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2021-2022 DCSD শিক্ষার্থীর আচরণশিশি পাওয়ার শিশ্চিতকরণ  

DeKalb County School District পরিবািদেিদে বছদি এেবাি সু্কল রিক্ষাবদষ েি শুরুদে DCSD শিক্ষার্থীর আচরণশিশি প্রোন েদি। 

DCSD রিক্ষার্থী আচিণরবরিদে রিরিক্ট, আচিদণি প্রেযািা, রিক্ষার্থী এবং রপোমাোি অরিোি এবং বািযবািেো সম্পদেে গুরুত্বপূণ ে 

ের্থয দেওয়া র্থাদে। 2021-2022 সু্কল রিক্ষাবদষ েি জনয, রিরিক্ট পরিবািদেিদে ববেুযরেন মািযদম রিক্ষার্থী আচিণরবরি প্রোন েিদব। 

রনম্নরলরিে রলদে এটি পাওয়া যাদব, অনূরেে সংস্কিণও এদে র্থােদব: https://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations. 

যরে দোদনা োদণ রিক্ষার্থীি আচিণরবরিি ববেুযরেন সংস্কিণ বযবহাি েিদে না পাদিন , োহদল অনুহহ েদি 2021-2022 DCSD 

শিক্ষার্থী আচরণশিশিরছাপাদনা সংস্কিণ দপদেআপিার িাচ্চার সু্কলে বা স্িুদিন্ট রিদলসনস রবভাদেি 678-676-1811 নম্বদি েল 

েরুন। ছাপাদনা েরপি জনয অনুদিাি েিদে, আপরন studentrelations@dekalbschoolsga.org-এ ইদমল েিদে পাদিন। অনুহহ 

েদি আপনাি অনুদিাদিি সদে রিক্ষার্থীি পুদিা নাম ও দয সু্কদল ভরেে হদয়দছ োি নাম রলিুন এবং ফাইদল রিক্ষার্থীি দয প্রার্থরমে টিোনা 

আদছ দসটিদে এেটি ছাপাদনা েরপ িােদযাদে পািাদনা হদব। 

এেজন বাবা-মা/অরভভাবে রহদসদব, আপনাদে রিক্ষার্থীি আচিণরবরি পড়দে হদব , সম্পূণ ে পয োদলাচনা েিদে হদব এবং আপনাি 

রিক্ষার্থীি সদে আদলাচনা েিদে হদব। রিক্ষার্থীি আচিণরবরিদে দয সেল গুরুত্বপূণ ে ের্থয আদছ ো হল: 

· FERPA, PPRA, ESSA, িারা 504 এিং IDEA সহ রাষ্ট্রীয় আইলির অিীলি িািা-মা ও শিক্ষার্থীর অশিকালরর 

শিজ্ঞশি;  

· িািযতামূেক উপশিশত আইলির অিীলি শপতামাতার িািযিািকতা, িািযতামূেক প্রশতলিদি, ESSA এিং 

ক্লাি িা সংিায় অংিগ্রহণ থর্থলক শিক্ষার্থীলক িাদ থদয়ার থক্ষলে অশিিািলকর অশিকার সহ রাষ্ট্রীয় 

আইলির প্রলয়াজিীয়তার শিজ্ঞশি;  

· শিশিলের শুিাশি এিং প্রশতিন্ধী শিক্ষার্থীলদর িৃঙ্খোসহ শিক্ষার্থীর আচরণশিশি, এিং িৃঙ্খো সম্পশকতত 

তর্থয;  

· ইন্টারলিট এিং প্রযুশ্চি িযিহালরর প্রতযািা। 

 

রনদচ সই েিাি মািযদম, আরম  2021-2022 DCSD শিক্ষার্থীর আচরণশিশি পাওয়া স্বীোি েিরছ। নরর্থি রবষয়বস্তু, িঙৃ্খলাি রনদেেরিো, 

বাদসি আচিণরবরি এবং রনিাপত্তারবরি এেজন ফযাোরি বা েমী সেসয পয োদলাচনা েিদবন।  আরম নরর্থটি রনদয় আমাি বাচ্চাি সদে 

আদলাচনা েিব ও আরম বুদেরছ দয আমাি বাচ্চাি 2021-2022 শিক্ষার্থীর আচরণশিশি  সম্পদেে দবাো েিোি এবং সু্কদল ক্লাস েিাি 

সময় ও ভাচুেয়াল মািযদম ক্লাস েিাি সময় এটি এবং আমাি বাচ্চাি সু্কদলি আচিণরবরি দমদন চলদব।  আরম অনুিাবন েিরছ দয আরম 

রেছু বুেদে না পািদল ফযাোরি বা েমী সেসযদেি দসই রনদয় জজজ্ঞাসা েিদে পারি। আরম এও বুদেরছ দয 2021-2022 DCSD 

শিক্ষার্থীর আচরণশিশি  স্বীোি না েিদল 2021-2022 DCSD শিক্ষার্থীর আচরণশিশিলত র্থাো েদর্থযি দক্ষদে আমাি সন্তানদে 

দোদনা োয়বদ্ধো দর্থদে মুক্ত েিদব না। 

স্টুলিন্ট সামার সু্কে/লপ্রাগ্রালম শিক্ষার্থীর দাশয়ত্ব 

আরম রনজিে েিরছ দয, আরম 2021-2022 DCSD শিক্ষার্থীর আচরণশিশিলত  র্থাো রবরি, রবিান, পদ্ধরে, প্রজিয়া, দেি, স্থানীয় ও 

িাষ্ট্রীয় আইন বুজে এবং 2021-2022 সু্কল রিক্ষাবদষ ে ও 2021-2022 সু্কল রিক্ষাবদষ েি পি সমস্ত সামাি দপ্রাহাদম ো দমদন চলদে োয়বদ্ধ।  

আরম আদিা বুেদে দপদিরছ দয, আরম 2021-2022 সু্কল রিক্ষাবদষ ে এবং 2022 সাদল সমস্ত DeKalb County School District-এি সামাি 

সু্কল/দপ্রাহাদম দোদনা আইন লঙ্ঘন েিদল আরম অরবলদম্ব 2021-2022 DCSD শিক্ষার্থীর আচরণশিশিলত োরলোভুক্ত সব স্তদিি 

পরিণরেি আওোয় আসব। 
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DeKalb County School District 

শিরাপদ সু্কলের অঙ্গীকার 

আরম রনজিে েিরছ ও বুদেরছ দয আমাি স্বেন্ত্র অরভমে এবং পেদক্ষপ DeKalb County School District এি অনযানয রিক্ষার্থীি 

অরভমে এবং োদজি সাদর্থ রমরলেভাদব পরিবেেন জানাদব।  এই অেীোদিি প্ররে শ্রদ্ধা প্রেি েন েদি আরম আমাদেি সু্কলদে রনিাপে 

এবং সফল েিদে আমাি োরয়ত্ব পালন েিদে পারি। 

 

আরম রবশ্বাস েরি দয আরম ভাল ছাে/ছােী হদে পারি।  আরম রবশ্বাস েরি দয আরম উত্তম চরিে প্রেি েন েিদে পারি।  আরম রবশ্বাস 

েরি দয, েদিাি পরিশ্রম েিদল আরম সফল হব, োই আরম প্ররেরেন আমাি যর্থাসািয েিদে েদিাি পরিশ্রম েিব।  আরম রিিদে 

পারি।  আরম রিিব।  আমাি সু্কলদে রনিাপে িািদে সাহাযয েিাি জনয, আরম রিক্ষার্থীি আচিণরবরি উদেরিে রনদেেিনাসমূহ দমদন 

চলাি অেীোি েিরছ।  আরম বুেদে পািরছ দয, সু্কল রনয়দমি গুরুেি লঙ্ঘদনি োিদণ েি (10) রেদনি সামরয়ে বিিাস্তেিণ হদে 

পাদি এবং এিপি রিসটিদক্টি যর্থাযর্থ প্রজিয়াি শুনারন চলদব।  এই প্রজিয়াি অরেরিক্ত পরিণরে হদে পাদি যাদে সু্কল দর্থদে আমাি 

বরহষ্কাি বা আমাি রবেল্প সু্কল/েম েসূরচদে দপ্রিণ অন্তভুেক্ত র্থােদে পাদি। 

 

িািযতামূেক শিক্ষা 

আরম বািযোমূলে রিক্ষা, রিক্ষার্থী উপরস্থরে দপ্রাদিােল এবং উপরস্থরে/ িৃঙ্খলা (আিও েদর্থযি জনয 021-2022 DCSD শিক্ষার্থীর 

আচরণশিশির পৃষ্ঠা 39 এবং 42 দেিুন) সংিান্ত জজজেয়া দেদিি আইন অনুসিদণি রনিয়ো রেজি এবং ো  দমদন চলদে বযর্থ েোি 

ফলাফল ও িাজস্তি রবষয়টি বুদেরছ। 

 

জশরলপ অংিগ্রহলণ শিক্ষার্থীর সম্মশত 

প্ররে বছি জজজেয়া রিক্ষা রবভাে 3 দর্থদে 12 দহদিি রিক্ষার্থীদেি উপি সমীক্ষা পরিচালনা েদি।  এই সমীক্ষায় মােে, সরহংসো, 

মানরসে স্বাস্থয সমসযা, ড্রাইরভং অভযাস, বযায়াম এবং িােয হহদণি রবষয় অন্তভুেক্ত। এসব জরিপ দবনামী এবং এদে দোদনা বযজক্তেে 

সনাক্তেিণ অবিযে নয়।  এসব জরিপ সু্কল রিসটিক্টদে রিক্ষার্থীদেি জনয প্রদয়াজন রভরত্তে পরিেল্পনা প্রণয়ন এবং মূলযায়দন সাহাযয 

েিাি সুদযাে েদি দেয়।   জরিদপ অংিহহণ েিািা ঐজিে। আদিা েদর্থযি জনয 021-2022 DCSD শিক্ষার্থীর আচরণশিশির 66 নং 

পৃষ্ঠাি রিক্ষার্থীদেি অরিোদিি সুিক্ষা সংদিািনটি দেিুন।  এই জরিপটি রিরিদক্টি রনিাপত্তা রনিীক্ষা দর্থদে পৃর্থে এবং স্বেন্ত্র, যা সব 

রিক্ষার্থীদে সম্পন্ন েিদে বলা হদব। 

 

  আরম আমাি সন্তানদে জজজেয়া রিক্ষা রবভাদেি জজজেয়াি রিক্ষার্থীদেি স্বাস্থয জরিদপ অংিহহণ েিাি অনুমরে প্রোন েিরছ 

না। 

 

  আরম আমাি সন্তানদে জজজেয়া রিক্ষা রবভাদেি জজজেয়াি রিক্ষার্থীদেি স্বাস্থয জরিদপ অংিহহণ েিাি অনুমরে প্রোন 

েিরছ। 

 

রিক্ষার্থীি নাম   রিক্ষার্থীি স্বাক্ষি   

অরভভাবদেি নাম     

  অরভভাবদেি স্বাক্ষি   

অরভভাবদেি দিরলদফান নম্বি   


