, স্মাটয সোয, টোিরেট ওোশক-টশক এিং অযুরূপ শর্ভাই  এিং অিিেই সু্করেে 

শিক্ষােত শমিরয হিরক্ষপ কেরত িা শযোপত্তা  ংশেষ্ট শিপশত্ত র্টারত পােরি যা। পাঠদারযে  মরে োরঞ্চে  মে, ক্লা  পশেিতযয, অিেেয 

হে এিং অযে সয সকারযা কাঠারমািদ্ধ িা কাঠারমা িশহভূযত শযরদযিযামূেক কম যকাণ্ড অন্তভুযক্ত, তরি তা এরতই  ীমািদ্ধ যে। ইরেকট্রশযক 

কশমউশযরকিয শর্ভাইর ে িোপারে শিক্ষার্থীরদেরক  ি  মে এই শিশিগুশে সমরয চেরত হরি: (1) পাঠদারযে  মে (সু্কে শদি  

আযুষ্ঠাশযকভারি শুরু সর্থরক সিষ হওো পয যন্ত) সোয অিিেই  ম্পূণ যরূরপ িন্ধ ( াইরেন্ট িা ভাইরব্রট সমারর্ যে) র্থাকরি এিং দৃটষ্টে িাইরে 

োখরত হরি (সু্করেে শযরদযিযা অয ুারে); (2) সকারযা সটক্সট িাতযা শিশযমে অযুরমাশদত যে; (3) শিক্ষার্থীে স্বারস্থেে িযে অপশেহায য িরে শযি যাশেত 

হরে স্বাস্থেেতভারি গুরুতে অিস্থা িা অযোযে অস্বাভাশিক পশেশস্থশতরত সু্করেে অিেক্ষ শিক্ষার্থীরদে ইরেক্ট্রশযক শর্ভাই  িেিহাে কোে শিরিষ 

অযুমশত শদরত পারেয। এমযশক অযুরমাশদত পাঠদারযে উরেরিে, িেজক্তেত ইরেকট্রশযক কশমউশযরকিয শর্ভাই  সযময স্মাটযরোরযে িেিহাে 

ঐজিক; শিক্ষার্থীরদে িেজক্তেত ইরেকট্রশযক কশমউশযরকিয শর্ভাই   েিোহ কেরত হরি যা এিং কায যকোপ পশেচােযা কোে িযে 

শর্ভাই  িা শিকল্প উপাে শদরে  জ্জিত কো হরি। 

 

বাবা-িা/অমর্র্াবকনক পাঠিান র সি়িকানল তানির মশক্ষাথীনক কফা  করা, ই-নিইল, বা কিেি কপ্ররে কথনক মবরত থাকনত বলা হনি।  

িরুমর পমরমস্থ্মতনত, বাবা-িা/ অমর্র্াবক সু্কল কফান র িাযেনি মশক্ষাথীর সানথ কযাগানযাগ করনত পানর ।  সু্কনলর িা়িগা়ি ককান া 

ইনলকিম ক কযাগানযানগর মডর্াইস সনঙ্গ রাখা একটি মবনশষ সুমবযা, অমযকার  ়ি।  এসব প্রতোশার কয ককান া লঙ্ঘন র ফনল মডর্াইস িব্দ 

করা হনব।  তাছাডা, িব্দ করা মডর্াইস ককবল বাবা-িা/অমর্র্াবকনক মফমরন়ি কি়িা হনব। সু্কনলর িা়িগা বা সু্কনলর পৃষ্ঠনপাষকতা়ি আন়িাস্তিত 

অ ুষ্ঠান  বেস্তক্তগত ইনলকিম ক মডর্াইনসর ি ে সু্কল িা়িী  ়ি।   মব া অ ুিমতনত ম ম্নমলমখত স্থ্া  সহ সু্কনলর িনযে বা সু্কনলর স্প সর করা 

অ ুষ্ঠান  ইনলক্ট্রম ক মডর্াইস বেবহার করনল তা সু্কল প্রশাসক বা িন া ীত বেস্তক্ত বানি়িাপ্ত করনত পানর:  

 

(a) ম রাপিা সিসো সৃটষ্টর প্রনচষ্টা, সু্কনলর প্রযুস্তক্ত উপকরে বোহত করার প্রনচষ্টা চালান া, বা সু্কনলর প্রযুস্তক্ত উপকরনের কক্ষনত্র একনচটি়িা বা 

আনপাসিূলক ককান া কিকুানণ্ড সম্পৃক্ত হও়িা; 

(b) বেস্তক্তগত বেবহানরর ি ে মডমিনক্টর সরবরাহকৃত কম্পম্পউিার কপ্রাগ্রাি, সফ্টও়িোর বা অ ো ে প্রযুস্তক্তর অ ুমলমপ করা; অ  ুনিামিত ফাইল 

ডাউ নলাড করা; অথবা বেস্তক্তগত লার্ বা বেস্তক্তগত বেবসা উনিোনগর ি ে সু্কনলর প্রযুস্তক্ত উপকরে বেবহার করা; 

(c) সু্করেে মারঠ িা িাইরে সু্কে প্রযুজক্তে উপকেণ িেিহােকারে িেজক্তেত  ম্পশত্ত িা সু্করেে  ম্পশত্তে ক্ষশত ািয, তা ধ্বং , ভাংচুে, িা চুশে কোে 

প্ররচষ্টা চাোরযা, এ রিে হুমশক দায িা প্রকৃতপরক্ষ তা কো (এ িেরযে র্টযা অিিেই স্থাযীে সু্কে পুশেি অশে ােরক অিশহত কেরত হরি।); 

(d) অসঙ্গত উপািা  সরবরাহ বা প্রিশনু র উনেনশে বেস্তক্তগত বা সু্কল প্রযুস্তক্তর উপকরে বেবহার করা বা বেবহানরর কানি অংশগ্রহে করা। অসঙ্গত 

উপকরে পাঠিা  বা মশক্ষাগত উনেশে পূরে কনর  া এবং এনত ম নম্নাক্ত (পীডন  বেবহৃত প্রযুস্তক্তর ি ে মবময 7G কিখু ) মবষ়িগুমল অন্তর্ভ কু্ত, 

তনব তা এনতই সীিাবে  ়ি: 

• অশালী , অর্দ্র, ক াংরা, অিীল, আপমিকর, অশ্রাবে, সুস্পষ্ট কযৌ  যা াঁনচর, পেগু্রামফক বা হুিমকিূলক তথে/উপািা ; 

• অববয বা মবপজ্জ ক কানি সিথ ু কনর; 

http://www.mdanderson.org/aspire
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• DeKalb County School District, এর কিচুারী বা মশক্ষাথীনির বাযাগ্রি কনর; 

• সমহংসতা়ি সিথ ু কযাগা়ি; 

• জ্ঞাতসানর মিথো, অনযৌস্তক্তকর্ানব মিথো, বা িা হাম কর তথে যারে কনর; অথবা 

• মশশুনির ইোরন ি সুরক্ষা আই  অ ুযা়িী সজ্ঞাম়িত অপ্রাপ্তব়িস্কনির ি ে অ ের্ানব ক্ষমতকর। (অবশেই স্থ্া ী়ি সু্কল পুমলশ অমফসারনক 

এরূপ ঘি া সম্পনক ুঅবমহত করনত হনব।) 

(e) প্রযুস্তক্তর িাম়িত্বশীল বেবহার, এবং/ অথবা স্থ্া ী়ি সু্কল প্রশাসনকর অ ুিমত ছাডাই অমডও বা মর্িেু়িাল করকমডংু মডর্াইনসর বেবহার সম্পমকতু সু্কল 

কিচুারীনির যুস্তক্তসঙ্গত ম নিুশ া বা ম নিুশ কিন  চলার কক্ষনত্র অস্বীকৃমত িা ান া। 

(f) মডমিনক্টর কম্পম্পউিার কডিা, ক িও়িাক,ু মসনস্টি, ইোরন ি সংনযাগ, ই-কিইল অোকাউে, বা ইন্ট্রান ি অথবা ককান া তৃতী়ি পনক্ষর কম্পম্পউিার 

মসনস্টি, কডিা, বা ক িও়িানক ুঅ  ুনিামিত অোনেস লার্ বা অি ু করার প্রনচষ্টা চালান া, কযি : 

• ক্ষমতকর পমরবত ু সায  (tampering), মফমশং, বা হোমকং কাযকু্রি; 

• উনেশেিূলকর্ানব অ ো ে বেবহারকারীর পাসও়িাড ুসম্পনক ুতথে চাও়িা; 

• মডমিনক্টর কম্পম্পউিার ক িও়িাক,ু মসনস্টি, ইোরন ি সংনযাগ, ই-কিইল অোকাউে, বা অ ে বেস্তক্তনির ইন্ট্রান ি এর কানছ বেবহারকারীর 

পাসও়িাড ুপ্রকাশ করা। তনব, মশক্ষাথীরা তানির বাবািার সানথ তানির পাসও়িাড ুকশ়িার করনত পানর। 

• অ েনির পাসও়িাড ুপমরবত ু করা; 

• অ ে বেস্তক্তর অোকাউনের িাযেনি লগ ই  করার কচষ্টা করা; 

• মডসটিক্ট কতৃকু ব্লক বা মফিার করা উপকরনে অোনেস লানর্র কচষ্টা করা; 

• অ ুনিাি  ছাডা অ ে বেবহারকারীর ফাইনল অোনেস, কসিার অ ুমলমপ, বা তা পমরবত ু করা; 

• ককান া বেবহারকারীর পমরচন়ির ছদ্মনবশ যারে করা; 

• ককান া অোকাউনের পাসও়িাড ুবা স াক্তকারী বেবহার করা, যা  বেবহারকারীর  ়ি; অথবা 

• অ েনির অোকাউে বা অ ো ে কম্পম্পউিার ক িও়িাক ুবা মসনস্টনি অোনেসনক বা চাল কনর কি়ি এি  বেবহানর িমডত হও়িা। 
 

দ্রষ্টিয: অধ্যরক্ষর িযক্ত অনুমবত িযবতরররে সু্করে অনয িযজক্তর েবি িা বভবর্ও ধ্ারি েরার অনুমবত কোরনা িযজক্তর কনই। কোরনা 

সমেই কোরনা বিক্ষার্থী সু্করের জােগাে িা সু্করের পৃষ্ঠরপাষেতার কোরনা অনুষ্ঠারন বিক্ষার্থী িা েম িচারীরের কোরনা েবি, বভবর্ও 

িা অবর্ও করেবর্িং ধ্ারি েররি না অর্থিা বিক্ষার্থী িা েম িচারীরের কোরনা েবি, বভবর্ও িা অবর্ও করেবর্িং তারের সম্মবত োডা 

সামাজজে কযাগারযাগ মাধ্যরম কপাস্ট্ েররি না। এই বিধ্ান েঙ্ঘন েররে বিক্ষার্থী সু্করের জােগাে কোরনা ইরেেিবনে 

েবমউবনরেিন বর্ভাইস িযিহাররর বিরিষ সুবিধ্া হারারি। বভজজের িা কস্বচ্ছারসিেরাও বিক্ষার্থীর অবভভািরের সম্মবত োডা 

তারের বনরজর সন্তান োডা অনয বিক্ষার্থীরের েবি িা বভবর্ও তুেরত পাররিন না। বভজজের এিং কস্বচ্ছারসিেরের েরো িা 

বভবর্ও অনুমবতর বিষরে বিক্ষেরের সারর্থ পরামি ি েরা উবচত, যা বিক্ষার্থীর বপতামাতা িা অবভভািরের োে কর্থরে পাওো 

কযরত পারর। 
 

মশক্ষাথীরা অবশেই র্াচভ ু়িাল িাযেনি পাঠিান র সি়ি ইনলকিম ক কযাগানযানগর মডর্াইস বা ইোরন ি/ ইন্ট্রান নির িাযেনি হুিমক/অসঙ্গত 

বাতাু এবং/অথবা ছমব পাঠানব  া। এর ফনল অতেন্ত গুরুতর সু্কল, বেস্তক্তগত এবং/ অথবা কফৌিিামর পমরেমত হনত পানর। সাইবারবুমলং সম্পনক ু

আরও তনথের ি ে http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-awareness কিখু । 
 

অ ুনিামিত মচমকৎসা বা মশক্ষািূলক উনেনশে বেবহার বেমতনরনক পাঠিা কানল মশক্ষাথীরা ইনলকিম ক মডর্াইসসহ বা ছাডা কহডনফা  পরনত 

পারনব  া। 

 

এশেরমন্টাশর/শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 1 - সরম্মেি  

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 

3. অস্ত্রিস্ত্র, শিরফারে পদার্থ ম, ঝ ুঁ শেপূণ ম সামগ্রী এিং অিযািয সরঞ্জাম 
 

দ্রষ্ট্িয: অরস্ত্রর উপশস্থশত শিক্ষার্থী, শিক্ষে-শিশক্ষো এিং েমীরদর থক্ষরত্র শিপদ বতশর েরর এিং শিক্ষার পশররিি ও স্ক রের 

স খযাশতর ক্ষশত েররত পারর। রাষ্ট্রী়ে আইি (িন্দ ে ম ি স্ক ে থিাি আইি) অি সারর স্ক ে শিশিক্টগুরোর অিিযই স্ক ে, স্ক রের 

স্পিসর েরা থোরিা অি ষ্ঠারি, স্ক ে চত্বরর িা স্ক ে িারস অস্ত্র িা শিপজ্জিে অস্ত্র আিরে অন্তত এে িের স্ক ে থর্থরে িশহষ্কার 

েরার িীশত র্থাো প্রর়োিি। (18 U.S.C. § 921(a)(25); O.C.G.A. § 16-11-127.1; O.C.G.A. §20-2-751.1) থোরিা শিপজ্জিে 

অস্ত্র, ঝ শেপূণ ম িস্তু, িা আরে়োস্ত্র সরে রাখরে তা মািয েরর থোরিা শিপজ্জিে অস্ত্র, ঝ শেপূণ ম িস্তু, িা েঙ্ঘরির আরে়োস্ত্র 

সরে রাখা মারি O.C.G.A েঙ্ঘি েরা। § 16-5-21; 16-5-24; 16-11-127; 16-11-127.1; িা 16-11- 132 O.C.G.A. শররপািম েরার 

আিিযেতার োরণ র্িারি। § 20-2- 1184. 

 

A. মশক্ষাথীরা কগাপন  বা িৃশেিা র্ানব সু্কনল, সু্কনলর িা়িগা়ি, সু্কনলর পৃষ্ঠনপাষকতা়ি আন়িাস্তিত ফাংশন  বা সু্কল বানস ককান া 

আনি়িাস্ত্র, মবপজ্জ ক অস্ত্র বা মবপজ্জ ক যন্ত্র/ঝুাঁ মকপূে ু বস্তু/অ  ুনিামিত উপকরে যারে, পমরচাল া, আ ়ি , কপ্ররে, বা কপ্ররনের 

কারে হনব  া; বেবহার করনব  া বা বেবহার করার হুিমক কিনব  া; মবস্তক্র করনব  া, মবস্তক্র করার কচষ্টা করনব  া, বা মবস্তক্র করার 

চক্রান্ত করনব  া। এনক্ষনত্র ববয আইম  লাইনসন্সযারী মশক্ষাথীনির িন েও ককান া বেমতক্রি ক ই। 

 

দ্রষ্ট্িয: এই আচরেমবমযর কক্ষনত্র "অস্ত্র" এর সংজ্ঞানত ম নম্নাক্ত বস্তুগুনলা অন্তর্ভ কু্ত, তনব তা এনতই সীিাবে  ়ি: 
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I থেশণভুি অস্ত্র: আরে়োস্ত্র/শিপজ্জিে অস্ত্র 

ককান া কলাড বা আ নলাড করা আনি়িাস্ত্র বা মবপজ্জ ক অস্ত্র। 

O.C.G.A. §20-2-751.1 অ ুসানর, সু্কনল I কশ্রেীর অস্ত্র রাখনত িৃঢ়প্রমতজ্ঞ এি  মশক্ষাথীনক এক বছনরর ি ে সু্কল কথনক বমহষ্কার করা 

হনব; তনব কহ়িামরং অমফসার, প্রশাসক, সুপামর নিনন্ডে বা স্থ্া ী়ি মশক্ষা পষনুির কানছ ককনসর মর্মিনত বমহষ্কানরর ম ়িি পমরবতনু র 

অমযকার আনছ এবং I কশ্রেীর অস্ত্র রাখনত িৃঢ়প্রমতজ্ঞ এি  মশক্ষাথীনক মবকল্প মশক্ষা পমরনবনশ পাঠানত অ নুিাি  প্রাপ্ত। 

আনি়িানস্ত্রর অন্তর্ভকু্ত হল হোন্ডগা , রাইনফল, শিগা , বা অ ো ে অস্ত্র যা ককান া মবনফারক বা ববিুেমতক চাি ুদ্বারা কক্ষপ নযাগে 

অনস্ত্র রূপান্তর করা হনব বা করা যানব। 

মবপজ্জ ক অনস্ত্রর িনযে ককান া বেস্তক্তনক আহত বা হতো করার অথবা র্ারী অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করার বা অ ুরূপ কানি বেবহানরর উনেনশে  

সাযারেত "রনকি লঞ্চার", "বাযকুা" বা "মরনকান়িলনলস রাইনফল" মহসানব পমরমচত ককান া মবনফারক বা অমবনফারক রনকি 

ম নক্ষপকারী অস্ত্র অন্তর্ভ কু্ত। এই শব্দ দ্বারা সাযারেত সশস্ত্র বামহ ী কতৃকু িা ুষনক হতাহত করার ি ে বা অ ুরূপ উনেনশে বেবহৃত 

ককান া যাতব মসমলন্ডার কথনক উচ্চ শস্তক্তর মবনফারক ম নক্ষপকারী, সাযারেত "িিুার" মহসানব পমরমচত অস্ত্রনকও বুঝানব। এই শব্দ দ্বারা 

মবনফারে ঘটিন়ি িা ুষনক আহত করার বা অ রুূপ উনেনশে বেবহৃত সাযারেত "হোন্ড কগ্রন ড" মহসানব পমরমচত অস্ত্রনকও বুঝানব। 

 

II থেশণভুি অস্ত্র: শিপজ্জিে িস্তু 

ককান া পোনলি গা , কপইে পোনলি গা , বা মবমব গা , প্রাচী  আনি়িাস্ত্র, প্রােঘাতী  ়ি এি  এ়িারগা , স্টা  গা , কিিার বা 

অ ুরূপ কয ককান া অস্ত্র যা I কশ্রমের অনস্ত্রর সংজ্ঞা পূরে কনর  া; ককান া কবাউই, ডাক,ু িোনসনি, ম্পরং যুক্ত ছভ মর, ম নক্ষপনযাগে ছভ মর, 

িুই বা অমযক ইস্তঞ্চর কব্লড যুক্ত অ ে ককান া ছভ মর; ককান া করির কব্লড  নযি , কসািা, ম ়িমিত, সনঙ্কাচ ী়ি, ইতোমি); বেকািার; 

ককান া ব্লানি   নযি , মবমল ক্লাব, PR-24,  াইি মস্টক, ম্পরং মস্টক, ব্লোকিোক, ক্লাব); কয ককান া আনি়িানস্ত্রর আবরে বা 

আনি়িানস্ত্রর মসমলন্ডার; কবািা ভ্সিৃশ বস্তুভ্; ককান া ভ্িাশ ুাল আিুসভ্ মডর্াইস বা অবানয আনদামলত হনত পানর এি র্ানব সংযুক্ত িুই 

বা তনতামযক িৃঢ় অংশ সিন্বন়ি গটঠত প্রহার করার হামত়িার  নযি ,  া  চাকু,  া  চাক,  া  চাহকা, শুমরনক , বা লডাই করার কচই  

ইতোমি); ম নক্ষপ করা বা সম্মুনখ চালান ার উনেনশে কিপনক্ষ িু'টি পন়িে বা পন়িে যুক্ত কব্লডসহ কয ককান া মব োনসর মডস্ক  নযি , 

চাইম ি স্টার, ওমরন়িোল ডািু, করাইং স্টার, ইতোমি); তনলা়িার, কসাড/ু াইফ কক , আইস মপক, কচই , য ুক ও তীর, যাতভ  ম মিতু 

 াকল, থানি ুাপ্ল্ামস্টক, কাঠ বা অ ো ে অ ুরূপ উপািা ,  ভ্প্রবল িুষ্টোঘাতভ্ করার ি ে  আঙু্গল, হাত, বা িুটষ্টনত রাখা বস্তু বা  াকনলর 

িনতা মবমবয মডর্াইস,  ভ্ইতোমি, বা কয ককান া হামত়িার বা সরঞ্জাি যা অস্ত্র মহসানব বেবহৃত হনি বা মশক্ষাথী কতৃকু অস্ত্র মহসানব 

বেবহার করার ইিা রন়িনছ মবযা়ি এই আচরেমবমযর লঙ্ঘ  করার অমর্প্রা়ি মহসানব সু্কল প্রশাস  কতৃকু মবনবমচত। 

 

উপনরামেমখতগুমল ছাডাও, II কশ্রমের অনস্ত্রর িনযে O.C.G.A কিাতানবক সংজ্ঞাম়িত কয ককান া অস্ত্র ও মবপজ্জ ক বস্তু অন্তর্ভকু্ত। § 16-

11-127.1 এবং 20-2-751, আনি়িাস্ত্র এবং মবপজ্জ ক অনস্ত্রর বেমতক্রি সানপনক্ষ ( I কশ্রমে কিখু )। 

 

III থেশণভুি অস্ত্র: েুশর/অিযািয অস্ত্র 

িুই ইস্তঞ্চর কি এক ফলক মবমশষ্ট কয ককান া ছভ মর বা সরঞ্জাি, কয ককান া আনি়িাস্ত্র "সিৃশ" বস্তু, বা প্ল্ামস্টনকর পমরহারনযাগে করির বা 

মলং শি। 

 

শিপজ্জিে সরঞ্জাম/অিি রমাশদত পদ 

মশক্ষাথীরা কগালাবারুি, মবমব, কপইে পোনলি, CO2 কাতভ নুির আতশবাস্তি ("স্ন্োপ ইিস", "পপাস"ু বা "পপ-ইিস" ছাডা যা মবি সৃটষ্টকারী 

আচরে মহসানব মচমিত করা কযনত পানর), িোচ, লাইিার, মস্টংক কবাি, মপপার কর, কিস (mace) বা অ ুরূপ সরঞ্জাি/বস্তু সনঙ্গ রাখনব 

 া। এসব সরঞ্জাি/বস্তু সু্কনলর কাযকু্রনি মবি এবং ম রাপিা ঝুাঁ মক সৃটষ্ট করনত পানর। 

 

দ্রষ্ট্িয: থোরিা শিক্ষার্থী অিিযই েখরিা থোরিা অস্ত্র স্পি ম িা পশরচােিা  েররি িা।  শিক্ষার্থীরদর েখরিা অিযািয শিক্ষার্থীর 

োে থর্থরে অস্ত্র, মাদে, অবিি িা অিািা িস্তু গ্রহণ েররত িা িররত িা সম্মত হও়ো উশচৎ িা।  এসি িস্তুর থোরিাটি 

পাও়ো থগরে প্রিাসেরে িািারিি। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি  

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

শমিে/হাই স্ক ে এর উরদযারগ থিও়ো পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে:  থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত 

হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 
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এবেরমন্টাবর/বমবর্ে/হাই সু্করের পবরিাম: I কেবিভুক্ত অস্ত্র 

নূনযতম: কেরভে 7 – িবহষ্কার; এে িের 

সরি িাচ্চ: িােী িবহষ্কার 

প্ররোজনীে 10-বেরনর সাসরপনিন অিিযই কপরত হরি এিং কেরভে 7 এর জনয এেঠে যর্থাযর্থ 

প্রজক্রোর শুনাবন অনুঠষ্ঠত হরি। 

 

B. ছাত্রছাত্রীরা পাম র মপিল, পাম  অথবা অ ে তরল কছা াঁডা যা়ি এি  যন্ত্রপামত, কখল া বদকু, মি়িাশলাই, লাইিার, কলিার পন়িিার, 

ববিুেমতক শক কি়ি এি  সরঞ্জাি, অ ো ে সরঞ্জাি যা অ ুপযুক্তর্ানব বেবহার করনল ককান া বেস্তক্তর অস্বস্তি/ক্ষমতর কারে হনত পানর 

এবং/অথবা ক্লাস, সু্কল অথবা সু্কনলর অ ুষ্ঠান  মবি ঘিানত পানর, বেবহার করনব  া, সনঙ্গ রাখনব  া অথবা  াডাচাডা করনব  া। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 1 - সরম্মেি 

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 1 - সরম্মেি 

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

4. শিক্ষে-শিশক্ষো, িাস চােে, স্ক রের েম মেতমা অর্থিা স্ক রের অিযািয েমীরদর শিরুরদ্ধ ইচ্ছােৃতভারি িারীশরে শিপীড়ি 

 

শারীমরকর্ানব আহত, ক্ষমত অথবা আঘাত করার ি ে ছাত্রছাত্রী ইিাকৃতর্ানব সু্কনলর ককান া কিীনক িারনব  া বা আক্রিে করনব  া। 

 

A.  িারীশরে ক্ষশত/আর্ারতর োরণ হ়েশি এমি ইচ্ছােৃত িারীশরে শিপীড়ি 

মশক্ষাথীরা ইিাকৃতর্ানব ককান া মশক্ষক, সু্কল বাস চালক, সু্কনলর আমযকামরক বা অ ে সু্কনলর কিীনির আঘাত বা আক্রিে করনব  া। 

মশক্ষাথীরা ইিাকৃতর্ানব ককান া মশক্ষক, সু্কল বাস চালক, সু্কনলর আমযকামরক বা অ ে সু্কনলর কিীনির আঘাত, আক্রিে বা কবইজ্জত 

করার ি ে শরীনর স্পশ ু করনব  া বা প্রনরামচত করনব  া। এইসব ম ়িনির লঙ্ঘ  ঘিনল পিনক্ষপ ক ়িা হনব, কিী িুকুব  া করনল স্বল্প 

সিন়ির ি ে বরখাি করার সুপামরশও করা হনব। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

B. িারীশরে ক্ষশত/আর্াত র্টির়েরে এমি ইচ্ছােৃত িারীশরে শিপীড়ি 

O.C.G.A. §16-3-21 অযু ারে শিক্ষার্থীো শযরিরদে আত্মেক্ষা কো োড়া ইিাকৃতভারি সকারযা শিক্ষক, সু্কে িা  চােক, 

সু্করেে আশিকাশেক িা অযে সু্করেে কমীরদে আর্াত কেরি যা এিং িােীশেক আর্াত, ক্ষশত িা আর্ারতে  কােণ হরি যা। 

 

এশেরমন্টাশর/শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 
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রাষ্ট্রীে আইন অনুসারর কোরনা বিক্ষার্থী কোরনা বিক্ষে, সু্কে িাস চােে, সু্কে েম িেতিা, িা সু্কে েমীর বিরুরদ্ধ িারীবরে 

সবহংসতার, িারীবরে আঘাত, ক্ষবত িা আঘাত েরররে িরে প্রমাি হরে এই োরজর জনয সু্কে কর্থরে িবহষ্কার েরা হরি (O.C.G.A. 

§ 20-2-751.6)। আইয K-12 সগ্ররর্ে  কে শিক্ষার্থীরদে িযে প্ররযািে। সহোশেং অশে াে িশহষ্কারেে  মেকারেে িযে শিক্ষার্থীরক একটট 

শিকল্প শিক্ষা কায যিরম ভশতয কেরত পারেয। যশদ শিক্ষার্থীটট শকন্ডােোরটযরয সর্থরক অষ্টম সগ্ররর্ে মরিে র্থারক, তরি সহোশেং অশে াে যখয 

শিক্ষার্থী হাই সু্কে সগ্ররর্ সপৌৌঁোরি তখয সকারযা  মরে পুযোে ভশতযে অযুমশত শদরত পারেয। অশতশেক্তভারি, যশদ শিক্ষার্থীটট শকন্ডােোরটযয 

সর্থরক ষষ্ঠ সগ্ররর্ে মিে র্থারক এিং স খারয সকারযা শিকল্প শিক্ষামূেক সপ্রাগ্রাম উপেব্ধ যা র্থারক, তাহরে সহোশেং অশে াে একটট প্রিাশিত 

 মরে শিক্ষার্থীরক সু্করে আিাে ভশতযে অযুমশত শদরত পারেয। 

 

5. মদ, মাদে ও অিযািয অবিি/শিশষদ্ধ মাদে* 

 

* শিক্ষার্থীর আচরণশিশি – শিক্ষার্থীর অশিোর ও েতমিয এিং চশরত্র উন্ন়েি প জিো়ে িযিহৃত িব্দ ,   ড্রাাগসড্র মারি হে, থেি ও 

রাষ্ট্রী়ে আইি অি সারর মদ ও মদ িাতী়ে পািী়ে, মাশরি ়োিা, থমশিেযাে মাশরি ়োিা, থপ্রসজক্রপিরির ওষ ি, শিিা 

থপ্রসজক্রপিরির ওষ ি, াারগর অি রূপ, ইিহযারেন্ট, শপে, িযািরেি, েযাপস ে, শসরেটিে মাদে এিং অিযািয সমি আইশি ও 

থিআইশি ওষ ি, শিশষদ্ধ মাদে।  অপ্রািি়েস্করদর মদযপাি, মাশরি ়োিা ও অিযািয মাদে থি়ো থিআইশি ও ক্ষশতের। 

 

মরি রাখরিি: থোরিা সম়ে থোরিা োত্র িা োত্রী মাদেদ্রিয স্পি ম েররি িা অর্থিা িাড়াচাড়া েররি িা। োত্রোত্রীরা েখিই অিয 

থোরিা োত্রোত্রীর োে থর্থরে অস্ত্রিস্ত্র, মাদেদ্রিয, থিআইশি অর্থিা অিািা জিশিস থিরি িা অর্থিা হারত িররত রাজি হরি িা। 

েশদ এই িররির থোরিা জিশিস পাও়ো ো়ে, তাহরে প্রিাসেরে িািাি। 

 

A. মাদে শিক্র়ে িা শিশে 

মশক্ষাথীরা িািক মবস্তক্র করার প্রনচষ্টা বা মবক্র়ি করার ইিা বা মবমল করার প্রনচষ্টা বা মবমল করার ইচ্চা প্রকাশ করনব  া অথবা িািক 

মবনক্রতা, কক্রতা, মবতরেকারী বা প্রাপক হবারও প্রনচষ্টা বা ইিা প্রকাশ করনব  া। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 – শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

B. মাদেদ্রিয সরে রাখা/িযিহার েরা/তার প্রভারি র্থাো 

ছাত্রছাত্রীরা িািকদ্রবে অথবা কয সািগ্রী িািকদ্রনবের প্রমতম মযত্ব কনর অথবা যানক ছাত্রছাত্রীরা িািকদ্রবে বনল িন  কনর তা সনঙ্গ রাখনব 

 া, বেবহার করনব  া অথবা বেবহার করার কচষ্টা করনব  া অথবা তার প্রর্ানব থাকনব  া। ছাত্রছাত্রীরা িািকদ্রবে অথবা কয সািগ্রী 

িািকদ্রনবের প্রমতম মযত্ব কনর অথবা যানক ছাত্রছাত্রীরা িািকদ্রবে বনল িন  কনর তা সনঙ্গ রাখনত, বেবহার করনত অথবা বেবহার করার কচষ্টা 

করনত অথবা তার প্রর্ানব থাকার ি ে অ ে ককান া বেস্তক্তনক আিন্ত্রে করনব  া অথবা কপ্রানরামচত করনব  া। ছাত্রছাত্রীরা ইিাকৃতর্ানব 

ককান া আইম  সািগ্রীর গন্ধ শুাঁকনব  া, শ্বানসর সনঙ্গ গ্রহে করনব  া অথবা শরীনর প্রনবশ করানব  া অথবা অ ে ককান া বেস্তক্তনক এি র্ানব 

তার গন্ধ শুাঁকনত, শ্বানসর সনঙ্গ গ্রহে করনত আিন্ত্রে করনব  া অথবা প্রনরাচ া কিনব  া যা তার অমর্নপ্রত উনেনশের সনঙ্গ সািঞ্জসেপূে ু  ়ি, 

যার িনযে আনছ  খপামলশ, িনডল মবিা  বতমরর আঠা, হাত িীবােুশূ ে করার সািগ্রী ইতোমি যমিও তামলকাটি এর িনযেই সীমিত  ়ি। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

 ূে তি: থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

 ূে তি: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি  

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

মরি রাখরিি: েশদ থোরিা োত্র িা োত্রীরে অিযরদর শিরাপিার স স্পষ্ট্ ঝ ুঁ শের োরণ শহরসরি গণয েরা হ়ে, তাহরে তার সম্ভািয 

দীর্ মরম়োশদ সামশ়েে িশহষ্কার/দীর্ মরম়োশদ িশহষ্কাররর িিয শপ্রজেপাে স পাশরিরিিরিি/মরিািীত প্রশতশিশির োে থর্থরে 

শিশিক্ট এর আইিসম্মত বিি প্রজক্র়োর শুিাশিরত পাঠারিার িিয অি ররাি েররত পাররি। 
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প্রর্থম অপরাি: শিক্ষার্থীর সরে চুজি েরর 10 শদি স্ক ে থর্থরে িরখাি েরা হ়ে।  েশদ িািা-মা/অশভভািে ও শিক্ষার্থী াাগ-

এিুরেিি থপ্রাগ্রাম Growing Responsibly, Increasing Possibilities (GRIP)-থত থোগ শদরত সম্মত হ়ে তাহরে, GRIP থপ্রাগ্রাম 

সফেভারি সমূ্পণ ম েররে 10 শদরির মরিয 5 শদি ম ে ি েরা হরি এিং চুজি োে মেশর র্থােরি। েশদ GRIP থপ্রাগ্রাম সফেভারি 

সমূ্পণ ম িা েরা হ়ে, তাহরে সমূ্পণ ম 10 শদি িরখারির শসদ্ধান্ত িহাে র্থােরি ও চুজি আররাপ েরা হরি। এই শিেল্পটি এশেরমন্টশর, 

শমশিে ও হাই স্ক রের শিক্ষার্থীরদর িিয েভয। 

 

2়ে অপরাি এিং/অর্থিা েশদ োত্র িা োত্রীর আচরণ গুরুতর অপরাি অর্থিা শিি মাশরত গুরুতর অপরাি শহরসরি গণয েরা হ়ে: 

োত্র িা োত্রীরে দি (10) স্ক ে শদিরসর িিয সামশ়েে িশহষ্কার েরা হরি এিং তারে আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশির িিয 

পাঠারিা হরি োরত দীর্ মরম়োশদ সামশ়েে িশহষ্কার অর্থিা স্থা়েী িশহষ্কার অররাশপত হরত পারর অর্থিা থোরিা শিেল্প স্ক রে 

পাঠারিা হরত পারর। 

 

শিরদমশিত ঔষি 

কপ্রসস্তক্রপশন  থাকা ওষুয বেবহার করনতই হনব এি  মশক্ষাথীর বাবা-িানক সু্কল প্রশাসনকর সনঙ্গ পরািশ ু করনত হনব এবং প্রন়িাি ী়ি 

ওষুনযর  মথ সহ সু্কল মডমিনক্টর উপযুক্ত পেমত অ ুসরে করনত হনব। প্রন়িাি ী়ি স্িভ নডে কপ্রানিাকল, ম ়িি ও  মথ সম্পমকতু তথে 

মডমিক্ট  ীমত JGCD, মবময JGCD-R 1) এবং ফরি JGCD-E 1)-এ কি়িা আনছ। মব া কপ্রসস্তক্রপশন র ওষুয সহ ককান া ওষুয রাখা বা বেবহার 

করার আনগ অবশেই সু্কনলর কথনক অ ুিমত ম নত হনব। মশক্ষাথীরা সু্কল চত্বর, সু্কল বাস বা সু্কনলর স্প সর করা অ ুষ্ঠান  CBD বা কলা-THC 

অন়িল সহ কিমডকোল িামরি়ুিা া রাখনত পারনব  া। 

 

দ্রষ্টিয: সেরটে আইয অযু ারে, হাাঁপাশয, প্রাণর্াতী অোোজিয িা র্াোরিটট  র্থাকা শিক্ষার্থীো সু্করে র্াক্তারেে সপ্র জিপ য ও িািা-মারেে 

শেশখত অযুমশত শদরে প্ররোিয মরতা তারদে ইযরহইোে, অরটা-ইরঞ্জকিরযিে এশপরযশিয এিং র্াোরিটট  পেীক্ষা ও শচশকৎ াে িযে 

প্ররোিযীে  েঞ্জাম শযরে সযরত পারে ও িেিহাে কেরত পারে। যশদ সকারযা শিক্ষার্থী শযরদযরিে িাইরে অরটা-ইরঞ্জকিরযিে এশপরযশিয িা 

অযোযে ওষুি িেিহাে করে তাহরে তাে শিরুরদ্ধ িৃঙ্খো ভরঙ্গে িযে িাজিে পদরক্ষপ সযওো হরত পারে। 

 

C. মাদেদ্রিয সম্পশেমত উপেরণ সরে রাখা এিং/অর্থিা িিি 

ককান া মশক্ষাথী িািক-সংমিষ্ট বস্তু সহ পারাফান ুমল়িা সনঙ্গ রাখনব  া অথবা মবতরে করনব  া। মশক্ষাথীর অমযকার ও িাম়িত্ব সম্বমলত 

এই মশক্ষাথী আচরেমবময এবং চমরত্র উন্ন়ি  পুস্তিকা়ি বেবহৃত  ভ্ড্রাগ-সংমিষ্ট বস্তুভ্ এর িনযে রন়িনছ পাইপ, ও়িািার পাইপ, মক্লপ, 

করামলং কপপার, কস্কল, কছাি বোগ, গ্রাইন্ডার এবং িািক দ্রনবের সানথ বেবহৃত বা বেবহার সম্পমকতু  নযি  র্োপর কপ , র্োপর িোঙ্ক, 

িলু, ইতোমি) বা অ ো ে বস্তু, তনব তা এনতই সীিাবে  ়ি। 

 

* এই অপরািটি শুি  মাদেদ্রিয সম্পশেমত উপেরণ সংক্রান্ত।  অপরাি 5 – A/B -থত মাদেদ্রিয, মদ অর্থিা অিযািয সামগ্রী সরে 

রাখা, িযিহার, িিি এিং শিজক্র শিষর়ে িো হর়েরে। 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 

প্রর্থম অপরাি: শিক্ষার্থীর সরে চুজি েরর 10 শদি স্ক ে থর্থরে িরখাি েরা হ়ে, তরি পাুঁচ শদি িরখাি এড়ারিার িিয উপরর 

থেমি আরোচিা েরা হর়েরে থসই মরতা Growing Responsibly, Increasing Possibilities (GRIP) থপ্রাগ্রারম অংি থি়োর শিেল্পও 

র্থােরি।  এই শিেল্পটি এশেরমন্টশর, শমশিে ও হাই স্ক রের শিক্ষার্থীরদর িিয েভয 

 

2ে এিং পরিতী অপরাধ্: বিক্ষার্থীরে েি (10) সু্কে বেরনর জনয সাসরপন্ড েরা হরি। 

 

6. সম্পশি 

 

A. স্ক ে, সরোশর িা িযজিগত সম্পশি ধ্বংস/ক্ষশত/ধ্বংসাত্মে োি/আগুি োগারিা, তার প্ররচষ্ট্া অর্থিা েরার ভ়ে থদখারিা 

শিক্ষার্থী  মি  ম্পশত্তে  োয কেরি এিং সু্করেে সকারযা  েকাশে িা িেজক্তেত  ম্পশত্ত যষ্ট কোে সচষ্টা কেরি যা, হুমশক সদরি যা িা 

ধ্বং , ভাঙচুে, যষ্ট কেরি যা িা আগুয োোরি যা। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

 ূে তি: থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 
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শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি   

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

মরি রাখরিি: পড় ়োর িযিহারর েশদ স্ক ে সম্পরদর থোরিা ক্ষশত হ়ে তার ক্ষশতপূরণ শদরত িা প িরুদ্ধার েররত হরি সংশশ্লষ্ট্ 

পড় ়োরে। 
 

B. চুশর/িাোশত/শসুঁি থেরি চুশর/রিারি ে ম/চুশর েরার সম্পশি সরে রাখার িািি র্িিা, প্ররচষ্ট্া অর্থিা ভ়ে থদখারিা 

শিক্ষার্থীো  মি  ম্পশত্তে অশিকারেে প্রশত  োয কেরি এিং চুশে, প্রতােণা করে চুশে চা াঁদািাজি, র্াকাশত; চুশে  ম্পশত্ত িা হাোরযা 

 ম্পশত্ত দখরেে মরতা কারি যুক্ত হরি যা, কোে প্ররচষ্টা কেরি যা িা হুমশক সদরি যা। এটট  েকাশে, সু্কে, শর্শিে ও িেজক্তেত 

মাশেকািীয  ম্পশত্তে সক্ষরত্র প্ররযািে। শিক্ষার্থীো চুশে যাওো িা িাে অর্থ য/সচক/মাশয অর্যাে/িোঙ্ক িা সিশর্ট কার্য িেিহাে কেরি যা, 

শযরিে কারে োখরি যা এিং/অর্থিা শিশে কেরি যা। 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

দ্রষ্ট্িয: স্ক রে র্থাোোেীি তার শিক্ষার্থীর োররণ স্ক ে, শিশিক্ট িা িযজিগত সম্পশির থে থোরিা ক্ষশত িা তার সারর্থ সম্পশেমত 

ক্ষশতর িিয শিক্ষার্থীরে অিিযই ক্ষশতপূরণ শদরত হরি। শিক্ষার্থীর শিশে েরা চুশর িা িাে অর্থ ম, থচে, মাশি অিমার, িযাঙ্ক 

োিম িা থক্রশিি োিম িা এগুশের িযিহাররর ফরে থোরিা আশর্থ মে ক্ষশত হরে শিক্ষার্থীরে অিিযই তার ক্ষশতপূরণ শদরত হরি। 
 

C. পাঠযপ িে, শমশি়ো থসিাররর সামগ্রী, েমশপউিার েন্ত্রপাশত/িযিহার 

শিক্ষার্থীো সু্কে  ম্পশকযত উপকেরণে  োয কেরি এিং পাঠেিই, শমশর্ো স ন্টারেে  ামগ্রী িা কজ্জম্পউটাে িা কজ্জম্পউটাে  ম্পশকযত 

 েঞ্জাম ও  ামগ্রী  হ শর্শিরেে মাশেকািীয প্রযুজক্ত যষ্ট, ধ্বং  এিং/অর্থিা অ াি ুউপারে িেিহাে কেরি যা। প্রযুজক্তে অপিেিহারেে 

মরিে ইন্ট্রারযট িা ইন্টােরযরটে অ াি ুিেিহাে/হোশকং অন্তভুযক্ত র্থাকরেও তা সকিে এরতই  ীশমত যে। 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

মরি রাখরিি: পড় ়োরদর োে মেোরপ েশদ স্ক ে সম্পশির শেেু িষ্ট্ হ়ে তাহরে তার ক্ষশতপূরণ শদরত হরি সংশশ্লষ্ট্ পড় ়োরদর। 

বিদ যশতি মািযম িযিহার েরর থে থোরিা িররির ভ়ে থদখারিা (সাইিার মািযরম ভ়ে থদখারিা/শপেু থিও়ো), স্ক রের সরঞ্জাম, 

স্ক রের থিিও়োেম, ই-থমে িযিস্থা িযিহার েরর হুমশে এিং/অর্থিা হ়েরাশি অর্থিা স্ক রে এই িররির র্িিা র্িারিা েরঠারভারি 

শিশষদ্ধ। 
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7. ভ়ে থদখারিা/ঠাট্টামস্করা েরা, আক্রমণ েরা, োত্রোত্রী, স্ক রের েমী, স্ক রের অশতশর্থরে অিযা়েভারি মাররিার েরা 

শিক্ষার্থীো  কে িেজক্তে িােীশেক ও মাযশ ক স্বাস্থেরক  োয কেরি এিং  ি িেরযে  শহং তামুক্ত একটট সু্করেে পশেরিি বতশেরত 

অংিগ্রহণ কেরি। 

A. আক্রমণ 

ছাত্রছাত্রীর শারীমরক সংনযাগ ঘটিন়ি বা  া ঘটিন়ি মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশাসক, সু্কল বানসর চালক, সু্কনলর অ ো ে কিী, অ ো ে 

ছাত্রছাত্রীনক কিৌমখকর্ানব হুিমক কিনব  া এবং/অথবা র়্ি কিখানব  া; তারা শারীমরকর্ানব স্পশ ু  া কনর এই যরন র ককান া বেস্তক্তনক 

আঘাত করার কচষ্টা করনব  া; অথবা এি  তকমুবতক ুএবং/অথবা পিনক্ষপ ক নব  া যানত ওই সব বেস্তক্তর র়্ি পাও়িার অথবা তৎক্ষোৎ 

শারীমরক ক্ষমতর যুস্তক্তসম্মত কারে থানক। 

 

 

মরি রাখরিি: সাক্ষীরদর হুমশে থদও়োর অর্থ ম হে স্ক ে থর্থরে স্থা়েী িশহষ্কার। 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত 

হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

B. সািারণ মাররিার/মারশপি/আর্াত েরা 

 ছাত্রছাত্রীরা মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশাসক, বানসর চালক, সু্কনলর অ ো ে কিী এবং/অথবা অ ো ে ছাত্রছাত্রী অথবা বেস্তক্তর সনঙ্গ িারমপি, 

আঘাত করা, লামথ িারা, গুাঁনতা িারা, কঠলা, কািনড কিও়িা অথবা শারীমরকর্ানব স্পশ ু করার কচষ্টা করনব  া। 

 

মরি রাখরিি: েশদ র্িিার সরে স্ক রের থোরিা েমীর প্রশত ইচ্ছােৃত িারীশরে সংস্পি ম ে ি র্থারে োর থর্থরে িারীশরে 

ক্ষশত/আর্াত িাও র্রি র্থারে, তাহরেও অপরাি #4ে দ্রষ্ট্িয। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি    

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

C. থিআইশি িারীশরে সংস্পি ম 

শিক্ষার্থীো শিক্ষক, প্রিা ক, িা  চােক, অযোযে সু্কে কমী, অযে শিক্ষার্থী িা সু্করেে অযষু্ঠারয অংিগ্রহণকােী িেজক্তরদে সচাখ কারো 

হরে যাওো, সঠা াঁট েুরে যাওো িা মুরখে িা িেীরেে সকারযা স্থারয কােশিরট হওোে মরতা সকারযা েকম িােীশেক আর্াত কেরি যা। 

 

মরি রাখরিি: েশদ র্িিার সরে স্ক ে শিশিক্ট এর থোরিা েমীর প্রশত ইচ্ছােৃত িারীশরে সংস্পি ম ে ি র্থারে োর থর্থরে 

িারীশরে ক্ষশত/আর্াত িাও র্রি র্থারে, তাহরেও অপরাি #4b দ্রষ্ট্িয। 
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এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

D. তীব্রতর আক্রমণ 

শিক্ষার্থীো শিক্ষক, প্রিা ক, িা  চােক, অযোযে সু্কে কমী, অযে শিক্ষার্থী িা সু্করেে অযষু্ঠারয অংিগ্রহণকােী িেজক্তরদেরক িােীশেক 

আর্াত োেরত পারে এময সকারযা প্রাণর্াশত অস্ত্র িা শিপিযক জিশয  িেিহাে করে হুমশক সদরি যা। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

E. থিশি রেম মাররিার 

মশক্ষাথীরা মশক্ষক, প্রশাসক, বাস চালক, অ ো ে সু্কল কিী, অ ে মশক্ষাথী বা সু্কনলর অ ুষ্ঠান  অংশগ্রহেকারী বেস্তক্তনির শরীর অনকনিা 

কনর বা তার শরীর মবক্ষত কনর মবনদ্বষপূেরু্ানব শারীমরক ক্ষমত করনব  া। 

 

এশেরমন্টাশর/শমশিে/হাই স্ক রে পশরণশত: 

িূযিতম: থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

দ্রষ্ট্িয: েশদ স্ক ে শিশিক্ট েমীর উপর িারীশরে আর্ারতর র্িিা ইচ্ছােৃতভারি হ়ে তাহরে অপরাি #4b থদখ ি। 

 

F. পারি দাুঁশড়র়ে আরে এমি োউরে মাররিার 

শিক্ষার্থীো সকারযা িেরযে েড়াই সদখরে তাো অশিেরে সকারযা শিক্ষক িা অযে প্রািিেস্করদে অিশহত কেরি এিং শুরু করেশয এময 

েড়াইরে িশড়ত হরি যা। সকারযা শিক্ষার্থী েড়াই শুরু যা করে এরত িশড়ত হরে তারক িাইেোন্ডাে িোটাশে শদরে চািয কো হরি। 

মাোমাশে কেরে এময সকারযা শিক্ষার্থী আর্াত কো িা োশর্থ মাো এই অপোরি অন্তভুযক্ত, শকন্তু এরতই  ীমািদ্ধ যে। দ্রষ্টিয: আত্মরক্ষার 

এমন পবরবিবত সিরেি তরর্থযর জনয, পৃষ্ঠা 57 কেখুন। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 2 - থেৌিে (54-55 পষৃ্ঠা থদখ ি) 

থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

G. উৎপীড়ি/হ়েরাশি/শিপীড়ি েরা 
মশক্ষাথীরা অ ে ককান া মশক্ষাথীনক পাঠক্রি বমহরূ্তু কিকুানণ্ডর  ক্রীডা িল, বোন্ড, ইতোমি) সিসেরা মিনল মবরক্ত করা সহ ককান া 

রূনপই শারীমরক বা িা মসক আঘাত করনব  া অথবা হুিমক কিনব  া, র়্ি কিখানব  া, হ়িরাম  করনব  া। সু্কনলর আমযকামরকনক িা ান া 

বা তা াঁরা অ ে ককান া উপান়ি কিন  থাকনল প্রমতটি উৎপীড /হ়িরাম /ম পীড  করার ঘি ার বেবস্থ্া ক নব । 
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ভ়ে থদখারিা 

 

োঞ্ছযা হে সু্করে আ াে িে ী শিশুরদে মরিে এক অযািিেক, উগ্র িেিহাে যারত এক িািি িা কল্পযািশযত ক্ষমতাে অ ামঞ্জ ে 

শযরোজিত র্থারক। আচেণটটে পুযোিৃশত্ত কো হে, িা  মরেে  ারর্থ  ারর্থ স টট পুযোিৃশত্ত কোে  ম্ভািযা র্থারক। সয  কে শিশুরক 

ভে সদখারযা হে এিং যাো অযেরদেরক িমক সদে উভরেেই গুরুতে, দীর্ যস্থােী  ম ো হরত পারে। 

উৎপীড়য কো হে এময কাি যা: 

(1) অযে িেজক্তে উপে আর্াত আযাে সকাযও ইিাকৃত প্ররচষ্টা িা হুমশক; িজক্ত প্রদি যয 

(2) সকারযা ইিাকৃত িজক্তে প্রদি যয যাে েরে আিারন্তে ভে োেরত পারে িা তাত্ক্ষশণক িােীশেক ক্ষশত হরত পারে; অর্থিা 

(3) সকারযা িেজক্তরক হুমশক, হেোশয, িা ভে সদখারযাে উরেরিে কো সকারযা ইিাকৃত শেশখত, সমৌশখক িা িােীশেক কাি, ভীশত 

প্রদি যয যাে েরে:  

(A) িােীশেক ক্ষশত হে; 

(B) শিক্ষার্থীে পড়ারিাযাে সক্ষরত্র  ম ো বতশে করে; 

(C) এতটাই তীব্র, অশিচে িা শি ্তৃত সয এটট একটট ভেঙ্কে িা আিঙ্কািযক শিক্ষামূেক পশেরিি বতশে করে; অর্থিা 

(D) সু্করেে  ুিৃঙ্খো কম যকাণ্ডরক ভঙ্গ করে। 

 

উৎপীড়য কো হে স ই ি কাি যা সু্কে চত্বরে, সু্করেে যারয, সু্কে িা  েরপ িা সু্করেে অযুষ্ঠায িা কম যকারণ্ড িা সকারযা কজ্জম্পউটাে, 

কজ্জম্পউটাে শ রেম, কজ্জম্পউটাে সযটওোকয িা স্থাযীে সু্কে শ রেরমে অযোযে ইরেক্ট্রশযক প্রযুজক্তে মািেরম অোরক্স  কো তর্থে িা 

 েওেোে িেিহাে করে কো হে। 

 

িুবেং এর উোহররির মরধ্য ররেরে, তরি তা এরতই সীমািদ্ধ নে: 

• সমৌশখক আিমণ সযময অযাশচতভারি উতেক্ত কো িা যাম িরে র্াকা;  

• িব্দ এিং/অর্থিা অঙ্গভশঙ্গে মািেরম হুমশক, কটূজক্ত এিং ভে সদখারযা;  

•  ো শে িােীশেক শযয যাতয সযময আর্াত কো িা িাাঁকুশয সদওো;  

• িােীশেক  শহং তা এিং/অর্থিা আিমণ: 

•  াইিােেশকং িা ইরমইে িা ইরেকট্রশযক কশমউশযরকিয িেিহাে করে সকারযা শিরিষ িেজক্তরক উরেিে করে িা তাে  ম্পরকয এময 

িব্দ, েশি, িা ভাষা জ্ঞাপয/সপ্রেণ কো, িা তা কোে কােণ  ৃটষ্টে  রঙ্গ িশড়ত হওো যা ভুক্তরভােীে উরেখরযােে মাযশ ক করষ্টে 

কােণ র্টাে; 

•  াইিােিুশেং িা ইরমইে, ব্লে, স ািোে সযটওোশকযং ওরেি াইট (সযময, ইেটাগ্রাম, টুইটাে, সে িুক, ইতোশদ), চোট রুম, সটক্সট 

এিং তাৎক্ষশণক িাতযা সপ্রেরণে মত শর্জিটাে প্রযুজক্ত িেিহারেে মািেরম উরেিেমূেক, িত্রুতামূেক এিং িেজক্তরক িাে িাে হেোশয 

কো ও হুমশক প্রদায (এরতই  ীমািদ্ধ যে); 

• গুিি িা শমর্থো েড়ারযা; 

• েশকং;  

• প্রকারিে অপমায; 

•  ামাজিক শিজিন্নতা; 

• উ কাশয এিং/অর্থিা িিেদজি  হ চা াঁদািাজি িা কাে াজি;  

• কোরমো িা কোরমো সোয িেিহাে করে শিক্ষার্থী িা সু্কে কমীরদে শিব্রতকে িা অযযুরমাশদত েশি সতাো এিং স গুশে অযেরদে 

কারে শিতেণ কো িা অযোইরয সপাে কো; 

• আপশত্তিযক িা হুমশকমূেক সটক্সট িা ইযেোন্ট সমর ি পাঠারযা; এিং 

• অযোযে োত্ররদে কারে েশ প এিং গুিি েড়ারযাে িযে ওরেি াইট িেিহাে কো। 

 

সাইিারি শেং 

 

সাইবারবুমলং হল কসল কফা , কম্পম্পউিার, এবং িোবনলি এর িত মডস্তিিাল মডর্াইস দ্বারা সংঘটিত পীড । কু্ষনি বাতাু, কিেি, এবং 

অোমপ্ল্নকশন র িাযেনি, বা সািাস্তিক গে-িাযেি, কফারাি বা কগি কখলার িাযেনি অ লাইন  সাইবারবুমলং সংঘটিত হনত পানর, কযখান  

িা ুষ মবষ়িবস্তু কিখনত, তানত অংশগ্রহে করনত বা তা কশ়িার করনত পানর। অ ে কানরা সম্পনক ুক মতবাচক, ক্ষমতকর, মিথো, বা িঘ ে 

মবষ়িবস্তু কপ্ররে, কপাস্ট করা বা কশ়িার করা সাইবারবুমলং এর অন্তর্ভ কু্ত। এনত অ ে কানরা সম্পনক ুমবব্রতকর বা অপিা ি ক একান্ত 

বা বেস্তক্তগত তথে কশ়িার করািা অন্তর্ভ কু্ত হনত পানর। মকছভ  সাইবারবুমলং সীিা অমতক্রি কনর কব-আইম  বা অপরাযিূলক আচরনের 

িনযে পনড। (www.stopbullying.gov) 

 

সাইিারি শেং এর উদাহররণর মরিয রর়েরে (তরি তা এরতই সীমািদ্ধ ি়ে): 

 

•  াইিােেশকং িা ইরমইে িা ইরেকট্রশযক কশমউশযরকিয িেিহাে করে সকারযা শিরিষ িেজক্তরক উরেিে করে িা তাে  ম্পরকয এময 

িব্দ, েশি, ভাষা জ্ঞাপয/সপ্রেণ কো, িা তা কোে কােণ  ৃটষ্টে  রঙ্গ িশড়ত হওো যা ভুক্তরভােীে উরেখরযােে মাযশ ক করষ্টে কােণ 

র্টাে; 

 

https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects
http://www.stopbullying.gov/
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•  াইিােিুশেং িা ইরমইে, ব্লে, স ািোে সযটওোশকযং ওরেি াইট (সযময, ইেটাগ্রাম, টুইটাে, সে িুক, ইতোশদ), চোট রুম, সেশমং, 

সটক্সট এিং তাৎক্ষশণক িাতযা সপ্রেরণে মত শর্জিটাে প্রযুজক্ত িেিহারেে মািেরম উরেিেমূেক, িত্রুতামূেক এিং িেজক্তরক িাে িাে 

হেোশয কো ও হুমশক প্রদায (এরতই  ীমািদ্ধ যে); 

 

হ়েরাশি 

 

োত্রোত্রীরা অিয োত্রোত্রীরদর হ়েরাশি েররি িা অর্থিা তারদর থোরিা প্রোর িারীশরে, থমৌশখে অর্থিা অরমৌশখে 

হ়েরাশি র্িারি িা। 

 

হ়িরাম  এি  ককান া অপরাযিূলক আচরে (শারীমরক, কিৌমখক, সািাস্তিক, িা মসক এবং/বা সম্পকিূুলক) মহনসনব সংজ্ঞাম়িত হ়ি, যা 

ইিাকৃত ককান া ম মিুষ্ট বেস্তক্ত বা বেস্তক্তনগাষ্ঠীনক আক্রিে কনর। হ়িরাম র িনযে অ ে িামত, যি ু, মলঙ্গ, অক্ষিতা, িাতী়িতার িূলনক 

লক্ষে কনর ইিাকৃতর্ানব এই আচরে করার িনতা মবষ়ি অন্তর্ভ কু্ত থাকনলও তা এনতই সীমিত  ়ি। 

 

হ়েরাশির উদাহরণ হে শিম্নশেশখতগুশে েশদও তাশেোটি এর মরিযই সীশমত ি়ে: 

 

• হ়িরাম  অথবা র়্ি কিখান া যার অ ুনপ্ররো হল বািব অথবা অ ুরূ্ত ববমশষ্টে কযি  িামত, বে ু, িামতগত পমরচ়ি, যি ু, মলঙ্গ, 

প্রমতবন্ধকতা, ব়িস, মলঙ্গমর্মিক পমরচ়ি, কযৌ  অমর্িুখী তা, বংশপমরচ়ি, িামতগত উৎপমি, শারীমরক ববমশষ্টে, আথসুািাস্তিক 

অবস্থ্া , শারীরক অথবা িা মসক সািথেু অথবা অ ে ককান া প্রনর্িসৃটষ্টকারী ববমশষ্টে; 

• ি সিনক্ষ অবিা  া করা; 

• সািাস্তিকর্ানব আলািা কনর কিও়িা; 

 

ঠাট্টামস্করা 

 

োত্রোত্রীরা অিয োত্রোত্রীরদর শির়ে ঠাট্টামস্করা েররি িা অর্থিা তারদর সরে থোরিা প্রোর িারীশরে, থমৌশখে অর্থিা 

অরমৌশখে ঠাট্টামস্করা েররি িা (O.C.G.A. § 16-5-61)। 

কহস্তিং বলনত এি  মকছভ  প্রথা ও অ ো ে কাযকুলাপ খািান া কবাঝা়ি যানত হ়িরাম , গালাগামল বা অপিা  কনর  ককান া বেস্তক্তনক একটি 

কগাষ্ঠীর িনযে তার স্থ্া  ককাথা়ি তা বুস্তঝন়ি কি়িা হ়ি। থোরিা িযজি অংিগ্রহণ েররত ইচু্ছে থহাি িা িাই থহাি শতশি উৎপীড়রির 

শিোর হরত পাররি। 

 

ঠাট্টামস্করার উদাহরণ হে শিম্নশেশখতগুশে েশদও তাশেোটি এর মরিযই সীশমত ি়ে: 

 

• শারীমরক বা কিৌমখক ক্ষমত/অবিা  া/গালাগামল; 

• উৎপীড , হ়িরাম  বা র়্ি কিখান ার ি ে বেস্তক্তগত সম্পমি  ষ্ট কনর কি়িা/চভ মর করা; 

• ি সিনক্ষ অবিা  া করা; 

• শাসাম /আমযপতে মবিার; 

 

সু্কনলর কিকুতাুরা একটিও র়্ি কিখান া, হ়িরাম , ঠাট্টািস্করার ঘি ার কথা িা নল কযি  প্রন়িাি  কতি  বেবস্থ্া ক নব । 

 

ভ়ে থদখারিার প্রর্থম র্িিাটির পরর গৃহীত িাজিমূেে িযিস্থার মরিয র্থােরত পারর শিম্নশেশখতগুশে েশদও তাশেোটি এর 

মরিযই সীশমত ি়ে: 

 

• কাউনন্সমলং; 

• মবনশষ সুনযাগ-সুমবযা হারান া; 

• কশ্রেীকক্ষ, কানফনিমর়িা অথবা সু্কল বানস আস  পু রা়ি ম মিুষ্ট কনর কিও়িা; 

• ক্লাস পু রা়ি ম মিুষ্ট কনর কিও়িা; 

• আিনক রাখা; 

• সু্কনলর মর্তনর বমহষ্কার কনর রাখা; 

• সু্কনলর বাইনর বমহষ্কার করা (উপযুক্ত আইম  ববয প্রস্তক্র়িার শু াম র িাযেনি); 

• স্থ্া়িী বমহষ্কার (উপযুক্ত আইম  ববয প্রস্তক্র়িার শু াম র িাযেনি); এবং  

• মবকল্প সু্কনল কিও়িা (উপযুক্ত আইম  ববয প্রস্তক্র়িার শু াম র িাযেনি)। 

 

থে োত্র িা োত্রী ভ়ে থদখারিার র্িিার সরে ে ি তারে ি়েরসর পরক্ষ উপে ি পশরণাম থভাগ েররত হরি োর মরিয আরে 

িূযিতম এিং থোরিা সীমা োড়াই, িাজিমূেে পদরক্ষপ অর্থিা পরামি মদাি ো ওই পশরশস্থশতরত উপে ি। 

েশদ ষষ্ঠ থগ্রি থর্থরে িাদি থগ্রি পে মন্ত োত্রোত্রীরা এেটি স্ক ে িরষ ম তৃতী়ে িাররর িিয ভ়ে থদখারিার অপরাি েরর, তাহরে 

তারদর িূযিতম িাজি হে শুিাশি েম মেতমা, পযারিে অর্থিা িাইি িাে েতৃমে উপে ি আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশির মািযরম 

এেটি শিেল্প স্ক রে থদও়ো (O.C.G.A. § 20-2-751.4)। 

 

স্ক রের উশচত সমি পক্ষরে স্পষ্ট্ েরর িাশির়ে শদরত হরি থে উৎপীড়ি েরার অশভরোরগর িিয অশভরোগোরীর উপর 

প্রশতরিািমূেে আচরণ েরা শিশষদ্ধ এিং এই িররির আচররণর থক্ষরত্র েরঠার পদরক্ষপ থি়ো হরি। 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://en.wikipedia.org/wiki/Harassment
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Humiliation
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation
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িন  রাখনত হনব পারস্পমরক ঝানিলার কারনে ককান া সিসো হনল তা উৎপীড  মহনসনব মবনবচ া করা হ়ি  া।  অ ুগ্রহ কনর অ ো ে লঙ্ঘন র 

অপরায সম্পনক ুকিখু , কযগুমল উৎপীড  করা  ়ি।  উৎপীড , হ়িরাম  ও মবব্রত কনর ম ়িি লঙ্ঘ  সম্পনক ুআনরা িা নত, অ ুগ্রহ কনর 

67-73, 76-79, 94-95. পাতা কিখ ু। 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 1 - সরম্মেি 

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

8. রূঢ়/অমে মাদাপূণ ম িযিহার এিং/অর্থিা শিরদমি অি সরণ িা েরা 

 

A. রূঢ় অর্থিা অমে মাদাপূণ ম আচরণ 

শিক্ষার্থীো শিযেী হরি এিং শিক্ষক, প্রিা ক, িা  চােক, সু্করেে অযোযে কমী, অযোযে শিক্ষার্থী িা সু্কে- ম্পশকযত অযুষ্ঠারয 

সযােদাযকােী িেজক্তরদে প্রশত অেীে ভাষা প্ররোে  হ অযুপযুক্ত ভাষা, আচেণ িা অঙ্গভশঙ্গ িেিহাে কেরি যা। 
 

এশেরমন্টাশর/শমিে/হাই স্ক ে প্রিশতমত পশরণশত/ফে: 

িূিযতম: থেরভে 1 - সরম্মেি  

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির িিয স্ক রে সামশ়েে িরখািেরণ 

 থেরভে 4 - 1-5 শদরির িিয সামশ়েে িরখািেরণ 

সরি মাচ্চ: থেরভে 5 - চুজিসহ 6 - 10 শদরির িিয সামশ়েে িরখািেরণ 

 

B. শিক্ষে-শিশক্ষো অর্থিা েমীরদর শিরদমি িা মািা/অিািযতা 

শিক্ষার্থীো শিক্ষক, সু্কে প্রিা ক িা অযোযে কমী  দ েরদে শযরদযিািেী অযু েণ কেরি (সযময, এোকা সেরড় সযরত অস্বীকাে কেরি 

যা, আিমণাত্মক আচেণ িন্ধ কেরত অস্বীকাে কেরি যা, শিশিত আচেণ িন্ধ কেরত অস্বীকাে কেরি যা)। 
 

 

 

 

 

 

 
 

9. অিি রমাশদত অি পশস্থশত এিং/অর্থিা স্ক ে পাোরিা 

 

শিক্ষার্থীো সু্করে উপশস্থত র্থাকরি যশদ যা তারদে অযুপশস্থশত স্পষ্টভারি মাে যা কো হে এিং তাো ট্রাযশ রত অংিগ্রহণ যা করে। যুজক্ত ঙ্গত 

কােরণ সু্কে যা যাওোে শিষরে শর্শিরেে যীশত JB-সত িো আরে, স ই অযু ারে উপযুক্ত যশর্থ িমা সদো আিিেক। িজিযোে অযুপশস্থশত 

 ম্পশকযত আইয শযম্নরূপ: িেজক্তেত অ ুস্থতা; গুরুতে অ ুস্থতা িা পশেিারে মৃতুে; িমীে েুটটে শদয;DeKalb County School District োো 

শযি যাশেত পশেশস্থশতরত উপশস্থশত শিপিযক হরত পারে এময দৃষ্টান্ত; সকায  েকাশে শযি যাচরয সভাট/সভাট সদোে িযে শযিন্ধয কো;  ামশেক 

পশেরষিা এিং যোিযাে োরর্যে িযে পেীক্ষা এিং িােীশেক পেীক্ষা; এিং আইয িা স্থাযীে শিক্ষা পষ যদ কতৃযক প্রদত্ত অযোযে অযপুশস্থশত। 

িজিযো আইয শযম্নশেশখত পশেশস্থশতরত অযুপশস্থশত শিরিষভারি শিরিচযা করে: 

 

• কযসব ছাত্রছাত্রীর মপতা অথবা িাতা কস াবামহ ীনত আনছ  এবং যা াঁনির কতনুবে কযাগিান র ি ে কযনত হনব অথবা মবনিনশর যুেনক্ষত্র 

কথনক যাাঁরা ছভ টিনত বামড এনসনছ  তানির কক্ষনত্র িস্তি়ুিার আই  অ ুসানর 5 মিন র অ ুপমস্থ্মত অ ুনিামিত। 

• কযসব ছাত্রছাত্রীরা িস্তি়ুিা কি ানরল অোনসম্বমল'কত সহা়িক মহনসনব কাি করনছ তারা ওই যরন র পমরনষবার ি ে যত মি  সু্কনল 

অ ুপমস্থ্ত থাকনব, ততমি  তানক উপমস্থ্ত যরা হনব। 

• কযসব ছাত্রছাত্রীরা স্িভ নডি টি  ইনলকশ  কপ্রাগ্রাি -এ কস্বিা়ি কর্াি কিকুতাু মহনসনব কাি করনব তানির ওই কিসূুমচনত পমরনষবা 

কিও়িার ি ে িুই (2) মি  পযনু্ত উপমস্থ্ত যরা হনব। 

এশেরমন্টাশর/শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 1 - সরম্মেি 

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 
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• কযসব ছাত্রছাত্রী প্রমতপাল কারী মপতা-িাতার কানছ থানক, তানির প্রমতপাল কারী পমরচয ুা সম্পমকতু কারনে আিালনতর িািলা 

চলাকালী  উপমস্থ্ত থাকনত হনল কস যমি সু্কনল অ ুপমস্থ্ত হ়ি, তাহনল তানক কসই মি (গুমল) অথবা তার অংশমবনশনষর ি ে উপমস্থ্ত 

যরা হনব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

মরি রাখরিি: থেি এর আইি অি ো়েী থে থোরিা শপতা-মাতা/অশভভািে শেশি িািযতামূেে উপশস্থশতর িতম (O.C.G.A § 20-2-690.1) থমরি 

চেরিি িা, শতশি অসদাচররণর থদারষ অপরািী হরিি এিং তাুঁর অপরাি প্রমাণ হরে তাুঁরে থে িশরমািা শদরত হরি তার পশরমাণ $25.00 এর েম 

ি়ে এিং 100.00 এর থিশি ি়ে, তাুঁর সি মাশিে 30 শদরির থিে, িিরগাষ্ঠীর পশররষিা অর্থিা ওই িররির িাজির থে থোরিা সমি়ে থদও়ো হরত 

পারর এিং এই সািা থদরি থসই আদােত স্থািটি োর এজি়োরভুি। শিশুর স্ক ে িযিস্থা এই িররির পাুঁচ শদরির অিি রমাশদত অি পশস্থশত সম্পরেম 

শপতা-মাতা/অশভভািেরে িািারিার পরর এই িারা েঙ্ঘি েরর স্ক রে প্রশত শদরির অি পশস্থশতর থক্ষরত্র থসটি এেটি পৃর্থে অপরাি শহরসরি গণয 

হরি। থেি এর আইরির আরও িতম হে 16-17 ি়েসী োত্রোত্রী স্ক ে থর্থরে িাম প্রতযাহার/স্ক ে থেরড় থদও়োর িিয শপতা-মাতা অর্থিা 

অশভভািরের শেশখত অি মশত শির়ে আসরি (O.C.G.A. § 20-2-690.1)। 

 

মরি রাখরিি: শুি  উপশস্থশত সংক্রান্ত আইি েঙ্ঘরির িিয োত্রোত্রীরে সামশ়েে িশহষ্কার েরা হ়ে িা। 

 

েম অি পশস্থশতর োররি তৃতী়ে থেিীর অশন্তরম শগর়ে থদখা ো়ে থে োত্ররদর পঠিক্ষমতা িারড়শি, োর ফরে সমর়ে পাস েরার 

থক্ষরত্র সমসযা হ়ে।~ আরমশরোি গ্রযাি র়েি 

 

10. ক্লাস অর্থিা িািযতামূেে জক্র়োেোরপ উপশস্থত িা র্থাো 

 

শিক্ষার্থীো শযরদযি অযুযােী সু্করে এিং কায যিরম সযােদায কেরি এিং ক্লা  িা প্ররোিযীে সু্কে কায যিম এশড়রে যারি যা। যশদ শিক্ষার্থীো 

ক্লা /প্ররোিযীে সু্কে কায যকোরপে শেরপাটয যা করে িা প্রিা রকে অযুমশত োড়া সু্কে িা সু্কে প্রাঙ্গণ সর্থরক চরে যাে, তাহরে তাো েঙ্ঘয 

কেরি। 

 

সি অিি রমাশদত অি পশস্থশতর থক্ষরত্র শিম্নশেশখতগুশে প্ররোিয হরি: 

র্িিা শপেু স্ক ে অযােিি * 
*উপশস্থশত প্ররিােে /থে থোরিা সমর়ে শিষ়ে পশরিতমরির পশরশস্থশত। 

িারদর সংখযা পদরক্ষপ 

1-2 ককান া সতকতুা িা ল পডু়িারা। িা-বাবার সনঙ্গ কযাগানযানগর িাম়িত্ব মশক্ষনকর। 

3-6 পডু়িার হনব 1 মিন র ম নরায অথবা তভল ািূলক পমরমস্থ্মত। িা-বাবার সনঙ্গ কযাগানযানগর িাম়িত্বপ্রাপ্ত কাউনন্সলর মবষ়িটি কিখনব । 

7-10 
পডু়িা পানব একটি শৃঙ্খলা করফানরল এবং 1 মিন র ই -সু্কল সাসনপ শ   আইএসএস) অথবা তভল ািূলক পমরমস্থ্মত। সু্কল ককান া 

পডু়িা /িা-বাবার সনম্মল  ডাকনত পানর উপমস্থ্মত চভ স্তক্তনত্ব স্বাক্ষনররর ি ে। 

11+ 

পডু়িা পানব একটি শৃঙ্খলা করফানরল এবং আইএসএস অথবা তভল ািূলক পমরমস্থ্মত। িা-বাবার সনঙ্গ কযাগানযাগ করা হনব 

কাউনন্সলর ও সিািকিীর সনঙ্গ কিখা করার ি ে। পডু়িানক কিও়িা হনব মবকল্প 10 মিন র আইএসএস, অিারন টির্ সু্কল 

/কপ্রাগ্রাি কপ্ল্সনিে অথবা তভল ািূলক পমরমস্থ্মত। 

 

মরি রাখরিি: শুি  উপশস্থশত সংক্রান্ত আইি েঙ্ঘরির িিয োত্রোত্রীরে স্ক ে থর্থরে সামশ়েে িশহষ্কার েরা হ়ে িা। 

 

11. েরক্ষ শিিৃঙ্খো সৃটষ্ট্ েরা 

 

শিক্ষার্থীো এময সযরকারযা আচেণ এড়ারি যা ক্লার ে পড়ারিাযাে িোর্াত র্টাে, শিক্ষার্থীরদে এিং/অর্থিা শিক্ষকরদে শিভ্রান্ত করে, অর্থিা 

শিক্ষার্থী এিং/অর্থিা কমীরদে িযে একটট শিপিযক িা ভীশতকে পশেশস্থশত বতশে করে, সযময কর্থা িো, উচ্চস্বরে িািা, িােিাে অিজ্ঞা, 

ইতোশদ, তরি তা এে মরিেই  ীমািদ্ধ যে। 

2022-2023 উপশস্থশত সংক্রান্ত থপ্রারিােে 
*উপশস্থশত সংক্রান্ত থপ্রারিােে/পশরণাম থে থোরিা সমর়ে পশরিতমিসারপক্ষ। 

অি পশস্থশতর 

সংখযা 

পদরক্ষপ 

1-2 সু্কনলর তরফ কথনক অমর্র্াবকনক অ ুপমস্থ্মতর বোপানর িা ান া হ়ি  নফা  কল, ইনিল, অমর্র্াবনকর সানথ কযাগানযাগ 

কনর) ও ই ফাই াইি কোম্পাস ক িোক্ট লনগ তার পমরোি মলমপবে করা হ়ি। 

3 অোনিন্ডোন্স কপ্রানিাকল িোন িার  APM), অোনিডোন্স কসনক্রিামর, করস্তিিার অথবা অযেনক্ষর িন া ীত বেস্তক্ত একটি মত -

মিন র মচটঠ বাবা-িা/ অমর্র্াবকনক পাটঠন়ি তানির সন্তান র অ ুপমস্থ্মতর কথা িা ানব। 

4-5 অোনিন্ডোন্স কপ্রানিাকল িোন িার  APM) ম ়িমিত সু্কল অোনিন্ডোন্স টিনির  SAT) সানথ কিখা কনর ককান া িরুমর পিনক্ষপ 

ক ়িা িরকার হনল তা সমূ্পে ু করনব । APM, SAT, এবং SAT-এর অ ো ে সিসে মশক্ষাথীর একটি সাক্ষাৎকার, অমর্র্াবনকর 

সানথ ববঠক  নফান  বা বেস্তক্তগতর্ানব) সমূ্পে ু করনব  এবং অোনিন্ডোন্স ইোরনর্ শ  সািামর ফি ু পরূে করনব ।  *  SAT-

র সিসেনির িনযে ককান া প্রশাসম ক কতাু, সু্কল কাউনন্সলর, সু্কনলর কসাশোল ও়িাকাুর, মশক্ষাথীনক সহা়িতাকারী বেস্তক্ত এবং 

অযেনক্ষর িন া ীত অ ে ককউ অন্তর্ভ কু্ত থাকনব। 

6 APM ছ়ি মিন র অ ুপমস্থ্মতর একটি িাফ-অনযাগে মচটঠ বাবা-িা/অমর্র্াবকনক পাটঠন়ি তানিরনক যারাবামহক কািাইন়ির 

পমরোি সম্পনক ুঅবগত করনব । 

8 সু্কে  মািকমীে কারে একটট ইযশেশযটট কোম্পা  সেোরেে িমা শদরত হরি,  ারর্থ র্থাকরি একটট শতয ও েে শদরযে শচটঠ 

এিং অোরটন্ডোে ইন্টােরভযিয  ামাশে েম য র্থাকা আিিেক। 
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এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি)  

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

12. স্ক রে শিিৃঙ্খো সৃটষ্ট্ েরা 

 

শিক্ষার্থীো সু্কেরক শিক্ষাে স্থায শহর রি  োয কেরি এিং এময সকারযা জিোকোরপ িশড়ত হরি যা যা সু্করেে িযে িািশিক ও উরেখরযােে 

শিি এিং/িা অযোযে শিক্ষার্থীে শযোপত্তা িা কেোরণে িযে হুমশক  ৃটষ্ট করে িা কেরত পারে। শযশষদ্ধ কারিে মরিে েরেরে ওোক-আউট, 

অিরোি (sit-down), োঙ্গা/বিিৃঙ্খো, শপরকটটং, অযশিকাে প্ররিি কো, শিিঙৃ্খো উরস্ক সদো, তামািা, সন্ত্রাসী হুমবে, গযাং-সংবশ্লষ্ট 

েম িোণ্ড, সু্করেে প্রশত হুমশক, কিামার হুমবে, আরেোস্ত্র কির েরা, 911-এ েে েরা, এিং িোহত হওোে  মে  শতেকাে  শহং তা 

ইতোশদ, তরি তা এ রিই  ীমািদ্ধ যে। 

 

A.  স্ক রের সািারণ উপদ্রি   

মশক্ষাথীরা এি  ককান া স্তক্র়িাকলানপ িমডত হনব  া যা সু্কনলর ি ে মবি এবং/বা অ ো ে মশক্ষাথীর ম রাপিা বা কলোনের ি ে হুিমক 

সৃটষ্ট কনর বা করনত পানর।  ম মষে কানির িনযে রন়িনছ ও়িাক-আউি, অবনরায (sit-down), মপনকটিং, অ মযকার প্রনবশ করা, মবশৃঙ্খলা 

উনস্ক কি়িা, এবং/বা খাবার ছভ নড লডাই, ইতোমি, তনব তা এসনবই সীিাবে  ়ি। 

 

B.  হুমশে/ভীশত প্রদি মি  

মশক্ষাথীরা সু্কল-বোপী হুিমক এবং/অথবা র্ীমত প্রিশনু র কানি িমডত হনব  া। ম মষে কানির িনযে রন়িনছ হুিমকিূলক তািাশা, সন্ত্রাসী 

হুিমক, কবািার হুিমক, িাঙ্গা/মবশঙৃ্খলা, আনি়িাস্ত্র কবর করা, 911-এ কল করা এবং বোঘানতর সি়ি প্রকৃত সমহংসতা, ইতোমি, তনব তা 

এনতই সীিাবে  ়ি। 

 

C. গযাং-সংশশ্লষ্ট্ েম মোণ্ড  

মশক্ষাথীরা গোং-সংমিষ্ট কিকুাণ্ড এবং এ সম্পমকতু কানি িমডত হনব  া। ম মষে কানির িনযে রন়িনছ গোং-সংমিষ্ট কপাশাক, 

আ ুষামঙ্গক সরঞ্জাি বা অ ো ে মচি পরা বা কিখান া, ককান া গোং-এর সিসেপি যার  বা তানির সানথ সংনযাগ রাখা, গোং-সংমিষ্ট 

অ ুনরায, সমহংসতা, হুিমক, সু্কনলর কিকুাণ্ড মবমিত কনর এি  সব কািকি ু, রঙ মিন়ি সু্কল বা বেস্তক্তগত সম্পমির মবকৃমতসায , িোমগং, 

মচমিতকরে, কলখা, বা কয ককান ার্ানব গ্রামফটি বতমর করা, ইতোমি। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সরি মাচ্চ: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সরি মাচ্চ: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

DeKalb County School District মবশ্বাস কনর কয, মশক্ষাথীনির কশখার এবং মবকানশর ি ে সু্কনলর ম রাপি স্থ্া  হও়িা উমচত। গোং এবং অ ুরূপ 

সংস্থ্ার কারনে সৃষ্ট মবনক্ষপ মশক্ষাথীনির সুরক্ষা ও ম রাপিার প্রমত সরাসমর হুিমক এবং তা কশখার পমরনবশনক বোহত কনর। তাই DeKalb County 

School District অববয বা অপরাযিূলক আচরনে িমডত গোং এবং অ ো ে সংস্থ্ার সানথ সম্পমকতু সিি কিকুাণ্ড েরঠারভারি শিশষদ্ধ 

েরর। সু্কল মডসটিক্ট গোং-সংমিষ্ট কিকুাণ্ড দ্বারা ক্ষমতগ্রি মশক্ষাথীনির সহা়িতা প্রিা  কনর। ককান া মশক্ষাথী সমহংসতা, বল প্রন়িাগ, িলুুি, 

সমহংসতার হুিমক, বা গোং-সংমিষ্ট কিকুাণ্ড বেবহার কনর মশক্ষা প্রস্তক্র়িা বোহত বা তানত বাযা সৃটষ্ট েররি িা। "গোং-সংমিষ্ট কিকুাণ্ড" হল 

মশক্ষাথীনির ককান া িল বা িনলর প্রমতম মযত্বকারী ককান া বেস্তক্তর কাযকুলাপ, যা সু্কল পমরনবনশর প্রমত মবপি/মবি সৃটষ্ট করনত পানর এবং/অথবা 

সু্কল মডসটিনক্টর মশক্ষাথী, মশক্ষক, বা অ ো ে কিচুারীর ম রাপিা হুিমকনত কফনল মিনত পানর। ম মষে কানির িনযে রন়িনছ (তনব তা এনতই 

সীিাবে  ়ি): 
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• বেস্তক্তগত এবং সু্কনলর িা়িগা়ি গোং-এর মচি ও প্রতীক প্রিশ ু 

• গোং-এর সংনযাগ প্রকাশকারী (শািু, হোি, বোন্ডা া, কবি, গ়ি া, ইতোমি) কপাশাক পমরযা ; 

• গোং-এর হি-সংনকত, িোিভ  / ব্রোন্ড, এবং/অথবা অ ো ে সজ্জা প্রিশ ু যা গোং-সংমিষ্টতা প্রকাশ কনর; 

• গোং-এর গ্রামফমত মিন়ি সু্কনলর সম্পমির (আসবাবপত্র, কি়িাল, বাস, র্ব , কাঠানিা, ইতোমি) মবকৃমত সায  করা; 

• গোং-সংমিষ্ট কিকুাণ্ড, হুিমক, এবং/অথবা পমরকমল্পত সমহংস আচরনের করকড ুযারে, প্রচার, বা কপ্ররনের উনেনশে ইনলকিম ক মডর্াইস 

(কম্পম্পউিার, কসলুলার কফা , কোনিরা/মর্মডও কফা , মর্মডও কোনিরা, কোিনকাডাুর, MP3 কপ্ল়্িার ইতোমি) বেবহার; 

• সমহংসতা, অস্ত্র সনঙ্গ রাখা এবং/অথবা অস্ত্র বেবহার করার সানথ সংমিষ্ট ককান া  অপরাযিূলক কানি িমডত হও়িা যার িনযে রন়িনছ গোং 

ম ন়িাগ, র্ীমত প্রিশ ু, এবং পূব ু ম য ুামরত/পমরকমল্পত সু্কনল বোঘাত সৃটষ্ট (তনব তা এনতই সীিাবে  ়ি) যা মশক্ষাথী, মশক্ষক এবং কিচুারীনিরনক 

শারীমরক আঘাত প্রামপ্তর যুস্তক্তসংগত র্ীমতনত কফনল মিনত পানর। 
 

গোং হল মত  বা তনতামযক বেস্তক্ত ম ন়ি গটঠত এি  এক আ ুষ্ঠাম ক বা অ া ুষ্ঠাম ক সংস্থ্া, সমিমত, বা িল যারা এি  কিকুানণ্ড িমডত যা 

মশক্ষাথী, কিচুারী, কস্বিানসবক, অর্োগত বা অ ো েনির ম রাপিা হুিমকর িুনখ কফনল কি়ি; যা সু্কনলর সাযারে শংৃখলা বা কাযকু্রি মবপিগ্রি 

কনর; এবং/অথবা যা সু্কল মডমিনক্টর মশক্ষা মিশন  হিনক্ষপ কনর। ককান া গোং-এর সানথ যকু্ত বেস্তক্তরা একটি সাযারে  াি বা সাযারে 

শ াক্তকরে মচি, প্রতীক, িোিভ , গ্রামফমত, বা কপাশাক বা অ ো ে পাথকুেসূচক ববমশষ্টে যারে করনত পানর। 
 

এই কসকশন  প্রিি সংজ্ঞা ুযা়িী গোং-সংমিষ্ট কিকুানণ্ড অংশগ্রহেকারী মশক্ষাথীরা # 12 গোং-সংমিষ্ট কিকুানণ্ডর িান়ি অমর্যুক্ত হনব। এই 

অপরানযর আওতাযী  লঙ্ঘ  পাও়িা কগনল মশক্ষাথীনক মডসটিনক্টর যথাযথ প্রস্তক্র়িার শু াম নত পাঠান া হনব, যার ফনল সািম়িক বরখািকরে, 

মবকল্প সু্কনল কপ্ররে বা বমহষ্কার করা হনত পানর। উপরন্তু, মশক্ষাথীনক বাযেতািূলক গোং প্রমতনরায সংক্রান্ত পরািনশরু ি ে পাঠান া হনব। কয 

ককান া সি়ি ককান া মশক্ষাথীনক গোং-সংমিষ্ট কিকুানণ্ড িমডত থাকার বোপানর সনদহ করা হনল তা বাবািা, আই  প্রন়িাগকারী এবং অ ো ে 

উপযুক্ত বেস্তক্তনক িা ান া হনব। গোং-সংক্রান্ত কিকুানণ্ড অংশগ্রহেকারী মশক্ষাথীরা অঙ্গরানিের আই  (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4)  

অ ুযা়িী পমরেমত কর্াগ করনব। §§ 16-15-3, 16-15-4). গযাং-সংশশ্লষ্ট্ েম মোরণ্ডর োররণ ি শেং, হুমশে িা অশিরাপদ অি ভি েরর এমি 

শিক্ষার্থীরদর তারদর উরিগ সম্পরেম শিক্ষে, োউরেের, শপ্রজেপাে, অযাশসসিযান্ট শপ্রজেপােরে, অর্থিা িজিম়ো শিক্ষা শিভারগর 

থিিামী হিোইি িম্বর 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) অর্থিা DeKalb County School District  এর সতেমতা োইি 1-888-

475-0482 িম্বরর থফাি েরর গযাংসংশশ্লষ্ট্ েম মোণ্ড শির়ে তারদর উরিরগর শিষর়ে শররপািম েররত হরি। কযসব মশক্ষাথী ককান া গোং 

তোগ করনত চা়ি, তানির মপ্রস্তন্সপাল বা ম নিুশ া ও সহা়িতা কসবার ি ে তারা মবশ্বাস কনর এি  ককান া কিচুারীর সানথ কযাগানযাগ করা উমচত। 

সু্কল বা সু্কল মডসটিক্ট মশক্ষাথী এবং বাবািানিরনক কমিউম টি সংগঠন র তথে সরবরাহ করনত পানর, যা মশক্ষাথীনিরনক গোং কছনড মিনত 

সহা়িতা করনব। 
 

13. অপশিত্র ের্থা িো/অশ্লীেতা 
 

শিক্ষার্থীো এরক অপেরক ও অযেরদে  োয কেরি এিং কাউরক অশভিাপ সদো, অিজ্ঞা কো, অভিতাশম কো, অশ্রািে অঙ্গভশঙ্গ, 

আপশত্তিযক িব্দ িা আচেণ, অযে িেজক্তরক র্থুতু সদো; অেীে  ামগ্রী/পরয যাগ্রাশে োখা; এিং অিজ্ঞা ূচক, অভ্রি িা অশ্রািে মন্তিে কো িা 

কাি কোে মরতা এময সকারযা কারি যুক্ত হরি যা, তরি তা সকিে এরতই  ীশমত যে। আপশত্তকে ভাষাে মরিে িাতীে উত্ , অক্ষমতা, 

িাশত, শেঙ্গ, শেঙ্গ পশেচে, িে , েভযািস্থাে অিস্থা এিং/অর্থিা সযৌয প্রিৃশত্তে শভশত্তরত অপমাযিযক শিিশৃত অন্তভুযক্ত হরত পারে, শকন্তু তা 

এরতই  ীমািদ্ধ যে। 
 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 1 - সরম্মেি 

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি)  

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

14. িাজিমূেে পদরক্ষপ গ্রহণ েরার িযর্থ মতা 
 

শিক্ষার্থীো িাজিমূেক িেিস্থা স্বীকাে কেরি এিং আটরক র্থাকা, সু্করে  া রপযিয অর্থিা শিক্ষক িা সু্কে প্রিা রকে োো আরোশপত অযে 

সকারযা িাজিমূেক িেিস্থা স্বীকাে কেরত অস্বীকাে িা িের্থ য হরি যা। 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 
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শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

15. দীর্ মোেীি শিেম্ব 

 

শিক্ষার্থীো সু্কে ও সু্করেে কায যিরম যর্থা মরে উপশস্থত র্থাকরি এিং দীর্ যশদয সদশে করে সু্করে আ রি যা। ক্লার  িা সু্করে িােিাে সদশে করে 

আ া এই িাোে েঙ্ঘয। 

সি অিি রমাশদত অি পশস্থশতর থক্ষরত্র শিম্নশেশখতগুশে প্ররোিয হরি: 

 

শিেম্বহও়োরসংখযা প্রশতটির্িিাররক্ষরত্রস্ক েেতৃমেগৃহীতপদরক্ষপ* 
*উপশস্থশতসংক্রান্তআচরণশিশি/পশরণামরেরোরিাসম়েপশরিশতমতহরতপারর। 

1 - 2 ছাত্র বা ছাত্রীনক একবার সতক ুকরা হ়ি।  মশক্ষক-মশমক্ষকা মপতা-িাতার সনঙ্গ কযাগানযাগ করার িাম়িত্ব ক  । 

3 - 6 
ছাত্র বা ছাত্রীনক 1 মি  আিনক রাখা হ়ি অথবা অ রুূপ শাস্তি কিও়িা হ়ি। পরািশিুাতার কানছ পাঠান া হ়ি 

মযম  মপতা-িাতার সনঙ্গ কযাগানযাগ করার িাম়িত্ব ক  ।  

7 - 10 

ছাত্র বা ছাত্রীনক শাস্তিিূলক বেবস্থ্ার ি ে পাঠান া হ়ি এবং সু্কনলর অর্েন্তনর মিন র সািম়িক বমহষ্কার (ISS) 

অথবা অ রুূপ শাস্তি কিও়িা হ়ি।  উপমস্থ্মত সংক্রান্ত চভ স্তক্ত স্বাক্ষর করার ি ে সু্কল ছাত্রছাত্রী/মপতা-িাতা 

সর্ার সি়িসূমচ মস্থ্র করনব। 

11+ 

শিক্ষার্থীরক একটট িৃঙ্খো সেোরেে এিং ISS িা  মতুেে িাজি সদওো হরি। অশভভািক সযাোরযাে করেরেয 

এিং শেতীে িৃঙ্খো এিং কাউরেেে সেোরেে  ম্পন্ন হরেরে। শিক্ষার্থীরক দি (10) শদরযে ISS, শিকল্প 

সু্কে/সপ্রাগ্রাম সি রমন্ট িা তুেযামূেক িাজিে পেন্দ সদওো হে। 

 

মরি রাখরিি: শুি  উপশস্থশত সংক্রান্ত আইি েঙ্ঘরির িিয োত্রোত্রীরে স্ক ে থর্থরে সামশ়েে িশহষ্কার েরা হ়ে িা। 

 

যমি ককা  ছাত্র করাি 10 মিম ি কিমরনত সু্কনল আনস, তাহনল কস কিাি 33 ঘো ক্লানসর সি়ি  ষ্ট কনর.~ আনিমরকা  গ্রোিনু়িি 

 

16. িারস অসদাচরণ  

 

দ্রষ্ট্িয:  িাস সম্পরেম প্রতযািা/িাস েপ শিশি/ িাস মযাটিক্স থদখ ি (পৃষ্ঠা 51-53) 

 

শযোপদ এিং  ুিৃঙ্খেভারি িা  পশেচােযা শযজিত কেরত শিক্ষার্থীো তারদে ভূশমকা পােয কেরি এিং এময আচেরণ িশড়ত হরি যা যা িা  

চােকরক িোহত িা শিভ্রান্ত করে, িা িা  চােক এিং/অর্থিা শিক্ষার্থীরদে িযে শিপিযক পশেশস্থশত  ৃটষ্ট করে অর্থিা িার ে  ুিৃঙ্খে 

কায যকোপরক িোহত করে িা এটট একটট িার ে কাোকাশে চো যাযিাহরযে িযে একটট শিপিযক পশেশস্থশত বতশে করে। শযশষদ্ধ িা  

আচেরণে মরিে সু্কে িা  চাোরযাে  মে সকারযা ইরেকট্রশযক শর্ভাইর ে িেিহাে সযময সমািাইে সোয, শ্রিণরযােে ইরেকট্রশযক শর্ভাই  

িা সহর্রোয োড়া অযুরূপ শর্ভাই  িা অযে সকারযা ইরেকট্রশযক শর্ভাইর ে এময িেিহাে কেরি যা যা সু্কে িার ে কশমউশযরকিয  েঞ্জাম 

িা সু্কে িা  চােরকে সু্কে িা  পশেচােযাে হিরক্ষপ কেরত পারে। শযশষদ্ধ িা  আচেরণে মরিে আেযা, সেিাে, লোি কোরমো, িা অযে 

সকারযা োইট িা প্রশতেশেত যরন্ত্রে িেিহাে েরেরে যা সু্কে িা  চােরকে িা  চােযাে হিরক্ষপ কেরত পারে। সু্কে িার ে  ারর্থ িশড়ত েঙ্ঘয 

এিং/অর্থিা শিক্ষার্থীো সু্করে যাওোে পরর্থ (িা  েপ/সযিােহুর্) িা সু্কে সর্থরক সেোে  মে (িা  েপ/সযিােহুর্) র্রট যাওো র্টযাগুশেে 

সক্ষরত্র সু্কে  ো শে হিরক্ষপ কেরত পারে। (িা  সেোরেে মোটট্রক্স পৃষ্ঠা 51 সদখুয) 

 

O.C.G.A. 20-2-751.5, যমি ককান া মশক্ষাথীনক বানস ককান া বেস্তক্তনক উৎপীড  কনর, শারীমরক ম গ্রহ কনর, তাহনল কসই মশক্ষাথীর বাবা-

িা/অমর্র্াবক ও সু্কনলর আমযকামরকনির িনযে মশক্ষাথীর ি ে বানসর আচরেমবময বতমর করনত একটি মিটিংন়ির আন়িাি  করনত হনব। 

এই চভ স্তক্তটি প্রগমতশীল ব়িস-উপযুক্ত শৃঙ্খলা, িমরিা া এবং মবমযম নষয কি়িা থাকনব এবং ম য ুামরত আস , বাবা-িান়ির সম্পৃক্ততা এবং 

বানস ওঠা কথনক সীিাবে থাকনলও তা এনতই সীমিত  ়ি। 
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এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 1 - সরম্মেি 

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  থেরভে 1 - সরম্মেি  

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 – শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

17. স্ক রের সমর়ের িাইরর/স্ক ে থর্থরে দরূর আচরণ 

 

শযম্নশেশখত িাজি সু্করেে  মরেে িাইরে, সু্কে িা শর্শিরে অযুপশস্থশত এিং পশেিহয, ভাচুযোে মািেরম পাঠশদরযে শদরয, উইরকরন্ড, েুটটে শদয 

িা সু্করে শিেশতে  মরে এিং শর্শিরেে মাশেকািীয/প্রদত্ত প্রযুজক্ত,  েওেোে এিং সযটওোরকযে িেিহাে োড়া শিক্ষার্থীে আচেরণে উপে 

প্ররযািে। 

 

A. েযাম্পারসর িাইরর অভদ্র আচরণ 

 

মশক্ষাথীনির উমচত  ়ি কোম্পানসর বাইনর এি  ককান া আচরে করা যার ি ে গুরুতর অপরানযর অপরাযী  অথবা ককান া প্রাপ্তব়িস্ক করনল 

গুরুতর অপরায মহসানব িণ্ড ী়ি হ়ি) হনত হ়ি এবং ফনল সু্কনল মশক্ষাথীর উপমস্থ্মত সু্কনলর সম্পমি বা বেস্তক্তনির কক্ষনত্র মবপজ্জ ক হ়ি বা 

মশক্ষা প্রস্তক্র়িা মবমিত  ়ি। 

 

B. সাইিারি শেং 

ইরেক্ট্রশযক মািেম িেিহারেে উপে  াইিােিুশেং প্ররযািে হে, তা স ই কাি সু্করেে  ম্পশত্ত িা সু্করেে  েঞ্জাম িেিহাে করে ইরেক্ট্রশযক 

মািেরম সহাক িা যাই সহাক, যশদ ইরেক্ট্রশযক মািেম: 

(1) মশক্ষাথী বা সু্কল কিীনির মবনশষর্ানব ম নিুশ কনর; 

(2) মবনদ্বষপূেরু্ানব কসই ম মিুষ্ট কনর কি়িা বা সু্কনল সুশৃঙ্খল কিকুানণ্ড বোহত করার হুিমকর উনেনশে হ়ি; এবং 

(3) মশক্ষাথী বা সু্কনলর কিীনির বা সম্পমির ক্ষমতর কারে হন়ি িা াঁডা়ি অথবা এই উনেশে সফল হও়িার সম্ভাব া থানক। 

 

ইনলকিম ক কযাগানযানগর িনযে ও়িোর, করমডও, ইনলকনিািোগন টিক, ফনিা ইনলকিম ক বা ফনিা অমিকোল মসনস্টনির িাযেনি কযনকা ও 

যরন র সাই , মসগ োল, কলখা, ছমব, শব্দ, কডিা বা জ্ঞা  স্থ্া ান্তর করা যা়ি, তনব তা এইগুমলর িনযেই সীমিত  াও থাকনত পানর। 

 

এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি  

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

  থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

মরি রাখরিি: েশদ এমি থোরিা োত্র িা োত্রী স্ক রে ভশতম/প িরা়ে ভশতমর থচষ্ট্া েরর থে O.C.G.A. § 15-11-63 অি ো়েী িাশে়োশত 

অর্থিা শিি মাশরত িাশে়োশতর অপরারি অশভে ি, তাহরে তারে সরাসশর শিপািমরমি অি থসফ স্ক েস এিং স্িুরিি শররেিিস ্

এর োরে পাঠারিা হরি এিং পৃষ্ঠা 60-61 এর িণ মিা অি ো়েী তারে োত্রোত্রীর অিস্থাি শিি মারণ শিশির অিীরি রাখা হরি। 

 

18. ি ়ো থখো 

 

ছাত্রছাত্রীরা ি়ুিা কখলা়ি অংশ ক নব  া যার িনযে আনছ অথ ু অথবা অ ো ে স্তিম স বাস্তি করনখ তাস কখলা, পাশা কখলা, অথবা কখলা বা 

অ ো ে স্তক্র়িাকলানপর ওপর বাস্তি যরা এবং/অথবা ি়ুিা কখলার স্তিম স অথবা উপািা  সনঙ্গ রাখা। তনব তামলকাটি এর িনযেই সীমিত  ়ি। 
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এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম: 

িূযিতম: থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম :  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি    

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি  

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

19. িারিার আইি েঙ্ঘি/দীর্ মরম়োশদ অসদাচরণ/শিক্ষািিীিরদর আইি েঙ্ঘি 
 

A. িারিার আইি েঙ্ঘি/দীর্ মরম়োশদ অসদাচরণ 

শিক্ষার্থীো তারদে আচেরণে উন্নশতে িযে কাি কোে মািেরম সযরকারযা অ দাচেণ সমাকারিো কেরি এিং এময আচেরণ শেি হরি 

যা যা িােিাে িা দীর্ যস্থােীভারি শিক্ষােত প্রজিো, সু্করেে  ুিৃঙ্খে পশেচােযা, সু্করেে কায যিম, সু্কে িা , িা সু্করেে অযোযে কাি িোহত 

করে DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি েঙ্ঘয করে। আইয অযুযােী শযরিে আরিপারিে শিক্ষার্থীরদে সিখাে প্রজিোরত  ম্ভািে িােিাে 

হিরক্ষপ করে এময আচেণেত বিশিষ্টে প্রকািকােী শিক্ষার্থীরক "দীর্ যস্থােী িৃঙ্খো  ম োে িশড়ত শিক্ষার্থী"  শহ ারি  ঙ্গাশেত কো 

হে। এটট DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে িােিাে েঙ্ঘয োো প্রদশি যত হরত পারে, তরি শিক্ষার্থীে অযোযে আচেণ োোও তা প্রকাি 

সপরত পারে। সকারযা শিক্ষার্থীরক এ িেরযে েঙ্ঘরযে অশভরযারে অশভযুক্ত কোে আরে শিক্ষার্থীরক অিিেই  ম্ভািে পশেণশত  ম্পরকয 

 তকয কেরত হরি এিং সেকর্য  ংেক্ষণ করে শতয িয - সু্কে কাউরেেে, সু্কে  মাি কমী এিং/অর্থিা অযে উপযুক্ত  ম্পদ িেজক্তে 

কারে (এরতই  ীমািদ্ধ যে) পাঠারত হরি। এোড়া, অিিেই িািামা/অশভভািরকে  ারর্থ অ দাচেণ  ম্পরকয সযাোরযাে কেরত হরি, 

তারদে  ন্তাযরক সু্করে পয যরিক্ষণ কোে  ুরযাে শদরত হরি এিং শিক্ষার্থীে িৃঙ্খোমূেক  ংরিািয পশেকল্পযা প্রণেরয অংিগ্রহরণে 

 ুরযাে শদরত হরি। 
 

েখি থোরিা শিক্ষার্থীরে দীর্ মস্থা়েী িৃঙ্খো িশিত সমসযাসহ শচশিত েরা হ়ে:  
 

1. মপ্রস্তন্সপাল কিমলনফা  এবং প্রতেম়িত বা প্রথি কশ্রমের ডাক বা সংমবময অ ুযা়িী একমিন ই (overnight) মবতরনের িাযেনি শৃঙ্খলা 

িম ত সিসো সম্পনক ুমশক্ষাথীর বাবািা বা অমর্র্াবকনক অবমহত করনব ; এবং 

2. বাবািা বা অমর্র্াবকনক কশ্রমেকনক্ষর পমরনবনশ মশক্ষাথীনক পযনুবক্ষনের ি ে আিন্ত্রে িা ান া হনব; এবং 

3. বাবা-িা বা অমর্র্াবকনির িনযে অন্তত একি নক মপ্রস্তন্সপাল বা িন া ীত বেস্তক্তর সানথ একটি ববঠনক উপমস্থ্ত থাকনত বলা হনব 

যানত একটি শাস্তিিূলক এবং সংনশায ী়ি কি ু পমরকল্প া/পরীক্ষাযী  চভ স্তক্ত বতমর করা যা়ি; এবং 

4. সকারযা শিক্ষার্থীে শিরুরদ্ধ এই িাো েঙ্ঘরযে অশভরযাে আযাে আরে সু্কেরক অিিেই এই মরম য সেকর্য োখরত হরি সয, শিক্ষার্থীরক 

তাে  দীর্ যস্থােী আচেরণে  ম্ভািে পশেণশত  ম্পরকয  তকয কো হরেরে, েঙ্ঘরযে আরে একটট িৃঙ্খো  ংিান্ত এিং  ংরিািযমূেক 

কম য পশেকল্পযা/শিক্ষাযশি  চুজক্ত কায যকে কো হরেরে (অর্থিা িািামা িা অশভভািক এই প্রজিোে  হরযাশেতা করেযশয এময সেকর্য), 

এিং শিক্ষার্থীরক কমপরক্ষ শতয িয পৃর্থক  ম্পদ িেজক্তে কারে এ সর্থরক শতযটট সেোরেরেে মািেরম  হােতা প্রদায কো হরেরে: 

সু্কে কাউরেেে,  ামাজিক কমী, সমন্টে, MTSS/RTI, ইশতিাচক আচেণেত  হােতা, পুযরুদ্ধােমূেক অযুিীেয, GRIP িা শিক্ষার্থীে 

আচেণ পশেকল্পযাে অযোযে হিরক্ষপ; এিং 

5. ককান া িীঘসু্থ্া়িী শৃঙ্খলা িম ত সিসোর আনগ মশক্ষাথীনক সািম়িক বরখাি বা বমহষ্কার কথনক প্রতোবতনু র অ ুিমত কিও়িা হ়ি, কয 

সু্কনল মশক্ষাথী পু ঃর্মত ুহনব কসটি কিমলনফা  কল এবং হ়ি কফরত রমসনির অ ুনরাযসহ প্রতেম়িত কিইল অথবা প্রথি-কশ্রমের কিইনলর 

িাযেনি একটি শৃঙ্খলা সংক্রান্ত এবং সংনশায িূলক কি ু পমরকল্প া/মশক্ষা মবস চভ স্তক্ত প্রে়িন র ি ে বাবািা বা অমর্র্াবকনির িনযে 

অন্তত এক (1) ি নক মপ্রস্তন্সপাল বা ককান া িন া ীত বেস্তক্তর সানথ একটি ববঠনকর সি়ি ম য ুারে কনর তানত উপমস্থ্ত থাকার 

অ ুনরায িা ানব। মপ্রস্তন্সপাল বা িন া ীত বেস্তক্ত, একি  মশক্ষক, কাউনন্সলর, অথবা অ ে বেস্তক্ত সনম্মলন  উপমস্থ্ত থাকনত পানর । 

মপ্রস্তন্সপাল মশক্ষাথীর স্থ্া়িী  মথনত ববঠনকর উনেখ করনব । বাবািা বা অমর্র্াবনকর এরূপ ববঠনক অংশগ্রহনে বেথতুা মশক্ষাথীনক 

সু্কনল পু ঃর্মত ুকথনক মবরত রাখনব  া। 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি  

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 
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B. স্থািী়ে স্ক ে এিং/অর্থিা শিশিক্ট-িযাপী শিক্ষািিীিীর শিশির েঙ্ঘি 

শিক্ষার্থীো সু্করেে শযেম অযু েণ কেরি এিং তাো স্থাযীে সু্কে িা শর্শিে িোপী প্ররিিরয র্থাকাকােীয শর্শিে এিং স্থাযীে সু্করেে 

শযেমগুশেরক উরপক্ষা কেরি যা। সমি শর্শিে এিং স্থাযীে সু্কে শযেম অযু েণ কেরত িের্থ যতাে েরে  ম্ভািে দীর্ যরমোদী  া রপয য 

িা িশহষ্কাে হরত পারে। 
 

এশেরমন্টাশর/শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

  থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

  থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

   থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি  

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি   

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

20. গাশড় রাখা এিং োিিাহি চোচে সংক্রান্ত শি়েম েঙ্ঘি 
 

শিক্ষার্থীো  মি ট্রাশেক এিং পাশকযং শযেম সমরয চেরি এিং তাো যশদ সু্করে যাযিাহয চাোে তরি পাশকযং এিং ট্রাশেক শযরদযশিকা েঙ্ঘয 

কেরি যা। সয শিক্ষার্থীো সু্করে োশড় পাকয কেরি তারদে অিিেই একটট পাশকযং পােশমট শকযরত হরি, তারদে োশড়রত শর্কাে শেকাে প্রদি যয 

কেরত হরি, তারদে শযি যাশেত স্থারয পাকয কেরত হরি এিং সু্কে িা সু্কে শর্শিে োো িাশে কো  মি পাশকযং এিং ট্রাশেক শযেম সমরয চেরত 

হরি। পােশমট োড়া িা সমোরদাত্তীণ য পােশমট শযরে সু্করে পাশকযং কো, সু্করে িা সু্কে িার ে কাোকাশে সকাযও োশড় সিপরোো িা অ তকযভারি 

চাোরযা িা সু্কে িা সু্কে শর্শিে োো িাশে কো  মি পাশকযং এিং ট্রাশেক শযেম সমরয চেরত িের্থ য হরে তা DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি  

েঙ্ঘয হরি। পাবেিং পারবমরের কমোে কিষ হরে তা বরবনউ েরা আিিযে। 
 

হাই স্ক রের শিক্ষার্থীরদর পশরণাম:  

িূযিতম :  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

  থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

  থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

  থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

   থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি    

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

মরি রাখরিি: িশরমািার মরিয র্থােরত পারর গাশড় রাখার পারশমি প্রতযাহার েরর থিও়ো অর্থিা োত্র িা োত্রীর খররচ গাশড় থচি 

ইতযাশদর সাহারেয থিরি শির়ে শগর়ে েযাম্পারসর িাইরর থররখ আসা। 
 

21. অি মশত োড়া স্ক রের েযাম্পারস ইতিত র্ রর থিড়ারিা/অি মশত োড়া প্ররিি/থভরে থ াো এিণ প্ররিি েরা 
 

শিক্ষার্থীো সু্করেে  ম্পশত্তরক  োয কেরি এিং শযরিে সু্কে িেতীত অযে সকাযও সু্কে প্রাঙ্গরণ প্ররিি কেরি যা, যশদ যা স ই সু্করেে 

অোর্শমশযরিটরেে তেে সর্থরক সু্কে পশেদি যরযে অযুমশত সমরে, িা স ই সু্কেটট সু্কে- ংিান্ত সকাযও অযুষ্ঠারযে আরোিয করে, সযময 

শিক্ষামূেক িা িীড়াযুষ্ঠায। অযুরমাদয িা অযুমশত যা শযরে সকাযও শিক্ষার্থী  িাহারন্ত িা সু্কে েুটটে পরে সকাযও সু্কে িা শর্শিরেে ভিরয 

প্ররিি কেরি যা িা র্থাকরি যা। 
 

মরি রাখরিি: েখি থোরিা োত্র িা োত্রী স্ক রের সম্পশি থেরড় থেরত িা চা়ে এিং/অর্থিা স্ক রের সম্পশিরত শফরর আরস স্ক রের 

েমী অর্থিা আইি িেিৎোরী েমীরা তারে সম্পশি থেরড় োও়োর িিয শিরদমি থদও়োর পররও, তখি থসই োত্র িা োত্রী এই 

িারা েঙ্ঘি েররি এিং শিষ়েটি আইি িেিৎোরী েতৃমপরক্ষর িিরর আিা হরি। 
 
 

এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 1 - সরম্মেি  

  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি)  

  থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

  থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম :  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

  থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

  থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

  থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

   থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 
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22. ভুে তর্থয থদও়ো 

 

শিক্ষার্থীো বযশতকভারি এিং  ততাে  ারর্থ কাি কেরি এিং শিক্ষক, প্রিা ক িা অযোযে সু্কে শর্শিে কমীরদে, প্রতােণা, রু্ষ খাওো অর্থিা 

একটট অযযরুমাশদত কজ্জম্পউটাে ইউিাে আইশর্ িা পা ওোর্য িেিহাে কো  হ সু্কে সেকর্য িাে কো, স্বাক্ষে িাে কো, শমর্থো শিিশৃত বতশে 

কো িা প্রদায কোে মরতা শমর্থো তর্থে প্রদারযে কারি িশড়ত হরি যা। বিক্ষার্থীরা বিক্ষে, প্রিাসে, িা অনযানয সু্কে বর্বিে েমীর 

দ্বারা অনুপযুক্ত আচররির ঘেনা সিরেি আইবন েতৃিপক্ষ, বিক্ষে, প্রিাসে িা অনযানয সু্কে বর্বিে েমীরের োরে বমর্থযা তর্থয 

কেওো, ভুেভারি উপিাপন েরা, িাে কেওো িা ভুেভারি বররপােি েরা কর্থরে বনবষদ্ধ। 

 
 

এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 1 - সরম্মেি 

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি)  

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম :  থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 – শিতাড়ি 

 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

23. সািারণ থেৌি অসদাচরণ/থেৌি হ়েরাশি/থেৌি প্রেৃশতর স্পি ম 

 

শিক্ষার্থীো শযরিে এিং অযেরদে প্রশত  োয সদখারি এিং সযৌয প্রকৃশত শযরে অযুপযুক্তভারি িােীশেক সযাোরযারে িশড়ত হরি যা। এই শযেম 

সু্করে শিক্ষার্থীরদে মরিে এিং সকারযা শিক্ষার্থী ও সু্কে শর্শিরেে কমীরদে িা শভজিটেরদে মরিে সকারযা কায যকোপ িা অযুষ্ঠারয দি যকরদে 

মরিে সযৌয আচেণ শযশষদ্ধ করে, যাে মরিে  েশতমূেক সযৌয সযাোরযাে, অ েশতমূেক সযৌয সযাোরযাে, সযৌয শযপীড়য, অযাকাজ্জিত 

সযৌয অগ্রেশত িা মন্তিে, সযৌয  ুশিিাে িযে অযুরোি এিং/অর্থিা অিােীয প্রকাি অন্তভুযক্ত হরেও তা এরতই  ীশমত যে। 

 

িাইনিল IX-এর অযীন  আসা কযৌ  হ়িরাম র প্রমতনবি  বা অমর্নযাগ সত্ত্বর অযেক্ষ বা িাইনিল IX ককা-অমডনু িরনক মডমিনক্টর  ীমত JCAC 

অ ুসানর িা ানত হনব। মডমিনক্টর িাইনিল IX-এর পমরমচমত এবং প্রমতনবি , আ ুষ্ঠাম কর্ানব অমর্নযাগ ও তা অ ুসন্ধা  করার পেমত 

সম্পনক ুআরও তথে এখা  কথনক িা া যানব: https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ এবং 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org-এ ইনিল কনর। 

 

A. সািারণ থেৌি অসদাচরণ  

মশক্ষাথীরা কস্বিা়ি ককান া যরন র কযৌ  কাযকুলাপ, ম ি কিনহর একান্ত অঙ্গ প্রিশ ু, প্রকানশে আনবনগর অ মুচত বমহঃপ্রকাশ, অিীল 

আচরে (কযি  “moon”) ইতোমি করনব  া। 

 

B. থেৌি হ়েরাশি  

মশক্ষাথীরা ককা ও বেস্তক্ত, শারীমরক ববমশষ্টে, কযৌ  আ ুকূনলের অ ুনরায কচন়ি ককা ও কযৌ  উস্তক্ত বা অনহতভক অ াকাস্তঙ্খত িন্তবে 

করনব  া অ েথা়ি মডমিনক্টর কযৌ  হ়িরাম   ীমত লঙ্ঘ  করনব  া। 

 

িাইনিল IX-এর অযীন  আসা কযৌ  হ়িরাম র প্রমতনবি  বা অমর্নযাগ সত্ত্বর অযেক্ষ বা িাইনিল IX ককা-অমডনু িরনক মডমিনক্টর  ীমত 

JCAC অ ুসানর িা ানত হনব।  মডমিনক্টর িাইনিল IX-এর পমরমচমত এবং প্রমতনবি , আ ুষ্ঠাম কর্ানব অমর্নযাগ ও তা অ ুসন্ধা  

করার পেমত সম্পনক ুআরও তথে এখা  কথনক িা া যানব: https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ এবং 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org-এ ইনিল কনর। 

 

C. থেৌি আক্রমণ িা িযািাশর 

মশক্ষাথীরা ককা ও অর্দ্র আচরনে ম ন়িাস্তিত হনব  া, যার িনযে যষেু, মবমযবে যষেু, িবরিস্তি র্ালবাসা, মশশুনির ম গ্রহ, পা়িুকাি, 

ককা ও বেস্তক্তর অিনত তার শরীনরর কগাপ ানঙ্গর সানথ শারীমরক সম্পক ুস্থ্াপ  বা িস্তি়ুিা ককাড, চোিার 16, িাইনিল 6-এ বমেতু 

ককা ও অপরায অন্তর্ভ কু্ত হনলও তার িনযেই সীমিত  ়ি। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
mailto:titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
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শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

 থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 

 

24. োত্রোত্রীর িিািেরণ োিম সংক্রান্ত শিশি েঙ্ঘি 

 

শিক্ষার্থীো সু্করেে মারঠ তারদে উপশস্থশতে অযুমশত েরেরে তা শযজিত কেরত অংিগ্রহণ কেরি এিং পশেচেপত্র োড়া সু্করেে মারঠ িা সু্করেে 

সকারযা অযুষ্ঠারয উপশস্থত র্থাকরিয যা। স্থাযীে সু্করেে োো িািেতামূেক হরে, DeKalb County High School এে শিক্ষার্থীরদে অিিেই সু্করে 

র্থাকাকােীয এিং সু্করেে সযরকারযা অযুষ্ঠারয আইশর্ কার্য  রঙ্গ োখরত হরি। আইশর্ কার্য োড়া শিক্ষার্থী যে এময  রন্দহভািযরক  সু্করেে 

মাঠ সেরড় সযরত িো হরি, প্ররোিরয পুশেি র্াকা হরি। সয ি শিক্ষার্থী তারদে আইশর্ কার্য সযই তাো এই িাো েঙ্ঘয কেরে। শিক্ষার্থীরদে 

অিিেই প্রশতস্থাপয আইশর্ কারর্যে িযে অর্থ য প্রদায কেরত হরি। 

 

এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 1 - সরম্মেি 

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি) 

সি মাশিে: থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

শমশিে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 1 - সরম্মেি 

 থেরভে 2 - থেৌিে (পষৃ্ঠা 54-55 থদখ ি)  

 থেরভে 3 - 1-3 শদরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 থেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শদি 

সি মাশিে: থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 

25. োত্রোত্রীর থপািাে শিশি েঙ্ঘি 

 

শিক্ষার্থীো সু্করেে িযে উপরযােী এিং সে  সকার্ সমরয সপািাক পেরি িরে আিা কো হে।  শিক্ষার্থীো অযুপযুক্ত িামাকাপড় পেরি যা 

িা এময সকাযও অযুরূপ সপাষাকআিাক পেরি যা যা সু্কে প্রাঙ্গরণ িা সু্করেে অযুষ্ঠারয পরে আ া সিআইশয (সযময, িুরেট প্রুে িামা, 

ইতোশদ)।  সি শিক্ষার্থীই যর্থাযর্থভারি সপািাক পেরি এিং এই হোন্ডিুরকে পৃষ্ঠা 82-সত সদওো শিক্ষার্থীরদে সপািাক  ংশহতা ও স্থাযীে সু্করেে 

শযেমািেীরত সদো সকাযও অশতশেক্ত আিশিেকতা সমরয চেরি িরে আিা কো হে। 

 

োত্রোত্রীরদর থপািাে শিশি েঙ্ঘরির সি র্িিা়ে শিম্নশেশখত িশরমািা প্ররোিয হরি: 

 

অপরারির সংখযা স্ক ে েতৃমে গৃহীত পদরক্ষপ 

প্রর্থম অপরাি 
সমৌশখক শতেস্কাে, শদরযে সিষ যা হওো পয যন্ত িা অশভভািক উপযুক্ত সপািাক আযরত যা আযা পয যন্ত 

অশভভািক এিং ইয-সু্কে  া রপযিয (ISS) এে  ারর্থ সযাোরযাে করুয। 

শিতী়ে অপরাি 
সপরেন্ট কযোরেরেে প্ররোিয এিং শদরযে সিষ যা হওো পয যন্ত িা অশভভািক উপযকু্ত সপািাক আযরত 

যা আযা পয যন্ত ইয-সু্কে  া রপযিয (ISS) এে  ারর্থ সযাোরযাে করুয। 

তৃতী়ে অপরাি 

শদরযে সিষ যা হওো পয যন্ত িা অশভভািক উপযকু্ত সপািাক আযরত যা আযা পয যন্ত, স্থাযীে প্ররিিয 

এিং/অর্থিা অশভভািক ISS-এে পশেিরতয শিক্ষার্থী ক্লার  সযােদায যা কো পয যন্ত অশভভািক এিং ইয-সু্কে 

 া রপযিয (ISS)-এে  ারর্থ সযাোরযাে করুয। সে  সকারর্ে দীর্ যশদয েঙ্ঘরযে িযে #19a - িােিাে সু্করেে 

শযেম েঙ্ঘয এিং DCSD সে  সকার্ সমরয চোে িযে শযশদযষ্ট আচেরণে চুজক্তে অশভরযাে আযা হরি। 

 

26. অশিরাপদ পদরক্ষপ 

 

শিক্ষার্থীো শযরিরদে ও অযেরদে স্বারস্থেে প্রশত  োয প্রদিয য কেরি এিং এময সকাযও আচেণ কেরি যা যারত তারদে শযরিরদে িা অযেরদে 

শিপদ িা িােীশেক ক্ষশতে  ম্ভািযা র্থারক, যাে মরিে চেন্ত সু্কে িা  সর্থরক সযরম পড়া, আপৎকােীয প্রস্থায শদরে সু্কে িা  সর্থরক সযরম পড়া 

(যখয আরদৌ সকাযও আপৎকােীয অিস্থা  ৃটষ্ট হেশয), পাশকযং েট িা অযে সকাযও ট্রাশেকিহুে স্থারযে মরিে সদৌরড়ারদৌশড় করে সু্করেে 

আশিকাশেকরদে সর্থরক পাোরযা, ভিরযে োরদ চড়া, শযম যাণ কাি চো িােো, িেোে রুম, শচরেরকাঠা িা শেরেে িোরে চরে যাওো, 

 রন্দহভািয যে এময কাউরক যক-আউট োইরে রু্াঁশষ মাো, ঠেেেে চযারেঞ্জ,িা টটকটক চোরেঞ্জ, িেজক্তেত  ুেক্ষা  েঞ্জাম যা পোে 

মরতা এময সকাযও কাি যারত শযরিে িা অযেরদে ক্ষশত হওোে প্রভূত  ম্ভািযা েরেরে। তরি এই শিশিটট তখযই প্ররযািে হরি যখয 

অ ুেশক্ষত আচেণ অযে সকাযও শকেু েঙ্ঘরযে েোন্ডার্য পূেণ কেরি যা। 
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এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : থেরভে 5 - চুজি সহ 6-10 শদরির িশহষ্কার 

 থেরভে 6 - দীর্ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: থেরভে 7 - শিতাড়ি 

10-শদরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরদি অিিযই শদরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

শিরত হরি পে মা়ে 6-7 এর িিয 
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DeKalb োউশন্ট স্ক ে থিো পশরিহি শিক্ষার্থীর িাস প্রতযািা 

 
 

িাস শিরাপদ র্থাে ি দাশ়েত্বপূণ ম হও়ো েদ্ধািীে হও়ো 

িারসর িিয অরপক্ষা 

েরা 

 

পাশ হা াঁিার ওপর িা াঁডান া 

িোমফনকর প্রমত সনচত  থাকু  

ড্রাইর্ার ম নিুনশর ি ে 

অনপক্ষা করু  

10 মিম ি আনগ এনস িা াঁডা  

উপযুক্তর্ানব লাই  আপ 

শান্ত এবং সুশৃঙ্খল পেমতনত 

অনপক্ষা করু  

হাত, পা এবং বস্তুগুমল রাখু  

ম নির কানছ এবং কগাডামলর 

আসন র বাইনর রাখু   

বেস্তক্তগত সম্পমির বাইনর 

থাকু  

িারস প্ররিি েরা 

 

বাস কক সম্পূেরুূনপ থািনত মি  

একটি সুশৃঙ্খল পেমতনত বাস 

চডু  

হোন্ডরাইল যরু  

দ্রুত বসু  পডু  এবং সনর বসু  

বনস থাকু  

বাস ড্রাইর্ার কক অমর্বাি  

অ েনির এবং তানির সম্পমির 

সম্মা  করু  

আনি কথা বলু  

িারস চড়া 

 

সবিুা বনস থাকু  

সািন র মিনক এবং িরুরী 

বামহর কক খামল রাখু   

ম নিনক এবং বস্তুনক বানসর 

মর্তনর রাখু  

করলপথ ক্রমসং এ  ীরবতা বিা়ি 

রাখু  

খাবার এবং পা ী়ি আপ ার 

বোনগ রাখু  

বাস পমরষ্কার রাখু  

ড্রাইর্ার ম নিুশাবলী অ ুসরে 

করু  

সুশৃঙ্খল আচরে অ ুশীল  করু  

হাত, পা এবং বস্তুগুমল রাখু  

ম নির কানছ এবং কগাডামলর 

মসনির বাইনর রাখু  

িা ালা খুলনত অ ুিমত চা  

যথাযথ র্াষা এবং 

মবষ়ি বেবহার করু  

িাস থর্থরে থিররারিা 

 

বাস স্টপ পযনু্ত বনস থাকু  

একটি সুশৃঙ্খল পেমতনত বাস 

কছনড যা  

বানসর সািন  কথনক ক্রস করু  

হোন্ডরাইল যরু  

আপ ার ম য ুামরত বাস স্টনপ বাস 

ছাডু  

আপ ার সানথ আপ ার স্তিম স 

ম ন়ি যা  

একটি সুশৃঙ্খল র্ানব বাস স্টপ 

ছাডু  

আপ ার এবং আপ ার 

সািন র বেস্তক্তর কথনক  

এক হানথর িূরত্ব রাখু   

আনি কথা বলু  

িাস থর্থরে উিাসি 

 

শান্ত থাকু  

চালনকর কথনক ম নিুশাবলী 

শু ু  

বানস স্তিম সপত্র করনখ যা  

ড্রাইর্ানরর ম নিুশাবলী অ ুসরে 

করু  

উপযুক্ত হনল অ েনির সাহাযে 

করু  

দ্রুত এবং ম রাপনি প্রস্থ্া  

করু  
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িাস এিং িাস েপ এর শিশি 

 

বানস এবং বাস স্টপ-এ ছাত্রছাত্রীরা ম ম্নমলমখত ম রাপিা এবং কসৌিন ের মবমযগুমল অ ুসরে করনব বনল প্রতোশা করা হ়ি। 

 

িাস েপ-এ 

• বাস মপক-আপ এর িশ (10) মিম ি আনগ ম য ুামরত স্থ্ান  কপৌৌঁনছান া 

• ফুিপানত িা াঁডান া অথবা ফুিপানতর পানশ রািার মক ানর িা াঁডান া 

• বেস্তক্তগত সম্পমি কথনক িনূর থাকা 

• রািার কসই অংনশ  া িা াঁডান া কয স্থ্া টি গামডর ি ে সংরমক্ষত রাখা হ়ি 

• যা বাহ  চলাচলনক িয ুািা কিও়িা এবং সতক ুথাকা 

• শান্ত এবং সুশৃঙ্খলর্ানব অনপক্ষা করা 

 

েখি িাস আরস 

• বাসটিনক সম্পূে ু থািনত িাও 

• শান্ত এবং সুশৃঙ্খলর্ানব বানস ওনঠা 

 

িারস উরঠ 

• বাস কথনক  ািার সি়ি  া আসা পযনু্ত বনস থানকা 

• করল এবং রািার সংনযাগস্থ্নল  ীরব থানকা 

• চালনকর সনঙ্গ সহনযামগতা কনরা এবং সুশৃঙ্খল আচরে অর্োস কনরা 

• অ ে ছাত্রছাত্রীনির র়্ি কিখানব  া, হ়িরাম  করনব  া অথবা তানির সনঙ্গ ঠাট্টািস্করা করনব  া 

• অপমবত্র কথা বলনব  া অথবা অিীল আচরে করনব  া 

• যূিপা  করনব  া 

• খাও়িািাও়িা অথবা পা  করনব  া 

• ধ্বংসাত্মক স্তক্র়িাকলানপ অংশ ক নব  া 

• বানসর বাইনর শরীনরর ককান া অংশ রাখনব  া 

• কহডনফা  ছাডা করমডও, কিপ অথবা ইনলক্ট্রম ক অমডও/মর্মডও সরঞ্জাি বেবহার করনব  া 

• ককান া সি়ি কসলনফা  বেবহার করনব  া 

• িীবন্ত পশুপামখ ক নব  া 

• অম রাপি স্তিম সপত্র অথবা অস্ত্রশস্ত্র ক নব  া 

• বাস কথনক অথবা বানসর মিনক ককান া স্তিম স ছভ াঁডনব  া 

 

িাস থেরড় োও়ো 

• বাস সম্পূে ু  া থািা পযনু্ত বনস থানকা 

• সুশৃঙ্খলর্ানব বাস কছনড যাও 

• কতািার ি ে ম য ুামরত বাস স্টপ-এ বাস কথনক  ানিা 

• বানসর সািন  মিন়ি রািা পার হও 

• সুশৃঙ্খলর্ানব বাস কছনড যাও 

 

যমি সু্কল বাস এবং/অথবা ছাত্রছাত্রীরা সু্কনল আসার সিন়ি (বাস স্টপ/প্রমতনবনশর এলাকা) অথবা সু্কল কথনক মফনর যাও়িার সি়ি 

ককান া মবময লঙ্ঘন র ঘি া ঘিনল সু্কনল কসই বোপানর সরাসমর হিনক্ষপ করনত পানর।(ম নচ 53 পৃষ্ঠা়ি বাস িোটিে কিখু ) 
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সমি মািযশমে িররর োত্রোত্রীরদর িিয িাস থরফারাে মযাটিক্স 

 

অি পে ি আচরণ অর্থিা িাস সম্পশেমত শিশি েঙ্ঘি 
প্রর্থম  

অপরাি 

শিতী়ে  

অপরাি 

তৃতী়ে  

অপরাি 

চতুর্থ ম এিং 

পরিতী অপরাি 

িারসর সম়েসূশচরত শিেম্ব েরা ির 1 (সিি) ির 2 (সিি) ির 3 (সিি) ির 4 (সিি) 

আসরি িা িসা ির 1 (সিি) ির 2 (সিি) ির 3 (সিি) ির 4 (সিি) 

ই়োররফাি োড়া থরশিও, থিপ, শসশি, আইপি, এমশপ3 

চাোরিা  
ির 1 (সিি) ির 2 (সিি) ির 3 (সিি) ির  4 (সিি) 

িাস চো়ে শিি র্িারিা (অতেমযক আও়িাি) ির  1 (সিি) ির 2 (সিি) ির 3(সিি) ির 4 (সিি) 

অি পে ি ভাষা িযিহার  (গালাগামল কিও়িা, ছাত্রছাত্রী 

অথবা প্রাপ্তব়িস্ক বেস্তক্তনক সরাসমর গালাগাল করা) 
ির 1 (সিি) ির 2 (সিি) ির 3 (সিি) ির 4 (সিি) 

ভ়ে থদখারিা/হ়েরাশি/ ঠাট্টামস্করা ির 2 (সিি) ির 3 (সিি) 
অিারন টির্ সু্কল* 

(ইএস/ এইচএস) 

অিারন টির্ সু্কল* 

(ইএস/ এইচএস) 

অিয োত্রোত্রীরদর মারা ির 2 (সিি) ির 3 (সিি) ির  4 (সিি) ির  5 (সিি) 

িারস জিশিসপত্র থোুঁড়ােুুঁ শড় েরা ির 2 (সিি) ির 3 (সিি) ির  4 (সিি) ির  4 (সিি) 

িারসর িািোর িাইরর জিশিসপত্র থোুঁড়া (সম্পমির 

ক্ষমত  া কনর) 
ির 2 (সিি) ির 3 (সিি) ির  4 (সিি) ির  4 (সিি) 

ধ্বংসাত্মে জক্র়োেোপ 

(যার অন্তর্ভ কু্ত হল বাস কথনক কছা াঁডা স্তিম নসর পমরোনি ঘিা 

ধ্বংসাত্মক স্তক্র়িাioকলাপ) ক্ষমতর পমরিাে $100 এর কি 

ির  4 (সিি) 

ক্ষমতর পমরিাে 

$100 এর কি 

 

ির  5 (সিি) 

 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

মারশপি (িারমপি করা যানব  া এি  এলাকা) 
ির  4 (ইএস) 

ির  5 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

মদ/মাদেদ্রিয সংক্রান্ত িীশত েঙ্ঘি (সনঙ্গ রাখা/বেবহার 

করা) 
ির  5 (সিি) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

মদ/মাদেদ্রিয সংক্রান্ত িীশত েঙ্ঘি (বি ) 
ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ধ্বংসাত্মে জক্র়োেোপ 

(যার িনযে আনছ বাস কথনক কছা াঁডা স্তিম নসর কারনে ঘিা 

ধ্বংসাত্মক কাি) ক্ষমতর পমরিাে $100 এর কবমশ 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ক্ষমতর পমরিাে 

$100 এর কবমশ 

ির  5 (ইএস) ির  5 (ইএস) ির  5 (ইএস) 

পরর্থ র্থাোোেীি িরুশর প্রস্থািপর্থ শদর়ে থিররারিা 
ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

আক্রমণ   
ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

এোশিে আক্রমণ (2 অথবা তনতামযক ছাত্রছাত্রীর 

একনযানগ শারীমরক আক্রিে)  

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

দাো/শিিৃঙ্খো়ে ইন্ধি থিাগারিা ির  6 (এইচএস) 
ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

আরে়োস্ত্র োড়া অিয থোরিা অস্ত্র সরে রাখা 
ির  5 (ইএস) 

ির  6 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  7 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  7 (এইচএস) 

ির  5 (ইএস) 

ির  7 (এইচএস) 

আরে়োস্ত্র সরে রাখা 
স্থা়েী িশহষ্কার 

(সমি) 

স্থা়েী িশহষ্কার 

(সমি) 

স্থা়েী িশহষ্কার 

(সমি) 

স্থা়েী িশহষ্কার 

(সমি) 

*O.C.G.A. § 20-2-751.4 

ির  1, 2, 3, & 4 এর পমরোি ম মিুষ্ট বাসমর্মিক এবং এর িনযে সু্কনলর সািম়িক বমহষ্কার অন্তর্ভ কু্ত  ়ি। 

ির  5, 6 এবং 7 এর পমরোনির কক্ষনত্র বাস কথনক এবং সু্কনল সািম়িক বমহষ্কানরর প্রন়িাি  হ়ি। 

(ইএস) শুযুিাত্র প্রাথমিক সু্কনলর ছাত্র, (এিএইচ) িযেি ও উচ্চ মবিোলন়ির মশক্ষাথীরা, (সিি) - প্রাথমিক, িযেি ও উচ্চ মবিোলন়ির 

মশক্ষাথীর 
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িযিহারগত থেৌিে, িঙৃ্খোমূেে শিেল্প ও সংশশ্লষ্ট্ পশরশস্থশতর সংজ্ঞা 
 

স্ক ে এর উরদযারগ থিও়ো পশরণাম 

 

প্রমতটি সু্কল ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা কিন  চলার ি ে এবং উপযকু্ত পমরোি ও হিনক্ষনপর পয ুা়ি প্রন়িাগ 

করার ি ে িাম়িত্বশীল। 

 

ির 1 সরম্মেি: শঙৃ্খলািূলক সংশ়ি সম্পনক ুপডু়িার িা-বাবা অথবা কাউনন্সলনরর সনঙ্গ কফা , ইনিল, মলমখত ক াি অথবা সরাসমর 

কযাগানযাগ করনব  অোডমিম নিির এবং/অথবা মশক্ষক। 
 

ম ম্নমলমখতনির িনযে কয ককান া সিন্বন়ি কিীরা সনম্মল  পমরচাল া করনত পানর : 

মশক্ষক-মশমক্ষকা/ছাত্রছাত্রী 

মশক্ষক-মশমক্ষকা/মপতা-িাতা 

মশক্ষক-মশমক্ষকা/পরািশিুাতা 

মশক্ষক-মশমক্ষকা/ছাত্রছাত্রী/প্রশাসক 

মশক্ষক-মশমক্ষকা/ছাত্রছাত্রী/পরািশিুাতা/মপতা-িাতা 

প্রশাসক/ছাত্রছাত্রী 

প্রশাসক/মপতা-িাতা 

প্রশাসক/মপতা-িাতানির িনযে কিমলনফান র িাযেনি সর্া 

মশক্ষক-মশমক্ষকা/মপতা-িাতার িনযে কিমলনফান র িাযেনি সর্া 

প্রন়িাি  অ ুসানর অ ো ে পক্ষ 

 

ির 2 থেৌিে : সব ককৌশল হনত হনব ব়িস উপনযাগী এবং বেবহার ম মিুষ্ট। 
বশমক্ষক সাফলে অিনু  সাহাযে কনর এি  সম্পক ুগনড তভ লু  

প্রতোশা সম্পনক ুআনলাচ া, কশ্রমেকক্ষ প্রোমল ও প্রতোশা পয ুানলাচ া 

কচানখর কযাগানযাগ 

ব কিে : উচ্চ িনরর  িরিামর 

কিৌমখক সতকতুা: প্রতোশার প্রাক-মশক্ষা 

কিেমরং 

কগ্রড ির িল/সু্কল কাউনন্সলর/ সু্কল িন ামবি/ পডু়িানির ককস িোন িানরর সনঙ্গ আনলাচ া কশ্রমেকনক্ষর অসািথেু/ বেস্তক্তগত পমরচাল া র্াব া সম্পনক ু

পু রুোর অ ুশীল  

সািাস্তিক বেবহারিুখী মশক্ষািা , এবং স্ব-ম ়িন্ত্রনে সাহানযে পডু়িানির ি ে ম রাপি স্থ্া  বেবহার 

সে  সকারর্ে িযে: শপতামাতা/অশভভািকরদে সপািাক আযরত িো হরত পারে িা শিক্ষার্থীরদে পোে িযে সু্কে শিকল্প সপািাক  েিোহ কেরত পারে। 

 

ির 3 থেৌিে : সব ককৌশল হনত হনব ব়িস উপনযাগী এবং বেবহার ম মিুষ্ট। 

 
* কডকাল্ব কাউমে সু্কল মডমিক্ট বানিনির বাযেতািূলক ম নিুনশর মর্মিনত কিসুূমচ লর্ে হনত পানর। 

িযিহারগত চুজির েক্ষয  পডু়িার ি ে একটি মলমখত চভ স্তক্ত অথবা পমরকল্প া মববৃত লক্ষে, উনেশে ও ফলাফল সহ পডু়িার ি ে তার বেবহারগত 

সংশ়ি কিিানত প্রন়িাি ী়ি ব পুেে মবকাশ করা যা়ি।  

আিরে রাখা সু্কনলর সিন়ির আনগ বা পনড ককান া পডু়িানক শৃঙ্খলািূলক কারনে আিনক রাখা  শম বার সহ) 

ইি-স্ক ে হিরক্ষপ অন্তর্ভ কু্ত হনত পানর, মকন্তু সীমিত  ়ি, সোিারনড সু্কল, ও়িাক ুঅোসাই নিে, বেবহার রচ া অথবা পমরবহে মবমযম নষয 

শিক্ষািশিি চুজি  মলমখত মববৃমত যানত থাকনব বেবহার উন্ন়িন  গ্রহেনযাগে পিনক্ষপ তামলকা এবং বে ুা কয সিথ ু মিনত হনব সু্কলকিী অথবা 

িা-বাবা অথবা অমর্র্াবক দ্বারা পাশাপামশ চভ স্তক্তর তামরনখর পু িূেুল়িা  হনব এবং অবশেই স্বাক্ষমরত হনত পডু়িা এবং িা-

বাবা/ অমর্র্াবক দ্বারা   

েেআউি কোম্পানসর মবনশষ িা়িগা কযখান  কসইসব পডু়িারা যানব মপমর়িনডর বামক সি়ি কািানত কশ্রমেকক্ষ কথনক মবস্তিন্ন করা 

হন়িনছ অথবা কিমর কনর এনসনছ, বা ম ়িি লঙ্ঘ  কনরনছ। 

িযাি  সংঘষপুূে ু যোন  করফানরল 

থমন্টশরং একিয প্রািিেস্ক িা শিক্ষার্থীে প্রশত  েত শযশয একিয শিক্ষার্থীরক িাোিাশহক  হােতা, শযরদযশিকা এিং  াহাযে প্রদায 

করেয যাে একটট ইশতিাচক সোে মরর্রেে প্ররোিয। 

মা-িািার োরে িৃঙ্খো 

সতেমতা শচটঠ 

শৃঙ্খলা র্নঙ্গর ি ে বমহষ্কার এডানত ম মিুষ্ট ককান া সিন়ির র্ানলা বেবহানরর রাইি-আপ  

প্রগশতপত্র  একটি প্রগমতপত্র অথবা অোসাই নিে মশি যা পডু়িা ও িা-বাবানক কি়ি ম মিুষ্ট সিন়ির িনযে কশ্রমেনত পডু়িার বশমক্ষক ও 

বেবহারগত উন্নমত সম্পনক ুিা ার সুনযাগ  

থরফাররে সু্কল কাউনন্সলর, স্িভ নডে সানপািু টিি, সি্ভ নডে সানপািু সামর্নুসস, সু্কল সিািকিী, আইইমপ িূলো়ি , কিী অথবা 

অ ো ে উপযুক্ত কিীনক করফানরল  

শিশষদ্ধ োিেম ম  সু্কল স্তক্র়িাকলাপ এবং অমতমকতু িক্ষতা ইনর্ে অথবা সু্কনলর সাযারে বা অ ো ে অংনশ অংশগ্রহে িা া করা  

প িরুদ্ধার অি িীেি  ককান া প্রমশমক্ষত কফমসমলনিির দ্বারা কাঠানিাগত পেমত পমরচাল া কযখান  অংশগ্রেকারীরা ককান া পরীক্ষা করনব তানির 

কািকনিরু ইিািূলক ও অম িািূলক প্রর্াব সম্পনক ুএবং ক্ষমত সংস্কার ও সম্পক ুপু রুোনর আন্তঃবেস্তক্তগত উপা়ি ম ন়ি 

মসোন্ত ক নব।  

িযারিাশ়েং  িা-বাবা/অমর্র্াবক সু্কনলর মিন  মশশু সু্কনল কয কশ্রমেনত পনড কসখান  অংশ ক নব।  

োশফং পডভ ়িার বেবহার মবনবচ া ও প্রমতকার প্রিানবর ি ে সু্কলকিী এবং হ়িনতা অ ো ে বেস্তক্তনির সনঙ্গ ববঠক  

মাদে অপিযিহার সম্পশেমত 

শিক্ষা শিররাি মীমাংসা 

*GRIP থপ্রাগ্রারম (দাশ়েত্বিীে হর়ে িড় হও়ো,  ক্রমিি মমাি সম্ভািিা) অংশগ্রহে করা িরকার 

িাইম এিুরেিি ককান া পডু়িানক কশ্রমেকনক্ষ ঢভকনত সািম়িক িা া 
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অশতশরি হিরক্ষপ - স্ক ে িযিহার শিি মারণ েরর 

অোরযকরর্াটাে সেকর্য (টটচাে সেকর্য) শিরহশভোে সচকশেে 

আচরে সম্পমকতু স্মরেতামলকা 

সু্কনল কগাষ্ঠীর কানছ পাঠান া 

পরািশিুা  

কঘারানফরা সীিাবে রাখা (তত্ত্বাবযান র বেবস্থ্া করা)  িরিামর 

ক্লানস/বানস ছাত্র বা ছাত্রীর আস  সরান া 

মশক্ষা বীশী 

মপতা-িাতা সু্কনল আনস  এবং ছাত্র বা ছাত্রীনক আগনল রানখ  

সু্কনলর িন ামবনির কানছ সুপামরশসহ পাঠান া 

মপতা-িাতা বাস স্টপ পযনু্ত ছাত্র বা ছাত্রীর সনঙ্গ আনস   

সম্ভাবে বেমতক্রিী মশক্ষানক্ষনত্র কিও়িার মবষ়িটি পয ুানলাচ া করা 

সু্কনলর  াস ু এর কানছ সুপামরশসহ পাঠান া  

সম্ভাবে 504 পমরকল্প ার পয ুানলাচ া 

*সু্কল মিবনসর পমরবত ু 

শাস্তিিূলক মলমখত আনরাপ 

পু রা়ি IEP-কত যাও়িা/অমতমরক্ত পমরবতনু র ি ে যারা 504 পমরকল্প া 

বাইনরর এনিস্তন্সর সংযুস্তক্তকরে (মপতা-িাতার উনিোনগ) 

িূলো়ি  

 
*3়ি িনরর িাযেনি হিনক্ষনপর ম াঁখুত প্রিশনু র বেবহার প্রিা  করা ও সততার সানথ  মথর্ভক্ত করা হন়িমছল, অথবা একিা IEP বা 504 পমরকল্প া বতরী করা 

হন়িমছল এবং তা সম্মমতিূলক বাসস্থ্ান র মিনক ইমঙ্গত কনর। 

 

স্ক ে এর উরদযারগ থিও়ো পশরণাম 

 

মরি রাখরিি: সািম়িক বমহষ্কানরর অথ ু হনত পানর সু্কনলর অর্েন্তনর, সু্কনলর বাইনর অথবা বানস যাতা়িানতর কক্ষনত্র সািম়িক বমহষ্কার সু্কনলর 

প্রশাসক কতৃকু কযি  ম য ুামরত হনব। 

 

ির 3 ইি-স্ক ে িশহষ্কার (1-3 শদি): িশহষ্কার েররি স্ক ে 

ির 4 1-5 শদি িশহষ্কার, িশহষ্কার েররি স্ক ে 

ির 5 6-10 শদরির িশহষ্কার (চুজি সহ), েক্ষযমূেে িযিহারগত চুজি সহ িশহষ্কার েররি স্ক ে 

ির 6 দীর্ মস্থা়েী িশহষ্কার/থিো উপে ি পদ্ধশতর শুিাশি প্রর়োিিী়ে 

ির 7 শিতাড়ি/থিো উপে ি পদ্ধশতর শুিাশি প্রর়োিিী়ে 



 

51 

 

িাজিমূেে িযিস্থার িররির সংজ্ঞা 

 

স্ক রের অভযন্তরর সামশ়েে িশহষ্কার 

"সু্কনলর অর্েন্তনর সািম়িক বমহষ্কার" এর অথ ু হল ম ়িমিত ক্লাস কথনক ছাত্র বা ছাত্রীর অপসারে এবং তানক স্থ্া ী়ি সু্কনলর অর্েন্তনর ককান া সািম়িক 

বমহষ্কানরর পমরনবনশ রাখা। ছাত্রছাত্রীর মশক্ষক-মশমক্ষকা সু্কনলর অর্েন্তনর বমহষ্কানরর পমরনবনশ ক্লানসর পডানশা ার কাি কি । স্ক রের অভযন্তরর 

সামশ়েে িশহষ্কাররর অিীরি র্থাোর সম়ে োত্র িা োত্রী পাঠক্রম িশহভূমত জক্র়োেোরপ উপশস্থত র্থােরি িা অর্থিা অংি থিরি িা। 

 

একিয শিক্ষক সু্কে সর্থরক  া রপযিয কো শিক্ষার্থীরক ক্লার  (সযময েোি ক্লা ) উপশস্থত হওোে অযুমশতে অযুরোি িাযারত পারেয। এই 

অযুরোিটট মঞ্িেু কো স ই সক্ষরত্র  ীমািদ্ধ সযখারয এটট ক্লা  শম  কো যারি যা িা সযখারয একটট ক্লা  পেিতীরত আে কো যারি যা। অিেক্ষ 

চূড়ান্ত শ দ্ধান্ত সযরিয। 

 

কছািখাি অপরানযর কক্ষনত্র সু্কনলর অর্েন্তনর সািম়িক বমহষ্কানরর বিনল এবং ছাত্রছাত্রী অথবা মপতা-িাতার অ ুনরাযসানপনক্ষ ছাত্রছাত্রীনক সু্কনল 

পমরনষবা কিও়িার (কযি  সু্কনলর িানঠর িঞ্জাল পমরষ্কার, িুপুনরর আহানরর পনর কিমবল পমরষ্কার ইতোমি) মবকল্পটি মবনবচ া করা কযনত পানর যমি 

সু্কনলর কসই পমরনষবা ছাত্র বা ছাত্রীর ব়িনসর পনক্ষ উপযুক্ত হ়ি, কানির সি়ি তার তত্ত্বাবযা  করা হ়ি এবং মবশ্রািকনক্ষ তানক কাি  া কিও়িা হ়ি। 

 

স্ক রের িাইরর সামশ়েে িশহষ্কার 

"স্বল্পনি়িামি বমহষ্কার" এর অথ ু হল 1-10টি সু্কল মিবনসর ি ে ছাত্র বা ছাত্রীনক সু্কল কথনক অপসারে যা সু্কনলর প্রশাসক কতৃকু ম য ুামরত হনব। 

 

1-3 মিন র সািম়িক বমহষ্কানর সু্কনলর কয কাি বামক পডার সম্ভাব া আনছ, কসগুমল ছাত্রছাত্রী সু্কনল মফনর আসার পর সম্পন্ন হনত পানর। 4-10 টি সু্কল 

মিবনসর ি ে সািম়িক বমহষ্কার করা হনল মপতা-িাতা/অমর্র্াবক সু্কনলর কানির ি ে অ ুনরায করনত পানর  এবং সু্কল চলাকালী  সু্কনল এনস 

পডানশা ার কাি সম্পনক ুকিন  কযনত পানর । স্বল্পনি়িামি বমহষ্কানরর সি়ি ছাত্র বা ছাত্রীনক সু্কনলর সম্পমিনত প্রনবশ করনত কিও়িা হ়ি  া এবং তারা 

সু্কনলর ককান া স্তক্র়িাকলানপ অথবা সু্কনলর অ ুষ্ঠান  অংশ  াও ম নত পানর। 

 

 “িীঘ-ুসিন়ির ি ে স্থ্মগতানিশ” িান  হল ককা ও মশক্ষাথীনক সু্কল কথনক বা সু্কল বাস কথনক) িশ মিন র কবমশ সিন়ির ি ে বমহষ্কার করা, তনব তা 

ককা ওিনতই বতিুা  সু্কল কসনিস্টানরর কথনক কবমশ হনব  া।  িীঘ-ুসিন়ির ি ে স্থ্মগতানিশ আনরাপ করনল কগনল মডমিনক্ট যথাযথ কাযযুারা়ি শু াম  

হও়িা আবশেক।  িীঘ ু সিন়ির ি ে স্থ্মগতানিশ পাও়িা ককা ও মশক্ষাথী, যানক মবকল্প সু্কনল করফার করা হ়িম , কস কহািও়িাক ুপানব  া, কাি পূরে 

করনত পারনব  া, বা কসনিস্টানরর পরীক্ষা়ি বসনত পারনব  া যমি  া মহ়িামরং অমফসার, সুপামরনেনন্ডে/নবাড ুঅফ এডভ নকশন র িন া ীত বেস্তক্ত 

তানক তা করার অ ুিমত কি । িীঘ ু সিন়ির ি ে স্থ্মগতানিশ পাও়িা ককা ও মশক্ষাথী সু্কনলর সম্পমি কর্াগ করনত অ ুনিামিত  ়ি এবং সু্কল সংক্রান্ত 

ককা ও কাযকুলাপ বা অ ুষ্ঠান  অংশগ্রহে করনত পারনব  া। 

 

যমি ককান া ছাত্র বা ছাত্রী িীঘনুি়িামি বমহষ্কানরর শাস্তি পা়ি এবং যমি তানক ককান া মবকল্প সু্কনল পাঠান া  া হ়ি, তাহনল কস কহািও়িাক ু াও কপনত 

পানর, বামক কাি সম্পন্ন করনত অথবা কসমিস্টানরর পরীক্ষা মিনত সিথ ু  াও হনত পানর, যমি  া শু াম  কিকুতাু, সুপামর নি নডি/িন া ীত বেস্তক্ত 

অথবা কবাড ুঅব এডভ নকশ  তানক অ ুিমত  া কি । িীঘনুি়িামি বমহষ্কানরর সি়ি ছাত্র বা ছাত্রীনক সু্কনলর সম্পমিনত প্রনবশ করনত কিও়িা হ়ি  া এবং 

তারা সু্কনলর ককান া স্তক্র়িাকলানপ অথবা সু্কনলর অ ুষ্ঠান  অংশ  াও ম নত পানর। 

 

ককান া ককান া কক্ষনত্র (যা প্রমত প্রামতষ্ঠাম ক মশক্ষাবনষ ু একি  ছাত্র বা ছাত্রীর িনযে সীিাবে)মপ্রস্তন্সপাল সািম়িকর্ানব ছাত্র বা ছাত্রীর সািম়িক বমহষ্কার 

মপমছন়ি মিনত পানর  যমি অপরাযটি প্রামতষ্ঠাম ক কোনলণ্ডার এর একটি গুরুত্বপূে ু সিন়ি সংঘটিনত হন়ি থানক (অথ ুাৎ চূডান্ত পরীক্ষার টঠক আনগ)।  

এটি কসই সব অপরানযর কক্ষনত্র প্রনযািে হরি িা কযগুমলনত কস্টি অথবা কফডানরল এর আই  লঙ্ঘ  করা হ়ি অথবা কযগুমলর সনঙ্গ অস্ত্রশস্ত্র, ম পীড  

অথবা িািকদ্রনবের মবষ়ি যুক্ত থানক। 

 

স্থা়েী িশহষ্কার 

 “বমহষ্কার” িান  হল ককা ও মশক্ষাথীনক বতিুা  কসনিস্টানরর পনরও সু্কল  বা সু্কল বাস) কথনক ম মিুষ্ট সিন়ির ি ে  বাি মিন়ি রাখা। বমহষ্কানরর শাস্তি 

কি়িার ি ে মডমিনক্ট যথাযথ কাযযুারা অ ুসানর শু াম  হও়িা আবশেক।  বমহষ্কার করার সি়ি, ককা ও মশক্ষাথীনক মবকল্প ককা ও সু্কল বা র্াচভ ু়িাল 

সু্কনল উপমস্থ্ত থাকনত কি়িা হনতও পানর,  াও হনত পানর। 

 

শিেল্প স্ক ে 

সয শিক্ষার্থীরক তাে স্থাযীে সু্কে সর্থরক দি (10) শদরযে সিশি  মে সু্কে সর্থরক িশহষ্কারেে শযরদযি সদওো হরেরে তারক শিক্ষাোভ, একারর্শমক  হােতা 

এিং কাউরেশেংরেে িযে একটট শিকল্প সু্করে ভশতয কো হরত পারে। শিকল্প সু্কে শিক্ষার্থীরক একারর্শমক ক্লার  আ রত সদরি যারত শিক্ষার্থী 

গ্রোিরুেিরযে িযে সকার যে সিশর্ট প্ররোিযীেতাগুশে পূেণ কেরত পারে। বিক্ষার্থীরে অিিযই উপবিত র্থােরত হরি এিং সেেভারি তার 

বিেল্প সু্কে অযাসাইনরমন্ট সিূি ি েররত হরি এিং েীঘ িরমোেী সাসরপনসন িা িবহষ্কাররর োররি এেঠে বিেল্প সু্করে কযাগোরনর সমে 

তার িানীে সু্করে িা অনয কোরনা সু্করে বেরর কযরত িা পািযক্রম িবহভূিত কোরনা োয িক্ররম কযাগ বেরত পাররি না। 

 

শিকল্প সু্করেে অো াইযরমন্ট এড়ারত শিক্ষার্থীো DeKalb County School District সর্থরক প্রতোহাে/তোে কেরত পােরি যা। সয  কে শিক্ষার্থীরদে একটট 

শিকল্প সু্করে ভশতয কো হরেরে শযশদযষ্ট স্থাযীে সু্করে শেরে যাওোে আরে তারদেরক অিিেই অিিেই উপশস্থত র্থাকরত হরি এিং  েেভারি স ই সপ্রাগ্রামটট 

 ম্পূণ য কেরত হরি। সয  মি োত্রোত্রীো সু্কে শর্শিে তোে করে এিং পরে শেরে আর  তারদেরক মূে অো াইযরমন্টটট  ম্পূণ য কোে িযে 

স্বেংজিেভারি একটট শিকল্প সু্করে ভশতয কো হরি, যশদ যা শিক্ষার্থী  ুপাশেযরটযরর্ন্ট িা মরযাযীত োো অযুরমাশদত একটট তুেযামূেক শিকল্প শিক্ষা 

সকরে ভশতয যা র্থারক। এোড়াও, সহোশেং অশে াে শ দ্ধারন্তে শভশত্তরত শিক্ষার্থীটটরক তাে আরে সু্করে শেরে আ াে অযুমশত শদরত পারেয। 
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শিক্ষািিীিী 

"মশক্ষা বীশী" এর অথ ু হল ছাত্র বা ছাত্রীনক মকছভ মি   িনর রাখা হনব কয সি়ি কস র্ানলা আচরে করনব বনল প্রতোশা করা হ়ি। যমি ককান া ছাত্র বা 

ছাত্রীর মবরুনে বহু সাক্ষেপ্রিানের মর্মিনত কস কতগুমল অপরায কনরনছ বনল প্রিামেত হ়ি, তাহনল সু্কনলর প্রশাসক, শু াম  কিকুতাু, শাস্তিিূলক 

পিনক্ষপ পয ুানলাচ া কমিটি অথবা কবাড ুঅব এডভ নকশ  তানক মশক্ষা বীশ মহনসনব রাখনত পানর । মশক্ষা বীশ থাকার সি়ি স্থ্া ী়ি সু্কল অথবা সু্কল 

মডমিক্ট এর মবময লঙ্ঘ  করনল আরও শাস্তিিূলক পিনক্ষপ ক ও়িা হনত পানর যার অন্তর্ভ কু্ত হল মডমিক্ট এর আইম  ববয প্রস্তক্র়িার শু াম নত পাঠান া। 

ককান া পডু়িা. কয কিলা-নিাডা শু াম নত অবস্থ্া  করনছ পরবতী শৃঙ্খলািূলক পিনক্ষনপ তার মবতাড  পযনু্ত হনত পানর। 
 

স্ক রের জক্র়োেোপ সম্পশেমত শিশিশিরষি 

কযসব মশক্ষাথীরা বমহষৃ্কত হন়িনছ বা স্থ্মগতানিশ কপন়িনছ তানিরনক বমহষ্কার বা স্থ্মগতানিনশর কি়িাি চলাকালী  সু্কনলর স্প সর করা ককা ও 

কাযকুলানপ অংশগ্রহে করনত কি়িা হনব  া, যার িনযে প্রি বা গ্রোিনু়িশন র অ ুষ্ঠা ও পনড।   ককা ও বাবা-িা বা অমর্র্াবক সমিিা ম ন়ি 

মশক্ষাথীনক সু্কনলর স্প সর করা কাযকুলানপ অংশগ্রহে করনত কি়িার অ ুিমত কচন়ি সু্কনলর মপ্রস্তন্সপালনক আনবি  করনত পানর । সু্কনলর মপ্রস্তন্সপাল 

কসই অ ুিমত খামরি কনর মিনল, বাবা-িা অথবা অমর্র্াবক চূডান্ত মসোনন্তর ি ে যথাযথ আঞ্চমলক সুপামরনেনন্ডনের কানছ আনবি  করনত 

পানর । 
 

সহা়েতাোরী  

প্রমারণে প্রািারযেে উপে শভশত্ত করে, সকারযা শিক্ষার্থী যশদ অযে শিক্ষার্থীরক DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি েঙ্ঘয কেরত  াহাযে করে, পশেকল্পযা করে, 

অংিগ্রহণ করে, উপরদি সদে, প্ররোশচত করে, পোমি য সদে এিং/অর্থিা উত্ াশহত করে তাহরে তারক DCSD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি েঙ্ঘযকােী িরে 

শচশিত কো হরি। এই িেরযে অপোরিে  রঙ্গ যুক্ত শিক্ষার্থীরদে মরতাই তারকও একই িাজি সদওো হরি। 
 

আত্মরক্ষা 

সকাযও শিক্ষার্থী িে প্ররোে কেরে িা িে প্ররোরেে হুমশক শদরে র্থাকরে তা মাত্রাযু ারে যোে ঙ্গত হরত পারে যশদ স  যুজক্তগ্রাহেভারি শিশ্বা  করে 

সয অযে কারোে সিআইশয িরেে আ ন্ন িেিহাে রুখরত শেরে তাে স টট কো প্ররোিয। O.C.G.A. §16-3-21. িেপ্ররোরেে এইেকম আ ে 

িেিহাে/হুমশক সদখারযা এময সক্ষরত্র যুজক্ত ঙ্গত যে সযখারয সু্কে শর্শিরেে কম যচােীো র্টযাটটরত হিরক্ষপ কোে মত কাোকাশে স্থারযই শেরেয। 

তরি, পশেশস্থশত অযু ারে যুজক্তগ্রাহেভারি যতটা প্ররোিযীে, শিক্ষার্থী তাে সর্থরক সিশি িেপ্ররোে কেরত পােরি যা। কমীো হিরক্ষপ কোে পরেও 

িেপ্ররোে চাশেরে সেরে স ই আত্ম-প্রশতেক্ষা শকন্তু প্রশতরোি শহর রি েণে হরি যা। যশদ সকাযও শিক্ষার্থী শযরিে পক্ষ  মর্থ যরয আচেণটট কোে দািী 

িাশযরে র্থারক, তাহরে স  সয শযরিে পক্ষ  মর্থ যরয কািটট করেরেয তা প্রমাণ কোে দাশেত্ব তােই। যশদ সকাযও পশেশস্থশতরত আত্ম-প্রশতেক্ষা 

যুজক্তযুক্ত িরে স্বীকাে কো হে, প্রমারণে গুরুরত্বে শদক সর্থরক সদখা যাে শিক্ষার্থী শিশি েঙ্ঘয করেশয তাহরে স ই অপোরিে িযে সকাযও িাজিমূেক 

িেিস্থা আরোপ কো হে যা। 
 

কিৌচােে এিং েোর রুম 

এই ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা়ি তামলকার্ভক্ত সব অপরায সু্কনলর কশৌচাগার এবং লকার রুি-

এ ছাত্রছাত্রীর আচরনের কক্ষনত্র প্রনযািে হনব। প্রতোশা করা হ়ি কয ছাত্রছাত্রীরা মবশ্রািকক্ষগুমলনক পমরষ্কার-পমরিন্ন এবং ম রাপি রাখনব। এছাডাও, 

এিা প্রতোমশত কয ছাত্রছাত্রীরা মবশ্রািকনক্ষ মবিসৃটষ্টকারী, ম রাপি  ়ি এি  এবং/অথবা অপমরষ্কার অবস্থ্ার কথা প্রশাসকনক িা ানব। 
 

েোর রুম এর মরিয থোরিা থসেরফাি, েযামেিমার, শভশিও থরেিমার অর্থিা েযারমরা থিও়ো োরি িা। এিা মরি রাখরত হরি থে স্ক রের 

থোরিা স্থারি শপ্রজেপারের স স্পষ্ট্ অি রমাদি োড়া থেউ অিয থোরিা িযজির েশি অর্থিা শভশিও তুেরত পাররিি িা। 
 

োত্রোত্রীরদর িিয িাজিমূেে পদ্ধশত 

পাবমলক সু্কল কথনক সািম়িক বমহষ্কার/স্থ্া়িী বমহষ্কার হও়িার আনগ ছাত্রছাত্রীনির আইম  ববয প্রস্তক্র়িার শু াম  পেমতর সুমবযা পাও়িার অমযকার আনছ। 

পেমতগত সুরক্ষার িাত্রা ম র্রু করনব সু্কল কথনক সািম়িক বমহষ্কার/স্থ্া়িী বমহষ্কার কতমি  স্থ্া়িী হনব। উদাহরণস্বরূপ, দি অর্থিা তাররচর়ে েম 

সংখযে স্ক ে শদিরসর িিয সামশ়েে িশহষ্কার েরা হরে, মাশেমি ে িরারষ্ট্রর স শপ্রম থোিম এর আরদি অি ো়েী শুি  িূযিতম আইশি বিি 

প্রজক্র়োর প্রর়োিি। 
 

DeKalb োউশি স্ক ে শিশিক্ট এেগুচ্ছ পদ্ধশতগত স রক্ষা িযিস্থা শিি মারণ েরররে োর ফরে োত্রোত্রীরা আইরির িতম অরপক্ষা অশিে 

বিি প্রজক্র়োর স শিিা পারচ্ছ। পদ্ধশতগুশে শিম্নশেশখত অংরি িণ মিা েরা হর়েরে। 
 

সামশ়েে িশহষ্কাররর িিয স্ক ে প্রিাসরির বিি প্রজক্র়ো 

ছাত্র বা ছাত্রীনক সু্কনলর অর্েন্তনর সািম়িক বমহষ্কার, সু্কনলর বাইনর সািম়িক বমহষ্কার অথবা বাস কথনক িশটি (10) পযনু্ত মিন র ি ে সািম়িক বমহষ্কার 

অথবা অ ো ে উপযুক্ত শাস্তি কিও়িার আনগ সািম়িক বমহষ্কানরর ি ে সু্কনলর প্রশাসম ক ববয প্রস্তক্র়িা অ ুসরে করা হ়ি। যমি মবময লঙ্ঘন র ি ে 10 

মিন র পনরও আরও সি়ি বমহষ্কার করার প্রন়িাি  হ়ি, তাহনল িীঘনুি়িামি বমহষ্কার অথবা স্থ্া়িী বমহষ্কানরর সুপামরশসহ মবষ়িটি সু্কনলর মপ্রস্তন্সপাল এর 

কানছ পাঠানত হনব। 
 

সু্করেে প্রিা শযক  া রপয য িাশে কোে বিঠরক, শিক্ষার্থীরক সমৌশখকভারি িো হরি সয তারক সকায অপোরি অশভযুক্ত কো হরি, সক িা কাো 

স ই অশভরযাে(গুশে) আরোপ করেরে, সক অপোরিে  াক্ষী শেে, এিং কী কী িাজিমূেক িেিস্থা গ্রহণ কোে প্রিাি সদওো হরেরে। শিক্ষার্থীরক 

শযরিে পক্ষ  মর্থ যরযেও  ুরযাে সদওো হরি। সকাযও িাজিমূেক িেিস্থা সযো হরে শিক্ষার্থীে িািা-মা/অশভভািরকে  ারর্থ সযাোরযাে কো হরি। 

র্টযা র্টাে পরে যত িীঘ্র  ম্ভি  াক্ষীরদেরক (সযখারয প্ররযািে) র্টযাে সমৌশখক এিং/িা শেশখত িণ যযা িমা শদরত িো হরি। 
 

িৃঙ্খোরক্ষাোরী দরের শমটিং (শিটিএম) 
 

যখ  ককা ও মপ্রস্তন্সপাল সু্কল কথনক িীঘ-ুসিন়ির ি ে স্থ্মগতানিশ/বমহষ্কার করার আনিশ কি , এবং শাস্তির শু াম  িকুব করার সম্ভাব া থানক, তখ  

মপ্রস্তন্সপাল/িন া ীত বেস্তক্ত, মশক্ষাথীনির মবনহমর়্িারাল কস্পশামলস্ট এবং/বা মশক্ষাথী কয শাখা়ি পডাশু া কনর কসই শাখার মসনস্টি অমফনসর ককা ও 
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প্রমতম মযনক ম ন়ি একটি মডমসমপ্ল্  টিি মিটিং DTM) বসান া হনব, যানত স্থ্মগতানিশ িামর করার প্রথি মি  কথনক পা াঁচ 5) সু্কল মিবনসর িনযে বাবা-

িা/অমর্র্াবকনক আসনত বলা হনব। উপযুক্ত হনল মশক্ষাথীনক আসনত বলা হনব।  ঘি া অ ুসন্ধা  কনর কিখার পনর যত শীঘ্র সম্ভব 

মপ্রস্তন্সপাল/িন া ীত বেস্তক্ত স্িভ নডেস সানপািু টিি ককা-অমডনু িনরর অমফসনক, বা সুপামরনেনন্ডনের িন া ীত বেস্তক্তনক িা ানব । 

মপ্রস্তন্সপাল/িন া ীত বেস্তক্ত ম ম্নমলমখত ডকুনিেগুমল MTSS/RTI ককা-অমডনু ির বা সুপামরনেনন্ডনের িন া ীত বেস্তক্তনক মডমসমপ্ল্  টিি মিটিংন়ির 

 DTM)আনগ বা মিটিংন়ির সি়ি মিনত হনব: সাক্ষী/মশক্ষাথীর ব়িা ; মশক্ষাথীর স্থ্া়িী করকনডরু একটি সাম্প্রমতক কমপ; মশক্ষাথীর কিস্ট করকড ুকানডরু 

একটি কমপ; সব ক্লানস মশক্ষাথীর মশক্ষাগত ও আচরনের কগ্রনডর বতিুা  মস্থ্মত  অগ্রগমতর মরনপািু); উপমস্থ্মত ও অ ুপমস্থ্মতর মি   িকুব করা হন়িনছ 

এবং িকুব করা হনব  া এি  ছভ টি); কিমরনত আসা এবং ক্লাস কছনড চনল যাও়িার সংখো; কারেসহ সু্কনলর পনর আিনক থাকার অোসাই নিে; স্থ্া ী়ি 

সু্কনল শৃঙ্খলা, উপমস্থ্মত এবং মশক্ষার করকড ুও হিনক্ষনপর যথাযথ মববৃমত যার িনযে SST করফারাল, কাউনন্সমলং কসশ  ও তামরখ, কারে, ফলাফল সহ 

বাবা-িা/অমর্র্াবনকর সানথ ববঠনকর মববরে অন্তর্ভ কু্ত রন়িনছ; পুমলশ মরনপানিুর কমপ; কস্পশাল এডভ নকশ , কসকশ  504 বা SST মস্থ্মত  সস্তক্র়ি 

এ নরালনিে বা এই কপ্রাগ্রািগুমলর িনযে ককা ও একটিনত করফারাল); SST মরনপািু; বতিুা  স্থ্মগতানিনশর অ ুনিামিত মচটঠ যানত সু্কল 

অোডমিম নিিনরর তরফ কথনক পমরোনির প্রিাব, এবং ঘি ার প্রাসমঙ্গক অ ে ককা ও তথে বা প্রিাে অন্তর্ভ কু্ত থাকনব। 
 

এই ববঠনকর উনেশে হল সু্কনলর তরনফ সম্পূে ু করা অ ুসন্ধা , শাস্তিিূলক বেবস্থ্া এবং মশক্ষাথী এবং/বা বাবা-িা/অমর্র্াবনকর প্রিি ককা ও তথে 

ম ন়ি িলটির পক্ষ কথনক আনলাচ া করা। এটি অমর্র্াবকনির ববঠক বনল, ককা ও মশক্ষাথীর বা অমর্র্াবনকর আইম  উপনিষ্টা উপমস্থ্ত থাকনত 

পারনব   া। MTSS/RTI ককা-অমডনু ির এবং/বা মশক্ষাথীর শাখা কথনক মডমিক্ট অমফনসর অ ে ককা ও প্রমতম ময DTM-এর ি ে একটি যুস্তক্তগ্রাহে 

সি়িসীিা যায ু করনত পানর এবং িীিাংসা আসন্ন  ়ি বনল কিখা কগনল DTM কশষ কনর মিনত পানর। বাবা-িা/অমর্র্াবক এবং সু্কল যমি শাস্তির বোপানর 

ককা ও মসোনন্ত উপ ীত হ়ি, মডনরক্টর অফ স্িভ নডেস মরনলশ নসর তরফ কথনক কসই ঐকেিনতে সম্মমত িা ান া হ়ি, এবং বাবা-িা/অমর্র্াবক 

মলমখতর্ানব শু াম  িকুব কনর , তাহনল শু াম  বামতল করা হনব। বাবা-িা/অমর্র্াবক যমি শাস্তি এবং DTM-এর চূডান্ত ফলাফল ম ন়ি একিত  া 

হ , অথবা বাবা-িা/অমর্র্াবক যমি DTM-এ উপমস্থ্ত  া থানক , তাহনল শু াম  সূমচম মিুষ্ট সিন়িই সম্পন্ন হনব। মডমসমপ্ল্  টিি মিটিং কযাগানযানগর 

মবমর্ন্ন িাযেি বেবহার কনর সম্পন্ন করা হনত পানর। যমি DTM  া হ়ি বা এই সংমহতা অ ুসানর  া হ়ি, তাহনল শু াম  সূমচম মিুষ্ট সিন়িই সম্পন্ন হনব। 
 

শিশিক্ট এর আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 
 

িেজক্তেতভারি উপশস্থত সর্থরক এিং ভাচুযোে মািেরম শর্শিরেে শুযাশযে প্রজিো  ম্পন্ন হে একিয সহোশেং অশে াে কতৃযক শযশয শিক্ষার্থীে আচেণ 

েঙ্ঘরযে প্রমাণ সিারযয, সযটট প্রমাশণত হরে, দি শদয (10) সু্কে সর্থরক  া রপয য পাওো োড়াও িড় শকেু িাজি সদো হরত পারে।  ুপাশেরন্টরন্ডন্ট 

সহোশেং অশে াে শযরোে করে এিং তারদে আরে সর্থরক শকেু িাযা র্থারক যা। যশদ সকারযা সহোশেং অশে াে শুযাশযে আরেই েঙ্ঘরযে িোপারে শকেু 

সদরয র্থারকয, তাহরে সহোশেং অশে াে প্রমারণে িোপারে শুযরিয এিং পক্ষপাতহীযভারি শ দ্ধান্ত সযরিয এই শযিেতা সদোে পরেই শুযাশয চেরত 

পারে।রকারযা 
 

যখ  সু্কনলর মপ্রস্তন্সপাল ককা ও মশক্ষাথীনক মডমিনক্টর শু াম র কাযযুারা়ি থাকনত বনল , তখ  কসই প্রিাবটি মহ়িামরং অমফসার পয ুানলাচ া কনর 

কিনখ , মযম  টঠক কনর  কয শু াম  করা হনব মক  া। শাস্তিিূলক বেবস্থ্া ক ়িা বা সু্কল মরনসাস ু অমফসানরর SRO) তরফ কথনক সু্কনল কগ্রফতার করার 

মি  কথনক িশ মিন র িনযেই সব শু াম  করনত হনব যমি  া সু্কল মডমিক্ট এবং বাবা-িা/অমর্র্াবক ম নিনির িনযে মি  বাডান ার মবষন়ি একিত 

হ ।  যমি শু াম  করনত হ়ি, তাহনল মশক্ষাথী এবং বাবা-িা/অমর্র্াবকনক শু াম র সি়ি, তামরখ এবং স্থ্া , মবময লঙ্ঘ  ও সম্ভাবে সাক্ষীর তামলকা 

মিন়ি কিৌমখক ও মলমখত ক াটিশ িামর করা হনব। 
 

মডমিনক্টর শু াম র কাযযুারা কগাপ ী়ি এবং ি সাযারে এনত উপমস্থ্ত থাকনত পারনব   া। মশক্ষাথী, তার বাবা-িা বা অমর্র্াবক বা বাবা-িার মলমখত 

অ ুিমত সহ তানির ককা ও প্রমতম ময, এবং তানির সাক্ষীরা শু াম নত উপমস্থ্ত থাকনত পানর , তনব মশক্ষাথীর অ ে ককা ও আত্মী়ি বা বনু্ধনক কসখান  

উপমস্থ্ত থাকার অ ুিমত কি়িা হনব  া।  কাযযুারাগুমল ববিুেমত  উপান়ি করকড ুকরা হ়ি।  সু্কল মডমিক্ট শু াম র সি়ি সতেতা যাচাই করার ি ে 

সাক্ষীনক সি  করনত পানর। মশক্ষাথী এবং বাবা-িা/অমর্র্াবক সাক্ষীনিরনকও আ নত পানর । কয অমর্নযাগ ম ন়ি মবচার করা হনি কসটিনত সাক্ষে 

কি়িার িত প্রিাে সাক্ষীনির কানছ আনছ মক া তা মহ়িামরং অমফসার ম ে়ুি করনব ।  যমি মশক্ষাথী বা বাবা-িা/অমর্র্াবক চা  কয সু্কল মডমিনক্টর 

কিচুারী বা অ ো ে মশক্ষাথী এনস শু াম নত সাক্ষী মিক, তাহনল তানিরনক সু্কল প্রশাসন র সানথ কযাগানযাগ করনত হনব, যারা এই বেস্তক্তনির সি  

করার বেবস্থ্া করনব।  বাবা-িা/অমর্র্াবকনক অবশেই শু াম র 48ঘিার িনযে সু্কনলর সানথ কযাগানযাগ করনত হনব যানত সাক্ষী মশক্ষাথীর বাবা-িার 

কাছ কথনক সম্মমত চাও়িা যা়ি।  মডমিনক্ট শু াম র কাযযুারা চলার সি়ি সাক্ষীরা ককা ও অোিম ু রাখনত পারনব   া যমি  া সাক্ষীনকও কসই ঘি ার 

িান়ি অমর্যুক্ত করা হ়ি বা হনত পানর। 
 

মডমিনক্ট শু াম র কাযযুারা চলার সি়ি কয কয সাক্ষে প্রিাে কি়িা হনত পানর তার িনযে বািব প্রিােও অন্তর্ভ কু্ত থাকনত পানর কযি  িািক বা অস্ত্রশস্ত্র; 

সাক্ষীর সতেতা প্রিানের ব়িা ; ফনিাগ্রাফ; করকমডংু; এবং সাক্ষীর মববৃমত, অ ুসন্ধান র মরনপািু, মশক্ষাথীর পডাশু ার বতিুা  শাখা ও মশক্ষাগত করকড ু

সংক্রান্ত প্রাসমঙ্গক ডকুনিে। “প্রিানের গমরষ্ঠতা বা গুরুত্ব” কিমখন়ি মশক্ষাথীর মবরুনে লঙ্ঘন র অমর্নযাগ প্রিাে করার িা়ি সু্কল মডমিনক্টর উপনর 

বতাু়ি।  মডমিনক্ট শু াম র কাযযুারা চলার সি়ি মশক্ষাথীর ম নির খরনচ আইম  উপনিষ্টার দ্বারা প্রমতম মযত্ব করান ার অমযকার আনছ।  বাবা-

িা/অমর্র্াবক অবশেই মডপািুনিে অফ সু্কল মরনলশ নক শু াম র অন্তত 48 ঘিা আনগ ক াটিশ মিন়ি িা ানব  কয তারা মডমিনক্ট শু াম র কাযযুারা 

চলার আইম  প্রমতম ময রাখনত চা  এবং অোিম নুকও শু াম র অন্তত 48 ঘিা আনগ অবশেই মডপািুনিে অফ সু্কল মরনলশ নসর কানছ উপমস্থ্মতর 

সূচ া মিনত হনব। ক াটিশ িামর করনত  া পারনল শু াম  িুলতভ মব কনর পনরর ককা ও তামরনখ করা হনত পানরযানত সু্কল প্রন়িাি ী়ি বনদাবি এবং/বা 

মডমিক্ট অোিম রু বেবস্থ্া করনত পানর। মডমিনক্ট শু াম র কাযযুারা চলার সি়ি সু্কল মডমিনক্টর পক্ষ কথনক ককা ও অোিম  ুসচরাচর থানক   া, তনব 

মকছভ  কক্ষনত্র অোিম ু থাকনতও পানর । 
 

শর্শিরে শুযাশযে সয কায যিাো চেরি তা সয আদােরত শিচাে চোে মত হরতই হরি এময যে, এিং িজিযো এশভরর্ে সকারর্ে করঠাে শিশিশযরষি 

এরক্ষরত্র প্ররযািে হরি যা।  শতেই সু্করেে শিশি েঙ্ঘয হরেরে যা হেশয এিং িাজি আরোপ কো হরিশকযা তা টঠক কোে  াহাযে কেরত  ি পক্ষই 

প্রা শঙ্গক তর্থে প্রদায কেরত পারে। প্রদত্ত তর্থে কতটা প্রা শঙ্গক তা শযরে চূড়ান্ত শ দ্ধান্ত কেরত সহোশেং অশে াে অযুরমাশদত। শুযাশযরত সয প্রমাণ 

সপি কো হরেরে তাে গুরুত্ব অযু ারে সহোশেং অশে াে শযি যােণ কেরিযরয  শতেই সু্করেে শিশি েঙ্ঘয হরেরে এিং সয িাজি আরোপ কো হরি তা 

টঠক কেরিয। 
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উভে পক্ষ প্রমাণ সপি কোে পরে, প্ররতেক পক্ষরক শযরিরদে যুজক্ত সিষ কোে  ুরযাে সদো হরি। তােপরে শুযাশয সিষ হরি এিং সহোশেং অশে াে 

শিরিচযা  হকারে একারন্ত টঠক কেরিয সয েঙ্ঘয হরেরে এিং প্রমারণে গুরুরত্ব যশদ সদখা যাে সয শিক্ষার্থী েঙ্ঘয করেরে তাহরে যর্থাযর্থ িাজিও 

টঠক কেরিয। যশদ সদখা যাে শিক্ষার্থী সু্করেে শিশি েঙ্ঘয করেশয, তাহরে তারক সু্করে শেরে আ াে অযুমশত সদো হরি। যশদ সদখা যাে শিক্ষার্থী সু্করেে 

শিশি েঙ্ঘয করেরে, তাহরে সহোশেং অশে াে িাজি আরোপ কেরত পারেয, যাে মরিে প্ররিিয পরি যে িযে অশভযুক্তরক সু্করে পাঠারযা সর্থরক শুরু 

করে সু্কে শর্শিে সর্থরক িশহষ্কাে পয যন্ত কো হরত পারে। িািা-মা/অশভভািক শ দ্ধান্ত িাযরত তাে পরেে সু্কে শদির  অশের  সযাোরযাে কেরত 

পারেয। শুযাশযে তাশেখ সর্থরক দি শদরযে মরিে শিক্ষার্থীে িািা-মা/অশভভািকরক একটট শচটঠ পাঠারযা হরি। শিক্ষার্থীে িািা-মা/অশভভািক DeKalb 

County School শর্শিরেে  ুপাশেরন্টরন্ডরন্টে কারে 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083-এ শেশখত অযুরোি িমা শদরে 

সিার্য অে এরু্রকিরযে কারে সহোশেং অশে ারেে শ দ্ধান্ত পুযশি যরিচযাে আরিদয কেরত পারেয। সয তাশেরখ শ দ্ধান্ত গ্রহণ কো হরেরে স ই তাশেখ 

সর্থরক কুশড় (20) কোরেন্ডাে শদির ে মরিে এই অযুরোিটট কো আিিেক। 

 

DEKALB থিািম অি এিুরেিি এর োরে আশপে 

 

শিক্ষার্থীে িািা-মা/অশভভািক DeKalb County School শর্শিরেে  ুপাশেরন্টরন্ডরন্টে কারে 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 

30083-এ শেশখত অযুরোি িমা শদরে সিার্য অে এরু্রকিরযে কারে সহোশেং অশে ারেে শ দ্ধান্ত পুযশি যরিচযাে আরিদয কেরত পারেয। সহোশেং 

অশে াে কতৃযক শ দ্ধান্ত প্রদারযে তাশেখ সর্থরক শিি (20) কোরেন্ডাে শদরযে মরিে ( ািাশহক েুটটে শদয,  েকাশে এিং আইশয েুটট  হ) এই অযুরোিটট 

কেরত হরি। আরিদয পুযশি যরিচযাে শেশখত সযাটটরি সযয সহোশেং অশে ারেে শ দ্ধান্ত সকয ভুে তাে কােণ  হ  হােক র্কুরমন্ট সদো র্থারক। 

সযাটটরি আেও শযশদযষ্ট করে শদরত হরি সয সেকরর্যে সকায অংি িা অংিগুশে উত্তেশিচােপ্রার্থীে যুজক্ত  মর্থ যয করে। সকাযও যতুয প্রমাণ িমা সদো 

অযুরমাশদত যে। 

 

DeKalb কবাড ুঅফ এডভ নকশ  করকড ুপয ুানলাচ া করনব এবং আনবি  পাও়িার তামরখ কথনক সপ্তাহান্ত, সরকামর ও আইম  ছভ টির মি  বানি িশ  10) 

মিন র িনযে মলমখত মসোন্ত িা ানব।  মডমিনক্টর শু াম র কাযযুারা চলার সি়ি বতমর করকনডরু মর্মিনতই DeKalb কবাড ুঅফ এডভ নকশন র মসোন্ত 

ক ়িা হনব।  DeKalb কবাড ুঅফ এডভ নকশ  কিৌমখক মবতক ুবা  তভ  প্রিাে মবনবচ া করনব  া; তনব আনবিন র কথা িাম ন়ি মলমখত যুস্তক্ত িিা কি়িা 

কযনত পানর।  DeKalb কবাড ুঅফ এডভ নকশন র মহ়িামরং অমফসানরর মসোন্ত ম স্তিত, প্রতোহার বা সংনশায  করান ার ক্ষিতা আনছ।।  DeKalb কবাড ু

অফ এডভ নকশন র মসোন্ত গ্রহনের তামরখ কথনক স্তত্রশ  30) কোনলন্ডার মিবনসর িনযে DeKalb County School মডমিনক্টর সুপামরনেনন্ডনের কানছ 

মলমখতর্ানব আনবিন র ক াটিশ  া মিন়ি কস্টি কবাড ু অফ এডভ নকশ নক মসোন্ত পয ুানলাচ া করার আনবি   া করনল, DeKalb কবাড ু অফ 

এডভ নকশন র মসোন্তই চূডান্ত হনব। আনবিন  কয  এই মবষ়িগুমল কি়িা থানক: মবতমকতু মবষ়ি; স্থ্া ী়ি কবানডরু মসোন্ত; এবং কক  মসোন্ত আবার 

পয ুানলাচ া করার আনবি  করনত বলা হন়িনছ তার কারে িাম ন়ি একটি সংমক্ষপ্ত মববৃমত। আনবি  ও কস্টি কবাড ুঅফ এডভ নকশ  অফ িস্তি়ুিার 

সম্মুনখ কাযযুারা চলার এই ক াটিশটির মবষ়িবস্তু O.C.G.A. § 20-2-1160 এবং কস্টি কবানডরু মবময 160-1-3- .04-এ ম মিুষ্ট করা আনছ। 

 

যমি ককান া আনবি  থানক তাহনলই মডমিক্ট মডউ প্রনসস শু াম র অ ুবাি করা হনব। মডপািুনিে অব স্িভ নডে মরনলশ স-এ পডু়িার িা-বাবা মকংবা 

অমর্র্াবক অথবা অোিম নুক অ ুনরায িা ানত হনব শু াম র শ্রবে কমপর ি ে অথবা তানির ম নির খরনচ অ বুাি কমপ পাও়িার ি ে আনিশ মিনত 

হনব। 

 

শিশিক্ট এর আইশি বিি প্রজক্র়োর োড় 

 

মডমিক্ট এর আইম  ববয প্রস্তক্র়িার শু াম র ছাড সম্পূে ু কনর এবং তানত স্বাক্ষর কনর মপতা-িাতা/অমর্র্াবক এবং ছাত্র বা ছাত্রী মডমিক্ট এর আইম  

ববয প্রস্তক্র়িার শু াম  এমডন়ি কযনত পানর  এবং  োযে পমরোিটি গ্রহে করনত পানর । এই ছাড িিা কিও়িার িাযেনি মপতা-িাতা/অমর্র্াক এবং 

ছাত্র বা ছাত্রী মসোনন্তর সনঙ্গ একিত হ  এবং ওই ঘি ার মবষন়ি র্মবষেনত ককান া চোনলঞ্জ অথবা আমপল এডানত পানর । 

 

প্রশতিন্ধী োত্রোত্রী 

 

সয ি শিক্ষার্থী IDEA-এে অিীরয সস্পিাে এরু্রকিয পাে এিং প্রশতিন্ধকতা র্থাকা সয ি শিক্ষার্থী স কিয 504-এে আওতাভুক্ত তারদে সক্ষরত্রও উপশে 

উশেশখত শিষে একইভারি প্ররযািে হরি শুি ু ারর্থ এই অশতশেক্ত পদরক্ষপগুশে র্থাকরি: 

 

প্রবতিন্ধী বিক্ষার্থীরের জনয বিরিষ পবরবিবত (অস্ত্র, মােে, িা গুরুতর িারীবরে ক্ষবত) 

 

1. স্থাযীে সু্কে প্রিা শযক কমীরদে শযি যােণ কেরত হরি সকারযা শিক্ষার্থীে কারে অস্ত্র, মাদক আরে শকযা িা অযে িেজক্তে গুরুতে িােীশেক ক্ষশত 

হরেরে শকযা। যশদ হো াঁ হে, তাহরে A ও B অযু ারে এশেরে যায। 

 

A. িযবতক্রমী বিক্ষা পবরচােে/বর্বিে 504 কোঅবর্িরনেররে উপররর বিষে সিরেি অবিেরে অিবহত েররত হরি। 

• িযবতক্রমী বিক্ষা/কসেিন 504 বর্বিে েমীরা পবরবিবতর তেন্ত েররি এিং িানীে সু্কেরে বনরেিিনা প্রোন েররি। 

• বর্বিে েমীরা এিং িানীে সু্কে েমীরা পেরক্ষপ বির েররত সহরযাবগতা েররি। 

B. িযবতক্রমী বিক্ষা/504 কোঅবর্িরনের িানীে সু্করের সারর্থ কযাগারযাগ েররিন যবে বিক্ষার অিিারন জরুবর পবরিতিরনর 

প্ররোজন হে। 

2. ঘি া সম্পনক ুজ্ঞাত মবনশষ মশক্ষা মশক্ষক, IEP ককস িোন িার অথবা যারা 504 কচ়িারপাস ু। 

3. যমি প্রমতবন্ধকতা থাকা ককা ও মশক্ষাথীনক মডমিনক্ট শু াম র কাযযুারা চলার সি়ি ডাকা হ়ি, তাহনল সু্কনলর ককা ও অোডমিম নিির 

প্রকাশ/মসোন্ত ম েনু়ির মিটিংন়ির সি়ি টঠক করনত কস্পশাল এডভ নকশন র িুখে মশক্ষক/নসকশ  504-এর অমযকতাুর সানথ কযাগানযাগ কনর । 
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4. যমি এি  ম য ুামরত হ়ি কয ওই আচরনের িাযেনি প্রমতবন্ধকতার প্রকাশ ঘনিম , তাহনল সু্কনলর মপ্রস্তন্সপাল IDEA 2004 এর অযীন  ছাত্র বা ছাত্রীর 

মশক্ষা সংক্রান্ত অমযকার সানপনক্ষ মডমিক্ট এর আইম  ববয প্রস্তক্র়িার শু াম র ি ে সুপামরশ কনর । েশদ আচরণটি প্রশতিন্ধেতার প্রোি 

হ়ে, তাহরে োত্র িা োত্রীরে থোর্থা়ে থদও়ো হরি থসই সম্পশেমত শসদ্ধান্ত থিরি IEP এর পে মারোচিা েশমটি অর্থিা িারা 504 এর দে। 

 

হািতিাস, আিে র্থাো অর্থিা অিযািয শিরিষ পশরশস্থশত থর্থরে থফরার পরর োত্র িা োত্রীরে থোর্থা়ে থদও়ো হরি থসই সম্পশেমত 

শিশি। 

 

স্থ্া ী়ি সু্কনল মফনর যাও়িার আনগ কযসব ছাত্র বা ছাত্রী হািতবাস, আিক থাকার কারনে সু্কনলর বাইনর মছল তানির একটি উিরনের সি়িকানলর 

প্রন়িাি  হ়ি। তাছাডাও এি  পমরমস্থ্মত হনত পানর কযখান  সু্কনল একি  বতিুা  ছাত্র বা ছাত্রীর উপমস্থ্মত সু্কনলর বেস্তক্ত এবং/অথবা সম্পমির গুরুতর 

এবং তাৎপযপূুে ু মবপনির ঝুাঁ মক থাকনত পানর। অপরাযিূলক আচরনের অমর্নযাগ অথবা মবচারনকর রান়ির কারনে হািতবাস অথবা আিক থাকার 

পনর মফনর আসা ককান া ছাত্র বা ছাত্রীনক মবকল্প সু্কল কিসূুমচনত রাখা হনব  ামক তানক তার স্থ্া ী়ি সু্কনল কফরত কিও়িা হনব তা ম য ুারনের ি ে একটি 

মবময রচ া করা হন়িনছ। DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট এই সব ছাত্রছাত্রীনির প্রামতষ্ঠাম ক পডানশা া এবং সািাস্তিক িক্ষতাগুমল পু রা়ি গনড কতালার 

সুনযাগ কি়ি যানত িসৃের্ানব তানির স্থ্া ী়ি সু্কনল উিরে ঘিনত পানর। এই ম য ুারে করার কক্ষনত্র প্রাথমিক মবচায ু মবষ়িগুমল হল মফনর আসা ছাত্র বা 

ছাত্রীর মশক্ষার চামহিা এবং অ ো ে ছাত্রছাত্রী ও কিীনির ম রাপিা। 

 

অন ক কক্ষনত্র কসই আচরেটি খুবই গুরুতর হনত পানর যা সম্পমি সংক্রান্ত অপরায কথনক শুরু কনর গুরুতর কযৌ  অপরায অথবা অ ো ে মহংসাত্মক 

স্তক্র়িাকলাপ হনত পানর। কযসব ছাত্র বা ছাত্রীনক মবচারনকর রা়ি অ যুা়িী এইসব অপরানয কিাষী সাবেি করা হন়িনছ তানির মডপািুনিি অব িনুর্ াইল 

িামস্টস (DJJ) অথবা িনুর্ াইল ককািু এর অযীন  একটি ম রাপিা পমরকল্প া়ি রাখা হনত পানর। মফনর আসা ছাত্র বা ছাত্রীর কক্ষনত্র এই পমরকল্প াগুমল 

ম মিুষ্ট মকছভ  মবমযম নষয বলবৎ করনত পানর; কযি , কসই ছাত্র বা ছাত্রীনক একটি ম মিুষ্ট ব়িনসর মশশুনির কাছাকামছ থাকার অ ুিমত  া কিও়িা , ক্ষমতগ্রি 

বা কসইযরন র মশশুনির সাহচনয ু থাকা, অথবা সব সি়ি একি  প্রাপ্তব়ি্স্ক বেস্তক্তর তত্ত্বাবযান  রাখা। 

  

মকছভ  কক্ষনত্র মশক্ষাথীনিরনক DeKalb বা অ ে সু্কল মডমিক্ট বা কবসরকামর সু্কল কথনক স্থ্মগত বা বমহষ্কার করা হনত পানর, এবং স্থ্মগতানিশ বা বমহষ্কার 

করার কি়িাি এখ ও সম্পূে ু হ়িম ।  O.C.G.A. § 20-2-751.2) অ ো ে কক্ষনত্র, কযসব মশক্ষাথীরা ককা ও গুরুতর অপরায বা অপ্রাপ্তব়িস্কনির অপরায, 

যা হ়িনতা প্রাপ্তব়িস্ক করনল গুরুতর অপরায মহনসনবই গেে হত, তার ি ে িান়ির করা তথে, তা করার ি ে, তা করার ি ে অমর্যকু্ত, বা মবচারপ্রাপ্ত 

হও়িা়ি স্থ্মগতানিশ কপন়িনছ বা বমহষৃ্কত হন়িনছ, তারা আবার র্মত ুবা এ নরালনিে করানত পানর।  O.C.G.A. § 20-2-768) এটি িন  অ ো ে প্রশ্নও 

িাগানত পানর, কযি  বমহষ্কার করা বা স্থ্মগতানিশ পাও়িার বামক সিন়ির ি ে মশক্ষাথীনক মক পুনরাপুমরই বাি রাখা হনব  ামক ককা ও মবকল্প কপ্ল্সনিে 

কি়িা হনব। 

 

এইসব ছাত্রছাত্রী সু্কনল মফনর আসার আনগ তানির মডপািুনিি অব কসফ সু্কলস্ অোণ্ড স্িভ নডিস্ মরনলশ স্ এর কানছ সুপামরশসহ পাঠান া হনব। 

মডপািুনিি এর কিীরা সব সংমিষ্ট তথে সংগ্রহ এবং পয ুানলাচ া করনব  যার অন্তর্ভ কু্ত হল ছাত্রছাত্রীর মপতা-িাতা মিনত চা  এি  কয ককান া তথে 

এবং তারপনর তা াঁরা ছাত্র বা ছাত্রীনক ককাথা়ি রাখা যা়ি তা ম য ুারে করনব । এই পয ুানলাচ ার ি ে মপতা-িাতা উপমস্থ্ত থাকনত পানর  এবং তথে 

সরবরাহ করনত পানর । উমকলনির উপমস্থ্ত থাকার অ ুিমত কিও়িা হনব  া। 

 

কযসব মপতা-িাতা মডপািুনিি অব কসফ সু্কলস্ অোণ্ড স্িভ নডি মরনলশ স্ কতৃকু ম য ুামরত কয অবস্থ্ান  ছাত্র বা ছাত্রীনক রাখা হনব কস বোপানর একিত 

হনব   া, তাাঁরা মডমসমপ্ল্ ামর অোকশ  মরমর্উ কমিটি'র (DARC) কানছ ম য ুারনের পনর মত টি সু্কল মিবনসর িনযে পু মবনুবচ ার ি ে অ ুনরায পাঠানত 

পারনব । DARC মডপািুনিি অব কসফ সু্কলস্ অোণ্ড স্িভ নডি মরনলশ স্ এর অযীন  কাি কনর এবং ছাত্রছাত্রীনির মবরুনে শাস্তিিূলক বেবস্থ্া গ্রহনের 

প্রন়িাি  এি  মবষন়ি মপতা-িাতা/অমর্র্াবনকর মবনশষ অ ুনরাযগুমল মবনবচ া এবং কসই সংক্রান্ত মসোন্ত ক ও়িার ি ে অ ুিমতপ্রাপ্ত। মডপািুনিি 

অব কসফ সু্কলস্ অোণ্ড স্িভ নডি মরনলশ স্ কথনক প্রাপ্ত তথে এবং অ ো ে পক্ষ প্রিি ককান া অমতমরক্ত তনথের পু মবনুবচ ার মর্মিনত DARC সর্া 

কডনক ছাত্র বা ছাত্রীনক ককাথা়ি রাখা হনব তা ম য ুারে করনব। কযসব মপতা-িাতা মডমসমপ্ল্ ামর অোকশ  মরমর্উ কমিটির ছাত্রছাত্রীনক রাখার বোপানর 

গৃহীত মসোনন্তর সনঙ্গ একিত হনব   া, তাাঁরা কসই ম য ুারনের পনর মত টি (3) সু্কল মিবনসর িনযে O.C.G.A. § 20-2-754 অ ুযা়িী মডমিক্ট এর আইম  

ববয প্রস্তক্র়িার শু াম র ি ে অ নুরায করনব । 

 

উপনর বমেতু মবময ছাত্রছাত্রীনির ককাথা়ি রাখা হনব কসই সম্পমকতু অ ো ে পমরমস্থ্মতনতও কসফ সু্কলস্ অোণ্ড স্িভ নডি মরনলশ স্ প্রশাসনকরা কযি  

উপযুক্ত বনল িন  করনব  কতি র্ানব বেবহার করনত পারনব । োত্রোত্রীরদর থোর্থা়ে রাখা হরি থসই সংক্রান্ত শসদ্ধান্ত প্রশতটি শিশদমষ্ট্ 

পশরশস্থশতর শভশিরত থিও়ো হরি। সব পয ুান়ি ছাত্রছাত্রীনির ককাথা়ি রাখা হনব কসই মসোন্ত ব়িস, হািতিানসর বিঘেু, অমর্নযানগর প্রকৃমত, ককান া 

শাস্তিিূলক আনিশ িামর আনছ মক  া, ম রাপিা সম্পমকতু সম্ভাবে উনদ্বগ অথবা মশক্ষা প্রস্তক্র়িা়ি মবি ঘিা, বতিুা /অতীত শাস্তির ইমতহাস ইতোমিএর 

ওপর মর্মি কনর ক ও়িা হনব। উিাহরেস্বরূপ, গুরুতর মহংসাত্মক অপরানযর সাযারে কশ্রমের্ভক্ত ম ম্নমলমখত অপরাযগুমলর পমরোনি সু্কনলর প্রশাসক 

মডপািুনিি অব কসফ সু্কলস্ অোণ্ড স্িভ নডি মরনলশ স্ এর কানছ মবষ়িটি সুপামরশসহ পাঠানব : 

 

• শারীমরক আক্রিে যার ফনল ককউ গুরুতর আহত হন়িনছ  

• অস্ত্রশনস্ত্রর বেবহার হন়িনছ এি  শারীমরক আক্রিে 

• স্বার্ামবক কারে ছাডা অ ে ককান া কারনে িৃতভ ে (খু ) 

• কবআইম র্ানব হরে করা 

• যষেু 

• িারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ম ন়ি ডাকামত (সশস্ত্র ডাকামত) 

• িারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র  া ম ন়ি ডাকামত 

• কযৌ  আক্রিে (যার িনযে যষেু অথবা কযৌ  অপরায অন্তর্ভ কু্ত  ়ি) 

• কযৌ  অপরায 

• অপ্রাপ্তব়িস্ক কছনলনিন়ির সনঙ্গ অনশার্  স্বাযী তা ক ও়িা 
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এছাডাও, প্রচভর পমরিানে ম ়িমন্ত্রত সািগ্রী উৎপাি , মবস্তক্র করা অথবা এক স্থ্া  কথনক অ েত্র কবআইম র্ানব ম ন়ি যাও়িার অমর্নযাগ করা হন়িনছ 

এি  অপরাযও এর অন্তর্ভ কু্ত হনব। 

 

পৃষ্ঠা এর সংজ্ঞা অ ুযা়িী যখ  সু্কনলর এস্তক্ত়িারর্ভক্ত স্থ্ান  একি  ছাত্র বা ছাত্রীর আই  লঙ্ঘন র ঘি া ঘনি তখ  সব মপ্রস্তন্সপাল ছাত্রছাত্রীর 

আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকাটি অ ুসরে করনব । এইসব কক্ষনত্র সাযারে শাস্তিিূলক পেমত অ ুসরে করা 

হনব। 

 

এই শিশি প্রশতিন্ধী োত্রোত্রীর থক্ষরত্র প্ররোিয হরি িা।  প্রশতিন্ধী োত্রোত্রীরদর সরাসশর শিপািমরমি অি এরক্সপিিাে এিুরেিি এর 

োরে অর্থিা 504 পশরেল্পিার োত্রোত্রীরদর িারা 504 এর থো-অশিমরিির এর োরে পাঠারিা হরি। 

 

অি সন্ধাি 

 

সু্কনল আই  শৃঙ্খলা বিা়ি রাখনত এবং ছাত্রছাত্রী অথবা সু্কনলর কিীনির ম রাপিা এবং কলোে সুরমক্ষত রাখনত সু্কল কতৃপুক্ষ ককান া ছাত্র বা ছাত্রীনক 

সাচু করনত পানর, ছাত্রছারীর লকার, কডস্ক এবং কিমবল অথবা ছাত্র বা ছাত্রীর গামড ম ম্নবমেতু পমরমস্থ্মতনত সাচু করনত পানর এবং অ ুসন্ধান  প্রাপ্ত 

কবআইম , অ  ুনিামিত অথবা কচারাই িাল বানি়িাপ্ত করনত পানর। 

 

এই ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা়ি কযি  বেবহৃত হন়িনছ, "অ  ুনিামিত" পমরর্াষাটির অথ ু 

হল ছাত্রছাত্রী অথবা সু্কনলর কিীনির স্বাস্থ্ে অথবা ম রাপিার পনক্ষ মবপজ্জ ক অথবা সু্কনলর ককান া আই সম্মত অ ুষ্ঠা , উনেশে অথবা প্রস্তক্র়িা়ি 

মবি সৃটষ্ট করনত পানর এি  কয ককান া সািগ্রী অথবা এি  ককান া সািগ্রী যা সু্কনলর মবমযনত অ  ুনিামিত বনল বে ুা করা হন়িনছ এবং যা ছাত্র বা 

ছাত্রীর কানছ আনগ কথনকই লর্ে। 

 

এই ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার বে ুা অ সুানর যখ  ককান া ছাত্র বা ছাত্রী অ ুসন্ধা  অথবা 

বানি়িাপ্ত করার অ ুিমত মিনত বেথ ু হনব, তখ  তা শাস্তিিূলক বেবস্থ্া গ্রহনের কারে বনল মবনবচ া করা হনব। 

 

সু্কনলর কিী কতৃকু পমরচামলত সব অ ুসন্ধা  কসই অ ুসন্ধান র উনেনশের সনঙ্গ যুস্তক্তসম্মতর্ানব সম্পমকতু হনত হনব এবং ছাত্র বা ছাত্রীর ব়িস,মলঙ্গ 

এবং তার আই  লঙ্ঘন র যর  অ ুযা়িী অমতমরক্ত অ মযকারিূলক হও়িা চলনব  া। 

 

িযজিগত তল্লাশস 

 

ছাত্র বা ছাত্রীর শরীর এবং/অথবা তার বেস্তক্তগত স্তিম সপত্র (কযি  িাকার বোগ, বইন়ির বোগ ইতোমি) তোমস করা হনত পানর যখ  সু্কনলর কিকুতাুর 

এি  সনদহ করার যুস্তক্তসম্মত কারে ঘিনব কয তোমসর ফনল আই  লঙ্ঘ , ছাত্র বা ছাত্রীর আচরেমবময অথবা স্থ্া ী়ি সু্কনলর মবময লঙ্ঘন র ঘি া 

প্রকামশত হনব। 

 

যমি ছাত্র বা ছাত্রীর শরীর স্পশ ু কনর তোমস করা হ়ি, তাহনল তা ছাত্র বা ছাত্রীর একই সিমলনঙ্গর ককান া সু্কল কিকুতাু কতৃকু পমরচামলত হনব এবং 

কযখান  সম্ভব একি  প্রাপ্তব়িস্ক বেস্তক্ত সাক্ষী থাকনব । যমি সু্কনলর কিকুতাুর এি  সনদহ করার যুস্তক্তসম্মত কারে থানক কয ছাত্র বা ছাত্রীর শরীনরর 

িনযে এি  ককান া স্তিম স আনছ যা ছাত্রছাত্রী অথবা অ ো েনির তাৎক্ষমেক মবপনির কারে হনত পানর, তাহনল কসই ছাত্র বা ছাত্রীনক পৃথক রাখা 

হনব, সু্কনলর একি  মরনসাস ু অমফসারনক িা ান া হনব এবং উপযুক্ত শাস্তিিূলক বেবস্থ্া গৃহীত হনব। 
 

উপযুক্ত পমরমস্থ্মতনত তোমসর অন্তর্ভ কু্ত হনত পানর ববিুেমত  সরঞ্জানির বেবহার কযি  হানত যরা যা়ি এি  যাতভ  শ াক্তকারী সরঞ্জাি অথবা মর্তর 

মিন়ি কহাঁনি চনল যাও়িা যা়ি এি  যাতভ  শ াক্তকারী িরিা।  তোমসর কক্ষনত্র িািক অ ুসন্ধা কারী কুকুরনক কানি লাগান া কযনত পানর। 

 

েোর, থিস্ক এিং থিশিরের তল্লাশস 

 

মশক্ষাথীর লকার, কডস্ক এবং কিমবল সু্কনলর সম্পমি এবং সব সিন়িই তা সু্কনলর ম ়িন্ত্রনের অযীন ই থাকনব। কয সু্কনল লকার কি়িা হনব কসই প্রমতটি 

সু্কনলর মপ্রস্তন্সপালরা ম স্তিত করনব  যানত প্রনতেক মশক্ষাথীনক লকার কি়িার পূনব ু মলমখত ক াটিশ িামর কনর িা ান া হ়ি কয সু্কল আমযকামরকরা লকার 

পমরিশ ু ও তোমশ করনব ।  প্রনতেক সু্কল লকানরর সব কমম্বন শন র ডভ মপ্ল্নকি চামব বা করকড ুরাখনব এবং এি  ককা ও অর্োস এডান ার কচষ্টা 

করনব যার ফনল মশক্ষাথীরা কর্নব ক ়ি কয লকার তানির একিত্র ম ়িন্ত্রনে রন়িনছ। 

 

কয ককান া সিন়ি কয ককান া কারনে সু্কল কতৃপুক্ষ ককান া ক াটিশ ছাডাই, ছাত্র বা ছাত্রীর সম্মমত  া ম ন়ি এবং ককান া তোমস ও়িানরি ছাডাই সিন়ি 

সিন়ি লকার, কডস্ক এবং কিমবনলর সাযারে অ ুসন্ধা  পমরচাল া করনব । লকার, কডস্ক এবং কিমবলগুমল পরীক্ষা কনর কিখার ি ে সু্কল মডমিক্ট K-9 

ইউম ি বেবহার করনত পানর। কযসব স্তিম স সু্কনল আ া হ়ি এবং লকার, কডস্ক অথবা কিমবনল রাখা হ়ি কসগুমলর যুস্তক্তসম্মত কারনে তোমস হনত পানর। 

 

গাশড় তল্লাশস  

 

মবনশষ সুমবযা মহনসনব ছাত্রছাত্রীনক সু্কনলর এলাকার িনযে গামড রাখনত কিও়িা হ়ি, অমযকার মহনসনব  ়ি। ছাত্র বা ছাত্রীরা কযখান  গামড রানখ সু্কনলর 

কসই স্থ্া গুমলর ওপর রুটি   িরিামর চাল ুরাখার এবং সু্কনলর সম্পমির িনযে রাখা ছাত্র বা ছাত্রীর গামডটির বাইনরর মিক কথনক পমরিশ ু করার 

অমযকার আনছ। কস্টি এর আই  একি  ছাত্র বা ছাত্রীনক সু্কনলর এলাকার িনযে রাখা গামডর িনযে আনি়িাস্ত্র রাখার অ ুিমত কি়ি  া। 
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যখ ই সু্কল কতৃপুনক্ষর এি  সনদহ করার যুস্তক্তগ্রাহে কারে থাকনব কয মর্তনর কবআইম , অ  ুনিামিত অথবা কচারাই স্তিম সপত্র আনছ, তখ ই ছাত্র 

বা ছাত্রীর গামডর অর্েন্তরটি পরীক্ষা করা হনত পানর। এই যরন র  িরিামর এবং পমরিশ ু ক াটিশ ছাডাই, ছাত্র বা ছাত্রীর সম্মমত  া ম ন়ি, এবং 

তোমসর ও়িায ুাি ছাডা পমরচামলত হনত পানর। 

 

কযসব ছাত্রছাত্রী সু্কনলর সম্পমির মর্তনর গামড রানখ, তানির উপনরাক্ত তোমস করার অমযকার সম্পনক ুক াটিশ কিও়িা হনব; তনব, এই যরন র ক াটিশ 

মিনত বেথ ু হও়িার অথ ু এই  ়ি কয অ ুিমত থাকনল সু্কনলর কিকুতাুরা গামডর মর্তনরর অংশ তোমস কনর কিখনত পারনব   া। 

 

তল্লাশসর ফোফে 

যমি তোমসনত প্রকাশ পা়ি কয কফডানরল, কস্টি অথবা স্থ্া ী়ি আই  লমঙ্ঘত হন়িনছ, তাহনল আই  বলবৎকারী কতৃপুক্ষনক িা ান া হনত পানর 

যানত তাাঁরা উপযুক্ত পিনক্ষপ গ্রহে করনত পানর । 
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অস্ত্রিস্ত্র স্ক রের িাইরর রাখা 
 

সু্কে বনরাপরে রাখা 

 

প্রনতেক ছাত্রছাত্রীই চা়ি কয তার সু্কলটি ম রাপি ও সুরমক্ষত থাকুক এবং কস তা পাও়িার কযাগে। এই কারনে সু্কল মডমিক্ট এবং সু্কলগুমলর সু্কনল, সু্কল 

বানস এবং সু্কনলর উনিোনগ পমরচামলত অ ুষ্ঠান  অস্ত্রশস্ত্র এবং মহংসাত্মক ঘি া প্রমতনরায করার ি ে মবময আনছ। 

 

সু্করে অস্ত্র আযাে িযে শিক্ষার্থীরদে িশহষ্কাে কো হরত পারে। এোড়াও, সু্করে শকেু অস্ত্র আযা হরে তা িজিযোে আইরযে অিীরয একটট "শযি যাশেত 

অপোি"। এে মারয হে সয 17 িেরেে কম িে ী শিক্ষার্থী অপোিীরদে সু্করে, সু্কে িার , িা সু্করেে স্পেেকৃত সকারযা অযুষ্ঠারয অস্ত্র িহয িা োখাে 

িযে সগ্রিাে কো হরত পারে এিং একটট যিু আটক সকরে োখা হরত পারে। 17 িেে িা তাে সিশি িে ী শিক্ষার্থীরদে িযে, এই অপোি অপোরিে 

পশেমাণ অযু ারে সদাষী  ািেি হরত পারে এিং কাোদণ্ড হরত পারে। 

 

সারা কিনশর মবমর্ন্ন স্থ্ান র সু্কলগুমলনত কফডানরল আই  অ ুযা়িী ছাত্রছাত্রী সংক্রান্ত শাস্তিিূলক  ীমতর শত ুহল সু্কনল আনি়িাস্ত্র ম ন়ি আসা অথবা 

সু্কনলর সম্পমিনত (যার িনযে সু্কল বাসও অন্তর্ভ কু্ত) সনঙ্গ আনি়িাস্ত্র রাখার কারনে িূযিতম এেটি েযারেণ্ডার িেররর িিয স্থা়েী িশহষ্কার করা 

হনব। এর পমরোিস্বরূপ, DeKalb এর একটি  ীমত আনছ যানত আনি়িাস্ত্র সনঙ্গ রাখার ি ে সব DeKalb সু্কল কথনক  েূ তি একটি কোনলণ্ডার বনষরু 

ি ে স্থ্া়িী বমহষ্কার করা হনব। 

 

অিয েী িররির অস্ত্রিস্ত্র রাখরে স্থা়েী িশহষ্কার হরত পারর? 

 

সু্কনল, সু্কল বানস অথবা সু্কনলর অ ো ে সম্পমিনত, অথবা সু্কনলর অ ুষ্ঠান  কয ককান া যরন র ছভ মর, কু্ষনরর কব্লড (যার অন্তর্ভ কু্ত হল বাে কািার যন্ত্র), 

কচ , পাইপ, রেক্রীডার সরঞ্জাি, িুগুর, মবমব বদকু অথবা কপনলি বদকু এবং গুমল বারুি ইতোমির িত স্তিম স সনঙ্গ থাকনল তা ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময 

- ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার মবময লঙ্ঘ  মহনসনব মবনবমচত হনব এবং এর ফনল সু্কল কথনক স্থ্া়িী বমহষ্কার করা হনত 

পানর।   অনস্ত্রর পূে ুাঙ্গ তামলকার ি ে কিখ ু পৃষ্ঠা 29-30) 

 

বিক্ষার্থীরের জনয তর্থয: তাহরে তুবম বে েররত পার? 

 

কতািার সু্কল এবং বনু্ধনির ম রাপি রাখার কানি অংশ ম ন়ি সু্কল ম ন়ি গব ু কবায কনরা এবং ম নির ও বনু্ধনির প্রমত সম্মা  কিখাও। 

 

• থোরিা োররণই স্ক রে অস্ত্রিস্ত্র আিরি িা অর্থিা অিয থোরিা োত্র িা োত্রীর োে থর্থরে অস্ত্রিস্ত্র গ্রহণ েররি িা অর্থিা অিয 

থোরিা োত্র িা োত্রী থতামার েোর, থিস্ক, গাশড় অর্থিা শিিস্ব জিশিসপরত্রর মরিয অস্ত্রিস্ত্র রাখরত থদরি িা। 

 

• থতামার িন্ধ রদর িরো থদখারিার িিয, স রক্ষার িিয অর্থিা অিয থোরিা োররণই থেি তারা অস্ত্রিস্ত্র শির়ে স্ক রে িা আরস।  

 

• েশদ তুশম স্ক রে অর্থিা স্ক ে িারস থোরিা অস্ত্রিস্ত্র থদখরত পাও অর্থিা থস শিষর়ে শুিরত পাও, তাহরে অশিেরম্ব শিক্ষে-

শিশক্ষো অর্থিা প্রিাসেরে িািাও (তুশম অি ররাি েররত পার োরত থতামার িাম িযিহার েরা িা হ়ে)। 

 

কেন সু্কেগুবেরে বনরাপে েরার জনয জবডত হরত হরি? 

 

ছাত্রছাত্রীরা অবশেই এর সনঙ্গ যকু্ত হনব কারে সু্কনল অস্ত্রশস্ত্র কয সিসো বতমর কনর তা গুরুতর হনত পানর এবং ছাত্রছাত্রীরা যুক্ত  া হনল এই সিসোর 

সম্পূে ু ম রস  হনব  া।  সারা কিনশর মবমর্ন্ন স্থ্ান র ছাত্রছাত্রীরা বনলনছ, "যনথষ্ট হন়িনছ"। সু্কলনক ম রাপি এবং অস্ত্রশস্ত্র কথনক িুক্ত রাখনত এই সব 

ছাত্রছাত্রীরা আরও সস্তক্র়ি আগ্রহ কিখানি। এইসব ছাত্রছাত্রীরা িা ানি কয অস্ত্রশস্ত্র কিখনত কপনল কস সম্পনক ুিা ান া হনব, তা সু্কনল কযই আ ুক 

 া কক । 

 

েখি এই সতেমিাতমা েশড়র়ে পরড় থে অস্ত্রিস্ত্র র্থােরে তা িাশির়ে থদও়ো হরি, তখি োত্রোত্রীরদর স্ক রে অস্ত্রিস্ত্র আিার সম্ভািিা েরম ো়ে। 

 

17 িের অর্থিা তার থিশি ি়েসী োত্রোত্রীরদর প্রশত এেটি শিরিষ িাতমা 

 

যমি কতািার ব়িস 17 বছর অথবা তার কবমশ হ়ি এবং যমি কতািানক সু্কনল, বানস অথবা সু্কনল রাখা কতািার গামডনত অস্ত্রশস্ত্রসহ যরা হ়ি, তাহনল কতািার 

মবরুনে গুরুতর অপরারির অশভরোগ আ া হনত পানর। গুরুতর অপরানয অমর্যুক্ত হনল কতািার একিা করকড ুথাকনব যার পমরোনি কতািানক 

কনলি, কিকম কোল সু্কল এবং কস াবামহ ীনত গ্রহে  াও করা হনত পানর। এর ফনল কতািার চাকমর কপনত অথবা কর্াি মিনতও অসুমবযা হনত পানর। 

 

োত্রোত্রীর আচরণশিশি - োত্রোত্রীর অশিোর, দাশ়েত্ব এিং চাশরজত্রে উন্নশত প জিো 

 

ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা়ি সব ছাত্রছাত্রীনির এিা খুব স্পষ্টর্ানব বলা আনছ কয সু্কনল অস্ত্রশস্ত্র 

ম ন়ি আসা যানব  া। ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা়ি অস্ত্রশস্ত্র এবং অ ো ে মবপজ্জ ক সািগ্রী 

সম্পনক ুছাত্রছাত্রীনির ি ে গুরুত্বপূে ু তথে কিও়িা আনছ। 
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এিা মরি রাখা গুরুত্বপূণ ম  

 

যমি িস্তি়ুিার অস্ত্রশস্ত্র সম্পমকতু আই  লমঙ্ঘত হ়ি, তাহনল ছাত্র বা ছাত্রীনক: 

 

থগ্রফতার েরা হরত পারর 

প শেরির গাশড়রত রাখা হরত পারর 

থিরে অর্থিা আিে থেরে শির়ে োও়ো হরত পারর 

থিরে োও়োর সািা হরত পারর 

েরর্থষ্ট্ পশরমারণ িশরমািা আদােরত শদরত হরত পারর 

শিক্ষািশিি শহরসরি রাখা হরত পারর 

স্ক ে থর্থরে িশহষ্কার েরা হরত পারর 

 

প্রশতররাি এিং হিরক্ষপ 

অস্ত্রশস্ত্র সু্কনলর বাইনর রাখনত সু্কল মডমিক্ট কী করনছ? কবশ কতগুমল পমরকল্প া বেবহার করা হনি কযি : 

• ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকাটি সব ছাত্রছাত্রীর িনযে বি  করা যানত তারা িা নত 

পানর কয অস্ত্রশস্ত্র আই  এবং সু্কনলর মবমযর মবনরাযী; 

• ছাত্রছাত্রীনক িা ান া কয সু্কনলর কিকুতাুরা লকার, কডস্ক, কিমবল. গামড এবং বেস্তক্তগত স্তিম সপত্র তোমস কনর কিখনত পানর ; 

• মপতা-িাতানক িা ান া কয সু্কনল অমযকাংশ অস্ত্রশস্ত্রই বামড কথনক আনস; 

• িারুদ এিং মাদক-শুাঁকারযা কুকুে িেিহাে করে এরোরমরোভারি আরেোস্ত্র এিং মাদরকে অযু ন্ধায; 

• সু্কনল বইন়ির বোনগর বেবহার ম ়িন্ত্রে অথবা সীমিত রাখা; 

• ছাত্রছাত্রীরা সু্কনল অথবা সু্কল বানস অস্ত্রশস্ত্র ম ন়ি এনল তানির বমহষ্কার করা; 

•  িরিামরর ি ে আরও কবমশ কোনিরা লাগান া এবং যাতভ  ম ে ুা়িক যনন্ত্রর বেবহার বাডান া। 

 

দাশ়েত্ব হল কতািার কানছ কী প্রতোমশত তা িা া। 

দাশ়েত্ব হল ম নির এবং অ েনির কানছ উচ্চ প্রতোশা রাখা। 

দাশ়েত্ব হল িাম়িত্বশীল ম ব ুাচ । 

দাশ়েত্ব হল যখ  র্ভল মসোনন্ত কপৌৌঁনছান া কসািা তখ  সটঠক মসোন্তটি ক ও়িা। 

দাশ়েত্ব হল পমরপক্কতার পমরিাপ। 
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োত্রোত্রীর অশিোর এিং দাশ়েত্ব 

 

দাশ়েত্ব 

 

1. শপতা-মাতা/অশভভািরের দাশ়েত্ব 

 

ছাত্রছাত্রীনির আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার এবং িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার প্রসানরর িাযেনি প্রনতেক সু্কল মপতা-িাতানক 

ম ম্নমলমখত প্রতোশাগুমল সম্পনক ুিা ানব: 

 

1. আই  এবং ি নগাষ্ঠীর কি ুার্োস কযি  ম য ুারে কনরনছ কসই অ ুসানর মশশুর আচরে মবষন়ি আইম  িাম়িত্ব ক ও়িা এবং এিা 

ম স্তিত করা যানত মশশু শাস্তি সংক্রান্ত  ীমত এবং প্রমবযান র সনঙ্গ পমরমচত হ়ি। 

 

2. মশশুনক শৃঙ্খলাপরা়িেতা কশখান া, কতৃপুক্ষ এবং অ ো েনির অমযকারনক িয ুািা কিও়িা কশখান া। 

 

3. এিা ম স্তিত করা যানত মশশু ম ়িমিত সু্কনল যা়ি এবং যখ  মশশু সু্কনল কযনত পারনব  া তখ  যানত সু্কলনক মশশুর অ ুপমস্থ্মতর কারে 

িা ান া হ়ি। 

 

4. শিশুে সু্করে  েে হওোে িযে প্ররোিযীে উপকেণ এিং িাশড়রত একটট ইশতিাচক শিক্ষাে পশেরিি প্রদারযে িযে 

তারদে ক্ষমতাে  রি যাত্তম কাি কো। 

 

5. সু্করেে  ারর্থ সযাোরযাে িিাে োখা এিং সু্কেরক একটট িতযমায সটশেরোয যেে প্রদায কো যাে মািেরম সু্করেে শদরয 

তারদে  ারর্থ সযাোরযাে কো সযরত পারে। 

 

6. যখ  ডাকা হনব তখ  সু্কনলর ডানক দ্রুত সাডা মিন়ি মশশুনক সু্কল কথনক ম ন়ি যাও়িা। 

 

7. যখ  অ ুনরায করা হনব তখ  সনম্মলন  উপমস্থ্ত থাকা। 

 

8. মশশু উপকৃত হনব এি  পমরকল্প া বতমরর কানি সু্কনলর কিীনির সনঙ্গ সহনযামগতা করা। 

 

2. োত্রোত্রীর দাশ়েত্ব 

 

1. গ্রহেনযাগে আচরনের কক্ষনত্র মডমিক্টবোপী  ীমত, প্রমবযা  এবং সু্কনলর ম নিুমশকা সম্পনক ুসনচত  থাকা এবং কসগুমল কিন  চলা। 

 

2. ম নির আচনর ের ি ে িাম়িত্বশীল থাকা। 

 

3. ম নিনক এি র্ানব পমরচামলত করা যা মশক্ষাগ্রহনের পনক্ষ উপনযাগী এবং মশক্ষক-মশমক্ষকানির পডান ার অমযকার অথবা 

ছাত্রছাত্রীনির কশখার অমযকানর হিনক্ষপ কনর  া। 

 

4. সু্কল কমিউম টির সব সিসেনির বেস্তক্তগত,  াগমরক এবং সম্পমি সম্পমকতু অমযকারনক িয ুািা কিও়িা। 

 

5. শারীমরক বল, কিৌমখক গালগামল অথবা হ়িরাম , ব্লোকনিল, চভ মর, ধ্বংসাত্মক স্তক্র়িাকলাপ এবং অ ো ে কবআইম  স্তক্র়িাকলাপ কথনক 

মবরত থাকা। 

 

6. সু্কনলর কিীনির কাছ কথনক ককান া পিনক্ষপ অথবা আচরে উপযুক্ত মক  া কস মবষন়ি ম স্তিত হন়ি ক ও়িা। 

 

7. ম ়িমিত, সটঠক সিন়ি এবং মশক্ষাগ্রহনের প্রন়িাি ী়ি সািগ্রীসহ সু্কনল এবং ক্লানস ম ়িমিত উপমস্থ্ত হও়িা। 

 

8. সু্কনলর কিসূুমচর অঙ্গ মহনসনব মবনবচ া করা হ়ি এি  প্রমতটি অ ষু্ঠা  সংক্রান্ত  ীমত এবং প্রমবযা গুমল িা া এবং অ ুসরে কনর 

চলা, সি়ি অথবা অবস্থ্া  যাই কহাক  া কক । 

 

9. সু্কনলর কিী সু্কনলর মবমযগুমল কিন  চলার যুস্তক্তসম্মত অ ুনরায করনত অমবলনম্ব তা অ ুসরে করা। 
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োত্রোত্রী সম্পশেমত তর্থয প্রোি 

ফোমিমল এডভ নকশ াল রাইিস্ অোণ্ড প্রাইনর্মস অোক্ট (FERPA) এর অযীন  অমযকার সম্পমকতু মবজ্ঞমপ্ত 

 

ফোমিমল এডভ নকশ াল রাইিস্ অোণ্ড প্রাইনর্মস অোক্ট(FERPA) মপতা-িাতা এবং বছনরর কবমশ ব়িসী ছাত্রছাত্রীনির (কযাগে ছাত্রছাত্রী)ছাত্রছাত্রীর মশক্ষা 

সংক্রান্ত  মথপত্র মবষন়ি ম মিুষ্ট মকছভ  অমযকার কি়ি। এই অমযকারগুমল হল: 

 

(1) কযমি  DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট এর কানছ প্রনবশামযকানরর অ ুনরায করা হ়ি তার মিন র িনযে ছাত্রছাত্রীর মশক্ষা সম্পমকতু  মথপত্র 

পমরিশ ু এবং পয ুানলাচ া করার অমযকার। 

 

 

মপতা-িাতা অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী সু্কনলর মপ্রস্তন্সপাল এর কানছ একটি মলমখত অ ুনরায িিা কিনব যানত তারা কয  মথগুমল পমরিশ ু 

করনত চা়ি কসগুমলর কথা উনেখ করা থাকনব। মপ্রস্তন্সপাল  মথগুমল কিখার বেবস্থ্া করনব  এবং কসগুমল ককা  সিন়ি এবং ককাথা়ি পমরিশ ু 

করা যানব কস মবষন়ি মপতা-িাতা অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্র বা ছাত্রীনক িা ানব । 

 

(2) ছাত্র বা ছাত্রীর মশক্ষা সংক্রান্ত  মথপনত্রর সংনশাযন র ি ে অ নুরায করার অমযকার যা মপত-িাতা অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্র বা ছাত্রীর 

িনত ত্রুটিপূে ু, মবভ্রামন্তকর, অথবা যা অ ের্ানব FERPA এর অযীন  ছাত্র বা ছাত্রীর কগাপ ী়িতার অমযকার লঙ্ঘ  কনর। 

 

 

কযসব মপতা-িাতা অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা মডমিক্ট-কক করকড ুসংনশাযন র ি ে অ ুনরায করনত চা়ি, তাাঁরা করকড ুএর কয অংশ 

পমরবত ু করনত চা  তা সুস্পষ্টর্ানব মচমিত কনর এবং কক  তার পমরবত ু করা উমচত তা ম মিুষ্টর্ানব িাম ন়ি সু্কনলর মপ্রস্তন্সপাল এর কানছ 

মলমখত আনবি  করনব । যমি মডমিক্ট মপতা-িাতা অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্র বা ছাত্রীর অ ুনরায কিন  করকড ুসংনশায   া করার মসোন্ত 

ক ়ি, তাহনল তারা তানির মসোন্ত সম্পনক ুমপতা-িাতা অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্র বা ছাত্রীনক িা ানব  এবং সংনশাযন র অ ুনরায করার 

কক্ষনত্র তাাঁনির কয শু াম  চাও়িার অমযকার আনছ কস মবষন়ি তাাঁনির পরািশ ু কিনব । শু াম র অমযকার সম্পনক ুিা ান ার সিন়ি মপতা-

িাতা অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্র বা ছাত্রীনক শু াম  পেমত সম্পনক ুআরও তথে কিও়িা হনব। 

 

(3)  FERPA আই  অ ুযা়িী সম্মমত ছাডাই কয পমরিানে তথেপ্রকানশর অ ুিমত আনছ তা ছাডা ছাত্রছাত্রীর মশক্ষা সংক্রান্ত  মথপনত্র বেস্তক্তগতর্ানব 

শ াক্ত করা যা়ি এি  তথে মবষন়ি কগাপ ী়িতার অমযকার। 

 

 

কয বেমতক্রিী কক্ষনত্র সম্মমত ছাডাই তথেপ্রকাশ অ ুনিামিত তাহল মশক্ষা মবষ়িক ববয স্বানথ ু সু্কনলর কিকুতাুনির কানছ তথে প্রকাশ। সু্কনলর 

কিকুতাু হনল  একি  বেস্তক্ত মযম  মডমিক্ট কতৃকু প্রশাসক, তত্ত্বাবযা়িক, উপনিষ্টা অথবা সহা়িক কিী (যার অন্তর্ভ কু্ত হল স্বাস্থ্ে অথবা 

মচমকৎসা কিী এবং আই  বলবৎকারী ইউম ি এর কিী) মহনসনব ম যুক্ত; DeKalb কাউমি কবাড ুঅব এডভ নকশ -এ কাি করনছ  এি  

একি  বেস্তক্ত; এি  একি  বেস্তক্ত অথবা ককাম্পাম  যার কানছ মডমিক্ট ককান া পমরনষবা অথবা কািকি ু আউিনসাস ু কনর মিন়িনছ এবং 

যা অ েথা়ি তার ম নির কিীনির মিন়ি করান া হ়ি (কযি  উমকল, ম রীক্ষক, পরািশিুাতা মচমকৎসক, মশক্ষা মবষ়িক পরািশিুাতা, 

কস্বিানসবক অথবা কথরামপস্ট); একি  মপতা-িাতা অথবা ছাত্র বা ছাত্রী মযম  একটি আ ুষ্ঠাম ক কমিটিনত আনছ  কযি  শৃঙ্খলা রক্ষাকারী 

অথবা অমর্নযাগ ম রস  কমিটি; অথবা একি  মপতা-িাতা, ছাত্র বা ছাত্রী অথবা অ ো ে কস্বিানসবী সহা়িক মযম  সু্কনলর কিকুতাুনক তা াঁর 

কানি সাহাযে কনর । 

 

সু্কনলর কিকুতাুর একটি ববয মশক্ষা সংক্রান্ত স্বাথ ু থানক যখ  তাাঁর কপশািার িাম়িত্ব পালন র ি ে মশক্ষা সংক্রান্ত  মথপত্র পয ুানলাচ ার 

প্রন়িাি  হ়ি।  

 

অ ুনরাযসানপনক্ষ, মডমিক্ট অ ে একটি সু্কল মডমিক্ট এর কিকুতাুনির কানছ সম্মমত ছাডাই মশক্ষা সংক্রান্ত  মথপত্র প্রকাশ করনত পানর 

কযখান  ছাত্র বা ছাত্রী র্মত ুহনত চা়ি অথবা তার কসই অমর্প্রা়ি আনছ অথবা কযখান  কস ইমতিনযেই র্মত ুহন়িনছ যমি কসই তথে প্রকাশ 

ছাত্রছাত্রীর র্মত ুঅথবা িান্সফার এর উনেনশে অথবা এিম নত আই  দ্বারা প্রন়িাি ী়ি হ়ি। 

 

(4) FERPA এর শত ুকিন  চলনত বেথ ু হও়িার কারনে মডমিক্ট এর মবরুনে িামক ু যুক্তরানের মশক্ষা মবর্ানগর কানছ অমর্নযাগ িান়ির করার 

অমযকার। কয অমফস FERPA পমরচাল া কনর তার  াি এবং টঠকা া হল: 

 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20212-8520 
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িাইররক্টশর সম্পশেমত তর্থয প্রোি 

 

FERPA এর শত ুহল ম মিুষ্ট মকছভ  বেমতক্রি ছাডা মডমিক্ট মশশুর মশক্ষা সংক্রান্ত  মথ কথনক বেস্তক্তগতর্ানব শ াক্ত করা যা়ি এি  তথে প্রকাশ করার 

আনগ মপতা-িাতা, অমর্র্াবক অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্র বা ছাত্রীর (অথ ুাৎ কয ছাত্র বা ছাত্রীর ব়িস 18 বছনরর কবমশ) মলমখত সম্মমত ম নত হনব। তনব 

যমি মডমিক্ট এর পেমত অ ুযা়িী মপতা-িাতা, অমর্র্াবক, অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্র বা ছাত্রী মডমিক্ট-কক ককান া মবপরীত ম নিুশ  া মিন়ি থানক , 

তাহনল মলমখত সম্মমত ছাডাই উপযুক্তর্ানব ম য ুামরত "ডাইনরক্টমর তথে" প্রকাশ করনত পানর। ডাইনরক্টমর তনথের প্রাথমিক উনেশে হল মডমিক্ট যানত 

সু্কনলর ম মিুষ্ট মকছভ  প্রকাশ ার ি ে মশশুর মশক্ষা সংক্রান্ত  মথপত্র কথনক এই যরন র তথে অন্তর্ভ কু্ত করনত পানর তার অ ুিমত কিও়িা। এর উিাহরনের 

অন্তর্ভ কু্ত হল: 

 

• একটি কপ্ল্মবল যানত  ািক িঞ্চস্থ্ করার কক্ষনত্র ছাত্র বা ছাত্রীর রূ্মিকা কিখান া হন়িনছ; 

• বামষকু ই়িারবুক; 

• সম্মা তামলকা অথবা অ ো ে স্বীকৃমত-তামলকা; 

• সু্কল অথবা মডমিক্ট এর ওন়িবসাইি-এ কিও়িা তথে; 

• স্ন্াতক হও়িার কিসূুমচ; এবং 

• ক্রীডা সংক্রান্ত স্তক্র়িাকলাপ মবষ়িক পৃষ্ঠা কযি  কুস্তি যানত িনলর সিসেনির ওি  এবং উচ্চতা কিখান া হন়িনছ। 

 

ডাইনরক্টমরর তথে, অথ ুাৎ কয তথে প্রকাশ কপনল তা সাযারের্ানব ক্ষমতকর অথবা কগাপ ীতার পনক্ষ হাম কর বনল মবনবমচত হনব  া, যা বাইনরর 

প্রমতষ্ঠান র কানছ মপতা-িাতা, অমর্র্াবক অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্র বা ছাত্রীর অমগ্রি মলমখত সম্মমত ছাডাও প্রকাশ করা যা়ি। বাইনরর প্রমতষ্ঠান র 

অন্তর্ভ কু্ত হল ক্লাস মরং উৎপাি  কনর অথবা ই়িারবকু প্রকাশ কনর এি  ককাম্পাম  যমিও তামলকাটি এর িনযেই সীমিত  ়ি। এছাডাও, কফডানরল 

আইন র শত ুঅ ুযা়িী মডমিক্ট অ ুনরাযসানপনক্ষ কস াবামহ ীনত ম ন়িাগকারীনির ম ম্নমলমখত তথে কিনব  াি, টঠকা া এবং কিমলনফা   ম্বনরর তামলকা 

যমি  া মপতা-িাতা, অমর্র্াবক অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্র বা ছাত্রী মডমিক্টনক এই িনি ু পরািশ ু মিন়ি থানক কয তা াঁরা অমগ্রি মলমখত সম্মমত ছাডাই 

ছাত্র বা ছাত্রী সম্পমকতু তথে প্রকাশ করনত মিনত চা   া। 

 

কয মপতা-িাতা, অমর্র্াবক অথবা কযাগেতাসম্পন্ন ছাত্র বা ছাত্রী অমগ্রি মলমখত সম্মমত ছাডা ছাত্রছাত্রীর মশক্ষা সংক্রান্ত  মথ কথনক ডাইনরক্টমরর তথে 

প্রকাশ হনত মিনত চা   া, তাাঁরা এই ক াটিশ পাও়িার পনর যুস্তক্তসম্মত সি়িকানলর িনযে বামষকু মর্মিনত মডমিক্টনক িা ানব । মডমিক্ট ম ম্নমলমখত 

তথেনক ডাইনরক্টমরর তথে মহনসনব ম য ুারে কনরনছ: ছাত্র বা ছাত্রীর  াি, টঠকা া এবং কিমলনফা   ম্বনরর তামলকা; িনের তামরখ; ইনলকিম ক কিল 

  ই-নিল) অোনড্রস; উপমস্থ্মতর তামরখ; কগ্রড পয ুা়ি; অযে়িন র িূল কক্ষত্রগুমল; ছমব; অমডন়িা করকমডংু, মর্মডন়িা করকমডংু, আ ুষ্ঠাম কর্ানব স্বীকৃত 

স্তক্র়িাকলাপ এবং ক্রীডা; অোথনলটিক িনলর সিসেনির ওি  এবং উচ্চতা; প্রাপ্ত মডমগ্র, সম্মা  এবং পুরষ্কার; এবং অমত সম্প্রমত কয মশক্ষা প্রমতষ্ঠান  

র্মত ুমছল। এই তথে িশ  10) মিন র িনযে ছাত্রছাত্রীর মপ্রস্তন্সপাল এর কানছ পাঠানত হনব। 

 

োত্র অশিোর সংরিািি স রক্ষার অিীরি অশভরোগ 

 

ছাত্র অমযকার সংনশায  সুরক্ষা  মপমপআরএ) প্রাথমিক ও িাযেমিক িনরর ছাত্রনির িাতামপতানির সিীক্ষা চালান া, িানকটুিনঙর ি ে তথে সংগ্রহ ও 

বেবহার এবং আরও মকছভ  বেবহামরক পরীক্ষার কক্ষনত্র সািথেু প্রিা  কনর।  িাতামপতা এবং কযাগে ছাত্র যানির সাহানযের প্রন়িাি  অথবা মপমপআরএ-

এর অযীন  ককা  অমর্নযাগ িা ানত চা  তারা ম ম্নমলমখত টঠকা া়ি মলমখতর্ানব তা িা ানত পানর ঃ ফোমিমল পমলমস কিপ্ল্ান়িন্স অমফস, ইউ.এস. 

মডপািুনিে অফ এডভ নকশ , 400 কিমরলোন্ড অোমর্ম উ, এস.ডমব্লউ. , ও়িামশংি  মড.মস. , 20212-5920.  মবমযবমহরূ্তু অ ুসন্ধান র ি ে ফোমিমল 

পমলমস কিপ্ল্ান়িন্স অমফনস ইনিইল করু ঃ PPRA@ED.Gov.  ফোমিমল পমলমস কিপ্ল্ান়িন্স অমফনসর ওন়িবসাইি হলঃ www.ed.gov/fpco. 

 

mailto:PPRA@ED.Gov
http://www.ed.gov/fpco
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োত্রোত্রীর অশভরোগ িািারিার পদ্ধশত 
 

ি শেং, হ়েরাশি, অিমািিা (HAZING), িা বিষরমযর অশভরোগ 
 

কফডানরল এবং কস্টি এর আই  অ ুযা়িী ছাত্রছাত্রীরা কর্িানর্ি, ববষিে এবং হ়িরাম র (যার অন্তর্ভ কু্ত হল র়্ি কিখান া)অমর্নযাগ ম রসন  অমর্নযাগ 

িা ান ার পেমতর সুমবযা পাও়িার অমযকার আনছ। এই অ ুযা়িী সু্কল মডমিক্ট িামত, বে ু, যি ু, িামতগত উৎপমি, মলঙ্গ (যার অন্তর্ভ কু্ত হল মলঙ্গমর্মিক 

হ়িরাম ), কযৌ  অমর্িুখী তা, মলঙ্গ পমরচ়ি, প্রমতবন্ধকতা অথবা ব়িনসর মর্মিনত ববষিে, কর্িানর্ি, হ়িরাম  অথবা র়্ি কিখান ার অমর্নযানগর 

ম রসন  ম ়িিবেমতনরকী এবং আ ুষ্ঠাম ক উর়্ি যরন র পেমতই প্রমতষ্ঠা কনরনছ। ববষিেিূলক আচরনের অমর্নযাগ অমবলনম্ব সু্কল, কসিার অথবা 

সু্কনলর অ ুষ্ঠান  সু্কনলর কিী, প্রশাসক অথবা পরািশিুাতানক িা ানত হনব। তনব, ছাত্র বা ছাত্রী সরাসমর 678-676-0310  ম্বনর কিমলনফা  কনর , 

ইনিইল কনর অথবা সশরীনর 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083 টঠকা া়ি িাইনিল IX কিকুতাুনক িা ানত পানর। 

সু্কনলর প্রশাসক অথবা িাইনিল কিকুতাু ছাত্র বা ছাত্রী অমর্নযানগর আ ুষ্ঠাম করে এবং প্রস্তক্র়িাকরনে সাহাযে করনব  যার অন্তর্ভ কু্ত হনব একটি 

ঘি ার মববৃমত, সাক্ষীনির শ াক্তকরে এবং মবষ়িটিনক সম্পূে ু বে ুা করার ি ে প্রন়িাি ী়ি অ ে কয ককান া তথে। 

 

কয ঘি াটির অমর্নযাগ করা হন়িনছ কসটির তামরখ কথনক 30 কোনলন্ডার মিবনসর িনযেই আ ুষ্ঠাম কর্ানব অমর্নযাগ িান়ির করনত হনব।  কস্টি অফ 

িস্তি়ুিা, বা ইউ াইনিড কস্টনির ককা ও সংস্থ্ার আনিশ িামর করা সব  ীমত এবং/বা পেমত অ ুসরে করনত হনব। O.C.G.A. § 20-2-751.5  17) 

অ ুসানর, ককা ও মশক্ষাথীর পনক্ষ সু্কনলর সিন়ির বাইনর সহ সু্কল চলাকালী  ককা ও মশক্ষক, প্রশাসক বা সু্কনলর অ ো ে কিচুারীর  ানি র্ভল 

আচরনের ঘি া প্রসনঙ্গ মিথো বলা, তানির র্ভল উপস্থ্াপ া, উনপক্ষা, বা র্ভল তথে কপশ করা কবআইম ।  অ ুগ্রহ কনর উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র 

কলাচানিুর ি ে মশক্ষাথীর অমযকার ও িাম়িত্ব সম্বমলত মশক্ষাথী আচরেমবময এবং চমরত্র উন্ন়ি  পুস্তিকার পৃষ্ঠা 93 ও উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র 

মরনপািু ফনিরু ি ে পৃষ্ঠা 94 কিখ ু । 
 

িাইরিে IX-এর অিীরি থেৌি হ়েরাশি সম্পরেম অশভরোগ েরা 

 

িাইনিল IX-এর অযীন  কযৌ  হ়িরাম  হল কযৌ তার মর্মিনত করা এি  মকছভ  আচরে যা ম নচর এক বা একামযক শত ুপূরে কনর:  

 

1. মডমিনক্টর ককান া কিী ককান া বেস্তক্তর অবামঞ্ছত কযৌ  আচরনে শনত ুঅংশগ্রহনের পমরনষবা, মডমিনক্টর সহা়িতা, সমুবযা কি়িার কথা িা া ; বা 

2. ককান া অবামঞ্ছত আচরে যা যুস্তক্তগ্রাহের্ানব ককান া িা ুনষরই মবরস্তক্তকর, কিভ  বা আপমিকর বনল িন  হনত পানর যার ফনল ককান া বেস্তক্ত 

মডমিনক্টর মশক্ষািূলক কপ্রাগ্রাি বা কাযকুলানপ সিা  অোনেস পাও়িা কথনক বাযাপ্রাপ্ত হনত পানর; বা 

3.  “নযৌ  আক্রিে” –নফডানরল বুেনরা অফ ই নর্মস্টনগশন র ইউম ফি ু ক্রাইি মরনপাটিুং মসনস্টি অ ুসানর বলপূবকু বা বল ছাডাই হা া কযনত 

পানর; অথবা 

 “নডটিং সংক্রান্ত লঙ্ঘ ”- ককান া বেস্তক্তর দ্বারা কযৌ তািূলক লঙ্ঘ  

A. মযম  আক্রান্ত বেস্তক্তর সানথ অন্তরঙ্গ বা কপ্রনির সািাস্তিক সম্পনক ুআনছ  বা মছনল ; এবং 

B. এইরকি ককান া সম্পক ুআনছ মক া তা ম ম্নমলমখত মবষন়ির মর্মিনত ম য ুারে করা হনব:  

i. সম্পনকরু বিঘেু 

ii. সম্পনকরু প্রকার 

iii. সম্পমকতু বেস্তক্তরা ম নিনির িনযে কত ঘ  ঘ  আিা প্রিা  কনরনছ ; বা 

 “পামরবামরক মহংসা”- কযৌ তািূলক মহংসা যার িনযে আক্রান্ত বেস্তক্তর বতিুা  বা প্রাক্ত  স্বািী-স্ত্রী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গী কতৃকু, কয বেস্তক্তর সানথ 

আক্রান্ত বেস্তক্তর বাচ্চা আনছ কসই বেস্তক্ত, যার সানথ মতম  স্বািী-স্ত্রী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গী মহনসনব কথনকনছ  বা থাকনছ  তার দ্বারা, বা মবচারনক্ষনত্রর 

পামরবামরক বা ঘনরা়িা মহংসার আই  কিাতানবক িঞ্িমুরর অথ ু পা  এি  ককান া বেস্তক্তর স্বািী-স্ত্রীর অবস্থ্ান  থাকা বেস্তক্ত কতৃকু, অথবা 

অ ে এি  ককান া বেস্তক্ত মযম  মবচারনক্ষনত্রর পামরবামরক বা ঘনরা়িা মহংসার আইন র অযীন  সুরমক্ষত এি  ককান া প্রাপ্তব়িস্ক বা তরুে 

বেস্তক্তর উপর ককান া বেস্তক্ত দ্বারা অপরায বা অ ো়ি আচরে বা মহংসার ঘি া ঘনি; অথবা  “নযৌ তািূলক কারনে অ ুযাব ” – ককান া মবনশষ 

বেস্তক্তর ি ে এি  যরন র কাযকুলানপ ম যুক্ত হও়িা যানত কসই বেস্তক্তর িন  হ়ি 

A. মতম  ম নির বা অ েনির সুরক্ষা ম ন়ি র্ীত; বা 

B. মতম  গুরুতরর্ানব িা মসক চাপগ্রহি হন়ি পনড । 

 

িাইনিল IX ম ন়ি মডমিনক্টর  ীমত হল JCAC  ীমত। DeKalb County School District-এর িাইনিল IX পেমত ম ন়ি আরও তথে পাও়িা যানব এখান : 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/। 

 

শিক্ষার্থীরদে অিেক্ষই টাইরটে IX  াইট সকা-অশর্যরযটে শহর রি দাশেত্ব পােয করেয এিং টাইরটে IX-এে অিীরয সকারযা অশভরযাে তারদ িাযারযাে 

র্থাকরে তা তারকই িাযারত হরি। শর্শিরেে টাইরটে IX সকা-অশর্যরযটে হরেয: 

 

মাশরসা েী 

এস্তেমকউটির্ মডনরক্টর অফ এিপ্ল্ম়ি মরনলশ স; িাইনিল IX ককা-অমডনু ির 

DeKalb County School District 

1701 Mountain Industrial Blvd 

Stone Mountain, Georgia 30083 

678.676.0105 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org 

 

ম ম্নমলমখত অমর্নযাগ ম ষ্পমিকরে প্রস্তক্র়িা অ ুসানর িাইনিল IX-এর অযীন  ওঠা অমর্নযাগ এবং/বা মরনপািু ম ষ্পমি করা হনব। 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
mailto:titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org


 

64 

 

অশভরোগ শিষ্পশিেরণ প্রজক্র়ো:  

 

িাইনিল IX লঙ্ঘ  কনর করা কযৌ  হ়িরাম র অমর্নযাগ সম্পনক ুমডমিনক্টর কানছ কতালা অমর্নযাগ বা মরনপািু ম ম্নমলমখত প্রস্তক্র়িা অ ুসানর প্রনসস 

করা হনব: 

1. মরনপািু বা অমর্নযাগ কিৌমখক বা মলমখত হনত পানর এবং কযনকান া সিন়ি  কানির ঘিার বাইনরও) তা বেস্তক্তগতর্ানব এনস, ডাকনযানগ, 

কিমলনফা  বা ইনিল কনর সু্কল এবং/বা মডমিনক্টর ওন়িবসাইনি কি়িা পমরমচমতনক িা ান া কযনত পানর। 

 

2. ককান া মশক্ষাথী, র্মতরু ি ে আনবি কারী বা উমেমখত অ ুসানর লঙ্ঘন র অমর্নযাগ িা ানত বা িামখল করনত চাও়িা কয ককান া বেস্তক্ত 

সত্ত্বর তার সু্কনলর অযেক্ষনক বা মডমিনক্টর িন া ীত ও অ ুনিামিত িাইনিল IX ককা-অমডনু িরনক মবষ়িটি িা ানব । ককান া কিী যমি 

ককান া মশক্ষাথীর কযৌ  হ়িরাম র মশকার হও়িার কথা িা নত পানর  তাহনল মতম  কসটি অযেক্ষনক বা িাইনিল IX ককা-অমডনু িরনক 

িা ানব । যমি অমর্যকু্ত বেস্তক্তটি অযেক্ষ হ , তাহনল অমর্নযাগকারীনক িাইনিল IX ককা-অমডনু িনরর কানছ মরনপািু বা অমর্নযাগ করনত 

হনব। 

 

3. িাইনিল IX ককা-অমডনু ির বা িন া ীত বেস্তক্ত সত্ত্বর অমর্নযাগকারীর সানথ কযাগানযাগ কনর এই  ীমতনত কি়িা সহা়িক বেবস্থ্ার বনদাবি 

করা যা়ি মক া তা আনলাচ া করনব , সহা়িক বেবস্থ্া ম ন়ি অমর্নযাগকারীর কী কী ইিা তা মবনবচ া করনব , আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ 

িামখল কনর বা  া কনর সহা়িক বেবস্থ্ার উপলর্েতা ম ন়ি অমর্নযাগকারীনক অবগত করনব  এর্ং তানক আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ িামখল 

করার প্রস্তক্র়িা বোখো করনব । মডমিক্ট অমর্নযাগ ম ষ্পমিকরনের প্রস্তক্র়িার পনর উিরিাতানক শাস্তি বা অমর্নযাগকারীনক প্রমতকার 

কি়িার আনগ অমর্নযাগ এবং উিরিাতানিরনক সিা র্ানব মবচার করনব । প্রমতকার কয  এি  হ়ি যানত তা মডমিনক্টর মশক্ষািূলক 

কপ্রাগ্রাি বা কাযকুলানপ সিা  অোনেস মফমরন়ি আন  বা সংরক্ষে কনর। এই প্রমতকারগুমলর িনযে অন্তর্ভ কু্ত থাকনত পানর “সহা়িক 

বেবস্থ্া” মহনসনব বমেতু একই বেস্তক্তগতকৃত পমরনষবা। তনব, প্রমতকার িান ই কয ককান া শাস্তি বা কখসারৎ হনত হনব এি   ়ি এবং 

উিরিাতার উপনর ককান া কবাঝা আনরাপ করা হনব  া এি িাও  ়ি। 

 

4. আি ষ্ঠাশিে অশভরোগ - অমর্নযাগ পাও়িার পনর, মডমিক্ট 10 মিন র িনযে উর়্ি পক্ষনক মলমখত ক াটিশ পাঠানব যার িনযে অন্তর্ভ কু্ত 

থাকনব: 

 

a. মডমিনক্টর অমর্নযাগ ম ষ্পমিকরনের প্রস্তক্র়িা, এবং 

 

b. সম্ভাবে কযৌ  ম গ্রনহর অমর্নযানগর ক াটিশ, যার িনযেনসই সিন়ি িা া থাকা পয ুাপ্ত মববরে এবং ককান া প্রারমম্ভক সাক্ষাৎকানরর আনগ উির 

সাস্তিন়ি ম নত পয ুাপ্ত সি়ি অন্তর্ভ কু্ত থাকনব। পয ুাপ্ত মববরনের িনযে অন্তর্ভ কু্ত রন়িনছ ঘি া়ি িমডত পক্ষনির পমরচ়ি, যমি তা িা া থানক, 

কযৌ  হ়িরাম  ম ন়ি কতালা অমর্নযাগ এবং অমর্নযানগর ঘি াটির সি়ি ও তামরখ, যমি তা িা া থানক। মলমখত ক াটিনশর িনযে এি  একটি 

মববৃমত থাকনব কয উিরিাতা অমর্যকু্ত আচরনের ি ে িা়িী বনল অ ুিা  করা হনি  া এবং িাম়িত্ব সম্পনক ুমসোন্ত অমর্নযাগ প্রস্তক্র়িা কশষ 

করার পনর তনবই ক ়িা হন়িনছ। মলমখত ক াটিনশ পক্ষনিরনক এও িা ান া হনব কয তারা ম নিনির পছনদর একি  উপনিষ্টা রাখনত পানর  

মযম  আই িীবী হনতই হনব এি   ়ি, এবং মতম  প্রিাে পমরিশ ু বা পয ুানলাচ া করনত পানর । মলমখত ক াটিনশ পক্ষনিরনক মশক্ষাথী আচরে 

সংমহতা়ি থাকা এি  ককান া বনদাবনির বোপানরও িা ান া হনব যা কিন শুন  র্ভল মববৃমত বা কিন শুন  র্ভল তথে িিা কি়িার উপনর 

ম নষযাজ্ঞা আনরাপ কনর। ক াটিনশ সম্ভাবে শাস্তিিূলক বেবস্থ্ার সীিা বা তামলকা এবং মডমিনক্টর তরফ কথনক িাম়িনত্বর মসোন্ত ক ়িার পনর 

আনরাপ করা হনত পানর এি  কযনকান া প্রমতকানরর বে ুা কি়িা থাকনব। 

 

c. যশদ অযু ন্ধারযে কায যিাো চোকােীয, শর্শিে শ দ্ধান্ত সযে সয (4)(B) অযু ারে প্রদত্ত সযাটটরি অন্তভুযক্ত যে এময অশভরযােকােী িা 

উত্তেদাতাে  ম্পরকয সতাো অশভরযাে অযু ন্ধায করে সদখরি, তাহরে শর্শিে যারদে পশেচে িাযা আরে স ই পক্ষরদেরক অশতশেক্ত 

অশভরযারেে সযাটটি সদরি। 

 

5. আি ষ্ঠাশিে অশভরোগ িাশতেেরণ 

মডমিক্ট আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযানগ থাকা সব অমর্নযানগর অ ুসন্ধা  কনর কিখনব। মডমিক্ট এি  আচরনের অমর্নযাগ বামতল কনর কিনব যা 

কযৌ  হ়িরাম র সংজ্ঞা পূরে কনর  া বা মডমিক্ট মশক্ষািূলক কপ্রাগ্রানি বা কাযকুলানপ বা ইউ াইনিড কস্টিনস থাকা ককান া বেস্তক্তর মবরুনে 

ঘনি  া। এই বামতলকরে শুযুিাত্র িাইনিল IX-এর অমর্নযাগগুমলর কক্ষনত্রই খািনব। এইরকি বামতলকরে মডমিক্টনক মডমিনক্টর  ীমতর 

অ ে ককান া বনদাবনির অযীন  অমর্নযাগ সিাযা  করা়ি বাযািা  কনর  া। 

 

মডমিক্ট ককান া আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ বামতলও করনত পানর যমি:  

 

a. অমর্নযাগকারী মলমখতর্ানব ককান া িাইনিল IX ককা-অমডনু িরনক আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ বা তানত কতালা অমর্নযাগ কথনক ম নিনিরনক 

প্রতোহার করার ইিা প্রকাশ কনর ; 

 

b. কিী আর মডমিনক্টর হন়ি চাকমর কনর   া; বা 

 

c. এি  পমরমস্থ্মত কিখা মিন়িনছ যার ফনল অমর্নযানগর মবরুনে মসোন্ত কপৌৌঁছান ার িনতা মডমিক্ট পয ুাপ্ত প্রিাে কিাগাড করনত পারনছ  া। 

 

মডমিক্ট একইসানথ পক্ষনিরনক বামতল করার কারে িাম ন়ি বামতলকরনের মলমখত ক াটিশ কিনব। 

 

6. আি ষ্ঠাশিে অশভরোগ এেত্রীেরণ 

মডমিক্ট হ়িনতা একামযক উিরিাতা, বা এক বা একামযক উিরিাতার মবরুনে একামযক অমর্নযাগকারীর অথবা এক পনক্ষর মবরুনে অপর 

পনক্ষর কতালা কযৌ  হ়িরাম র অমর্নযাগগুমলনক আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ মহনসনব একস্তত্রত করনত পানর, কযখান  কযৌ  ম গ্রনহর 
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অমর্নযাগগুমল একই ঘি া বা পমরমস্থ্মত কথনক উি্রূ্ত। যখ  ককান া অমর্নযাগ ম ষ্পমিকরে প্রস্তক্র়িা একামযক অমর্নযাগকারী বা 

একামযক উিরিাতা থাকনব , তখ  একবচন  “পক্ষ,” “অমর্নযাগকারী, ” বা “উিরিাতা” বলনল তা কযরকি প্রনযািে কসই অ ুসানর 

বহুবচন ও ম নিুশ করনব।  

 

7. আি ষ্ঠাশিে অশভরোগ অি সন্ধাি েরা 

আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ পাও়িার মবষন়ি পক্ষনিরনক মলমখত ক াটিশ িামর করার পনর, অ ুসন্ধা  করার ি ে মডমিনক্টর হানত 30মি  সি়ি 

থাকনব। আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ অ ুসন্ধা  করার সি়ি এবং অমর্নযাগ ম ষ্পমির পুনরা প্রস্তক্র়িা চলাকালী , মডমিক্ট যা যা করনব 

a. িাম়িত্ব সম্পনক ুমসোন্ত উপ ীত হও়িার ি ে প্রিাে এবং পয ুাপ্ত প্রিাে  কিাগাড করার িা়ি ম নি ক নব এবং এইরকি িা়ি পক্ষনির 

উপর চাপানব  া, তনব তা এই শনত ুকয, ককান া পনক্ষর  মথ মচমকৎসক, সাইমক়িাটিস্ট, সাইনকালস্তিস্ট বা অ ে ককান া  স্বীকৃত 

কপশািার বা কপশািার অথবা পোরাপ্রনফশ ানর হন়ি কাি করা পোরাপ্রনফশ ানলর দ্বারা বতমর বা রমক্ষত, বা কসই সািথেুনক পৃষ্ঠনপাষে 

করার ি ে বতমর বা রমক্ষত, যা পক্ষনক মচমকৎসার বনদাবি কনর কি়িার সানথ িমডত এবং কসি েই বতমর করা হন়িনছ এি  তথে 

মডমিনিুর অোনেস  া থাকনল, তা মবনবচ া, প্রকাশ বা অ েথা়ি বেবহার করনত  া পারনল , যমি  া মডমিক্ট পক্ষটির কাছ কথনক 

কসগুমল করার ি ে মলমখত বস্বস্তিক সম্মমত গ্রহে কনর;  

 

b. উর়্ি পক্ষনক কিাষ সাবেি করা এবং ম নিুাষ প্রিাে করার িনতা প্রিাে এবং সাক্ষী কপশ করার এবং  মথর্ভক্ত সব প্রিাে সম্পূে ু 

পয ুানলাচ া কনর তানত প্রমতস্তক্র়িা কি়িার সিা  সুনযাগ কি়িা হনব ;  

 

c. অ ুসন্ধান র অযীন  থাকা অমর্নযাগগুমল ম ন়ি আনলাচ া করনত এবং প্রাসমঙ্গক প্রিাে কপশ করনত ককান া পক্ষনক বাযা কি়িা হনব 

 া; 

 

d. অমর্নযানগর ককান া কাযকু্রি চলনল তানত অ েনিরনক উপমস্থ্ত রাখার ি ে িুই পক্ষনক সিা  সুনযাগ কিনব, তার িনযে তানির 

পছনদর উপনিষ্টা কতৃকু ককান া প্রাসমঙ্গক ববঠক বা কাযযুারা়ি উপমস্থ্ত থাকার সুনযাগও অন্তর্ভ কু্ত। এই উপনিষ্টা আই িীবীই হনব  

এি   ়ি, এবং ককান া ববঠক বা অমর্নযানগর কাযযুারা়ি বািী ও প্রমতবািীর উপনিষ্টার পছদ ও উপমস্থ্মত ম ন়ি ককান া সীিাবেতা 

আনরাপ করা হনব  া; তনব, উপনিষ্টা কতিা িাত্রা়ি কাযযুারা়ি অংশ ম নত পানর  তা ম ন়ি মডমিক্ট মবমযম নষয আনরাপ করনত পানর, 

যতক্ষে কসই মবমযম নষযগুমল উর়্ি পনক্ষর কক্ষনত্র প্রনযািে হনি;  

 

e. অ ুসন্ধা িূলক সাক্ষাৎ, ববঠক বা শু াম র মলমখত ক াটিশ পক্ষনিরনক পাঠানব  যখ  তানির অংশগ্রহে করা প্রতোমশত। এই ক াটিনশ 

অ ুসন্ধা িূলক সব সাক্ষাৎকার বা অ ো ে ববঠনকর তামরখ, সি়ি, স্থ্া , অংশগ্রহেকারী ও উনেশে মলনখ পক্ষনিরনক অংশগ্রহে 

করনত কি়িার িনতা পয ুাপ্ত সি়ি কি়িা হনব। 

 

f. পক্ষ এবং তানির উপনিষ্টানিরনক অমর্নযানগর সানথ সরাসমর যকু্ত ককান া সুমবযাহী  প্রিাে পমরিশ ু ও পয ুানলাচ া করার একটি 

সুনযাগ কি়িা হনব, যার িনযে মডমিক্ট মসোনন্ত কপৌৌঁছন ার ি ে ম র্রু কনর  া এি  কিাষানরাপ করা বা ম নিুাষ সাবেি করার প্রিােও 

অন্তর্ভকু্ত থাকনব, তা কস ককান া পক্ষ বা অ ে উৎস কযখা  কথনকই পাও়িা কহাক  া কক । যানত প্রমত পক্ষ অ ুসন্ধা  সম্পূে ু হও়িার 

আনগ প্রিােগুমল ম ন়ি অথবুহ উির মিনত পানর  তাই ি ে এটি করা হ়ি। অ সুন্ধান র মরনপািু সম্পূে ু করার আনগ, মডমিক্ট প্রমত 

পক্ষ এবং তানির উপনিষ্টানক অ ুসন্ধা  ও পয ুানলাচ া সানপক্ষ ককান া প্রিাে থাকনল কসটি ববিুেমত  বা কাগনি-কলনি ফিেুানি 

পাঠানব। পক্ষরা প্রিাে পমরিশ ু, পয ুানলাচ া কনর মলমখত উির কলখার ি ে অন্তত 10মিন র সি়ি পানব, কয উিরটি অ ুসন্ধা কারী 

অ ুসন্ধান র মরনপািু সম্পূে ু করার আনগ মবনবচ া কনর কিখনব । 

 

g. মডমিক্ট পক্ষনির এবং তানির উপনিষ্টানির একটি অ ুসন্ধা িূলক মরনপািু পাঠানব যানত সংমিষ্ট প্রিাে ববিুেমত  বা কাগনি-কলনি 

ফিেুানি সংনক্ষনপ বলা থাকনব। সানথ পক্ষনির কসই মবষন়ি প্রমতস্তক্র়িা কি়িার ি ে 10মি  সি়ি কি়িা হনব। পক্ষরা এই পূে ু 10 মিন র 

সি়ি  া ম নতও চাইনত পানর। মডমিক্ট পক্ষনির তরফ কথনক িিা কি়িা উির ম ন়ি অ সুন্ধান র মরনপানিু মলমখতর্ানব প্রমতস্তক্র়িা মিনত 

পানর এবং/বা অমতমরক্ত উিনরর ি ে পক্ষনির িনযে কী কী কথাবাতাু হন়িনছ তাও কশ়িার করনত পানর। পক্ষনির মলমখত উিনরর 

সংমিষ্ট উপািা  চূডান্ত অ ুসন্ধা  মরনপানিু সংনযাস্তিত করা হনব, সানথ অমতমরক্ত ককান া প্রাসমঙ্গক প্রিাে এবং প্রন়িাি ী়ি 

পমরিাি ুা থাকনলও তাও অন্তর্ভ কু্ত করা হনব। পয ুানলাচ া এবং িন্তবে পনবরু পনর করা কযনকান া পমরবতনু র যুস্তক্ত কী তা  মথর্ভক্ত 

রাখা হনব। 

 

h. মশক্ষাথীনক অ ুসন্ধান র বোপানর সহনযামগতা করনত হনব। এটি করনত  া পারনল মশক্ষাথী আচরে সংমহতা অ ুসানর শাস্তিিূলক বেবস্থ্া 

ক ়িা হনব। 

 

 

মশক্ষাথীর কযৌ  হ়িরাম র ঘি াকর অ ুসন্ধা  করনত মগন়ি যমি ককান া িা়িগা়ি অ ুসন্ধা কারী ম য ুারে কনর  কয হ়িরাম র ঘি াটিনক 

ম গ্রহ বলাই উমচত হনব, তাহনল অমর্নযাগ করা ঘি া বা পমরমস্থ্মত মশশু ম গ্রনহর তিনন্তর ি ে মডমিনক্টর কপ্রানিাকল অ ুসানর চলনব। 

অমর্নযাগ কতালা কযৌ  হ়িরাম র ঘি া যমি কযৌ  হ়িরাম   ়ি বনল ম য ুারে করা হ়ি, তাহনল তা মশক্ষাথী আচরে সংমহতা অ ুসানর িাইনিল 

IX-এর অযীন  অ ুসন্ধা  করা হনব। 

 

8. প্রশ্ন আরে?  

মডমিক্ট পক্ষনির কানছ অ ুসন্ধান র মরনপািু পাঠান ার পনর এবং িাম়িত্ব সম্পমকতু মসোনন্ত উপ ীত হও়িার আনগ, মসোন্ত 

গ্রহেকারী রা) প্রমত পক্ষনক 10 মিন র সি়ি মিন়ি কসই সিন়ি মলমখত, প্রাসমঙ্গক প্রশ্ন স্তিজ্ঞাসা করার ও অপর পনক্ষর কাছ কথনক উির 

পাও়িার সুনযাগ কিনব  যা হ়িনতা এক পক্ষ অপর পক্ষ বা সাক্ষীর কাছ কথনক িা নত চা , এবং সানথ প্রমত পনক্ষর কাছ কথনক অমতমরক্ত 

মকন্তু সীমিত অ ুযাব িূলক প্রশ্ন িা নত চাও়িাও অ ুনিাি  করা হনব।  অমর্নযাগকারীর কযৌ  যারো বা অতীনতর কযৌ  আচরে ম ন়ি প্রশ্ন 
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এবং প্রিাে প্রাসমঙ্গক  ়ি, যমি  া অমর্নযাগকারীর কযৌ  যারো বা অতীনতর কযৌ  আচরে সম্পমকতু এরকি প্রশ্ন ও প্রিাে এটি কিখান ার 

ি ে বেবহৃত হ়ি কয উিরিাতা ছাডা অ ে ককউ অমর্নযাগকারীর সানথ উক্ত আচরে কনরনছ , বা কসইরকি প্রশ্ন বা প্রিাে যমি 

উিরিাতানক ম ন়ি অমর্নযাগকারীর আনগর কযৌ  আচরনের মবনশষ ককান া ঘি ানক তভ নল ম ন়ি এবং সম্মমত প্রিাে করার কানি লাগান া 

হ়ি। মডমিনক্টর এি  ককান া প্রশ্ন বা প্রিানের উপর ম র্রু হও়িার, অ ুনিাি  করার বা পাও়িার িরকার ক ই কযগুমল আই ত স্বীকৃত 

সুমবযার অযীন  সুরমক্ষত তথে প্রকাশ করা বা করনত চাও়িা কবাঝা়ি, যমি  া কসই সুমবযানর্াগী বেস্তক্ত সুমবযাটি তোগ কনর থানক ।  ককান া 

প্রশ্ন প্রাসমঙ্গক  ়ি বনল বাি কি়িা হনল কয পক্ষ প্রশ্নটি তভ নলমছল তানক মসোন্তগ্রহেকারী  রা) কারে বসু্তঝন়ি বলনব । 

 

9. দাশ়েত্ব সম্পরেম শসদ্ধান্তগ্রহণ - মসোন্তগ্রহেকারী, মযম  িাইনিল IX ককা-অমডনু ির বা অ ুসন্ধা কারী  রা) ককউই হনত পানর   া, মতম  

প্রনশ্নাির পব ু কশষ হনল 10 মিন র িনযে একটি মলমখত মসোন্ত িারী করনব । এই মসোনন্ত কপৌৌঁছানত, মডমিক্ট মশক্ষাথীনির মবরুনে ওঠা 

আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ, কিীনির মবরুনে কতালা আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ এবং কযৌ  ম গ্রনহর সকল অমর্নযানগর যথাযথ প্রিাে খমতন়ি 

কিখনব। মলমখত মসোনন্তর িনযে অন্তর্ভ কু্ত থাকনব: 

 

a. সব অমর্নযাগগুমল এই  ীমতম নিুমশকা়ি কযৌ  ম গ্রহ মহনসনব ম য ুামরত অমর্নযানগর আওতা়ি পনড মক া তা শ াক্তকরে;  

 

b. আ ুষ্ঠাম কর্ানব অমর্নযাগ পাও়িার পর কথনক মসোন্ত গ্রহে পযনু্ত পেমতটিনত কী কী যাপ ক ়িা হনব তার মববরে, যার িনযে 

পক্ষনিরনক ককান া মবজ্ঞমপ্ত কি়িার হনল কসটি, পক্ষ ও সাক্ষীনির সাক্ষাৎকার, ঘি াস্থ্ল পমরিশ ু এবং প্রিাে সংগ্রনহর ি ে বেবহৃত 

পেমত অন্তর্ভকু্ত রন়িনছ ; 

 

c. অমর্নযাগ কতালা কযৌ  হ়িরাম র ঘি া সমতেই ঘনিমছল মক া তা ম ন়ি বািব তথে আমবষ্কার ও মসোন্ত; এবং 

 

d. প্রমতটি অমর্নযানগর ফলাফনলর ি ে যথাযথ যুস্তক্ত, উিরিাতার উপনর আনরাপ করা ককান া শাস্তিিূলক বেবস্থ্া এবং ককান া প্রমতকার 

প্রনযািে হনলও তাও অমর্নযাগকারীনক িা ান া হনব। 

 

আনবি  প্রস্তক্র়িার সনঙ্গ এই তথেও উর়্ি পক্ষনক একসানথ পাঠান া হনব। িাইনিল IX ককা-অমডনু ির প্রমতকানরর কযনকান া উপা়ি 

কাযকুরর্ানব আনরাপ করার ি ে িা়িী থাকনব । 

 

10. আরিদরির প্রজক্র়ো: 

ম ম্নমলমখত মর্মিনক মসোন্ত গ্রহনের পনর 10 মিন র িনযে কযনকান া এক পক্ষ মসোন্ত স্বীকার বা অস্বীকার করার আনবি  করনত পানর :  

 

1. পমরোিনক প্রর্ামবত করনত পানর এি  পেমতগত সিসো; 

 

2. যখ  িাম়িত্ব বা বরখাি করার মসোন্ত ক ়িা হন়িমছল তখ  এি  ককান া তথে যুস্তক্তসঙ্গতর্ানব উপলর্ে মছল  া যা পমরোিনক প্রর্ামবত 

করনত পানর, তনব তা এখ   তভ  িা া কগনছ, অথবা 

 

3. িাইনিল IX ককা-অমডনু ির  রা) , অ ুসন্ধা কারী রা) বা মসোন্ত গ্রহেকারী রা) পমরোি ম ন়ি িতমবনরায কপাষে কনর  বা তানির িনযে 

স্বানথরু দ্বন্দ্ব থানক। 

 

সব আনবিন র কক্ষনত্রই মডমিক্ট যা করনব: 

 

a. আনবি  কখ  িামখল করা হনি তা অপর পক্ষনক িা ানব এবং উর়্ি পনক্ষর ি ে আনবিন র পেমত সিা র্ানব আনরাপ 

করনব; 

 

b. ম স্তিত করনব কয আনবিন র মসোন্তগ্রহেকারী  রা) কয  িাম়িত্ব বা বরখাি করা সম্পক ুমসোন্তগ্রহীতার রা) , 

অ ুসন্ধা কারী রা) বা িাইনিল IX ককা-অমডনু ির  া হ ; 

 

c. ম স্তিত করনব কয আনবিন র মসোন্তগ্রহেকারী  রা) কয  এই  ীমতনত প্রিি প্রমশক্ষনের িা  কিন  চনল ; 

 

d. উর়্ি পক্ষনক পমরোনির সপনক্ষ বা মবপনক্ষ মলমখত মববৃমত কি়িার যুস্তক্তগ্রাহে সিা  সুনযাগ প্রিা  কনর ;  

 

e. আনবিন র ফলাফল এবং ফলাফনলর কযৌস্তক্তকতা বে ুা কনর একটি মলমখত মসোন্ত িারী করা হনব; এবং 

 

f. একই সানথ মলমখত মসোন্ত উর়্ি পক্ষনক আনবি  পাও়িার 10 মিন র িনযে িা ান া হনব।   

 

র্ররা়ো সমািাি 

 

ঘনরা়িা ম ষ্পমির প্রস্তক্র়িাটি মডমিক্টনক িযেস্থ্তা বা সুমবচার মফমরন়ি আ ার িনতা অ া ুষ্ঠাম ক সিাযা  প্রস্তক্র়িা প্রিা  করার সুমবযা কি়ি, যতক্ষে 

পযনু্ত পক্ষরা ঘনরা়িা সিাযান র প্রনচষ্টা়ি বস্বস্তিক, অবগত মলমখত সম্মমত মিনি ততক্ষেই তা সম্ভব। আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ িান়ির করা হনল তনবই 

পক্ষরা ঘনরা়িা সিাযান র প্রস্তক্র়িা়ি অংশগ্রহে করনত পারনব । মডমিক্ট পক্ষনিরনক ঘনরা়িার্ানব সিাযা  করার প্রস্তক্র়িা়ি ম যকু্ত হন়ি সিসো 

কিিানত বলনত পানর  া। পক্ষরা সিাযান  কপৌৌঁছন ার আনগ কযনকান া সিন়ি ঘনরা়িা সিাযা  প্রস্তক্র়িা প্রতোহার কনর ম ন়ি আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ 

সম্পনক ুঅ ুসন্ধা  প্রস্তক্র়িা চামলন়ি কযনত পানর। কিীনির উপর মশক্ষাথীনিরনক কযৌ  ম গ্রনহর অমর্নযাগ উঠনল ঘনরা়িা সিাযা  করা যা়ি  া। 
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ঘনরা়িা সিাযান র আনগ মডমিক্ট যা করনব: 

 

1. ম ম্নমলমখত মবষ়ি প্রকাশ কনর পক্ষনিরনক একটি মলমখত ক াটিশ কিনব: অমর্নযাগ, ঘনরা়িা সিাযান র প্রস্তক্র়িার আবমশেকতা, তার িনযে 

কয পমরমস্থ্মতর অযীন  পক্ষরা আ ুষ্ঠাম ক অমর্নযাগ  া কনর এই ঘনরা়িা সিাযান  ম যকু্ত হন়িনছ তা কি়িা হনব। তনব, সিাযান  কপৌৌঁছন ার 

আনগ কয ককান া সিন়ি কয ককান া পক্ষ ঘনরা়িা সিাযান র প্রস্তক্র়িা কথনক ম নিনক প্রতোহানরর অমযকার রানখ এবং আ ুষ্ঠাম কর্ানব 

অমর্নযাগ ম ষ্পমির প্রস্তক্র়িা চামলন়ি কযনত পানর , এবং ঘনরা়িা সিাযা  প্রস্তক্র়িা়ি অংশগ্রহে করার ফনল করকড ুসহ উি্রূ্ত কয ককান া 

পমরোি বিা়ি রাখা বা কশ়িার করা হনত পানর;  

2. ঘনরা়িার্ানব সিাযান র প্রস্তক্র়িার ি ে পক্ষনির বস্বস্তিক, মলমখত সম্মমত গ্রহে করনত হনব। 

 

 

েমীরদর তরফ থর্থরে শিক্ষার্থীরদর উপর হও়ো থেৌি অিমািিা িা থেৌি শিগ্ররহর আচরণ শির়ে অশভরোগ েরা 

 

িাইনিল IX কিীনির তরফ কথনক মশক্ষাথীনির উপর হও়িা কযৌ  ম গ্রনহর আচরনের কক্ষনত্রও প্রনযািে এবং তা পূববুতী অমর্নযাগ িা ান ার 

প্রস্তক্র়িানত মবচার পাও়িার কযাগে। 

 

এছাডাও, O.C.G.A। § 20-2-751.7.(a) বলা আনছ কয: “প্রনফশ াল স্টোন্ডাড ুকমিশ  মশক্ষাথীনির অ ুসরে করার ি ে একটি কস্টি-আনিশকৃত 

প্রস্তক্র়িা প্রমতষ্ঠা করনব যানত ককান া মশক্ষক, প্রশাসম ক বেস্তক্ত বা সু্কনলর অ ে কিীনির তরফ কথনক হও়িা অ ুপযুক্ত আচরনের অমর্নযাগ করা যা়ি, 

যানত ককান া মশক্ষাথীর পনক্ষ আই  বলবৎকারী কতৃপুনক্ষর কানছ ঘি া অমর্নযাগ করার ক্ষিতা বাযাপ্রাপ্ত  া হ়ি। প্রমতটি স্থ্া ী়ি সু্কল মসনস্টিনক 

এইরকি কস্টি-আনিশকৃত প্রস্তক্র়িা আনরাপ ও অ ুসরে করনত হনব এবং তা কয  মশক্ষাথীনির হোন্ডবুনক ও কিীনির হোন্ডবুনক বা  ীমতম নিুমশকা়ি 

অন্তর্ভ কু্ত করা হ়ি।”  অমর্নযাগ করার প্রস্তক্র়িাটি হল ম ম্নমলমখত: 

 

A. মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশাসক অথবা সু্কল মডমিক্ট এর অ ো ে কিী দ্বারা কযৌ  ম পীড  অথবা কযৌ  অসিাচরনের মশকার হন়িনছ  এি  কয ককান া 

ছাত্র বা ছাত্রীনক (অথবা মপতা-িাতা অথবা ছাত্রছাত্রীর বনু্ধবান্ধব) তার সু্কনলর কয ককান া মশক্ষক-মশমক্ষকা, পরািশিুাতা অথবা প্রশাসনকর কানছ 

কিৌমখকর্ানব িা ান ার ি ে আনবি  করা হনি। 

B. মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশাসক অথবা অ ে ককান া কিী দ্বারা কযৌ  ম পীড  অথবা কযৌ  অসিাচরনের ঘি ার সম্পনক ুিা নল কয ককান া মশক্ষক-

মশমক্ষকা, পরািশিুাতা, কস্বিানসবক অথবা প্রশাসক অমবলনম্ব কিমলনফা  অথবা অ ের্ানব সু্কনলর মপ্রস্তন্সপাল অথবা মপ্রস্তন্সপানলর িন া ীত 

প্রমতম মযনক কিৌমখকর্ানব িা ানব  এবং 24 ঘিার িনযে মতম  মপ্রস্তন্সপাল অথবা মপ্রস্তন্সপাল এর িন া ীত প্রমতম মযর কানছ একটি মলমখত প্রমতনবি  

িিা কিনব । যমি মপ্রস্তন্সপাল কযৌ  ম পীড  অথবা কযৌ  অসিাচরনে অমর্যুক্ত বেস্তক্ত হ , তাহনল কিৌমখক অথবা মলমখত প্রমতনবি  সুপামর নি নডি 

অথবা সুপামর নি নডি এর িন া ীত প্রমতম মযর কানছ পাঠানত হনব। 

C. O.C.G.A. § 19-7-5 এর সংজ্ঞা অ ুযা়িী মপ্রস্তন্সপাল অথবা মপ্রস্তন্সপানলর িন া ীত প্রমতম ময কযৌ  ম পীড / ম পীডন র ঘি া সম্পনক ুিা নল, মতম  

অমবলনম্ব একটি কিৌমখক প্রমতনবি  পাঠানব  সু্কল সিািকিীনক, তনব যমি এি  যারে করার যুস্তক্তসম্মত কারে থানক কয একটি মশশু ম পীমডত 

হন়িনছ তাহনল ককান া কক্ষনত্রই প্রমতনবি  পাঠানত কয  24 ঘিার কবমশ সি়ি  া লানগ। সু্কল সিািকিীর মশশু সুরক্ষা মরনপািু কপশ করা কযনত পানর 

কিমলনফান , ফোনে অথবা মলমখতর্ানব  সু্কল মডমিনক্টর ি ে প্রস্থ্ামবত পেমত হল মলমখত মরনপািু)এবং তারপনর অ ুনরাযসানপনক্ষ ককান া মশশু 

কলোে এনিস্তন্সর কানছ মডপািুনিি অব মহউিো  মরনসানসসু ম য ুামরত সুরক্ষা পমরনষবা মিন়ি একটি মলমখত প্রমতনবি  পাঠানত হনব অথবা যমি এই 

যরন র ককান া এনিস্তন্স  া থানক, তাহনল উপযকু্ত পুমলশ কতৃপুক্ষ অথবা মডমিক্ট এর উমকলনক িা ানত হনব। 

 

ছাত্র বা ছাত্রীর মবরুনে যমি মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশাসক অথবা অ ো ে কিী এি  কযৌ  অসিাচরনের অমর্নযাগ আন   যা O.C.G.A. § 19-7-5 এর 

অন্তর্ভ কু্ত  ়ি, তাহনল তা সু্কল অথবা মসনস্টি কিীরা অমবলনম্ব তিন্ত কনর কিখনব । পেমতর সতেতা রক্ষানথ ু এবং পডু়িামরির সনঙ্গ বারবার সাক্ষাৎকার 

হ্রাস করনত অ ে ককান া বেস্তক্তর আনগ পডু়িার কথনক একটি মলমখত মববৃমত ক ও়িা প্রন়িাি  িাম়িত্বপ্রাপ্ত মসনস্টি কিীর। যমি কযৌ  অসিাচরনের 

অমর্নযানগর তিন্ত কনর কিখা যা়ি কয কয কযৌ  অসিাচরে সম্পনক ুযা িা ান া হন়িনছ তা ববয বনল মবশ্বাস করার যুস্তক্তসম্মত কারে আনছ, তাহনল 

সু্কনলর মপ্রস্তন্সপাল অথবা মপ্রস্তন্সপানলর িন া ীত প্রমতম ময অমবলনম্ব সুপামর নি নডি এবং কপ্রানফশ াল স্টোণ্ডাডসু কমিশ  এর এমথকস্ মডমর্শ  এর 

কানছ মলমখত প্রমতনবি  পাঠানব । ককান া কযৌ  অসিাচারনের ঘি া ঘিনল সুপামর নি নডে ও প্রনফশ াল স্টোন্ডাড ুকমিশ  এমথে মডমর্শ নক 

অবশেই িা ানত হনব। 

 

শেে সমতা শিষর়ে ক্রীড়া সংক্রান্ত অশভরোগ িািারিার পদ্ধশত 

 

িস্তি়ুিার ক্রীডা আই ন র মলঙ্গ সিতা মবষ়িক যারা অ ুযা়িী DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট তার প্রাথমিক এবং িাযেমিক ক্রীডা কিসূুমচনত 

ববষিেিূলক আচরে ম মষে কনরনছ। যানত ছাত্র বা ছাত্রীর মলমখত অমর্নযানগর যার অন্তর্ভ কু্ত হল ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষ ম ন়ি মপতা-িাতা অথবা 

অমর্র্াবক কতৃকু িান়ির করা অমর্নযাগ, দ্রুত এবং ম রনপক্ষ সিাযা  করা হ়ি তার ি ে ম ম্নমলমখত অমর্নযাগ িা ান ার পেমত কিও়িা হন়িনছ। 

 

সংজ্ঞা: 

• "মি " এর অথ ু হল কোনলণ্ডার মিবস। 

• " ামলশ" হল একটি অমর্নযাগ যার অথ ু হল DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট এি  একটি পিনক্ষপ গ্রহে কনরনছ যার ফনল O.C.G.A. § 

20-2-315 লঙ্ঘ  করা হন়িনছ (ক্রীডা আইন  মলঙ্গ সিতা)। 

• " ামলশকারী" হল কসই বেস্তক্ত মযম  অমর্নযাগ িান়ির কনরনছ । 

• "ছাত্র বা ছাত্রী" অথ ু হল কসই বেস্তক্ত মযম  DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট পমরচামলত সু্কল অথবা মশক্ষািা  কিসূুমচনত র্মত ুহন়িনছ । 
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পদ্ধশত: 

 

অমর্নযাগ শুয ুক্ষমতগ্রি ছাত্র বা ছাত্রী অথবা ক্ষমতগ্রি ছাত্র বা ছাত্রী মপতা-িাতা বা অমর্র্াবকই আ নত পানর  এবং কসটি ম ম্নমলমখত পেমতনত 

এনগানব: 

• অমর্নযাগ সম্পনক ুঅমর্নযাগকারীর িা ার অথবা যসু্তক্তসম্মতর্ানব িা নত পারার িশ (10) মিন র িনযে (অথবা এই পেমত প্রকানশর িশ (10) 

মিন র িনযে, এর িনযে কযটি পনর কসটি প্রনযািে হনব), অমর্নযাগকারী সুপামর নি নডি এর কানছ মলমখত অমর্নযাগপত্রটি পাঠানব  এবং 

সুপামর নি নডি অমর্নযানগর তামরখটি মলনখ রাখনব । 

• মলমখত অমর্নযাগটিনত: (1) অমর্নযাগকারীর  াি এবং ক্ষমতগ্রি ছাত্র বা ছাত্রীর  াি; (2) কয পমরমস্থ্মত অথবা অবস্থ্া়ি অমর্নযাগটি িা ান া 

হন়িনছ; (3)আইন র ম মিুষ্ট যারা অথবা বলবৎ হও়িা কয প্রমবযা  লঙ্ঘ  করা হন়িনছ; এবং (4) ম মিুষ্ট কয পমরত্রাে চাও়িা হন়িনছ তা িা ানত 

হনব। 

• সুপামর নি নডি অমর্নযানগর তিন্ত করানব । অমর্নযাগ িিা কিও়িার 30 মিন র িনযে সুপামর নি নডি অমর্নযাগকারীনক মলমখত উির 

কিনব  যানত মসোনন্তর অপমরহায ু বািব তথে এবং কযৌস্তক্তকতা বে ুা করা থাকনব। 

• অমর্নযাগকারী সুপামর নি নডি এর মসোনন্তর মবরুনে DeKalb কাউমি কবাড ুঅব এডভ নকশ  এর কানছ আমপল করনত পানর । এই আমপল 

মলমখতর্ানব করনত হনব এবং সুপামর নি নডি এর কাছ কথনক উির পাও়িার 35 মিন র িনযে DeKalb কাউমি কবাড ুঅব এডভ নকশ  এর 

কানছ িিা মিনত হনব। কবাড ুঅমর্নযাগ সংক্রান্ত সব স্তিম সগুমলর পয ুানলাচ া কনর মলমখত অমর্নযাগপত্রটি পাও়িার 45 মিন র িনযে 

মলমখতর্ানব তার মসোন্ত িা ানব। 

• O.C.G.A. § 20-2-1160 অ ুযা়িী অমর্নযাগকারীর অমযকার আনছ DeKalb কাউমি কবাড ুঅব এডভ নকশ  এর কয ককান া মসোনন্তর মবরুনে 

কস্টি কবাড ুঅব এডভ নকশ  এর কানছ আমপল করার। 

 

কয ককান া ছাত্র বা ছাত্রী এবং/অথবা মপতা-িাতা অথবা অপ্রাপ্তব়িস্ক মশশুর অমর্র্াবক মযম  ি  করনব  কয DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট গৃহীত 

পিনক্ষপটির ফনল O.C.G.A. § 20-2-315 (ক্রীডা আইন  মলঙ্গ সিতা) লঙ্ঘ  করা হন়িনছ, মতম  একটি ফি ু পূরে কনর এবং কসটি Employee Relations,  

Division of Human Resources, 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA  30083 টঠকা া়ি পাটঠন়ি অমর্নযাগ িান়ির করনত পানর । 

Office of the Director of Athletics, 5829 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 30083 কথনক অথবা 

www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads-এ ফি ু সংগ্রহ করা কযনত পানর। 
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ইিাররিি এিং প্রে জির িযিহার 
 

মডমিক্ট এর মশক্ষািূলক উনেশেনক সাহাযে করার ি ে DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট প্রযুস্তক্ত, ক িও়িাক ুএবং ইিারন ি-এ প্রনবশামযকানরর বেবস্থ্া 

কনর এবং 2000 এর মচলনড্র স ইিারন ি কপ্রানিকশ  অোক্ট (CIPA) অ ুযা়িী ছাত্রছাত্রী এবং কিীনির পাঠক্রি এবং মশক্ষার সুনযাগ বৃস্তে কনর। সব 

ম নিুমশকা, প্রমবযা ,  ীমত এবং মবমযগুমল মডমিক্ট কতৃকু প্রিি সব কিমলনযাগানযাগ পমরনষবা এবং যন্ত্রপামতর কক্ষনত্র প্রনযািে হনব যার অন্তর্ভ কু্ত হনব 

ম ম্নমলমখতগুমল যমিও তামলকাটি এর িনযেই সীমিত  ়ি: 

 

• কিমপউিার ও়িাকনুস্টশ  এবং ক ািবুক কিমপউিার; 

• স্মািুনফা , িোবনলি, ই-মরডার এবং অ ো ে ভ্রািেিাে সরঞ্জাি; 

• ইিারন ি পমরনষবা; 

• কিমলনফা  পমরনষবা; এবং 

• কসলুলার কফা  পমরনষবা 

 

DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট মবশ্বাস কনর কয ইিারন ি-এ কয তথে এবং আিা প্রিান র সুনযাগ পাও়িা যা়ি, তা িূলেবার মশক্ষািূলক তথে কি়ি। 

মবতমকতু এবং অ ুপযুক্ত বনল মবনবমচত হনত পানর এি  সািগ্রীনত প্রনবশামযকার ম ়িন্ত্রে করা মডমিক্ট এর পনক্ষ সব সি়ি সম্ভব  ়ি; সুতরাং, 

বেবহারকারী িুঘিু াপ্রসূতর্ানব অথবা উনেশে ম ন়ি মবতমকতু সািগ্রী কিখনত পানর । এই যরন র সািগ্রীনত প্রনবশামযকানরর সুত্রপাত এমডন়ি চলা 

বেবহারকারীর িাম়িত্ব। 

 

ইিারন ি এর বেবহার অবশেই মশক্ষািূলক গনবষোর সাহাযোনথ ু করনত হনব এবং তা মডমিক্ট এর মশক্ষা সংক্রান্ত লক্ষে এবং উনেনশের সনঙ্গ 

সংগমতপূে ু হনব। মডমিক্ট এর কয ককান া ক িও়িাক ুঅথবা মশক্ষািূলক সুনযাগ-সুমবযার বেবহার অবশেই ক িও়িাক ুএর মবময,  ীমত এবং ম নিুমশকা 

কিন  করনত হনব। কয সাইি কথনক ইিারন ি-এ প্রনবশামযকার কপনত হনব কসখান  বেবহারকারীরা অবশেই সব ম মিুষ্ট এবং প্রন়িাি ী়িবনল ম য ুামরত 

মবময এবং পেমত কিন  চলনব । িামক ু যুক্তরাে, কস্টি এর কয ককান া আই  অথবা কস্টি এর প্রমবযা  লঙ্ঘ  কনর কয ককান া সািগ্রীর সম্প্রচার 

ম মষে যার অন্তর্ভ কু্ত হল (1) কমপরাইি আনছ এি  সািগ্রী, (2) হুিমক প্রিা কারী, কািস্তক্র়িার মববরে সংবমলত অথবা অিীল সািগ্রী অথবা (3) 

বামেস্তিেক কগাপ ী়িতার কারনে সুরমক্ষত সািগ্রী, যমিও তামলকাটি এর িনযেই সীমিত  ়ি। ক িও়িাকসুহ মডমিক্ট এর সুনযাগ-সুমবযা (1) বেস্তক্তগত 

আমথকু লার্, বামেস্তিেক মবজ্ঞাপ  অথবা লানর্র ি ে পমরচামলত প্রমতষ্ঠান র আনবি  সম্পমকতু স্তক্র়িাকলাপ অথবা (2) রািব মতক প্রর্াব মবিার 

সংক্রান্ত স্তক্র়িাকলাপ ম মষে। সব কবআইম  স্তক্র়িাকলাপ কনঠারর্ানব ম মষে। 

 

ইিারন ি এর বেবহার একটি মবনশষ সুমবযা, অমযকার  ়ি। যমি ককান া ছাত্রছাত্রী বেবহারকারী মডমিক্ট এর ইিারন ি এর গ্রহেনযাগে বেবহার চভ স্তক্ত  া 

িান , তাহনল কস কিপনক্ষ এক সপ্তানহর ি ে ইিারন ি সম্পমকতু মবনশষ সুমবযা হারানব। মবনশষ সুমবযা়ি প্রনবশামযকার সািম়িকর্ানব বন্ধ কনর 

কিও়িা অথবা সিাপ্ত করার ছাডাও ছাত্র বা ছাত্রী কতৃকু আই  লঙ্ঘন র ঘি ার পমরোিস্বরূপ উপযুক্ত শাস্তিিূলক পিনক্ষপ ক ও়িা হনত পানর। 

 

যমি ককান া বেবহারকারীনক ম রাপিার পনক্ষ ঝুাঁ মক বনল অথবা অ ে কিমপউিার বেবস্থ্া়ি সিসোর ইমতহানসর কারনে ইিারন ি-এ প্রনবশামযকার 

প্রতোখো  করা হনত পানর। মডমিক্ট প্রিি পমরনষবা সম্পনক ুককান া প্রতেক্ষ অথবা পনরাক্ষ ম ি়িতা কি়ি  া। ম নির অবনহলা অথবা বেবহারকারীর 

র্ভল অথবা বাি কিও়িার কারনে যমি মবলম্ব হ়ি, সরবরাহ  া করা যা়ি, ত্রুটিপূে ু সরবরাহ করা হ়ি অথবা পমরনষবা়ি মবি ঘনি তাহনল কসই কারনে তথে 

হারানল এবং বেবহারকারী িুনর্াুনগ পডনল মডমিক্ট তার ি ে িা়িী থাকনব  া। ইিারন ি এর িাযেনি প্রাপি তথে বেবহানরর ঝুাঁ মক বেবহারকারীর। তার 

পমরনষবার িাযেনি প্রাপ্ত তনথের অভ্রান্ততা অথবা গুেিান র ি ে মডমিক্ট ম মিুষ্টর্ানব িাম়িত্ব অস্বীকার করনছ। 

 

সু্কল মডমিক্ট এর ইিারন ি এবং প্রযুস্তক্ত সংক্রান্ত সুনযাগ-সুমবযা বেবহার করার সি়ি ছাত্রছাত্রীনক ম ম্নমলমখত শতগুুমল কিন  চলনত হনব: 

 

• বাতাু পাঠান া এবং প্রকাশ করার সি়ি অথবা কডিা অথবা অ ো ে তথে ইে্িান ি এর িাযেনি সম্প্রচানরর সি়ি ছাত্রছাত্রী কসৌি ে এবং 

আচরনের প্রমিত িা  কিন  চেরি যা DeKalb কাউমি কবাড ুঅব এডভ নকশ  এর কি ুার্োস এবে  ীমতর সনঙ্গ সংগমতপূে।ু 

• ছাত্রছাত্রীরা শুয ুমশক্ষািূলক উনেনশে এবং কশ্রেীকক্ষ ও পাঠক্রনির সনঙ্গ সহাবস্থ্া কারী অ ো ে প্রিি কাি এবং স্তক্র়িাকলাপ সংক্রান্ত 

প্রন়িািন  ইিাররিি িযিস্থাটি িযিহার েররি। 

• ছাত্রছাত্রী উপযুক্ত অ লাই  আচরে প্রদি মি েররি যার অন্তর্ভ কু্ত হল কসাশোল ক িও়িামকংু ওন়িবসাইি এবং চোি রুি-এ অ ো ে বেস্তক্তনির 

সনঙ্গ আলাপ-আনলাচ া। 

• অ  ুনিামিত বেবহারকারীনির কাছ কথনক ছাত্রছাত্রী কয ককান া তথে সুরমক্ষত রাখার সব রকি কচষ্টা েররি। 

• ছাত্রছাত্রী সাইবার িাযেনি ককান া রকি র়্ি কিখান ার প্রনচষ্টার সতূ্রপাত েররি িা অথবা তানত অংশ ক নব  া। 

• ছাত্রছাত্রীরা কয ককান া সূত্র কথনক অ ুপযুক্ত অথবা আপমিকর বাতাু অথবা মচত্র পাঠারি িা অর্থিা গ্রহণ েররি িা। উিাহরেস্বরূপ, 

ছাত্রছাত্রীরা ককান া িা হাম কর, অশুে, অর্দ্র, অিীল, অশ্রোপ্রিশ ুকারী, কযৌ  প্রনরাচ ািূলক, র্ীমতপ্রিশ ুকারী, িামতগত অথবা যিী়ি 

মিক কথনক আপমিকর, মলঙ্গববষিেমর্মিক অথবা কবআইম  সািগ্রী কপাস্ট, প্রকাশ অথবা প্রিশ ু করনব  া।ছাত্রছাত্রীরা বাতাু পাটঠন়ি তার 

িাম়িত্ব অ ে বেবহারকারীর ওপর আররাপ েররি িা। 

• ছাত্রছাত্রীরা ম নিনির ইউিার আই.মড. ছাডা অ ে কানরা আই.মড. বেবহার কনর মসনস্টি-এ প্রনবশ কনর ক িও়িাক ুসুরক্ষা েঙ্ঘি েররি 

িা, তানির ইউিার আই.মড. পাসও়িাড ুঅথবা বেবহারকারীর অোকাউি অ ে কানরা সনঙ্গ আিা প্রিা  করনব  া। 

• ছাত্রছাত্রীরা অপ্রাপ্তব়িস্ক/ছাত্রছাত্রীনির কানছ বেস্তক্তগত তথে প্রোি, বেবহার অথবা বি  েররি িা। 

• ছাত্রছাত্রীরা এি  ককান া উনেনশে ইিাররিি িযিস্থাটি িযিহার েররি িা যা কফডানরল অথবা কস্টি এর আই  লঙ্ঘ  কনর। 

• ছাত্রছাত্রীরা কমপরাইি আই  লঙ্ঘ  কনর তথে অথবা সফিও়িোর পাঠারি িা অর্থিা িাউিরোি েররি িা। 
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• ছাত্রছাত্রীরা ক িও়িাক ুএর যন্ত্রাংনশর সংরোগ শিজচ্ছন্ন েররি িা, কপ্রাগ্রাি অথবা কডিার পমরবত ু ঘিানব  া অথবা উনেশেিূলকর্ানব 

ককান া কিমপউিানর র্াইরাস সংক্রিে ঘিানব  া। 

• ছাত্রছাত্রীরা ক িও়িাক ুএর অিি রমাশদত িযিহাররর সরে ে ি হরি িা, উনেশেপ্রনোমিতর্ানব ফাইল এবং অ ো ে বেবহারকারীনির 

কডিা মডমলি করনব  া অথবা তার ক্ষমত করনব  া অথবা কমপরাইি আই  লঙ্ঘ  করনব  া। 

 

োত্রোত্রীরদর দৃঢ়ভারি সতেম েরা হরচ্ছ োরত তারা থোরিা সম়ে অি পে ি িাতমা এিং/অর্থিা শচত্র বিদ যশতি থোগারোরগর সরঞ্জাম 

অর্থিা ইিাররিি/ইণ্িারিি এর মািযরম পাঠারি িা োর ফরে খ ি গুরুতর স্ক ে, িযজিগত এিং/অর্থিা অপরািমূেে পশরণাম হরত 

পারর। 

 

িাতমা পাঠারিা এিং প্রোি েরার সম়ে অর্থিা থিিা অর্থিা অিযািয তর্থয ইন্ট্রারিরির মািযরম সম্প্রচাররর সম়ে োত্রোত্রী থসৌিিয এিং 

আচররণর প্রশমত মাি থমরি চেরি ো DeKalb োউশন্ট থিািম অফ এিুরেিি এর েম মাভযাস েিণ িীশতর সরে সেশতপূণ ম।  
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শিরাপিা এিং িাজিমূেে িযিস্থা সম্পশেমত অি পূরে তর্থয 
 

উৎপীড়ি, হ়েরাশি এিং শিপীড়ি 
 

DeKalb County সু্কল মডমিক্ট এেটিশিশিক্ট অযাোিম োইিও  (1-888-475-0482) চালু করনখনছ কযখান  কফা  কনর উৎপীড , হ়িরাম  এবং 

ম পীডন র কথা িা ান া যানব। 

 

র়্ি এবং র্ীমতপ্রিশ ুকারী পমরনবনশ ছাত্রছাত্রীরা প্রামতষ্ঠাম ক মশক্ষানক্ষনত্র তানির সম্পূে ু সম্ভাব া চমরতাথ ু করনত পারনব বনল প্রতোশা করা যা়ি  া। 

DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট এর সব সু্কনলর িাম়িত্ব হল ছাত্রছাত্রীনির ি ে ম রাপি, সুস্থ্ ও ইমতবাচক মশক্ষা পমরনবনশর বেবস্থ্া করা এবং ছাত্রছাত্রী, 

কিী এবং কস্বিানসবকনির িনযে পারস্পমরক িয ুািা, এবং স্বীকৃমতর িূলেনবানযর প্রচার করা। 

 

মডমিনক্টর তরফ কথনক স্পষ্ট কনর ককা ও মশক্ষাথীর ককা ও উপান়ি বা পেমত, সু্কনল, সু্কনলর সম্পমিনত, বা সু্কল-সংক্রান্ত কাযকুলানপ; সু্কল বানস কনর 

সু্কনল যাও়িা আসা করার সি়ি; কোম্পানসর বাইনর, কযখান  প্রিমশতু আচরনের ি ে সু্কনলর পমরনবনশ বাযা আসনত পানর; বা মডমিক্ট কম্পম্পউিার, 

কম্পম্পউিার মসনস্টি, কম্পম্পউিার ক িও়িাক,ু বা মডমিনক্টর অ ো ে ইনলকিম ক প্রযুস্তক্তর িাযেনি অোনেস করা কডিা বা সফ্টও়িোর বেবহার কনর 

উৎপীড , হ়িরাম  এবং ম পীডন র আচরে প্রিশ ু ম মষে কনরনছ। 

 

সেরটে আইয অযু ারে, এই যীশত ইরেক্ট্রশযক মািেম িেিহারেে উপে  াইিােিুশেংরেে সক্ষরত্র প্ররযািে হে, তা স ই কাি সু্করেে  ম্পশত্ত িা সু্করেে 

 েঞ্জাম িেিহাে করে ইরেক্ট্রশযক মািেরম সহাক িা যাই সহাক, যশদ ইরেক্ট্রশযক মািেম: 

 

1. ম মিুষ্টর্ানব ছাত্রছাত্রী অথবা সু্কনলর কিীনক উনেশে করা করা হ়ি; 

 

2. যানির কথা ম মিুষ্টর্ানব বলা হন়িনছ তানির ম রাপিা মব ষ্ট করার উনেনশে খারাপ উনেশে ম ন়ি করা হ়ি অথবা যমি তা সু্কনলর শঙৃ্খলাবে 

কািকনি ু তাৎপযপূুে ু বোঘাত সৃটষ্ট কনর এবং; 

 

3. ছাত্রছাত্রীর অথবা সু্কনলর কিীর কক্ষনত্র বেস্তক্ত অথবা সম্পমিগতর্ানব ক্ষমতগ্রি হও়িার যুস্তক্তগ্রাহে র়্ি থানক অথবা কসই উনেনশে সফল হও়িার 

র্ানলারকি সম্ভাব া থানক। 

 

এই  ীমতর কক্ষনত্র ববিুেমত  কযাগানযানগর অন্তর্ভ কু্ত হল তার, করমডও, মবিুেৎ-নচৌম্বকী়ি, কফানিা ইনলকিম ক অথবা কফানিা অপটিকোল বেবস্থ্ার িাযেনি 

সািমগ্রক অথবা আংমশকর্ানব কয ককান া মচি, সংনকত, রচ া, মচত্র, শব্দ, তথে অথবা কয ককান া যরন র কবৌস্তেক মবষ়ি। 

 

মশক্ষাথী আচমব ুমযর অংশ মহসানব সিি কিচুারী, মশক্ষাথী, এবং বাবািা বা অমর্র্াবক সু্কল বছনরর শুরুনত বুমলং, হ়িরাম , ববষিে এবং অবিা  া 

(hazing) ম মষে কনর এই  ীমত এবং সহগািী প্রশাসম ক মবযান র একটি হুবহু অ ুমলমপ পানব । 

 

যমি ককা ও বেস্তক্ত উৎপীড , হ়িরাম  এবং ম পীডন র ঘি া িা া়ি বা উৎপীড , হ়িরাম  এবং ম পীডন র ঘি ার অ ুসন্ধান  অংশগ্রহে কনর, তাহনল 

তার মবরুনে প্রমতনশায চমরতাথ ু করার বোপানর মডমিনক্টর কনঠার ম নষযাজ্ঞা আনছ। সু্কলগুমল খুাঁটিন়ি অ ুসন্ধা  করনব এবং কসটির সানথ যারাবামহকতা 

বিা়ি করনখ উৎপীড , হ়িরাম  এবং ম পীডন র মরনপািু কগাপ  রাখনব। 

 

সু্কনলর আমযকামরকরা যখ ই উৎপীড , হ়িরাম  এবং ম পীডন র ককা ও ঘি া কিখনব  বা উৎপীড , হ়িরাম  এবং ম পীডন র ঘি া ঘিনছ বনল 

িা নব  তখ ই তানিরনক অমবলনম্ব হিনক্ষপ করনত হনব। 

 

কয কিী এই  ীমতর শতগুুমল এবং সংমিষ্ট প্রশাসম ক প্রমবযা  অ ুসরে করনত বেথ ু হনব  তা াঁর মবরুনে শাস্তিিূলক পিনক্ষপ ক ও়িা হনত পানর যার 

অন্তর্ভ কু্ত হল এবং যার চূডান্ত সীিা হল তা াঁনক চাকমর কথনক বরখাি করা। 

 

মরনপািু এর তিন্ত চলাকালী  অথবা তার পনর ককান া উপযুক্ত সিন়ি অমর্যুক্ত এবং ক্ষমতগ্রি ছাত্র বা ছাত্রী উর্ন়ির মপতা-িাতা অথবা অমর্র্াবকনক 

িা ান া হনব। তনব, যমি ঘি ার সনঙ্গ আঘাত লাগা অথবা অ রুূপ ঘি া যুক্ত থানক, তাহনল উপযুক্ত মচমকৎসার বেবস্থ্া করনত হনব এবং মপতা-িাতা 

অথবা অমর্র্াবকনক অমবলনম্ব িা ানত হনব। 

 

যমি কিখা যা়ি লঙ্ঘ  হন়িনছ, তাহনল কয মশক্ষাথী উৎপীড , হ়িরাম  বা ম পীড  কনরনছ তানক ব়িনসামচত পমরোি কি়িা হনব যার িনযে  ূে তি 

শাস্তি এবং পমরমস্থ্মত অ ুসানর কাউনন্সমলং অন্তর্ভ কু্ত থাকনলও, তার িনযেই সীমিত  ়ি। 

 

আ ুষমঙ্গক প্রশাসম ক মবমযম নষয অ ুসানর মশক্ষাথীর উৎপীড , হ়িরাম  এবং ম পীডন র কথা মরনপািু করা এবং কসটির সিাযা  মবষ়িক মবশি 

ম নিুমশকা ও পেমত আনরাপ করনত হনব। 

 

প্রিাসশিে শিশিশিরষি:  উৎপীড়ি/হ়েরাশি/শিপীড়ি 

থিসজক্রপ্টর থোি:  JCDAG-R(1) 

 

মডমিনক্টর তরফ কথনক স্পষ্ট কনর ককা ও মশক্ষাথীর ককা ও উপান়ি বা পেমতনত, সু্কনল, সু্কনলর সম্পমিনত, বা সু্কল-সংক্রান্ত কাযকুলানপ; সু্কল বানস 

কনর সু্কনল যাও়িা আসা করার সি়ি; কোম্পানসর বাইনর, কযখান  প্রিমশতু আচরনের ি ে সু্কনলর পমরনবনশ বাযা আসনত পানর; বা মডমিক্ট কম্পম্পউিার, 
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কম্পম্পউিার মসনস্টি, কম্পম্পউিার ক িও়িাক,ু বা মডমিনক্টর অ ো ে ইনলকিম ক প্রযুস্তক্তর িাযেনি অোনেস করা কডিা বা সফ্টও়িোর বেবহার কনর 

উৎপীড , হ়িরাম  এবং ম পীডন র আচরে প্রিশ ু ম মষে কনরনছ। 

 

A. সংজ্ঞা 

 

➢ র়্ি কিখান া – সু্কনল যা়ি এি  মশশুনির অবামঞ্ছত, আক্রিোত্মক আচরে যা বািব অথবা অ ুরূ্ত ক্ষিতার র্ারসানিের অর্ানবর সনঙ্গ 

যুক্ত। সিন়ির সনঙ্গ সনঙ্গ এই আচরনের পু রাবমৃি হ়ি, অথবা পু রাবৃমি হও়িার সম্ভাব া থানক। কয ছাত্র বা ছাত্রীনক র়্ি কিখান া হ়ি এবং 

কয র়্ি কিখা়ি তানির উর্ন়িরই গুরুতর, িীঘনুি়িামি সিসো হনত পানর। 

 

➢ হেোশয - িািি িা অযভূুত িাশত, িণ য, িাতীে উত্ , শেঙ্গ, িম য, অক্ষমতা, সযৌয অশভমুখীতা, শেঙ্গ পশেচে িা শেঙ্গ অশভিেজক্তে উপে শভশত্ত 

করে অযাকাজ্জিত আচেণ। এটট সমৌশখক কাি এিং যাম-র্াক  হ অরযক রূরপ কো হরত পারে; গ্রাশেক এিং শেশখত শিিশৃত, যাে মরিে 

সমািাইে সোয িা ইন্টােরযট িেিহাে অন্তভুযক্ত র্থাকরত পারে; িা অযোযে আচেণ যা িােীশেকভারি হুমশক, ক্ষশতকােক িা অপমাযিযক 

হরত পারে। হেোশযরত ক্ষশত কোে অশভপ্রাে অন্তভুযক্ত কেরত হরি যা, একটট শযশদযষ্ট েরক্ষে শযরদযশিত হরত হরি যা িা িােিাে র্টযা িশড়ত 

র্থাকরত হরি যা। িশুে কো োড়া, হেোশযে সক্ষরত্র  ি মে িািি িা অযভূুত িজক্ত ভাে ামে িশড়ত র্থারক যা। যখয আচেণ যরর্থষ্ট গুরুতে, 

িোপক, িা স্থােীভারি হিরক্ষপ কোে িযে িা  ীশমত কোে িযে একিয শিক্ষার্থীে সু্করেে সদওো পশেরষিা, কায যকোপ িা  ুরযারে 

অংিগ্রহণ কোে িা উপকৃত হওোে ক্ষমতারক  ীশমত করে তখয হেোশয একটট প্রশতকূে পশেরিি বতশে করে। 

 

➢ ঠাট্টািস্করা – পাঠক্রি বমহরূ্তু মবষন়ির িল/স্তক্র়িাকলানপ কযাগ কিও়িার অথবা প্রমতষ্ঠান র িনযে ছাত্রছাত্রীর স্থ্া /অবস্থ্ান র উন্নমতর ি ে 

প্রন়িাি ী়ি আচার ইতোমির সনঙ্গ সম্পকযুুক্ত র়্ি কিখান ার ঘি া। 

 

B. শিশষদ্ধ আচরণসমূহ 

 

ম মষে আচরনের উিাহরে হল ম ম্নমলমখতগুমল যমিও তামলকাটি এর িনযেই সীমিত  ়ি:  

➢ অবামঞ্ছত মপছন  লাগা অথবা গালাগামল কিও়িার িত কিৌমখক আক্রিে; 

➢ গুিব অথবা মিথো প্রচার; 

➢ কথা এবং/অথবা অঙ্গর্মঙ্গর িাযেনি হুিমক কিও়িা, মবদ্রূপ করা এবং র়্ি কিখান া; 

➢ ি সিনক্ষ অবিা  া করা; 

➢ সািাস্তিকর্ানব আলািা কনর কিও়িা; 

➢ মপছভ  ম ন়ি হ়িরা  করা; 

➢ সরাসমর শারীমরক সংস্পশ ু কযি  িারা অথবা যাক্কাযামক্ক করা; 

➢ শারীমরক ম পীড  এবং/অথবা আক্রিে; 

➢ র়্ি কিখান া, হ়িরাম  অথবা শাসাম র উনেনশে অথ ু এবং/অথবা বেস্তক্তগত স্তিম সপত্র চভ মর করা; 

➢ শামসন়ি আিা়ি করা অথবা সুনকৌশনল কায ুমসস্তে যার িনযে আনছ প্রনরাচ া এবং/অথবা িলুুি; 

➢ সু্কল অথবা বেস্তক্তগত সম্পমি  ষ্ট করা; ববিুেমত  িাযেি বেবহার কনর অথবা সাইবার িাযেনি কয ককান া যরন র র়্ি কিখান া যা সু্কনলর সরঞ্জাি, সু্কনলর 

ক িও়িাক,ু অথবা ই-নিল বেবস্থ্া বেবহার কনর অথবা সু্কনল সংঘটিত করা হ়ি; 

➢ কোনিরা অথবা কোনিরা কফা  বেবহার কনর ছাত্রছাত্রী অথবা সু্কনলর কিীনির লজ্জাি ক ছমব কতালা এবং কসগুমল অ েনির িনযে বি  করা অথবা 

অ লাই -এ কপাস্ট করা; 

➢ আপশত্তিযক িা হুমশকমূেক সটক্সট িা ইযেোন্ট সমর ি পাঠারযা; এিং অযোযে োত্ররদে কারে েশ প এিং গুিি েড়ারযাে িযে ওরেি াইট 

িেিহাে কো। 

➢  াইিােিুশেং িা ইরমইে, ব্লে, স ািোে সযটওোশকযং ওরেি াইট (সযময, টটকটক, স্নোপচোট, টুেইটাে, ইেটাগ্রাম, শকক, সে িুক, ইতোশদ), চোট রুম, 

সটক্সট এিং তাৎক্ষশণক িাতযা সপ্রেরণে মত শর্জিটাে প্রযুজক্ত িেিহারেে মািেরম উরেিেমূেক, িত্রুতামেূক এিং িেজক্তরক িাে িাে হেোশয কো ও 

হুমশক প্রদায (এরতই  ীমািদ্ধ যে); 

➢ সাইবার-এ মপছভ  ক ও়িা অথবা এি  আচরে যার িাযেনি একি  মবনশষ বেস্তক্তনক উনেশ কনর শব্দ, মচত্র অথবা র্াষা পাঠান া হ়ি অথবা পাঠান ার 

কারে হ়ি, অথবা ই-নিল বা ববিুেমত  কযাগানযানগর িাযেনি পাঠান া হ়ি এবং যা কসই বেস্তক্তর যনথষ্ট িা মসক যন্ত্রোর কারে হ়ি; 

 

সু্কে িষ য শুরু হওোে  মে  ি কমী, শিক্ষার্থী এিং িািা-মা িা অশভভািকো DSCD শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে আচেণ  ংশহতাে অংি শহর রি 

উৎপীড়য/হেোশয/শযপীড়য শযশষদ্ধিকােী এই যীশতটটে একটট আক্ষশেক কশপ পারিয। 

 

C. উৎপীড়ি/হ়েরাশি/শিপীড়রির র্িিা শররপািম েরা 

 

ককা ও মশক্ষাথী, বাবা-িা, অমর্র্াবক বা অ ো ে অংশীিার উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র ঘি া ককা ও অোডমিম নিির, মশক্ষক, কাউনন্সলর, বা 

মশক্ষাথীর সু্কনলর অ ো ে কিী সিনসের কানছ মরনপািু করনত পানর ।  মযম  ঘি াটির মরনপািু করনছ , তার ইিা ুসানর মরনপািুটি  ািসহ বা 

অজ্ঞাত ানি এবং কিৌমখক বা মলমখতর্ানব করা কযনত পানর।  মরনপাটিুং ফি ু মডমিনক্টর ওন়িবসাইনি এবং মডমিনক্টর প্রমতটি সু্কনল মশক্ষাথীর আচরে 

সংমহতা়ি পাও়িা যানব।  মডমিনক্টর অোলািু লাই  1-888-475-0482  ম্বনর বা িস্তি়ুিা মডপািুনিে অফ এডডভ নকশ স সু্কল কসফটি হিলাই  1-877 

SAY-STOP (1-877-729-7867)  ম্বনর কল কনরও উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র ঘি া মরনপািু করা কযনত পানর। 

 

কয কিচুারীর কানছ উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র ঘি া মরনপািু করা হল মতম  অবশেই সত্ত্বর মরনপািুটি মলমপবে কনর কসটি মপ্রস্তন্সপাল বা িন া ীত 

বেস্তক্তর কানছ পাঠানব ।  কয কিচুারী উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র ঘি া ম নির কচানখ কিনখনছ  বা অ েথা়ি কিন নছ  কয ককা ও মশক্ষাথীনক 

উৎপীড /হ়িরাম /ম পীড  করা হনি, মতম  অবশেই অমবলনম্ব সিসোর পনরর এক  1) মিন র িনযে মপ্রস্তন্সপাল বা িন া ীত বেস্তক্তর কানছ একটি 

মলমখত মরনপািু িিা কিনব ।  অ ুসন্ধা  চলাকালী  কয সটঠকর্ানব করকড ুরাখা হ়ি এবং মবষ়িটি যানত িীিাংসার মিনক এনগা়ি তা মপ্রস্তন্সপাল বা 
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িন া ীত বেস্তক্ত কিখনব ।  যমি লমক্ষত বেস্তক্ত/আচরনের মশকার হও়িা মশক্ষাথী মরনপািু কনর, তাহনল মপ্রস্তন্সপাল বা িন া ীত বেস্তক্ত মরনপািু পাও়িার 

পনর সত্ত্বর বাবা-িা বা অমর্র্াবনকর সানথ কযাগানযাগ করনব । 

 

যমি ছাত্র বা ছাত্রী অথবা তার মপতা-িাতা অথবা অমর্র্াবক িন  কনর  কয সিসোটি ম ন়ি মপ্রস্তন্সপানলর সনঙ্গ আনলাচ া করার পনরও সু্কল কসই মবষন়ি 

তিন্ত অথবা সিসোর সিাযান র ি ে উপযুক্ত পিনক্ষপ ম নি  া, তাহনল ছাত্র বা ছাত্রী অথবা তার মপতা-িাতা অথবা অমর্র্াবক অবশেই সংমিষ্ট 

মরস্তিও াল সুপামর নি নডি অথবা তাাঁর িন া ীত প্রমতম মযর সনঙ্গ কযাগানযাগ করনব । 

 

কযসব মশক্ষাথী িন  কনর তানির সু্কনল অ ে ককা ও মশক্ষাথীনক উৎপীড /হ়িরাম /ম পীড  করা হনি, তানিরনক ককা ও মশক্ষক, কাউনন্সলর, 

অোডমিম নিির বা অ ো ে কিী সিসেনক বোপারটি িা ানত বলা হনি। 

 

যমি ককা ও বেস্তক্ত উৎপীড , হ়িরাম  এবং ম পীডন র ঘি া িা া়ি বা উৎপীড , হ়িরাম  এবং ম পীডন র ঘি ার অ ুসন্ধান  অংশগ্রহে কনর, তাহনল 

তার মবরুনে প্রমতনশায চমরতাথ ু করার বোপানর মডমিনক্টর কনঠার ম নষযাজ্ঞা আনছ।  আসল অমর্নযাগ করার সি়ি বেবহৃত পেমত বেবহার কনর 

প্রমতনশানযর ঘি ার কথাও মরনপািু করনত হনব এবং কসটি সু্কল বা মডমিনক্টর কিচুারীনির তরনফ অ ুসন্ধা  কনর কিখা হনব। 

 

অমর্নযাগকারী কযখান  কগাপ ী়িতা রাখার অ ুনরায করনব, কসখান  সু্কল উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র মরনপানিুর মবশি শুযুিাত্র তানির সানথই র্াগ 

করনব  যানিরনক মডমিনক্টর বাযেবাযকতা কিন , বা অ েথা়ি আই া ুসানর সত্ত্বর এবং যথাযথর্ানব র্ভল আচরনের মরনপািু িা া প্রন়িাি । 

 

কয কিী কবাড ুএর JCDAG  ীমত এবং সংমিষ্ট প্রমবযা  এর শতগুুমল অ ুসরে করনত বেথ ু হনব  তাাঁর মবরুনে শাস্তিিূলক পিনক্ষপ ক ও়িা হনত পানর 

যার অন্তর্ভ কু্ত হল তাাঁনক চাকমর কথনক বরখাি করা।  

 

D. উৎপীড়ি/হ়েরাশি/শিপীড়রির র্িিা়ে প্রশতজক্র়ো থদ়ো 

 

উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র ঘিনত কিখা িাত্র বা উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র ঘি ার মরনপািু পাও়িার সনঙ্গ সনঙ্গ সু্কল আমযকামরকনির হিনক্ষপ 

করা প্রতোমশত। উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র ঘি া মরনপািু করা হনল ম ম্নমলমখত পিনক্ষপ ক ়িা হনব। 

 

1. অ ুসন্ধা  – উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র ঘি ার ককা ও মরনপািু এনল, মপ্রস্তন্সপাল বা িন া ীত বেস্তক্ত যথাযথ কিীনক ম ন়ি সত্ত্বর অ ুসন্ধা  

চালানব ।  পরবতী সু্কল মিবনসর িনযেই অ ুসন্ধা  শুরু হনব।  অ ুসন্ধান র িনযে অমর্যুক্ত অপরাযী নির), মশকার নির), মচমিত করা সাক্ষী, 

মশক্ষক নির) এবং কিী সিসেনির সাক্ষাৎকার ক ়িা এবং মর্মডও সানর্লুোন্স উপলর্ে থাকনল তা পয ুানলাচ া করা অন্তর্ভ কু্ত রন়িনছ।  পমরমস্থ্মতর 

মবচানর ম য ুারে কনর সু্কল কাউনন্সলর, সু্কনলর কসাশোল ও়িাকাুর এবং অ ো ে সহা়িক কিীনির মবমশষ্ট সহা়িতা ম নত হনব।  মডমিনক্টর মবজ্ঞমপ্ত, 

মরনপািু বা অ ো ে আইম  বাযেবাযকতা ছাডা সু্কল অ ুসন্ধান র ফলাফল কগাপ  রাখনব। 

 

2 মবজ্ঞমপ্ত - তিন্ত চলাকালী  অথবা তার পনর ককান া উপযকু্ত সিন়ি এবং অবশেই তিন্ত সম্পূে ু হও়িার মত  (3) মিন র িনযেঅমর্যকু্ত এবং ক্ষমতগ্রি 

ছাত্র বা ছাত্রীর মপতা-িাতা অথবা অমর্র্াবকনক িা ান া হনব। তনব, যমি ঘি ার সনঙ্গ আঘাত লাগা অথবা অ ুরূপ ঘি া যকু্ত থানক, তাহনল উপযুক্ত 

মচমকৎসার বেবস্থ্া করনত হনব এবং মপতা-িাতা অথবা অমর্র্াবকনক অমবলনম্ব িা ানত হনব। তিনন্তর সিামপ্তনত ক্ষমতগ্রি এবং অপরাযী ছাত্র বা ছাত্রী 

উর়্িনকই তিনন্তর ফলাফল সম্পনক ুিা ান া হনব। ক্ষমতগ্রিরা কসই ছাত্র বা ছাত্রী মবরুনে শাস্তিিূলক বেবস্থ্া বলবৎ হও়িার মবষন়ি তনথের ি ে 

অ ুনরায করনত পানর কয বা যারা হ়িরাম র অপরানয কিাষী, যখ  কসই শাস্তিিূলক বেবস্থ্া ক্ষমতগ্রনির সনঙ্গ সরাসমর সম্পকযুুক্ত। এর অন্তর্ভ কু্ত হল কয 

ছাত্র বা ছাত্রী হ়িরাম  কনরনছ তানক হ়িরাম র মশকার হও়িা ছাত্র বা ছাত্রী কথনক িনূর রাখা অথবা হ়িরাম  কনরনছ এি  ছাত্র বা ছাত্রীনক মকছভ  সিন়ির 

ি ে সু্কনল উপমস্থ্ত থাকনত ম নষয করা অথবা তানক অ ে ককান া ক্লানস স্থ্া ান্তর করা। অপরাযী ছাত্র বা ছাত্রীর ভ্মশক্ষা সংক্রান্ত  মথপত্রভ্ কথনক সু্কল 

অ ে ককান া তথে প্রকাশ করনব  া যার িনযে আনছ কসই সব শাস্তিিূলক বেবস্থ্া সম্পমকতু তথে যা হ়িরাম র মশকার হন়িনছ এি  ছাত্র বা ছাত্রীর সনঙ্গ 

সম্পকযুকু্ত  ়ি। 

 

3 অন্তবতুীকালী  পিনক্ষপ – যমি প্রন়িাি  হ়ি তাহনল অমর্নযাগকারীর ম রাপিার ি ে সু্কল পিনক্ষপ গ্রহে করনব যার অন্তর্ভ কু্ত হল তিনন্তর চূডান্ত 

ফলাফল প্রকানশর আনগ অন্তবতুীকালী  পিনক্ষপ গ্রহে। 

 

4. শাস্তিিূলক বেবস্থ্া – অপরায সাবেি হনল, কয মশক্ষাথী উৎপীড , হ়িরাম  বা ম পীড  কনরনছ তানক ব়িনসামচত পমরোি কি়িা হনব যার িনযে  ূে তি 

শাস্তি এবং পমরমস্থ্মত অ ুসানর উপযুক্ত কাউনন্সমলং, শাস্তি বা অ ো ে পমরোি অন্তর্ভকু্ত থাকনলও, তার িনযেই সীমিত  ়ি।  প্রথিবার 

উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র ঘি ার পনর কয শাস্তিিূলক বেবস্থ্া ক ়িা হনত পানর তার িনযে এইগুমল অন্তর্ভ কু্ত থাকনলও তার িনযেই সীমিত  ়ি: 

 

• মবনশষ সুনযাগ-সুমবযা হারান া; 

• কশ্রেীকক্ষ, কানফনিমর়িা অথবা সু্কল বানস আস  পু রা়ি ম মিুষ্ট কনর কিও়িা; 

• ক্লাস পু রা়ি ম মিুষ্ট কনর কিও়িা; 

• আিনক রাখা; 

• সু্কনলর মর্তনর বমহষ্কার কনর রাখা; 

• সু্কনলর বাইনর বমহষ্কার করা (উপযুক্ত আইম  ববয প্রস্তক্র়িার শু াম র িাযেনি); 

• স্থ্া়িী বমহষ্কার (উপযুক্ত আইম  ববয প্রস্তক্র়িার শু াম র িাযেনি); 

• মবকল্প সু্কনল কিও়িা (উপযুক্ত আইম  ববয প্রস্তক্র়িার শু াম র িাযেনি) 

 

5. ফনলা-আপ এবং ঘি ার পনর কিখর্াল-অমর্যুক্ত, ঘি ার মশকার এবং ককা ও ককা ও পমরমস্থ্মতনত, মবিীে ু সু্কল কমিউম টির পনক্ষও ফনলা-আপ 

করা গুরুত্বপূে।ু  প্রটিমত সু্কনলর তরফ কথনক উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র ঘি া়ি আক্রান্ত বেস্তক্তমবনশষ এবং কগাষ্ঠীনিরনক ঘি া-পরবতী 

কিখর্াল এবং ফনলা-আপ করা আবশেক।  কযসব মশক্ষাথী উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র মশকার এবং কযসব মশক্ষাথী 

উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র অপরায কনরনছ তানির সািাস্তিক-িা মসক, আচরেগত ও মশক্ষাগত চামহিার মিনক  ির কি়িার ি ে প্রন়িাি  

হনল কাউনন্সমলং এবং অ ো ে হিনক্ষপ করনত হনব।  সু্কনলর তরফ কথনক সু্কনলর পমরনবশ ককি  তা িূলো়ি  কনর ম য ুারে করাও আবমশেক কয 
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অমতমরক্ত কিী প্রমশক্ষে বা মশক্ষাথীনির প্রমশক্ষে লাগনব মক া।  কযখান  যথাযথ হনব, কসখান  সু্কল প্রমতনশায চমরতাথ ু করার বোপানর ম নষযাজ্ঞার 

পু রাবৃমি করনব এবং কীর্ানব এইরকি র্ভল আচরনের কথা মরনপািু করনত হ়ি তাও আবার িা ানব। 

 

কস্টনির আই  অ ুসানর, ষষ্ঠ কথনক দ্বািশ কগ্রনড পডা মশক্ষাথীনির যমি ককা ও সু্কল বনষ ু তৃতী়ি বানরর ি ে উৎপীড /হ়িরাম /ম পীডন র অপরানয 

যুক্ত থাকনত কিখা যা়ি, তাহনল তানক যথাযথ শাস্তিগ্রহেকারী মহ়িামরং অমফসার, পোন ল বা মবচারসর্ার িাযেনি কাযযুারা কনর অ ে ককা ও সু্কনল 

আনরাপ করা হনব। 

 

োত্র িা োত্রী সংর্টিত অপরাি িািযতামূেেভারি িািারিা 

 

সু্কনলর প্রশাসক, মশক্ষক-মশমক্ষকা এবং সু্কলমর্মিক অ ো ে কিীরা আইন র (O.C.G.A. § 20-2-1184) শতাু ুসানর অপরায সম্পনক ুিা ানব । 

 

ছাত্র বা ছাত্রীর ম ম্নমলমখত অসিাচরনের অমর্নযানগ ক্ষমতগ্রিরা অবশেই একটি মলমখত অমর্নযাগ িান়ির করনব  অথবা সু্কনলর প্রশাস  অথবা ককেী়ি 

প্রশাসন র কানছ কয ঘি ার অমর্নযাগ এনসনছ এবং তানত কয আঘাত অথবা ক্ষমত হন়িনছ তার বে ুা মিন়ি প্রমতনবি  পাঠানব : (1) ছাত্র বা ছাত্রী কতৃকু 

মশক্ষক-মশমক্ষকা, সু্কনলর অ ো ে কিকুতাু অথবা কিীর ওপর আক্রিে অথবা অ ো়ির্ানব িারনযার করা; (2) ছাত্র বা ছাত্রী কতৃকু অপর ককান া ছাত্র 

বা ছাত্রীর ওপর আক্রিে অথবা অ ো়ির্ানব িারনযার করার অমর্নযাগ; (3) উনেশেিূলকর্ানব সু্কনলর সম্পমি কথনক শুরু কনর মশক্ষক-মশমক্ষকা, 

সু্কনলর অ ো ে কিকুতাু, কিী অথবা ছাত্র বা ছাত্রীর বেস্তক্তগত সম্পমির যনথষ্ট ক্ষমত করার অমর্নযাগ, যমি সু্কনলর মপ্রস্তন্সপানলর স্বাযী  মচন্তা অ ুযা়িী 

কয ক্ষমতর অমর্নযাগ করা হন়িনছ তানত ছাত্র বা ছাত্রীর িীঘনুি়িামি বমহষ্কার  োযে শাস্তি বনল গেে করা যা়ি। 

 

থিআইশি/শিপজ্জিে/সরন্দহিিে সামগ্রী 

 

েখি থিআইশি, সরন্দহিিে অর্থিা শিপজ্জিে সামগ্রী অর্থিা স্ক ে থর্থরে শিশষদ্ধ েরা হর়েরে এমি সামগ্রী পাও়ো োরি তখি োত্রোত্রী 

অিিযই অশিেরম্ব প্রিাসে অর্থিা স্ক রের থোরিা েমীরে িািারি।  োত্রোত্রীরা এই িররির জিশিস স্পি ম েররি িা অর্থিা হারত শির়ে 

িাড়াচাড়া েররি িা অর্থিা অিয োত্রোত্রীরদর োে থর্থরে এই িররির জিশিস গ্রহণ েররি িা। 

 

ভ়ে থদখারিা, শহংসাত্মে জক্র়োেোপ, অস্ত্রিস্ত্র এিং মাদেদ্রিয সম্পরেম িািারিার হিোইি  

 

ছাত্রছাত্রীনির ি ে িস্তি়ুিা মডপািুনিি অব এডভ নকশ  এর উনিোনগ পমরচামলত এই হিলাই  ঘিাবোপী মরনপাটিুং বেবস্থ্ার সুমবযা কি়ি যানত তারা 

অস্ত্রশস্ত্র, মহংসাত্মক স্তক্র়িাকলাপ  (োর মরিয ভ়ে থদখারিার র্িিাও অন্তভুমি) অথবা িািকদ্রনবের বোপানর 1-877-SAY-STOP (1-877-729-

7867)  ম্বনর অথবা DeKalb োউশি স্ক ে শিশিক্ট অযাোিম োইি-এ 1-888-475-0482 িম্বরর কিমলনফা  কনর এবং ম নির  াি উনেখ  া কনর 

িা ানত পানর। তথে  মথর্ভক্ত করা হ়ি এবং সু্কল মডমিক্ট ও স্থ্া ী়ি আই  বলবৎকারী সংস্থ্ার সনঙ্গ আিা প্রিা  করা হ়ি। মরনপািু পাও়িার পনর তিন্ত 

পমরচামলত হ়ি। 

 

স্ক ে শররসাস ম অশফসার 

 

সু্কল মরনসাস ু অমফসানররা (SRO) হনল  কপাস্ট-অ ুনিামিত প্রাক্ত  পুমলশ কিকুতাু যানির সু্কনলর ম রাপিা এবং সুরক্ষার ি ে ম য ুামরত সু্কনল রাখা হ়ি 

যানত তা াঁরা প্রমতনরায এবং হিনক্ষপ কিসূুমচ চালু করনত পানর , ছাত্রছাত্রীনির সািন  ইমতবাচক আিশ ু স্থ্াপ  করনত পানর , অ ো ে আই  

বলবৎকারী কিী এবং এনিস্তন্সর সনঙ্গ কযাগসূত্র বিা়ি রাখনত পানর , কসফ সু্কল প্ল্ো  বতমরনত সাহাযে করনত পানর  এবং আইম  মবষ়ি ও মবচার 

মবর্াগী়ি প্রস্তক্র়িাগুমল আরও র্ানলার্ানব বুঝনত সাহাযে করনত পানর । তনব SRO-রা শৃঙ্খলারক্ষাকারী   ।  ছাত্রছাত্রীনির শৃঙ্খলারক্ষাকারী বেবস্থ্া়ি 

বি স্তদ  প্রশাসন  তা াঁনির প্রশাসনকর পমরবত ুমহনসনব বেবহার করা যানব  া। প্রশাসম ক কিীরা SROকির আই  বলবৎ করার মবষন়ি মবনশষ জ্ঞা  

এবং অমর্জ্ঞতা বেবহার করার ি ে তা াঁনির সনঙ্গ কাি কনর , মকন্তু তা াঁরা SRO এবং অ ো ে আই  বলবৎকারী এনিস্তন্সর কিীনির এি  কাি এবং 

অবস্থ্ান  রাখা কথনক মবরত থাকনব  যানত তা াঁনির কাযকুামরতা সীমিত হন়ি যা়ি অথবা তানত বাযা সৃটষ্ট হ়ি। সু্কল মডমিক্ট এর কিী মহনসনব SRO-রা সব 

কিীনির িত কপশািার শতগুুমল কিন  চনল । 

 

িস্তি়ুিার কস্টি এর আইন র শত ুঅ ুযা়িী এবং O.C.G.A. § 16-11-127.1 আইন র সংজ্ঞা অ ুসানর সনঙ্গ অস্ত্রশস্ত্র রাখার ি ে, O.C.G.A. § 16-13-24 

কথনক O.C.G.A. § 16-13-32 আইন র সংজ্ঞা অ ুসানর িািকদ্রবে সনঙ্গ রাখার ি ে িস্তি়ুিার অোন ানিনিড স্তক্রমি াল ককাড এর িাইনিল 16 এর 

বে ুা অ ুযা়িী কয ককান া গুরুতর অপরায অথবা ম য ুামরত গুরুতর অপরানযর ি ে এবং অ েনির শারীমরক আঘাত করার ি ে, সরকামর অথবা 

বেস্তক্তগত সম্পমির ক্ষমত করার ি ে এবং/অথবা সু্কনল বড যরন র মবশৃঙ্খলা সৃটষ্টর ি ে, যার অন্তর্ভ কু্ত হল সন্ত্রাসবািী হুিমক কিও়িা, যমিও তামলকাটি 

এর িনযেই সীমিত  ়ি, ছাত্রছাত্রীনির অমর্যুক্ত এবং কগ্রফতার করা হনত পানর। 

 

আই  লঙ্ঘ  করা হন়িনছ বনল সনদহ হনলই সু্কনলর প্রশাসনকরা অমবলনম্ব SRO অথবা অ ো ে আই  বলবৎকারী কিকুতাুনির িা ানব । যখ  

একি  SRO, অ ো ে আই  বলবৎকারী অথবা িরুমর এনিস্তন্স সু্কনলর কোম্পাস-এ হিনক্ষপ, তিন্ত, ও়িার োি কিও়িার অ ুনরানয অথবা িরুমর 

অবস্থ্া়ি সাডা মিন়ি অবস্থ্া  কনর , তখ  সু্কনলর প্রশাসন র িাম়িনত্ব থাকা কিীরা তা াঁনির সুপামরশগুমল কিন  চলনব । একি  যকু্ত আনছ এি  সব 

কক্ষনত্র এবং সু্কনল অ ে সব গুরুতর পমরমস্থ্মতনত সিন়িামচতর্ানব মপতা-িাতা/অমর্র্াবকনির িা ানত হনব। 

 

অপ্রািি়েস্করদর থেৌি আচরণ এিং অপরাি, োর িিয এেিি অপ্রািি়েস্ক িযজির  প্রািি়েস্ক িযজি শহরসরি শিচার হরত পারর 

(O.C.G.A. § 20-2-735), থসই সি র্িিার পশরণাম এিং তারদর সম্ভািয অপরািমূেে িশরমািার িযাপারর শপতা-মাতা এিং অশভভািরেরা 

োরত তাুঁরদর শিশুরদর িাশির়ে রারখি তার িিয অি ররাি েরা হরচ্ছ। এই সংক্রান্ত তর্থয DeKalb শিশিক্ট অযািশি মর ওর়েিসাইি-এ এই 

টঠোিা়ে পাও়ো োরি: http://www.dekalbda.org। 

 

  

http://www.dekalbda.org/%20DocumentView.aspx?DID=274&DL=1
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েযাম্পারসর স রক্ষা েমী 

 

কোম্পানসর সুরক্ষা কিীরা (CSP) কোম্পানসর স্তক্র়িাকলানপর ওপর  ির করনখ এবং কিী ও ছাত্রছাত্রী সুরক্ষার ি ে গুরুত্বপূে ু এি  সতকতুািূলক 

বেবস্থ্াগুনলা ম ন়ি সু্কনলর ম রাপিা রক্ষা কনর  এবং সু্কল র্ব গুমল এবং িানঠর ওপর  িরিামর চামলন়ি এবং কসই সব স্থ্ান র ম রাপিা ম স্তিত কনর 

মশক্ষা প্রস্তক্র়িার ি ে সু্কনল একটি উপযুক্ত পমরনবশ বিা়ি রাখনত সাহাযে কনর । সব িাযেমিক সু্কল এবং কবশ অন কগুমল প্রাথমিক সু্কনল CSP-কির 

কানির িাম়িত্ব কিও়িা হ়ি। 

 

শেরিার-শেরিারী/প্রািি়েস্ক গাশড় চােেরদর দাশ়েত্ব আইি (TAADRA) 

 

1লা িলুাই, 2015 কথনক, সু্কলগুমল প্রতেম়িত করনব কয ককা ও মশক্ষাথী  মথর্ভক্ত রন়িনছ এবং ককা ও সরকামর বা কবসরকামর সু্কল কথনক বমহষৃ্কত হ়িম , 

তনবই তারা ড্রাইর্ার লাইনসন্স বা লা ুার পারমিনির ি ে উপযুক্ত হনব। সু্কলগুমল সাটিমশফরেি অফ স্ক ে এিররােরমন্ট ফি ু এবং সাটিমশফরেি 

অফ এশেজিশিশেটি ফর থররোররিি অফ াাইশভং শপ্রশভরেরিস ফি ু বেবহার করনব। 

 

দীর্ মরম়োশদ শিিসৃটষ্ট্োরী োত্রোত্রী 

 

িীঘসু্থ্া়িীর্ানব মবি সৃটষ্টকারী মশক্ষাথীনক স্বাক্ষমরত চভ স্তক্তর িাযেনি মশক্ষা মবস মহসানব রাখা কযনত পানর। সম্পি বেস্তক্ত এবং বাবািার সনঙ্গ প্রশাসম ক 

কিচুারী সস্তম্মমলতর্ানব একটি শঙৃ্খলািূলক সংনশায  পমরকল্প া প্রে়ি  করনব।  িীঘসু্থ্া়িীর্ানব মবি সৃটষ্টকারী মশক্ষাথীনির মডমিনক্টর যথাযথ প্রস্তক্র়িার 

শু াম নত কপ্ররনের পূনব ু হিনক্ষপ কসবা গ্রহনের ি ে অবশেই সম্পি বেস্তক্তনির (কযি  কাউনন্সলর, সিাি কিী, সু্কল িন ামবজ্ঞা ী, SST কচ়িার, 

ম নিুশিূলক সহা়িতা মবনশষজ্ঞ, বা মশক্ষাথী সহা়িতা মবনশষজ্ঞ) কানছ কপ্ররে করনত হনব। 

 

যারাবামহকর্ানব মবি সৃটষ্টকারী ছাত্রছাত্রীনির স্বাক্ষমরত চভ স্তক্তসহ মশক্ষা মবশ মহনসনব রাখা হনত পানর। মরনসাস ু কিকুতাু এবং মপতা-িাতার সনঙ্গ যকু্ত 

হন়ি প্রশাসম ক কিীরা একনত্র একটি শাস্তিিূলক সংনশায  পমরকল্প া বতমর করনব । যারাবামহকর্ানব মবি সৃটষ্টকারী ছাত্রছাত্রীনির মডমিক্ট এর আইম  

ববয প্রস্তক্র়িার শু াম র ি ে পাঠান ার আনগ মরনসাস ু কিকুতাুনির (কযি  পরািশিুাতা, সিািকিী, সু্কনলর িন ামবি, SST সর্াপমত অথবা ছাত্রছাত্রীর 

মবনশষজ্ঞ সহা়িক) কানছ হিনক্ষপ বেবস্থ্ার ি ে পাঠান া হনব। 

 

স্িুরিি সারপািম টিম 

 

স্িভ নডি সানপািু টিি (SST) হল টি়িার 3 পয ুান়ির হিনক্ষপকারী সিসো সিাযা কারী িল এবং/অথবা ছাত্রছাত্রীর িূলো়ি কারী যারা ছাত্রছাত্রীনির 

প্রামতষ্ঠাম ক পডানশা া, আচরে অথবা অ ে যরন র সিসোর সিাযান র ি ে হিনক্ষপ পমরকল্প ার অ ুসন্ধা  কনর।  SST এর হিনক্ষনপর পয ুা়িগুমল 

শুয ুতখ ই বািব রূপা়িে করা হনব যখ  হিনক্ষনপর মবমর্ন্ন পয ুান়ির িনযে মিন়ি ক্রিান্বন়ি অগ্রগমতর সি়ি কসগুমলর প্রন়িাি  হনব। 

 

মশক্ষাথীরা ির 3-SST-এ কপৌৌঁছানল 4-6 সপ্তানহর চনক্রর ি ে হিনক্ষপ বািবা়ি  করা এবং মবশ্বিতার সানথ  মথর্ভক্ত করা হ়ি। প্রনতেক 4-6 সপ্তানহর 

বেবযান  একটি SST সিসো সিাযা  ববঠক অ ুটষ্ঠত হ়ি (বাবািানক আিন্ত্রে িা ান া হনব) কয সি়ি হিনক্ষপকানল সংগৃহীত তনথের মর্মিনত 

হিনক্ষনপ মশক্ষাথীর প্রমতস্তক্র়িা িূলো়ি  করা হ়ি।  SST-ির 3 এর হিনক্ষপ মবশ্বিতার সনঙ্গ সম্পন্ন করা হনল এবং তা সফল হনল, হিনক্ষপকানল 

কসবািা কারীর করকডকৃুত তনথের উপর মর্মি কনর  4-6 সপ্তানহর অমতমরক্ত চনক্রর ি ে অমতমরক্ত মবকল্প হিনক্ষপ এবং পমরবতনু র পমরকল্প া 

প্রে়ি  এবং বািবা়ি  করা হ়ি।  হিনক্ষপ কসবা প্রিা কারীনির িনযে শৃঙ্খলা সম্পমকতু অোমসসিোে মপ্রস্তন্সপাল, সু্কল কাউনন্সলর, মশক্ষক, বা অ ো ে 

কিচুারী অন্তর্ভকু্ত হনত পানর । ির 3 হিনক্ষনপর িুই বা তনতামযক চক্র মবশ্বিতার সনঙ্গ সিাপ্ত ও  মথর্ভক্ত হও়িার পর মশশুর কর্াগামন্ত অবোহত 

থাকনল মশক্ষাথীর জ্ঞা ী়ি এবং একানডমিক শস্তক্ত ও িুবলুতা এবং/অথবা আচরেগত/সািাস্তিক ও িা মসক অবস্থ্া ম য ুারে করনত ি িাস্তত্ত্বক মশক্ষাগত 

(psychoeducational) িূলো়ি  সম্পন্ন করার ি ে বাবািার অ ুিমতর অ ুনরায িা ানত পানর ।  ির 3-SST হিনক্ষনপর প্রমতস্তক্র়িা়ি (ম মবড সহা়িতা)  

মশক্ষাথীর অগ্রগমত অস্তিতু হনল কস আবার ির 2 (িাঝামর িনরর ম মবড সহা়িতা)-এ মফনর আসনব এবং অগ্রগমত ঙ্গবোহত থাকনল কস ির 1 এর িূল 

পাঠিান  মফনর আসনব।  

 

যমি ছাত্র বা ছাত্রী অসুমবযার সম্মখুী  হনত থানক এবং কযসব হিনক্ষপ পমরকল্প ার বািব রূপা়িে করা হন়িনছ তানত ছাত্র বা ছাত্রী ককি  সাডা মিনি 

তার ওপর মর্মি কনর মবনশষ মশক্ষার ি ে পাঠান ার প্রন়িাি  হনত পানর। যমি এই যরন র ককান া মবনশষ সুপামরশ করা হ়ি, তাহনল পোনরোল 

ক নসে ফর ইর্োলুন়িশ   PCE ) ম নত হনব এবং িূলো়ি  পেমতর অঙ্গ মহনসনব সিি লর্ে তথে পয ুানলামচত হনব। , আনগ সিাপ্ত সিি তথে ও 

সিি িূলো়ি  সহ SST/RTI করকড ুএই তথোবলীর অন্তর্ভ কু্ত হনত পানর। মবনশষ মশক্ষা পমরনষবার ি ে পডু়িার সািথেু ম েনু়ি তখ  একিা মবনশষ 

মশক্ষা কযাগেতা ববঠক হনব। 

 

োত্রোত্রীরে ক্লাস থর্থরে অপসাররণর িিয থেসরমি পে মারোচিা পদ্ধশত 

 

কস্টি এর আই  (O.C.G.A. § 20-2-738) অ ুসানর একি  মশক্ষক-মশমক্ষকা ক্লাস কথনক একি  ছাত্র বা ছাত্রীনক অপসারে করনত পানর  কয িারিার 

অর্থিা েরর্থষ্ট্ পশরমারণ মশক্ষক-মশমক্ষকািার মশক্ষািা  স্তক্র়িাকলাপ পমরচাল ার সািনথেু হিনক্ষপ কনরনছ, এই শতসুানপনক্ষ কয ওই ছাত্র বা ছাত্রীর 

বোপানর ইমতপূনব ু মরনপািু করা হন়িনছ অথবা মশক্ষক-মশমক্ষকার ম য ুারে অ ুযা়িী ছাত্র বা ছাত্রীর আচরে তার সহপাঠী অথবা মশক্ষক-মশমক্ষকা 

ম রাপিার কক্ষনত্র তাৎক্ষশণে ঝ ুঁ শের োরণ হর়েরে। কশ্রেীকক্ষ কথনক তাৎক্ষমেক অপসারনের কক্ষনত্র মশক্ষক-মশমক্ষকা সু্কল মিবনসর সিামপ্ত অথবা 

পরবতী সু্কল মিবনসর সূচ ার িনযে মপ্রস্তন্সপাল অথবা সু্কনলর অ ে ককান া প্রশাসনকর কানছ একটি মলমখত সুপামরশ িিা কিনব । প্রশাসক ক্লাস কথনক 

ছাত্র বা ছাত্রীর অপসারনের পনর একটি সু্কল মিবনসর িনযে ছাত্রছাত্রীর মপতা-িাতার কানছ এই িনি ু একটি মলমখত ক াটিশ পাঠানব  কয কসই ছাত্র 

ছাত্রীনক ক্লাস কথনক অপসারে করা হন়িনছ। কসই সনঙ্গ মশক্ষক-মশমক্ষকার সুপামরশ এবং কীর্ানব মপতা-িাতা সু্কনলর প্রশাসনকর সনঙ্গ কযাগানযাগ করনত 

পানর  কসই মবষন়ি তথে থাকনব।  উপনরর সুপামরশ অ ুযা়িী যখ  একি  মশক্ষক-মশমক্ষকা ক্লাস কথনক একি  ছাত্র বা ছাত্রীনক অপসারে করনব , 

তখ  প্রশাসক সু্কল মিবনসর সিামপ্তর অথবা পরবতী সু্কল মিবনসর সূচ ার িনযে মশক্ষক-মশমক্ষকার সনঙ্গ আনলাচ া করনব ।  ক্লাস কথনক অপসারনের 

কারে সম্পনক ুপ্রশাসক ছাত্র বা ছাত্রীনক কিৌমখক অথবা মলমখত ক াটিশ কিনব । যমি ছাত্র বা ছাত্রীনক ওই একই ক্লানস মফমরন়ি ক ও়িার বোপানর 



 

76 

মশক্ষক-মশমক্ষকা তা াঁর সম্মমত  া কি  অথবা ছাত্রছাত্রীর অসিাচরনের কারনে তার সু্কনল মফনর যাও়িা সম্ভব  া হ়ি (কযি  ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - 

ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার মবমযর বড যরন র লঙ্ঘ ), তাহনল প্রথি মি  কশনষর িনযে প্রশাসক ছাত্র বা ছাত্রীর কক্ষনত্র 

পমরোি ম য ুারে করনব  যার অন্তর্ভ কু্ত হনত পানর সু্কনলর অর্েন্তনর সািম়িক বমহষ্কার অথবা সু্কনলর বাইনর িশ মি  পযনু্ত সািম়িক বমহষ্কার। িশ মিন র 

কবমশ সিন়ির ি ে সািম়িক অথবা স্থ্া়িী বমহষ্কার শুযু শু াম  কিকুতাু অথবা কবাড ুঅব এডভ নকশ ই বলবৎ করনত পানর। 

 

যমি মশক্ষক-মশমক্ষকা একই ক্লানস ছাত্র বা ছাত্রীর মফনর যাও়িার বোপানর তা াঁর সম্মমত  া কি  এবং প্রশাসক অ ে ককান া শাস্তিিূলক পিনক্ষপ  া ক  , 

তাহনল প্রশাসক কশ্রেীকক্ষ কথনক অপসারনের পনর মদ্বতী়ি মিন র িনযে কলাকাল কপ্ল্সনিি মরমর্উ কমিটির সর্া ডাকনব  এবং কসই ছাত্র বা ছাত্রী 

মশক্ষক-মশমক্ষকার ক্লানস মফমরন়ি কিও়িা যানব মক  া কস মবষন়ি কমিটি মসোন্ত ক নব। ক্লাস কথনক অপসারনের পনর মত  মিন র িনযে কমিটির মসোন্ত 

ম নত হনব। অন্তবতুী সিন়ি প্রশাসক ছাত্র বা ছাত্রীর ি ে একটি সািম়িক কপ্ল্সনিি এর বেবস্থ্া করনব  (কয কশ্রেীকক্ষ কথনক ছাত্র বা ছাত্রীনক অপসারে 

করা হন়িনছ কসখান   ়ি, যমি  া মশক্ষক-মশমক্ষকা কসই অ ুিমত কি )। যমি ককান া মশক্ষক-মশমক্ষকা একটি সু্কল বনষ ু তার কিাি ছাত্রসংখোর িনযে 

িুইন়ির কবমশ ছাত্রছাত্রীনক অপসারে কনর  যানির পরবতীনত কলাকাল কপ্ল্সনিি মরমর্উ কমিটি ক্লানস মফমরন়ি কি  এই কারনে কয কসই ক্লাসটি ওই 

ছাত্রছাত্রীর পনক্ষ কশ্রষ্ঠ লর্ে মবকল্প, তাহনল ওই মশক্ষক বা মশমক্ষকানক কশ্রমেকক্ষ পযনুবক্ষে এবং  মথপনত্রর মর্মিনত ক্লাস পমরচাল া অথবা অ ো ে 

িক্ষতার উন্নমতকনল্প একটি কপশািার উন্ন়ি  পমরকল্প া সম্পূে ু করনত হনব। 

 

প্রমতটি সু্কল এবং কসিার এর মপ্রস্তন্সপাল কিপনক্ষ একটি মত  সিনসের কলাকাল কপ্ল্সনিি মরমর্উ কমিটি গঠ  করনব ।  কমিটির সিসে মহনসনব 

সু্কনলর ফোকামি িুি  মশক্ষক-মশমক্ষকা এবং একি  মবকল্পনক ম ব ুাচ  করনব  এবং মপ্রস্তন্সপাল একি  কিীনক ম ব ুাচ  করনব  (মপ্রস্তন্সপাল এর 

স্বাযী  মসোন্ত অ ুসানর সু্কনল একামযক কলাকাল কপ্ল্সনিি মরমর্উ কমিটি থাকনত পানর, মকন্তু প্রমতটি কমিটিনত উপনর বমেতু পেমতনত ম ব ুামচত 

মত ি  সিসেনক অবশেই রাখনত হনব)।  কমিটির ম ব ুাচ  ম ম্নমলমখত পেমতনত এনগানব:  (1) মপ্রস্তন্সপাল কস্বিানসবক এবং িন া ীত বেস্তক্তনির  াি 

চাইনব ; (2) ফোকামির সর্া়ি কগাপ  কর্াি হনব; (3) একি  মশক্ষক বা মশমক্ষকা ফলাফল মহসাব করনব ;  (4) কর্ানির ফলাফল ফোকামিনক িা ান া 

হনব। প্রশাসক শাস্তিিূলক পিনক্ষপ গ্রহে  া করা সনত্ত্বও যখ  ককান া মশক্ষক-মশমক্ষকা একটি ছাত্র বা ছাত্রীনক তাাঁর ক্লানস মফমরন়ি ক ও়িার ি ে 

সম্মমত কি   া, তখ  কলাকাল কপ্ল্সনিি মরমর্উ কমিটি (সিসেনির সংখোমযনকের কর্ানি) ছাত্র বা ছাত্রীনক ককাথা়ি রাখা হনব তা ম য ুারে কনর  (শত ু

হল মশক্ষক-মশমক্ষকা কতৃকু উপনর বমেতু মরনপািু পাঠান া অথবা ছাত্র বা ছাত্রী কতৃকু হুিমক কিও়িার ঘি া ঘিা)।  কমিটি যমি িন  কনর কয (1) ছাত্র 

বা ছাত্রী ওই মশক্ষনকর ক্লানস পাঠান াই সবনচন়ি র্ানলা অথবা একিাত্র মবকল্প তাহনল কমিটি কসই কাি করার ি ে অ ুনিামিত কতৃপুক্ষ; অথবা  (2) 

কমিটি চাইনল ছাত্র বা ছাত্রীনক উপযুক্ত পিনক্ষপ গ্রহনের ি ে প্রশাসনকর কানছ পাঠানত পানর। 

 

কমিটির এই মসোন্ত মলমখত হনব এবং মশক্ষক-মশমক্ষকা ছাত্র বা ছাত্রী তাাঁর ক্লানস মফমরন়ি ম নত অসম্মত হও়িার পনর মত টি সু্কল মিবনসর িনযে মসোন্ত 

ম নত হনব।  যমি কলাকাল কপ্ল্সনিি মরমর্উ কমিটি ছাত্র বা ছাত্রীনক কসই ক্লানস কফরত  া পাঠান ার মসোন্ত ক ়ি কয ক্লাস কথনক তানক অপসারে করা 

হন়িমছল, তাহনল প্রশাসক ছাত্র বা ছাত্রী অ ে একটি উপযুক্ত ক্লানস, সু্কনলর অর্েন্তনর সািম়িক বমহষ্কার অথবা সু্কনলর বাইনর সািম়িক বমহষ্কানরর শাস্তি 

মিন়ি রাখনত পানর ।  সু্কনলর মর্তনর অথবা সু্কনলর বাইনর সািম়িক বমহষ্কার িশ মি  পযনু্ত সি়িকানলর ি ে হনত পানর।  কয ককান া এবং সব 

শাস্তিিূলক পিনক্ষপ সম্পনক ু মপতা-িাতানক মলমখতর্ানব িা ান া হনব, মচটঠ পাটঠন়ি অথবা স্িভ নডি মডমসমপ্ল্  করফারাল ফি ু পাটঠন়ি। ক াটিনশর 

প্রামপ্তস্বীকার করার অ নুরায কনর মপতা-িাতার ি ে একটি ক ািও সংযুক্ত হনব। 

 

প্রশতররাি/হিরক্ষপ 

 

ছাত্রছাত্রীনির ি ে প্রমতনরায/হিনক্ষনপর কবশ অন ক কিসূুমচ আনছ যার িনযে আনছ সহপাঠীনির িযেস্থ্তা, মববাি সিাযান র ি ে ক্লাস, িািক 

মবষ়িক মশক্ষার ক্লাস, মপতা-িাতাসুলর্ িাম়িত্ব পালন র ক্লাস, চামরস্তত্রক মশক্ষা, সু্কনলর অর্েন্তনর সািম়িক বমহষ্কার/িীব যারনের ি ে প্রন়িাি ী়ি 

িক্ষতার প্রমশক্ষে, র়্ি কিখান ার ঘি া সম্পনক ুসনচত  কনর এি  স্তক্র়িাকলাপ এবং অ ো ে কিসূুমচ ও স্তক্র়িাকলাপ। 

 

GRIP (োবেত্বিীেভারি িড হওো, ক্রমিধ্ িমান সম্ভািনা) হে একটট মাদকর িয সোি ও  ংর্াত মীমাং া কোে শিক্ষামূেক সপ্রাগ্রাম যা প্রর্থমিাে 

মাদক/পদার্থ য  ংিান্ত (তা োখা িা িেিহাে কো) েঙ্ঘযকােীরদেরক এই DSCD শিক্ষার্থীে আচেণশিশি প্রদায কো হে। অপোি #5a-এে েঙ্ঘযকােী 

(শিতেণ/শিজি/উরেিে), িা সয ি শিক্ষার্থী গুরুতে অপোিমূেক সকারযা জিশয  সেরখরে িা একাশিক অপোি করেরে তাো উপযুক্ত যে, যশদ যা 

সহোশেং অশে াে িা DeKalb সিার্য অে এরু্রকিয স েকম শকেু শযরদযি করে র্থারকয।রকারযা  ারর্থ, GRIP শিক্ষার্থীরদেরক  ংর্ারতে মীমাং া, 

 মকক্ষরদে চারপে  ামযা কো, োে শযেন্ত্রণ এিং অযেরদে  ারর্থ সযাোরযাে কেরতও  াহাযে করে। সয ি শিক্ষার্থী হাতাহাশত করেরে তারদেরক 

GRIP-এে কারে সেোে কো হরত পারে। শিক্ষার্থীরদেরক GRIP িশযিাে শদয কোরযা হে এিং িািা-মারকও ক্লার  আ রত িো হে যারত তাো 

শিক্ষার্থীরদে মরিে সকারযা  ম ো র্থাকরে তা িাশন্তপূণ যভারি মীমাং া কোে িযে সচষ্টা কেরত পারেয। 

 

শিরাপদ স্ক ে শিরীক্ষা 

 

DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট ম রাপি এবং সুশৃঙ্খল মশক্ষার পমরনবশ ম স্তিত করনত িা়িবে। গনবষো অযে়িন  কিখা কগনছ কয মহংসাত্মক এবং 

অপরাযিূলক আচরে প্রমতনরায এবং হ্রাস করার ি ে ছাত্রছাত্রীর তত্ত্বাবযা  অতেন্ত গুরুত্বপূে।ু ছাত্রছাত্রীরা যানত সু্কনল ম রাপি কবায কনর তার ি ে 

প্রাপ্তব়িস্ক বেস্তক্তর তত্ত্বাবযা  প্রন়িাি ।  সুতরাং, ম রাপি সু্কল ম রীক্ষা অথ ুাৎ কসফ সু্কল অমডি এর উনেশে হল ছাত্রছাত্রীর ওপর প্রাপ্তব়িস্ক বেস্তক্তর 

তত্ত্বাবযা  ও  িরিামর, মবনশষত উিরনের সিন়ি; DCSD ছাত্রছাত্রীর আচরেমবময - ছাত্রছাত্রীর অমযকার, িাম়িত্ব এবং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা অ ুযা়িী 

উপযুক্ত আচরনের মবমযগুমল ছাত্রছাত্রীরা বুঝনত কপনরনছ মক  া তার িূলো়ি ; যমি কোম্পানস ককান া সংকি কিখা কি়ি তাহনল কিীরা পেমতগুমল 

কবানঝ  মক  া তা ম স্তিত করা; এবং ছাত্রছাত্রী সু্কনল ম রাপি কবায কনর মক  া তা ম স্তিত করনত যনথির্ানব ম ব ুামচত ছাত্রছাত্রীনির  ম ন়ি সিীক্ষা 

পমরচাল া করা; 

 

কসফ সু্কল অমডি এর লক্ষে হল যানত ছাত্রছাত্রী এবং কিীরা ম রাপি এবং সুশৃঙ্খল পমরনবনশ মশখনত পানর এবং কাি করনত পানর।  এই ম রীক্ষা 

পমরচাল ার উনেশেগুমল হল: (1) সু্কল মিবনসর সূচ া এবং সিামপ্তর সি়ি কিীনির তত্ত্বাবযা  সম্পনক ুস্থ্া ী়ি সু্কনলর প্রশাসকনির সু্কলমর্মিক তথে 

কিও়িা; (2) সু্কনল ম রাপিার মবষন়ি ছাত্রছাত্রীনির অ রূু্মত সম্পনক ুতথে সংগ্রহ এবং প্রিা ; (3) সংকিকালী  সিন়ি অ ুসরে করনত হনব এি  পেমত 

সম্পনক ুসনচত তা কিীনির আনছ মক  া কস সম্পনক ুতথে কিও়িা; এবং (4) র্ব  ও পমরনবশ পরীক্ষা। 
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সারা বছর যনর প্রমশক্ষেপ্রাপ্ত ম রাপি সু্কল অোডমিম নিির যনথির্ানব ম ব ুাচন র িাযেনি ম রীক্ষা পমরচাল া করনব ।  সু্কল র্বন  প্রনবনশর পনর 

িনলর ক তা মপ্রস্তন্সপালনক তা াঁনির উপমস্থ্মত সম্পনক ুিা ানব । ম রীক্ষা িনলর সিসেরা, যানির সনঙ্গ সু্কনলর িা মচত্র, ঘিা পডার সি়িসূমচ এবং ম রীক্ষা 

স্মরেতামলকা থানক, সু্কল কোম্পানসর ম য ুামরত এলাকা়ি যানব  এবং ম রীক্ষা চলাকালী   মথপনত্র অন্তর্ভ কু্ত তথে পযনুবক্ষে করনব । এই প্রস্তক্র়িাটি 

সম্পূে ু হনত সাযারেত পাঁ়িস্তত্রশ (35) মিম নির িত সি়ি লানগ।  প্রাথমিক এবং িাযেমিক সু্কনলর ি ে একটি সুপামরশকৃত পেমত অ সুানর ম রীক্ষার 

 ম্বর কিও়িা হনব।  ম রীক্ষার ফলাফল সুপামর নি নডি, কডপুটি সুপামর নি নডি, সু্কল মলডারমশপ অোণ্ড অপানরশ াল সানপািু, মচফ মলগোল 

অমফসার, মরস্তিও াল সুপামর নি নডি, মপ্রস্তন্সপাল এবং সহকারী মপ্রস্তন্সপালনির িা ান া হনব। 

 

স ে সু্কে অশর্ট শিশ্বিতাে  ারর্থ পশেচাশেত হে তা শযজিত কোে িযে, একটট স ে সু্কে অশর্ট প্রশিক্ষণ মশর্উে বতশে কো হরি। কোম্পা  শচশিত 

কমীরদে স ে সু্কে অশর্ট প্রজিোে িেিহাে এিং সিািাে িযে প্রশিশক্ষত কো এিং পেীক্ষা কো হরি। এোড়াও, সু্কে প্রিা ক, সু্করেে কমীো এিং 

শিক্ষার্থীো স ে সু্কে অশর্ট প্রজিোে উপে সপিাদাে শিক্ষা গ্রহণ কেরি। আিা কো হরি সয স ে সু্কে অশর্ট িেিহারেে েরে িৃঙ্খো সেোরেে এিং 

 া রপয য হ্রা  পারি। 

 

োত্রোত্রীরদর থপািাে শিশি 

 

একটট সু্করেে পশেরিি অিিেই শিক্ষাে উপরযােী হরত হরি। যশদও DeKalb শিক্ষার্থীে আচেণশিশিে সোকা  হে আচেরণে প্রতোিা, শিক্ষার্থীরদে 

সপািাক তারদে শযোপত্তারক প্রভাশিত কেরত পারে এিং তারদে সচহাো ইশতিাচক িা সযশতিাচকভারি একটট সু্করেে পশেরিিরক প্রভাশিত কেরত পারে। 

শিক্ষার্থীরদে অিিেই সু্কে শর্শিরেে সে  সকারর্ে প্ররোিযীেতা সমরয চেরত হরি। সয শিক্ষার্থীো সে  সকারর্ে প্ররোিযীেতাগুশে সমরয চেরত 

িের্থ য, যীরচে শহ ারি তারদে শিরুরদ্ধ অপোি #25- ্টুরর্ন্ট সে  সকার্ েঙ্ঘরযে অশভরযাে আযা হরত পারে (পৃষ্ঠা 50 সদখুয)। 

 

• প্রশতেক্ষামূেক সপািাক, শযোপত্তা চিমা, িা অযোযে অযুরূপ প্ররোিযীেতা পশেিারযে প্ররোিয হরত পারে এময শিরিষ সপ্রাগ্রামগুশেরত 

শিক্ষার্থীরদে সু্করেে শযোপত্তা শযেন্ত্রণকােী  মি শযেম সমরয চেরত হরি। 

•  ি িামা েুেহাতা হরত হরি। সপািারকে বদর্ যে অিিেই মাি-উরু িা তাে যীচ পয যন্ত হরত হরি। শেি িা সোঁড়া সপািাক শযশষদ্ধ। যড়াচড়াে 

 মে  হ অন্তি যা  সেরক োখাে িযে সপািাক অিিেই উপযুক্তভারি শেট র্থাকা উশচত। 

• শিক্ষার্থীরদে চোরেোে  ুশিিা হে এময িরুতা পেরত হরি। চোরেোে সক্ষরত্র িা শযোপত্তাে  ম ো করে শলপ-লপ, স্লাইর্, শহে িোপ 

োড়া পারেে আঙু্গরেে মরিে আটরক র্থাকা িরুতা, সির্রুরমে িরুতা িা অযোযে চটট িা িরুতা পরে আ া শযশষদ্ধ। 

• সপািাক, েেযা, উশি, শেি করে েহযা পো িা িেীরেে অযোযে অেঙ্কাে যা শিক্ষােত প্রজিোরক িোহত করে িা অযোযে শিক্ষার্থী, কমী িা 

শভজিটেরদে স্বাস্থে িা শযোপত্তারক শিপন্ন করে তা শযশষদ্ধ। 

• িুরেট-প্রুে সভরেে মরতা শযশদযষ্ট সচহাোে আইরটম পো শযশষদ্ধ। 

• সপািাক, শচি, উশি, শেি করে েহযা পো, েহযা, িা অেঙ্কেণ পশেিায কো িা যা েোং িা শযশষদ্ধ ওষুি, মাদক, অোেরকাহে িা তামাক 

িেিহােরক প্রচাে করে তা শযশষদ্ধ। 

• আপশত্তকে এিং/অর্থিা অেীে িব্দ, েশি, র্াোগ্রাম, অঙ্কয েরেরে িা শহং াত্মক প্রকৃশতে িব্দ িা িাকোংি, শিিকােী প্রকৃশত, সযৌয প্রকৃশত, 

োিবযশতক/ ামাজিকভারি শিতশকযত িব্দ িা গ্রাশেক্স যা সকারযা িেজক্তে িাশতেত পটভূশম, িণ য, িাশত, িাতীে উত্ , িমীে শিশ্বা , সযৌয 

অশভমুখীতা িা অক্ষমতা  ম্পশকযত অিমাযযাকে িব্দ িা িাকোংি র্থাকা সপািাক পো, উশি কো িা অযোযে অেঙ্কেণ শযশষদ্ধ। 

• শিক্ষার্থীরদে  করেে কারে  োরযে এময সপািাক পেরত হরি। আপশত্তকে এিং/অর্থিা অেীে িব্দ, েশি, র্াোগ্রাম, অঙ্কয েরেরে িা 

শহং াত্মক প্রকৃশতে িব্দ িা িাকোংি, শিিকােী প্রকৃশত, সযৌয প্রকৃশত, োিবযশতক/ ামাজিকভারি শিতশকযত িব্দ িা গ্রাশেক্স যা সকারযা িেজক্তে 

িাশতেত পটভূশম, িণ য, িাশত, িাতীে উত্ , িমীে শিশ্বা , সযৌয অশভমুখীতা, শেঙ্গ পশেচে, শেঙ্গ অশভিেজক্ত, েভযািস্থাে শস্থশত িা অক্ষমতা 

 ম্পশকযত অিমাযযাকে িব্দ িা িাকোংি র্থাকা সপািাক পো, উশি কো িা অযোযে অেঙ্কেণ শযশষদ্ধ। 

 

দ্রষ্টিয: িানীে সু্কেগুবে কযগুবে সু্কে পেরন্দর বিেল্প কেে তারা অবতবরক্ত প্ররোজনীেতা কযমন সু্কে ইউবনেম ি কযাগ েররত পারর। 

বিক্ষার্থীরের কপািাে সিবেিত কযরোরনা অবতবরক্ত প্ররোজনীেতার জনয পৃর্থে িানীে সু্করের হযান্ডিুে পয িারোচনা েরার জনয 

বিক্ষার্থী/অবভভািেরের অনুররাধ্ েরা হরচ্ছ। কযরোরনা িানীে কেস কোরর্র প্ররোজনীেতা অিিযই DCSD স্েুরর্ন্ট কেস কোর্ 

কমরন হরত হরি। 

 

থখরো়োড়স েভ আচররণর শিশি 

 

কখনলা়িাডসুলর্ আচরেনক একটি শব্দ মিন়ি বোখো করা যা়ি: সম্মা । আিানির ম নিনির প্রমত, সু্কনলর প্রমত এবং সু্কনল আগত অমতমথনির প্রমত সম্মা  

প্রিশ ু করনল শুয ুকয ি নগাষ্ঠীর কানছ একটি ইমতবাচক বাতাু যা়ি তাই  ়ি, আিানির সু্কনল যারা প্রমতনযামগতািূলক স্তক্র়িাকলানপ অংশগ্রহে কনর 

তানির সকনলর কানছই কসই বাতাু কপৌৌঁছা়ি। 

 

অংিগ্রহণোরীরদর দাশ়েত্ব: 

 

• উপযুক্ত র্াষার বেবহার; 

• অমতমথ অথবা কহাস্ট মহনসনব মবনরাযী পক্ষনক সম্মা  প্রিশ ু কনরা; 

• সব সি়ি ম নিনক ম ়িন্ত্রে কনরা; 

• কিকুতাুর মবচার এবং মবমযর বোখোনক িয ুািা প্রিশ ু কনরা; 

• ইমতবাচকর্ানব কতািার সু্কনলর প্রমতম মযত্ব করার িাম়িত্ব গ্রহে কনরা; 

• এি র্ানব কাি কনরা যানত িশকুনির িনযে একটি ইমতবাচক িৃটষ্টর্মঙ্গ গনড ওনঠ; 
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• লডাইন়ি ম যুক্ত সব কখনলা়িানডরা এবং পমরবত ুকখনলা়িানডরা যারা প্রমতনযামগতা চলাকালী  কবঞ্চ এলাকার বাইনর যা়ি এবং যানির বতিুা  

প্রমতনযামগতা কথনক বমহষ্কার করা হ়ি তানির কক্ষনত্র বাইনর বনস থাকার মবময প্রনযািে হনব; 

• যমি কখলা পমরচাল াকারী কিকুতাুর এস্তক্ত়িারর্ভক্ত মবষ়ি  াও হ়ি, তাহনলও প্রমতনযামগতার আনগ এবং পনর কখনলা়িানডরা র্ানলা 

কখনলা়িাডসুলর্ িন ার্াব প্রিশ ু করনব এিাই প্রতোমশত। ঠাট্টা করা, লডাই করা ইতোমি আচরে ম মষে। 

 

আোদা েরর রাখা এিং শি়েন্ত্রণ 

 

িস্তি়ুিা কবাড ুঅফ এডভ নকশ  মবময 160-5-1.35-নত িস্তি়ুিার সু্কলগুমলনত বাযািান র বেবহার সম্পনক ুম নিুমশকা কি়িা আনছ। DeKalb-এর  ীমতটি 

ম নচ কি়িা হল। 

 

থিািম এর আোদা েরর রাখা এিং শি়েন্ত্রণ সম্পশেমত িীশত 

থিসজক্রপ্টর থোি: JGF (2) 
 

DeKalb কাউমি কবাড ুঅব এডভ নকশ  র্মত ুহন়িনছ এি  ছাত্রছাত্রীনির শারীমরকর্ানব ম ়িন্ত্রনে রাখা সংক্রান্ত ম রাপি প্রশাসন র ম ম্নমলমখত প্রমিত 

িা  ম মিুষ্ট কনর মিন়িনছ। 

 

1. িস্তি়ুিা মডপািুনিি অব এডভ নকশ  এর মবময 160-5-1-.35 এর সংজ্ঞা অ ুসানর রাসা়িম ক ম ়িন্ত্র , যামন্ত্রক ম ়িন্ত্রে অথবা প্রবেতা ম ়িন্ত্রন র 

বেবহার DeKalb কাউমি সু্কল মডমিক্ট এ ম মষে। 

 

2. িস্তি়ুিা মডপািুনিি অব এডভ নকশ  এর মবময 160-5-1-.35 এর সংজ্ঞা অ ুসানর আলািা কনর রাখার পেমতর বেবহার DeKalb কাউমি সু্কল 

মডমিক্ট এ ম মষে।   

a. আলািা কনর রাখার িনযে কসই সব পমরমস্থ্মত অন্তর্ভ কু্ত  ়ি কযখান  মড-এসকোনলশ  প্রযুস্তক্ত অথবা ম ়িন্ত্রনে প্রমশমক্ষত একি  কিী 

ছাত্র বা ছাত্রীর সনঙ্গ একই তালাবন্ধ  ়ি এি  ঘনর উপমস্থ্ত আনছ । 

b. আলািা কনর রাখার িনযে "িাইি-আউি" অন্তর্ভ কু্ত  ়ি, যানক আচরেগত হিনক্ষপ বলা হ়ি এবং যানত ছাত্র বা ছাত্রীনক মশক্ষাগ্রহনের 

স্তক্র়িাকলাপ কথনক সািম়িকর্ানব সমরন়ি রাখা হ়ি মকন্তু যানত ছাত্র বা ছাত্রী একটি স্থ্ান  বদী কনর রাখা হ়ি  া।  

c. সু্কনলর অর্েন্তনর সািম়িক বমহষ্কার, আিনক রাখা, ছাত্রছাত্রীর অ ুনরানয কশ্রেীকনক্ষর একটি অ ে স্থ্ান  তানক মবরাি কিও়িা অথবা 

একটি পৃথক বন্ধ  ়ি এি  কনক্ষ রাখার ঘি া আলািা কনর রাখার অন্তর্ভ কু্ত  ়ি। 

 

3. িােীশেক শযেন্ত্রণ শুিুমাত্র তখযই িেিহাে কো সযরত পারে যখয শিক্ষার্থীটট শযরিে িা অযেরদে িযে একটট তাৎক্ষশণক শিপদ এিং শিক্ষার্থী 

সমৌশখক শযরদযি িা অযোযে শর্-এরস্করেিয সকৌিে  হ কম শযশিড় আচেণেত হিরক্ষরপে প্রশত প্রশতজিোিীে যে। 

a. শারীমরক ম ়িন্ত্রনের িনযে এগুমল অন্তর্ভ কু্ত  ়ি: সীমিত শারীমরক সংস্পশ ু এবং/অথবা ছাত্রছাত্রীনির ম রাপিার ি ে অ েমিনক 

পমরচাল া, শারীমরক ম নিুশ কিও়িা অথবা ককান া িক্ষতার মশক্ষা কিও়িার সি়ি সূত্র যমরন়ি কিও়িা, িন ানযাগ পু রা়ি অ েমিনক 

পমরচামলত করা, ককান া অবস্থ্ান  ম নিুশ কিও়িা অথবা স্বািদে কিও়িা। 

b. শারীমরক ম ়িন্ত্রে কযসব কক্ষনত্র বেবহার করা হনব  া: 

i. শাস্তিিূলক বেবস্থ্া অথবা শাস্তি মহনসনব; অথবা 

ii. যখ  ছাত্র বা ছাত্রী ম রাপনি ম ়িন্ত্রে করা যানি  া, অথবা 

iii. যখ  ছাত্রছাত্রীর মশক্ষা সংক্রান্ত করকড ুএর বে ুা অ ুযা়িী ছাত্র বা ছাত্রীর ি িাস্তত্ত্বক, মচমকৎসা সংক্রান্ত অথবা শারীমরক 

অবস্থ্ার কারনে হিনক্ষনপর বেবস্থ্া করা উমচত হনব  া। 

c.  মি িােীশেক শযেন্ত্রণ অশিেরে িন্ধ কেরত হরি যখয শিক্ষার্থীটট আে শযরিে িা অযেরদে িযে তাৎক্ষশণক শিপদ যে িা যশদ 

শিক্ষার্থীরক গুরুতে করষ্টে মরিে সদখা যাে িা শ্বা -প্রশ্বার ে প্রশতিন্ধকতা সদখা যাে। 

 

4. ককান া কিী শারীমরক ম ়িন্ত্রনের বািব প্রন়িাগ করার আনগ তাাঁনক অ ুনিামিত প্রমশক্ষে কিসূুমচ সম্পূে ু করনত হনব। 

a. অ ুনিামিত প্রমশক্ষে কিসূুমচনত ইমতবাচক আচরেগত হিনক্ষপ ককৌশল যারাবামহকর্ানব প্রন়িাগ করা হনব এবং কসই সনঙ্গ প্রমতনরায 

এবং মড-এসকোনলশ  ককৌশল এবং ম ়িন্ত্রেও বেবহার করা হনব। 

b. প্রিি প্রমশক্ষে সম্পনক ুসু্কল এবং কিসূুমচনত মলমখত এবং ববিুেমত   মথপত্র এবং প্রনতেক প্রমশক্ষনের অংশগ্রহেকারীনির তামলকা 

রাখনত হনব। এই যরন র  মথপনত্রর প্রমতমলমপ িস্তি়ুিা মডপািুনিি অব এডভ নকশ -কক অথবা কয ককান া সাযারে িা ুষনক মিনত হনব। 

c. যখ  শারীমরক ম ়িন্ত্রে মবষন়ি প্রমশক্ষেপ্রাপ্ত কিীনির অ ুপমস্থ্মতনত ককান া কিী অ ুনিামিত প্রমশক্ষে কিসূুমচ সম্পূে ু  া কনর ছাত্র বা 

ছাত্রীনক শারীমরকর্ানব ম ়িন্ত্রে করনত যা , ছাত্রছাত্রী অথবা অ েনির যানত আঘাত  া লানগ তার কচষ্টা কনর , তখ  মতম  অ ে 

ছাত্রছাত্রীরা উপমস্থ্ত থাকনল তানির অমবলনম্ব সাহাযে করার ি ে অ ুনরায করনব । 

 

5. যখ ই সম্ভব ককান া ছাত্র বা ছাত্রীনক শারীমরকর্ানব ম ়িন্ত্রনে রাখার ঘি ার ওপর অ ে একি  কিী অথবা প্রশাসক  ির রাখনব ।  ছাত্র বা 

ছাত্রীনক ম ়িন্ত্রে করার প্রমতটি ঘি া়ি অংশগ্রহেকারী অথবা তত্ত্বাবযা কারী কিী শারীমরকর্ানব ম ়িন্ত্রে করার ঘি াটি  মথর্ভক্ত কনর রাখনব । 
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6. যখ ই ককান া ছাত্র বা ছাত্রীর ওপর শারীমরক ম ়িন্ত্রে বেবহার করা হনব, তখ ই কসই সু্কল অথবা কিসূুমচ কযখান  ম ়িন্ত্রে করা হন়িনছ, ছাত্রছাত্রীর 

মপতা-িাতা অথবা আই সম্মত অমর্র্াবকনক একটি সু্কল মিবনসর িনযে ম ়িন্ত্রে বেবহার করার মবষন়ি িা ানব । 

 

7. এই  ীমতর ি ে ককান া কিীর কক্ষনত্র উপনরর অ ুনিি এর সংজ্ঞা অ ুযা়িী িাইি-আউি অথবা অ ে কয ককান া কশ্রেীকক্ষ পমরচাল া 

পমরকল্প া অথবা িৃটষ্টর্মঙ্গর বেবহার ম মষে  ়ি যার অন্তর্ভকু্ত হল কশ্রেীকক্ষ কথনক ছাত্র বা ছাত্রীর অপসারে যা এই মবমযনত ম মিুষ্টর্ানব বলা ক ই। 

 

8. এই  ীমত একি  কিীনক ছাত্রছাত্রীনির িনযে িারমপি অথবা মবতক ুবন্ধ করনত উপযুক্ত পিনক্ষপ ক ও়িা কথনক মবরত রাখনব  া। 

 

9. ছাত্রছাত্রী অথবা অ েনির আসন্ন ক্ষমত অথবা শারীমরক আঘাত কথনক সুরমক্ষত রাখনত শারীমরক ম ়িন্ত্রনের প্রন়িাি  আনছ মক  া কস মবষন়ি 

মসোন্ত ক ও়িা এবং ছাত্রছাত্রী অথবা অ েনির আসন্ন ক্ষমত অথবা শারীমরক আঘাত কথনক সুরমক্ষত রাখনত প্রন়িাি ী়ি পিনক্ষপ ক ও়িার িত 

কািগুমল স্বাযী  ইিা অ ুযা়িী সম্পন্ন করনত হনব, এগুমল মবনশষ উনেশেসাযন র ি ে সম্পন্ন করা কাি  ়ি। 

 

10. শকেু শকেু সক্ষরত্র, সযখারয একিয শিক্ষার্থী শযরিে িা অযেরদে িযে তাৎক্ষশণক শিপদ, তখয সু্কে িা সপ্রাগ্রামরক অিিেই শযি যােণ কেরত হরি 

কখয আইয প্ররোেকােী এিং/অর্থিা িরুশে শচশকৎ া কমীরদে কাে সর্থরক  হােতা সযওো প্ররোিয। এই যীশতে সকারযা শকেুই আইয 

প্ররোেকােী িা িরুশে শচশকৎ া কমীরদে দাশেরত্ব হিরক্ষপ কোে িযে িেিহৃত হরি যা। 

 

11. যখ  িরুমর মচমকৎসা কিী অথবা আই  বলবৎকারী কিীরা ছাত্র বা ছাত্রী সু্কল অথবা কিসূুমচ কথনক সমরন়ি ম ন়ি যানব , তখ  সু্কনলর কিকুতাু 

অবশেই ছাত্র বা ছাত্রী মপতা-িাতা অথবা অমর্র্াবকনক অমবলনম্ব িা ানব । 
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িারা 504 এর অিীরি োত্রোত্রী এিং শপতা-মাতার অশিোর সম্পশেমত থিাটিি 

 

 ািােণভারি "স কিয 504" শহ ারি উরেশখত 1973  ারেে পুযি যা য আইরযে স কিয 504 হে যুক্তোরষ্ট্রে কংরগ্র  প্রণীত বিষমেহীযতাে  ংশিশি। 

স কিয 504 এে উরেিে হে বিষমে প্রশতরোি এিং এটা শযজিত কো সয, প্রশতিন্ধী শিক্ষার্থীো  ািােণ িা প্রশতিন্ধী যে এময শিক্ষার্থীরদে মতই 

 মভারি শিক্ষাে  ুরযাে ও  ুশিিা প্রাি হরি। 

 

স কিয 504  ম্পশকযত আেও তরর্থেে িযে, অর্থিা আপযাে যশদ প্রশ্ন র্থারক িা অশতশেক্ত  হােতাে প্ররোিয হে, DeKalb County School District 

এে স কিয 504 অশের ে  ারর্থ সযাোরযাে করুয: 

 

Watina F. April 

Shadow Rock Center 

1040 King Way Drive 

Lithonia, GA 30058 

(678) 676-1817 

watina_f_april@dekalbschoolsga.org 

 

34 CFR অংি 104 এ িশণ মত িারা 504 এর িািিা়েি সম্পশেমত প্রশিিািগুশেরত শপতা-মাতা এিং/অর্থিা োত্রোত্রীরদর শিম্নশেশখত 

অশিোরগুশে থদও়ো হর়েরে: 

 

1. আপ ার মশশুর অমযকার আনছ প্রমতবন্ধী  ়ি এি  ছাত্রছাত্রীর মশক্ষাগত প্রন়িাি গুমল যতিা পয ুাপ্তর্ানব কিিান া হ়ি, আপ ার মশশুর বেস্তক্তগত 

মশক্ষার প্রন়িাি গুমল পূরনের লনক্ষে উপযুক্ত মশক্ষার অমযকারও কসইর্ানব পূরে করা হনব। 34 CFR 104.33. 

 

2. প্রমতবন্ধী  ়ি এি  ছাত্রছাত্রীনির ওপর এবং তানির মপতা-িাতার ওপর কয শুল্কগুমল বসান া হ়ি, আপ ার মশশুর অমযকার আনছ কসই শুল্কগুমল 

ছাডা মব ািূনলে মশক্ষা পমরনষবা পাও়িার। মবিাকারী এবং অ রুূপ তৃতী়ি পক্ষ যারা এি  পমরনষবা কি  যা পমরনষবার প্রাপক কতৃকু পমরচামলত অথবা 

প্রিি  ়ি, তানির প্রমতবন্ধী ছাত্রছাত্রীনির ি ে প্রিি পমরনষবার অথ ু কযাগান ার ববয িাম়িত্ব কথনক ছাড কিও়িা হ়ি  া। 34 CFR 104.33. 

 

3. আপ ার মশশুর অমযকার আনছ একটি মশক্ষা পমরনবনশ (প্রামতষ্ঠাম ক অথবা অপ্রামতষ্ঠাম ক)প্রমতবন্ধী  ়ি এি  ছাত্রছাত্রীনির সনঙ্গ তার 

প্রন়িািন র ি ে উপযুক্ত সব ুামযক পমরিানে অংশগ্রহে করার। 34 CFR 104.33. 

 

4. আপ ার মশশুর অমযকার আনছ সুনযাগ-সুমবযা, পমরনষবা এবং স্তক্র়িাকলানপর সুনযাগ ক ও়িার যা প্রমতবন্ধী  ়ি এি  ছাত্রছাত্রীনির কিও়িা 

সুনযানগর সনঙ্গ তভল ী়ি। 34 CFR 104.33. 

 

5. যারা 504 এর কযাগেতা ম য ুারনের আনগ আপ ার মশশুর িূলো়ি  হও়িার অমযকার আনছ। 34 CFR 104.35. 

 

6. আপযাে অশিকাে েরেরে আপযাে  ন্তারযে মূেোেরযে সক্ষরত্র সু্কে শ রেরমে অযুরোরি  াড়া যা সদোে। 34CFR 104.35 

 

7. মূেোেয প্রজিো, সযখারয পেীক্ষা অন্তভুযক্ত কো হরত পারে, তা সয 34 CFR 104.35-এে িরতযে  রঙ্গ  ামঞ্জ েপূণ য স টা শযজিত কোে অশিকাে 

আপযাে েরেরে। 

 

8. এটা শযজিত কোে অশিকাে আপযাে েরেরে সয,  সু্কে শর্শিে উপযুক্ততা অযুযােী শিশভন্ন  ূত্র সর্থরক প্রাি তর্থে শিরিচযাে সযরি। এরত প্রিণতা 

এিং অিযয/কৃশতত্ব পেীক্ষা, শিক্ষরকে  ুপাশেি এিং পয যরিক্ষণ, িােীশেক অিস্থা,  ামাজিক িা  াংসৃ্কশতক পটভূশম, সমশর্রকে সেকর্য এিং শপতামাতাে 

 ুপাশেি অন্তভুযক্ত হরত পারে। 34 CFR 104.35 

 

9. এটা শযজিত কোে অশিকাে আপযাে েরেরে সযয,  সি রমন্ট  ংিান্ত শ দ্ধান্ত আপযাে  ন্তায, মূেোেয  ংিান্ত তরর্থেে অর্থ য, সি রমন্ট অপিয, 

এিং যূেযতম পশেরিি ও তুেযীে  ুশিিাে িযে আইশয প্ররোিযীেতা  ম্পরকয জ্ঞায ম্পন্ন িেজক্ত হ একটট গ্রুপ কতৃযক গ্রহণ কো হে। 34 CFR 104.35 

 

10. স কিয 504 অযুযােী আপযাে  ন্তায সযােে হরে আপযাে  ন্তারযে অশিকাে েরেরে, সি রমন্ট পেিতী সকায উরেখরযােে পশেিতযরযে পূরি য হ 

 মে  মে পুযমূ যেোেরযে। 34 CFR 104.35 

 

11. আপযাে অশিকাে েরেরে, সু্কে শর্শিরেে সর্থরক আপযাে  ন্তারযে  যাক্তকেণ, মূেোেয, িা সি রমন্ট  ম্পশকযত সযরকায পদরক্ষরপে আরে 

সযাটটি পাওোে। 34 CFR 104.36 

 

12. আপযাে অশিকাে েরেরে আপযাে  ন্তারযে শিক্ষােত সেকর্য পেীক্ষা কোে। 34 CFR 104.36 

 

13. সু্কে শর্শিে সর্থরক আপযাে  ন্তারযে  যাক্তকেণ, মূেোেয, িা এরু্রকিযাে সি রমন্ট  ম্পশকযত সযরকায পদরক্ষরপে িোপারে শুযাশযরত 

অংিগ্রহণ ও আইযিীিীে মািেরম প্রশতশযশিত্ব হ শযেরপক্ষ শুযাশযে অশিকাে আপযাে েরেরে। 34 CFR 104.36 

 

14. এই সযাটটরিে একটট কশপ এিং অযুরোি  ারপরক্ষ সু্কে শর্শিরেে শযেরপক্ষ শুযাশয প্রজিোে একটট কশপ পাওোে অশিকাে আপযাে েরেরে। 

34 CFR 104.36 

mailto:watina_f_april@dekalbschoolsga.org
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15. আপশয শযেরপক্ষ শুযাশয কম যকতযাে (সু্করেে সিার্য  দ ে এিং শর্শিরেে অযোযে কমী) শযেরপক্ষ শুযাশয কম যকতযা শহ ারি শিরিশচত যয)  রঙ্গ 

একমত যা হরে আপযাে অশিকাে েরেরে সু্কে শর্শিরেে শযেরপক্ষ শুযাশয প্রজিো অযুযােী শ দ্ধান্ত পুযশি যরিচযা/পয যারোচযা কোে। 34 CFR 104.36. 

 

16. vকয ককান া সি়ি িামক ু যুক্তরানের মডপািুনিি অব এডভ নকশ স্ অমফস ফর মসমর্ল রাইিস্ এর কানছ আপ ার একটি অমর্নযাগ িান়ির 

করার অমযকার আনছ। 
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িারা 504 এর পদ্ধশত সংক্রান্ত শিরাপিা িযিস্থা 
 

এে িিরর: 

 

যারা 504 এর অযীন  মশশুর শ াক্তকরে, িূলো়ি  অথবা মশক্ষাগত কপ্ল্সনিি মবষন়ি মডমিক্ট কতৃকু গৃহীত পিনক্ষপ অথবা ম স্তি়ি থাকার কারনে কয 

ককান া ছাত্র বা ছাত্রী, মপতা-িাতা অথবা অমর্র্াবক (" ামলশকারী") একটি ম রনপক্ষ শু াম র ি ে অ ুনরায করনত পানর । ম রনপক্ষ শু াম র 

অ ুনরায মলমখতর্ানব মডমিক্ট এর যারা 504 ককাঅমডনু ির এর কানছ করনত হনব; তনব,  ামলশকারী যমি মলমখতর্ানব শু াম র অ ুনরায করনত বেথ ু 

হ়ি, তাহনল তাাঁর ি ে ম রনপক্ষ শু াম র বেবস্থ্া করার িাম়িত্ব কথনক মডমিক্ট করহাই পানব  া যমি যারা 504 এর ককাঅমডনু ির এর িাযেনি  ামলশকারী 

ম রনপক্ষ শু াম র ি ে কিৌমখক অ ুনরায িা া । শু াম  ি ে মলমখত অ ুনরায সম্পূে ু করনত যারা 504 এর ককাঅমডনু ির  ামলশকারীনক সাহাযে 

করনব । 

 

শুিাশির িিয অি ররাি: 

 

শু াম র ি ে অ ুনরানযর অন্তর্ভকু্ত হনব ম ম্নমলমখতগুমল: 

 

A. ছাত্র বা ছাত্রীর  াি; 

 

B. ছাত্র বা ছাত্রীর বামডর টঠকা া; 

 

C. কয সু্কনল ছাত্র বা ছাত্রী পডানশা া করনছ; 

 

D. কয মসোনন্তর ি ে শু াম  হনি; 

 

E. পু মবনুবচ ার ি ে অ ুনরায করার কারে; 

 

F.  ামলশকারী কতৃকু প্রিামবত সিাযা ; এবং 

 

G.  ামলশকারীর  াি এবং কযাগানযানগর তথে 

 

শু াম র ি ে  ামলশকারীর অ নুরায পাও়িার িশটি   10 ) কি ুমিবনসর িনযে যারা 504 এর ককাঅমডনু ির মলমখতর্ানব শু াম র অ ুনরানযর প্রামপ্তস্বীকার 

করনব  এবং শু াম র সি়ি এবং স্থ্া  মস্থ্র করনব । যমি শু াম র ি ে মলমখত অ ুনরানযর িনযে উপনরাক্ত প্রন়িাি ী়ি তথে  া থানক, তাহনল যারা 

504 এর ককাঅমডনু ির  ামলশকারীনক কসই ম মিুষ্ট তথে সম্পনক ুিা ানব  যা অ ুনরাযটি সম্পূে ু করার ি ে প্রন়িাি । শু াম র অ ুনরানযর িনযে 

যতক্ষে পযনু্ত  া উপনরাক্ত সব প্রন়িাি ী়ি তথে অন্তর্ভ কু্ত হ়ি, ততক্ষে সি়িসূমচ এবং প্রস্তক্র়িা স্থ্মগত রাখা হনব। 

 

মিযস্থতা: 

 

তাাঁর শু াম র অ ুনরানয  ামলশকারী কযসব মবষ়ি সম্পনক ুমবিামরত িা ানব  কসই মবষ়িগুমলর সিাযান র ি ে মডমিক্ট িযেস্থ্তার সুনযাগ মিনত পানর।  

িযেস্থ্তা কস্বিাপ্রসূত এবং  ামলশকামর ও মডমিক্ট উর়্িনকই অংশগ্রহনের ি ে সম্মত হনত হনব।  প্রন়িািন  একটি আ ুষ্ঠাম ক শু াম র সি়িসীিা 

ম য ুারনের ি ে একটি ছাড সংক্রান্ত ফি-ুএ অবশেই স্বাক্ষর করনত হনব।  ামলশকারী কয ককান া সি়ি িযেস্থ্তার সিামপ্তর ি ে অ ুনরায করনত 

পানর ।  যমি ককান া চভ স্তক্ত ছাডাই িযেস্থ্তা সিাপ্ত করা হ়ি, তাহনল শু াম র ি ে আর ককান া অ ুনরায ছাডাই মডমিক্ট একটি ম রনপক্ষ শু াম  

পমরচাল ার ি ে পেমত অ ুসরে করনব। 

 

শুিাশি পদ্ধশত: 

 

A. যারা 504 এর ককাঅমডনু ির একি  ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাুর সাহাযে ক নব  মযম   ামলশকারীর শু াম র অ ুনরায পাও়িার পনর 

45টি কোনলণ্ডার মিবনসর িনযে শু াম  পমরচাল া করনব যমি  া  ামলশকারী পূনবইু অ ের্ানব একিত হ  অথবা ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া 

কিকুতাু  ামলশকারীনক চামলন়ি যাও়িার অ ুিমত কি । 

 

B.  ামলশকারী অথবা মডমিক্ট উপযুক্ত কারে কিখানল, ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাু তা াঁর ম নির স্বাযী  মসোন্ত অ ুসানর চামলন়ি যাও়িার 

ম নিুশ কিনব  অথবা  তভ  শু াম র তামরখ যায ু করনব ।  চামলন়ি যাও়িার অ ুনরায মলমখতর্ানব মিনত হনব এবং অ ে পনক্ষর কানছ প্রমতমলমপ 

পাঠানত হনব। 

 

C. শু াম র আনগ  ামলশকারী মশশুর মশক্ষা সংক্রান্ত করকড ুপরীক্ষা কনর কিখার সুনযাগ পানব । 

 

D.  ামলশকারী শু াম নত তা াঁর ম নির খরনচ আইম  ককৌৌঁসুমলনক মিন়ি প্রমতম মযত্ব করান ার সুনযাগ পানব  এবং শু াম নত অংশগ্রহে, কথা বলা, 

সাক্ষীনির পরীক্ষা করা এবং তথে উপমস্থ্ত করার সুনযাগ পানব ।  যমি শু াম নত আইম  ককৌৌঁসুমল  ামলশকারীর হন়ি প্রমতম মযত্ব কনর , 

তাহনল মতম  অবশেই শু াম র 10টি কোনলণ্ডার মিবস আনগ যারা 504 এর ককাঅমডনু িরনক মলমখতর্ানব িা ানব ।  আইম  ককৌৌঁসুমল কতৃকু 
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প্রমতম মযনত্বর মবষন়ি যারা 504 এর ককাঅমডনু িরনক মলমখতর্ানব িা ানত বেথ ু হনল তা শু াম  চামলন়ি যাও়িার উপযুক্ত কারে বনল গেে 

করা হনব। 

 

E.  ামলশকারী ককান া িামব করনল তা প্রিাে করার িাম়িত্ব তাাঁর ওপর বতাুনব।  পমরমস্থ্মত অথবা আই  অ ুসানর যমি উপযুক্ত বনল মবনবমচত হ়ি, 

তাহনল ম রনপক্ষ শু াম  কিকুতাু মডমিক্টনক িামবর মবষন়ি তার অবস্থ্া /মসোনন্তর পক্ষ সিথ ু করার ম নিুশ মিনত পানর (অথ ুাৎ একি  

প্রাপক একটি প্রমতবন্ধী ছাত্র বা ছাত্রীনক ম ়িমিত মশক্ষা পমরনবনশ রাখনব  যা প্রাপক কতৃকু পমরচামলত, যমি  া প্রাপক কিখানত পানর  কয 

ম ়িমিত পমরনবনশ অ ুপূরক সহা়িক সরজ্ঞাি এবং পমরনষবা মিন়ি ওই বেস্তক্তর মশক্ষা সনন্তাষি কর্ানব অি ু করা সম্ভব  ়ি। 34 C.F.R. 

§104.34).  মডমিক্ট এর এক বা একামযক প্রমতম ময, যাাঁরা উমকল হনত পানর , সাক্ষেপ্রিাে এবং সাক্ষীনির উপমস্থ্ত করার ি ে শু াম নত 

উপমস্থ্ত থাকনব ,  ামলশকারীর মববৃমতর উির কিনব  এবং পয ুানলাচ া কিকুতাুর প্রনশ্নর উির কিনব । 

 

F. ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাুর সাক্ষীনির তলব ািা পাঠান ার অমযকার ক ই,সাক্ষেপ্রিাে সম্পমকতু কনঠার মবময শু াম নত প্রনযািে হনব 

 া। ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাুর প্রাক-শু াম  ম নিুশাবলী িামর করার ক্ষিতা থাকনব যার অন্তর্ভ কু্ত হনত পানর উর়্ি পক্ষনক  মথপত্র 

এবং কযসব সাক্ষীরা উপমস্থ্ত থাকনব তানির  ানির আিা প্রিান র ি ে ম নিুশ কিও়িা। 

 

G. ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাু ম য ুারে করনব  ম র্রুনযাগেতা এবং প্রািামেকতার িূনলের ম মরনখ ককা  সাক্ষেপ্রিােনক কতিা গুরুত্ব মিনত 

হনব। 

 

H. ি সাযারে শু াম নত উপমস্থ্ত থাকনত পারনব   া। 

 

I. শু াম র মবষ়ি কসই সব মবষন়ির িনযে সীিাবে থাকনব যা শু াম র ি ে মলমখত অথবা কিৌমখকর্ানব অ ুনরায করা হন়িনছ। 

 

J. উর়্ি পক্ষ সরাসমর তানির ডাকা সাক্ষীনির প্রশ্ন করনব।  অ ে পনক্ষর সাক্ষীনির পািা কিরা করা যানব।  তাাঁর স্বাযী  মসোন্ত অ যুা়িী 

ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাু সাক্ষীনির আরও পরীক্ষা করা অথবা কিরা করার অ ুিমত মিনত পানর । 

 

K. মডমিক্ট এর বেন়ি মববৃমতগুমলর ককািু মরনপাটিুং অথবা অমডও করকমডংু এর সাহানযে করকড ুকরা হনব।  শু াম  সম্পমকতু সব  মথপত্র মডমিক্ট 

এর কানছ থাকনব। 

 

L. যমি আইন র অ েরকি শত ু া থানক, তাহনল ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাু মডমিক্ট কতৃকু গৃহীত পিনক্ষপনক সিথ ু করনব  যমি  া 

 ামলশকারী প্রিাে করনত পানর  কয সাক্ষেপ্রিানের আমযকে তাাঁর িামবনক সিথ ু করনছ। 

 

M. যমি অ ুপমস্থ্মতর বোপানর অমগ্রি  া িাম ন়ি এবং ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাুর অ ুিমত  া ম ন়ি  ামলশকারী পূব ুম য ুামরত শু াম নত 

উপমস্থ্ত হনত বেথ ু হ  অথবা সটঠক কারে িশ ুান া হ়ি, তাহনল তার িাযেনি ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাুর সািন  বেস্তক্তগতর্ানব উপমস্থ্ত 

হও়িার িা়ি এডান া যানব  া। 

 

শসদ্ধান্ত: 

 

শু াম  পমরচাল ার তামরনখর কুমড   20) কোনলন্ডর মিবনসর িনযে ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাু মলমখত মসোন্ত িামর করনব । ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া 

কিকুতাু কতৃকু গৃহীত মসোনন্তর িনযে আমথকু ক্ষমত অথবা উমকনলর মফ কিও়িার মবষ়িগুমল অন্তর্ভকু্ত হনব  া। 

 

প িশি মরিচিা: 

 

যমি আপম  ম রনপক্ষ পয ুানলাচ া কিকুতাুর মসোন্ত সম্পনক ুসন্তুষ্ট  া হ , তাহনল কয ককান া পক্ষ পু মববুচ ার অমযকার প্রন়িাগ করনত পানর , 

আমপল, পিনক্ষপ গ্রহনের কারে অথবা িামব যা তাাঁনির প্রাপে বতিুান  চালু এি  কস্টি অথবা কফডানরল এর মবময অথবাপ্রমবযা  অ যুা়িী কসগুমল 

প্রন়িাগ করনত পানর । 
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শিরিষ শিক্ষা: অশিোর ও দাশ়েত্ব থিাঝার থক্ষরত্র মা-িািার িিয শিরদমশিো 
 

মবনশষ মশক্ষা সংক্রান্ত অমযকার ও িাম়িত্ব বুঝনত আপ ার সাহানযের ি ে এই গাইডটি বতমর হন়িনছ। মবনশষ মশক্ষার বোপানর িস্তি়ুিা কস্টি কবাড ুঅব 

এডভ নকশ    স্তিএ. মবমড. অব এডভক. আর. ) এবং ইস্তন্ডমর্ি়ুিালস উইি মডিএমবমলটিি এডভ নকশ  অোক্ট  আইমডইএ)-এর কপনরেস’ রাইি-এ যা কলখা 

আনছ তার পমরবনত ুএিা বেবহার করা উমচত  ়ি।  স্তিএ. মবমড. এডভক. আর. 160-4-7- .09 প্রমসমডউরাল কসফগাডসু/কপনরেস’ রাইিস কিখু  ) িস্তি়ুিা 

কপনরেস’ রাইিস-এর পূে ু সংস্করে কিখনত হনল অ ুগ্রহ কনর িস্তি়ুিা মশক্ষামবর্ানগর ওন়িবসাইি www.gadoe.org খুলু  এবং ম ব ুাচ  করু  অমফস 

ও মডমর্শ  , এরপর কামরকুলাি ও ই িাকশ  , তারপর কস্পশাল এডভ নকশ  সামর্নুসস অোন্ড সানপািু। িা-বাবার অমযকার খুাঁিনত হনল আপ ানক 

এরপর কিখনত হনব মডসমপউি মরিমলউশ   অথবা ফোমিমল এ নগিনিে ই ফরনিশ  অোন্ড মরনসানসসু। এই অমযকানরর পূে ু সংস্করে মবমর্ন্ন র্াষা়ি 

উপলব্ধ এবং মর্মডন়িা ফিেুানিও রন়িনছ।  এই সার ীটি কপনরোল প্রমসমডউরাল কসফগাডনুসর সংমক্ষপ্ত গাইড।  আইমডইএ-এর অযীন  থাকা কপনরোল 

রাইিনসর সম্পুে ু তামলকা কিখনত হনল আপ ার স্িভ নডে’স ককস িোন িানরর সানথ কযাগানযাগ করু  অথবা কিখু ঃ 

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-

Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf.  

 

থরেিম: 

➢ আপ ার মশশুর মশক্ষার করকড ুকিখার অমযকার আপ ার আনছ।  

➢ আপম  চাইনল আপ ানক করকনডরু অ বুাি কনর কিও়িা হনব অথবা 

বোখো কনর কিও়িা  

➢ যমি আপ ার িন  হ়ি ককান া মকছভ  আপ ার মশশুর করকনড ুথাকা 

উমচত  ়ি তাহনল আপম  অ ুনরায করনত পানর  করকনডরু মকছভ  

অংশ পমরবত ু করনত বা সমরন়ি ম নত। 

➢ তথে, িন্তবে, উপাি অথবা এই সংক্রান্ত মলমখত মকছভ  মশশুর করকনড ু

সংনযাি  করার অমযকার আপ ার আনছ।  

➢ ইস্তন্ডমর্িলুাইিড এডভ নকশ  কপ্রাগ্রাি  আইমপ) এবং/অথবা আপ ার 

মশশুর অ ো ে করকনডরু কমপ আপম  চাইনত ও সংগ্রহ করনত 

পানর । সু্কল মডমিক্ট কমপর ি ে িাশুল চাইনত পানর মকন্তু 

অ ুসন্ধা  বা তথে কিও়িার ি ে িাশুল চাইনত পানর  া। 

➢ আপ ার মলমখত সম্মমতনত, আপম  আপ ার পমরনপ্রমক্ষনত ককান া 

বেস্তক্তনক িাম়িত্ব মিনত পানর  করকড ুঅ ুসন্ধা  ও িূলো়িন র ি ে। 

মূেযা়েি পদ্ধশত: 

➢ আপযাে  ন্তারযে অক্ষমতা আরে শকযা এিং শিরিষ শিক্ষা 

এিং/অর্থিা  ম্পশকযত পশেরষিাে প্ররোিয আরে শকযা তা শযি যােণ 

কোে িযে একটট  ম্পূণ য মূেোেয কোে অশিকাে েরেরে। 

➢ আপ ার মশশুর সংশ়িিূলক অসািনথেুর সব কক্ষত্র িূলো়িন র 

অমযকার আপ ার আনছ।  

➢ সু্কল মডমিক্টনক আইমডইএ এবং িস্তি়ুিা কস্পশাল এডভ নকশ  

রুলস-এর পেমত অ ুযা়িী আপ ার মশশুর পরীক্ষা ম নত হনব।  

➢ িূলো়িন  অবশেই একটির কবমশ পরীক্ষা থাকনব, এবং কসই 

পরীক্ষাগুমল হনব এি  র্াষা়ি যা মশশু সাযারেত বেবহার কনর, 

যমি  া অমর্র্াবক ও সু্কল অ েমকছভ নত সহিত হ়ি, এবং প্রমত মত  

বছনর অন্তত একবার পরীক্ষা ম নত হনব।  

➢ সক্ষিতা এবং পু িূলুো়িন  আপ ার মশশুর কী কিসূুমচ ও 

পমরনষবা প্রন়িাি  কসই সংক্রান্ত মসোনন্ত আপম  িমডত 

থাকনব । 

তরর্থযর থগাপিী়েতা: 

➢ আপ ার মশশুর বশমক্ষক মরনপািু কগাপ ী়ি।  

➢ শুযুিাত্র আপ ার মশশুর করকনডরু কমপ আপম  চাইনত পানর।  

➢ আপ ার মশশুর সনঙ্গ কযসব সু্কলকিী থানক  তা াঁরাই আপ ার মশশুর 

করকড ুকিখনব  এবং এি ে আপ ার সম্মমতর প্রন়িাি  ক ই।  

➢ আপ ার সম্মমত ছাডা আর ককউ আপ ার মশশুর করকড ুকিখনত 

পানব  া।  

িূযিতম সীমািদ্ধ পশররিি:  

➢ ম নির সন্তা নক ক্লাসরুনি পডান ার এবং সব সু্কল কপ্রাগ্রাি ও 

কাযকুলানপ আপ ার সন্তান র পনক্ষ যতিা উপযুক্ত কসই অ ুসানর, 

একই ব়িস ও কগ্রনডর অ ো ে প্রমতবন্ধকতাহী  বাচ্চানির সানথ 

অংশগ্রহে করান ার অমযকার আপ ার আনছ। 

➢ সু্কল মডমিক্ট কিী অবশেই বেবস্থ্া ও পমরিাি ু করনব  যানত 

আপ ার মশশু সু্কনলর সিি কিসূুমচ ও স্তক্র়িাকলানপ কযাগ মিনত 

পানর যা তার ি ে উপযুক্ত।  

স্বািীি মূেযা়েি: 

➢ যমি আপম  সু্কনলর িূলো়িন  সম্মত  া হ , আপম  বেস্তক্তগত বা 

সরকামর খরনচ, ককান া কপশািার িূলো়ি কারীনক মিন়ি মযম  সু্কল 

মডমিনক্ট ম যুক্ত   , আপ ার মশশুর পরীক্ষা করানত পানর । এই 

অমযকার বেবহার করনত হনল কী পেমত অবলম্ব  করনত হনব তা 

িা নত সু্কল কতৃপুনক্ষর সনঙ্গ কযাগানযাগ করু । 

➢ অ ুনরানযর মর্মিনত সু্কল মডমিক্ট অমত অবশেই আপ ানক স্বাযী  

িূলো়ি কারীর একটি তামলকা কিনব যানত আপ ার মশশুর পরীক্ষা 

ক ও়িার ি ে আপম  একি নক ম ব ুাচ  করনত পানর । 

➢ স্বাযী  িূলো়ি কারীর ফলাফল অবশেই মবনবচ া করনব সু্কল 

মডমিক্ট। 

 

সাররারগি থপররন্টস: 

➢ যখ  সু্কল মডমিক্ট মশশুর -িা বাবানক রানিের ককান া ও়িানড ুখুাঁনি 

পানব  া, সু্কল মসনস্টি একি  সানরানগি  পমরবতু) কপনরেনক 

ম যুক্ত করনব মযম  মবনশষ মশক্ষা পমরনষবার ি ে ককান া িূলো়ি , 

ববঠক অথবা বশমক্ষক মসোনন্তর কক্ষনত্র মশশুটির অমযকার ও স্বানথ ু 

মশশুটির প্রমতম মযত্ব করনব । 

➢ সারানগি কপনরে মবনশষ প্রমশক্ষে পানব   এবং আইইমপ /অ ো ে 

ববঠনক সম্মমতপ্রিা  কনর ও অংশগ্রহে কনর িাতামপতার রূ্মিকা 

পাল  করনব । 

➢ ককান া পডু়িার মবনশষ মশক্ষার কক্ষনত্র সানরানগি কপনরনের 

সাযারে কপনরনের িনতাই অমযকার ও িাম়িত্ব আনছ। 
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➢ এই পরীক্ষার ফলাফল বেবহার করনব আইইমপ িল এিা ম ে়ুি করনত 

কয আপ ার মশশুর অসািথেুতা রন়িনছ মক া এবং তার ি ে মবনশষ 

মশক্ষা প্রন়িাি  আনছ মক  া। 

শিজ্ঞশি / অশভভািরের অংিগ্রহণ: 

➢ আপ ানক আপ ার মপতািাতার অমযকার সম্বনন্ধ অবমহত করা 

আবশেক। 

➢ আপ ার মশশুর কযাগেতা, পু রা়ি িূলো়ি , IEP সর্ার ি ে এই 

সর্া়ি আপ ানক আিন্ত্রে িা ান া আবশেক। 

➢ আপ ানক আপ ার মশশুর মশক্ষাগত কাযকু্রনির সিি  মথর কমপ 

কিও়িা হনব এবং আপ ানক কসগুমল বোখোও করা হনব।   

➢ কমপ আপ ার স্থ্া ী়ি র্াষা, কব্রইল, বা  প্রতীকী র্াষা়ি বোখো করা 

হনব।  প্রন়িাি  হনল সু্কল কতৃপক্ষ অ ুবািক বা কিার্াষী প্রিা  

করনব।     

➢ আপ ানক আপ ার মশশুর মবনশষ মশক্ষা সংক্রান্ত মসোন্ত গ্রহে 

সংক্রান্ত ককান া ববঠনক অংশগ্রহনের সুনযাগ অবশেই কিও়িা হনব । 

➢ আপ ানক অবশেই আিন্ত্রে িা ান া হনব এি  ববঠনক যা আপ ার 

মশশুর অসািথেু, িূলো়ি , পু িূলুো়ি , কপ্ল্সনিে এবং তার 

আইইমপ ও এর ক নিে সম্পমকতু আনলাচ ার ি ে হনব। 

➢ আপ ার অমযকার আনছ আইইমপ ববঠনক কযাগ কিবার যা আপ ার ও 

আইইমপ সিসেনির পারস্পমরক সম্মমতনত সুমবযিনতা সি়ি ও স্থ্ান  

করা হনব।  

➢ ককান া আইইমপ ববঠনক আপ ার মশশুর আইইমপ িনলর ককান া 

সিনসের কযাগিান র কক্ষনত্র ছাড কিও়িার বা  া কিও়িার অমযকার 

আনছ আপ ার। আপ ার সম্মমত ছাডা সু্কল মডমিক্ট একি  

প্রন়িাি ী়ি সিসেনক সমরন়ি মিনত পানর  া। 

অশভরোগ, মিযস্থতা, শুিাশি: 

➢ আপম  যমি সু্কল কতৃপক্ষ দ্বারা আপ ার মশশুর ি ে ম য ুামরত 

কাযকু্রনির সানথ একিত  া হ  তাহনল িযেস্থ্তার বা যথাযথ 

প্রস্তক্র়িা শু াম  চাইবার অমযকার আনছ।  

➢ সু্কল কতৃপক্ষও িযেস্থ্তা বা একটি যথাযথ প্রস্তক্র়িা শু াম র ি ে 

অ ুনরায করনত পানর । 

➢ িযেস্থ্তা ম য ুামরত হবার আনগ মপতািাতা ও সু্কল কতৃপক্ষ উর়্িনক 

িযেস্থ্তার বোপানর সম্মত হনত হনব। 

➢ যখ  আপম  একটি যথাযত শু াম র অ ুনরায কনর , আপ ার 

এই করিলুেশ  অমযনবশন  অংশগ্রনের অমযকার আনছ যা এই 

প্রস্তক্র়িার সিসোর সিাযান  মপতািাতা এবং সু্কলনক একটি সুনযাগ 

প্রিা  কনর ও যার িাযেনি মপতািাতা এবং কতৃপক্ষ শু াম র 

প্রস্তক্র়িা এমডন়ি মশশুনক তাৎক্ষমেক সুমবযা প্রিা  করনত পানর। 

➢ যখ  আপম  উপযুক্ত পেমত শু াম র ি ে অ ুনরায কনরনছ , 

আপ ার অমযকার আনছ অোডমিম নিটির্ ল িাি  এএলনি) 

/শু াম  আমযকামরক দ্বারা পমরচামলত ম রনপক্ষ শু াম  পেমত 

কবনছ ক ও়িার। 

➢ আইমডইএ অথবা িস্তি়ুিা কস্পশাল এডভ নকশ  রুল সংক্রান্ত 

ককান া সংশ়ি, সিসো অথবা অসম্মমতর বোপানর তিন্ত করার 

ি ে আপম  িস্তি়ুিার মশক্ষা মবর্ানগ মলমখত অমর্নযাগ িান়ির 

করনত পানর ।   মডমর্স  ফর কস্পশাল এডভ নকশ  সামর্নুসস 

অোন্ড সানপািুনস আপ ার অমর্নযাগ ফোে করনত পানর  404-

651-6457   ফোে)  ম্বনর অথবা ম ম্নমলমখত টঠকা ানত মচটঠ 

পাঠানত পানর ঃ মডমর্স  ফর কস্পশাল এডভ নকশ  সামর্নুসস 

অোন্ড সানপািুস অোি 1871 িভই  িাও়িার ইস্ট, 205 কিসনস মহল 

কযআর. ড্রাইর্ এসই, আিলাো, স্তিএ 30334. 

সম্মশত: 

➢ আপ ার সম্মমত/সা়ি ছাডা মশশুর পরীক্ষা িূলো়ি  অথবা 

পু িূেুলা়ি  সু্কল করনত পানর  া।  

➢ আপ ার সম্মমত/ সা়ি ছাডা সু্কল আপ ার মশশুনক মবনশষ মশক্ষা়ি 

যুক্ত করা  অথবা আপ ার মশশুর কপ্রাগ্রাি কপ্ল্সনিনে বিল করনত 

পানর  া।  

➢ সু্কল মডমিক্ট আই  দ্বারা মচমিত ম মিুষ্ট বেস্তক্তর কক্ষত্র বেমতনরনক 

আপ ার সম্মমত/ সা়ি ছাডা আপ ার মশশুর করকড ুপ্রকাশ করনত 

পানর  া ।  

➢ আপ ার সম্মমত/ সা়ি  া কিও়িার অমযকার আনছ।  

➢ একবার সম্মমত কিও়িার পর মবনশষ মশক্ষা ও এই সংক্রান্ত পমরনষবা়ি 

আপ ার সম্মমত মফমরন়ি ক ও়িার অমযকার আপ ার আনছ ; 

আপ ানক এিা মলমখতর্ানব করনত হনব। সম্মমত মফমরন়ি ক ও়িার 

অথ ু হল আপ ার মশশু আর ককান া মবনশষ মশক্ষা পমরনষবা গ্রহে 

করনব  া। 

িৃঙ্খো পদ্ধশত ও অশিোর: 

➢ যখ  প্রমতবন্ধীমশশুর বেবহার লক্ষে কনর আইইমপ টিি অ ে বেবস্থ্া 

এবং/অথবা মশক্ষািান র পেমত অ ুসন্ধা  করনছ তখ  

পডু়িাটিনক মশমক্ষত করার ি ে সু্কল মসনস্টনির উমচত কন়িকটি 

 ীমতম ়িি অ ুসরে করা।  

➢ যখ  মশশু, পডু়িা অথবা সু্কলকিীর সম্ভাবে মবপনির আশঙ্কা থানক 

সু্কল তখ  পডু়িানির মবকল্প কিসূুমচনত সমরন়ি মিনত পানর।  

➢ বেবস্থ্া যাই কহাক  া কক , আপ ার মশশুনক অবশেই মব ািূনলে 

সরকামর মশক্ষার বেবস্থ্া মিন়ি যানব সু্কল মডমিক্ট।  

➢ এই িেিস্থাে আপযাে  ন্তারযে পশেরষিা পাওো অিোহত র্থাকরি 

যা তারক তাে IEP-সত েক্ষে এিং উরেিে পূেণ কেরত  াহাযে 

করে। 

➢ িািক, অোলনকাহল, অনস্ত্রর মবমযম ়িি র্ঙ্গ অথবা সু্কনলর 

অ ো ে মবময র্ঙ্গ করনল  শাস্তি হনত পানর।  

➢ এই অমযকার আপ ানক, আপ ার মশশুনক এবং সু্কল মসনস্টিনক 

প্রমতরক্ষা কি়ি। 

প্রাইরভি স্ক ে থেসরমন্ট : 

➢ যমি আপম  আপ ার সন্তা নক ককান া কবসরকামর সু্কনল র্মত ুকরনত 

চা , আপ ার অংশ ক ও়িা কশষ আইইমপ ববঠনক সু্কল 

আমযকামরকনির আপ ার ইনি িা ানত হনব এবং সরকামর কিসূুমচ 

সম্পনক ুআপ ার সংশ়ি বোখো করনত হনব।  

থোগারোগ : 

➢ যখ  আপ ার মশশুর মশক্ষা ম ন়ি আপম  উমদ্বি, তখ  সু্কল 

মপ্রস্তন্সপাল অথবা মবনশষ মশক্ষা আমযকামরকনক এিা বলা খবু 

গুরুত্বপূে।ু   
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➢ সু্কল মসনস্টনির  কবসরকামর সু্কনলর িাশুল কিও়িা আবশেক  ়ি যমি 

 া বশমক্ষক িূলো়িন র িাযেনি ককান া পডু়িার মবনশষ বশমক্ষক 

প্রন়িাি  কিিানত সু্কল মডমিক্ট মব ািূনলে উপযুক্ত সরকামর মশক্ষার 

প্রিাব কনর এবং যা  আইইমপর অন্তর্ভ কু্ত।  

➢ যমি আপ ার আরও সাহাযে প্রন়িাি  হ়ি, কপনরে ও 

অোডনর্ানকমস গ্রুপ আনছ যানির কথনক আপম  সাহাযে কপনত 

পানর । তথে অথবা  ানির তামলকার ি ে সু্কলনক বলু । এইসনঙ্গ 

আপম  কযাগানযাগ করনত পানর  কপনরে িভ  কপনরে অফ 

িস্তি়ুিার সানথ যানির কানছ করফানরল বা অ ো ে তনথের ি ে 

সস্তক্র়ি তামলকা রন়িনছ। কফা  করু  1-800-229-2038 অথবা 

কিখু  www.p2pga.org. 

➢ আপম  সাহানযের ি ে অ ো ে সাহাযেকারী উৎস খুাঁিনত 

কস্পশাল এডভ নকশ  সামর্নুসস অোন্ড সানপানিু 404-656-3963 

অথবা 1-800-311-3936  ম্বনর কযাগানযাগ করনত পানর  মকংবা 

কিখনত পানর  িস্তি়ুিার মশক্ষামবর্ানগর ওন়িবসাইি 

www.gadoe.org। 

 

  

http://www.p2pga.org/
http://www.gadoe.org।/
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পশরশিষ্ট্ 
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বপতামাতার জানার অবধ্োর (ESSA) 
 

এর্মর স্িভ নডেস সাকনসস অোক্ট  ইএসএসএ)-অ ুযা়িী মপতা-িাতা তাাঁনির মশশুর মশক্ষক-মশমক্ষকা কপশািার কযাগেতা সম্পনক ু

তনথের ি ে অ ুনরায করনত পানর । ম ম্নমলমখত তথেগুমল চাও়িা কযনত পানর: 

 

1) মশক্ষক-মশমক্ষকা মক -  

o মশক্ষক-মশমক্ষকা কগ্রড পয ুান়ি এবং তাাঁনির ম ি ম ি মবষন়ির কক্ষনত্র, কয মবষ়িগুমল মতম  পডা , িস্তি়ুিার কপ্রানফশ াল 

স্টোণ্ডাডুস কমিশ  এর সরকামরর্ানব প্রতেম়িত কযাগেতার শত ুপূরে কনর  মক  া; 

o িরুমর অথবা সািম়িক মর্মিনত ম যুক্ত মক  া যানত রািে ম মিুষ্ট কযাগেতািা  অথবা সরকামরর্ানব প্রতেম়িত কযাগেতার 

শনত ুছাড কিও়িা হন়িনছ মক া; 

o মশক্ষক-মশমক্ষকা কয মবষন়ি স্ন্াতক কসই মবষ়িটি পডানি মক া;   

2) আযা-কপশািানররা ছাত্রছাত্রীনির পমরনষবা কি  মক  া এবং যমি তা হ়ি তাহনল তাাঁনির কযাগেতা কী। 

 

যমি আপ ার মশশুর মশক্ষক-মশমক্ষকা এবং/অথবা আযা-কপশািারনির কযাগেতা সম্পনক ুতনথের ি ে িা নত চা , তাহনল অ ুগ্রহ 

কনর সু্কনলর মপ্রস্তন্সপানলর সনঙ্গ কযাগানযাগ করু । 

 

বিষমযহীিতার শিিৃশত 

DeKalb County School মডমিক্ট িামত, বে,ু িাতী়ি উৎস, কযৌ  পমরচ়ি, অক্ষিতা, বা ব়িনসর মবচানর এনির কপ্রাগ্রানি ও 

কাযকুলানপ কানরার িনযে ববষিে কনর  া এবং ব়ি স্কাউি ও অ ো ে িন া ীত কগাষ্ঠীনত সকলনক সিা ামযকার কি়ি।1 

ববষিেহী তার  ীমত সম্পমকতু প্রনশ্নর উির কি়িার ি ে ম ম্নমলমখত বেস্তক্তনক িন া ীত করা হন়িনছ: 

DeKalb County School District 

Employee Relations 

1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, GA 30083 

678-676-0107 

 

 

ববষিেহী তার ক াটিনশর বোপানর আরও তথে িা নত, http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm-এ মগন়ি 

আপ ার অঞ্চনল কাি কনর এি  অমফনসর টঠকা া ও কফা   ম্বর িা ু  বা 1-800-421-3481  ম্বনর কল করু । 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html#ftn1
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িৃঙ্খো িশিত েরণী়ে প্রজক্র়োর থলা চািম 

 

মশক্ষাথীর মবরুনে সু্কনলর ম ়িি র্াঙ্গার 

অমর্নযাগ রন়িনছ 

মশক্ষাথী সু্কল প্রশাসনকর সানথ সাক্ষাৎ 

কনর। (সািম়িক বমহষ্কানরর ি ে সু্কনলর 

প্রশাসম ক করেী়ি প্রস্তক্র়িা) 

মশক্ষাথী সু্কনলর ম ়িি কর্নঙ্গনছ 

বনল প্রিাে পাও়িা যা়িম  এবং কস 

ক্লানস মফনর যা়ি 

মশক্ষাথী সু্কনলর ম ়িি কর্নঙ্গনছ 

বনল প্রতী়িিা  হন়িনছ 

মশক্ষাথী থেিে 10 মি  পযনু্ত সািম়িকর্ানব 

বরখানির পমরেমত কর্াগ করনব 

পশেণশত/শ দ্ধান্ত প্রদায কো হে এিং 

শপতামাতারক তা িাযারযা হে। িািামা/অশভভািক 

যশদ শ দ্ধারন্তে  ারর্থ একমত যা হয শেশখতভারি 

অিেরক্ষে কারে আরিদয কেরত পারেয এিং 

তােপরেও মতশিরোি অিোহত র্থাকরে 

শেশখতভারি আঞ্চশেক  ুপাশেযরটযরর্রন্টে কারে 

আরিদয কেরত পারেয 

মশক্ষাথী 10 মিন র ি ে সািম়িক বরখাি হনব এবং তানিরনক 

মডমিনক্ট যথাযথ প্রস্তক্র়িার শু াম নত পাঠন া হনব 

িািামারক 10-শদরযে  ামশেক িেখাি এিং দীর্ যরমোদী 

িেখাি িা িশহষ্কারেে  ুপাশেি শিরিচযা কোে িযে অিেরক্ষে 

কারে সপ্রেরণে শিষেটট অিেত কো হে। িািামা/অশভভািক 

যশদ শ দ্ধারন্তে  ারর্থ একমত যা হয শেশখতভারি অিেরক্ষে 

কারে আরিদয কেরত পারেয এিং তােপরেও মতশিরোি 

অিোহত র্থাকরে শেশখতভারি আঞ্চশেক  ুপাশেযরটযরর্রন্টে 

কারে আরিদয কেরত পারেয 

শু াম  ম য ুামরত হনল, মশক্ষাথী মক মবনশষ মশক্ষা বা 

কসকশ  504  কসবা পানি? 

মশক্ষাথীনক অমবলনম্ব িোম নফনস্টশ  

মডিারমিন শন  করফার করা হ়ি  

 া 

মপ্রস্তন্সপাল মবষ়িটি মডমিনক্টর যথাযথ প্রস্তক্র়িার শু াম র ি ে মবনবচ া কনর  এবং 

করফানরল সম্পনক ুআনলাচ ার ি ে এে (1) সু্কল মিবনসর িনযে মশক্ষাথী সম্পক ু

মবর্ানগর সানথ কযাগানযাগ কনর  এবং প্রন়িাি  হনল মডমিনক্টর যথাযথ প্রস্তক্র়িার 

শু াম র ি ে সি়িসূমচ ম য ুারে কনর । 

আচরেটি মক প্রমতবমন্ধত্ব 

কথনক হন়িনছ?  

মপ্রস্তন্সপাল শু াম  বামতল কনর  এবং IEP/ 

504 টিি কসবার পমরবত ু ম য ুারে কনর  

মপ্রস্তন্সপাল বাবািা/অমর্র্াবকনক জ্ঞাপ  কনর 

মচটঠ পাঠা । বাবািা পাুঁচ (5) মিন র িনযে ছাড 

প্রিা  এবং শঙৃ্খলা সংমিষ্ট িনলর ববঠনকর 

(DTM) ি ে অ ুনরায িা ানত পানর  

মডসটিনক্ট যথাযথ প্রস্তক্র়িার 

শু াম  অ ুটষ্ঠত হন়িনছ  

বাবািা/অমর্র্াবকনক শু াম র পরবতী কি ুমিবস 

কবলা 2:00 িার িনযে কিৌমখকর্ানব এবং শু াম র 

দি (10) মিন র িনযে ম ম্নমলমখতর্ানব শু াম র 

মসোন্ত িাম ন়ি কি়িা হ়ি।  মসোন্ত গৃহীত হও়িার 

তামরখ কথনক মবশ (20) কোনলন্ডার মিবনসর িনযে 

বাবািা/অমর্র্াবক মশক্ষা কবানডরু কানছ আমপল 

আনবি  করনত পানর । 

হো াঁ 

 া 

DTM এর 

অ ুনরায 

কপ্রমরত। 

শৃঙ্খলার মবষন়ি 

চভ স্তক্ত 

মশক্ষাথী সম্পক ুমবর্ানগ 

DTM-ছানডর-চভ স্তক্ত 

কপ্রমরত। বাবািা DTM-

ছাড চভ স্তক্তর স্বাক্ষমরত 

অ ুমলমপ গ্রহে কনর । 

হো াঁ 

হো াঁ  া 
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োঞ্চিা/হ়েরাশি/রিারপূি মে োি েরারিার শররপাটিমং থলাচািম  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

তিন্তকানল বা পনর ককান া যনথাপযুক্ত সিন়ি সব পনক্ষর বাবািানক কিৌমখকর্ানব অবমহত করা হনব, যা তিন্ত কশষ হও়িার মত  

(3) মিন র অমযক মবলনম্ব হনব  া (কফডানরল কগাপ ী়িতা আইন র সানথ সািঞ্জসেপূে)ু। 

মশক্ষাথী আচরেমবমযর লঙ্ঘ  পাও়িা কগনল অমর্যুক্ত মশক্ষাথীনক ব়িস-উপনযাগী পমরেমত/মসোন্ত প্রিা  করা হনব; উস্তেষ্ট 

মশক্ষাথী এবং বাবািানক ফলাফল জ্ঞাপ  করা হনব (কগাপ ী়িতা আইন র সনঙ্গ সািঞ্জসেপূে)ু।  

সংমিষ্ট বেস্তক্তর (Reporting person) 

আর ককান া উনদ্বগ  াই এবং ঘি ার 

সিামপ্ত ঘনিনছ। 

সংমিষ্ট বেস্তক্ত (Reporting person) মবশ্বাস কনর  কয, বুমলং, হ়িরাম , ববষিে 

এবং অবিা  া (hazing) কিাকানবলা়ি সু্কল উপযুক্ত বা কাযকুর পিনক্ষপ 

গ্রহে কনর ম । 

 ংশেষ্ট িেজক্তে (Reporting person) উপযুক্ত আঞ্চশেক  ুপাশেযরটযরর্ন্ট 

এে  ারর্থ সযাোরযাে কো উশচত; শতশয শতয (3) সু্কে শদির ে মরিে শিষেটট 

 ম্পরকয তদন্ত শুরু কেরিয এিং দি (10) সু্কে শদির ে মরিে  ংশেষ্ট 

িেজক্তরক উপযুক্ত প্রশতজিো অিশহত কেরিয। 

সংমিষ্ট বেস্তক্তর (Reporting person) এই িনি ু অবোহত উনদ্বগ রন়িনছ কয 

প্রমতস্তক্র়িা যথাযথ বা কাযকুর হ়িম । 

 

 ংশেষ্ট িেজক্ত (Reporting person)  ুপাশেযরটযরর্ন্ট এে দিরে সযাোরযাে কেরিয; শতশয শতয (3) সু্কে 

শদির ে মরিে শিষেটট  ম্পরকয তদন্ত শুরু কেরিয এিং দি (10) সু্কে শদির ে মরিে  ংশেষ্ট িেজক্তরক 

উপযুক্ত প্রশতজিো অিশহত কেরিয। 

 

সু্করেে অিেক্ষ িা তাে মরযাযীত িেজক্ত তদন্ত শুরু কেরিয যা পেিতী সু্কে শদির ে সচরে শিেরে হরি যা;  মি তদরন্ত অন্তত 

র্টযাে শিিৃশত এিং  াক্ষীরদে  াক্ষাৎকাে অন্তভুযক্ত র্থাকরি। 

 

সু্কল উস্তেষ্ট মশক্ষাথীনক, এবং 

প্রন়িািন  অপরাযী এবং/অথবা 

সু্কল কমিউম টিনক অ ুসরে 

করনব (conduct follow up)। 

উনদ্বগ মলমখত আকানর মপ্রস্তন্সপাল বা তার প্রমতম মযর কানছ িিা কি়িা হনব এবং মরনপািুটি 

Infinite Campus-এ প্রনবশ করনব। 

কয ককান া প্রশাসক, মশক্ষক বা কিচুারী সিসে বা সু্কনলর অ ো ে 

কিচুারীনক কিৌমখক বা মলমখতর্ানব মরনপািু করু  (যত দ্রুত সম্ভব, তনব 

স্তত্রশ (30) মিন র িনযে করািা বাঞ্ছ ী়ি)। 

অমর্র্াবক, মশক্ষাথী, বা সংমিষ্ট  াগমরকনির বুমলং, হ়িরাম , ববষিে এবং 

অবিা  া (hazing) সম্পনক ুমরনপািু করার িনতা উনদ্বগ আনছ। 
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ি শেং, হ়েরাশি, বিষময এিং অিমািিা (hazing) শররপািম ফরম 

এই ফরম এখারি রর়েরে:  www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. । 
অি গ্রহপূি মে সমি তর্থয স্পষ্ট্ভারি শপ্রন্ট েরুি। 

 

আিরের তাশরখ ______ /_____ / ________ স্ক ে   
 

আপশি শে থিিামী র্থােরত চাি?    হো াঁ     া   (হো াঁ হনল  াি মলখনব   া) 
 

শেশি র্িিার শররপািম েরররেি থস িযজি: 
  
 

(এেটি িৃিািদ্ধ/আিৃত েরুি): র্ভক্তনর্াগী/উস্তেষ্ট বেস্তক্ত    সংমিষ্ট মশক্ষাথী    বাবািা/অমর্র্াবক    আত্মী়ি    সংমিষ্ট বেস্তক্ত 
 

থিশেরফাি _______-_______- ___________        ই-থমইে ____________________________________________________ 
 

1. উজিষ্ট্ শিক্ষার্থীর িাম স্ক ে থগ্রি িৃরগাষ্ঠী শেে 

          
 

2. অশভে ি অপরািী(থদ)র িাম স্ক ে থগ্রি িৃরগাষ্ঠী শেে 

          
 

          
 

3.এই োত্র িা োত্রী শে ভ়ে থদখারিা, হ়েরাশি , বিষরমযর শিোর অর্থিা ঠাট্টামস্করার শিোর হর়েরে?    হযাুঁ      িা      িািা থিই  
 

4. থোি তাশররখ র্িিা র্রিরে? 
 

____/ ___/ _____ সি়ি: _______ সকাল/কবলা/মবকাল/সন্ধো ____ / ____/ _____ সি়ি: _______ সকাল/কবলা/মবকাল/সন্ধো  একামযক তামরখ 

িাস   মি    বছর িাস   মি    বছর 
 

5. র্িিা থোর্থা়ে র্রিশেে? (থেগুশে প্ররোিয তার সিগুশে শিি মাচি েরুি) 

□ সু্কনলর সম্পমিনত (অ ুগ্রহ কনর বৃি আাঁকু ):  কশ্রেীকক্ষ    প্রনবশপথ    কোনফনিমর়িা    স্তিি/লকার রুি     অ ো ে 

□ সু্কনলর উনিোনগর পমরচামলত স্তক্র়িাকলানপ অথবা সু্কনলর সম্পমিনত অ ুটষ্ঠত অ ুষ্ঠান  

□ সু্কল বানস (অ ুগ্রহ কনর বৃি আাঁকু ):  পূব ুাি/অপরাি 

□ সু্কনল যাও়িা/আসার পনথ   (অ ুগ্রহ কনর বৃি আাঁকু :  পূব ুাি/অপরাি) 

□ অ লাই  
 

6. থে শিিৃশতটি র্িিা সিরচর়ে ভারোভারি িণ মিা েরর তার পারি X শচি শদি(থেগুশে প্ররোিয তার সিগুশে শিি মাচি েরুি): 

□ হ়িরাম  (িামত/িামতগত উৎপমি, বে ু, যি ু, িামতগত উৎপমি,মলঙ্গ, প্রমতবন্ধকতা, কযৌ  অমর্িুখী তা মলঙ্গ পমরমচমত ইতোমি) 

□ শারীমরক মহংসাত্মক আচরে (িারা, লামথ িারা, যাক্কা কিও়িা, থুতভ  কিও়িা, চভল যনর িা া অথবা ককান া মকছভ  কছা াঁডা) 

□ ছাত্র বা ছাত্রীনক িার অথবা তার ক্ষমত করার ি ে অ ে আনরক বেস্তক্তনক বেবহার 

□ কিৌমখক (মপছন  লাগা, গালাগামল কিও়িা, সিানলাচ ািূলক িন্তবে করা অথবা বেস্তক্তগতর্ানব অথবা অ ে পেমতনত র়্ি কিখান া) 

□ ঠাট্টািস্করা করা  

□ িলুুি 

□ র্ীমতপ্রিশ ুকারী অথবা রূঢ় এবং/অথবা র়্ি কিখান া অঙ্গর্মঙ্গ 

□ বাইনর রাখা (ছাত্র বা ছাত্রীনক বাইনর রাখা বা প্রতোখো  করা) 

□ ক্ষমতকর গুিব, গুলগল্প ছডান া অথবা ি সিনক্ষ কহ়ি করা 

□ সাইবার িাযেনি র়্ি কিখান া/মপছভ  ক ও়িা (একটিনক মঘনর বৃি আাঁকু :  সু্কল চলাকালী / সু্কনলর পনর) 
 

7. উৎপীডন/হেরাবন/বনপীডরনর ঘেনার অনরুপ্ররিা। (এেঠেরত ঠেে বেন): 

__ সাযারে   __  নৃগাষ্ঠী/বে ু   __ যি ু   __ মলঙ্গ   __ মলঙ্গ পমরচ়ি/কযৌ  কঝা াঁক   __ শারীমরক/িা মসক প্রমতবমন্ধত্ব   __ িামত উৎস/ ৃনগাষ্ঠীগত পমরচ়ি      __ অ ো ে 

 

র্িিাটি থেভারি আপিারে িািারিা হর়েরে থসইভারি তার সংশক্ষি শিিরণ শদি অর্থিা এেটি শেশখত শিিৃশত এিং থে থোরিা প্রদি সামগ্রী ে ি 

েরুি: 
  

  

  
 

এই শররপািম োর শিেি িমা থদ়ো হর়েরে (িৃিািদ্ধ/আিৃত েরুি):     মপ্রস্তন্সপাল      মপ্রস্তন্সপানলর িন া ীত বেস্তক্ত       আঞ্চমলক সপুামর নি নডে  

( াি) ________________________________________________________________________________ 

 

___/___/_____     

িিা কি়িার তামরখ িিািা কারীর  াি িিািা কারীর স্বাক্ষর 

মবতরে:  িূল কমপ মপ্রস্তন্সপাল/মপ্রস্তন্সপানলর িন া ীত বেস্তক্ত; মশক্ষাথীর করকনডরু ি ে অ ুমলমপ, িিািা কারীর ি ে অ ুমলমপ সংনশামযত 6/22/22 

  

http://www.dekalb.k12.ga.us/student-relations
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“সু্কনল থাকাকালী  মশশুর িীবন  তাৎপযপুূে ু প্রাপ্তব়িস্ক বেস্তক্ত মহনসনব মশক্ষক-মশমক্ষকানির অবশেই মকছভ  িাত্রা়ি শঙৃ্খলা রক্ষার 

িাম়িত্ব থানক।  শঙৃ্খলা ছাডা মশক্ষািা  কাযকুর হনত পানর  া।  তনব, শৃঙ্খলার মর্ত গনৃহ গটঠত হ়ি। যখ  মশক্ষক-মশমক্ষকা শঙৃ্খলা 

সংক্রান্ত মবষন়ি সিসোর কথা িা া , তখ  মপতা-িাতা অথবা অমর্র্াবক অবশেই তাাঁনির মশশুনির সনঙ্গ এবং মশক্ষক-মশমক্ষকার 

সনঙ্গ কথা বনল একনত্র একটি সিাযান র পথ বতমর করনব । 

 

শঙৃ্খলাপরা়িেতার উনেশে হল মশশুনির গ্রহেনযাগে আচরনের মিনক পমরচামলত করা এবং তানির মবচক্ষে এবং িাম়িত্বশীল মসোন্ত 

ক ও়িার মশক্ষা কিও়িা।শঙৃ্খলাপরা়িেতা মশশুনির সুশৃঙ্খল মচন্তার্াব া করনত এবং তানির কািকনিরু ব মতক পমরোি বুঝনত 

কশখা়ি।" 

 

 - োশ াল PTA 

___________________________________________ 

 

 

োত্রোত্রীরদর আচরণশিশি সম্পরেম শেশখত মন্তিয, পরামি ম অর্থিা স পাশরিরে স্বাগত িািারিা হরি। এগুশে এই টঠোিা়ে 

পাঠারিা থেরত পারর: 

 

DEPARTMENT OF STUDENT RELATIONS,  

5823 MEMORIAL DRIVE,  

STONE MOUNTAIN, GA. 30083. 

 

(678) 676-1811 

 

 

 

 

 

MR. MARSHALL D. ORSON, অশিেতমা 

 

DR. VASANNE S. TINSLEY, অন্তি িতীোেীন সুপাবরনরেনরর্ন্ট 

 

 

মশক্ষা কবানডুর  ীমত হল  ৃনগাষ্ঠী, যি ু, িামত উৎস, প্রমতবমন্ধত্ব, গর্াুবস্থ্া, ব়িস, মলঙ্গ, কযৌ  কঝা াঁক, বা মলঙ্গ পমরচন়ির মর্মিনত 

ববষিে  া করা, মডমিনক্টর কয ককান া মশক্ষা কিসূুমচ, কাযকু্রি, বা অ ুশীলন । 


