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DeKalb County School District DeKalb International Student Screening Center-এর স ৌজন্যে DeKalb 

County School District-এর মিক্ষাথীর আচরণমিমির অযুিাদ প্রদায কন্র।  সু্কন্লর অিেন্ক্ষর কান্ে অযূমদত 

িুমিত  ংস্করন্ণর অযুন্রাি করুয অথিা এখান্য ইন্লক্ট্রমযক  ংস্করণ পায: 

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

ইংররজি ভাষার সংস্করণটিরে সিরচর়ে শিখ ুঁত িরে শিরিচিা েরা হ়ে। 

যমদ এই পুস্তিকা অথিা তার অন্তর্ভ কু্ত সকান্যা সযাটিি অথিা দাম়িত্ব অস্বীকারিূলক মিিমৃতর অযুিাদ এিং 

িূল ইংন্রস্তজ  ংস্করন্ণর িন্িে সকান্যা গরমিল অথিা পাথকুে থান্ক, তাহন্ল িূল ইংন্রস্তজ  ংস্করণটি 

অগ্রামিকার পান্ি। 

  



 

 

এই পৃষ্ঠা ইচ্ছাকতৃভাবে ফাাঁকা রাখা হয়েছে 



 

2021-2022 সারের িািামা/অশভভািরের স্বাক্ষররর পাতা 

অযগু্রহ কন্র মতয (3) মদন্যর িন্িে আপযার সু্কন্ল এই পষৃ্ঠা সেরত পাঠান্িয। 
 

িািা-মা/অশভভািে  

প্রাশি স্বীোর  

অযুগ্রহ কন্র আপযার  ন্তাযন্ক মযন়্ি মিক্ষাথীর অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্বমলত মিক্ষাথী আচরণমিমি এিং চমরত্র উন্ন়িয পুস্তিকা পড়ুয ও পয ুান্লাচযা 

করুয এিং সু্কন্লর মযরাপদ ও  ুিংৃখল সিখার পমরন্িি িজা়ি রাখন্ত  াহাযে করার জযে আপযার  ন্তান্যর রূ্মিকার উপর গুরত্ব প্রদায করুয।  

এোড়াও, এই পুস্তিকা়ি মিক্ষাথীর সরকড,ু পামরিামরক মিক্ষার অমিকার এিং সগাপযী়িতা আইয (FERPA), এিং অযোযে অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্পমকতু 

গুরুত্বপূণ ু তথে রন়্িন্ে।  আপময এিং আপযার  ন্তায সয এই পুস্তিকা সপন়্িন্েয তা স্বীকার করন্ত অযুগ্রহ কন্র মযন্চ স্বাক্ষর করন্িয। তারপর, 

শিন্দ ররখা িরাির কেরি যত দ্রুত সম্ভি আপিার সন্তারির স্ক রে পাটির়ে কেরিি।  আপযার  হন্যামগতার জযে িযেিাদ। 

 

গ্রীষ্মোেীি স্ক ে/েম মস শচরত শিক্ষার্থীর োশ়েত্ব 

আমি মযস্তিত করমে সয, আমি 2021-2022  ান্লর মিক্ষাথীর অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্বমলত মিক্ষাথী আচরণমিমি এিং চমরত্র উন্ন়িয পুস্তিকার  িি 

মিমি, মিিায, পদ্ধমত, প্রস্তি়িা, সেন্ির, স্থাযী়ি ও রাষ্ট্রী়ি আইয িুস্তি এিং 2021-2022 সু্কল মিক্ষািন্ষ ু ও 2021-2022 সু্কল মিক্ষািন্ষরু পর  িি  ািার 

সপ্রাগ্রাি সিন্য চলার জযে দা়িিদ্ধ।  আমি আন্রা িুিন্ত সপন্রমে সয, আমি 2021-2022 সু্কল মিক্ষািন্ষ ু এিং 2022  ান্ল  িি DeKalb County 

School District-এর  ািার সু্কল/ন্প্রাগ্রাি সকান্যা আইয লঙ্ঘয করন্ল আমি অমিলন্ম্ব 2021-2022  ান্লর মিক্ষাথীর অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্বমলত 

মিক্ষাথী আচরণমিমি এিং চমরত্র উন্ন়িয পুস্তিকার তামলকার্ভক্ত  ি িন্রর পমরণমতর আওতা়ি আ ি। 

 

িশররপ অংিগ্রহরণ শিক্ষার্থীর সম্মশত 

প্রমত িের জস্তজ়ুিা মিক্ষা মির্াগ 3 সথন্ক 12 সগ্রন্ডর মিক্ষাথীন্দর উপর  িীক্ষা পমরচালযা কন্র।  এই  িীক্ষা়ি িাদক,  মহং তা, িাযম ক স্বাস্থে  ি ো, 

ড্রাইমর্ং অর্ো , িো়িাি এিং খাদে গ্রহন্ণর মিষ়ি অন্তর্ভ কু্ত। এ ি জমরপ সিযািী এিং এন্ত সকান্যা িেস্তক্তগত  যাক্তকরণ অিিেক য়ি।  এ ি জমরপ 

সু্কল মড টিক্টন্ক মিক্ষাথীন্দর জযে প্রন়্িাজয মর্মিক পমরকল্পযা প্রণ়িয এিং িূলো়িন্য  াহাযে করার  ুন্যাগ কন্র সদ়ি।  জমরন্প অংিগ্রহণ করািা 

ঐস্তিক। আরও তন্থের জযে 66 পষৃ্ঠা়ি মিক্ষাথীন্দর অমিকার  ুরক্ষার  ংন্িািয সদখুয।  এই  িীক্ষা মডমিন্ক্টর মযরাপিা মযরীক্ষা সথন্ক পথৃক এিং 

স্বতন্ত্র, যা  ি মিক্ষাথীন্ক  ম্পন্ন করন্ত িলা হন্ি।  

 

_________ আমি আিার  ন্তাযন্ক জস্তজ়ুিা মিক্ষা মির্ান্গর জস্তজ়ুিার িীক্ষাথীন্দর স্বাস্থে  িীক্ষা়ি অংিগ্রহণ করার অযুিমত প্রদায করমে যা।  

 

_________ আমি আিার  ন্তাযন্ক জস্তজ়ুিা মিক্ষা মির্ান্গর জস্তজ়ুিার িীক্ষাথীন্দর স্বাস্থে  িীক্ষা়ি অংিগ্রহণ করার অযুিমত প্রদায করমে।  

 

DeKalb County School District 

শিরাপে স্ক রের অঙ্গীোর 

আিার স্বতন্ত্র অমর্িত এিং কাজ DeKalb County School District এর অযোযে মিক্ষাথীর অমর্িত এিং কান্জর  ান্থ মিমলতর্ান্ি পমরিতযু  ূমচত 

করন্ি।  এই অঙ্গীকান্রর প্রমত শ্রদ্ধা প্রদিযু কন্র আমি আিান্দর সু্কলন্ক মযরাপদ এিং  েল করন্ত আিার দাম়িত্ব পালয করন্ত পামর। 

 

আমি মিশ্বা  কমর সয আমি র্াল োত্র/োত্রী হন্ত পামর।  আমি মিশ্বা  কমর সয আমি উিি চমরত্র প্রদিযু করন্ত পামর।  আমি মিশ্বা  কমর সয, কন্ঠার 

পমরশ্রি করন্ল আমি  েল হি, তাই আমি প্রমতমদয আিার যথা ািে করন্ত কন্ঠার পমরশ্রি করি।  আমি মিখন্ত পামর।  আমি মিখি।  আিার 

সু্কলন্ক মযরাপদ রাখন্ত  াহাযে করার জযে, আমি মিক্ষাথীর আচরণমিমি উন্েমখত মযন্দুিযা িূহ সিন্য চলার অঙ্গীকার করমে।  আমি িুিন্ত পারমে 

সয, সু্কল ময়িন্ির গুরুতর লঙ্ঘন্যর কারন্ণ দি (10) মদন্যর  ািম়িক িরখািকরণ হন্ত পান্র এিং এরপর মড টিন্ক্টর যথাযথ প্রস্তি়িার শুযাময 

চলন্ি।  এই প্রস্তি়িার অমতমরক্ত পমরণমত হন্ত পান্র যান্ত সু্কল সথন্ক আিার িমহষ্কার িা আিার মিকল্প সু্কল/কি ূুমচন্ত সপ্ররণ অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ত 

পান্র। 

 

িািযতামূেে শিক্ষা 

আমি িািেতািূলক মিক্ষা, মিক্ষাথী উপমস্থমত সপ্রান্িাকল এিং উপমস্থমত/ িঙৃ্খলা (আরও তন্থের জযে পষৃ্ঠা 39-40 এিং 43 সদখুয)  ংিান্ত জস্তজ়ুিা 

অঙ্গরান্জের আইয অযু রন্ণর মযি়িতা মদস্তি এিং তা  সিন্য চলন্ত িেথতুার েলােল ও িাস্তির মিষ়িটি িুস্তি। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
মিক্ষাথীর যাি (অযুগ্রহ কন্র মলখুয) _______________________________________________________________ 
 

মিক্ষাথীর স্বাক্ষর__________________________________ তামরখ _______________________________________ 
 

িািািা/অমর্র্ািন্কর স্বাক্ষর_________________________ তামরখ _______________________________________ 
 

িন্তিে: 
 

অি গ্রহ েরর স্বাক্ষর েররিি, তাশরখ কেরিি এিং আপিার স্ক রে শতি (3) শেরির মরিয আপিার সন্তারির কেশণ 

শিক্ষরের (Homeroom Teacher) োরে কেরৎ পািারিি। 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

এই পৃষ্ঠা ইচ্ছােৃতভারি োুঁো রাখা হর়েরে  



 

Amharic 
 
የጽሁፍ ወይም የቃል ትርጉም አገልግሎት መግለጫ   
የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ሚንስቴር ሁሉም ወላጆች ሊያውቁት የሚገባ አስፈላጊ መረጃዎችን እና መብት እና ሃላፊነታቸውን የሚገልጹ መረጃዎችን ለማግኘት የሚችሉ መሆናቸውን እና በሚገባቸው ቋንቋ 
የሚያቀርብ መሆኑን ይገልጻል። ተተርጉሞ የቀረበውን የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን የሚገልጽ ጽሁፍ እንዲሁም የጠባይን እድገት ሁኔታ የሚያስረዳ መጽሄት እና ሌሎች 
የማስረጃ ጹሁፎችን እና የትርጉም አገልግሎት ጥያቄዎችን ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪ ማቅረብ ይቻላል።  የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን እና የጠባይን እድገት ሁኔታን የሚገልጹ 

ጹሁፎች በኤሌክትሮኒክ መስመር በኩል ማግኘት ይቻላል። አድራሻ፡ www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 

 
Arabic 
 

  بيان لتوفير الترجمة الشفهية و الكتابية
سوف تضمن توفر المعلومات االساسية فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات باللغة العربية او اللغة التي يستطيع ان ان هيئة التعليم في منطقة ديكالب لالهالي والطالب 

 يفهمها االهل .
سخة الحقوق و الواجبات و كتيب بناء الشخصية و اوراق اخرى تحتاج الى ترجمة من ادارة المدرسة .و كذلك تتوفر ن –تطلب نسخة مطبوعة عن مدونة سلوك الطالب 

                                                                                  الحقوق و الواجبات و كتيب بناء الشخصية علي الرايط التالي: –الكترونية لمدونة سلوك الطالب 
.student.relationswww.dekalb.k12.ga.us/ 

 
Bengali 
 

অনুবাদ/ভাষান্তরসেবা পাওয়ার বববৃবি 

েব মা বাবা এবং ছাত্রছাত্রীরা যাসি িাসদর পসে ববাধগময ভাষায় স্ব অবধকার এবং দাবয়ত্বগুবির ববষসয় প্রসয়াজনীয় িথ্য বপসি পাসরন বিকযাল্ব কাউবি স্কুি বিবিক্ট িা 

েুবনবিি করসব| স্কুি প্রশােসনর কাসছ ভাষান্তর পবরসষবার অনুসরাধ এবং ছাত্রছাত্রীসদর আচরণ েংবিিা-ছাত্রছাতর্ীসদর অবধকার এবং দাবয়তব্েম ি এবং চবরতর্ ববকাশ 

পুবিকা বা অনযানয দবিসির অনুবাবদি িািড কবপর অনসুরাধ করা যায়| www.dekalb.k12.ga.us/student-relations -এ ছাত্রছাত্রীসদর আচরণ েংবিিা-ছাত্রছাত্রীসদর 

অবধকার এবং দাবয়তব্েম ি এবং চবরতর্ ববকাশ পুবিকার একটি ইসিক্ট্রবনক েংস্করণ পাওয়া যাসব| 

 
Burmese   

 
Chinese 

 
French 
 
Déclaration sur la Disponibilité de Traduction/Interprétation 
Le District Scolaire du Comté de DeKalb assurera que les parents et les élèves auront accès aux informations essentielles concernant leurs droits et 
responsabilités dans une langue qu’ils peuvent comprendre. Une copie imprimée de la traduction du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et 
Responsabilités des Élèves et Manuel de Développement du Caractère ou autres documents, ainsi que les services d’interprétation, peuvent être obtenus 
de l’administration de l’école. Une version électronique du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Élèves et Manuel de 
Développement du Caractère est disponible à www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Hindi 
 
अनुवाद उपलब्धता / व्याख्या पर वक्तव्य 

DeKalb काउंटी स्कूल जिला छात्र आचार संजिता ~ छात्र अजधकार और जिम्मेदाररयों और चररत्र जवकास पुजस्तका, DeKalb International Welcome Center के सौिन्य से अनुवाद 

प्रदान करता िै। अनुवाददत िार्ड कॉपी के जलए अनुरोध स्कूल के प्प्रंजसपल को दकया िा सकता ि ैया www.dekalb.k12.ga.us/student-relations पर एक इलेक्ट्रॉजनक संस्करण उपलब्ध 

िै। 

 
Karen 
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Nepali      
 

 
 
Somali      
                                                                                                                                                                                         
Warbixinta HelitaankaTutjumaadda/Fasiraadda 
Dugsiga Degmadda DeKalb waxa uu hubin doonaa in dhammaan waalidka iyo ardayda ay ku helaan xogta lamahuraanka ah ee ku saabsan 
xuquuqdooda iyo waajibaadkooda luqadda ay fahmi karaan. Codsiyadda nuqulo daabacan oo ah Xeerka Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo 
Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta Dabeecadda ama warqaddo xogeed oo kale iyo codsiga adeegyadda turjumaadda af celinta ah ayaa loo samayn 
karaa maamulka dugsiga.Qaab elektarooni ah oo ah Xeerka Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta 
Dabeecadda ayaa laga heli karaa www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Spanish      
                                                                                                                                                                                            
Declaración de disponibilidad de traducción/interpretación     
El distrito escolar del condado de DeKalb se asegurará que todos los padres y alumnos tengan acceso a la información esencial relacionada a sus 
derechos y responsabilidades en un idioma que puedan entender. La solicitud de una copia traducida del Manual del Código de Conducta 
Estudiantil~Derechos y Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter u otros documentos, como también la solicitud para los servicios de un 
intérprete se pueden hacer a la administración de la escuela. Una versión electrónica del Manual del Código de Conducta Estudiantil ~Derechos y 
Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter está disponible en www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Swahili 
 
Taarifa juu ya Upatikanaji wa Tafsiri 
Wilaya ya Shule ya Kata ya DeKalb hutoa tafsiri ya Kanuni ya Maadili ya Wanafunzi ~ Haki za Wanafunzi na Majukumu na Kitabu cha Maendeleo ya 
Tabia, kwa heshima ya Kituo cha Karibu cha DeKalb Karibu. Ombi la nakala iliyotafsiriwa iliyotolewa kwa mkuu wa shule au toleo la elektroniki 
linapatikana kwenye www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Telugu 
 

అను వా ద లభ్య త / వివరణ మీద ప్ర కటన 

డికా లబ్  క ౌంటీ  స్కూల్ డిసి్టరర కర్  స్కర డ ౌంట్ ప్ర వరత నా  నియమా వళిని ~ స్కర డ ౌంట్ ర ై టస్  అౌండ్ ర సా్ా నిసబిలిటీస్ అౌండ్ కాయ ర కర ర్ డ వలప్ మౌంట్ హ్యౌండ్ుబ క్, డ కా లబ్  ఇౌంటరన ేషనల్ హి స్ర రీ  స్్ట ౌంటర్ ొకకూ రరాయ ద  

పా ఠశా ల పి ర నిసపా ల్ లన దా  ఎలకారర నిక్ వ రష ను ూ అను వదిౌంచబడిన అను వా దౌం హ్రడ్  కా పీ  కో స్ౌం అభ్య రథ న అౌందుబా టులో  ఉౌంది www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.                                                                                                                                                                                                                                             

 
Tigrinya 
 

ዲስትሪክት ቤት ትምህርቲ ደካልብ ካውንቲ (DeKalb County)፡ ብፍቓድ ኣህጉራዊ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ደካልብ (DeKalb International Welcome 

Center)፡ ትርጉማት ደንቢ ጠባይ ተማሃራይ (Code of Student Conduct) - መሰላትን ሓላፍነታትን ተማሃራይ (Student Rights and Responsibilities) 

ከምኡውን መምርሒ መጽሓፍ ምምዕባል ጠባይ (Character Development Handbook) ይህብ እዩ። ኣብ ወረቐት እተሓትመ ትርጉም ቅዳሕ ንምርካብ፡ ንሓለቓ ቤት 
ትምህርቲ ክሕተት ይከኣል፣ ኤለትሮኒካዊ ሕታም ምስእትደልዩ ድማ ኣብዚ ይርከብ፥ 
 
 
Vietnamese 
 
Tuyên Bố về Dịch Vụ Phiên Dịch/Thông Dịch 
Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb bảo đảm tất cả các cha mẹ và học sinh sẽ được  quyền xem các thông tin liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm 
của họ bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được. Họ có thể yêu cầu ban quản trị của trường cấp cho những bản dịch thuật in ra của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – 
Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình, hoặc những tài liệu khác, và yêu cầu những dịch vụ thông dịch. Có thể thấy 
bản văn điện tử của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình ở trang mạng 
www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.        
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িেিহারগত সকৌিল, িঙৃ্খলািূলক মিকল্প, এিং  ংমিষ্ট পমরমস্থমতর  ংজ্ঞা 54-55 

িঙৃ্খলার িরন্যর  ংজ্ঞা 56-57 

সিৌচাগার এিং লকার রুি  ংিান্ত প্রতোিা 57 
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োত্রোত্রীর আচরণশিশি- 

োত্রোত্রীর অশিোর, োশ়েত্ব এিং চাশরজত্রে উন্নশত প জিো 

 

িীশত সম্পশেমত শিিৃশত 

সয ি মিশুরা তার সু্কলগুমলন্ত যা়ি তান্দর জযে DeKalb কাউমণ্ট সিাড ুঅি এডভ ন্কিয  ম্ভািে  িনু্শ্রষ্ঠ মিক্ষা মদন্ত অঙ্গীকারিদ্ধ। এই 

অঙ্গীকান্রর জযে শুিু সয কটঠয পাঠিি, উচ্চন্যাগেতা ম্পন্ন মিক্ষক/মিমক্ষকা এিং উচ্চিান্যর  রঞ্জািযুক্ত িেিস্থার প্রন়্িাজয তাই 

য়ি, আিান্দর োত্রোত্রী, কিী, মপতা-িাতা, স্বত্বামিকারী এিং জযন্গাষ্ঠীর অংিীদারন্দর জযে মযরাপদ এিং ইমতিাচক পমরন্িন্ির 

প্রন়্িাজয। সিাড ুঅি এডভ ন্কিয এর প্রতোিা হল মিক্ষার উন্নমতর জযে  ি োত্রোত্রী গ্রহণন্যাগে আচরন্ণর কন্ঠার প্রমিত িায সিন্য 

চলন্ি। 

 

োত্রোত্রীর আচরণমিমি- োত্রোত্রীর দাম়িত্ব, অমিকার এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা়ি োত্রোত্রীর স ই  ি আচরণ  ংিান্ত মিমিগুমলন্ক 

মচমিত করা হন়্িন্ে যা Dekalb এর  ি োত্রোত্রীর সক্ষন্ত্র এিং স ই  ি মিমি লঙ্ঘয কন্র এিয োত্রোত্রীন্দর সক্ষন্ত্র িাস্তিিূলক িেিস্থা 

গ্রহন্ণর পদ্ধমতর জযে প্রন্যাজে। যখয িাস্তি সদও়িা হন্ি তখয োত্রোত্রীর আচরণমিমি- োত্রোত্রীর দাম়িত্ব, অমিকার এিং চামরস্তত্রক 

উন্নমত পুস্তিকা  ুমযস্তিত কন্র যান্ত তা মযরন্পক্ষ হ়ি এিং সু্কল মডমিক্ট এর  ি োত্রোত্রীর স্বাথ ু  িন্চন়্ি র্ান্লার্ান্ি রক্ষা কন্র। 

 

সািারণভারি িাজিমূেে িযিস্থার উরেিয হে োত্র িা োত্রীর অসোচরণ সংরিািি েরা এিং োত্রোত্রীরে স্ক ে 

েশমউশিটির োশ়েত্বিীে িাগশরে হরত উৎসাহ কেও়ো। গ্রহণরযাগয ি়ে এমি আচররণর প্রািেয, স্ক রের পশররিরির ওপর 

তার প্রভাি, োত্রোত্রীর ি়েস এিং কগ্রড পয মা়ে, ইশতপূরি ম োত্রোত্রীর শিরুরে িাজিমূেে িযিস্থা গ্রহরণর ইশতহাস, 

তাৎপয মপূণ ম আঘাত এিং অিযািয প্রাসশঙ্গে শিষ়েগুশের অি পারত, পশরচােিাোরী েতৃমপরক্ষর স্বািীি শসোন্ত অি যা়েী, 

িাজিমূেে পেরক্ষপ গৃহীত হরি, তরি পেরক্ষপগুশে উরেশখত শিষর়ের মরিয সীশমত র্থােরি িা। 

  

আচরণ সংক্রান্ত পশরশস্থশতর িরি এিং প্রািেয শিরিচিা েরর িাজিমূেে প্রজক্র়োর অন্তভভ মক্ত হরত পারর শডশিক্ট এিং 

অিযািয সরোশর সত্তা অর্থিা িিরগাষ্ঠীর প্রশতষ্ঠািগুশে েতৃমে প্রেত্ত োত্রোত্রীরের িিয সহা়েতা পশররষিা। পডারিািার 

োরি শিঘ্ন ঘিা়ে এমি োত্রোত্রীরের কিাডম িজিম়োর আইি অি যা়েী স্ক ে কর্থরে সামশ়েে অর্থিা স্থা়েীভারি িশহষ্কার িা 

েরর শিেল্প শিক্ষা পশররিরি স্থািান্তর েররত পেন্দ েরর। 

 

োত্রোত্রীর অযুপযুক্ত আচরণন্ক  ংন্িািয করার সয সকান্যা প্রন্চষ্টার সক্ষন্ত্র মপতা-িাতান্ক জাযান্যা এিং মপতা-িাতার  ংযুক্ত থাকা 

গুরুত্বপূণ।ু োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকাটি শুিু তখযই কাযকুরী হন্ি যখয মপতা-

িাতা এিং অমর্র্ািক, মিক্ষক-মিমক্ষকা এিং সু্কন্লর প্রিা ক এক ন্ঙ্গ োত্রোত্রীর আচরণ এিং প্রামতষ্ঠামযক পড়ান্িাযা়ি তান্দর 

কৃমতন্ত্বর উন্নমত ঘিান্যার লন্ক্ষে একন্যান্গ কাজ করন্িয। মপতা-িাতা, মিক্ষকিগ ু এিং জযন্গাষ্ঠীর  দ েন্দর োত্রোত্রীর আচরণ 

অথিা োত্রোত্রীন্দর মিরুন্দ্ধ িাস্তিিূলক পদন্ক্ষপ গ্রহন্ণর প্রস্তি়িা  ম্পমকতু উন্েগ সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপাল অথিা মডপািুন্িণ্ট অি স ে 

সু্কল ্ অোণ্ড  ্িভ ন্ডণ্ট মরন্লিয ্-সক জাযান্যার জযে অযুন্রাি করা হন্ি। 

  

োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা সিাড ুএর JCD যীমত অযুযা়িী অযুন্িামদত। 

 

োত্রোত্রীর আচরণশিশি -  

োত্রোত্রীর অশিোর, োশ়েত্ব এিং চাশরজত্রে উন্নশত প জিো 

 

উরেিয 

মিক্ষাথীর অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্বমলত মিক্ষাথী আচরণমিমি এিং চমরত্র উন্ন়িয পুস্তিকাটি K-12 সগ্রন্ডর মিক্ষাথীন্দরন্ক এটি জাযান্যার 
জযে িাযান্যা হন়্িন্ে সয কী কী আচরণ গ্রহণন্যাগে য়ি। প্রমতটি িারণান্যাগে মযমষদ্ধ আচরন্ণর জযে আলাদা আলাদা কন্র 

মিমিমযন্ষন্ির  ংমহতা সলখা  ম্ভি য়ি।  অতএি, মিক্ষাথীন্দর সিািা উমচত সয সু্কন্লর িঙৃ্খলা র্ঙ্গ করার িত সকাযও র্ভ ল আচরণ 

করন্ল, তা যমদ  ুরক্ষা মিপন্ন কন্র িা অযেথা়ি সু্কল প্রিা ন্যর পক্ষ সথন্ক স টিন্ক অযুপযুক্ত িন্ল গণে করা হ়ি, তাহন্ল স টি  

মিক্ষাথীর অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্বমলত মিক্ষাথী আচরণমিমি এিং চমরত্র উন্ন়িয পুস্তিকা়ি মিন্িষর্ান্ি তামলকার্ভক্ত থাক িা যাই থাক, 
তারা িাস্তি পান্ি। 
 

এই DCSD শিক্ষার্থী আচরণ সংশহতা়ে কে়ো শিশিগুশে োডাও আোো আোো স্ক ে এিং ক্লাসরুম শিক্ষে 

েযাম্পারস িা কেণীেরক্ষ অিযািয শিশি আররাপ েররত পাররি।  এই শিশিগুশে শিক্ষে ক্লাসরুরম কপাস্ট েরর 

িা শিক্ষার্থীরের মরিয শিতরণ েরর ি জির়ে শেরত পাররি এিং কসগুশে েঙ্ঘি েরা DCSD শিক্ষার্থী আচরণ 

সংশহতার েঙ্ঘি হরতও পারর িাও হরত পারর। কোরিা শিক্ষার্থী DCSD শিক্ষার্থী আচরণ সংশহতা েঙ্ঘি 

েরররেি শেিা তা শুি মাত্র প্রমাণ খশতর়ে কেরখ তরিই শিরিশচত হরি।  অিযভারি িেরত কগরে, প্রমারণর 

শভশত্তরত এমিিাই শে কিশি হও়ো সম্ভি কয শিক্ষার্থী শিশি েঙ্ঘি েরররেি? 



 

 

োত্রোত্রীর আচরণশিশি- 

োত্রোত্রীর অশিোর, োশ়েত্ব এিং চাশরজত্রে উন্নশত প জিো 

 

শিক্ষাগ্রহণ এিং শিশি কমরি চো 

ি়ি  এিং সগ্রড পয ুা়ি যাই সহাক যা সকয  ি োত্রোত্রীন্ক োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত 

পুস্তিকার মিষ়িিস্তু জাযন্ত হন্ি এিং স গুমল ও সু্কল মডমিক্ট এিং/অথিা তারা সয সু্কন্ল পন্ড় স ই সু্কন্লর পমরচালযা  ংিান্ত অযোযে 

সয সকান্যা মিমি অযু রণ কন্র চলন্ত হন্ি। োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা  ি 

সু্কল এিং সকন্ে িণ্টয করা হ়ি। োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা িণ্টন্যর আন্গ 

সু্কল শুরু হও়িা/োত্রোত্রীরা আ ার আন্গ মিক্ষক-মিমক্ষকা এিং সু্কন্লর কিীরা পুস্তিকার পয ুান্লাচযা করন্িয যান্ত তা াঁন্দর সিািার 

িোপারটি মযস্তিত হ়ি। 

 
শিক্ষার্থীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্বলিত শিক্ষার্থী আচরণবিধি এবং চরিত্র উন্নয়ন পুস্তিকা স্কুলের প্রথম সপ্তাহ চলাকালীনই 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা ও সেই সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হবে।  প্রত্যেক শিক্ষার্থী এবং বাবা-মা/অভিভাবকের কাছ থেকে পৃষ্ঠা 

1-এ থাকা বাবা-মা/অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক।  কোনও বাবা-মা বা আইনি অভিভাবক শিক্ষার্থীর আচরণ সংহিতা পেয়েছেন বলে 

স্বীকার না করলেও তাহলে শিক্ষার্থীর আচরণ সংহিতায় দেয়া তথ্য সম্পর্কিত দায় এড াতে পারবেন না। স্কুলের প্রথম দুই সপ্তাহের 

মধ্যেই শিক্ষার্থীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্বলিত শিক্ষার্থী আচরণবিধি এবং চরিত্র উন্নয়ন পুস্তিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি 

পরীক্ষা দেয়া বাধ্যতাম লক।  প্রথা মেনে স্কুল হলে কোনও স্কুল দিবসে বা ভার্চুয়াল মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হলে ইলেকট্রনিকালি এই 

পরীক্ষাটি দিতে হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার স্কোর রেকর্ড করে রাখা হবে।  স্কুলের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে ক্লাসের মিটিংগুলি 

রাখা হয় যাতে শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ও সেটির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। 

 

স্ক েিরষ মর মরিয কযসি োত্রোত্রী স্ক ে শডশিক্ট-এ প্ররিি েরর তারা োত্রোত্রীর আচরণশিশি - োত্রোত্রীর অশিোর, োশ়েত্ব 

এিং চাশরজত্রে উন্নশত প জিোটি পারি এিং ওই প জিোর শিষ়েিস্তুর ওপর তারের পরীক্ষা কিও়ো হরি। 

 

সয ি োত্রোত্রীন্ক সু্কন্লর িন্িেই প্রথিিার  ািম়িক িমহষ্কার কন্র রাখা হ়ি, তান্দর োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, 

দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা পুযরা়ি পড়ান্যা হ়ি এিং পুযরা়ি পরীক্ষা সযও়িা হ়ি। মিক্ষক-মিমক্ষকা সগ্রড K-3, এন্ক্সপিযাল 

এডভ ন্কিয, ইংমলি স্পিকা ু অি আদার লোংগুন়্িন্জ  (ESOL) এর আরও কমযষ্ঠ োত্রোত্রীন্দর মযন়্ি আরও মযমিড় পয ুান্লাচযা 

পমরচালযা কন্রয যান্ত তারা মযস্তিতর্ান্ি মিষ়িগুমল সিান্ি। 

 

োত্রোত্রীর আচরণশিশি - োত্রোত্রীর অশিোর, োশ়েত্ব এিং চাশরজত্রে উন্নশত প জিোর কোরিা অংি ি িরত িা পাররে এিং 

কসই শিষ়ে সম্পরেম িযাখযার প্রর়োিি হরে োত্রোত্রীরে শিক্ষে-শিশক্ষো অর্থিা েমীরের জিজ্ঞাসা েররত িো হ়ে। 

 

শিক্ষারক্ষরত্র সমাি স রযাগ 

DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট জামত, িণ ু, িি ু, জামতগত উৎপমি, মলঙ্গ, প্রমতিন্ধকতা, ি়ি , সযৌয অমর্িুখীযতা এিং মলঙ্গ  ংিান্ত 

পমরচ়ি মযরন্পক্ষর্ান্ি  ি োত্রোত্রীন্ক মিক্ষান্ক্ষন্ত্র  িায  ুন্যাগ সদ়ি। মডমিক্ট এর সকান্যা মিক্ষািূলক কি ূুমচ, স্তি়িাকলাপ অথিা 

কি ুার্োন্ র সক্ষন্ত্র, যার অন্তর্ভ কু্ত হল এই োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার িািি 

রূপা়িণ, োত্রোত্রীর জামত, িণ ু, িি ু, জামতগত উৎপমি, মলঙ্গ, প্রমতিন্ধকতা, ি়ি , সযৌয অমর্িুখীযতা এিং মলঙ্গ পমরচন়্ির কারন্ণ সকান্যা 

োত্রোত্রীর মিরুন্দ্ধ বিষিেিূলক আচরণ করা যান্ি যা অথিা তার হ়িরাময করা যান্ি যা। 

 

সু্কল মডমিক্ট এর একটি অমর্ন্যাগ জাযান্যার পদ্ধমত আন্ে যার িািেন্ি োত্র িা োত্রী বিষিেিূলক আচরন্ণর জযে অমর্ন্যাগ 

জাযান্ল দ্রুত, মযরন্পক্ষ এিং  ুিঙৃ্খলর্ান্ি তার  িািায করা যা়ি। 



 

 

োত্রোত্রীর আচরণ সংক্রান্ত শিষর়ে িাজিমূেে িযিস্থা কিও়োর এজক্ত়োর 

 

যখযই সু্কল মডমিক্ট এর স্বাথ ু জমড়ত থান্ক, তখযই DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট োত্রোত্রীর মিষন়্ি িাস্তিিূলক িেিস্থা গ্রহন্ণর অমিকারী। 

 ুতরাং, োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা মযম্নমলমখত  িন়্ি এিং স্থান্য প্রন্যাজে হ়ি: 

 সু্কন্লর প্রাঙ্গন্ণ সযন্কাযও  ি়ি; 

 সু্কন্লর প্রাঙ্গন্ণর িাইন্র সকাযও সু্কল িা  েন্প িা সু্কন্লর অোমক্টমর্টি, অযুষ্ঠায িা ইন্র্ন্ন্ট; 

 মিক্ষাথী সু্কল িান্  িা সু্কল মডমিন্ক্টর-িয র করা পমরিহন্ণ থাকার  ি়ি; 

 মিক্ষাথী র্াচভ ু়িাল উপান়্ি মিক্ষা লার্ করার  ি়ি; 

 অমর্যুক্ত অপরািকারী িা আিান্ত িেস্তক্ত সু্কল সথন্ক িামড় আ ার পন্থ, িা সু্কল অোমক্টমর্টি, অযুষ্ঠায িা ইন্র্ন্ট সথন্ক 

আ ার পন্থ। 

 মডমিন্ক্টর প্রযুস্তক্তগত  ংস্থায িেিহার করার  ি়ি, যার িন্িে  রঞ্জাি, সযিও়িাক,ু র্াচভ ু়িাল প্ল্োিেি ু এিং  ফ্টও়িোর 

অন্তর্ভ কু্ত থাকন্লও তার িন্িেই অন্তর্ভ কু্ত য়ি; 

 সু্কন্লর প্রাঙ্গন্ণর িাইন্র যখয মিক্ষাথী সকাযও সু্কন্লর িয র করা িা সু্কল- ংিান্ত অোমক্টমর্টি, সযিয, মেল্ড টিপ, 

কযোন্রন্স, িীড়ািূলক ইন্র্ন্ন্ট উপমস্থত থান্ক িা অংিগ্রহণ কন্র, অথিা অযেথা়ি সু্কল কতৃপুন্ক্ষর এস্তক্ত়িান্র থান্ক 

 সু্কল প্রাঙ্গন্ণর িাইন্র জস্তজ়ুিান্ত অযে সকাযও সু্কল ম ন্েন্ির সু্কল  ংিান্ত িা সু্কন্লর িয র করা অোমক্টমর্টিন্ত 

উপমস্থত থাকার  ি়ি; 

 সু্কল প্রাঙ্গন্ণর িাইন্র যখয সকাযও মিক্ষাথীর আচরন্ণর জযে মিক্ষাথী গুরুতর অপরাি করার অমর্ন্যান্গ অমর্যুক্ত হ়ি 

এিং যার েন্ল মিক্ষাথীর সু্কন্ল আ া অযোযে িেস্তক্ত িা সু্কন্লর  ম্পমির  ম্ভািে মিপন্দর কারণ হন়্ি দা াঁড়া়ি িা মিক্ষার 

প্রস্তি়িা িোহত কন্র (O.C.G.A. § 20-2-751.5(c)); িা সেন্ির  াইিার-উৎপীড়ন্যর  ংজ্ঞা অযু ান্র লহঘ্য করন্ল 

(O.C.G.A. § 20-2-751.4); 

 সু্কন্লর প্রাঙ্গন্ণর িাইন্র যখয সকাযও মিক্ষাথী সু্কল আমিকামরন্কর অযুিমত োড়া সু্কল সেন্ড় চন্ল যা়ি (েভ টি যা মযন়্িই 

কািাই করা)। 

 

অসোচররণর তেন্ত 

সু্কন্লর মিমির লঙ্ঘয মরন্পািু করা হন্ল িা হন়্িন্ে  ন্েহ করা হন্ল, মপ্রস্তন্সপাল িা িন্যাযীত িেস্তক্ত টঠক করন্িয সয অযু ন্ধায করা উমচত 

মকযা, এিং স টি করা হন্ল তা  ম্পন্ন করার জযে যথাযথ কিীন্কও মযন্দুি সদন্িয।  অযু ন্ধায  ি়িিামেক করা হন্ি এিং তান্ত অমর্যুক্ত 

অপরািকারী(ন্দর), আিান্ত িেস্তক্ত(ন্দর), মচমিত  াক্ষী, মিক্ষক(ন্দর), কিী  দ ে এিং এিয অযোযেন্দর  াক্ষাৎকার অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ি 

যান্দর কান্ে হ়িন্তা প্রা মঙ্গক তথে থাকন্ত পান্র। যান্দর  াক্ষাৎকার সয়িা হন়্িন্ে তান্দর  িার সথন্ক মলমখত ি়িায সয়িা হন্ি। উপলর্ে 

হন্ল, মর্মডও যজরদারী কোন্িরার সরকডওু পয ুান্লাচযা করা ও মযরাপন্দ রাখা হন্ি।  অোডমিমযন্িির যমদ িন্য কন্রয সয শুযামযর কাযিুারা 

করা হন্ি, তাহন্ল মতময সকাযও র্ভল আচরন্ণর মর্মডও যজরদামর কোন্িরার সরকড ু ংরক্ষণ করন্িয।  অযে সযন্কাযও িািি এিং মলমপিদ্ধ 

প্রিাণ থাকন্ল তা  ংগ্রহ করা ও  ািিান্য রাখা হন্ি।  পমরমস্থমতর গুরুতর মযি ুারণ কন্র সু্কল কাউন্ন্সলর, সু্কন্লর স ািোল ও়িাকাুর, সু্কল পুমলি 

এিং অযোযে  হা়িক কিীন্দর মিমিষ্টতার  েেিহার করা হন্ি।  অযু ন্ধায চলাকালীয িা অযু ন্ধান্যর পন্র যথাযথ  িন়্ি, িািা-িা িা 

অমর্র্ািকন্ক জাযান্যা হন্ি।  তন্ি, যমদ ঘিযাটিন্ত সকাযও সচাি আঘাত িা অযুরূপ পমরমস্থমত  টৃষ্ট হ়ি তাহন্ল যথাযথ মচমকৎ া করা হন্ি, 

এিং িািা-িা িা অমর্র্ািকন্ক অমিলন্ম্ব জাযান্যা হন্ি। তাোড়াও, ঘিযাটিন্ত যমদ  ুরক্ষা মিপন্ন হও়িা িা আইয িলিৎকরণ কতৃপুন্ক্ষর 

হিন্ক্ষপ যথাযথ িন্ল গণে হ়ি, তাহন্ল যথাযথ কতৃপুন্ক্ষর  ান্থ সযাগান্যাগ করা হন্ি এিং সকাযও আইময িলিৎকরণ  ংিান্ত তদন্ত িা 

আিক করার িেিস্থা এমড়ন়্ি যতিা  ম্ভি সু্কন্লই অযু ন্ধায করা হন্ি। 

 

সকান্যা মিক্ষাথী, মিক্ষাথীর অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্বমলত মিক্ষাথী আচরণমিমি এিং চমরত্র উন্ন়িয পুস্তিকা লঙ্ঘয কন্রন্ে মকযা শুিুিাত্র যন্থষ্ট 

প্রিান্ণর উপর মর্মি কন্র তা মযি ুারণ করা হন্ি।  অযে কথা়ি, প্রিান্ণর উপর মর্মি কন্র, মিক্ষাথী সয এই ময়িি লঙ্ঘয কন্রন্ে তা অ তে 

হও়িার সচন়্ি  তে হও়িার  ম্ভািযা সিমি কী? স্বল্প-ন্ি়িাদী স্থমগতান্দন্ির (10 মদয িা তার কি) জযে সকাযও আযুষ্ঠামযক আন্িদয প্রস্তি়িা 

সযই। এই ম দ্ধান্ন্তর  ান্থ একিত যা হন্ল আপময সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপান্লর কান্ে আন্িদয করন্ত পান্রয।  মপ্রস্তন্সপান্লর ম দ্ধান্ন্তর  ান্থ একিত 

যা হন্ল আপময মলমখতর্ান্ি আঞ্চমলক  ুপামরযন্িযন্ডন্ন্টর কান্ে আন্িদয করন্ত পান্রয।  মডমিন্ক্টর িৃঙ্খলা প্রস্তি়িার  ার ংন্ক্ষন্পর 

জযে অযুগ্রহ কন্র মিক্ষাথীর অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্বমলত মিক্ষাথী আচরণমিমি এিং চমরত্র উন্ন়িয পুস্তিকা়ি িৃঙ্খলার সক্ষন্ত্র করণী়ি প্রস্তি়িা়ি 

সলা-চািু সদখুয। মডমিন্ক্টর শুযামযর কাযিুারা করার জযে  ুপামরি করা হন্ল, মিক্ষাথীন্ক এখান্য উদ্িৃত অযু ান্র িাস্তির শুযাময এিং 

আন্িদন্যর প্রস্তি়িা়ি অংিগ্রহন্ণর  ুন্যাগ সদ়িা হন্ি। 
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েঙ্ঘি সংক্রান্ত সূশচ 

শিষ়েিস্তু পৃষ্ঠা 

মে ( ন্ঙ্গ রাখা এিং/অথিা িেিহার করা) 30-32 

িড িররির আক্রমণ (অস্ত্রিস্ত্র মযন়্ি আঘাত করার সচষ্টা/র়্ি সদখান্যা) 35 

িড িররির মাররিার (গুরুতর আঘাত অথিা িতৃভ ে ঘিান্যা) 36 

আক্রমণ (োত্রোত্রী, মিক্ষক-মিমক্ষকা, কিী অথিা অমতমথ) 34-35 

উপশস্থশত (ক্ষিা করা হন়্িন্ে/ক্ষিা করা হ়িময এিয অযুপমস্থমত, উপমস্থমত  ংিান্ত মিমি, দীঘনু্ি়িামদ মিলন্ম্বর 

অর্ো ) 
39-40, 43 

স্ব়েংজক্র়ে পেশতরত ইরেেিি কিও়ো যা়ে এমি এশপরিশিি (এমপ-সপয ্) 32 

মাররিার (আঘাত করার জযে) 35 

শিপার/কপিার 26-27 

োমডারিা 34-35 

ভাঙা এিং প্ররিি েরা 33, 47-48 

ভ়ে কেখারিা  

চভ শর 33 

বাসের মধয্ে ভুল আচরণ/পর্তয্াশা/ময্াটর্িকস্  

িাই স্টযান্ডার িযািাশর (BYSTANDER BATTERY) 36 

পারি োুঁশডর়ে আরে এমি োউরে মাররিার 26-27 

কসেরোি 33-34, 48 

েমশপউিার (অযযুন্িামদত িেিহার, হোমকং, পা ও়িাড ুলঙ্ঘয, ইতোমদ) 45 

স্ক রের সমর়ের িাইরর/স্ক ে কর্থরে েরূর আচরণ 33 

িাে েরা/িাে িাো, কচে, িযাঙ্ক োডম সরঙ্গ রাখা 35-38, 76-79 

ইণ্টাররিি-এ ভ়ে কেখারিা/ইণ্টাররিি-এ শপেভ  কিও়ো 32-33 

সম্পশত্তর ক্ষশত/ধ্বংস েরা (িািন্ি অথিা তার প্রন্চষ্টা) 39 

শিঘ্নসৃটিোরী আচরণ (অন্যকক্ষণ িন্র কথা িলা, সঘাড়ন্দৌন্ড়র ওপর জ়ুিা সখলা ইতোমদ) 41-42 

শিিৃঙ্খো সৃটি (সশ্রণীকন্ক্ষ এিং/অথিা সু্কন্ল) 48, 82-83 

কপািােশিশি 30-32 

মােেদ্রিয (সিআইময/কৃস্তত্রির্ান্ি বতমর িিে, িাদকিন্িের িত সদখন্ত অথিা ডাক্তার  ুপামরি কন্রয এিয 

ওষুিপত্র) 
32 

মােেদ্ররিযর সরঙ্গ সম্পেময ক্ত উপেরণ (কাগজ, পাইপ, মিপ, িোগ, অযোযে  ম্পমকতু স্তজময পত্র) 26-27, 36-38 

কযাগারযাগ রক্ষাোরী বিে যশতি সরোম (স লন্োয, সপজার ইতোমদ) 33, 37 

ি ে ম েরর আো়ে েরা 43 

িাজিমূেে পেরক্ষপ গ্রহণ েরার িযর্থ মতা 41 

শমর্থযা িরুশর শররপািম (অমি  তকীকরণ  রঞ্জাি সিন্য িরা, সিাি িারার র়্ি সদখান্যা অথিা 911-এ কল করা) 34-35 

মারশপি/িরীর িযিহার েরর িগডািাুঁটি িা িচসা 32-33 

অশিোণ্ড (উন্েিেিূলকর্ান্ি আগুয লাগান্যা, আগুয িরান্যা) 48 

িাশে়োশত 44-46 

ি ়ো কখো 41-42 

েেিেভারি সংগটিত জক্র়োেোপ (মযপীড়য, প্রমতমহং া, মযন়্িাগ, সপািাক, উপকরণ) 28-29 

িন্দ ে (মপিল, রাইন্েল, মি.মি., সোন্িা গুমল, েোস্তক্সমিমল অথিা অমিকল অযুরূপ) 36-38, 73-76 

হ়েরাশি (জামতগত, সগাষ্ঠীগত, প্রমতিন্ধকতাজমযত, সযৌয অমর্িুখীযতাজমযত, মলঙ্গমর্মিক পমরচ়িজমযত) 35-38, 76-79 

কগােমাে েরা 35-38, 76-79 

োত্রোত্রী/স্ক রের েমী/অশতশর্থরের আঘাত েরা/িারীশরে সংস্পি ম 49 

িিাক্তেরণ োডম 48-49 
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অি পয ক্ত কযৌি আচরণ 49 

অিােীিভারি িরীর উন্ম ক্ত রাখা 30-32 

শিশ্বারসর সরঙ্গ গ্রহণ েরা হ়ে এমি পোর্থ ম 39 

অিািযতা (প্রতভ েির সদও়িা, সহাঁন্ি চন্ল যাও়িা, আন্দি অযু রণ যা করা) 31 

মােেদ্রিয শিজক্র/িণ্টরির অশভপ্রা়ে 30 

স্ক রের েমীরের সরঙ্গ উরেিযমূেে িারীশরে সংস্পি ম 30 

স্ক রের েমীরের সরঙ্গ উরেিযমূেে িারীশরে সংস্পি ম যার েরে ক্ষশত হর়েরে 26-27, 36-38 

ইণ্টাররিি/ইণ্টাররিি িযিহার 36-38 

ভ়ে কেখারিার িিয পেরক্ষপ 34-35 

োশর্থ মারা 28-29 

েভ শর/ক্ষ র/িাক্স োিার যন্ত্র 47-48 

স্ক রের েযাম্পারস কঘারারেরা েরা/স্ক রের সম়ে কপশরর়ে যাও়োর পরর অিি রমাশেত প্ররিি 30-32 

মাশরহু়োিা 32 

ওষ িপত্র 48 

শমর্থযা িণ মিা (প্রতারণা, মিথো িলা অথিা মিথো মিিৃত/তথে সদও়িা) 31 

রাসা়েশিে পোরর্থ মর অপিযিহার 42-43 

অশ্লীে সামগ্রী/অঙ্গভশঙ্গ 47 

েযাম্পারস গাশড োুঁড েশরর়ে রাখা (গামড় রাখা এিং/অথিা যাযিাহয চলাচল  ংিান্ত মিমি লঙ্ঘয) 42-43 

োমজক্র়োর শিিরণ-সংিশেত অশ্লীে িই, চেজিত্র  31-32 

মােেদ্রিয সরঙ্গ রাখা 33 

চভ শর েরার সম্পশত্তর অশিোর 41 

রঙ্গতামািা 47 

শিক্ষািিীিী (স্থাযী়ি এিং মডমিক্টিোপী)  42-43 

অপশিত্র িােয িো, গাোগাশে েরা, অশ্লীে এিং/অর্থিা ময মাোহাশিের ভাষার িযিহার 46-47 

কিপররা়োভারি গাশডর িযিহার 39 

িারিার আইি েঙ্ঘি  46-47 

োঙ্গা অর্থিা শিিৃঙ্খো 41 

ডাোশত 33 

রূঢ়/অিমািিাের আচরণ 39 

অি পয ক্ত কমরসি/েশি/শভশডও (কসক্সটিং) পািারিা 26-27, 37 

প্রিাসে/শিক্ষে-শিশক্ষো/েমীরের শিরেমি অি সরণ িা েরা 49 

কযৌি হ়েরাশি/মন্তিয/স শিিাোি 34-35 

কগাুঁতাগুুঁ শত/কিোরিশে েরা 34-35 

শুি  মাররিার 40 

ক্লাস পাোরিা/অি মশত োডাই স্ক রের েযাম্পাস কেরড চরে যাও়ো 42-43 

অিযরের গার়ে র্থ তভ  কেও়ো 26-27, 37 

স্ক রে েশি/শভশডও কতাো 41 

সন্ত্রাসিারের ভ়ে কেখারিা (সু্কলন্ক র়্ি সদখান্যা) 33 

চভ শর (িািন্ি অথিা চভ মরর প্রন্চষ্টা) 34, 36-38 

হুমশে অর্থিা ভ়ে কেখারিা (কিী অথিা োত্রোত্রী) 50 

জিশিসপত্র কোুঁডা 26 

তামাে (ম গান্রি, ম গার, মচিান্যা যা়ি এিয তািাক, ই-ম গান্রি, য ে, তািাকজাত পণে) 47-48 

অিশিোর প্ররিি 50 

অশিরাপে পেরক্ষপ 31-32 
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মােেদ্রিয িযিহার/তার প্রভারি র্থাো 32-33 

ধ্বংসাত্মে জক্র়োেোপ 34 

কমৌশখে শিররাশিতা/প্রররাচিাো়েে আচরণ/িচসা 28-29 

অস্ত্রিস্ত্র 28-29 
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DeKalb োউশণ্ট স্ক ে শডশিক্ট 

2021-2022 চাশরজত্রে বিশিিযসমূহ 

 

"মিক্ষার িূল কাজ হল একজয সক মযমিড়র্ান্ি এিং  িান্লাচযাপূণ ু র্ান্ি মচন্তা করা সিখান্যা। 

মিক্ষার আ ল লক্ষ হল িুস্তদ্ধিিা এিং  ৎ চমরত্র গন্ড় সতালা।" 

মাটিমি ে র্থার শেং ি শি়ের. 

 

িূল বযমতক িূলেন্িািগুমল সিািা, যত্ন সযও়িা এিং স গুমল কান্জ লাগান্যার সক্ষন্ত্র িাযুষন্ক  াহাযে করার ইিাকৃত প্রন্চষ্টাই হল 

চামরস্তত্রক মিক্ষা। চামরস্তত্রক মিক্ষার সক্ষন্ত্র একটি ইিাকৃত এিং  ি ুাঙ্গীণ উন্দোগ স ই আ়িযার কাজ কন্র যার িন্িে মদন়্ি সু্কন্লর  ি 

মদকগুমল চামরস্তত্রক উন্নমতর  ুন্যাগ সদ়ি। 

 

চাশরজত্রে শিক্ষার উপোর: 

 

 পাঠিন্ির  িতু্র বযমতক মিষ়িগুমল খমতন়্ি সদখার িািেন্ি চামরস্তত্রক উন্নমতন্ত  াহাযে কন্র 

 োত্রোত্রী, মিক্ষক-মিমক্ষকা এিং কিী, মপতা-িাতা এিং জযন্গাষ্ঠীর অংিগ্রহন্ণ ইমতিাচক এিং বযমতক পমরন্িি বতমর কন্র 

 কীর্ান্ি িতমিন্রান্ির মযরন্পক্ষ  িািায করা যা়ি, আরও মযরাপদ এিয সু্কল বতমর করা যা়ি যা র়্ি সদখান্যা, র়্ি এিং 

মযপীড়য সথন্ক িুক্ত এিং মিক্ষাগ্রহন্ণর জযে সযখান্য পমরন্িি আরও উপন্যাগী তা সিখা়ি। 

 

িহায হও়িার প্রস্তুমতন্ত োত্রোত্রীন্দর জযে চামরস্তত্রক বিমিষ্টেগুমল অপমরহায!ু প্রাপ্তি়িস্ক এিং োত্রোত্রী উর্ন়্িরই উমচত এগুমলর 

জযে আদি ু বতমর করা এিং স ই আদি ু রক্ষা করা। 

 

সম্মাি, োশ়েত্ব এিং যত্ন 

র্ান্লা চামরস্তত্রক আদি ু  টৃষ্টর িূল মর্ত 

 

সম্মাি 

মযন্জর, অন্যের এিং  ম্পমির প্রমত গর্ীর শ্রদ্ধা সদখান্যা 

 

োশ়েত্ব 

আপযার মযন্জর আচরন্ণর দা়ি িহয করা 

 

সততা 

কথা়ি এিং কান্জ  ৎ থাকা 

 

যত্নিীে হও়ো 

অযেন্দর কলোন্ণর প্রমত দৃটষ্ট রাখা 

 

িযা়ে এিং শিররপক্ষতা 

 কন্লর  ন্ঙ্গ মযরন্পক্ষ, পক্ষপামতত্বহীয এিং যোযে আচরণ করা 

 

িাগশরেত্ব 

আপযার জযন্গাষ্ঠীন্ত অিমহত, দাম়িত্বিীল এিং যত্নিীল অংিীদার হও়িা 

 

সাহস 

অ ুমিিার  ম্মুখীয হন়্িও  টঠক কাজটি করা এিং অযে  কন্লর পমরিন্ত ুমযন্জর মিন্িকন্ক অযু রণ করা 

 

অিযিসা়ে 

কান্জ সলন্গ থাকা এিং সেন্ড় যা সদও়িা। কাজ সিষ করার সক্ষন্ত্র দা়িিদ্ধতা, গি ু এিং ইমতিাচক দৃটষ্টর্মঙ্গ প্রদিযু করা 

 

আিা 

আপময সয  েল হন্িয স ই মিশ্বা  রাখা 

 

*চমরত্র গঠন্যর মিক্ষা  ম্পমকতু তথেজ্ঞাপক পুস্তিকা এিং মযন্দুমিকা, DPI 

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

চাশরজত্রে উন্নশত প জিো়ে প্রাি চাশরজত্রে বিশিিযসমূহ 

 

পুস্তিকা এই মিশ্বা ন্ক  িথযু কন্র সয সু্কলন্ক মযরাপদ এিং  ুিঙৃ্খল রাখন্ত  ি কিী এিং োত্রোত্রীন্ক উপযুক্ত আচরণ এিং ইমতিাচক 

চমরন্ত্রর আদি ু রক্ষা করন্ত হন্ি। োত্রোত্রীন্দর কাে সথন্ক কী িরন্যর আচরণ প্রতোমিত স ই  ম্পমকতু মিমি পড়ান্ত হন্ি এিং 

মযম্নমলমখত চামরস্তত্রক বিমিন্ষ্টের  ন্ঙ্গ িাযায ই কন্র তভলন্ত হন্ি। 

 

চাশরজত্রে বিশিিযসমূহ শিশি 

 ম্মায/দাম়িত্ব/যত্ন অপরাি #1: তামাে 

 ম্মায/দাম়িত্ব/যত্ন অপরাি #2: কযাগারযারগর বিে যশতি সরোম 

দাম়িত্ব/যত্ন/যাগমরকত্ব অপরাি #3ক, 3খ: অস্ত্রিস্ত্র 

 ম্মায/দাম়িত্ব/যত্ন অপরাি #4ক, 4খ: ইচ্ছােৃত িারীশরে শিপীডি 

দাম়িত্ব অপরাি #5ক, 5খ, 5গ, মােেদ্রিয/মে 

 ততা/ ম্মায অপরাি #6ক, 6খ, 6গ: সম্পশত্ত 

 ম্মায/দাম়িত্ব/যত্ন 
অপরাি #7ক, 7খ, 7গ, ভ়ে কেখারিা/হ়েরাশি/িাট্টামস্করা/মারশপি/ 

7ঘ, 7ঙ, 7চ, 7ে: িারীশরে আক্রমণ/গার়ে হাত কেও়ো (রিআইশি িারীশরে সংস্পি ম) 

 ম্মায/দাম়িত্ব/যত্ন অপরাি #8ক, 8খ: শিরেমি অি সরণ িা েরা 

দাম়িত্ব/ াহ /অিেি া়ি অপরাি #9: কিআইশি অি পশস্থশত/স্ক ে পাোরিা 

দাম়িত্ব/ াহ /অিেি া়ি অপরাি #10: ক্লাস োুঁশে কেও়ো 

 ম্মায/দাম়িত্ব/যত্ন অপরাি #11: কেণীেরক্ষ শিিৃঙ্খো সৃটি েরা 

 ম্মায/দাম়িত্ব/যাগমরকত্ব অপরাি #12: স্ক রে শিিৃঙ্খো সৃটি েরা 

দাম়িত্ব/ ম্মায/যাগমরকত্ব অপরাি #13: অপশিত্র িােয/অরিাভিতা/অশ্লীেতা 

দাম়িত্ব/ ম্মায/ াহ  অপরাি #14: িাজিমূেে পেরক্ষপ গ্রহণ েরার িযর্থ মতা 

দাম়িত্ব/ ম্মায/ াহ  অপরাি #15: েীঘ মোেীি শিেম্বতা 

দাম়িত্ব/ ম্মায/যত্ন অপরাি #16: িারস অসোচরণ 

দাম়িত্ব/ ম্মায/যাগমরকত্ব অপরাি #17: স্ক রের সমর়ের িাইরর আচরণ 

দাম়িত্ব অপরাি #18: ি ়ো কখো 

দাম়িত্ব/ ম্মায/আিা অপরাি #19ক: িারিার আইি েঙ্ঘি 

দাম়িত্ব/ ম্মায/ াহ  অপরাি #19খ: শিক্ষািিীিীর সম়ে শি়েম েঙ্ঘি 

দাম়িত্ব/যাগমরকত্ব অপরাি #20: গাশড রাখা এিং যািিাহি চোচে সংক্রান্ত শি়েম েঙ্ঘি 

 ম্মায/দাম়িত্ব/ াহ  অপরাি #21: ইতিত শিচরণ েরা/কিআইশিভারি প্ররিি েরা 

 ততা/ ম্মায অপরাি #22: ভভে তর্থয কেও়ো 

দাম়িত্ব/ ম্মায/যত্ন অপরাি #23: অি পয ক্ত কযৌি আচরণ 

দাম়িত্ব অপরাি #24: িিাক্তেরণ োডম সংক্রান্ত শিশি েঙ্ঘি 

দাম়িত্ব/ ম্মায/যাগমরকত্ব অপরাি #25: োত্রোত্রীর কপািাে শিশি েঙ্ঘি 

দাম়িত্ব/ ম্মায/যাগমরকত্ব অপরাি #26: অশিরাপে পেরক্ষপ 
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হিরক্ষরপর কপ্রশক্ষরত সহা়েতা ও প্রশতজক্র়োর িহু-ির শভশত্তে িযিস্থা 

অপশরহায ম উপাোি: িহু-ির শভশত্তে প্রশতররাি িযিস্থা 

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

 

ভূশমো 

জস্তজ়ুিান্ত  ািারণ মিক্ষার িন্িে রন়্িন্ে মতয-িন্রর মিক্ষাগত ও  ািাস্তজক-িাযম ক-আচরণগত  হা়িতার িেিস্থা।  সলন্র্ল 1-

এ অন্তর্ভ কু্ত থান্ক েোন্ডাড-ুমর্মিক মিক্ষাদান্য  হা়িতার জযে িূল মিক্ষািূলক চচুা, সলন্র্ল 2 একিভ  িািামরিান্পর যান্ত 

দক্ষতামর্মিক িৃস্তদ্ধ িাড়ান্যার মদন্ক যজর সদ়িা হ়ি, এিং সলন্র্ল 3 হল কন্ঠার িান্যর দক্ষতা-মর্মিক  হা়িতা যা  ্িভ ন্ডন্ট  

 ান্পািু টিি (SST) প্রস্তি়িার িািেন্ি আন়্িাস্তজত হ়ি।   SST হল রাষ্ট্রী়ি এিং সেন্ির সয়িা একটি উন্দোগ যা জস্তজ়ুিা সিাড ুরুল 

160-4-2- .32-এ মযমদুষ্ট করা আন্ে।  সজযান্রল এডভ ন্কিয MTSS  হা়িতার পািাপামি, জস্তজ়ুিার সু্কলগুমল সযাগেতা পরূণ করা 

মিক্ষাথীন্দর জযে মিক্ষািূলক সপ্রাগ্রান্ির িািেন্ি মিন্িষ মিক্ষা পমরন্ষিা মদন়্ি থান্ক।  সডমলর্ামর িন্ডন্লর িন্িে মিন্িষ মিক্ষা, 

মগন্ফ্টড সপ্রাগ্রামিং, এিং/িা ইংন্রস্তজ র্াষা মিক্ষাথী পমরন্ষিা (English Language Learners Services) অন্তর্ভ কু্ত থান্ক। 

 

DeKalb County School District (DCSD) MTSS 

MTSS হল িিাগত সু্কল উন্ন়িয প্রস্তি়িার একটি প্রন়্িাজযী়ি উপাদায।  MTSS হল  িি মিক্ষাথীর জযে উন্েিে মর্মিক পাঠদায হ 

যথাযথ িূলো়িন্যর  িন্ব়ি  ংমিষ্ট মিষ়ি। DCSD MTSS সেিও়িাক ুমিক্ষা ও আচরণগত উর়্ি সক্ষন্ত্র উন্ন়িয, দক্ষতা অজনু্য মিক্ষাদায, 

প্রন্তেক মিক্ষাথীর উন্ন়িয  ন্ি ুাচ্চকরণ, এিং িিাগত সু্কল উন্ন়িন্য  হা়িতা কন্র।  MTSS এর িন্িেকার প্রস্তি়িা িূহ অমতমরক্ত িা 

অমতমরক্ত কতিুে য়ি, িরং প্রন্তেক মিক্ষাথীর উন্ন়িয ও উন্ন়িন্যর লন্ক্ষে আিরা মকর্ান্ি মিমর্ন্ন মিক্ষাথীন্ক মিক্ষা দায কমর স িার 

প্রমতমযমিত্ব কন্র।  MTSS-এর একটি িূল উপাদায হল মিক্ষাথীন্দর “সর পন্স িভ  ইন্টারন্র্যিন্যর” (RTI) সডিা মযরীক্ষণ করা চামলন়্ি 

যাও়িা যান্ত মিক্ষাদান্যর পমরকল্পযা ও  হা়িতার জযে উন্েিেপূিকু ম দ্ধান্ত সয়িার িোপান্র অিগত থাকা যা়ি। 

 

হিন্ক্ষপ হল সকান্যা মিক্ষাথীর একান্ডমিক এিং/অথিা আচরণগত মিক্ষা চামহদা লক্ষে পূরন্ণর উন্েন্িে মিন্িষ পাঠদায।  হিন্ক্ষপ 

হল সশ্রমণকন্ক্ষর  ািারণ পাঠদান্যর অমতমরক্ত।  মযমদুষ্ট পাঠদায সকৌিল িেিহান্রর লন্ক্ষে র্ালর্ান্ি গন্িষণা পমরচালযা এিং প্রিান্ণর 

মর্মিন্ত এই  ংন্যাস্তজত মিক্ষা উপাদায মযি ুাচয করা হ়ি।  হিন্ক্ষন্পর িাত্রা MTSS কাঠান্িার প্রমতটি ির িৃস্তদ্ধন্ত  হা়িতা কন্র। 

কাঠান্িাটি যিযী়ি রাখার জযে উস্তেষ্ট।  মিক্ষাথীরা অগ্রগমত করার  ান্থ  ান্থ মযম্নতর িরগুমলন্ক কি মযমিড়  হা়িতার দরকার হন্ত 

পান্র িা ির 1-এর িূল মযন্দুিািলীন্ত মেরন্ত হন্ত পান্র।  সকান্যা মিক্ষাথীর মিক্ষা সক্ষন্ত্র উন্নমতর জযে িেিহৃত সিখার সকৌিল এিং 

উপাদান্য ির বতমরর জযে মিমর্ন্ন িরন্যর মযন্দুিযািূলক স্তি়িাকলাপ এিং সকৌিল মিদেিায। 
 

MTSS োিারমার অপশরহায ম উপাোিসমূহ 
 

ির III: প্রশতররারির তৃতী়ে ির - শিশিড 

হিরক্ষপ 

ির II: প্রশতররারির শিতী়ে ির - হিরক্ষপ 

ির I: প্রশতররারির প্রার্থশমে ির - শিরেমিিা/ 

মূে পািযক্রম 

3% কর্থরে 5% শিক্ষার্থী 

15% শিক্ষার্থী 

80% শিক্ষার্থী 

 পরীক্ষা 

 অগ্রগশত 

পয মরিক্ষণ 

 তর্থয-শভশত্তে 

শসোন্ত গ্রহণ 

 িহু-ির শভশত্তে 

প্রশতররাি িযিস্থা 

 অিোিারমা 

সমশিত পািোি 

োয মের 

কিতৃত্ব 

পাশরিাশরে এিং 

েশমউশিটি 

সমৃ্পক্ততা 

 

সহা়েতামূেে 

শিক্ষা 

পশররিি 

কপিাগত 

সক্ষমতা 

পশরপূণ ম শিশু 

কিখার িিয প্রস্তুত 

িসিারসর িিয প্রস্তুত 

কিতৃত্ব শেরত প্রস্তুত 

হিরক্ষপ 

শিি মাচি েরুি 

পশরেল্পিা 

িািিা়েি 

িািিা়েি 

পশরেল্পিা 

অগ্রগতি যাচাই 

করুন 

প্রর়োিিী়েতা 

সিাক্ত েরুি 

পশরপূণ ম শিশুরে সহা়েতা োি 
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জস্তজ়ুিার MTSS-RTI প্রস্তি়িার িূল উপাদাযগুমলর িন্িে রন়্িন্ে: 

 

1. মতয িন্রর স িা িন্ডল যা মিক্ষাথীর প্রন়্িাজন্যর  ান্থ মিল সরন্খ মিক্ষা  হা়িতা প্রদায কন্র। 

2. প্রিাণ-মর্মিক মযন্দুিযা হল সকান্যা মিক্ষন্কর সশ্রমণকন্ক্ষ পাঠ পমরকল্পযার িূল মিষ়ি। 

3. অগ্রগমত পযনু্িক্ষন্ণর েলােল পমরিতনু্যর প্রন়্িাজযী়িতা প্রদিযু করন্ল প্রিাণ-মর্মিক হিন্ক্ষন্পর িাত্রা িৃস্তদ্ধ িা হ্রা  পা়ি। 

4. একান্ডমিক এিং/ অথিা আচরণগত প্রতোিা পূরন্ণ সকান্যা মিক্ষাথীর  হা়িতা প্রন়্িাজয মকযা তা মিমর্ন্ন চলিায িূলো়িন্যর 

(পরীক্ষা) তথে িেিহান্রর িািেন্ি মযি ুামরত হ়ি। 

5. মিক্ষাথী িূলো়িন্যর তথে এিং সশ্রমণকক্ষ পযনু্িক্ষণ উপর মর্মি কন্র হিন্ক্ষন্পর পাঠ সিখার জযে উপকরণ  রিরাহ হ়ি। 

 

আরটিআই পদ্ধমতন্ত  স্তি়ি অংিগ্রহন্ণর োরা িািা-িা মিশুর মিক্ষা়ি  াহাযে করন্ত পান্রয এিং সু্কন্ল পাঠদায ও মিক্ষন্ণর  ােন্লের 

অংিীদার হন্ত পান্রয। মিশুর সগ্রড িা সকান্ রু জযে িা-িািারা জস্তজ়ুিা পারেরিোন্স েোন্ডান্ডরু সপজ-এ মগন়্ি 

www.GeorgiaStandards.org পড়ন্ত পান্রয , মিশুর সু্কল পারেরিোন্স উন্নমতন্ত কী পথ অিলম্বয করা যা়ি তার উপা়ি স্তজন্জ্ঞ  করন্ত 

পান্রয, সপন্রন্ট কযোন্রন্ন্স মিশুর িূলো়িন্যর মিকান্ির পয ুান্লাচযা করন্ত ও প্রশ্ন করন্ত পান্রয, , আপযার সু্কল িা সজলা়ি িািরুি 

ইন্টারন্র্যিয  ম্পন্ক ুতথে িদৃ্ধ হয, এিং যমদ আপযার মিশু সকান্যা ইন্টারন্র্যিন্যর  াহাযে পা়ি তাহন্ল মিকান্ির আপন্ডন্ির 

জযে অযুন্রাি করুয যান্ত আপময ইন্টারন্র্যিয কাজ করন্ে মক যা তা জাযন্ত পান্রয। 

 (জস্তজ়ুিা মডপািুন্িন্ট অি এডভ ন্কিয সর পন্স িভ  ইন্টারন্র্যিয : ইযেন্িিুয ের সপন্রন্ট , 2009 সথন্ক গৃহীত) 

 

পজিটিভ শিরহশভরাে ইন্টাররভিিিস অযান্ড সারপািম (PBIS) 

 

পস্তজটির্ মিন্হমর্রাল ইন্টারন্র্যিয  অোন্ড  ান্পািু (PBIS ) হল একটি প্রিাণ মর্মিক, উপাি-চামলত পরীমক্ষত সেিও়িাক ু যা 

িঙৃ্খলািূলক ঘিযা হ্রা  করন্ত, সু্কন্লর  ুরক্ষা সিাি িৃস্তদ্ধন্ত এিং উন্নত বিমক্ষক েলােন্ল  াহাযে কন্র। িামকযু যুক্তরান্ষ্ট্রর 27,000এর 

সিমি সু্কল মপমিআইএ  প্রণ়িয কন্রন্ে এিং িা াঁমচন়্িন্ে অগুমন্ত মযন্দুিাত্মক ঘণ্টা যা এিমযন্ত িঙৃ্খলা়ি যষ্ট হত। মপমিআইএ -এর 

প্রমতজ্ঞা হল সয িারািামহক পাঠদায, স্বীকৃমত অথিা মেডিোন্ক মিমশ্রত োন্ত্রর ইমতিাচক িেিহার হ্রা  করন্ি অপ্রন়্িাজযী়ি িঙৃ্খলা 

এিং উন্নত উৎপাদযিীলতা,  ুরক্ষা ও মিক্ষন্ণর পমরন্িিয বতমর করন্ি। মপমিআইএ  সু্কলগুন্লা একিা িহু-িরী়ি উপা়ি প্রন়্িাগ কন্র 

প্রমতরক্ষা়ি, িৃঙ্খলািূলক উপাি ও িেিহার মিন্িষন্ণর িূল যীমত সগািা সু্কলজনু্ড় মিকাি ঘিা়ি,  ি পড়ু়িার জযে সু্কন্লর পমরন্িি 

উন্ন়িন্য উন্েিেিূলক ও িেস্তক্তগত ইন্টারন্র্যিয কন্র। (পস্তজটির্ মিন্হমর়্িার ইন্টারন্র্যিয  ও  ান্পািু , 2009-এর ওপর ওএ ইমপ 

সিকমযকোল অোম েোন্ট স ন্টার) 

 

সু্কল জনু্ড় সি মিক্ষাথীন্দরন্ক আচরণ  ংিান্ত  হা়িতা সদ়িা হ়ি। এই  হা়িতা িেিস্থা়ি  ি মিক্ষাথীন্দরন্ক  ািাস্তজক দক্ষতার মিক্ষা, 

ইমতিাচক ও  স্তি়ি িঙৃ্খলা,  ািাস্তজক আচরণ  ংিান্ত প্রতোিা,  স্তি়ি তত্ত্বািিায ও মযরীক্ষণ, ইমতিাচকর্ান্ি প্রিং া করা, যো়ি ও 

 ংন্িািযিূলক িৃঙ্খলা ও িািা-িান়্িন্দর প্রমিক্ষণ ও  হন্যামগতা প্রদায কন্র।  অমর্র্ািকরা জামযন়্িন্েয সয  ন্তান্যর মযরাপিাই সু্কল 

মযন়্ি তান্দর প্রিায মচন্তার মিষ়ি (Neilsen Gatti, Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007)।  িা রুন্ির  ংহমত যষ্ট করা সথন্ক শুরু 

কন্র িারীমরক মহং া পযনু্ত মিমর্ন্ন  ি োজযক আচরণই  ুরক্ষার সক্ষন্ত্র মচন্তার মিষ়ি হন্ত পান্র এিং মিক্ষা ও সিখা দুই সক্ষন্ত্রই িািা 

হন়্ি দা াঁড়ান্ত পান্র।  মিক্ষাদাযকারী এিং িািা-িা দুই পক্ষই এই মিষন়্ি মচন্তার কথা জামযন়্িন্েয। মিস্তিন্ন পমরমস্থমত এিং আলাদা আলাদা 

মিক্ষাথীন্দর সক্ষন্ত্র মর্ন্ন স্বল্পন্ি়িাদী  িািান্যর উপর মযর্রু করার সচন়্ি, সু্কলগুমলর এিয  স্তি়ি িেিস্থার উপর যজর সদ়িা উমচত যা 

িা রুি, লাঞ্চরুি, সিৌচাগার এিং সখলার িাঠ  হ  ম্পূণ ু সু্কল চত্ত্বন্র মিক্ষাথীন্দর যথাযথ আচরণ মযি ুারণ করন্ত, সিখান্ত ও তা িজা়ি 

রাখন্ত  াহাযে করন্ি। PBIS-এর প্রাথমিক লক্ষে হল সু্কলগুমলন্ক এিয কাযকুর পমরন্িি বতমর করন্ত  াহাযে করা যা মিক্ষাদায এিং 

 ি মিক্ষাথীন্দর সিখার পন্ক্ষ  হা়িক হন্ি। (Georgia মডপািুন্িন্ট অে এডভ ন্কিয, GaPBIS) 

 

সু্কল-জনু্ড় দিটি গুরুত্বপূণ ু উপকরণ, ির1 PBIS অন্তর্ভ কু্ত PBIS টিি ও যীমত, পমরষ্কার প্রতোিা ও যীমত, মিক্ষাদান্যর িেিহার, ডািা 

এযটি ও মিন্িষণ, স্বীকৃমত ( মেডিোক), কাযকুরী িঙৃ্খলা প্রণামল, েোকামি কমিিন্িন্ট, প্রণ়িয, সশ্রমণকক্ষ ও িূলো়িয। 

 

 
(জস্তজ়ুিা মডপািুন্িন্ট অি এডভ ন্কিয, GaPBIS) 

 

http://www.georgiastandards.org/
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প িঃস্থাপরির অি িীেি 

 

সকান্যা মিক্ষাথী DeKalb County School District-এর মিক্ষাথী আচরণ  ংমহতার মিমি লঙ্ঘয করার েন্ল সু্কল কমিউমযটি প্রার্ামিত হন্ল 

স খাযকার পমরন্িি ও  ংসৃ্কমত উন্নত করার জযে DeKalb County School District মকেভ  উদ্ভািযীিূলক িেিস্থা অিলম্বয কন্র থান্ক 

সরন্োন্রটির্ প্রোকটি  িলা হ়ি।  সরন্োন্রটির্ প্রোকটিন্ র লক্ষে হল অপরািকারীন্ক িাস্তি সদ়িার পমরিন্ত ুকমিউমযটির উন্ন়িয ঘিান্যা 

এিং  ম্পন্ক ুিরা োিল সিরািত কন্র মিিাদ ও উন্িজযা ময়িন্ত্রণ করা। 

 

পুযঃস্থাপন্যর অযুিীলয  াহাযে কন্র: 

 

 অপরাি, মহং া ও র্ীমত প্রদিযু হ্রা  কন্র, 

 িাযুন্ষর িেিহান্র উন্নমত  ািয কন্র,  

 যাগমরক  িাজন্ক িস্তক্তিালী কন্র, 

 প্রর্ািিালী সযতা বতমর কন্র, 

  ম্পক ুপুযরুদ্ধার কন্র এিং 

 ক্ষমত  ংন্িািয কন্র।[1] 

 

 
তরর্থযর উৎসয দে আন্িমরকায সেডান্রিয অি টিচা ।ু 

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

 

যারা আঘাত সপন়্িন্ে এিং যারা ক্ষমত  ািয কন্রন্ে তান্দর িন্িে র্ািমিমযি়ি প্রচান্র  হা়িক হ়ি এই আন্তমরক অযুিীলয।পািাপামি এটি 

মহং ার োরা ক্ষমতগ্রি িেস্তক্ত ও অযো়িকারী কীর্ান্ি প্রর্ামিত হন়্িন্ে এিং  ম্পক ুও ক্ষমত কীর্ান্ি সিরািমত করা  ম্ভি তা আন্লাচযা করার 

 ুন্যাগও কন্র সদ়ি। এটি হন্লা মিকার- ংন্িদযিীল একটি পন্থা যা  ংমিষ্ট ক্ষমতগ্রি িেস্তক্তন্ক মহং ার সিাকামিলা করন্ত একটি  স্তি়ি রূ্মিকা 

গ্রহন্ণ উৎ াহ সযাগা়ি।পািাপামি এটি ক্ষিা প্রাথযুা কন্র, চভ মরর  ম্পমি মেমরন়্ি মদন়্ি, জযন্ িা কন্র অথিা ক্ষমতপূরন্ণর িািেন্ি ক্ষমত পুমষন়্ি 

সদও়িার দাম়িত্ব গ্রহন্ণ অযো়িকারীন্কও উৎ ামহত কন্র।। ক্ষমতগ্রন্ির  ন্তুটষ্ট এিং অযো়িকারীর জিািমদমহর জযে এটি  িনু্শ্রষ্ঠ হন়্ি উঠন্ত 

পান্র। 

 

লংঘয, পমরণমত ও ক্ষমতপূরন্ণর সিাকামিলা়ি পমরকাঠান্িাগত, মলমখত  র্া়ি পুযঃস্থাপয  ন্ম্মলয চলাকালীয  িন়্ি ক্ষমতগ্রি ও অযো়িকারী 

উর়্িপন্ক্ষর পমরিার ও িনু্ধ, কিী এিং যাগমরক  র্ার অযোযে  দ েন্দর সস্বিা়ি অংিগ্রহণ করন্ত হন্ি।  ম্মলন্যর  হা়িকন্দর  র্ার 

আন়্িাজয কন্র মলমখত তথে পাঠ করার পািাপামি  ন্ম্মলন্যর উপর দৃটষ্ট মযিদ্ধ রাখন্ত হন্ি, মকন্তু  ন্ম্মলন্যর েলােল গঠন্য 

উন্েিেপ্রন্ণামদতর্ান্ি  স্তি়ির্ান্ি অংিগ্রহণ করন্ত পারন্িয যা। ক্ষমতকারন্কর োরা  ৃষ্ট ক্ষমতর সিাকামিলা করন্ত এিং প্রন়্িাজযী়ি 

ক্ষমতপূরন্ণর জযে সযৌথর্ান্ি গ্রহণন্যাগে ঐকিন্তে সপৌৌঁেযই হন্লা  ন্ম্মলন্য অংিগ্রহণকারীন্দর লক্ষে। 

 

Wachtel, Ted। http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php। ইন্টারযোিযাল ইযমেটিউি ের সরন্োন্রটির্ প্রোকটিন্  । 11 

জলুাই 2012-সত পুযরুদ্ধার করা হন়্িন্ে 

https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_practices#cite_note-TedWachtel-1
http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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আচরণগত কেৌিে, িৃঙ্খোমূেে িযিস্থা, এিং সংশশ্লি পশরশস্থশত 

 

মিক্ষাথীর র্ভল আচরণ  ংন্িািয করন্ত এিং মিক্ষাথীন্ক সু্কল কমিউমযটির দাম়িত্বিীল যাগমরক হন়্ি উঠন্ত অগ্রগমতিীল িঙৃ্খলা 

সিখান্যা হ়ি। অগ্রগমতিীল িৃঙ্খলা়ি মিক্ষাথীন্দর ইমতিাচক আচরন্ণ উৎ াহ সদ়িার পািাপামি অযো়ি আচরন্ণর িষ্ট ও যো়ি ঙ্গত 

পমরণাি কী হন্ত পান্র এিং কী কী মিষ়ি গ্রহণন্যাগে য়ি তা সিািান্যা হ়ি। অগ্রহণী়ি আচরণ, সু্কন্লর পমরন্িন্ি তার কী প্রর্াি, 

মিক্ষাথীর ি়ি  ও সগ্রড ির, মিক্ষাথীর িঙৃ্খলা সিন্য চলার ইমতহা  এিং অযোযে প্রা মঙ্গক মিষন়্ির উপর মযর্রু কন্র িাস্তিিূলক 

পদন্ক্ষপ সয়িা হ়ি। অগ্রগমতিীল িঙৃ্খলার প্রস্তি়িার িািেন্ি সেডারাল ও সেন্ির আইন্য আিমিেক  ি যথাযথ পদ্ধমত অযু রণ করা 

হন্ি। 

 

োত্রন্দর এিয িরন্যর  ি ো  িািান্য  াহাযে করন্ত সু্কন্লর িঙৃ্খলা প্রস্তি়িা়ি  িথযু প্রস্তি়িার যথাযথ মিন্িচযা অন্তর্ভ কু্ত করা উমচত। 

এই িেিস্থাগুমল অন্তর্ভ কু্ত করা সযন্ত পান্র, মকন্তু োত্র  িথযু সগাষ্ঠী, ইমতিাচক আচরণগত  িথযু, সু্কন্লর পরািিদুাতার  াহান্যে 

কাউন্ন্সমলং,  ািাস্তজক কান্জ সু্কলন্ক জমড়ত করা, সু্কন্লর মরন্ া ু অাামিকামরন্কর মরন্পািু, িেিহার, উপমস্থমত ও অোকান্ডমিক চভ স্তক্ত 

অথিা পমরকল্পযা,  ঙ্গী াথীর িিেস্থতা এিং প্রমতন্রািী কি ূুমচগুমলর িোপান্র সকান্যা  ীিািদ্ধতা থাকা উমচত য়ি। এই অপরািগুমলর 

িন্িে মযমষদ্ধ আচরন্ণর  প্তি (7) িাত্রার একটি পমর ীিা আন্ে। প্রন্তেকটি অপরান্ির হিন্ক্ষন্পর পািাপামি মযলম্বয ও িমহষ্কার  হ 

পমরণান্ির একটি পমর ীিা প্রদায কন্র। 

 

প্রন্তেকটি োত্র আচরণমিমির লঙ্ঘন্যর  সক্ষন্ত্র যীন্চ উন্েমখত একটি িন্ক্সর োরা–োত্র অমিকার ও দাম়িত্ব এিং চমরত্র মিকাি 

হিপুস্তিকা অযু রণ করা হন়্িন্ে। প্রন্তেকটি লঙ্ঘন্যর জযে  ি ুমযম্ন ও  ি ুামিক পমরণাি মযন্দুমিত করা হন়্িন্ে। োরত্রর 

িযশতক্রমিমী শিক্ষা পেশতগুশে অিিযই প্রর়োগ েররত হরি। িঙৃ্খলা োড়াও, মড টিন্ক্টর মিন্িচযা এিং O.C.G.A- হ আইময 

প্রন়্িাজয অযু ান্র আচরণ  ম্পন্কওু আইয িঙৃ্খলা রক্ষাকারী  ংস্থান্ক জাযান্যা হন্ত পান্র। § 20-2-1184 এিং 19-7-5.  অঙ্গরাজে 

সিান্ডরু মিমি 160-4-8-.16 এর মিিায অযুযা়িী িাদক ও অস্ত্র  ংিান্ত অপরাি হ (এন্তই  ীিািদ্ধ য়ি) িড় িরন্যর অপরান্ির কারন্ণ 

 ংমিষ্ট সু্কলন্ক অমযরাপদ সু্কল মহ ান্ি আখোম়িত করা হন্ত পান্র। 

 

ির 1 

োত্রন্দর সোি সোি  অ দাচরন্যর সক্ষন্ত্র শিক্ষে িারা শিি মাশচত কেৌিে িযিহার েরা উশচত। মিমি লঙ্ঘয ও অ দাচরণ সিাকামিলার 

জযে িেিহৃত কেৌিেগুশে মিক্ষন্কর মলন্খ রাখা উমচৎ। যমদ মিক্ষার পমরন্িন্ির সক্ষন্ত্র 1-িরী়ি লঙ্ঘন্যর পুযরািৃমি ঘন্ি অথিা যন্থষ্ট 

পমরিান্য  ঘন্ি, তাহন্ল শিক্ষে িারা শিি মাশচত কেৌিেগুশে িযিহার েরর এটি পরিতী িন্র উন্নীত করা সযন্তপান্র। ির 1-এ (পৃষ্ঠা 

14-15) আরটিআই-এর মািযরম প্রন়্িাজযী়ি সকৌিল ও ইমতিাচক আচরণগত হিন্ক্ষপ ও  িথযু সদও়িা হন্ি। 

কয আচরণগুশে শুি  শিক্ষার্থীরেই প্রভাশিত েররত পারর তার উোহরণ 

 সশ্রমণকন্ক্ষর িাইন্র ডাকা 

 অযুপযুক্ত সকালাহল 

 চভইং গাি 

 সপস্তন্সন্ল চাপ 

 মযন্জর উপর সলখা 

 সশ্রমণকন্ক্ষ সখলযা মদন়্ি সখলা 

 সডন্স্কর উপর সলখা 

 আ ন্য যা থাকা 

 সশ্রমণর জযে বতমর যা হও়িা 

 দাম়িত্বহীয আচরণ 

 কান্জর পমরিন্ত ুআাঁকা 

 িান্ি িীরগমত  

 এন্কর পর এক মিক্ষন্কর  িান্লাচযা 

 ঘোযঘোয করা 

 সু্কন্ল িভ মপ পরা  

 দান্যর ‘আচরণ’, সচাখ সঘারান্যা, র্ারী দীঘশু্বা , দা াঁত সচাষা  

 অযযুন্িামদত  িন়্ি খািার গ্রহণ 

 

আচরণ শি়েন্ত্ররণর কেৌিে: প্রর়োিরি োত্র ও অিযািয িযজক্তরের সরঙ্গ আরোচিা েররত হরি; শিক্ষা়েতশিে সােেয 

অিমরির েরক্ষয সম্পেম স্থাপি েররত হরি; প্রতযািা শির়ে আরোচিা েররত হরি; কেশণেরক্ষর পেশত ও প্রতযাির 

পয মারোচিা েররত হরি; কচারখর সংস্পি ম রাখরত হরি; সাশন্নিয োভ েররত হরি; উিিরী়ে তত্ত্বািিারির িযিস্থা েররত হরি; 

কমৌশখেভারি সতেম েররত হরি; প্রতযািযামূেে প্রাে-শিক্ষাোরির িযিস্থা র্থােরত হরি। 

 

শি়েমাি িতীতার শিেল্পগুশে অন্তভভ মক্ত েরা কযরত পারর: সমর়ের কিরষও কেশণেরক্ষ র্থাো; কেশণেরক্ষ িন্ধ  োে কর্থরে েরূর 

র্থাো; স রযাগ হ্রাস; গভীর শচন্তা ভািিার শিি; আসি পশরিতমি েরা; অশভভািরের সরঙ্গ কযাগারযাগ; উপয ক্ত আচরণ মিি ত 

েরা; তীব্রতািৃজের কেৌিে; ও আচরণ প িচমােিা েরা। োরত্রর িযশতক্রমী শিক্ষা পেশত অিিযই প্রর়োগ েররত হরি। োরত্রর 

পৃর্থে শিক্ষা পশরেল্পিা (আইইশপ) অর্থিা 504 পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 কেখ ি। 
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ির 2 

সলন্র্ল 2-এর লঙ্ঘযগুমলর িন্িে এিয ত্রুটিমিচভ েমত অন্তর্ভ কু্ত রন়্িন্ে যা প্রকৃমতন্ত সলন্র্ল 1-এর সথন্ক সিমি তীব্র িা রুি এিং/িা 

সিখার পমরন্িি, সু্কল পমরিহণ িা সু্কন্লর িয র করা অোমক্টমর্টি িঙৃ্খলািদ্ধ উপান়্ি  ম্পাদয করা়ি িািা  ৃটষ্ট কন্র।  এই লঙ্ঘযগুমলর 

িন্িে সোিখান্িা র্ভ ল আচরণ এিং অ র্েতা অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ত পান্র যা  ম্পমি িা িেস্তক্তন্দর মিরুন্দ্ধ করা হন্লও অন্যের স্বাস্থে, মযরাপিা 

এিং  ুস্থতা গুরুতরর্ান্ি মিমিত কন্র যা।  1-এির সর পন্স িভ  ইন্টারন্র্যিন্যর িািেন্ি আচরন্ণ ইমতিাচক হিন্ক্ষপ এিং  হা়িতা ও 

প্রন়্িাজযী়ি সকৌিল প্রন়্িাগ করা হন্ি এিং তা মলমপিদ্ধ করা হন্ি। মযমদুষ্ট মকেভ  সলন্র্ল 2-এর লঙ্ঘন্যর জযে সলন্র্ল 2 িা সলন্র্ল 3-এর 

হিন্ক্ষপ করা হন্ত পান্র, যমদ মিক্ষাথী িা উপমস্থত অযে কান্রার মযরাপিা মিমিত হ়ি (পষৃ্ঠা 14-15)।  র্ভ ল আচরন্ণর সপ্রক্ষাপি িা পমরমস্থমত 

যমদ এিয হ়ি সয স গুমল গুরুতরর্ান্ি সু্কন্লর পমরন্িি মিমিত কন্র, িা স্বাস্থে,  ম্পমি িা মযরাপিা়ি িুাঁ মক সডন্ক আন্য, তাহন্ল মযমদুষ্ট 

মকেভ  সলন্র্ল 2-এর লঙ্ঘযন্ক সলন্র্ল 3-এ মযন়্ি যাও়িা হন্ত পান্র। 

অরিযর শিক্ষা গ্রহরণ িযাঘাত সৃটি েরার মরতা আচররণর উোহরণ: 

 িি ু করা 

 সখা াঁচা সদও়িা 

 আ িািপন্ত্রর উপর দা াঁড়ান্যা 

 অযিরত কথা িলা 

 আ য সথন্ক দনূ্র থাকা এিং অন্যের মিক্ষাগ্রহন্ণ িািা সদও়িা 

 অযুপযুক্ত সচ়িার আচরণ 

 িারািামহকর্ান্ি মযন্দুিািমল অয ুরণ যা করা 

  ীিাহীযর্ান্ি স ল সোয এিং আই-পড  হ অযযুন্িামদত বিদুেমতয যন্ত্র িেিহার 

 দনূ্র সদৌন্ড় যাও়িা ও সশ্রমণকক্ষ সেন্ড় যাও়িা 

 সশ্রমণকন্ক্ষর সর্তন্র স্তজময পত্র েভ াঁ ন্ড় সেলা 

 গুরুজযন্দর প্রমত অ ম্মাযজযক িাকে িেিহার (সযিয আমি সতািান্ক ঘণৃা কমর, তভ মি জঘযে, এটি জঘযে, আমি কন্রমে!) 

 মিক্ষকন্দর প্রমত মচৎকার করা 

 রাগ/িদ সিজান্জর র্াির্মঙ্গন্ত আ িািপন্ত্র িাক্কা অথিা লামথ সদও়িা 

 িান্  অন্িার্যীচ আচরণ 

 জ়ুিা সখলা  

 

আচরণ শি়েন্ত্ররণর কেৌিে: শিক্ষা়েতশিে সােেয অিমরির েরক্ষয সম্পেম স্থাপি েররত হরি; প্রতযািা শির়ে আরোচিা 

েররত হরি; কেশণেরক্ষর পেশত ও প্রতযাির পয মারোচিা েররত হরি; কচারখর সংস্পি ম রাখরত হরি; সাশন্নিয োভ েররত হরি; 

উিিরী়ে তত্ত্বািিারির িযিস্থা েররত হরি; কমৌশখেভারি সতেম েররত হরি; প্রতযািযামূেে প্রাে-শিক্ষাোরির িযিস্থা 

র্থােরত হরি; পরামি ম শেরত হরি; কেশণেক্ষ/পৃর্থে আচরণ শি়েন্ত্ররণর িারণাগুশের িিয গুণমাি িররর েে/স্ক ে 

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

োি েররত হরি; এিং স্ব-শি়েন্ত্ররণর সাহারযয োত্ররের পশ্চােপসররণর িিয শিরাপে স্থারির িযিহার েররত হরি। 

 

শি়েমাি িতীতার শিেল্পগুশে অন্তভভ মক্ত েরা কযরত পারর: সমর়ের কিরষও কেশণেরক্ষ র্থাো; কেশণেরক্ষ িন্ধ  োে কর্থরে েরূর 

র্থাো; স রযাগ হ্রাস; গভীর শচন্তা ভািিার শিি; আসি পশরিতমি েরা; অশভভািরের সরঙ্গ কযাগারযাগ; উপয ক্ত আচরণ মিি ত 

েরা ; তীব্রতািৃজের কেৌিে; ও আচরণ প িচমােিা েরা; আচররণর সম্মশত; স্ক রের কভতরর সামশ়েে শিরাম কেও়ো; িযা়ে 

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

অর্থিা অিযািয অভযন্তরীণ সহা়েতার মািযরম অশতশরক্ত আচরণ শি়েন্ত্রণ েররত সংরিািিী কেৌিে িযিহার েরা উশচত। 

োরত্রর পৃর্থে শিক্ষা পশরেল্পিা (আইইশপ) অর্থিা 504 পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 কেখ ি। 
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ির 3 

3-এর লঙ্ঘযগুমলর িন্িে এিয গুরুতর িরন্যর র্ভ ল আচরণ পন্ড় যা সলন্র্ল 2-এর তভলযা়ি প্রকৃমতন্ত গুরুতর এিং যা সু্কন্ল সিখার 

পমরন্িি,িরন্লন্র্ল</57395><5সু্কল পমরিহণ িা সু্কন্লর িয র করা অোমক্টমর্টি িঙৃ্খলািদ্ধ উপান়্ি মযি ুাহ করা়ি িািা সদ়ি। এই 

লঙ্ঘযগুমলর িন্িে িেস্তক্ত িা  ম্পমির উপর িারংিার, মিস্তিন্ন আচরণ িা র্ভ ল িেিহার িা র্ভ ল আচরণ পন্ড়, যা হ়িন্তা অযেন্দর স্বাস্থে, 

মযরাপিা িা  ুস্থতা মিমিত করন্ত িা সিখা়ি িািা ৃটষ্ট করন্ত পান্র। MTSS-RTI প্রস্তি়িার িািেন্ি সলন্র্ল 1-এ প্রন়্িাজযী়ি হিন্ক্ষপ ও 

আচরণ  ংিান্ত ইমতিাচক  হা়িতা প্রদায ও মলমপিদ্ধ করা হন্ি।  যমদ সলন্র্ল 1-এর  হা়িতা কতিুেমযষ্ঠর্ান্ি  ম্পূণ ু ও মলমপিদ্ধ করা 

হ়ি তাহন্ল মযমদুষ্ট মকেভ  সলন্র্ল 4-এর অপরাি MTSS-RTI সেিও়িান্করু সলন্র্ল 2 িা সলন্র্ল 3-এ মযন়্ি যাও়িা হন্ত পান্র।   তার  ান্থ, 

মিক্ষাথী িা অযেন্দর মযরাপিা মিমিত হও়িার িুাঁ মক থাকন্ল মযমদুষ্ট মকেভ  সলন্র্ল 3-এর অপরাি সলন্র্ল 2 িা সলন্র্ল 3-এর হিন্ক্ষপ 

 ংিান্ত  হা়িতা়ি মযন়্ি যাও়িা হন্ি (পষৃ্ঠা 14-15)। মিক্ষাথী যমদ 2-4 িার সু্কল সথন্ক স্থমগতান্দি সপন়্ি থান্ক িা 5 মদয িা তার সিমি  িন়্ির 

জযে সু্কন্লর স্থমগতান্দি পা়ি, তাহন্ল কতিুেমযষ্ঠর্ান্ি সলন্র্ল 2-এর পমরকল্পযা বতমর, আন্রাপ এিং মলমপিদ্ধ করা হন্ি। মিক্ষাথী যমদ ্

5িার িা তার সিমি স্থমগতান্দি সপন়্ি থান্ক, তাহন্ল সলন্র্ল 3- এর পমরকল্পযা বতমর, আন্রাপ এিং মলমপিদ্ধ করা হন্ি। র্ভ ল আচরন্ণর 

সপ্রক্ষাপি িা পমরমস্থমত যমদ এিয হ়ি সয স গুমল গুরুতরর্ান্ি সু্কন্লর পমরন্িি মিমিত কন্র, িা স্বাস্থে,  ম্পমি িা মযরাপিা়ি িুাঁ মক সডন্ক 

আন্য, তাহন্ল মযমদুষ্ট মকেভ  সলন্র্ল 3-এর লঙ্ঘযন্ক সলন্র্ল 4-এ মযন়্ি যাও়িা হন্ত পান্র। 

স িৃঙ্খে পশররিরির উপর প্রভািশিিারোরী আচররণর উোহরণ: 

 1 অথিা 2 সয সকান্যা ির যা মিক্ষন্কর অমতমরক্ত  ি়ি গ্রহণ কন্র এিং োত্রন্দর মিক্ষাগ্রহন্ণর  ি়ি যষ্ট কন্র। 

 গুরুজযন্দর মিরুন্দ্ধ কথা িলা 

 অযেন্দর সশ্রমণকন্ক্ষ স্তজময পত্র েভ াঁ ন্ড় সেলা 

 মিন্থে িলা 

 প্রতারণা করা 

 জামল়িামত করা 

 িারািামর ( ািারণ আিিণ) 

 অযুপযুক্ত কথা িলা 

 িাক্কা সদও়িা 

 সু্কন্ল মিিঙৃ্খলা  ৃটষ্ট করা 

 হুিমক/হ়িরাময/যাতযা সদও়িা 

  ঙ্গী াথী/গুরুজযন্দর প্রমত অ ম্মাযজযক আচরণ 

 অযুিমত োড়া সশ্রমণকক্ষ সেন্ড় চন্ল যাও়িা 

 জাযলা়ি িব্দ করা 

 সু্কন্লর  ম্পমি র্াংচভ র করা 

  ীিাহীযর্ান্ি স ল সোয এিং আই-পড  হ অযযুন্িামদত বিদুেমতয যন্ত্র িেিহার 

 সু্কন্লর  িন়্ি/সু্কল সথন্ক দনূ্র িাইন্র পমরচালযা 

 অ ুরমক্ষত কায ুািমল 

 

আচরণ শি়েন্ত্ররণর কেৌিে: আচররণর িতম; আিে েরার িযিস্থা; স্ক রের কভতরর মিযস্থতা; পরামি ম শেরত হরি; অশভভািরের 

োরে শি়েমাি িশতমতার সতেীেরণ শচটি পািারত হরি; করোররে প্রজক্র়ো; প িঃস্থাপরির অি িীেি; অি সরণ েরা; মােেদ্রিয 

িযিহার িা েরার শিক্ষা; এিং শহংস্রতার শিক্ষা। 

 

শি়েমাি িতীতার শিেল্পগুশে অন্তভভ মক্ত েরা কযরত পারর: শিক্ষামূেে মশডউে সহ 1-3 শেরির িিয স্ক রের কভতরর সামশ়েে 

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

পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 কেখ ি। 

ির 4 

সলন্র্ল 4-এর লঙ্ঘযগুমলর িন্িে এিয গুরুতর িরন্যর র্ভ ল আচরণ পন্ড় যার িন্িে একই প্রকৃমতর র্ভ ল আচরন্ণর পুযরািৃমি, এিয 

আচরণ যা সু্কল পমরন্িিমিমিত করন্ত পান্র, যা স্বাস্থে, মযরাপিা ও  ম্পমির িুাঁ মক সডন্ক আযন্ত পান্র এিয আচরণ অন্তর্ভ কু্ত থাকন্লও 

তার িন্িেই  ীমিত য়ি।  MTSS-RTI প্রস্তি়িার িািেন্ি হিন্ক্ষপ ও আচরণ  ংিান্ত ইমতিাচক  হা়িতা প্রদায ও মলমপিদ্ধ করা হন্ি।  যমদ 

সলন্র্ল 1-এর  হা়িতা কতিুেমযষ্ঠর্ান্ি  ম্পণূ ু ও মলমপিদ্ধ করা হ়ি তাহন্ল মযমদুষ্ট মকেভ  সলন্র্ল 4-এর অপরাি MTSS-RTI সেিও়িান্করু 

সলন্র্ল 2 িা সলন্র্ল 3-এ মযন়্ি যাও়িা হন্ত পান্র।  তার  ান্থ, মিক্ষাথী িা অযেন্দর মযরাপিা মিমিত হও়িার িুাঁ মক থাকন্ল মযমদুষ্ট মকেভ  

সলন্র্ল 4-এর অপরাি সলন্র্ল 2 িা সলন্র্ল 3-এর হিন্ক্ষপ  ংিান্ত  হা়িতা়ি মযন়্ি যাও়িা হন্ি (পষৃ্ঠা 14-15) মিক্ষাথী যমদ 2-4 িার সু্কল 

সথন্ক স্থমগতান্দি সপন়্ি থান্ক িা 5 মদয িা তার সিমি  িন়্ির জযে সু্কন্লর স্থমগতান্দি পা়ি, তাহন্ল কতিুেমযষ্ঠর্ান্ি সলন্র্ল 2-এর 

পমরকল্পযা বতমর, আন্রাপ এিং মলমপিদ্ধ করা হন্ি। মিক্ষাথী যমদ 5 িা তার সিমিিার স্থমগতান্দি পা়ি তাহন্ল একটি সলন্র্ল 3-এর 

পমরকল্পযা বতমর করন্ত হন্ি এিং স টি কতিুেমযষ্ঠর্ান্ি আন্রাপ এিং মলমপিদ্ধ করা হন্ি  (পষৃ্ঠা 14-15)। র্ভ ল আচরন্ণর সপ্রক্ষাপি িা 

গুরুন্ত্বর উপর মযর্রু কন্র মযমদুষ্ট মকেভ  সলন্র্ল 4-এর লঙ্ঘযন্ক সলন্র্ল 5-এও মযন়্ি যাও়িা হন্ত পান্র। 

স িৃঙ্খে পশররিরির উপর প্রভািশিিারোরী আচররণর উোহরণ: 

 1 অথিা 2 সয সকান্যা ির যা মিক্ষন্কর অমতমরক্ত  ি়ি গ্রহণ কন্র এিং োত্রন্দর মিক্ষাগ্রহন্ণর  ি়ি যষ্ট কন্র। 

 গুরুজযন্দর মিরুন্দ্ধ কথা িলা 

 অযেন্দর সশ্রমণকন্ক্ষ স্তজময পত্র েভ াঁ ন্ড় সেলা 

 মিন্থে িলা 

 প্রতারণা করা 

 জামল়িামত করা 

 িারািামর ( ািারণ আিিণ) 

 অযুপযুক্ত কথা িলা 

 সু্কন্ল মিিঙৃ্খলা  ৃটষ্ট করা 

 হুিমক/হ়িরাময/যাতযা সদও়িা 
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  ঙ্গী াথী/গুরুজযন্দর প্রমত অ ম্মাযজযক আচরণ 

 অযুিমত োড়া সশ্রমণকক্ষ সেন্ড় চন্ল যাও়িা 

 জাযলা়ি িব্দ করা 

 সু্কন্লর  ম্পমি র্াংচভ র করা 

  ীিাহীযর্ান্ি স ল সোয এিং আই-পড  হ অযযুন্িামদত বিদুেমতয যন্ত্র িেিহার 

 সু্কন্লর  িন়্ি/সু্কল সথন্ক দনূ্র িাইন্র পমরচালযা 

 অ ুরমক্ষত কায ুািমল  

 

শি়েমাি িতীতার শিেল্পগুশে অন্তভভ মক্ত েরা কযরত পারর: েক্ষযমূেে আচরণগত িতম। পশরণশত: 1-5 শেরির িিয স্ক রের িাইরর 

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

504 পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 কেখ ি। 

ির 5 

সলন্র্ল 5-এর লঙ্ঘযগুমলর িন্িে এিয গুরুতর িরন্যর র্ভ ল আচরণ পন্ড় যার িন্িে একই প্রকৃমতর র্ভ ল আচরন্ণর পুযরািৃমি, এিয 

আচরণ যা সু্কল পমরন্িি মিমিত করন্ত পান্র, যা স্বাস্থে, মযরাপিা ও  ম্পমির িুাঁ মক সডন্ক আযন্ত পান্র এিয আচরণ অন্তর্ভ কু্ত থাকন্লও 

তার িন্িেই  ীমিত য়ি।  মিক্ষাথীন্দরন্ক িািেতািূলক প্রন্িিযামর কযিোন্ক্ট রাখা হন্ি, কযিোক্ট লঙ্ঘয করা হন্ি সদখা সগন্ল মিক্ষাথীন্ক 

িমহষ্কার করা হন্ত পান্র।  MTSS-RTI প্রস্তি়িার িািেন্ি হিন্ক্ষপ ও আচরণ  ংিান্ত ইমতিাচক  হা়িতা প্রদায ও মলমপিদ্ধ করা হন্ি।  

যমদ সলন্র্ল 1-এর  হা়িতা কতিুেমযষ্ঠর্ান্ি  ম্পূণ ু ও মলমপিদ্ধ করা হ়ি তাহন্ল মযমদুষ্ট মকেভ  সলন্র্ল 5-এর অপরাি MTSS-RTI 

সেিও়িান্করু সলন্র্ল 2 িা সলন্র্ল 3-এ মযন়্ি যাও়িা হন্ত পান্র।  তার  ান্থ, মিক্ষাথী িা অযেন্দর মযরাপিা মিমিত হও়িার িুাঁ মক থাকন্ল 

মযমদুষ্ট মকেভ  সলন্র্ল 5-এর অপরাি সলন্র্ল 2 িা সলন্র্ল 3-এর হিন্ক্ষপ  ংিান্ত  হা়িতা়ি মযন়্ি যাও়িা হন্ি (পষৃ্ঠা 14-15) মিক্ষাথী যমদ 

2-4 িার সু্কল সথন্ক স্থমগতান্দি সপন়্ি থান্ক িা 5 মদয িা তার সিমি  িন়্ির জযে সু্কন্লর স্থমগতান্দি পা়ি, তাহন্ল কতিুেমযষ্ঠর্ান্ি সলন্র্ল 

2-এর পমরকল্পযা বতমর, আন্রাপ এিং মলমপিদ্ধ করা হন্ি। মিক্ষাথী যমদ 5 িা তার সিমিিার স্থমগতান্দি পা়ি তাহন্ল একটি সলন্র্ল 3-এর 

পমরকল্পযা বতমর করন্ত হন্ি এিং স টি কতিুেমযষ্ঠর্ান্ি আন্রাপ এিং মলমপিদ্ধ করা হন্ি  (পষৃ্ঠা 14-15)। র্ভ ল আচরন্ণর সপ্রক্ষাপি িা 

গুরুন্ত্বর উপর মযর্রু কন্র মযমদুষ্ট মকেভ  সলন্র্ল 5-এর লঙ্ঘযন্ক সলন্র্ল 6-এও মযন়্ি যাও়িা হন্ত পান্র। 

ক্ষশতের ও অবিি আচররণর উোহরণ: 

 ক্ষমত ঘিার িন্তা কাজ 

 সু্কল কিীচারীন্দর মিরুন্দ্ধ ইিাকৃত/অমযিাকৃত মহংস্রতা 

 চভ মর করা 

 িারািামর ( ািারণ আিিণ) 

 আিিণ 

 িাদক 

 অস্ত্র 

 সু্কন্ল মিিঙৃ্খলা  

 কািড় সদও়িা 

 হুিমক/হ়িরাময/যাতযা 

 আ িািপত্র অথিা অযে  ািগ্রী েভ াঁ ন্ড় সেলা 

 চভ মর 

 িেস্তক্ত অথিা  ম্পমি ক্ষমত করার হুিমক 

 সযৌয হ়িরাময 

 সযৌয আচরণ 

 িদ 

 

িাজির শিেরল্পর মরিয অিিযই অন্তভভ মক্ত র্থােরি: আরগ আররাপ েরা কেৌিে ও হিরক্ষরপর স্ক ে-শভশত্তে পয মারোচিা; GRIP 

কপ্রাগ্রারম (োশ়েত্বিীে হর়ে িড হও়ো,  ক্রমিি মমাি সম্ভািিা) অংিগ্রহণ। 

 

পশরণশত:  শিক্ষািশিস চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িিয সামশ়েে শিরাম।োরত্রর িযশতক্রমী শিক্ষা পেশত অিিযই প্রর়োগ েররত 

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

ির 6 

সলন্র্ল 6-এর লঙ্ঘযগুমলর িন্িে এিয ত্রুটিমিচভ েমত রন়্িন্ে যা প্রকৃমতন্ত গুরুতর এিং এিয প্রচন্ড আকার িারণ কন্র যান্তমিক্ষাথীন্ক 

িা  সথন্ক িার কন্র মদন়্ি 10 মদন্যর স্থমগতান্দি সদ়িা হ়ি এিং তান্ক মডমিন্ক্টর শুযামযর কাযিুারান্তও উপমস্থত থাকন্ত হ়ি যার েন্ল 

অমতমরক্ত পমরণাি আ ন্ত পান্র, যার িন্িে িমহষ্কার, অমতমরক্ত স্থমগতান্দি, সু্কন্লর িন্িে স্থমগতান্দি,  ািাস্তজক মযন্ষিাজ্ঞা, কমিউমযটি 

পমরন্ষিা এিং সকাযও মচমিত করা সপ্রাগ্রাি িা মিকল্প সু্কন্ল আন্রাপ করা অন্তর্ভ কু্ত থাকন্লও তার িন্িেই  ীমিত য়ি।   সলন্র্ল 6-এর 

লঙ্ঘয হন্ল মডপািুন্িন্ট অে পািমলক স েটি, স ািোল ও়িাকাুর এিং িাইন্রর অযোযে আইয িলিৎকরণ িা অযোযে  ংস্থা তা তদন্ত 

করন্ত পান্র, স্বতন্ত্র িন্র আইয িলিৎকরণ  ংিান্ত তদন্ত হন্লন্লন্র্ল 6 -এর লঙ্ঘয করার জযে মিক্ষাথীর মিরুন্দ্ধ এইরকি িমহরাগত 

এন্জস্তন্সগুমল অপরািিূলক িা অপ্রাপ্তি়িন্স্কর িািলা রুজ ুকরন্ত পান্র।  র্ভ ল আচরন্ণর সপ্রক্ষাপি িা গুরুন্ত্বর উপর মযর্রু কন্র মযমদুষ্ট 

মকেভ  সলন্র্ল 6-এর লঙ্ঘযন্ক সলন্র্ল 7-এও মযন়্ি যাও়িা হন্ত পান্র।  সলন্র্ল 6-এর িত সকাযও ত্রুটিমিচভ েমত হন্ল মিক্ষাথী স্থমগতান্দন্ির 

পন্র মেন্র এন্ল MTSS-RTI সেিও়িান্করু িািেন্ি হিন্ক্ষপ কন্র তান্ক 3়ি িন্রর  হা়িতা সদ়িা হন্ি।  পুযপ্রনু্িন্ির কযোন্রন্ন্স, সলন্র্ল 

3-এর আচরন্ণ হিন্ক্ষন্পর পমরকল্পযা বতমর করা হন্ি।  তারপন্র পমরকল্পযাটি কতিুেমযষ্ঠর্ান্ি আন্রাপ করা হন্ি এিং মলমপিদ্ধ করা 

হন্ি (পষৃ্ঠা 14-15)। 

ক্ষশতের ও অবিি আচররণর উোহরণ: 

 ক্ষমত ঘিার িন্তা কাজ 

 সু্কল কিীচারীন্দর মিরুন্দ্ধ ইিাকৃত/অমযিাকৃত মহংস্রতা 
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 চভ মর করা 

 িারািামর ( ািারণ আিিণ) 

 আিিণ 

 তীব্র লাঞ্ছযা 

 তীব্র আিিণ 

 দিকুন্ক আিিণ  

 িাদক 

 অস্ত্রিস্ত্র 

 সু্কন্ল মিিঙৃ্খলা করা 

 কািড় সদও়িা 

 হুিমক/হ়িরাময/যাতযা 

 আ িািপত্র অথিা অযে  ািগ্রী েভ াঁ ন্ড় সেলা 

 িেস্তক্ত অথিা  ম্পমি ক্ষমত করার হুিমক 

 সযৌয হ়িরাময 

 সযৌয আচরণ 

 িদ 

 

পশরণশত: েীঘ মসমর়ের িিয িরখাি।োরত্রর িযশতক্রমী শিক্ষা পেশত অিিযই প্রর়োগ েররত হরি। োরত্রর পৃর্থে শিক্ষা 

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

ির 7 

সলন্র্ল 7-এর লঙ্ঘন্য এিয ত্রুটিমিচভ েমত অন্তর্ভ কু্ত থান্ক যা এতিাই গুরুতর এিং প্রচন্ড আকার িারণ কন্র যান্ত মিক্ষাথীন্ক িা  সথন্ক 

িার কন্র মদন্ত হ়ি এিং মিক্ষাথীন্ক 10-মদন্যর স্থমগতান্দি পালয করন্ত হ়ি, তার  ান্থ মডমিন্ক্ট শুযামযর কাযিুারা চন্ল যার েন্ল 

অমতমরক্ত পমরণাি আ ন্ত পান্র, যার িন্িে িমহষ্কার, অমতমরক্ত স্থমগতান্দি, সু্কন্লর িন্িে স্থমগতান্দি,  ািাস্তজক মযন্ষিাজ্ঞা, কমিউমযটি 

পমরন্ষিা এিং সকাযও মচমিত করা সপ্রাগ্রাি িা মিকল্প সু্কন্ল আন্রাপ করা অন্তর্ভ কু্ত থাকন্লও তার িন্িেই  ীমিত য়ি, এিং এই িাস্তিগুমল 

িতিুায স ন্িোন্রর পন্রও চলন্ত থান্ক। প্রন্যাজে হন্ল স্থা়িীর্ান্ি স্থমগতান্দি মদন়্ি মিক্ষাথীন্ক মযমদুষ্ট  িন়্ির জযে মডমিন্ক্টর  ি 

ইউমযি সথন্ক িমহষ্কার করা হন্ত পান্র।  সলন্র্ল 7-এর লঙ্ঘয হন্ল মডপািুন্িন্ট অে পািমলক স েটি, স ািোল ও়িাকাুর এিং িাইন্রর 

অযোযে আইয িলিৎকরণ িা অযোযে  ংস্থা তা তদন্ত করন্ত পান্র, স্বতন্ত্র িন্র আইয িলিৎকরণ  ংিান্ত তদন্ত হন্লন্লন্র্ল 7-এর 

লঙ্ঘয করার জযে মিক্ষাথীর মিরুন্দ্ধ এইরকি িমহরাগত এন্জস্তন্সগুমল অপরািিূলক িা অপ্রাপ্তি়িন্স্কর িািলা রুজ ুকরন্ত পান্র। সলন্র্ল 

7-এ ত্রুটিমিচভ েমত হন্ল তার জযে মিক্ষাথী স্থমগতািস্থা সথন্ক মেন্র এন্ল MTSS- RTI সেিও়িান্করু িািেন্ি সলন্র্ল 3-এর হিন্ক্ষন্পর 

 হা়িতা সদ়িা হন্ি।  পুযপ্রনু্িন্ির কযোন্রন্ন্স, সলন্র্ল 3-এর আচরন্ণ হিন্ক্ষন্পর পমরকল্পযা বতমর করা হন্ি।  তারপন্র পমরকল্পযাটি 

কতিুেমযষ্ঠর্ান্ি আন্রাপ করা হন্ি এিং মলমপিদ্ধ করা হন্ি (পষৃ্ঠা 14-15)। 

ক্ষশতের ও অবিি আচররণর উোহরণ: 

 ক্ষমত ঘিার িন্তা কাজ 

 সু্কল কিীচারীন্দর মিরুন্দ্ধ ইিাকৃত/অমযিাকৃত মহংস্রতা 

 চভ মর করা 

 িারািামর ( ািারণ আিিণ) 

 আিিণ 

 তীব্র লাঞ্ছযা 

 তীব্র আিিণ 

 দিকুন্ক আিিণ  

 িাদক 

 অস্ত্রিস্ত্র 

 সু্কন্ল মিিঙৃ্খলা করা 

 কািড় সদও়িা 

 হুিমক/হ়িরাময/যাতযা 

 আ িািপত্র অথিা অযে  ািগ্রী েভ াঁ ন্ড় সেলা 

 িেস্তক্ত অথিা  ম্পমি ক্ষমত করার হুিমক 

 সযৌয হ়িরাময 

 সযৌয আচরণ 

 িদ 

 

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

504 পশরেল্পিার িিয পৃষ্ঠা 87-91 কেখ ি। 
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প্রার্থশমে মযাটিক্স  পশরণারমর ির শররপািম কযাগারযারগর স্ক ে 

েম মেতমা 

অপরাি/েঙ্ঘি 1 2 3 4 5 6 7   

1-তািাক ও অযোযে তািাকজাত  ািগ্রী          

2-বিদুেমতয সযাগান্যাগ যন্ত্র          

3ক-অস্ত্রিস্ত্র        পুমলি মরন্পািু SRO 

3খ-অস্ত্রিস্ত্র         SRO 

4ক-ইিাকৃত িারীমরক মহংস্রতা ক্ষমতর কারণ য়ি 

4খ-ইিাকৃত িারীমরক মহংস্রতা ক্ষমতর কারণ 

অশভরযাগ িমা েরার আরগ োরত্রর 

সম্পেমগুশের সরঙ্গ সংরযাগ স্থাপি 

       ঘিযার মরন্পািু মিক্ষাথীর  ম্পক/ু 

SRO 

       ঘিযার মরন্পািু  মিক্ষাথীর  ম্পক/ু 

SRO 

5ক-অমর্প্রা়ি/প্র়িা /মিস্তি/মিতরণ 

 

5খ-দখল/িেিহার/1ি অপরাি-প্রর্ান্ির অিীয 

5খ-দখল/িেিহার/2়ি অপরাি ও পরিতী অপরাি-

প্রর্ান্ির অিীয 

5গ-ড্রাগ  ম্পমকতু  ািগ্রীর দখল ও/অথিা মিতরণ-

1ি অপরাি 

5গ-ড্রাগ  ম্পমকতু  ািগ্রীর দখল ও/অথিা মিতরণ-

2়ি অপরাি ও পরিতী অপরাি 

       পুমলি মরন্পািু  SRO 

       পুমলি মরন্পািু 

GRIP 

SRO 

       পুমলি মরন্পািু  SRO 

       পুমলি মরন্পািু 

GRIP 

SRO 

       পুমলি মরন্পািু  SRO 

6ক- সু্কল,  িজুযীয অথিা িেস্তক্তগত  ম্পমি 

ধ্বং /ক্ষমত/র্াংচভ র/অমি ংন্যান্গর হুিমক অথিা 

প্রকৃত সচষ্টা 

       ঘিযার মরন্পািু  SRO 

6খ- চভ মর/ডাকামত/ম াঁিন্চার/সতালািাস্তজ/চভ মরর 

 ম্পমির দখন্লর হুিমক অথিা প্রকৃত প্র়িা   

       ঘিযার মরন্পািু SRO 

6গ-পাঠেিই,মিমড়িা সকন্ের উপকরণ, কস্পম্পউিার 

 রঞ্জাি/িেিহার 

       ঘিযার মরন্পািু যথাযথ SRO 

7ক-লাঞ্ছযা        GRIP  

7খ- ািারণ আিিণ/িারািামর/আঘাত করা        GRIP  

7গ-আিিণ        ঘিযার মরন্পািু/GRIP  

7ঘ-তীব্র লাঞ্ছযা        ঘিযার মরন্পািু/GRIP SRO 

7ঙ- উিেক্তকর িি ু        ঘিযার মরন্পািু/GRIP SRO/মিক্ষাথী  ম্পক ু

মির্াগ 

7চ-দিকুন্ক আিিণ        GRIP  

7ে-হুিমক/যাতযা/হ়িরাময        র্ীমতপ্রদিনু্যর 

মরন্পািু/GRIP 

 

8ক-রূঢ় অথিা অ ম্মাযজযক আচরণ          
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8b-মযন্দুি অযু রণ করন্ত অস্বীকার করা          

প্রার্থশমে মযাটিক্স  পশরণারমর ির শররপািম কযাগারযারগর স্ক ে 

েম মেতমা 

অপরাি/েঙ্ঘি 1 2 3 4 5 6 7   

9-অিাজযুী়ি অযুপমস্থমত/সু্কল সথন্ক পালান্যা পৃষ্ঠা 39-এর উপমস্থমতর 

রীমতযীমত অযু রণ করুয। 

উপশস্থশত সম্পশেমত 

েঙ্ঘরির িিয োত্ররের 

িশহষ্কার েরা হরি িা। 

উপমস্থমতর চভ স্তক্ত, 

 িাজকিীর  ুপামরি, 

মকন্িার আদালন্ত 

সপ্ররণ,  মলম ির-

সজযান্রল কায ুাল়ি, 

মডএেএম এ  

 হা়িতার জযে 

 িাজকিীর  ান্থ 

সযাগান্যাগ করুয 

10-িাি িজযু/প্রন়্িাজযী়ি কি ূুমচ          হা়িতার জযে 

 িাজকিীর  ান্থ 

সযাগান্যাগ করুয  

11-সশ্রণীকন্ক্ষ মিিঙৃ্খলা          

12-সু্কন্ল  ািারণ উপিি/হুিমক/র্ীমত প্রদিযু/গোং-

 ংমিষ্ট কিকুাণ্ড 

       ঘিযার মরন্পািু  যথাযথ এ আরও  

13-দমূষত/কলুমষত          

14-িাস্তিিূলক িেিস্থা গ্রহন্ণ িেথ ু          

15-দীঘসু্থা়িী মিলম্বতা পৃষ্ঠা 43-এর উপমস্থমতর 

রীমতযীমত অযু রণ করুয। 

উপশস্থশত সম্পশেমত 

েঙ্ঘরির িিয োত্ররের 

িশহষ্কার েরা হরি িা। 

উপমস্থমতর চভ স্তক্ত, 

 িাজকিীর  ুপামরি, 

মকন্িার আদালন্ত 

সপ্ররণ,  মলম ির-

সজযান্রল কায ুাল়ি, 

DFACS 

 হা়িতার জযে 

 িাজকিীর  ান্থ 

সযাগান্যাগ করুয 

16-িান্  অন্িার্যী়ি আচরণ          

17- সু্কন্লর  িন়্ি/সু্কল সথন্ক দনূ্র িাইন্র পমরচালযা 

অশভরযাগ িমা েরার আরগ োরত্রর 

সম্পেমগুশের সরঙ্গ সংরযাগ স্থাপি 

        মিক্ষাথীর  ম্পক ু 

18-জ়ুিা সখলা          

19-মহং ার পুযরািমৃি 

19ক-মহং ার পুযরািমৃি/দীঘসু্থা়িী অন্িার্যী়ি 

আচরণ 

       মরন্ া ু সরোন্রল  

19খ-স্থাযী়ি সু্কল/সজলা িোপী লঙ্ঘয         মিক্ষাযমিি চভ স্তক্ত  

20-পামকংু/সিমেক মিমি লঙ্ঘয          

21-সঘারান্েরা করা/অযমিকার প্রন্িি/র্াংচভ র ও 

প্রন্িি 

         

22-র্ভল তথে সদও়িা          

23- ািারণ সযৌয অ দাচরণ/সযৌয হ়িরাময/সযৌয 

প্রকৃমতর িি ু 

        SRO/ মযন্দুমিকার 

জযে  িাজ 

কিী/মিক্ষাথী  ম্পক ু

মির্ান্গর  ান্থ 

সযাগান্যাগ করুয 

24-োত্র িযাক্তকরণ কান্ডরু মিমি লঙ্ঘয          
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25-সপািাক ময়িিািমল লঙ্ঘয পৃষ্ঠা 48 এর সপািাক 

ময়িিািমল অযু রণ করুয। 

  

26-অ ুরমক্ষত কায ুািমল         মিক্ষাথীর  ম্পক ু

প্রার্থশমে মযাটিক্স  পশরণারমর ির শররপািম কযাগারযারগর স্ক ে 

েম মেতমা 

অপরাি/েঙ্ঘি 1 2 3 4 5 6 7   

1-তািাক ও অযোযে তািাকজাত  ািগ্রী          

2-বিদুেমতয সযাগান্যাগ যন্ত্র          

3ক-অস্ত্রিস্ত্র        পুমলি মরন্পািু SRO 

3খ-অস্ত্রিস্ত্র         SRO 

4ক-ইিাকৃত িারীমরক মহংস্রতা ক্ষমতর কারণ য়ি 

4খ-ইিাকৃত িারীমরক মহংস্রতা ক্ষমতর কারণ 

অশভরযাগ িমা েরার আরগ োরত্রর 

সম্পেমগুশের সরঙ্গ সংরযাগ স্থাপি 

       ঘিযার মরন্পািু মিক্ষাথী  ম্পক/ু SRO 

       ঘিযার মরন্পািু  মিক্ষাথী  ম্পক/ু SRO 

5ক-অমর্প্রা়ি/প্র়িা /মিস্তি/মিতরণ 

5খ-দখল/িেিহার/1ি অপরাি-প্রর্ান্ির অিীয 

5খ-দখল/িেিহার/2়ি অপরাি ও পরিতী অপরাি-

প্রর্ান্ির অিীয 

5গ-ড্রাগ  ম্পমকতু  ািগ্রীর দখল ও/অথিা মিতরণ-

1ি অপরাি 

5গ-ড্রাগ  ম্পমকতু  ািগ্রীর দখল ও/অথিা মিতরণ-

2়ি অপরাি ও পরিতী অপরাি 

       পুমলি মরন্পািু  SRO 

       পুমলি মরন্পািু 

GRIP 

SRO 

       

       পুমলি মরন্পািু SRO 

       পুমলি মরন্পািু 

GRIP 

SRO 

6ক- সু্কল,  িজুযীয অথিা িেস্তক্তগত  ম্পমি 

ধ্বং /ক্ষমত/র্াংচভ র/অমি ংন্যান্গর হুিমক অথিা 

প্রকৃত সচষ্টা 

       ঘিযার মরন্পািু SRO 

6খ- চভ মর/ডাকামত/ম াঁিন্চার/সতালািাস্তজ/চভ মরর 

 ম্পমির দখন্লর হুিমক অথিা প্রকৃত প্র়িা  

       ঘিযার মরন্পািু SRO 

6গ-পাঠেিই,মিমড়িা সকন্ের উপকরণ, কস্পম্পউিার 

 রঞ্জাি/িেিহার 

       ঘিযার মরন্পািু  যথাযথ SRO 

7ক-লাঞ্ছযা        GRIP  

7খ- ািারণ আিিণ/িারািামর/আঘাত করা        GRIP  

7গ-আিিণ        ঘিযার মরন্পািু/GRIP  

7ঘ-তীব্র লাঞ্ছযা        ঘিযার মরন্পািু GRIP  SRO 

7ঙ-তীব্র আিিণ        ঘিযার মরন্পািু GRIP SRO/মিক্ষাথী  ম্পক ু

7চ-দিকুন্ক আিিণ        GRIP  

7ে-হুিমক/যাতযা/হ়িরাময        হুিমকর 

মরন্পািু/GRIP 
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8ক-রূঢ় অথিা অ ম্মাযজযক আচরণ          

8খ-মযন্দুিািমল পালন্য অস্বীকার          

প্রার্থশমে মযাটিক্স  পশরণারমর ির শররপািম কযাগারযারগর স্ক ে 

েম মেতমা 

অপরাি/েঙ্ঘি 1 2 3 4 5 6 7   

9-অিাজযুী়ি অযুপমস্থমত/সু্কল সথন্ক পালান্যা পৃষ্ঠা 39-এর উপমস্থমতর রীমতযীমত 

অযু রণ করুয। উপশস্থশত 

সম্পশেমত েঙ্ঘরির িিয 

োত্ররের িশহষ্কার েরা হরি িা।  

উপমস্থমতর চভ স্তক্ত, 

 িাজকিীর  ুপামরি, 

মকন্িার আদালন্ত সপ্ররণ, 

 মলম ির-সজযান্রল 

কায ুাল়ি, DFACS 

 হা়িতার জযে 

 িাজকিীর  ান্থ 

সযাগান্যাগ করুয  

10-িাি িজযু/প্রন়্িাজযী়ি কি ূুমচ          হা়িতার জযে 

 িাজকিীর  ান্থ 

সযাগান্যাগ করুয 

11-সশ্রণীকন্ক্ষ মিিঙৃ্খলা          

12-সু্কন্ল  ািারণ উপিি/হুিমক/র্ীমত প্রদিযু/গোং-

 ংমিষ্ট কিকুাণ্ড 

       Incident Report যথাযথ SRO 

13-দমূষত/কলুমষত          

14-িাস্তিিূলক িেিস্থা গ্রহন্ণ িেথ ু          

15-দীঘসু্থা়িী মিলম্বতা পষৃ্ঠা 43-এর উপমস্থমতর 

রীমতযীমত অযু রণ করুয। 

উপশস্থশত সম্পশেমত 

েঙ্ঘরির িিয োত্ররের 

িশহষ্কার েরা হরি িা। 

উপমস্থমতর চভ স্তক্ত, 

 িাজকিীর  ুপামরি, 

মকন্িার আদালন্ত সপ্ররণ, 

 মলম ির-সজযান্রল 

কায ুাল়ি, DFACS 

 হা়িতার জযে 

 িাজকিীর  ান্থ 

সযাগান্যাগ করুয 

16-িান্  অন্িার্যী়ি আচরণ           

17- সু্কন্লর  িন়্ি/সু্কল সথন্ক দনূ্র িাইন্র পমরচালযা 

অশভরযাগ িমা েরার আরগ োরত্রর 

সম্পেমগুশের সরঙ্গ সংরযাগ স্থাপি  

        মিক্ষাথীর  ম্পক ু 

18-জ়ুিা সখলা          

19ক-মহং ার পুযরািমৃি/দীঘসু্থা়িী অন্িার্যী়ি 

আচরণ  

       মরন্ া ু সরোন্রল  

19খ-স্থাযী়ি সু্কল/সজলা িোপী লঙ্ঘয         মিক্ষাযমিি চভ স্তক্ত  

20-পামকংু/সিমেক মিমি লঙ্ঘয          

21-সঘারান্েরা করা/অযমিকার প্রন্িি/র্াংচভ র ও 

প্রন্িি 

         

22-র্ভল তথে সদও়িা          

23- ািারণ সযৌয অ দাচরণ/সযৌয হ়িরাময/সযৌয 

প্রকৃমতর  ংিি ু 

        SRO/ মযন্দুমিকার জযে 

 িাজ কিী/মিক্ষাথী  ম্পক ু

মির্ান্গর  ান্থ সযাগান্যাগ 

করুয 

24-োত্র িযাক্তকরণ কান্ডরু মিমি লঙ্ঘয          

25-সপািাক ময়িিািমল লঙ্ঘয পৃষ্ঠা 48এর সপািাক 

ময়িিািমল অযু রণ করুয। 

  

26-অ ুরমক্ষত কায ুািমল         মিক্ষাথীর  ম্পক ু
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অপরাি এিং পশরণাম 
এেটি শেন্ডারগারিমি িা তৃতী়ে কেণীর কোরিা োত্ররে স্ক ে কর্থরে িশহষ্কার িা সাসরপন্ড েরার আরগ মাশি-িা়োডম শসরস্টম অে 

সারপািম (এমটিএসএস) পাুঁচ (5) িা আরও পরপর িা সংরযািিী়ে শেরির িিয পশরচাশেত েররত হরি; অর্থিা যতক্ষণ িা োত্রর োরে 

এেটি অস্ত্র, মােেদ্রিয িা অিযািয শিপজ্জিে যন্ত্র িা যতক্ষণ িা োরত্রর আচরণ অিযািয োত্র িা স্ক ে েমীরের িিয শিপেিিে িা 

হর়ে ওরি। িযশতক্রমিমী শিক্ষা োত্ররের িিয প্ররযািয হরি।  

1. তামােএিংঅিযািযতামােিাতপণয 

 

মিক্ষাথীরা সু্কন্ল িা সু্কল িান্  িা সু্কল সথন্ক দনূ্র সু্কন্লর সকান্যা অযুষ্ঠান্য ইন্লকিমযক ম গান্রি, র্োপর সপয/িোংক, কোযামিমড়িল (cbd) 

সতল, অযুরূপ পণে হ সকান্যা তািাক পণে ( ম গান্রি, ম গার, মচউইং তািাক, যম ে ইতোমদ)  ন্ঙ্গ রাখন্ি যা।  সকাযও মিক্ষাথী, কিী  দ ে 

িা সু্কল পমরদিকু সু্কল মডমিন্ক্টর িামলকাযার্ভক্ত/ইজারা সয়িা  ম্পমিন্ত িা সু্কন্লর সকাযও অযুষ্ঠান্য সু্কন্লর  িন়্ির পন্র, র্াচভ ু়িাল সু্কলমদি  

চলাকালীয, মদন্যর 24 ঘণ্টা,  প্তান্হর  াত মদয (ন্িান্ডরু যীমত JCDAA) সকাযও তািাকজাত পণে িা ইন্লকিমযক ম গান্রি, সর্পার 

সপয/িোঙ্ক িা অযুরূপ িা পণে িেিহার করন্ত অযুন্িামদত যয  উপরন্তু,  ভ্র্োমপংভ্ িা ভ্জমুলংভ্ এর জযে র্োপর সপয/িোঙ্ক এিং জলু এর 

িেিহার এগুন্লার িুাঁ মক  ম্পন্ক ুজ্ঞান্যর অর্ান্ির কারন্ণ মিশু স্বান্স্থের উপর িুাঁ মক  ৃটষ্ট করন্ত পান্র। 

 

এশেরমন্টাশর/শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 1 - সরম্মেি 

 কেরভে 2 - কেৌিে (53-54 পষৃ্ঠা কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

কযসি োত্রোত্রী এই অপরাি েররি তারের ওর়েিশভশত্তে ASPIRE (এেটি িূমপাি প্রশতররািী পারস্পশরে আোিপ্রোিশভশত্তে 

অশভজ্ঞতা) েম মসূশচ www.mdanderson.org/aspire-কত পািারিা হরি। স পাশরিোরী প্রিাসে অিিযই এেটি সমূ্পণ ম েরার সিে 

ম দ্রণ েররিি এিং উপস্থাপি েররিি। 

 

2. কযাগারযাগ রক্ষাোরী বিে যশতি সরোম যার অন্তভভ মক্ত হে কপজিং এর সরোম, কসে কোি, ও়োশে-িশে এিং অি রূপ 

সরোম 

 

মিক্ষাথীরা প্রথাচমলত এিং/িা র্াচভ ু়িাল উপান়্ি মিক্ষা লান্র্র  িন়্ি িা সু্কল িান্  থাকার  ি়ি সকাযও ইন্লকিমযক সযাগান্যান্গর মডর্াই  

িেিহার করন্ি যা, ( মিক্ষাদান্যর অযুন্িামদত উন্েিে োড়া) যার িন্িে রন়্িন্ে সপজার, মিপার, সিািাইল সোয, স্মািু সোয, ও়িামক-িমক এিং 

অযুরূপ মডর্াই  এিং অিিেই সু্কন্লর মিক্ষাগত মিিন্য হিন্ক্ষপ করন্ত িা মযরাপিা  ংমিষ্ট মিপমি ঘিান্ত পারন্ি যা।  পাঠদান্যর  িন়্ি 

লান্ঞ্চর  ি়ি, িা  পমরিতযু, অিে়িয হল এিং অযে সয সকান্যা কাঠান্িািদ্ধ িা কাঠান্িা িমহরূ্তু মযন্দুিযািূলক কিকুাণ্ড অন্তর্ভ কু্ত, তন্ি তা 

এন্তই  ীিািদ্ধ য়ি।  ইন্লকিমযক সযাগান্যান্গর মডর্াইন্ র িোপান্র মিক্ষাথীন্দরন্ক  ি  ি়ি এই মিমিগুমল সিন্য চলন্ত হন্ি:  (1) 

অযুন্িামদত মযন্দুিযািূলক উন্েন্িে োড়া পাঠদান্যর  ি়ি (সু্কল মদি  আযষু্ঠামযকর্ান্ি শুরু সথন্ক সিষ হও়িা পযনু্ত) সোয অিিেই 

 ম্পূণরুূন্প িন্ধ ( াইন্লন্ট িা র্াইন্ব্রি সিান্ড য়ি) থাকন্ি এিং দৃটষ্টর িাইন্র রাখন্ত হন্ি (সু্কন্লর মযন্দুিযা অযু ান্র); (2)  অযনু্িামদত 

মযন্দুিযািূলক উন্েন্িে োড়া সকান্যা সিক্সি িাতাু মিমযি়ি অযনু্িামদত য়ি; (3) মিক্ষাথীর স্বান্স্থের জযে অপমরহায ু িন্ল মযি ুামরত হন্ল 

স্বাস্থেগতর্ান্ি গুরুতর অিস্থা িা অযোযে অস্বার্ামিক পমরমস্থমতন্ত সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপাল মিক্ষাথীন্দর এই মডর্াই  িেিহার করার মিন্িষ অযুিমত 

মদন্ত পান্রয। 

 

িািা-িা/অমর্র্ািকন্ক পাঠদান্যর  ি়িকান্ল তান্দর মিক্ষাথীন্ক সোয করা, ই-ন্িইল, িা সিক্সি সপ্ররণ সথন্ক মিরত থাকন্ত িলা হন্ি।  

জরুমর পমরমস্থমতন্ত, িািা-িা/ অমর্র্ািক সু্কল সোন্যর িািেন্ি মিক্ষাথীর  ান্থ সযাগান্যাগ করন্ত পান্রয।  সু্কন্লর জা়িগা়ি সকান্যা 

ইন্লকিমযক সযাগান্যান্গর মডর্াই   ন্ঙ্গ রাখা একটি মিন্িষ  ুমিিা, অমিকার য়ি।  এ ি প্রতোিার সয সকান্যা লঙ্ঘন্যর েন্ল মডর্াই  জব্দ 

করা হন্ি।  তাোড়া, জব্দ করা মডর্াই  সকিল িািা-িা/অমর্র্ািকন্ক মেমরন়্ি সদ়িা হন্ি। সু্কন্লর জা়িগা িা সু্কন্লর পষৃ্ঠন্পাষকতা়ি আন়্িাস্তজত 

অযুষ্ঠান্য িেস্তক্তগত ইন্লকিমযক মডর্াইন্ র জযে সু্কল দা়িী য়ি।   মিযা অযুিমতন্ত মযম্নমলমখত স্থায  হ সু্কন্লর িন্িে িা সু্কন্লর িয র করা 

অযুষ্ঠান্য ইন্লক্ট্রমযক মডর্াই  িেিহার করন্ল তা সু্কল প্রিা ক িা িন্যাযীত িেস্তক্ত িান্জ়িাপ্ত করন্ত পান্র:  

 

(a) মযরাপিা  ি ো  ৃটষ্টর প্রন্চষ্টা, সু্কন্লর প্রযুস্তক্ত উপকরণ িোহত করার প্রন্চষ্টা চালান্যা, িা সু্কন্লর প্রযুস্তক্ত উপকরন্ণর সক্ষন্ত্র একন্চটি়িা িা 

আন্পা িূলক সকান্যা কিকুান্ণ্ড  ম্পৃক্ত হও়িা; 

 

(b) িেস্তক্তগত িেিহান্রর জযে মডমিন্ক্টর  রিরাহকৃত কস্পম্পউিার সপ্রাগ্রাি,  ফ্টও়িোর িা অযোযে প্রযুস্তক্তর অযুমলমপ করা; অযযুন্িামদত 

োইল ডাউযন্লাড করা; অথিা িেস্তক্তগত লার্ িা িেস্তক্তগত িেি া উন্দোন্গর জযে সু্কন্লর প্রযুস্তক্ত উপকরণ িেিহার করা; 
 

(c) সু্কন্লর িান্ঠ িা িাইন্র সু্কল প্রযুস্তক্তর উপকরণ িেিহারকান্ল িেস্তক্তগত  ম্পমি িা সু্কন্লর  ম্পমির ক্ষমত ািয, তা ধ্বং , র্াংচভ র, িা চভ মর 

করার প্রন্চষ্টা চালান্যা, এ ন্ির হুিমক দায িা প্রকৃতপন্ক্ষ তা করা (এ িরন্যর ঘিযা অিিেই স্থাযী়ি সু্কল পুমলি অমে ারন্ক অিমহত 

করন্ত হন্ি।);  
 

http://www.mdanderson.org/aspire


 

27 

(d) অ ঙ্গত উপাদায  রিরাহ িা প্রদিনু্যর উন্েন্িে িেস্তক্তগত িা সু্কল প্রযুস্তক্তর উপকরণ িেিহার করা িা িেিহান্রর কান্জ অংিগ্রহণ করা। 

অ ঙ্গত উপকরণ পাঠদায িা মিক্ষাগত উন্েিে পূরণ কন্র যা এিং এন্ত মযন্ম্নাক্ত (পীড়ন্য িেিহৃত প্রযুস্তক্তর জযে মিমি 7G সদখুয) 

মিষ়িগুমল অন্তর্ভ কু্ত, তন্ি তা এন্তই  ীিািদ্ধ য়ি: 

 অিালীয, অর্ি, সযাংরা, অিীল, আপমিকর, অশ্রািে,  ুিষ্ট সযৌয িা াঁন্চর, পণগু্রামেক িা হুিমকিূলক তথে/উপাদায; 

 অবিি িা মিপজ্জযক কান্জ  িথযু কন্র; 

 DeKalb County School District, এর কিচুারী িা মিক্ষাথীন্দর িািাগ্রি কন্র; 

  মহং তা়ি  িথযু সযাগা়ি; 

 জ্ঞাত ান্র মিথো, অন্যৌস্তক্তকর্ান্ি মিথো, িা িাযহামযকর তথে িারণ কন্র; অথিা 

 মিশুন্দর ইন্টারন্যি  ুরক্ষা আইয অযুযা়িী  জ্ঞাম়িত অপ্রাপ্তি়িস্কন্দর জযে অযের্ান্ি ক্ষমতকর। (অিিেই স্থাযী়ি সু্কল পুমলি 

অমে ারন্ক এরূপ ঘিযা  ম্পন্ক ুঅিমহত করন্ত হন্ি।) 
 

(e) প্রযুস্তক্তর দাম়িত্বিীল িেিহার, এিং/ অথিা স্থাযী়ি সু্কল প্রিা ন্কর অযুিমত োড়াই অমডও িা মর্জেু়িাল সরকমডংু মডর্াইন্ র িেিহার 

 ম্পমকতু সু্কল কিচুারীন্দর যুস্তক্ত ঙ্গত মযন্দুিযা িা মযন্দুি সিন্য চলার সক্ষন্ত্র অস্বীকৃমত জাযান্যা। 
 

(f) মডমিন্ক্টর কস্পম্পউিার সডিা, সযিও়িাক,ু ম ন্েি, ইন্টারন্যি  ংন্যাগ, ই-সিইল অোকাউন্ট, িা ইন্ট্রান্যি অথিা সকান্যা তৃতী়ি পন্ক্ষর 

কস্পম্পউিার ম ন্েি, সডিা, িা সযিও়িান্ক ুঅযযুন্িামদত অোন্ক্স  লার্ িা অজযু করার প্রন্চষ্টা চালান্যা, সযিয: 

 ক্ষমতকর পমরিতযু  ািয (tampering), মেমিং, িা হোমকং কাযিুি; 

 উন্েিেিূলকর্ান্ি অযোযে িেিহারকারীর পা ও়িাড ু ম্পন্ক ুতথে চাও়িা; 

 মডমিন্ক্টর কস্পম্পউিার সযিও়িাক,ু ম ন্েি, ইন্টারন্যি  ংন্যাগ, ই-সিইল অোকাউন্ট, িা অযে িেস্তক্তন্দর ইন্ট্রান্যি এর কান্ে 

িেিহারকারীর পা ও়িাড ুপ্রকাি করা। তন্ি, মিক্ষাথীরা তান্দর িািািার  ান্থ তান্দর পা ও়িাড ুসি়িার করন্ত পান্র। 

 অযেন্দর পা ও়িাড ুপমরিতযু করা; 

 অযে িেস্তক্তর অোকাউন্ন্টর িািেন্ি লগ ইয করার সচষ্টা করা; 

 মড টিক্ট কতৃকু ব্লক িা মেিার করা উপকরন্ণ অোন্ক্স  লান্র্র সচষ্টা করা; 

 অযুন্িাদয োড়া অযে িেিহারকারীর োইন্ল অোন্ক্স , স িার অযমুলমপ, িা তা পমরিতযু করা; 

 সকান্যা িেিহারকারীর পমরচন়্ির েদ্মন্িি িারণ করা; 

 সকান্যা অোকাউন্ন্টর পা ও়িাড ুিা  যাক্তকারী িেিহার করা, যা  িেিহারকারীর য়ি; অথিা 

 অযেন্দর অোকাউন্ট িা অযোযে কস্পম্পউিার সযিও়িাক ুিা ম ন্েন্ি অোন্ক্স ন্ক িাযচাল কন্র সদ়ি এিয িেিহান্র জমড়ত হও়িা। 
 

দ্রিিয: মপ্রস্তন্সপান্লর িেক্ত অযুিমত িেমতন্রন্ক সু্কন্ল অযে িেস্তক্তর েমি িা মর্মডও িারণ করার অযুিমত সকান্যা িেস্তক্তর সযই। সকান্যা  ি়িই 

সকান্যা মিক্ষাথী সু্কন্লর জা়িগা়ি িা সু্কন্লর পষৃ্ঠন্পাষকতার সকান্যা অযুষ্ঠান্য মিক্ষাথী িা কিচুারীন্দর সকান্যা েমি, মর্মডও িা অমডও সরকমডংু 

িারণ করন্ি যা অথিা মিক্ষাথী িা কিচুারীন্দর সকান্যা েমি, মর্মডও িা অমডও সরকমডংু তান্দর  ম্মমত োড়া  ািাস্তজক সযাগান্যাগ িািেন্ি 

সপাে করন্ি যা। এই মিিায লঙ্ঘয করন্ল মিক্ষাথী সু্কন্লর জা়িগা়ি সকান্যা ইন্লকিমযক সযাগান্যান্গর মডর্াই  িেিহান্রর মিন্িষ  ুমিিা 

হারান্ি। 
 

মিক্ষাথীরা অিিেই র্াচভ ু়িাল িািেন্ি পাঠদান্যর  ি়ি ইন্লকিমযক সযাগান্যান্গর মডর্াই  িা ইন্টারন্যি/ ইন্ট্রান্যন্ির িািেন্ি হুিমক/অ ঙ্গত 

িাতাু এিং/অথিা েমি পাঠান্ি যা। এর েন্ল অতেন্ত গুরুতর সু্কল, িেস্তক্তগত এিং/ অথিা সেৌজদামর পমরণমত হন্ত পান্র। সাইিারি শেং 

সম্পরেম আরও তরর্থযর িিয http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-awareness কেখ ি। 
 

অি রমাশেত শচশেৎসা িা শিক্ষামূেে উরেরিয িযিহার িযশতরররে পািোিোরে শিক্ষার্থীরা ইরেেিশিে শডভাইসসহ িা োডা 

কহডরোি পররত পাররি িা। 

 

এশেরমন্টাশর/শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 1 - সরম্মেি  

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

3. অস্ত্রিস্ত্র, শিরফারে পোর্থ ম, ি ুঁ শেপূণ ম সামগ্রী এিং অিযািয সরোম 

 

দ্রিিয: অরস্ত্রর উপশস্থশত শিক্ষার্থী, শিক্ষে-শিশক্ষো এিং েমীরের কক্ষরত্র শিপে বতশর েরর এিং শিক্ষার পশররিি ও স্ক রের 

স খযাশতর ক্ষশত েররত পারর। রাষ্ট্রী়ে আইি (িন্দ ে ম ক্ত স্ক ে কিাি আইি) অি সারর স্ক ে শডশিক্টগুরোর অিিযই স্ক ে, স্ক রের 

স্পিসর েরা কোরিা অি ষ্ঠারি, স্ক ে চত্বরর িা স্ক ে িারস অস্ত্র িা শিপজ্জিে অস্ত্র আিরে অন্তত এে িের স্ক ে কর্থরে ি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) কোরিা শিপজ্জিে 

অস্ত্র, ি শেপূণ ম িস্তু, িা আরি়োস্ত্র সরঙ্গ রাখরে তা মািয েরর কোরিা শিপজ্জিে অস্ত্র, ি শেপূণ ম িস্তু, িা েঙ্ঘরির আরি়োস্ত্র 

সরঙ্গ 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 ঘিারি। § 20-2- 1184. 

 

A. মিক্ষাথীরা সগাপন্য িা দৃিেিাযর্ান্ি সু্কন্ল, সু্কন্লর জা়িগা়ি, সু্কন্লর পষৃ্ঠন্পাষকতা়ি আন়্িাস্তজত োংিন্য িা সু্কল িান্  সকান্যা 

আন্ি়িাস্ত্র, মিপজ্জযক অস্ত্র িা মিপজ্জযক যন্ত্র/িুাঁ মকপূণ ু িস্তু/অযযুন্িামদত উপকরণ িারণ, পমরচালযা, আয়িয, সপ্ররণ, িা সপ্ররন্ণর 
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কারণ হন্ি যা; িেিহার করন্ি যা িা িেিহার করার হুিমক সদন্ি যা; মিস্তি করন্ি যা, মিস্তি করার সচষ্টা করন্ি যা, িা মিস্তি করার 

চিান্ত করন্ি যা। এন্ক্ষন্ত্র বিি আইময লাইন্ ন্সিারী মিক্ষাথীন্দর জন্যেও সকান্যা িেমতিি সযই। 

 

দ্রিিয: এই আচরণমিমির সক্ষন্ত্র "অস্ত্র" এর  ংজ্ঞান্ত মযন্ম্নাক্ত িস্তুগুন্লা অন্তর্ভ কু্ত, তন্ি তা এন্তই  ীিািদ্ধ য়ি: 

 

I কেশণভভক্ত অস্ত্র: আরি়োস্ত্র/শিপজ্জিে অস্ত্র 

সকান্যা সলাড িা আযন্লাড করা আন্ি়িাস্ত্র িা মিপজ্জযক অস্ত্র। 

O.C.G.A. §20-2-751.1 অযু ান্র, সু্কন্ল I সশ্রণীর অস্ত্র রাখন্ত দৃঢ়প্রমতজ্ঞ এিয মিক্ষাথীন্ক এক িেন্রর জযে সু্কল সথন্ক িমহষ্কার করা 

হন্ি; তন্ি সহ়িামরং অমে ার, প্রিা ক,  ুপামরযন্িন্ন্ডন্ট িা স্থাযী়ি মিক্ষা পষনু্দর কান্ে সকন্ র মর্মিন্ত িমহষ্কান্রর ময়িি পমরিতনু্যর 

অমিকার আন্ে এিং I সশ্রণীর অস্ত্র রাখন্ত দৃঢ়প্রমতজ্ঞ এিয মিক্ষাথীন্ক মিকল্প মিক্ষা পমরন্িন্ি পাঠান্ত অযনু্িাদয প্রাপ্ত। 

আন্ি়িান্স্ত্রর অন্তর্ভ কু্ত হল হোন্ডগায, রাইন্েল, িিগায, িা অযোযে অস্ত্র যা সকান্যা মিন্ফারক িা বিদুেমতক চাজ ুোরা সক্ষপযন্যাগে 

অন্স্ত্র রূপান্তর করা হন্ি িা করা যান্ি। 

মিপজ্জযক অন্স্ত্রর িন্িে সকান্যা িেস্তক্তন্ক আহত িা হতো করার অথিা র্ারী অস্ত্রিস্ত্র ধ্বং  করার িা অযুরূপ কান্জ িেিহান্রর উন্েন্িে  

 ািারণত "রন্কি লঞ্চার", "িাযকুা" িা "মরন্কান়্িলন্ল  রাইন্েল" মহ ান্ি পমরমচত সকান্যা মিন্ফারক িা অমিন্ফারক রন্কি 

মযন্ক্ষপকারী অস্ত্র অন্তর্ভ কু্ত। এই িব্দ োরা  ািারণত  িস্ত্র িামহযী কতৃকু িাযুষন্ক হতাহত করার জযে িা অযুরূপ উন্েন্িে িেিহৃত 

সকান্যা িাতি ম মলন্ডার সথন্ক উচ্চ িস্তক্তর মিন্ফারক মযন্ক্ষপকারী,  ািারণত "িিুার" মহ ান্ি পমরমচত অস্ত্রন্কও িুিান্ি। এই িব্দ োরা 

মিন্ফারণ ঘটিন়্ি িাযুষন্ক আহত করার িা অযুরূপ উন্েন্িে িেিহৃত  ািারণত "হোন্ড সগ্রন্যড" মহ ান্ি পমরমচত অস্ত্রন্কও িুিান্ি। 

 

II কেশণভভক্ত অস্ত্র: শিপজ্জিে িস্তু 

সকান্যা পোন্লি গায, সপইন্ট পোন্লি গায, িা মিমি গায, প্রাচীয আন্ি়িাস্ত্র, প্রাণঘাতী য়ি এিয এ়িারগায, োয গায, সিজার িা 

অযুরূপ সয সকান্যা অস্ত্র যা I সশ্রমণর অন্স্ত্রর  ংজ্ঞা পূরণ কন্র যা; সকান্যা সিাউই, ডাক,ু িোন্ ন্ি, স্পরং যুক্ত েভ মর, মযন্ক্ষপন্যাগে েভ মর, 

দুই িা অমিক ইস্তঞ্চর সব্লড যুক্ত অযে সকান্যা েভ মর; সকান্যা সরজর সব্লড (ন্যিয, স াজা, ময়িমিত,  ন্ঙ্কাচযী়ি, ইতোমদ); িক্সকািার; 

সকান্যা ব্লান্জয (ন্যিয, মিমল িাি, PR-24, যাইি মেক, স্পরং মেক, ব্লোকজোক, িাি); সয সকান্যা আন্ি়িান্স্ত্রর আিরণ িা 

আন্ি়িান্স্ত্রর ম মলন্ডার; সিািা ভ্ দৃি িস্তুভ্; সকান্যা ভ্িাি ুাল আিু ভ্ মডর্াই  িা অিান্ি আন্োমলত হন্ত পান্র এিযর্ান্ি  ংযুক্ত দুই 

িা তন্তামিক দৃঢ় অংি  িন্বন়্ি গটঠত প্রহার করার হামত়িার (ন্যিয, যায চাকু, যায চাক, যায চাহকা, শুমরন্কয, িা লড়াই করার সচইয 

ইতোমদ); মযন্ক্ষপ করা িা  ম্মুন্খ চালান্যার উন্েন্িে কিপন্ক্ষ দু'টি পন়্িন্ট িা পন়্িন্ট যুক্ত সব্লড হ সয সকান্যা মিযোন্ র মডস্ক (ন্যিয, 

চাইমযজ োর, ওমরন়্িন্টাল ডািু, সরাইং োর, ইতোমদ); তন্লা়িার, স াড/ুযাইে সকয, আই  মপক, সচইয, িযুক ও তীর, িাতভ  মযমিতু 

যাকল, থান্ি ুাপ্ল্ামেক, কাঠ িা অযোযে অযুরূপ উপাদায,  ভ্প্রিল িুষ্টোঘাতভ্ করার জযে  আঙু্গল, হাত, িা িুটষ্টন্ত রাখা িস্তু িা যাকন্লর 

িন্তা মিমিি মডর্াই ,  ভ্ইতোমদ, িা সয সকান্যা হামত়িার িা  রঞ্জাি যা অস্ত্র মহ ান্ি িেিহৃত হন্ি িা মিক্ষাথী কতৃকু অস্ত্র মহ ান্ি 

িেিহার করার ইিা রন়্িন্ে মিিা়ি এই আচরণমিমির লঙ্ঘয করার অমর্প্রা়ি মহ ান্ি সু্কল প্রিা য কতৃকু মিন্িমচত। 

 

উপন্রামেমখতগুমল োড়াও, II সশ্রমণর অন্স্ত্রর িন্িে O.C.G.A সিাতান্িক  ংজ্ঞাম়িত সয সকান্যা অস্ত্র ও মিপজ্জযক িস্তু অন্তর্ভ কু্ত। § 16-

11-127.1 এিং 20-2-751, আন্ি়িাস্ত্র এিং মিপজ্জযক অন্স্ত্রর িেমতিি  ান্পন্ক্ষ ( I সশ্রমণ সদখুয)। 

 

III কেশণভভক্ত অস্ত্র: েভ শর/অিযািয অস্ত্র 

দুই ইস্তঞ্চর কি এক েলক মিমিষ্ট সয সকান্যা েভ মর িা  রঞ্জাি, সয সকান্যা আন্ি়িাস্ত্র " দৃি" িস্তু, িা প্ল্ামেন্কর পমরহারন্যাগে সরজর িা 

মলং িি। 

 

শিপজ্জিে সরোম/অিি রমাশেত পে 

মিক্ষাথীরা সগালািারুদ, মিমি, সপইন্ট পোন্লি, CO2 কাতভ নু্জর আতিিাস্তজ ("স্ন্োপ ইি ", "পপা "ু িা "পপ-ইি " োড়া যা মিি  ৃটষ্টকারী 

আচরণ মহ ান্ি মচমিত করা সযন্ত পান্র), িোচ, লাইিার, মেংক সিাি, মপপার সর, সি  (mace) িা অযুরূপ  রঞ্জাি/িস্তু  ন্ঙ্গ রাখন্ি 

যা। এ ি  রঞ্জাি/িস্তু সু্কন্লর কাযিুন্ি মিি এিং মযরাপিা িুাঁ মক  ৃটষ্ট করন্ত পান্র। 

 

দ্রিিয: কোরিা শিক্ষার্থী অিিযই েখরিা কোরিা অস্ত্র স্পি ম িা পশরচােিা  েররি িা।  শিক্ষার্থীরের েখরিা অিযািয শিক্ষার্থীর 

োে কর্থরে অস্ত্র, মােে, অবিি িা অিািা িস্তু গ্রহণ েররত িা িররত িা সম্মত হও়ো উশচৎ িা।  এসি িস্তুর কোরিাটি 

পাও়ো কগরে প্রিাসেরে িািারিি। 
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এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি  

শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

শমডে/হাই স্ক ে এর উরেযারগ কিও়ো পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে:  কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

B. োত্রোত্রীরা পামযর মপিল, পাময অথিা অযে তরল সো াঁড়া যা়ি এিয যন্ত্রপামত, সখলযা িেকু, মদ়িািলাই, লাইিার, সলজার পন়্িণ্টার, 

বিদুেমতক িক সদ়ি এিয  রঞ্জাি, অযোযে  রঞ্জাি যা অযুপযুক্তর্ান্ি িেিহার করন্ল সকান্যা িেস্তক্তর অস্বস্তি/ক্ষমতর কারণ হন্ত পান্র 

এিং/অথিা িা , সু্কল অথিা সু্কন্লর অযুষ্ঠান্য মিি ঘিান্ত পান্র, িেিহার করন্ি যা,  ন্ঙ্গ রাখন্ি যা অথিা যাড়াচাড়া করন্ি যা। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

 

িূযিতম : কেরভে 1 - সরম্মেি 

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

 

িূযিতম : কেরভে 1 - সরম্মেি 

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

4. শিক্ষে-শিশক্ষো, িাস চােে, স্ক রের েম মেতমা অর্থিা স্ক রের অিযািয েমীরের শিরুরে ইচ্ছােৃতভারি িারীশরে শিপীডি 

িারীমরকর্ান্ি আহত, ক্ষমত অথিা আঘাত করার জযে োত্রোত্রী ইিাকৃতর্ান্ি সু্কন্লর সকান্যা কিীন্ক িারন্ি যা িা আিিণ করন্ি যা। 

A.  িারীশরে ক্ষশত/আঘারতর োরণ হ়েশি এমি ইচ্ছােৃত িারীশরে শিপীডি 
শিক্ষার্থীরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো শিক্ষক, স্কুল বাস চালক, স্কুলের আধিকারিক বা অন্য স্কুলের কর্মীদের আঘাত বা আক্রমণ করবে 

না। শিক্ষার্থীরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো শিক্ষক, স্কুল বাস চালক, স্কুলের আধিকারিক বা অন্য স্কুলের কর্মীদের আঘাত, আক্রমণ বা 

বেইজ্জত করার জন্য শরীরে স্পর্শ করবে না বা প্ররোচিত করবে না। এইসব নিয়মের লঙ্ঘন ঘটলে পদক্ষেপ নেয়া হবে, কর্মী মুকুব না করলে 

স্বল্প সময়ের জন্য বরখাস্ত করার সুপারিশও করা হবে। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

 

িূযিতম: কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 
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শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

 

িূযিতম: কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

B. িারীশরে ক্ষশত/আঘাত ঘটির়েরে এমি ইচ্ছােৃত িারীশরে শিপীডি 

O.C.G.A. §16-3-21 অনসুারে শিক্ষার্থীরা নিজেদের আত্মরক্ষা করা ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো শিক্ষক, স্কুল বাস চালক, স্কুলের 

আধিকারিক বা অন্য স্কুলের কর্মীদের আঘাত, আক্রমণ করবে না অথবা ইচ্ছাকৃত শারীরিক আঘাত স্পর্শ §করবে না। 

 

এশেরমন্টাশর/শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

 

িূযিতম: কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

কস্টি এর আইরি িো আরে কয োত্র অর্থিা োত্রীর শিরুরে যশে শিক্ষে-শিশক্ষো, স্ক ে িারসর চােে, স্ক রের েম মেতমা অর্থিা স্ক রের 

েমীরে িারীশরে শিপীডি েরর তাুঁরে িারীশরেভারি আহত েরা, ক্ষশত অর্থিা আঘাত েরররে িরে অরপক্ষােৃত িযাপে 

সাক্ষযপ্রমাণ পাও়ো যা়ে, তাহরে কসই োত্র িা োত্রীরে পািশেে স্ক রে পডার িিয তার কযাগযতার সম়েোরের িাশে সমর়ের িিয 

স্থা়েী িশহষ্কার েরা হরি (O.C.G.A. § 20-2-751.6). এই আইয সগ্রড K-12 এর  ি োত্রোত্রীর জযে প্রন্যাজে। স্থা়িী িমহষ্কান্রর  ি়িকান্লর জযে 

শুযাময কিকুতাু োত্র িা োত্রীন্ক সকান্যা মিকল্প মিক্ষা কি ূুমচন্ত রাখন্ত পান্রয। যমদ োত্র িা োত্রী মকণ্ডারগান্িুয সথন্ক অষ্টি সগ্রড এর িন্িে 

থান্ক, তাহন্ল শুযাময কিকুতাু স ই োত্র িা োত্রী হাই সু্কল সগ্রড-এ সপৌৌঁোন্ল সকান্যা  ি়ি তার যাি পুযরা়ি তামলকার্ভক্ত করার মিষ়িটি অযুন্িাদয 

করন্ত পান্রয। এোড়াও, যমদ োত্র িা োত্রী মকণ্ডারগান্িুয সথন্ক ষষ্ঠ সগ্রড এর িন্িে থান্ক এিং সকান্যা মিকল্প মিক্ষা কি ূুমচ লর্ে যা হ়ি, তাহন্ল 

শুযাময কিকুতাু স ই োত্র িা োত্রীন্ক সকান্যা  ুপামরিকৃত  িন়্ি সু্কন্ল পুযরা়ি র্মত ুহও়িার অযুিমত মদন্ত পান্রয। 

 

5. মে, মােে ও অিযািয অবিি/শিশষে মােে* 

 

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

রাষ্ট্রী়ে আইি অি সারর মে ও মে িাতী়ে পািী়ে, মাশরি ়োিা, কমশডেযাে মাশরি ়োিা, কপ্রসজক্রপিরির ওষ ি, শিিা 

কপ্রসজক্রপিরির ওষ ি, াারগর অি রূপ, ইিহযারেন্ট, শপে, িযািরেি, েযাপস ে, শসরেটিে মােে এিং অিযািয সমি আইশি ও 

কিআইশি ওষ ি, শিশষে মােে।  অপ্রািি়েস্করের মেযপাি, মাশরি ়োিা ও অিযািয মােে কি়ো কিআইশি ও ক্ষশতের। 

 

মরি রাখরিি: কোরিা সম়ে কোরিা োত্র িা োত্রী মােেদ্রিয স্পি ম েররি িা অর্থিা িাডাচাডা েররি িা। োত্রোত্রীরা েখিই অিয 

কোরিা োত্রোত্রীর োে কর্থরে অস্ত্রিস্ত্র, মােেদ্রিয, কিআইশি অর্থিা অিািা জিশিস কিরি িা অর্থিা হারত িররত রাজি হরি িা। 

যশে এই িররির কোরিা জিশিস পাও়ো যা়ে, তাহরে প্রিাসেরে িািাি। 

 

A. মােে শিক্র়ে িা শিশে 

শিক্ষার্থীরা মাদক বিক্রি করার প্রচেষ্টা বা বিক্রয় করার ইচ্ছা বা বিলি করার প্রচেষ্টা বা বিলি করার ইচ্চা প্রকাশ করবে না অথবা 

মাদক বিক্রেতা, ক্রেতা, বিতরণকারী বা প্রাপক হবারও প্রচেষ্টা বা ইচ্ছা প্রকাশ করবে না। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

 

িূযিতম: কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

 

িূযিতম: কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 – শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

B. মােেদ্রিয সরঙ্গ রাখা/িযিহার েরা/তার প্রভারি র্থাো 

োত্রোত্রীরা িাদকিিে অথিা সয  ািগ্রী িাদকিন্িের প্রমতমযমিত্ব কন্র অথিা যান্ক োত্রোত্রীরা িাদকিিে িন্ল িন্য কন্র তা  ন্ঙ্গ রাখন্ি 

যা, িেিহার করন্ি যা অথিা িেিহার করার সচষ্টা করন্ি যা অথিা তার প্রর্ান্ি থাকন্ি যা। োত্রোত্রীরা িাদকিিে অথিা সয  ািগ্রী 

িাদকিন্িের প্রমতমযমিত্ব কন্র অথিা যান্ক োত্রোত্রীরা িাদকিিে িন্ল িন্য কন্র তা  ন্ঙ্গ রাখন্ত, িেিহার করন্ত অথিা িেিহার করার সচষ্টা 
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করন্ত অথিা তার প্রর্ান্ি থাকার জযে অযে সকান্যা িেস্তক্তন্ক আিন্ত্রণ করন্ি যা অথিা সপ্রান্রামচত করন্ি যা। োত্রোত্রীরা ইিাকৃতর্ান্ি 

সকান্যা আইময  ািগ্রীর গন্ধ শুাঁকন্ি যা, শ্বান্ র  ন্ঙ্গ গ্রহণ করন্ি যা অথিা িরীন্র প্রন্িি করান্ি যা অথিা অযে সকান্যা িেস্তক্তন্ক এিযর্ান্ি 

তার গন্ধ শুাঁকন্ত, শ্বান্ র  ন্ঙ্গ গ্রহণ করন্ত আিন্ত্রণ করন্ি যা অথিা প্রন্রাচযা সদন্ি যা যা তার অমর্ন্প্রত উন্েন্িের  ন্ঙ্গ  ািঞ্জ েপূণ ু য়ি, 

যার িন্িে আন্ে যখপামলি, িন্ডল মিিায বতমরর আঠা, হাত জীিাণুিূযে করার  ািগ্রী ইতোমদ যমদও তামলকাটি এর িন্িেই  ীমিত য়ি। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

যূেযতি: কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

যূেযতি: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি  

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

মরি রাখরিি: যশে কোরিা োত্র িা োত্রীরে অিযরের শিরাপত্তার স স্পি ি ুঁ শের োরণ শহরসরি গণয েরা হ়ে, তাহরে তার সম্ভািয 

েীঘ মরম়োশে সামশ়েে িশহষ্কার/েীঘ মরম়োশে িশহষ্কাররর িিয শপ্রজেপাে স পাশরিরিিরডণ্ট/মরিািীত প্রশতশিশির 

োে কর্থরে শডশিক্ট এর আইিসম্মত বিি প্রজক্র়োর শুিাশিরত পািারিার িিয অি ররাি েররত পাররি। 

 

প্রর্থম অপরাি: শিক্ষার্থীর সরঙ্গ চভ জক্ত েরর 10 শেি স্ক ে কর্থরে িরখাি েরা হ়ে।  যশে িািা-মা/অশভভািে ও শিক্ষার্থী াাগ-

এডভ রেিি কপ্রাগ্রাম Growing Responsibly, Increasing Possibilities (GRIP)-রত কযাগ শেরত সম্মত হ়ে তাহরে, GRIP কপ্রাগ্রাম 

সেেভারি সমূ্পণ ম েররে 10 শেরির মরিয 5 শেি ম ে ি েরা হরি এিং চভ জক্ত োয মেশর র্থােরি। যশে GRIP কপ্রাগ্রাম সেেভারি 

সমূ্পণ ম িা েরা হ়ে, তাহরে সমূ্পণ ম 10 শেি িরখারির শসোন্ত িহাে র্থােরি ও চভ জক্ত আররাপ েরা হরি। এই শিেল্পটি এশেরমন্টশর, 

শমশডে ও হাই স্ক রের শিক্ষার্থীরের িিয েভয। 

 

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

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

পািারিা হরি যারত েীঘ মরম়োশে সামশ়েে িশহষ্কার অর্থিা স্থা়েী িশহষ্কার অররাশপত হরত পারর অর্থিা কোরিা শিেল্প স্ক রে 

পািারিা হরত পারর। 

 

শিরেমশিত ঔষি 

প্রেসক্রিপশনে থাকা ওষুধ ব্যবহার করতেই হবে এমন শিক্ষার্থীর বাবা-মাকে স্কুল প্রশাসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় 

ওষুধের নথি সহ স্কুল ডিস্ট্রিক্টের উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় সট্ুডেনট্ প্রোটোকল, নিয়ম ও নথি সমপ্র্কিত তথ্য 

ডিস্ট্রিক্ট নীতি JGCD, বিধি JGCD-R(1) এবং ফরম JGCD-E(1)-এ দেয়া আছে। বিনা প্রেসক্রিপশনের ওষুধ সহ কোনো ওষুধ রাখা বা ব্যবহার 

করার আগে অবশ্যই স্কুলের থেকে অনুমতি নিতে হবে। শিক্ষার্থীরা স্কুল চত্বর, স্কুল বাস বা স্কুলের স্পনসর করা অনুষ্ঠানে CBD বা লো-

THC অয়েল সহ মেডিক্যাল মারিজুয়ানা রাখতে পারবে না। 

দ্রষ্টব্য: স্টেটের আইন অনুসারে, হাাঁপানি, প্রাণঘাতী অ্যালার্জি বা ডায়াবেটিস থাকা শিক্ষার্থীরা স্কুলে ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন ও বাবা-মায়ের 

লিখিত অনুমতি দিয়ে প্রয়োজন মতো তাদের ইনহেইলার, অটো-ইঞ্জেকশনেবল এপিনেফ্রিন এবং ডায়াবেটিস পরীক্ষা ও চিকিৎসার জনয্ 

প্রয়োজনীয় সরঞজ্াম নিয়ে যেতে পারে ও ব্যবহার করতে পারে। যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দেশের বাইরে অটো-ইঞ্জেকশনেবল এপিনেফ্রিন বা 

অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তির পদক্ষেপ নেয়া হতে পারে। 

 

C. মােেদ্রিয সম্পশেমত উপেরণ সরঙ্গ রাখা এিং/অর্থিা িণ্টি 

কোনো শিক্ষার্থী মাদক-সংশ্লিষ্ট বস্তু সহ পারাফার্নেলিয়া সঙ্গে রাখবে না অথবা বিতরণ করবে না। শিক্ষার্থীর অধিকার ও দায়িত্ব 

সম্বলিত এই শিক্ষার্থী আচরণবিধি এবং চরিত্র উন্নয়ন পুস্তিকায় ব্যবহৃত "ড্রাগ-সংশ্লিষ্ট বস্তু" এর মধ্যে রয েছে পাইপ, ওয াটার 

পাইপ, ক্লিপ, রোলিং পেপার, স্কেল, ছোট ব্যাগ, গ্রাইন্ডার এবং মাদক দ্রব্যের সাথে ব্যবহৃত বা ব্যবহার সম্পর্কিত (যেমন ভ্যাপর 

পেন, ভ্যাপর ট্যাঙ্ক, জুল, ইত্যাদি) বা অন্যান্য বস্তু, তবে তা এতেই সীমাবদ্ধ নয । 

 

* এই অপরািটি শুি  মােেদ্রিয সম্পশেমত উপেরণ সংক্রান্ত।  অপরাি 5 – A/B -কত মােেদ্রিয, মে অর্থিা অিযািয সামগ্রী সরঙ্গ 

রাখা, িযিহার, িণ্টি এিং শিজক্র শিষর়ে িো হর়েরে। 
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এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

প্রর্থম অপরাি: শিক্ষার্থীর সরঙ্গ চভ জক্ত েরর 10 শেি স্ক ে কর্থরে িরখাি েরা হ়ে, তরি পাুঁচ শেি িরখাি এডারিার িিয উপরর 

কযমি আরোচিা েরা হর়েরে কসই মরতা Growing Responsibly, Increasing Possibilities (GRIP) কপ্রাগ্রারম অংি কি়োর শিেল্পও 

র্থােরি।  এই শিেল্পটি এশেরমন্টশর, শমশডে ও হাই স্ক রের শিক্ষার্থীরের িিয েভয 

 

2়ে এিং পরিতী অপরাি: োত্র িা োত্রীরে স্ক ে কর্থরে 10 শেরির িিয সামশ়েে িশহষ্কার েরা হ়ে। 

 

6. সম্পশত্ত 

 

A. স্ক ে, সরোশর িা িযজক্তগত সম্পশত্ত ধ্বংস/ক্ষশত/ধ্বংসাত্মে োি/আগুি োগারিা, তার প্ররচিা অর্থিা েরার ভ়ে কেখারিা 

শিক্ষার্থী স্কুলের কোনো সরকারি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষট্ করার চেষ্টা করবে না, হুমকি দেবে না বা ধ্বংস, ভাঙচুর, নষ্ট করবে না 

বা আগুন লাগাবে না। 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

যূেযতি: কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি   

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

মরি রাখরিি: পড ়োর িযিহারর যশে স্ক ে সম্পরের কোরিা ক্ষশত হ়ে তার ক্ষশতপূরণ শেরত িা প িরুোর েররত হরি সংশশ্লি 

পড ়োরে। 

 

B. চভ শর/ডাোশত/শসুঁি কেরি চভ শর/রিারি ে ম/চভ শর েরার সম্পশত্ত সরঙ্গ রাখার িািি ঘিিা, প্ররচিা অর্থিা ভ়ে কেখারিা 

শিক্ষার্থীরা চুরি, প্রতারণা করে চুরি চাাঁদাবাজি, ডাকাতি; চুরি সম্পত্তি বা হারানো সম্পত্তি দখলের মতো কাজে যুক্ত হবে না, করার 

প্রচেষ্টা করবে না বা হুমকি দেবে না। এটি সরকারি, স্কুল, ডিস্ট্রিক্ট ও ব্যক্তিগত মালিকাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 

শিক্ষার্থীরা চুরি যাওয়া বা জাল অর্থ/চেক/মানি অর্ডার/ব্যাঙ্ক বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবে না, নিজের কাছে রাখবে না এবং/অথবা 

বিলি করবে না। 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 
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10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

দ্রিিয: স্ক রে র্থাোোেীি তার শিক্ষার্থীর োররণ স্ক ে, শডশিক্ট িা িযজক্তগত সম্পশত্তর কয কোরিা ক্ষশত িা তার সারর্থ সম্পশেমত 

ক্ষশতর িিয শিক্ষার্থীরে অিিযই ক্ষশতপূরণ শেরত হরি। শিক্ষার্থীর শিশে েরা চভ শর িা িাে অর্থ ম, কচে, মাশি অডমার, িযাঙ্ক 

োডম িা কক্রশডি োডম িা এগুশের িযিহাররর েরে কোরিা আশর্থ মে ক্ষশত হরে শিক্ষার্থীরে অিিযই তার ক্ষশতপূরণ শেরত হরি। 

 

C. পািযপ িে, শমশড়ো কসণ্টাররর সামগ্রী, েমশপউিার যন্ত্রপাশত/িযিহার 

শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই, মিডিয়া সেনট্ারের সামগ্রী বা কম্পিউটার বা কম্পিউটার সমপ্র্কিত সরঞ্জাম ও সামগ্রী সহ ডিস্ট্রিক্টের মালিকাধীন 

প্রযুক্তি নষ্ট, ধ্বংস এবং/অথবা অসাধু উপায়ে ব্যবহার করবে না। প্রযুক্তির অপব্যবহারের মধ্যে ইন্ট্রানেট বা ইনট্ারনেটের অসাধ ু

ব্যবহার/হ্যাকিং অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা কেবল এতেই সীমিত নয়। 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

মরি রাখরিি: পড ়োরের োয মেোরপ যশে স্ক ে সম্পশত্তর শেেভ  িি হ়ে তাহরে তার ক্ষশতপূরণ শেরত হরি সংশশ্লি পড ়োরের। 

বিে যশতি মািযম িযিহার েরর কয কোরিা িররির ভ়ে কেখারিা (সাইিার মািযরম ভ়ে কেখারিা/শপেভ  কিও়ো), স্ক রের সরোম, 

স্ক রের কিিও়োেম, ই-কমে িযিস্থা িযিহার েরর হুমশে এিং/অর্থিা হ়েরাশি অর্থিা স্ক রে এই িররির ঘিিা ঘিারিা েরিারভারি 

শিশষে। 

 

7. ভ়ে কেখারিা/িাট্টামস্করা েরা, আক্রমণ েরা, োত্রোত্রী, স্ক রের েমী, স্ক রের অশতশর্থরে অিযা়েভারি মাররিার েরা 

A. আক্রমণ 

োত্রোত্রীর িারীমরক  ংন্যাগ ঘটিন়্ি িা যা ঘটিন়্ি মিক্ষক-মিমক্ষকা, প্রিা ক, সু্কল িান্ র চালক, সু্কন্লর অযোযে কিী, অযোযে 

োত্রোত্রীন্ক সিৌমখকর্ান্ি হুিমক সদন্ি যা এিং/অথিা র়্ি সদখান্ি যা; তারা িারীমরকর্ান্ি িি ু যা কন্র এই িরন্যর সকান্যা িেস্তক্তন্ক 

আঘাত করার সচষ্টা করন্ি যা; অথিা এিয তকমুিতক ুএিং/অথিা পদন্ক্ষপ সযন্ি যা যান্ত ওই  ি িেস্তক্তর র়্ি পাও়িার অথিা তৎক্ষণাৎ 

িারীমরক ক্ষমতর যুস্তক্ত ম্মত কারণ থান্ক। 

 

মরি রাখরিি: সাক্ষীরের হুমশে কেও়োর অর্থ ম হে স্ক ে কর্থরে স্থা়েী িশহষ্কার। 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  
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সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

B. সািারণ মাররিার/মারশপি/আঘাত েরা 

 োত্রোত্রীরা মিক্ষক-মিমক্ষকা, প্রিা ক, িান্ র চালক, সু্কন্লর অযোযে কিী এিং/অথিা অযোযে োত্রোত্রী অথিা িেস্তক্তর  ন্ঙ্গ িারমপি, 

আঘাত করা, লামথ িারা, গুাঁ ন্তা িারা, সঠলা, কািন্ড় সদও়িা অথিা িারীমরকর্ান্ি িি ু করার সচষ্টা করন্ি যা। 

 

মরি রাখরিি: যশে ঘিিার সরঙ্গ স্ক রের কোরিা েমীর প্রশত ইচ্ছােৃত িারীশরে সংস্পি ম য ক্ত র্থারে যার কর্থরে িারীশরে 

ক্ষশত/আঘাত িাও ঘরি র্থারে, তাহরেও অপরাি #4ে দ্রিিয। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি    

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

C. কিআইশি িারীশরে সংস্পি ম 
শিক্ষার্থীরা শিক্ষক, প্রশাসক, বাস চালক, অন্যান্য স্কুল কর্মী, অন্য শিক্ষার্থী বা স্কুলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের চোখ 

কালো হয়ে যাওয়া, ঠোাঁট ফুলে যাওয়া বা মুখের বা শরীরের কোনো স্থানে কালশিটে হওয়ার মতো কোনো রকম শারীরিক আঘাত করবে না। 

 

মরি রাখরিি: যশে ঘিিার সরঙ্গ স্ক ে শডশিক্ট এর কোরিা েমীর প্রশত ইচ্ছােৃত িারীশরে সংস্পি ম য ক্ত র্থারে যার কর্থরে 

িারীশরে ক্ষশত/আঘাত িাও ঘরি র্থারে, তাহরেও অপরাি #4b দ্রিিয। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

D. তীব্রতর আক্রমণ 
শিক্ষার্থীরা শিক্ষক, প্রশাসক, বাস চালক, অন্যান্য স্কুল কর্মী, অন্য শিক্ষার্থী বা স্কুলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদেরকে 

শারীরিক আঘাত লাগতে পারে এমন কোনো প্রাণঘাতি অস্ত্র বা বিপজ্জনক জিনিস ব্যবহার করে হুমকি দেবে না। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 
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শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

E. কিশি রেম মাররিার 
শিক্ষার্থীরা শিক্ষক, প্রশাসক, বাস চালক, অন্যান্য স্কুল কর্মী, অন্য শিক্ষার্থী বা স্কুলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের শরীর 

অকেজো করে বা তার শরীর বিক্ষত করে বিদ্বেষপ র্ণভাবে শারীরিক ক্ষতি করবে না। 

 

এশেরমন্টাশর/শমশডে/হাই স্ক রে পশরণশত: 

িূযিতম: কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

িষ্টিে: যমদ সু্কল মডমিক্ট কিীর উপর িারীমরক আঘান্তর ঘিযা ইিাকৃতর্ান্ি হ়ি তাহন্ল অপরাি #4b সদখুয। 

 

F. পারি োুঁশডর়ে আরে এমি োউরে মাররিার 

োত্রোত্রীরা এিয সকান্যা িারন্িান্রর ঘিযার  ন্ঙ্গ যুক্ত হন্ি যা যা তারা শুরু কন্রময। সয োত্র িা োত্রী িারমপি শুরু কন্রময স  যমদ 

স ই ঘিযা়ি যুক্ত হন়্ি যা়ি, তাহন্ল স  িারন্িান্রর ঘিযা়ি পান্ি দা াঁমড়ন়্ি থাকার দান়্ি অমর্যুক্ত হন্ি।  এই অপরান্ির িন্িে আন্ে, অযে 

সকান্যা োত্রোত্রীন্ক িারা অথিা লামথ িারা যখয স ই োত্র িা োত্রী আন্রক জয োত্র িা োত্রীর  ন্ঙ্গ লড়াই করন্ে, যমদও তামলকাটি 

এর িন্িেই  ীমিত য়ি। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 2 - কেৌিে (47-48 পৃষ্ঠা কেখ ি) 

  কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

  কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

G. উৎপীডি/হ়েরাশি/শিপীডি েরা 
শিক্ষার্থীরা অন্য কোনো শিক্ষার্থীকে পাঠক্রম বহির্ভ ত কর্মকাণ্ডের (ক্রীড া দল, ব্যান্ড, ইত্যাদি) সদস্যরা মিলে বিরক্ত করা সহ 

কোনো র পেই শারীরিক বা মানসিক আঘাত করবে না অথবা হুমকি দেবে না, ভয় দেখাবে না, হয়রানি করবে না। স্কুলের আধিকারিককে জানানো 

বা তাাঁরা অন্য কোনো উপায়ে জেনে থাকলে প্রতিটি উৎপীড ন/হয়রানি/নিপীড ন করার ঘটনার ব্যবস্থা নেবেন। 

 

ভ়ে কেখারিা 

 

উৎপীড়য করা হল এিয কাজ যা:  

a. অযে িেস্তক্তর উপর আঘাত আযার সকাযও ইিাকৃত প্রন্চষ্টা িা হুিমক; 

b. সকান্যা ইিাকৃত িস্তক্তর প্রদিযু যার েন্ল আিান্ন্তর র়্ি লাগন্ত পান্র িা তাত্ক্ষমণক িারীমরক ক্ষমত হন্ত পান্র; অথিা 

c. সকান্যা িেস্তক্তন্ক হুিমক, হ়িরাময, িা র়্ি সদখান্যার উন্েন্িে করা সকান্যা ইিাকৃত মলমখত, সিৌমখক িা িারীমরক কাজ, যার েন্ল: 

i. িারীমরক ক্ষমত হ়ি; 

ii. মিক্ষাথীর পড়ান্িাযার সক্ষন্ত্র  ি ো বতমর কন্র; 

iii. এতিাই তীব্র, অমিচল িা মি ্তৃত সয এটি একটি র়্িঙ্কর িা আিঙ্কাজযক মিক্ষািূলক পমরন্িি বতমর কন্র; অথিা 

iv. সু্কন্লর  ুিঙৃ্খলা কিকুাণ্ডন্ক র্ঙ্গ কন্র। 

 

উৎপীড়য করা হল স ই ি কাজ যা সু্কল চত্বন্র, সু্কন্লর যান্য, সু্কল িা  েন্প িা সু্কন্লর অযুষ্ঠায িা কিকুান্ণ্ড িা সকান্যা কস্পম্পউিার, 

কস্পম্পউিার ম ন্েি, কস্পম্পউিার সযিও়িাক ুিা স্থাযী়ি সু্কল ম ন্েন্ির অযোযে ইন্লক্ট্রমযক প্রযুস্তক্তর িািেন্ি অোন্ক্স  করা তথে িা 

 ফ্টও়িোর িেিহার কন্র করা হ়ি। 
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ভ়ে কেখারিার উোহরণ হে শিম্নশেশখতগুশে যশেও তাশেোটি এর মরিযই সীশমত ি়ে: 

 অিামঞ্ছত মপেন্য লাগা অথিা গালাগামল সদও়িার িত সিৌমখক আিিণ; 

 কথা এিং/অথিা অঙ্গর্মঙ্গর িািেন্ি হুিমক সদও়িা, মিদ্রূপ করা এিং র়্ি সদখান্যা; 

  রা মর িারীমরক  ংিি ু সযিয িারা অথিা িাক্কািামক্ক করা; 

 িারীমরক মযপীড়য এিং/অথিা আিিণ; 

  াইিার-এ মপেভ  সযও়িা অথিা এিয আচরণ যার িািেন্ি একজয মিন্িষ িেস্তক্তন্ক উন্েি কন্র িব্দ, মচত্র অথিা র্াষা পাঠান্যা হ়ি 

অথিা পাঠান্যার কারণ হ়ি, অথিা ই-সিল িা বিদুেমতয সযাগান্যান্গর িািেন্ি পাঠান্যা হ়ি এিং যা স ই িেস্তক্তর যন্থষ্ট িাযম ক 

যন্ত্রণার কারণ হ়ি। 

  াইিার িািেন্ি র়্ি সদখান্যা অথিা মডস্তজিাল প্রযুস্তক্ত িেিহার কন্র, যার অন্তর্ভ কু্ত হল ই-সিল, ব্লগ, স ািোল সযিও়িামকংু ওন়্িি াইি 

(সযিয, Instagram, Twitter, Facebook ইতোমদ), চোিরুি, সিকে এিং ইযেোণ্ট সিন্ স্তজং, যমদও তামলকাটি এর িন্িেই  ীমিত 

য়ি, ইিাকৃত, আিিণাত্মক এিং িারিার হ়িরাময অথিা র়্ি সদখান্যা; 

 গুজি অথিা মিথো প্রচার; 

 মপেভ  সযও়িা; 

 জয িন্ক্ষ অিিাযযা করা; 

  ািাস্তজকর্ান্ি আলাদা কন্র সদও়িা; 

 িাম ন়্ি আদা়ি করা অথিা  ুন্কৌিন্ল কায ুম স্তদ্ধ যার িন্িে আন্ে প্রন্রাচযা এিং/অথিা জলুুি; 

 কোন্িরা অথিা কোন্িরা সোয িেিহার কন্র োত্রোত্রী অথিা সু্কন্লর কিীন্দর লজ্জাজযক অথিা অযযুন্িামদত েমি সতালা এিং 

স গুমল অযেন্দর িন্িে িণ্টয করা অথিা অযলাইয-এ সপাে করা; 

 গালাগামল মদন়্ি অথিা হুিমক মদন়্ি সিকে সিন্ জ অথিা ইযেোণ্ট সিন্ জ পাঠান্যা; এিং 

 অযে োত্রোত্রীন্দর িন্িে গুলগল্প এিং গুজি েড়ান্যার জযে ওন়্িি াইি িেিহার করা। 

 

সাইিারি শেং 

 

 াইিারিমুলং হল স ল সোয, কস্পম্পউিার, এিং িোিন্লি এর িত মডস্তজিাল মডর্াই  োরা  ংঘটিত পীড়য। কু্ষন্দ িাতাু, সিক্সি, এিং 

অোমপ্ল্ন্কিন্যর িািেন্ি, িা  ািাস্তজক গণ-িািেি, সোরাি িা সগি সখলার িািেন্ি অযলাইন্য  াইিারিুমলং  ংঘটিত হন্ত পান্র, সযখান্য 

িাযুষ মিষ়িিস্তু সদখন্ত, তান্ত অংিগ্রহণ করন্ত িা তা সি়িার করন্ত পান্র। অযে কান্রা  ম্পন্ক ুসযমতিাচক, ক্ষমতকর, মিথো, িা জঘযে 

মিষ়িিস্তু সপ্ররণ, সপাে করা িা সি়িার করা  াইিারিুমলং এর অন্তর্ভ কু্ত। এন্ত অযে কান্রা  ম্পন্ক ুমিব্রতকর িা অপিাযজযক একান্ত 

িা িেস্তক্তগত তথে সি়িার করািা অন্তর্ভ কু্ত হন্ত পান্র। মকেভ   াইিারিুমলং  ীিা অমতিি কন্র সি-আইময িা অপরািিূলক আচরন্ণর 

িন্িে পন্ড়। (www.stopbullying.gov) 

 

সাইিারি শেং এর উোহররণর মরিয রর়েরে (তরি তা এরতই সীমািে ি়ে): 

 

  াইিারেমকং িা ই-সিইল িা ইন্লকিমযক সযাগান্যাগ িেিহার কন্র সকান্যা মিন্িষ িেস্তক্তন্ক উন্েিে কন্র িা তার  ম্পন্ক ুএিয 

িব্দ, েমি, িা র্াষা জ্ঞাপয/সপ্ররণ করা, িা তা করার কারণ  ৃটষ্টর  ন্ঙ্গ জমড়ত হও়িা যা র্ভক্তন্র্াগীর উন্েখন্যাগে িাযম ক কন্ষ্টর 

কারণ ঘিা়ি; 

  াইিারিমুলং িা ইন্িইল, ব্লগ, স ািোল সযিও়িামকংু ওন়্িি াইি (সযিয, ইন্সিাগ্রাি, িভইিার, সে িুক, ইতোমদ), চোি রুি, সিক্সি এিং 

তাৎক্ষমণক িাতাু সপ্ররন্ণর িত মডস্তজিাল প্রযুস্তক্ত িেিহান্রর িািেন্ি উন্েিেিূলক, িত্রুতািূলক এিং িেস্তক্তন্ক িার িার হ়িরাময করা 

ও হুিমক প্রদায (এন্তই  ীিািদ্ধ য়ি); 

 

হ়েরাশি 

 

োত্রোত্রীরা অিয োত্রোত্রীরের হ়েরাশি েররি িা অর্থিা তারের কোরিা প্রোর িারীশরে, কমৌশখে অর্থিা অরমৌশখে 

হ়েরাশি ঘিারি িা। 

 

হ়িরাময এিয সকান্যা অপরািিূলক আচরণ (িারীমরক, সিৌমখক,  ািাস্তজক, িাযম ক এিং/িা  ম্পকিূুলক) মহন্ ন্ি  ংজ্ঞাম়িত হ়ি, যা 

ইিাকৃত সকান্যা মযমদুষ্ট িেস্তক্ত িা িেস্তক্তন্গাষ্ঠীন্ক আিিণ কন্র। হ়িরামযর িন্িে অযে জামত, িি ু, মলঙ্গ, অক্ষিতা, জাতী়িতার িূলন্ক 

লক্ষে কন্র ইিাকৃতর্ান্ি এই আচরণ করার িন্তা মিষ়ি অন্তর্ভ কু্ত থাকন্লও তা এন্তই  ীমিত য়ি। 

 

হ়েরাশির উোহরণ হে শিম্নশেশখতগুশে যশেও তাশেোটি এর মরিযই সীশমত ি়ে: 

 

 হ়িরাময অথিা র়্ি সদখান্যা যার অযুন্প্ররণা হল িািি অথিা অযুরূ্ত বিমিষ্টে সযিয জামত, িণ ু, জামতগত পমরচ়ি, িি ু, মলঙ্গ, 

প্রমতিন্ধকতা, ি়ি , মলঙ্গমর্মিক পমরচ়ি, সযৌয অমর্িুখীযতা, িংিপমরচ়ি, জামতগত উৎপমি, িারীমরক বিমিষ্টে, আথ ুািাস্তজক 

অিস্থায, িারীরক অথিা িাযম ক  ািথেু অথিা অযে সকান্যা প্রন্র্দ ৃটষ্টকারী বিমিষ্টে; 

 জয িন্ক্ষ অিিাযযা করা; 

  ািাস্তজকর্ান্ি আলাদা কন্র সদও়িা; 

 

িাট্টামস্করা 

 

http://www.stopbullying.gov/
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োত্রোত্রীরা অিয োত্রোত্রীরের শির়ে িাট্টামস্করা েররি িা অর্থিা তারের সরঙ্গ কোরিা প্রোর িারীশরে, কমৌশখে অর্থিা 

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

কহজিং িেরত এমি শেেভ  প্রর্থা ও অিযািয োয মেোপ খািারিা কিািা়ে যারত হ়েরাশি, গাোগাশে িা অপমাি েরর  কোরিা 

িযজক্তরে এেটি কগাষ্ঠীর মরিয তার স্থাি কোর্থা়ে তা ি জির়ে কে়ো হ়ে। কোরিা িযজক্ত অংিগ্রহণ েররত ইচ্ছভে কহাি িা িাই 

কহাি শতশি উৎপীডরির শিোর হরত পাররি। 

 

িাট্টামস্করার উোহরণ হে শিম্নশেশখতগুশে যশেও তাশেোটি এর মরিযই সীশমত ি়ে: 

 

 িারীমরক িা সিৌমখক ক্ষমত/অিিাযযা/গালাগামল; 

 উৎপীড়য, হ়িরাময িা র়্ি সদখান্যার জযে িেস্তক্তগত  ম্পমি যষ্ট কন্র সদ়িা/চভ মর করা; 

 জয িন্ক্ষ অিিাযযা করা; 

 িা াময/আমিপতে মিিার; 

 

সু্কন্লর কিকুতাুরা একটিও র়্ি সদখান্যা, হ়িরাময, ঠাট্টািস্করার ঘিযার কথা জাযন্ল সযিয প্রন়্িাজয সতিয িেিস্থা সযন্িয। 

 

ভ়ে কেখারিার প্রর্থম ঘিিাটির পরর গৃহীত িাজিমূেে িযিস্থার মরিয র্থােরত পারর শিম্নশেশখতগুশে যশেও তাশেোটি এর 

মরিযই সীশমত ি়ে: 

 
 কাউনস্েলিং; 

 মিন্িষ  ুন্যাগ- ুমিিা হারান্যা; 

 সশ্রণীকক্ষ, কান্েন্িমর়িা অথিা সু্কল িান্  আ য পুযরা়ি মযমদুষ্ট কন্র সদও়িা; 

 িা  পুযরা়ি মযমদুষ্ট কন্র সদও়িা; 

 আিন্ক রাখা; 

 সু্কন্লর মর্তন্র িমহষ্কার কন্র রাখা; 

 সু্কন্লর িাইন্র িমহষ্কার করা (উপযুক্ত আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযর িািেন্ি); 

 স্থা়িী িমহষ্কার (উপযুক্ত আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযর িািেন্ি); এিং  

 মিকল্প সু্কন্ল সদও়িা (উপযুক্ত আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযর িািেন্ি)। 

 

কয োত্র িা োত্রী ভ়ে কেখারিার ঘিিার সরঙ্গ য ক্ত তারে ি়েরসর পরক্ষ উপয ক্ত পশরণাম কভাগ েররত হরি যার মরিয আরে 

িূযিতম এিং কোরিা সীমা োডাই, িাজিমূেে পেরক্ষপ অর্থিা পরামি মোি যা ওই পশরশস্থশতরত উপয ক্ত। 

 

যশে ষষ্ঠ কগ্রড কর্থরে িােি কগ্রড পয মন্ত োত্রোত্রীরা এেটি স্ক ে িরষ ম তৃতী়ে িাররর িিয ভ়ে কেখারিার অপরাি েরর, তাহরে 

তারের িূযিতম িাজি হে শুিাশি েম মেতমা, পযারিে অর্থিা িাইি িাে েতৃমে উপয ক্ত আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশির মািযরম 

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

 

স্ক রের উশচত সমি পক্ষরে স্পি েরর িাশির়ে শেরত হরি কয উৎপীডি েরার অশভরযারগর িিয অশভরযাগোরীর উপর 

প্রশতরিািমূেে আচরণ েরা শিশষে এিং এই িররির আচররণর কক্ষরত্র েরিার পেরক্ষপ কি়ো হরি। 

 

িন্য রাখন্ত হন্ি পারিমরক িান্িলার কারন্ণ সকান্যা  ি ো হন্ল তা উৎপীড়য মহন্ ন্ি মিন্িচযা করা হ়ি যা।  অযুগ্রহ কন্র অযোযে লঙ্ঘন্যর 

অপরাি  ম্পন্ক ুসদখুয, সযগুমল উৎপীড়য করা য়ি।  উৎপীড়য, হ়িরাময ও মিব্রত কন্র ময়িি লঙ্ঘয  ম্পন্ক ুআন্রা জাযন্ত, অযুগ্রহ কন্র 

67-73, 76-79, 94-96. পাতা সদখযু। 
  

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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এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 1 - সরম্মেি 

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

8. রূঢ়/অময মাোপূণ ম িযিহার এিং/অর্থিা শিরেমি অি সরণ িা েরা 

 

A. রূঢ় অর্থিা অময মাোপূণ ম আচরণ 

োত্রোত্রীরা মিক্ষক-মিমক্ষকা, প্রিা ক, িা  চালক, সু্কন্লর অযোযে কিী, অযোযে োত্রোত্রী অথিা সু্কল  ম্পমকতু অযুষ্ঠান্য উপমস্থত 

িেস্তক্তন্দর  ন্ঙ্গ অিয ুাদাপূণ ু অথিা অযুপযুক্ত র্াষা িেিহার করন্ি যা, ওই িরন্যর আচরণ অথিা অঙ্গর্মঙ্গ করন্ি যা যার িন্িে আন্ে 

অিীল/অশ্রদ্ধাপ্রদিযুকারী র্াষার িেিহার। 
 

এশেরমন্টাশর/শমডে/হাই স্ক ে প্রিশতমত পশরণশত/েে: 

িূিযতম: কেরভে 1 - সরম্মেি  

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 53-54 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির িিয স্ক রে সামশ়েে িরখািেরণ 

 কেরভে 4 - 1-5 শেরির িিয সামশ়েে িরখািেরণ 

সরি মাি: কেরভে 5 - চভ জক্তসহ 6 - 10 শেরির িিয সামশ়েে িরখািেরণ 

 

B. শিক্ষে-শিশক্ষো অর্থিা েমীরের শিরেমি িা মািা/অিািযতা 

োত্রোত্রী মিক্ষক-মিমক্ষকা, সু্কন্লর প্রিা ক অথিা অযোযে কিীন্দর মযন্দুি অযু রণ করন্ত মেিা করন্ি যা (সযিয সকান্যা এলাকা সেন্ড় 

যা যাও়িা, আিিণাত্মক আচরণ িন্ধ যা করা, মিি  ৃটষ্টকারী আচরণ িন্ধ যা করা)। 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. অিি রমাশেত অি পশস্থশত এিং/অর্থিা স্ক ে পাোরিা 

 

মিক্ষাথীরা অযথা সু্কল কািাই করন্ি যা। যুস্তক্ত ঙ্গত কারন্ণ সু্কল যা যাও়িার মিষন়্ি মডমিন্ক্টর যীমত JB-সত িলা আন্ে, স ই অযু ান্র 

উপযুক্ত যমথ জিা সদ়িা আিিেক।  জস্তজ়ুিার আইয মযম্নরূপ: িেস্তক্তগত অ ুস্থতা; গুরুতর অ ুস্থতা িা পমরিান্র িতৃভ ে; িিী়ি েভ টির 

মদয;DeKalb County School District োরা মযি ুামরত পমরমস্থমতন্ত উপমস্থমত মিপজ্জযক হন্ত পান্র এিয দৃষ্টান্ত; সকায  রকামর মযি ুাচন্য 

সর্াি/ন্র্াি সদ়িার জযে মযিন্ধয করা;  ািমরক পমরন্ষিা এিং যোিযাল গান্ডরু জযে পরীক্ষা এিং িারীমরক পরীক্ষা; এিং আইয িা 

স্থাযী়ি মিক্ষা পষদু কতৃকু প্রদি অযোযে অযুপমস্থমত। জস্তজ়ুিা আইয মযম্নমলমখত পমরমস্থমতন্ত অযুপমস্থমত মিন্িষর্ান্ি মিন্িচযা কন্র:  

 

 সয ি োত্রোত্রীর মপতা অথিা িাতা স যািামহযীন্ত আন্েয এিং যা াঁন্দর কতনু্িে সযাগদান্যর জযে সযন্ত হন্ি অথিা মিন্দন্ির 

যুদ্ধন্ক্ষত্র সথন্ক যা াঁরা েভ টিন্ত িামড় এন্ ন্েয তান্দর সক্ষন্ত্র জস্তজ়ুিার আইয অযু ান্র 5 মদন্যর অযুপমস্থমত অযুন্িামদত। 

 সয ি োত্রোত্রীরা জস্তজ়ুিা সজযান্রল অোন্ ম্বমল'সত  হা়িক মহন্ ন্ি কাজ করন্ে তারা ওই িরন্যর পমরন্ষিার জযে যত মদয সু্কন্ল 

অযুপমস্থত থাকন্ি, ততমদয তান্ক উপমস্থত িরা হন্ি। 

 সয ি োত্রোত্রীরা  ্িভ ন্ডণ্ট টিয ইন্লকিয সপ্রাগ্রাি -এ সস্বিা়ি সর্াি কিকুতাু মহন্ ন্ি কাজ করন্ি তান্দর ওই কি ূুমচন্ত 

পমরন্ষিা সদও়িার জযে দুই (2) মদয পযনু্ত উপমস্থত িরা হন্ি। 

এশেরমন্টাশর/শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 1 - সরম্মেি 

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
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 সয ি োত্রোত্রী প্রমতপালযকারী মপতা-িাতার কান্ে থান্ক, তান্দর প্রমতপালযকারী পমরচয ুা  ম্পমকতু কারন্ণ আদালন্তর িািলা 

চলাকালীয উপমস্থত থাকন্ত হন্ল স  যমদ সু্কন্ল অযুপমস্থত হ়ি, তাহন্ল তান্ক স ই মদয(গুমল) অথিা তার অংিমিন্িন্ষর জযে 

উপমস্থত িরা হন্ি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
মরি রাখরিি: কস্টি এর আইি অি যা়েী কয কোরিা শপতা-মাতা/অশভভািে শযশি িািযতামূেে উপশস্থশতর িতম (O.C.G.A § 20-2-690.1) কমরি 

চেরিি িা, শতশি অসোচররণর কোরষ অপরািী হরিি এিং তাুঁর অপরাি প্রমাণ হরে তাুঁরে কয িশরমািা শেরত হরি তার পশরমাণ $25.00 এর েম 

ি়ে এিং 100.00 এর কিশি ি়ে, তাুঁর সি মাশিে 30 শেরির কিে, িিরগাষ্ঠীর পশররষিা অর্থিা ওই িররির িাজির কয কোরিা সমি়ে কেও়ো হরত 

পারর এিং এই সািা কেরি কসই আোেত স্থািটি যার এজক্ত়োরভভক্ত। শিশুর স্ক ে িযিস্থা এই িররির পাুঁচ শেরির অিি রমাশেত অি পশস্থশত সম্পরেম 

শপতা-মাতা/অশভভািেরে িািারিার পরর এই িারা েঙ্ঘি েরর স্ক রে প্রশত শেরির অি পশস্থশতর কক্ষরত্র কসটি এেটি পৃর্থে অপরাি শহরসরি গণয 

হরি। কস্টি এর আইরির আরও িতম হে 16-17 ি়েসী োত্রোত্রী স্ক ে কর্থরে িাম প্রতযাহার/স্ক ে কেরড কেও়োর িিয শপতা-মাতা অর্থিা 

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

 

সি অিি রমাশেত অি পশস্থশতর কক্ষরত্র শিম্নশেশখতগুশে প্ররযািয হরি: 

 

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

েম অি পশস্থশতর োররি তৃতী়ে কেিীর অশন্তরম শগর়ে কেখা যা়ে কয োত্ররের পিিক্ষমতা িারডশি, যার েরে সমর়ে পাস েরার 

কক্ষরত্র সমসযা হ়ে।~ আরমশরোি গ্রযাি র়েি 

 

10. ক্লাস অর্থিা িািযতামূেে জক্র়োেোরপ উপশস্থত িা র্থাো 

 

োত্রোত্রীরা িা  অথিা সু্কন্লর িািেতািূলক স্তি়িাকলাপগুমলন্ত অযুপমস্থত থাকন্ি যা। যমদ োত্রোত্রী িা /সু্কন্লর িািেতািূলক স্তি়িাকলান্প 

উপমস্থত যা হ়ি অথিা প্রিা ন্কর অযিুমত যা মযন়্ি সু্কল অথিা সু্কন্লর  ম্পমি সেন্ড় চন্ল যা়ি, তাহন্ল তারা এই অপরান্ি সদাষী  ািেি হন্ি। 

 

সি অিি রমাশেত অি পশস্থশতর কক্ষরত্র শিম্নশেশখতগুশে প্ররযািয হরি: 

 

িারের 

সংখযা 

ঘিিা শপেভ  স্ক ে অযােিি * 

*উপশস্থশত প্ররিােে /কয কোরিা সমর়ে শিষ়ে পশরিতমরির পশরশস্থশত। 

1-2 সকান্যা  তকতুা জাযল পড়ু়িারা। িা-িািার  ন্ঙ্গ সযাগান্যান্গর দাম়িত্ব মিক্ষন্কর। 

3-6 
পড়ু়িার হন্ি 1 মদন্যর মযন্রাি অথিা তভলযািূলক পমরমস্থমত। িা-িািার  ন্ঙ্গ সযাগান্যান্গর দাম়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্ন্সলর 

মিষ়িটি সদখন্িয। 

7-10 
পড়ু়িা পান্ি একটি িঙৃ্খলা সরোন্রল এিং 1 মদন্যর ইয-সু্কল  া ন্পযিয (আইএ এ ) অথিা তভলযািূলক পমরমস্থমত। 

সু্কল সকান্যা পড়ু়িা /িা-িািার  ন্ম্মলয ডাকন্ত পান্র উপমস্থমত চভ স্তক্তন্ত্ব স্বাক্ষন্ররর জযে। 

11+ 

পড়ু়িা পান্ি একটি িঙৃ্খলা সরোন্রল এিং আইএ এ  অথিা তভলযািূলক পমরমস্থমত। িা-িািার  ন্ঙ্গ সযাগান্যাগ করা 

হন্ি কাউন্ন্সলর ও  িাজকিীর  ন্ঙ্গ সদখা করার জযে। পড়ু়িান্ক সদও়িা হন্ি মিকল্প 10 মদন্যর আইএ এ , 

অিারন্যটির্ সু্কল /সপ্রাগ্রাি সপ্ল্ ন্িন্ট অথিা তভলযািূলক পমরমস্থমত। 

2021-2022 উপশস্থশত সংক্রান্ত কপ্রারিােে 

*উপশস্থশত সংক্রান্ত কপ্রারিােে/পশরণাম কয কোরিা সমর়ে পশরিতমিসারপক্ষ। 

অি পশস্থশতর 

সংখযা 

পেরক্ষপ 

1-2 স্ক রের তরে কর্থরে অশভভািেরে অি পশস্থশতর িযাপারর িািারিা হ়ে (রোি েে, ইরমে, 

অশভভািরের সারর্থ কযাগারযাগ েরর) ও ইিোইিাইি েযাম্পাস েিিযাক্ট েরগ তার পশরণাম 

শেশপিে েরা হ়ে। 

3 অযারিন্ডযাে কপ্রারিােে মযারিিার (APM), অযারিডযাে কসরক্রিাশর, করজিিার অর্থিা অিযরক্ষর 

মরিািীত িযজক্ত এেটি শতি-শেরির শচটি িািা-মা/ অশভভািেরে পাটির়ে তারের সন্তারির 

অি পশস্থশতর ের্থা িািারি। 

4-5 অযারিন্ডযাে কপ্রারিােে মযারিিার (APM) শি়েশমত স্ক ে অযারিন্ডযাে টিরমর (SAT) সারর্থ কেখা েরর 

কোরিা িরুশর পেরক্ষপ কি়ো েরোর হরে তা সমূ্পণ ম েররিি। APM, SAT, এিং SAT-এর অিযািয 

সেসয শিক্ষার্থীর এেটি সাক্ষাৎোর, অশভভািরের সারর্থ বিিে (রোরি িা িযজক্তগতভারি) সমূ্পণ ম 

েররিি এিং অযারিন্ডযাে ইন্টাররভিিি সামাশর েম ম পূরণ েররিি।  *  SAT-র সেসযরের মরিয 

কোরিা প্রিাসশিে েতমা, স্ক ে োউরেের, স্ক রের কসািযাে ও়োেমার, শিক্ষার্থীরে সহা়েতাোরী িযজক্ত 

এিং অিযরক্ষর মরিািীত অিয কেউ অন্তভভ মক্ত র্থােরি। 

6 APM ে়ে শেরির অি পশস্থশতর এেটি মাে-অরযাগয শচটি িািা-মা/অশভভািেরে পাটির়ে তারেররে 

িারািাশহে োমাইর়ের পশরণাম সম্পরেম অিগত েররিি। 

8 স্ক ে কসািযাে ও়োেমাররর োরে এেটি স পাশরি িমা শেরত হরি, সারর্থ র্থােরি এেটি শতি ও ে়ে 

শেরির শচটি এিং অযারিন্ডযাে ইন্টাররভিিি সামাশর েম ম কতা র্থােরিই। 
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মরি রাখরিি: শুি  উপশস্থশত সংক্রান্ত আইি েঙ্ঘরির িিয োত্রোত্রীরে স্ক ে কর্থরে সামশ়েে িশহষ্কার েরা হ়ে িা। 

 

11. েরক্ষ শিিৃঙ্খো সৃটি েরা 

 

োত্রোত্রীরা এিয আচরণ করন্ি যা যান্ত িান্ র পঠযপাঠন্য মিি ঘন্ি, োত্রোত্রী এিং/অথিা মিক্ষক-মিমক্ষকার িযঃ ংন্যাগ মিমিত হ়ি 

অথিা োত্রোত্রী এিং/অথিা কিীন্দর জযে মিপজ্জযক অথিা র়্িংকর পমরমস্থমতর উদ্ভি হ়ি। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি)  

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

12. স্ক রে শিিৃঙ্খো সৃটি েরা 

 

মিক্ষাথীরা এিয সকান্যা স্তি়িাকলান্প জমড়ত হন্ি যা যা সু্কন্লর জযে িািমিক ও উন্েখন্যাগে মিি এিং/িা অযোযে মিক্ষাথীর মযরাপিা িা 

কলোন্ণর জযে হুিমক  ৃটষ্ট কন্র িা করন্ত পান্র।  মযমষদ্ধ কান্জর িন্িে রন়্িন্ে ও়িাক-আউি, অিন্রাি (sit-down), োঙ্গা/শিিৃঙ্খো, 

মপন্কটিং, অযমিকার প্রন্িি করা, মিিঙৃ্খলা উন্স্ক সদ়িা, তািািা, সন্ত্রাসী হুমশে, গযাং-সংশশ্লি েম মোণ্ড, সু্কন্লর প্রমত হুিমক, কিামার হুমশে, 

আরি়োস্ত্র কির েরা, 911-এ েে েরা, এিং িোহত হও়িার  ি়ি  মতেকার  মহং তা ইতোমদ, তন্ি তা এ ন্িই  ীিািদ্ধ য়ি।  

 

A.  স্ক রের সািারণ উপদ্রি   

মিক্ষাথীরা এিয সকান্যা স্তি়িাকলান্প জমড়ত হন্ি যা যা সু্কন্লর জযে মিি এিং/িা অযোযে মিক্ষাথীর মযরাপিা িা কলোন্ণর জযে হুিমক 

 ৃটষ্ট কন্র িা করন্ত পান্র।  মযমষদ্ধ কান্জর িন্িে রন়্িন্ে ও়িাক-আউি, অিন্রাি (sit-down), মপন্কটিং, অযমিকার প্রন্িি করা, মিিঙৃ্খলা 

উন্স্ক সদ়িা, এিং/িা খািার েভ ন্ড় লড়াই, ইতোমদ, তন্ি তা এ ন্িই  ীিািদ্ধ য়ি। 

 

B.  হুমশে/ভীশত প্রেি মি  

মিক্ষাথীরা সু্কল-িোপী হুিমক এিং/অথিা র্ীমত প্রদিনু্যর কান্জ জমড়ত হন্ি যা। মযমষদ্ধ কান্জর িন্িে রন়্িন্ে হুিমকিূলক তািািা,  ন্ত্রা ী 

হুিমক, সিািার হুিমক, দাঙ্গা/মিিঙৃ্খলা, আন্ি়িাস্ত্র সির করা, 911-এ কল করা এিং িোঘান্তর  ি়ি প্রকৃত  মহং তা, ইতোমদ, তন্ি তা 

এন্তই  ীিািদ্ধ য়ি। 

 

C. গযাং-সংশশ্লি েম মোণ্ড  

শিক্ষার্থীরা গ্যাং-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড এবং এ সম্পর্কিত কাজে জড িত হবে না। নিষিদধ্ কাজের মধ্যে রয়েছে গ্যাং-সংশ্লিষ্ট পোশাক, 

আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম বা অন্যান্য চিহ্ন পরা বা দেখানো, কোনো গ্যাং-এর সদস্যপদ ধারন বা তাদের সাথে সংযোগ রাখা, গ্যাং-সংশ্লিষ্ট 

অনুরোধ, সহিংসতা, হুমকি, স্কুলের কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত করে এমন সব কাজকর্ম, রঙ দিয়ে স্কুল বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকৃতিসাধন, 

ট্যাগিং, চিহ্নিতকরণ, লেখা, বা যে কোনোভাবে গ্রাফিটি তৈরি করা, ইত্যাদি। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সরি মাি: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সরি মাি: কেরভে 7 - শিতাডি 
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10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

DeKalb County School District মিশ্বা  কন্র সয, মিক্ষাথীন্দর সিখার এিং মিকান্ির জযে সু্কন্লর মযরাপদ স্থায হও়িা উমচত। গোং এিং অযুরূপ 

 ংস্থার কারন্ণ  ৃষ্ট মিন্ক্ষপ মিক্ষাথীন্দর  ুরক্ষা ও মযরাপিার প্রমত  রা মর হুিমক এিং তা সিখার পমরন্িিন্ক িোহত কন্র। তাই DeKalb County 

School District  অবিি িা অপরািিূলক আচরন্ণ জমড়ত গোং এিং অযোযে  ংস্থার  ান্থ  ম্পমকতু  িি কিকুাণ্ড  কন্ঠারর্ান্ি মযমষদ্ধ 

কন্র। সু্কল মড টিক্ট গোং- ংমিষ্ট কিকুাণ্ড োরা ক্ষমতগ্রি মিক্ষাথীন্দর  হা়িতা প্রদায কন্র। সকান্যা মিক্ষাথী  মহং তা, িল প্রন়্িাগ, জলুুি, 

 মহং তার হুিমক, িা গোং- ংমিষ্ট কিকুাণ্ড িেিহার কন্র মিক্ষা প্রস্তি়িা িোহত িা তান্ত িািা  ৃটষ্ট করন্ি যা। 

 

"গোং- ংমিষ্ট কিকুাণ্ড" হল মিক্ষাথীন্দর সকান্যা দল িা দন্লর প্রমতমযমিত্বকারী সকান্যা িেস্তক্তর কাযকুলাপ, যা সু্কল পমরন্িন্ির প্রমত মিপদ/মিি 

 ৃটষ্ট করন্ত পান্র এিং/অথিা সু্কল মড টিন্ক্টর মিক্ষাথী, মিক্ষক, িা অযোযে কিচুারীর মযরাপিা হুিমকন্ত সেন্ল মদন্ত পান্র। মযমষদ্ধ কান্জর 

িন্িে রন়্িন্ে (তন্ি তা এন্তই  ীিািদ্ধ য়ি): 

 িেস্তক্তগত এিং সু্কন্লর জা়িগা়ি গোং-এর মচি ও প্রতীক প্রদিযু 

 গোং-এর  ংন্যাগ প্রকািকারী (িািু, হোি, িোন্ডাযা, সিি, গ়িযা, ইতোমদ) সপািাক পমরিায; 

 গোং-এর হি- ংন্কত, িোিভ  / ব্রোন্ড, এিং/অথিা অযোযে  জ্জা প্রদিযু যা গোং- ংমিষ্টতা প্রকাি কন্র; 

 গোং-এর গ্রামেমত মদন়্ি সু্কন্লর  ম্পমির (আ িািপত্র, সদ়িাল, িা , র্িয, কাঠান্িা, ইতোমদ) মিকৃমত  ািয করা; 

 গোং- ংমিষ্ট কিকুাণ্ড, হুিমক, এিং/অথিা পমরকমল্পত  মহং  আচরন্ণর সরকড ুিারণ, প্রচার, িা সপ্ররন্ণর উন্েন্িে ইন্লকিমযক মডর্াই  

(কস্পম্পউিার, স লুলার সোয, কোন্িরা/মর্মডও সোয, মর্মডও কোন্িরা, কোিন্কাডাুর, MP3 সপ্ল়্িার ইতোমদ) িেিহার; 

  মহং তা, অস্ত্র  ন্ঙ্গ রাখা এিং/অথিা অস্ত্র িেিহার করার  ান্থ  ংমিষ্ট সকান্যা  অপরািিূলক কান্জ জমড়ত হও়িা যার িন্িে রন়্িন্ে গোং 

মযন়্িাগ, র্ীমত প্রদিযু, এিং পূি ু মযি ুামরত/পমরকমল্পত সু্কন্ল িোঘাত  ৃটষ্ট (তন্ি তা এন্তই  ীিািদ্ধ য়ি) যা মিক্ষাথী, মিক্ষক এিং কিচুারীন্দরন্ক 

িারীমরক আঘাত প্রামপ্তর যুস্তক্ত ংগত র্ীমতন্ত সেন্ল মদন্ত পান্র। 

 

গোং হল মতয িা তন্তামিক িেস্তক্ত মযন়্ি গটঠত এিয এক আযুষ্ঠামযক িা অযাযুষ্ঠামযক  ংস্থা,  মিমত, িা দল যারা এিয কিকুান্ণ্ড জমড়ত যা 

মিক্ষাথী, কিচুারী, সস্বিান্ িক, অর্োগত িা অযোযেন্দর মযরাপিা হুিমকর িুন্খ সেন্ল সদ়ি; যা সু্কন্লর  ািারণ িংৃখলা িা কাযিুি মিপদগ্রি 

কন্র; এিং/অথিা যা সু্কল মডমিন্ক্টর মিক্ষা মিিন্য হিন্ক্ষপ কন্র। সকান্যা গোং-এর  ান্থ যকু্ত িেস্তক্তরা একটি  ািারণ যাি িা  ািারণ 

িযাক্তকরণ মচি, প্রতীক, িোিভ , গ্রামেমত, িা সপািাক িা অযোযে পাথকুে ূচক বিমিষ্টে িারণ করন্ত পান্র। 

 

এই স কিন্য প্রদি  ংজ্ঞাযুযা়িী গোং- ংমিষ্ট কিকুান্ণ্ড অংিগ্রহণকারী মিক্ষাথীরা # 12 গোং- ংমিষ্ট কিকুান্ণ্ডর দান়্ি অমর্যুক্ত হন্ি। এই 

অপরান্ির আওতািীয লঙ্ঘয পাও়িা সগন্ল মিক্ষাথীন্ক মড টিন্ক্টর যথাযথ প্রস্তি়িার শুযামযন্ত পাঠান্যা হন্ি, যার েন্ল  ািম়িক িরখািকরণ, 

মিকল্প সু্কন্ল সপ্ররণ িা িমহষ্কার করা হন্ত পান্র। উপরন্তু, মিক্ষাথীন্ক িািেতািূলক গোং প্রমতন্রাি  ংিান্ত পরািন্িরু জযে পাঠান্যা হন্ি। সয 

সকান্যা  ি়ি সকান্যা মিক্ষাথীন্ক গোং- ংমিষ্ট কিকুান্ণ্ড জমড়ত থাকার িোপান্র  ন্েহ করা হন্ল তা িািািা, আইয প্রন়্িাগকারী এিং অযোযে 

উপযুক্ত িেস্তক্তন্ক জাযান্যা হন্ি। গোং- ংিান্ত কিকুান্ণ্ড অংিগ্রহণকারী মিক্ষাথীরা অঙ্গরান্জের আইয (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4)  

অযুযা়িী পমরণমত সর্াগ করন্ি। §§ 16-15-3, 16-15-4). গযাং-সংশশ্লি েম মোরণ্ডর োররণ ি শেং, হুমশে িা অশিরাপে অি ভি েরর এমি 

শিক্ষার্থীরের তারের উরিগ সম্পরেম শিক্ষে, োউরেের, শপ্রজেপাে, অযাশসসিযান্ট শপ্রজেপােরে, অর্থিা িজিম়ো শিক্ষা শিভারগর 

কিিামী হিোইি িম্বর 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) অর্থিা DeKalb County School District  এর সতেমতা োইি 1-888-

475-0482 িম্বরর কোি েরর গযাংসংশশ্লি েম মোণ্ড শির়ে তারের উরিরগর শিষর়ে শররপািম েররত হরি। সয ি মিক্ষাথী সকান্যা গোং 

তোগ করন্ত চা়ি, তান্দর মপ্রস্তন্সপাল িা মযন্দুিযা ও  হা়িতা স িার জযে তারা মিশ্বা  কন্র এিয সকান্যা কিচুারীর  ান্থ সযাগান্যাগ করা উমচত। 

সু্কল িা সু্কল মড টিক্ট মিক্ষাথী এিং িািািান্দরন্ক কমিউমযটি  ংগঠন্যর তথে  রিরাহ করন্ত পান্র, যা মিক্ষাথীন্দরন্ক গোং সেন্ড় মদন্ত 

 হা়িতা করন্ি। 

 

13. অপশিত্র ের্থা িো/অশ্লীেতা 

 

মিক্ষাথীরা কাউন্ক অমর্িাপ সদ়িা, অিজ্ঞা করা, অর্িতামি করা, অশ্রািে অঙ্গর্মঙ্গ, আপমিজযক িব্দ িা আচরণ, অযে িেস্তক্তন্ক থতুভ  সদ়িা; 

অিীল  ািগ্রী/পন্য ুাগ্রামে রাখা; এিং অিজ্ঞা ূচক, অভ্রি িা অশ্রািে িন্তিে করা িা কাজ করার িন্তা এিয সকান্যা কান্জ যুক্ত হন্ি যা, তন্ি 

তা সকিল এন্তই  ীমিত য়ি। অক্ষিতা, জামত, জামতগত ও মলন্ঙ্গর মর্মিন্ত অপিাযজযক মিিৃমত আপমিজযক র্াষা হন্লও তা এন্তই  ীমিত 

য়ি। 

 
 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 1 - সরম্মেি 

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি)  

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
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 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

14. িাজিমূেে পেরক্ষপ গ্রহণ েরার িযর্থ মতা 

 

োত্রোত্রীরা মিক্ষক-মিমক্ষকা অথিা প্রিা ক কতৃকু িলিৎ হন়্িন্ে এিয আিক রাখা, সু্কন্লর মর্তন্র  ািম়িক িমহষ্কার অথিা অযে সকান্যা 

িাস্তিিূলক িেিস্থা সিন্য সযও়িার মিমি লঙ্ঘয করন্ি যা অথিা সিন্য চলন্ত িেথ ু হন্ি যা। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

15. েীঘ মোেীি শিেম্ব 

 

োত্রোত্রীরা দীঘকুালীয মিলম্ব প্রদিযু করন্ি যা। সু্কল, িা  অথিা সু্কন্লর স্তি়িাকলান্প িারিার সদমর কন্র উপমস্থত হও়িার অথ ু হল এই িারা 

লঙ্ঘয করা। 

সি অিি রমাশেত অি পশস্থশতর কক্ষরত্র শিম্নশেশখতগুশে প্ররযািয হরি: 

 

শিেম্বহও়োরসংখযা প্রশতটিঘিিাররক্ষরত্রস্ক েেতৃমেগৃহীতপেরক্ষপ* 
*উপশস্থশতসংক্রান্তআচরণশিশি/পশরণামরযরোরিাসম়েপশরিশতমতহরতপারর। 

1 - 2 
োত্র িা োত্রীন্ক একিার  তক ুকরা হ়ি।  মিক্ষক-মিমক্ষকা মপতা-িাতার  ন্ঙ্গ সযাগান্যাগ করার দাম়িত্ব 

সযয। 

3 - 6 
োত্র িা োত্রীন্ক 1 মদয আিন্ক রাখা হ়ি অথিা অযরুূপ িাস্তি সদও়িা হ়ি। পরািিদুাতার কান্ে পাঠান্যা হ়ি 

মযময মপতা-িাতার  ন্ঙ্গ সযাগান্যাগ করার দাম়িত্ব সযয।  

7 - 10 

োত্র িা োত্রীন্ক িাস্তিিূলক িেিস্থার জযে পাঠান্যা হ়ি এিং সু্কন্লর অর্েন্তন্র মদন্যর  ািম়িক িমহষ্কার (ISS) 

অথিা অযরুূপ িাস্তি সদও়িা হ়ি।  উপমস্থমত  ংিান্ত চভ স্তক্ত স্বাক্ষর করার জযে সু্কল োত্রোত্রী/মপতা-িাতা 

 র্ার  ি়ি ূমচ মস্থর করন্ি। 

11+ 

োত্র িা োত্রীন্ক িাস্তিিূলক িেিস্থার জযে পাঠান্যা হ়ি এিং ISS অথিা অযরুূপ িাস্তি সদও়িা হ়ি।  2়ি 

িঙৃ্খলা ও পরািিদুাতা িেিস্থা়ি মপতা-িাতার  ন্ঙ্গ সযাগান্যাগ করা হ়ি।  োত্রোত্রীন্ক 10 মদন্যর ISS, মিকল্প 

সু্কল/কি ূুমচন্ত সযাগদায অথিা অযুরূপ িাস্তির িন্িে সথন্ক সিন্ে মযন্ত িলা হ়ি। 

 

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

যমদ সকায োত্র সরাজ 10 মিমযি সদমরন্ত সু্কন্ল আন্ , তাহন্ল স  সিাি 33 ঘন্টা িান্ র  ি়ি যষ্ট কন্র.~ আন্িমরকায গ্রোজনু়্িি 

 

16. িারস অসোচরণ  

 

দ্রিিয:  িাস সম্পরেম প্রতযািা/িাস স্টপ শিশি/ িাস মযাটিক্স কেখ ি (পৃষ্ঠা 51-53) 

 

োত্রোত্রীরা এিয আচরন্ণ মলপ্ত হন্ি যা যার িন্িে আন্ে এিয সকান্যা আচরণ যা সু্কল িান্ র চালন্কর কান্জ মিি ঘিা়ি অথিা তার 

িযঃ ংন্যাগ যষ্ট কন্র অথিা িা  চালক এিং/অথিা োত্রোত্রীর পন্ক্ষ মিপজ্জযক এিয পমরমস্থমত বতমর কন্র অথিা যা  ুিঙৃ্খলর্ান্ি িা  

চালান্ত িািা সদ়ি অথিা যা িান্ র কাোকামে অযে সকান্যা গামড়র পন্ক্ষ মিপজ্জযক পমরমস্থমতর  ৃটষ্ট কন্র, তন্ি ওই িরন্যর আচরন্ণর 

তামলকাটি এর িন্িেই  ীমিত য়ি।  িান্  মযমষদ্ধ আচরন্ণর িন্িে আরও অন্তর্ভ কু্ত হল সু্কল িা  চলার  ি়ি সকান্যা বিদুেমতয যন্ত্রপামত চালান্যা 

যার িন্িে আন্ে স লন্োয, সপজার, শ্রিণন্যাগে সরমডও, সিপ, কিপোক্ট মডস্ক সপ্ল়্িার অথিা সহডন্োয োড়া অযরুূপ  রঞ্জাি; অথিা অযে 

সকান্যা বিদুেমতয  রঞ্জাি এিযর্ান্ি িেিহার করা যান্ি যা যা সু্কল িান্ র সযাগান্যাগ  রঞ্জাি অথিা সু্কল িা  চালন্কর পন্ক্ষ িা টি চালান্যার 
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সক্ষন্ত্র মিি  ৃটষ্ট করন্ত পান্র, যমদও মযমষদ্ধ আচরন্ণর তামলকাটি এর িন্িেই  ীমিত য়ি।   িা  মযমষদ্ধ আচরন্ণর িন্িে আরও আন্ে আ়িযা, 

সলজার, লোি কোন্ির অথিা অযে সয সকান্যা আন্লা িা প্রমতেলক  রঞ্জাি এিযর্ান্ি িেিহার করা যা িা  চালন্কর সু্কল িা  চালান্যার 

কান্জ মিি ঘিা়ি। মহং াত্মক ঘিযা যা ঘন্িন্ে সু্কলিান্  অথিা/এিং ঘন্িন্ে যখয পড়ু়িারা সু্কন্লর পন্থ আ মেল (িা েপ/পাশ্বিুতী এলাকা়ি) 

অথিা সু্কল সথন্ক সেরার পন্থ (িা েপ/পাশ্বিুতী এলাকা়ি) যার েলােন্ল সু্কল োরা  রা মর হিন্ক্ষপ হন্ত পান্র। (িা  সরোন্রল িোটিক্স 

সদখুয  পষৃ্ঠা 53) 

 

O.C.G.A. 20-2-751.5, যমদ সকান্যা মিক্ষাথীন্ক িান্  সকান্যা িেস্তক্তন্ক উৎপীড়য কন্র, িারীমরক মযগ্রহ কন্র, তাহন্ল স ই মিক্ষাথীর িািা-

িা/অমর্র্ািক ও সু্কন্লর আমিকামরকন্দর িন্িে মিক্ষাথীর জযে িান্ র আচরণমিমি বতমর করন্ত একটি মিটিংন়্ির আন়্িাজয করন্ত হন্ি। 

এই চভ স্তক্তটি প্রগমতিীল ি়ি -উপযুক্ত িঙৃ্খলা, জমরিাযা এিং মিমিমযন্ষি সদ়িা থাকন্ি এিং মযি ুামরত আ য, িািা-িান়্ির  ম্পৃক্ততা এিং 

িান্  ওঠা সথন্ক  ীিািদ্ধ থাকন্লও তা এন্তই  ীমিত য়ি। 

 

এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম:  

িূযিতম: কেরভে 1 - সরম্মেি 

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম:  কেরভে 1 - সরম্মেি  

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 – শিতাডি 

 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

17. স্ক রের সমর়ের িাইরর/স্ক ে কর্থরে েরূর আচরণ 

 

শিম্নশেশখত িাজি স্ক রের সমর়ের িাইরর, স্ক ে িা শডশিরক্ট অি পশস্থশত এিং পশরিহি, ভাচভ ম়োে মািযরম পািশেরির শেরি, 

উইরেরন্ড, েভ টির শেি িা স্ক রে শিরশতর সমর়ে এিং শডশিরক্টর মাশেোিীি/প্রেত্ত প্রয জক্ত, সফ্টও়েযার এিং কিিও়োরেমর িযিহার 

োডা শিক্ষার্থীর আচররণর উপর প্ররযািয। 

 

A. েযাম্পারসর িাইরর অভদ্র আচরণ 

 

মিক্ষাথীন্দর উমচত য়ি কোম্পান্ র িাইন্র এিয সকান্যা আচরণ করা যার জযে গুরুতর অপরান্ির অপরািী (অথিা সকান্যা প্রাপ্তি়িস্ক করন্ল 

গুরুতর অপরাি মহ ান্ি দণ্ডযী়ি হ়ি) হন্ত হ়ি এিং েন্ল সু্কন্ল মিক্ষাথীর উপমস্থমত সু্কন্লর  ম্পমি িা িেস্তক্তন্দর সক্ষন্ত্র মিপজ্জযক হ়ি িা 

মিক্ষা প্রস্তি়িা মিমিত য়ি। 

 

B. সাইিারি শেং 

ইন্লক্ট্রমযক িািেি িেিহান্রর উপর  াইিারিুমলং প্রন্যাজে হ়ি, তা স ই কাজ সু্কন্লর  ম্পমি িা সু্কন্লর  রঞ্জাি িেিহার কন্র ইন্লক্ট্রমযক 

িািেন্ি সহাক িা যাই সহাক, যমদ ইন্লক্ট্রমযক িািেি: 

(1) মিক্ষাথী িা সু্কল কিীন্দর মিন্িষর্ান্ি মযন্দুি কন্র; 

(2) মিন্েষপূণরু্ান্ি স ই মযমদুষ্ট কন্র সদ়িা িা সু্কন্ল  ুিঙৃ্খল কিকুান্ণ্ড িোহত করার হুিমকর উন্েন্িে হ়ি; এিং 

(3) মিক্ষাথী িা সু্কন্লর কিীন্দর িা  ম্পমির ক্ষমতর কারণ হন়্ি দা াঁড়া়ি অথিা এই উন্েিে  েল হও়িার  ম্ভািযা থান্ক। 

 

ইন্লকিমযক সযাগান্যান্গর িন্িে ও়িোর, সরমডও, ইন্লকন্িািোগন্যটিক, েন্িা ইন্লকিমযক িা েন্িা অমিকোল ম ন্েন্ির িািেন্ি সযন্কাযও 

িরন্যর  াইয, ম গযোল, সলখা, েমি, িব্দ, সডিা িা জ্ঞায স্থাযান্তর করা যা়ি, তন্ি তা এইগুমলর িন্িেই  ীমিত যাও থাকন্ত পান্র। 

  



 

44 

 

এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম:  

িূযিতম: কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি  

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

  কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

মরি রাখরিি: যশে এমি কোরিা োত্র িা োত্রী স্ক রে ভশতম/প িরা়ে ভশতমর কচিা েরর কয O.C.G.A. § 15-11-63 অি যা়েী িাশে়োশত 

অর্থিা শিি মাশরত িাশে়োশতর অপরারি অশভয ক্ত, তাহরে তারে সরাসশর শডপািমরমণ্ট অি কসে স্ক েস এিং স্িভ রডণ্ট শররেিিস ্

এর োরে পািারিা হরি এিং পৃষ্ঠা 60-61 এর িণ মিা অি যা়েী তারে োত্রোত্রীর অিস্থাি শিি মারণ শিশির অিীরি রাখা হরি। 

 

 

18. ি ়ো কখো 

 

োত্রোত্রীরা জ়ুিা সখলা়ি অংি সযন্ি যা যার িন্িে আন্ে অথ ু অথিা অযোযে স্তজময  িাস্তজ সরন্খ তা  সখলা, পািা সখলা, অথিা সখলা িা 

অযোযে স্তি়িাকলান্পর ওপর িাস্তজ িরা এিং/অথিা জ়ুিা সখলার স্তজময  অথিা উপাদায  ন্ঙ্গ রাখা। তন্ি তামলকাটি এর িন্িেই  ীমিত য়ি। 
 

এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম:  

িূযিতম: কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম :  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি    

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি  শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 
 

19. িারিার আইি েঙ্ঘি/েীঘ মরম়োশে অসোচরণ/শিক্ষািিীিরের আইি েঙ্ঘি 
 

A. িারিার আইি েঙ্ঘি/েীঘ মরম়োশে অসোচরণ 

মিক্ষাথীরা িারিার িা দীঘসু্থা়িীর্ান্ি মিক্ষা প্রস্তি়িা,  ুিঙৃ্খলর্ান্ি সু্কল পমরচালযা, সু্কল কিকুাণ্ড, সু্কল িা , িা সু্কন্লর অযোযে কিকুাণ্ড 

িোহত িা উপিিকারী সকান্যা আচরন্ণ মযন়্িাস্তজত হন্ি যা, যা মিক্ষাথীর অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্বমলত মিক্ষাথী আচরণমিমি এিং চমরত্র 

উন্ন়িয পুস্তিকা লঙ্ঘয কন্র।  আইয অযুযা়িী মযন্জর আন্িপান্ির মিক্ষাথীন্দর সিখার প্রস্তি়িান্ত  ম্ভািে িারিার হিন্ক্ষপ কন্র এিয 

আচরণগত বিমিষ্টে প্রকািকারী মিক্ষাথীন্ক "দীঘসু্থা়িী িঙৃ্খলা  ি ো়ি জমড়ত মিক্ষাথী"  মহ ান্ি  ঙ্গাম়িত করা হ়ি। এটি মিক্ষাথীর 

অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্বমলত মিক্ষাথী আচরণমিমি এিং চমরত্র উন্ন়িয পুস্তিকার িারিার লঙ্ঘয োরা প্রদমিতু হন্ত পান্র, তন্ি মিক্ষাথীর 

অযোযে আচরণ োরাও তা প্রকাি সপন্ত পান্র। সকান্যা মিক্ষাথীন্ক এ িরন্যর লঙ্ঘন্যর অমর্ন্যান্গ অমর্যুক্ত করার আন্গ মিক্ষাথীন্ক 

অিিেই  ম্ভািে পমরণমত  ম্পন্ক ু তক ুকরন্ত হন্ি এিং সরকড ু ংরক্ষণ কন্র মতয জয - সু্কল কাউন্ন্সলর, সু্কল  িাজ কিী এিং/অথিা 

অযে উপযুক্ত  ম্পদ িেস্তক্তর কান্ে (এন্তই  ীিািদ্ধ য়ি) পাঠান্ত হন্ি। এোড়া, অিিেই িািািা/অমর্র্ািন্কর  ান্থ অ দাচরণ  ম্পন্ক ু

সযাগান্যাগ করন্ত হন্ি, তান্দর  ন্তাযন্ক সু্কন্ল পযনু্িক্ষণ করার  ুন্যাগ মদন্ত হন্ি এিং মিক্ষাথীর িঙৃ্খলািূলক  ংন্িািয পমরকল্পযা 

প্রণ়িন্য অংিগ্রহন্ণর  ুন্যাগ মদন্ত হন্ি।  

 

যখি কোরিা শিক্ষার্থীরে েীঘ মস্থা়েী িৃঙ্খো িশিত সমসযাসহ শচশিত েরা হ়ে:  

1. মপ্রস্তন্সপাল সিমলন্োয এিং প্রতেম়িত িা প্রথি সশ্রমণর ডাক িা  ংমিমি অযুযা়িী একমদন্যই (overnight) মিতরন্ণর িািেন্ি িঙৃ্খলা 

জমযত  ি ো  ম্পন্ক ুমিক্ষাথীর িািািা িা অমর্র্ািকন্ক অিমহত করন্িয; এিং 

2. িািািা িা অমর্র্ািকন্ক সশ্রমণকন্ক্ষর পমরন্িন্ি মিক্ষাথীন্ক পযনু্িক্ষন্ণর জযে আিন্ত্রণ জাযান্যা হন্ি; এিং 

3. িািা-িা িা অমর্র্ািকন্দর িন্িে অন্তত একজযন্ক মপ্রস্তন্সপাল িা িন্যাযীত িেস্তক্তর  ান্থ একটি বিঠন্ক উপমস্থত থাকন্ত িলা হন্ি 

যান্ত একটি িাস্তিিূলক এিং  ংন্িািযী়ি কি ু পমরকল্পযা/পরীক্ষািীয চভ স্তক্ত বতমর করা যা়ি; এিং 
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4. সকান্যা মিক্ষাথীর মিরুন্দ্ধ এই িারা লঙ্ঘন্যর অমর্ন্যাগ আযার আন্গ সু্কলন্ক অিিেই এই িন্ি ু সরকড ুরাখন্ত হন্ি সয, মিক্ষাথীন্ক 

তার  দীঘসু্থা়িী আচরন্ণর  ম্ভািে পমরণমত  ম্পন্ক ু তক ুকরা হন়্িন্ে, লঙ্ঘন্যর আন্গ একটি িঙৃ্খলা  ংিান্ত এিং  ংন্িািযিূলক 

কি ু পমরকল্পযা/মিক্ষাযমি  চভ স্তক্ত কাযকুর করা হন়্িন্ে (অথিা িািািা িা অমর্র্ািক এই প্রস্তি়িা়ি  হন্যামগতা কন্রযময এিয সরকড)ু, 

এিং মিক্ষাথীন্ক কিপন্ক্ষ মতয জয পথৃক  ম্পদ িেস্তক্তর কান্ে এ সথন্ক মতযটি সরোন্রন্লর িািেন্ি  হা়িতা প্রদায করা হন়্িন্ে: 

সু্কল কাউন্ন্সলর,  ািাস্তজক কিী, সিন্টর, RTI/SST, ইমতিাচক আচরণগত  হা়িতা, পুযরুদ্ধারিূলক অযুিীলয, GRIP, িা মিক্ষাথীর 

আচরণ পমরকল্পযা়ি অযোযে হিন্ক্ষপ; এিং 

5. সকান্যা দীঘসু্থা়িী িঙৃ্খলা জমযত  ি োর আন্গ মিক্ষাথীন্ক  ািম়িক িরখাি িা িমহষ্কার সথন্ক প্রতোিতনু্যর অযুিমত সদও়িা হ়ি, সয 

সু্কন্ল মিক্ষাথী পুযঃর্মত ুহন্ি স টি সিমলন্োয কল এিং হ়ি সেরত রম ন্দর অযুন্রাি হ প্রতেম়িত সিইল অথিা প্রথি-সশ্রমণর সিইন্লর 

িািেন্ি একটি িঙৃ্খলা  ংিান্ত এিং  ংন্িািযিূলক কি ু পমরকল্পযা/মিক্ষাযমি  চভ স্তক্ত প্রণ়িন্যর জযে িািািা িা অমর্র্ািকন্দর িন্িে 

অন্তত এক (1) জযন্ক মপ্রস্তন্সপাল িা সকান্যা িন্যাযীত িেস্তক্তর  ান্থ একটি বিঠন্কর  ি়ি মযি ুারণ কন্র তান্ত উপমস্থত থাকার 

অযুন্রাি জাযান্ি। মপ্রস্তন্সপাল িা িন্যাযীত িেস্তক্ত, একজয মিক্ষক, কাউন্ন্সলর, অথিা অযে িেস্তক্ত  ন্ম্মলন্য উপমস্থত থাকন্ত পান্রয। 

মপ্রস্তন্সপাল মিক্ষাথীর স্থা়িী যমথন্ত বিঠন্কর উন্েখ করন্িয। িািািা িা অমর্র্ািন্কর এরূপ বিঠন্ক অংিগ্রহন্ণ িেথতুা মিক্ষাথীন্ক 

সু্কন্ল পুযঃর্মত ুসথন্ক মিরত রাখন্ি যা। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার 

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি  

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

B. স্থািী়ে স্ক ে এিং/অর্থিা শডশিক্ট-িযাপী শিক্ষািিীিীর শিশির েঙ্ঘি 

স্থাযী়ি সু্কল অথিা মডমিক-িোপী মিক্ষাযমিি মহন্ ন্ি থাকার  ি়ি োত্র িা োত্রী মডমিক্ট অথিা স্থাযী়ি সু্কন্লর মিমি অগ্রাহে করন্ি যা। 

 মডমিক্ট এিং স্থাযী়ি সু্কন্লর সি মিমি অযু রণ করার িেথতুার েন্ল দীঘনু্ি়িামদ িমহষ্কার অথিা স্থা়িী িমহষ্কান্রর  ম্ভািযা থান্ক। 

 

এশেরমন্টাশর/শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

  কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

  কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

   কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি  

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি   

শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

20. গাশড রাখা এিং যািিাহি চোচে সংক্রান্ত শি়েম েঙ্ঘি 

 

োত্রোত্রীরা গামড় রাখা এিং যাযিাহয চলাচল  ংিান্ত মযন্দুমিকা লঙ্ঘয করন্ি যা যমদ তারা সু্কন্ল গামড় চামলন়্ি আন্ । সয ি োত্রোত্রীরা 

সু্কন্ল  ম্পমির িন্িে গামড় রাখন্ি তান্দর অিিেই গামড় রাখার পারমিি মকযন্ত হন্ি, তান্দর গামড়ন্ত মডকোল মেকারটি প্রদিযু করন্ত হন্ি, 

তান্দর জযে মযি ুামরত স্থান্য গামড় রাখন্ত হন্ি এিং সু্কল অথিা সু্কল মডমিক্ট এর গামড় রাখা এিং যাযিাহয চলাচল  ংিান্ত  ি প্রমিিায সিন্য 

চলন্ত হন্ি। সু্কন্লর  ম্পমিন্ত পারমিি হ অথিা সি়িাদউিীণ ু পারমিি মযন়্ি গামড় রাখা, সু্কন্লর  ম্পমিন্ত অথিা সু্কল িান্ র কান্ে 

সিপন্রা়িার্ান্ি অথিা অ ািিাযীর্ান্ি গামড় চালান্যা অথিা সু্কল িা সু্কল মডমিক্ট এর গামড় রাখা এিং যাযিাহয চলাচল  ংিান্ত  ি প্রমিিায 

সিন্য চলন্ত িেথ ু হও়িা োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার মিমি লঙ্ঘয মহন্ ন্ি গণে করা 

হন্ি। কম়োে উত্তীণ ম হরে গাশড রাখার পারশমি প িি মিীেরণ েরা হরি। 
 

হাই স্ক রের শিক্ষার্থীরের পশরণাম:   

িূযিতম :  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

  কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

  কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

  কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

   কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি    
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10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

মরি রাখরিি: িশরমািার মরিয র্থােরত পারর গাশড রাখার পারশমি প্রতযাহার েরর কিও়ো অর্থিা োত্র িা োত্রীর খররচ গাশড কচি 

ইতযাশের সাহারযয কিরি শির়ে শগর়ে েযাম্পারসর িাইরর কররখ আসা। 

 

21. অি মশত োডা স্ক রের েযাম্পারস ইতিত ঘ রর কিডারিা/অি মশত োডা প্ররিি/কভরঙ ক াো এিণ প্ররিি েরা 

 

মিক্ষাথীরা মযন্জর সু্কল িেতীত অযে সকাযও সু্কল প্রাঙ্গন্ণ প্রন্িি করন্ি যা, যমদ যা স ই সু্কন্লর অোডমিমযন্িিন্রর তরে সথন্ক সু্কল 

পমরদিনু্যর অযিুমত সিন্ল, িা স ই সু্কলটি সু্কল- ংিান্ত সকাযও অযুষ্ঠান্যর আন়্িাজয কন্র, সযিয মিক্ষািূলক িা িীড়াযষু্ঠায।  অযুন্িাদয 

িা অযিুমত যা মযন়্ি সকাযও মিক্ষাথী  প্তাহান্ন্ত িা সু্কল েভ টির পন্র সকাযও সু্কল িা মডমিন্ক্টর র্িন্য প্রন্িি করন্ি যা িা থাকন্ি যা। 
 

মরি রাখরিি: যখি কোরিা োত্র িা োত্রী স্ক রের সম্পশত্ত কেরড কযরত িা চা়ে এিং/অর্থিা স্ক রের সম্পশত্তরত শেরর আরস স্ক রের 

েমী অর্থিা আইি িেিৎোরী েমীরা তারে সম্পশত্ত কেরড যাও়োর িিয শিরেমি কেও়োর পররও, তখি কসই োত্র িা োত্রী এই 

িারা েঙ্ঘি েররি এিং শিষ়েটি আইি িেিৎোরী েতৃমপরক্ষর িিরর আিা হরি। 
 

এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম:  

িূযিতম : কেরভে 1 - সরম্মেি  

  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি)  

  কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

  কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম :  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

  কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

  কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

  কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

   কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

22. ভভে তর্থয কেও়ো 

 

োত্রোত্রী র্ভল তথে সদন্ি যা যার িন্িে আন্ে সু্কন্লর যমথপত্র জাল করা,  ই জাল করা, মিক্ষক-মিমক্ষকা, প্রিা ক অথিা সু্কল মডমিক্ট এর 

অযোযে কিীন্দর কান্ে মিথো মিিৃমত করা অথিা সদও়িা, ঠকান্যা, ঘুষ সদও়িা অথিা অযযুন্িামদত কিমপউিার িেিহারকারীর আই.মড. অথিা 

পা ও়িাড ুিেিহার করা। তন্ি তামলকাটি এর িন্িেই  ীমিত য়ি। শিক্ষে-শিশক্ষো, প্রিাসে অর্থিা স্ক ে শডশিক্ট এর অিযািয েমীর 

শিরুরে অি পয ক্ত আচররণর অশভরযাগ এরি আইশি েতৃমপক্ষ, শিক্ষে-শিশক্ষো, প্রিাসে অর্থিা স্ক ে শডশিক্ট এর েমীরের 

োরে ভভে তর্থয কেও়ো, শিভ্রাশন্তের িণ মিা কেও়ো, তর্থয িাে কেও়ো অর্থিা ভভে প্রশতরিেি িািারিা। 
 

এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম:  

িূযিতম : কেরভে 1 - সরম্মেি 

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি)  

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 
 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম :  কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি    

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি প্রজক্র়োর 

শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 
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23. সািারণ কযৌি অসোচরণ/কযৌি হ়েরাশি/কযৌি প্রেৃশতর স্পি ম 

 

োত্রোত্রীরা সযৌয উন্েন্িে অযুপযুক্তর্ান্ি কান্রা িরীর িি ু করন্ি যা। এই অপরান্ির িারাটির িািেন্ি োত্রোত্রীন্দর িন্িে অথিা োত্রোত্রী 

এিং সু্কল মডমিক্ট এর কিী অথিা সু্কন্লর  ম্পমিন্ত আগত অমতমথন্দর িন্িে অথিা সু্কন্লর সকান্যা স্তি়িাকলাপ অথিা অযুষ্ঠান্য সযৌয আচরণ 

মযমষদ্ধ যার অন্তর্ভ কু্ত হল উর্ন়্ির  ম্মমতন্ত সযৌয িি ু, উর্ন়্ির  ম্মমত সযই এিয সক্ষন্ত্র সযৌয িি ু, সযৌয কারন্ণ আিিণ, চাও়িা হ়িময 

এিয সযৌয প্র়িা  অথিা িন্তিে, সযৌয  ুমিিা এিং অথিা িরীন্রর কুৎম ত উন্মাচন্যর জযে অযুন্রাি। 

 

িাইন্িল IX-এর অিীন্য আ া সযৌয হ়িরামযর প্রমতন্িদয িা অমর্ন্যাগ  ত্ত্বর অিেক্ষ িা িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যিরন্ক মডমিন্ক্টর যীমত JCAC 

অযু ান্র জাযান্ত হন্ি। মডমিন্ক্টর িাইন্িল IX-এর পমরমচমত এিং প্রমতন্িদয, আযুষ্ঠামযকর্ান্ি অমর্ন্যাগ ও তা অযু ন্ধায করার পদ্ধমত 

 ম্পন্ক ু আরও তথে এখায সথন্ক জাযা যান্ি: https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ এিং 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org-এ ইন্িল কন্র। 

 

 

A. সািারণ কযৌি অসোচরণ  

মিক্ষাথীরা সস্বিা়ি সকান্যা িরন্যর সযৌয কাযকুলাপ, মযজ সদন্হর একান্ত অঙ্গ প্রদিযু, প্রকান্িে আন্িন্গর অযুমচত িমহঃপ্রকাি, অিীল 

আচরণ (সযিয “moon”) ইতোমদ করন্ি যা। 

 

B. কযৌি হ়েরাশি  

শিক্ষার্থীরা কোনও ব্যক্তি, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, যৌন আনুক ল্যের অনুরোধ চেয়ে কোনও যৌন উক্তি বা অহেতুক অনাকাঙ্খিত মন্তব্য 

করবে না অন্যথায় ডিস্ট্রিক্টের যৌন হয়রানি নীতি লঙ্ঘন করবে না। 

 

িাইন্িল IX-এর অিীন্য আ া সযৌয হ়িরামযর প্রমতন্িদয িা অমর্ন্যাগ  ত্ত্বর অিেক্ষ িা িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যিরন্ক মডমিন্ক্টর 

যীমত JCAC অযু ান্র জাযান্ত হন্ি।  মডমিন্ক্টর িাইন্িল IX-এর পমরমচমত এিং প্রমতন্িদয, আযুষ্ঠামযকর্ান্ি অমর্ন্যাগ ও তা 

অযু ন্ধায করার পদ্ধমত  ম্পন্ক ুআরও তথে এখায সথন্ক জাযা যান্ি: https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ 

এিং titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org-এ ইন্িল কন্র। 

 

 

C. কযৌি আক্রমণ িা িযািাশর 

শিক্ষার্থীরা কোনও অভদ্র আচরণে নিয়োজিত হবে না, যার মধ্যে ধর্ষণ, বিধিবদ্ধ ধর্ষণ, জবরদস্তি ভালবাসা, শিশুদের নিগ্রহ, পায়ুকাম, 

কোনও ব্যক্তির অমতে তার শরীরের গোপনাঙ্গের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন বা জর্জিয়া কোড, চয্াপ্টার 16, টাইটেল 6-এ বর্ণিত 

কোনও অপরাধ অন্তর্ভুক্ত হলেও তার মধ্যেই সীমিত নয়। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

 কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 

 

24. োত্রোত্রীর িিাক্তেরণ োডম সংক্রান্ত শিশি েঙ্ঘি 

 

োত্রোত্রীরা  টঠক িযাক্তকরণ োড়া সু্কন্লর িান্ঠ অথিা সু্কন্লর সকান্যা অযুষ্ঠান্য উপমস্থত হন্ি যা।  যমদ স্থাযী়ি সু্কল কতৃকু িািেতািূলক করা 

হ়ি, তাহন্ল DeKalb কাউমণ্ট হাই সু্কন্লর োত্রোত্রীরা সু্কন্লর  ম্পমিন্ত এিং সু্কন্লর সকান্যা অযুষ্ঠান্য উপমস্থত থাকার  ি়ি অিিেই তান্দর 

পমরচ়িপত্র  ন্ঙ্গ রাখন্ি। যমদ পমরচ়িপত্র সযই এিয কাউন্ক োত্রোত্রী য়ি িন্ল  ন্েহ করা হ়ি, তাহন্ল তান্ক সু্কন্লর িাঠ সেন্ড় যাও়িার 

জযে অযুন্রাি করা হন্ি এিং প্রন়্িাজন্য পুমলন্ির  াহাযে সযও়িা হন্ি। সয ি োত্রোত্রীর  ন্ঙ্গ পমরচ়িপত্র থাকন্ি যা, তারা আইন্যর এই িারা 

লঙ্ঘয করন্ি। োত্রোত্রীন্দর পমরচ়িপত্র িদন্ল সযও়িার জযে অথ ু মদন্ত হন্ি। 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
mailto:titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
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এশেরমন্টাশর িররর পশরণাম:  

িূযিতম : কেরভে 1 - সরম্মেি 

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি) 

সি মাশিে: কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 

শমশডে/হাই স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 1 - সরম্মেি 

 কেরভে 2 - কেৌিে (পৃষ্ঠা 54-55 কেখ ি)  

 কেরভে 3 - 1-3 শেরির ইি-স্ক ে িশহষ্কার 

 কেরভে 4 - িশহষ্কার 1-5 শেি 

সি মাশিে: কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 

25. োত্রোত্রীর কপািাে শিশি েঙ্ঘি 

 

মিক্ষাথীরা অযুপযুক্ত জািাকাপড় পরন্ি যা িা এিয সকাযও অযুরূপ সপাষাকআিাক পরন্ি যা যা সু্কল প্রাঙ্গন্ণ িা সু্কন্লর অযুষ্ঠান্য পন্র 

আ া সিআইময (ন্যিয, িুন্লি প্রুে জািা, ইতোমদ)।  আিা করা হন্ি  ি মিক্ষাথীই যথাযথর্ান্ি সপািাক পরন্ি এিং এই হোন্ডিুন্কর পষৃ্ঠা 

80-ন্ত সদও়িা মিক্ষাথীন্দর সপািাক  ংমহতা ও স্থাযী়ি সু্কন্লর ময়িিািলীন্ত সদ়িা সকাযও অমতমরক্ত আিমিেকতা সিন্য চলন্ি। 
 

োত্রোত্রীরের কপািাে শিশি েঙ্ঘরির সি ঘিিা়ে শিম্নশেশখত িশরমািা প্ররযািয হরি: 

 

অপরারির সংখযা স্ক ে েতৃমে গৃহীত পেরক্ষপ 

প্রর্থম অপরাি 
সিৌমখক মতরস্কার, মপতা-িাতার  ন্ঙ্গ সযাগান্যাগ এিং মদয সিষ যা হও়িা পযনু্ত সু্কন্লর মর্তন্র  ািম়িক 

িমহষ্কার (ISS) অথিা মিমি লঙ্ঘন্যর মিষ়িটি  ংন্িািয 

শিতী়ে অপরাি মপতা-িাতা  ন্ম্মলয এিং দুই (2) মদন্যর ISS প্রন়্িাজয 

তৃতী়ে অপরাি 

মপতা-িাতার  ন্ঙ্গ সযাগান্যাগ, দি (10) মদয পযনু্ত ISS, স্থাযী়ি মিক্ষাযিীিী এিং/অথিা ISS এর 

পমরিন্ত ুমপতা-িাতান্ক োত্র িা োত্রীর  ন্ঙ্গ িান্  উপমস্থত থাকন্ত হন্ি  এই প্রতোিা যমদ দীন্ঘিু়িামদ 

সক্ষন্ত্র লঙ্ঘয করা হ়ি, তাহন্ল তার পমরণাি হন্ি #19aঅমর্ন্যাগ - সু্কন্লর মিমি িারিার লঙ্ঘয - এিং 

মডমিক্ট এর আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযন্ত যমদ সদখা যা়ি সয মিমি লঙ্ঘন্যর  পন্ক্ষ িহু  াক্ষেপ্রিাণ 

আন্ে, তাহন্ল একটি মিকল্প পমরন্িন্ি পাঠান্যার  ম্ভািযা আন্ে। 

 

26. অশিরাপে পেরক্ষপ 

 

মিক্ষাথীরা এিয সকাযও আচরণ করন্ি যা যান্ত তান্দর মযন্জন্দর িা অযেন্দর মিপদ িা িারীমরক ক্ষমতর  ম্ভািযা থান্ক, যার িন্িে চলন্ত সু্কল 

িা  সথন্ক সযন্ি পড়া, আপৎকালীয প্রস্থায মদন়্ি সু্কল িা  সথন্ক সযন্ি পড়া (যখয আন্দৌ সকাযও আপৎকালীয অিস্থা  ৃটষ্ট হ়িময), পামকংু 

লি িা অযে সকাযও িামেকিহুল স্থান্যর িন্িে সদৌন্ড়ান্দৌমড় কন্র সু্কন্লর আমিকামরকন্দর সথন্ক পালান্যা, র্িন্যর োন্দ চড়া, মযি ুাণ কাজ 

চলা জা়িগা, ি়িলার রুি, মচন্লন্কাঠা িা মলন্ফ্টর িোন্ফ্ট চন্ল যাও়িা,  ন্েহর্াজয য়ি এিয কাউন্ক যক-আউি োইন্ল ঘুাঁমষ িারা,িা এিয 

সকাযও কাজ যান্ত মযন্জর িা অযেন্দর ক্ষমত হও়িার প্ররূ্ত  ম্ভািযা রন়্িন্ে।  তন্ি এই মিমিটি তখযই প্রন্যাজে হন্ি যখয অ ুরমক্ষত আচরণ 

অযে সকাযও মকেভ  লঙ্ঘন্যর েোন্ডাড ুপূরণ করন্ি যা। 

 

এশেরমন্টাশর স্ক রের পশরণাম: 

িূযিতম : কেরভে 5 - চভ জক্ত সহ 6-10 শেরির িশহষ্কার 

 কেরভে 6 - েীঘ মোেীি িশহষ্কার  

সি মাশিে: কেরভে 7 - শিতাডি 

10-শেরির সামশ়েে িশহষ্কাররর আরেি অিিযই শেরত হরি এিং আইশি বিি 

প্রজক্র়োর শুিাশি শিরত হরি পয মা়ে 6-7 এর িিয 
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িাস শিরাপে র্থাে ি োশ়েত্বপূণ ম হও়ো েোিীে হও়ো 

িারসর িিয অরপক্ষা েরা 

 

পাি হা াঁিার ওপর দা াঁড়ান্যা 

িোমেন্কর প্রমত  ন্চতয 

থাকুয 

ড্রাইর্ার মযন্দুন্ির জযে 

অন্পক্ষা করুয 

10 মিমযি আন্গ এন্  দা াঁড়ায 

উপযুক্তর্ান্ি লাইয আপ 

িান্ত এিং  ুিঙৃ্খল পদ্ধমতন্ত 

অন্পক্ষা করুয 

হাত, পা এিং িস্তুগুমল রাখুয 

মযন্জর কান্ে এিং 

সগাড়ামলর আ ন্যর িাইন্র 

রাখুয  

িেস্তক্তগত  ম্পমির িাইন্র 

থাকুয 

িারস প্ররিি েরা 

 

িা  সক  ম্পূণরুূন্প থািন্ত 

মদয 

একটি  ুিঙৃ্খল পদ্ধমতন্ত িা  

চড়ুয 

হোন্ডরাইল িরুয 

দ্রুত ি ুয পড়ুয এিং  ন্র 

ি ুয 

িন্  থাকুয 

িা  ড্রাইর্ার সক অমর্িাদয 

অযেন্দর এিং তান্দর 

 ম্পমির  ম্মায করুয 

আন্ি কথা িলুয 

িারস চডা 

 

 িদুা িন্  থাকুয 

 ািন্যর মদন্ক এিং জরুরী 

িামহর সক খামল রাখুয  

মযন্জন্ক এিং িস্তুন্ক িান্ র 

মর্তন্র রাখুয 

সরলপথ িম ং এ যীরিতা 

িজা়ি রাখুয 

খািার এিং পাযী়ি আপযার 

িোন্গ রাখুয 

িা  পমরষ্কার রাখুয 

ড্রাইর্ার মযন্দুিািলী অযু রণ 

করুয 

 ুিঙৃ্খল আচরণ অযুিীলয 

করুয 

হাত, পা এিং িস্তুগুমল রাখুয 

মযন্জর কান্ে এিং 

সগাড়ামলর ম ন্ির িাইন্র 

রাখুয 

জাযালা খুলন্ত অযুিমত চায 

যথাযথ র্াষা এিং 

মিষ়ি িেিহার করুয 

িাস কর্থরে কিররারিা 

 

িা  েপ পযনু্ত িন্  থাকুয 

একটি  ুিঙৃ্খল পদ্ধমতন্ত িা  

সেন্ড় যায 

িান্ র  ািন্য সথন্ক ি  

করুয 

হোন্ডরাইল িরুয 

আপযার মযি ুামরত িা  েন্প 

িা  োড়ুয 

আপযার  ান্থ আপযার স্তজময  

মযন়্ি যায 

একটি  ুিঙৃ্খল র্ান্ি িা  েপ 

োড়ুয 

আপিার এিং আপিার 

সামরির িযজক্তর কর্থরে  

এে হারর্থর েরূত্ব রাখ ি  

আরি ের্থা িে ি 

িাস কর্থরে উিাসি 

 

িান্ত থাকুয 

চালন্কর সথন্ক মযন্দুিািলী 

শুযুয 

িান্  স্তজময পত্র সরন্খ যায 

ড্রাইর্ান্রর মযন্দুিািলী 

অযু রণ করুয 

উপযুক্ত হন্ল অযেন্দর  াহাযে 

করুয 

দ্রুত এিং শিরাপরে প্রস্থাি 

েরুি 
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িাস এিং িাস স্টপ এর শিশি 

 

িান্  এিং িা  েপ-এ োত্রোত্রীরা মযম্নমলমখত মযরাপিা এিং স ৌজন্যের মিমিগুমল অযু রণ করন্ি িন্ল প্রতোিা করা হ়ি। 

 

িাস স্টপ-এ 

 িা  মপক-আপ এর দি (10) মিমযি আন্গ মযি ুামরত স্থান্য সপৌৌঁন্োন্যা 

 েুিপান্ত দা াঁড়ান্যা অথিা েুিপান্তর পান্ি রািার মকযান্র দা াঁড়ান্যা 

 িেস্তক্তগত  ম্পমি সথন্ক দনূ্র থাকা 

 রািার স ই অংন্ি যা দা াঁড়ান্যা সয স্থাযটি গামড়র জযে  ংরমক্ষত রাখা হ়ি 

 যাযিাহয চলাচলন্ক িয ুাদা সদও়িা এিং  তক ুথাকা 

 িান্ত এিং  ুিঙৃ্খলর্ান্ি অন্পক্ষা করা 

 

যখি িাস আরস 

 িা টিন্ক  ম্পূণ ু থািন্ত দাও 

 িান্ত এিং  ুিঙৃ্খলর্ান্ি িান্  ওন্ঠা 

 

িারস উরি 

 িা  সথন্ক যািার  ি়ি যা আ া পযনু্ত িন্  থান্কা 

 সরল এিং রািার  ংন্যাগস্থন্ল যীরি থান্কা 

 চালন্কর  ন্ঙ্গ  হন্যামগতা কন্রা এিং  ুিঙৃ্খল আচরণ অর্ো  কন্রা 

 অযে োত্রোত্রীন্দর র়্ি সদখান্ি যা, হ়িরাময করন্ি যা অথিা তান্দর  ন্ঙ্গ ঠাট্টািস্করা করন্ি যা 

 অপমিত্র কথা িলন্ি যা অথিা অিীল আচরণ করন্ি যা 

 িূিপায করন্ি যা 

 খাও়িাদাও়িা অথিা পায করন্ি যা 

 ধ্বং াত্মক স্তি়িাকলান্প অংি সযন্ি যা 

 িান্ র িাইন্র িরীন্রর সকান্যা অংি রাখন্ি যা 

 সহডন্োয োড়া সরমডও, সিপ অথিা ইন্লক্ট্রমযক অমডও/মর্মডও  রঞ্জাি িেিহার করন্ি যা 

 সকান্যা  ি়ি স লন্োয িেিহার করন্ি যা 

 জীিন্ত পশুপামখ সযন্ি যা 

 অমযরাপদ স্তজময পত্র অথিা অস্ত্রিস্ত্র সযন্ি যা 

 িা  সথন্ক অথিা িান্ র মদন্ক সকান্যা স্তজময  েভ াঁড়ন্ি যা 

 

িাস কেরড যাও়ো 

 িা   ম্পূণ ু যা থািা পযনু্ত িন্  থান্কা 

  ুিঙৃ্খলর্ান্ি িা  সেন্ড় যাও 

 সতািার জযে মযি ুামরত িা  েপ-এ িা  সথন্ক যান্িা 

 িান্ র  ািন্য মদন়্ি রািা পার হও 

  ুিঙৃ্খলর্ান্ি িা  সেন্ড় যাও 

 

যমদ সু্কল িা  এিং/অথিা োত্রোত্রীরা সু্কন্ল আ ার  িন়্ি (িা  েপ/প্রমতন্িন্ির এলাকা) অথিা সু্কল সথন্ক মেন্র যাও়িার  ি়ি 

সকান্যা মিমি লঙ্ঘন্যর ঘিযা ঘিন্ল সু্কন্ল স ই িোপান্র  রা মর হিন্ক্ষপ করন্ত পান্র।(মযন্চ 52 পৃষ্ঠা়ি িা  িোটিক্স সদখুয) 
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সমি মািযশমে িররর োত্রোত্রীরের িিয িাস করোরাে মযাটিক্স 

 

অি পয ক্ত আচরণ অর্থিা িাস সম্পশেমত শিশি 

েঙ্ঘি 

প্রর্থম  

অপরাি 

শিতী়ে  

অপরাি 

তৃতী়ে  

অপরাি 

চতভর্থ ম এিং 

পরিতী অপরাি 

িারসর সম়েসূশচরত শিেম্ব েরা ির 1 (সমি) ির 2 (সমি) ির 3 (সমি) ির 4 (সমি) 

আসরি িা িসা ির 1 (সমি) ির 2 (সমি) ির 3 (সমি) ির 4 (সমি) 

ই়োররোি োডা করশডও, কিপ, শসশড, 

আইপড, এমশপ3 চাোরিা  
ির 1 (সমি) ির 2 (সমি) ির 3 (সমি) ির  4 (সমি) 

িাস চো়ে শিঘ্ন ঘিারিা (অতেমিক আও়িাজ) ির  1 (সমি) ির 2 (সমি) ির 3(সমি) ির 4 (সমি) 

অি পয ক্ত ভাষা িযিহার  (গালাগামল সদও়িা, 

োত্রোত্রী অথিা প্রাপ্তি়িস্ক িেস্তক্তন্ক  রা মর 

গালাগাল করা) 

ির 1 (সমি) ির 2 (সমি) ির 3 (সমি) ির 4 (সমি) 

ভ়ে কেখারিা/হ়েরাশি/ িাট্টামস্করা ির 2 (সমি) ির 3 (সমি) 

অিারন্যটির্ 

সু্কল* (ইএস/ 

এইচএস) 

অিারন্যটির্ 

সু্কল* (ইএস/ 

এইচএস) 

অিয োত্রোত্রীরের মারা ির 2 (সমি) ির 3 (সমি) ির  4 (সমি) ির  5 (সমি) 

িারস জিশিসপত্র কোুঁডােভ ুঁ শড েরা ির 2 (সমি) ির 3 (সমি) ির  4 (সমি) ির  4 (সমি) 

িারসর িািোর িাইরর জিশিসপত্র কোুঁডা 

( ম্পমির ক্ষমত যা কন্র) 
ির 2 (সমি) ির 3 (সমি) ির  4 (সমি) ির  4 (সমি) 

ধ্বংসাত্মে জক্র়োেোপ 

(যার অন্তর্ভ কু্ত হল িা  সথন্ক সো াঁড়া স্তজমযন্ র 

পমরণান্ি ঘিা ধ্বং াত্মক স্তি়িাioকলাপ) ক্ষমতর 

পমরিাণ $100 এর কি 

ির  4 (সমি) 

ক্ষমতর পমরিাণ $100 

এর কি 

 

ির  5 (সমি) 

 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

মারশপি (িারমপি করা যান্ি যা এিয এলাকা) 
ির  4 (ইএ ) 

ির  5 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

মে/মােেদ্রিয সংক্রান্ত িীশত েঙ্ঘি ( ন্ঙ্গ 

রাখা/িেিহার করা) 
ির  5 (সমি) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

মে/মােেদ্রিয সংক্রান্ত িীশত েঙ্ঘি (িণ্টয) 
ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ধ্বংসাত্মে জক্র়োেোপ 

(যার িন্িে আন্ে িা  সথন্ক সো াঁড়া স্তজমযন্ র 

কারন্ণ ঘিা ধ্বং াত্মক কাজ) ক্ষমতর পমরিাণ 

$100 এর সিমি 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ )ক্ষমতর 

পমরিাণ $100 এর সিমি 

ির  5 (ইএ ) ির  5 (ইএ ) ির  5 (ইএ ) 

পরর্থ র্থাোোেীি িরুশর প্রস্থািপর্থ শের়ে 

কিররারিা 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

আক্রমণ   
ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

এোশিে আক্রমণ (2 অথিা তন্তামিক 

োত্রোত্রীর একন্যান্গ িারীমরক আিিণ)  

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

োঙ্গা/শিিৃঙ্খো়ে ইন্ধি কিাগারিা ির  6 (এইচএ ) 
ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

আরি়োস্ত্র োডা অিয কোরিা অস্ত্র সরঙ্গ রাখা 
ির  5 (ইএ ) 

ির  6 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  7 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  7 (এইচএ ) 

ির  5 (ইএ ) 

ির  7 (এইচএ ) 

আরি়োস্ত্র সরঙ্গ 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 পমরণাি মযমদুষ্ট িা মর্মিক এিং এর িন্িে সু্কন্লর  ািম়িক িমহষ্কার অন্তর্ভ কু্ত য়ি। 

ির  5, 6 এিং 7 এর পমরণান্ির সক্ষন্ত্র িা  সথন্ক এিং সু্কন্ল  ািম়িক িমহষ্কান্রর প্রন়্িাজয হ়ি। 

(ইএ ) শুিুিাত্র প্রাথমিক সু্কন্লর োত্র, (এিএইচ) িিেি ও উচ্চ মিদোলন়্ির মিক্ষাথীরা, ( িি) - প্রাথমিক, িিেি ও উচ্চ মিদোলন়্ির 

মিক্ষাথীর 
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িযিহারগত কেৌিে, িঙৃ্খোমূেে শিেল্প ও সংশশ্লি পশরশস্থশতর সংজ্ঞা 
 

স্ক ে এর উরেযারগ কিও়ো পশরণাম 

 

প্রমতটি সু্কল োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা সিন্য চলার জযে এিং উপযকু্ত পমরণাি ও হিন্ক্ষন্পর পয ুা়ি প্রন়্িাগ 

করার জযে দাম়িত্বিীল। 

 

ির 1 সরম্মেি: িৃঙ্খোমূেে সংি়ে সম্পরেম পড ়োর মা-িািা অর্থিা োউরেেররর সরঙ্গ কোি, ইরমে, শেশখত কিাি অর্থিা সরাসশর 

কযাগারযাগ েররিি অযাডশমশিরিির এিং/অর্থিা শিক্ষে। 
 

মযম্নমলমখতন্দর িন্িে সয সকান্যা  িন্বন়্ি কিীরা  ন্ম্মলয পমরচালযা করন্ত পান্রয: 

মিক্ষক-মিমক্ষকা/োত্রোত্রী 

মিক্ষক-মিমক্ষকা/মপতা-িাতা 

মিক্ষক-মিমক্ষকা/পরািিদুাতা 

মিক্ষক-মিমক্ষকা/োত্রোত্রী/প্রিা ক 

মিক্ষক-মিমক্ষকা/োত্রোত্রী/পরািিদুাতা/মপতা-িাতা 

প্রিা ক/োত্রোত্রী 

প্রিা ক/মপতা-িাতা 

প্রিা ক/মপতা-িাতান্দর িন্িে সিমলন্োন্যর িািেন্ি  র্া 

মিক্ষক-মিমক্ষকা/মপতা-িাতার িন্িে সিমলন্োন্যর িািেন্ি  র্া 

প্রন়্িাজয অযু ান্র অযোযে পক্ষ 

 

ির 2 কেৌিে: সি কেৌিে হরত হরি ি়েস উপরযাগী এিং িযিহার শিশেমি। 
বিমক্ষক  ােলে অজনু্য  াহাযে কন্র এিয  ম্পক ুগন্ড় তভ লুয 

প্রতোিা  ম্পন্ক ুআন্লাচযা, সশ্রমণকক্ষ প্রণামল ও প্রতোিা পয ুান্লাচযা 

সচান্খর সযাগান্যাগ 

বযকিে : উচ্চ িন্রর যজরদামর 

সিৌমখক  তকতুা: প্রতোিার প্রাক-মিক্ষা 

সিন্টমরং 

সগ্রড ির দল/সু্কল কাউন্ন্সলর/ সু্কল িন্যামিদ/ পড়ু়িান্দর সক  িোন্যজান্রর  ন্ঙ্গ আন্লাচযা সশ্রমণকন্ক্ষর অ ািথেু/ িেস্তক্তগত পমরচালযা র্ািযা  ম্পন্ক ু

পুযরুদ্ধার অযুিীলয 

 ািাস্তজক িেিহারিুখী মিক্ষাদায, এিং স্ব-ময়িন্ত্রন্ণ  াহান্যে পড়ু়িান্দর জযে মযরাপদ স্থায িেিহার 

 

ির 3 কেৌিে:  ি সকৌিল হন্ত হন্ি ি়ি  উপন্যাগী এিং িেিহার মযমদুষ্ট। 
* সডকাল্ব কাউমন্ট সু্কল মডমিক্ট িান্জন্ির িািেতািূলক মযন্দুন্ির মর্মিন্ত কি ুূমচ লর্ে হন্ত পান্র। 

িযিহারগত চভ জক্তর েক্ষয  পড়ু়িার জযে একটি মলমখত চভ স্তক্ত অথিা পমরকল্পযা মিিৃত লক্ষে, উন্েিে ও েলােল  হ পড়ু়িার জযে তার িেিহারগত  ংি়ি 

সিিান্ত প্রন়্িাজযী়ি বযপুণে মিকাি করা যা়ি।  

আিরে রাখা সু্কন্লর  িন়্ির আন্গ িা পন্ড় সকান্যা পড়ু়িান্ক িঙৃ্খলািূলক কারন্ণ আিন্ক রাখা (িমযিার  হ) 

ইি-স্ক ে হিরক্ষপ অন্তর্ভ কু্ত হন্ত পান্র, মকন্তু  ীমিত য়ি,  োিারন্ড সু্কল, ও়িাক ুঅো াইযন্িন্ট, িেিহার রচযা অথিা পমরিহণ মিমিমযন্ষি 

শিক্ষািশিি চভ জক্ত  মলমখত মিিৃমত যান্ত থাকন্ি িেিহার উন্ন়িন্য গ্রহণন্যাগে পদন্ক্ষপ তামলকা এিং িণযুা সয  িথযু মদন্ত হন্ি সু্কলকিী অথিা িা-

িািা অথিা অমর্র্ািক োরা পািাপামি চভ স্তক্তর তামরন্খর পুযিূেুল়িায হন্ি এিং অিিেই স্বাক্ষমরত হন্ত পড়ু়িা এিং িা-িািা/ 

অমর্র্ািক োরা   

েেআউি কোম্পান্ র মিন্িষ জা়িগা সযখান্য স ই ি পড়ু়িারা যান্ি মপমর়িন্ডর িামক  ি়ি কািান্ত সশ্রমণকক্ষ সথন্ক মিস্তিন্ন করা হন়্িন্ে 

অথিা সদমর কন্র এন্ ন্ে, িা ময়িি লঙ্ঘয কন্রন্ে। 

িযাি   ংঘষপুূণ ু িোন্য সরোন্রল 

কমন্টশরং সকান্যা পমরণত ি়িস্ক অথিা পড়ু়িা সয িারািামহক  িথযু, পরািি ু সযাগান্ি এিং স ই পড়ু়িান্ক  াহাযে করন্ি যার প্রন়্িাজয 

আন্ে ইমতিাচক সরাল িন্ডন্লর। 

মা-িািার োরে িৃঙ্খো 

সতেমতা শচটি 

িঙৃ্খলা র্ন্ঙ্গর জযে িমহষ্কার এড়ান্ত মযমদুষ্ট সকান্যা  িন়্ির র্ান্লা িেিহান্রর রাইি-আপ  

প্রগশতপত্র  একটি প্রগমতপত্র অথিা অো াইযন্িন্ট মিি যা পড়ু়িা ও িা-িািান্ক সদ়ি মযমদুষ্ট  িন়্ির িন্িে সশ্রমণন্ত পড়ু়িার বিমক্ষক ও 

িেিহারগত উন্নমত  ম্পন্ক ুজাযার  ুন্যাগ  

করোররে সু্কল কাউন্ন্সলর,  ্িভ ন্ডন্ট  ান্পািু টিি,  ি্ভ ন্ডন্ট  ান্পািু  ামর্নু্  , সু্কল  িাজকিী, আইইমপ িূলো়িয, কিী অথিা অযোযে 

উপযকু্ত কিীন্ক সরোন্রল  

শিশষে োিেম ম  সু্কল স্তি়িাকলাপ এিং অমতমকতু দক্ষতা ইন্র্ন্ট অথিা সু্কন্লর  ািারণ িা অযোযে অংন্ি অংিগ্রহণ িাযা করা  

প িরুোর অি িীেি  সকান্যা প্রমিমক্ষত সেম মলন্িির োরা কাঠান্িাগত পদ্ধমত পমরচালযা সযখান্য অংিগ্রণকারীরা সকান্যা পরীক্ষা করন্ি তান্দর 

কাজকন্িরু ইিািূলক ও অমযিািূলক প্রর্াি  ম্পন্ক ুএিং ক্ষমত  ংস্কার ও  ম্পক ুপুযরুদ্ধান্র আন্তঃিেস্তক্তগত উপা়ি মযন়্ি 

ম দ্ধান্ত সযন্ি।  

িযারডাশ়েং  িা-িািা/অমর্র্ািক সু্কন্লর মদন্য মিশু সু্কন্ল সয সশ্রমণন্ত পন্ড় স খান্য অংি সযন্ি।  

স্টাশেং পডভ ়িার িেিহার মিন্িচযা ও প্রমতকার প্রিান্ির জযে সু্কলকিী এিং হ়িন্তা অযোযে িেস্তক্তন্দর  ন্ঙ্গ বিঠক  

মােে অপিযিহার 

সম্পশেমত শিক্ষা শিররাি 

মীমাংসা 

*GRIP কপ্রাগ্রারম (োশ়েত্বিীে হর়ে িড হও়ো,  ক্রমিি মমাি সম্ভািিা) অংিগ্রহণ করা দরকার 

িাইম এডভ রেিি সকান্যা পড়ু়িান্ক সশ্রমণকন্ক্ষ ঢভকন্ত  ািম়িক িাযা 
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অশতশরক্ত হিরক্ষপ - স্ক ে িযিহার শিি মারণ েরর 

 

ঘিযার সরকড ু(মিক্ষক-মিমক্ষকার সরকড)ু 

আচরণ  ম্পমকতু স্মরণতামলকা 

সু্কন্ল সগাষ্ঠীর কান্ে পাঠান্যা 

পরািিদুায 

সঘারান্েরা  ীিািদ্ধ রাখা (তত্ত্বািিান্যর িেিস্থা করা) যজরদামর 

িান্ /িান্  োত্র িা োত্রীর আ য  রান্যা 

মিক্ষাযিীিী 

মপতা-িাতা সু্কন্ল আন্ য এিং োত্র িা োত্রীন্ক আগন্ল রান্খয 

সু্কন্লর িন্যামিন্দর কান্ে  ুপামরি হ পাঠান্যা 

মপতা-িাতা িা  েপ পযনু্ত োত্র িা োত্রীর  ন্ঙ্গ আন্ য  

 ম্ভািে িেমতিিী মিক্ষান্ক্ষন্ত্র সদও়িার মিষ়িটি পয ুান্লাচযা করা 

সু্কন্লর যা ু এর কান্ে  ুপামরি হ পাঠান্যা  

 ম্ভািে 504 পমরকল্পযার পয ুান্লাচযা 

*সু্কল মদিন্ র পমরিতযু 

িাস্তিিূলক মলমখত আন্রাপ 

পুযরা়ি IEP-সত যাও়িা/অমতমরক্ত পমরিতনু্যর জযে িারা 504 পমরকল্পযা 

িাইন্রর এন্জস্তন্সর  ংযুস্তক্তকরণ (মপতা-িাতার উন্দোন্গ) 

িূলো়িয 

 
*3়ি িন্রর িািেন্ি হিন্ক্ষন্পর মযাঁখুত প্রদিনু্যর িেিহার প্রদায করা ও  ততার  ান্থ যমথর্ভক্ত করা হন়্িমেল, অথিা একিা IEP 

িা 504 পমরকল্পযা বতরী করা হন়্িমেল এিং তা  ম্মমতিূলক িা স্থান্যর মদন্ক ইমঙ্গত কন্র। 

 

স্ক ে এর উরেযারগ কিও়ো পশরণাম 

 

মরি রাখরিি:  ািম়িক িমহষ্কান্রর অথ ু হন্ত পান্র সু্কন্লর অর্েন্তন্র, সু্কন্লর িাইন্র অথিা িান্  যাতা়িান্তর সক্ষন্ত্র  ািম়িক িমহষ্কার 

সু্কন্লর প্রিা ক কতৃকু সযিয মযি ুামরত হন্ি। 

 

ির 3 ইি-স্ক ে িশহষ্কার (1-3 শেি): িশহষ্কার েররি স্ক ে 

ির 4 1-5 শেি িশহষ্কার, িশহষ্কার েররি স্ক ে 

ির 5 6-10 শেরির িশহষ্কার (চভ জক্ত সহ), েক্ষযমূেে িযিহারগত চভ জক্ত সহ িশহষ্কার েররি স্ক ে 

ির 6 েীঘ মস্থা়েী িশহষ্কার/কিো উপয ক্ত পেশতর শুিাশি প্রর়োিিী়ে 

ির 7 শিতাডি/কিো উপয ক্ত পেশতর শুিাশি প্রর়োিিী়ে 
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িাজিমূেে িযিস্থার িররির সংজ্ঞা 

 

স্ক রের অভযন্তরর সামশ়েে িশহষ্কার 

"সু্কন্লর অর্েন্তন্র  ািম়িক িমহষ্কার" এর অথ ু হল ময়িমিত িা  সথন্ক োত্র িা োত্রীর অপ ারণ এিং তান্ক স্থাযী়ি সু্কন্লর অর্েন্তন্র 

সকান্যা  ািম়িক িমহষ্কান্রর পমরন্িন্ি রাখা। োত্রোত্রীর মিক্ষক-মিমক্ষকা সু্কন্লর অর্েন্তন্র িমহষ্কান্রর পমরন্িন্ি িান্ র পড়ান্িাযার 

কাজ সদয। স্ক রের অভযন্তরর সামশ়েে িশহষ্কাররর অিীরি র্থাোর সম়ে োত্র িা োত্রী পািক্রম িশহভূমত জক্র়োেোরপ উপশস্থত 

র্থােরি িা অর্থিা অংি কিরি িা। 

 

একজয মিক্ষক-মিমক্ষকা অযুন্রাি করন্ত পান্রয যান্ত একজয োত্র িা োত্রী িা যান্ক সু্কন্লর অর্েন্তন্র  ািম়িক িমহষ্কার কন্র রাখা 

হন়্িন্ে তান্ক যান্ত িান্  উপমস্থত থাকন্ত সদও়িা হ়ি (সযিয গন্িষণাগান্রর িা গুমলন্ত)। এই অযুন্রাি স ই  ি সক্ষন্ত্রর িন্িে 

 ীিািদ্ধ থাকন্ি সযখান্য িান্  অযুপমস্থত যা থাকা অতেন্ত গুরুত্বপূণ ু অথিা সযখান্য পন্র কখযও স ই িা  আর সযও়িা যান্ি যা। এই 

িোপান্র মপ্রস্তন্সপাল এর ম দ্ধান্তই চূড়ান্ত। 

 

সোিখাি অপরান্ির সক্ষন্ত্র সু্কন্লর অর্েন্তন্র  ািম়িক িমহষ্কান্রর িদন্ল এিং োত্রোত্রী অথিা মপতা-িাতার অযুন্রাি ান্পন্ক্ষ 

োত্রোত্রীন্ক সু্কন্ল পমরন্ষিা সদও়িার (সযিয সু্কন্লর িান্ঠর জঞ্জাল পমরষ্কার, দুপুন্রর আহান্রর পন্র সিমিল পমরষ্কার ইতোমদ) মিকল্পটি 

মিন্িচযা করা সযন্ত পান্র যমদ সু্কন্লর স ই পমরন্ষিা োত্র িা োত্রীর ি়িন্ র পন্ক্ষ উপযুক্ত হ়ি, কান্জর  ি়ি তার তত্ত্বািিায করা হ়ি 

এিং মিশ্রািকন্ক্ষ তান্ক কাজ যা সদও়িা হ়ি। 

 

স্ক রের িাইরর সামশ়েে িশহষ্কার 

"স্বল্পন্ি়িামদ িমহষ্কার" এর অথ ু হল 1-10টি সু্কল মদিন্ র জযে োত্র িা োত্রীন্ক সু্কল সথন্ক অপ ারণ যা সু্কন্লর প্রিা ক কতৃকু মযি ুামরত 

হন্ি। 

 

1-3 মদন্যর  ািম়িক িমহষ্কান্র সু্কন্লর সয কাজ িামক পড়ার  ম্ভািযা আন্ে, স গুমল োত্রোত্রী সু্কন্ল মেন্র আ ার পর  ম্পন্ন হন্ত পান্র। 

4-10 টি সু্কল মদিন্ র জযে  ািম়িক িমহষ্কার করা হন্ল মপতা-িাতা/অমর্র্ািক সু্কন্লর কান্জর জযে অযুন্রাি করন্ত পান্রয এিং সু্কল 

চলাকালীয সু্কন্ল এন্  পড়ান্িাযার কাজ  ম্পন্ক ুসজন্য সযন্ত পান্রয। স্বল্পন্ি়িামদ িমহষ্কান্রর  ি়ি োত্র িা োত্রীন্ক সু্কন্লর  ম্পমিন্ত 

প্রন্িি করন্ত সদও়িা হ়ি যা এিং তারা সু্কন্লর সকান্যা স্তি়িাকলান্প অথিা সু্কন্লর অযুষ্ঠান্য অংি যাও মযন্ত পান্র। 

 

“দীঘ-ু িন়্ির জযে স্থমগতান্দি” িান্য হল সকাযও মিক্ষাথীন্ক সু্কল সথন্ক(িা সু্কল িা  সথন্ক) দি মদন্যর সিমি  িন়্ির জযে িমহষ্কার 

করা, তন্ি তা সকাযওিন্তই িতিুায সু্কল স ন্িোন্রর সথন্ক সিমি হন্ি যা।  দীঘ-ু িন়্ির জযে স্থমগতান্দি আন্রাপ করন্ল সগন্ল 

মডমিন্ক্ট যথাযথ কাযিুারা়ি শুযাময হও়িা আিিেক।  দীঘ ু  িন়্ির জযে স্থমগতান্দি পাও়িা সকাযও মিক্ষাথী, যান্ক মিকল্প সু্কন্ল সরোর 

করা হ়িময, স  সহািও়িাক ুপান্ি যা, কাজ পূরণ করন্ত পারন্ি যা, িা স ন্িোন্রর পরীক্ষা়ি ি ন্ত পারন্ি যা যমদ যা মহ়িামরং অমে ার, 

 ুপামরন্ন্টন্ন্ডন্ট/ন্িাড ুঅে এডভ ন্কিন্যর িন্যাযীত িেস্তক্ত তান্ক তা করার অযুিমত সদয। দীঘ ু  িন়্ির জযে স্থমগতান্দি পাও়িা সকাযও 

মিক্ষাথী সু্কন্লর  ম্পমি সর্াগ করন্ত অযুন্িামদত য়ি এিং সু্কল  ংিান্ত সকাযও কাযকুলাপ িা অযুষ্ঠান্য অংিগ্রহণ করন্ত পারন্ি যা। 

 

যমদ সকান্যা োত্র িা োত্রী দীঘনু্ি়িামদ িমহষ্কান্রর িাস্তি পা়ি এিং যমদ তান্ক সকান্যা মিকল্প সু্কন্ল পাঠান্যা যা হ়ি, তাহন্ল স  সহািও়িাক ু

যাও সপন্ত পান্র, িামক কাজ  ম্পন্ন করন্ত অথিা স মিোন্রর পরীক্ষা মদন্ত  িথ ু যাও হন্ত পান্র, যমদ যা শুযাময কিকুতাু, 

 ুপামরযন্িযন্ডণ্ট/িন্যাযীত িেস্তক্ত অথিা সিাড ুঅি এডভ ন্কিয তান্ক অযুিমত যা সদয। দীঘনু্ি়িামদ িমহষ্কান্রর  ি়ি োত্র িা োত্রীন্ক 

সু্কন্লর  ম্পমিন্ত প্রন্িি করন্ত সদও়িা হ়ি যা এিং তারা সু্কন্লর সকান্যা স্তি়িাকলান্প অথিা সু্কন্লর অযুষ্ঠান্য অংি যাও মযন্ত পান্র। 

 

সকান্যা সকান্যা সক্ষন্ত্র (যা প্রমত প্রামতষ্ঠামযক মিক্ষািন্ষ ু একজয োত্র িা োত্রীর িন্িে  ীিািদ্ধ)মপ্রস্তন্সপাল  ািম়িকর্ান্ি োত্র িা োত্রীর 

 ািম়িক িমহষ্কার মপমেন়্ি মদন্ত পান্রয যমদ অপরািটি প্রামতষ্ঠামযক কোন্লণ্ডার এর একটি গুরুত্বপূণ ু  িন়্ি  ংঘটিন্ত হন়্ি থান্ক (অথ ুাৎ 

চূড়ান্ত পরীক্ষার টঠক আন্গ)।  এটি স ই  ি অপরান্ির সক্ষন্ত্র প্রন্যাজে হরি িা সযগুমলন্ত সেি অথিা সেডান্রল এর আইয লঙ্ঘয 

করা হ়ি অথিা সযগুমলর  ন্ঙ্গ অস্ত্রিস্ত্র, মযপীড়য অথিা িাদকিন্িের মিষ়ি যুক্ত থান্ক। 

 

স্থা়েী িশহষ্কার 

“িমহষ্কার” িান্য হল সকাযও মিক্ষাথীন্ক িতিুায স ন্িোন্রর পন্রও সু্কল (িা সু্কল িা ) সথন্ক মযমদুষ্ট  িন়্ির জযে  িাদ মদন়্ি রাখা। 

িমহষ্কান্রর িাস্তি সদ়িার জযে মডমিন্ক্ট যথাযথ কাযিুারা অযু ান্র শুযাময হও়িা আিিেক।  িমহষ্কার করার  ি়ি, সকাযও মিক্ষাথীন্ক 

মিকল্প সকাযও সু্কল িা র্াচভ ু়িাল সু্কন্ল উপমস্থত থাকন্ত সদ়িা হন্তও পান্র, যাও হন্ত পান্র। 

 

শিেল্প স্ক ে 

সয োত্র িা োত্রীন্ক দি (10টি) সু্কল মদিন্ র সচন়্ি সিমি  িন়্ির জযে স্থাযী়ি সু্কল সথন্ক অপ ারণ করা হন়্িন্ে, পাঠগ্রহণ, প্রামতষ্ঠামযক 

পড়ান্িাযা়ি  হা়িতা এিং পরািিদুান্যর  ুন্যাগ সপন্ত তার জযে একটি মিকল্প সু্কল মযি ুারণ করা হন্ত পান্র। মিকল্প সু্কন্ল োত্র িা োত্রী 

প্রামতষ্ঠামযক পড়ান্িাযার িান্  সযাগ মদন্ত  িথ ু হ়ি যার েন্ল স  স্ন্াতক হও়িার অমত গুরুত্বপূণ ু িতগুুমল পূরণ করার লন্ক্ষে পাঠিি 

মযন়্ি এন্গান্ত পান্র। োত্র িা োত্রী অিিযই তার িিয শিি মাশরত শিেল্প স্ক রে উপশস্থত র্থােরি অর্থিা সােরেযর সরঙ্গ তা সমূ্পণ ম 
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েররি এিং কস শিেল্প স্ক রে যাও়োর সম়ে েীঘ মরম়োশে অর্থিা স্থা়েী িশহষ্কাররর শিশি অি যা়েী তার শিরির স্ক রে অর্থিা অিয 

কোরিা স্ক রে শেরর িাও কযরত পারর অর্থিা পািক্রম িশহভূমত কোরিা জক্র়োেোরপ অংি িাও শিরত পারর।  

 

মিকল্প সু্কন্ল পাঠান্যার িোপারটি সকৌিন্ল এমড়ন়্ি চলার জযে োত্র িা োত্রী DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট সথন্ক যাি প্রতোহার 

করন্ত/সেন্ড় সযন্ত পারন্ি যা। সয ি োত্র িা োত্রীন্ক মিকল্প সু্কন্ল পাঠান্যা হন্ি তারা মযি ুামরত স্থাযী়ি সু্কন্ল মেন্র আ ার আন্গ অিিেই 

স ই কি ূুমচন্ত উপমস্থত থাকন্ি এিং তা  ম্পূণ ু করন্ি। সয ি োত্র িা োত্রী সু্কল মডমিক্ট সেন্ড় যা়ি এিং পরিতী সকান্যা  িন়্ি মেন্র 

আন্  তান্দর স্ব়িংস্তি়ির্ান্ি িূল পাঠিি  ম্পূণ ু করার জযে একটি মিকল্প সু্কন্ল পাঠান্যা হ়ি যমদ যা স ই োত্র িা োত্রী 

 ুপামরযন্িযন্ডণ্ট অথিা তা াঁর িন্যাযীত িেস্তক্তর অযুিমত মযন়্ি একটি অযুরূপ মিকল্প পমরন্িন্ি র্মত ু হ়ি। এই ন্ঙ্গ, শুযাময 

আমিকামরন্কর ম দ্ধান্ন্তর ওপর মযর্রু কন্র পড়ু়িান্ক তার পূিিুতী সু্কন্ল মেন্র যাও়িার,  ‘আমল ু মর-অোডমিিয’ রূন্প,  ম্মমত সদও়িা 

সযন্ত পান্র। 

 

শিক্ষািিীিী 

"মিক্ষাযিীিী" এর অথ ু হল োত্র িা োত্রীন্ক মকেভ মদয যজন্র রাখা হন্ি সয  ি়ি স  র্ান্লা আচরণ করন্ি িন্ল প্রতোিা করা হ়ি। যমদ 

সকান্যা োত্র িা োত্রীর মিরুন্দ্ধ িহু  াক্ষেপ্রিান্ণর মর্মিন্ত স  কতগুমল অপরাি কন্রন্ে িন্ল প্রিামণত হ়ি, তাহন্ল সু্কন্লর প্রিা ক, 

শুযাময কিকুতাু, িাস্তিিূলক পদন্ক্ষপ পয ুান্লাচযা কমিটি অথিা সিাড ুঅি এডভ ন্কিয তান্ক মিক্ষাযিীি মহন্ ন্ি রাখন্ত পান্রয। 

মিক্ষাযিীি থাকার  ি়ি স্থাযী়ি সু্কল অথিা সু্কল মডমিক্ট এর মিমি লঙ্ঘয করন্ল আরও িাস্তিিূলক পদন্ক্ষপ সযও়িা হন্ত পান্র যার 

অন্তর্ভ কু্ত হল মডমিক্ট এর আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযন্ত পাঠান্যা। সকান্যা পড়ু়িা. সয সজলা-ন্জাড়া শুযামযন্ত অিস্থায করন্ে পরিতী 

িঙৃ্খলািূলক পদন্ক্ষন্প তার মিতাড়য পযনু্ত হন্ত পান্র। 

 

স্ক রের জক্র়োেোপ সম্পশেমত শিশিশিরষি 

সয ি মিক্ষাথীরা িমহষৃ্কত হন়্িন্ে িা স্থমগতান্দি সপন়্িন্ে তান্দরন্ক িমহষ্কার িা স্থমগতান্দন্ির সি়িাদ চলাকালীয সু্কন্লর িয র করা 

সকাযও কাযকুলান্প অংিগ্রহণ করন্ত সদ়িা হন্ি যা, যার িন্িে প্রি িা গ্রোজনু়্িিন্যর অযুষ্ঠাযও পন্ড়।   সকাযও িািা-িা িা 
অমর্র্ািক  মদিা মযন়্ি মিক্ষাথীন্ক সু্কন্লর িয র করা কাযকুলান্প অংিগ্রহণ করন্ত সদ়িার অযুিমত সচন়্ি সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপালন্ক 

আন্িদয করন্ত পান্রয। সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপাল স ই অযুিমত খামরজ কন্র মদন্ল, িািা-িা অথিা অমর্র্ািক চূড়ান্ত ম দ্ধান্ন্তর জযে যথাযথ 
আঞ্চমলক  ুপামরন্ন্টন্ন্ডন্ন্টর কান্ে আন্িদয করন্ত পান্রয। 
 

সহা়েতাোরী  

যমদ  াক্ষেপ্রিান্ণর আমিন্কের মর্মিন্ত একজয োত্র িা োত্রীন্ক োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক 

উন্নমত পুস্তিকার মিমি লঙ্ঘন্য  হা়িতাকারী মহন্ ন্ি গণে করা হ়ি, যমদ স ই োত্র িা োত্রী োত্রোত্রীর আচরণমিমি লঙ্ঘয করার জযে 

অযে কাউন্ক  হা়িতা, পমরকল্পযা, অংিগ্রহণ, পরািি ু, প্রন্রাচযা, উপন্দি এিং/অথিা অযুন্প্ররণা সদ়ি। োত্র িা োত্রী  হা়িতাকারী 

হন্ল যারা সকান্যা অপরান্ির  ন্ঙ্গ  স্তি়ির্ান্ি যুক্ত তান্দর অযুরূপ িাস্তি সপন্ত হন্ি। 

 

আত্মরক্ষা 

সকাযও মিক্ষাথী িল প্রন়্িাগ করন্ল িা িল প্রন়্িান্গর হুিমক মদন়্ি থাকন্ল তা িাত্রাযু ান্র যো়ি ঙ্গত হন্ত পান্র যমদ স  যুস্তক্তগ্রাহের্ান্ি 

মিশ্বা  কন্র সয অযে কান্রার সিআইময িন্লর আ ন্ন িেিহার রুখন্ত মগন়্ি তার স টি করা প্রন়্িাজয। O.C.G.A. §16-3-21. 
িলপ্রন়্িান্গর এইরকি আ ল িেিহার/হুিমক সদখান্যা এিয সক্ষন্ত্র যুস্তক্ত ঙ্গত য়ি সযখান্য সু্কল মডমিন্ক্টর কিচুারীরা ঘিযাটিন্ত 

হিন্ক্ষপ করার িত কাোকামে স্থান্যই মেন্লয। তন্ি, পমরমস্থমত অযু ান্র যুস্তক্তগ্রাহের্ান্ি যতিা প্রন়্িাজযী়ি, মিক্ষাথী তার সথন্ক সিমি 
িলপ্রন়্িাগ করন্ত পারন্ি যা। কিীরা হিন্ক্ষপ করার পন্রও িলপ্রন়্িাগ চামলন়্ি সগন্ল স ই আত্ম-প্রমতরক্ষা মকন্তু প্রমতন্রাি মহন্ ন্ি 

গণে হন্ি যা। যমদ সকাযও মিক্ষাথী মযন্জর পক্ষ  িথনু্য আচরণটি করার দািী জামযন়্ি থান্ক, তাহন্ল স  সয মযন্জর পক্ষ  িথনু্য 

কাজটি কন্রন্েয তা প্রিাণ করার দাম়িত্ব তারই। যমদ সকাযও পমরমস্থমতন্ত আত্ম-প্রমতরক্ষা যুস্তক্তযুক্ত িন্ল স্বীকার করা হ়ি, প্রিান্ণর 
গুরুন্ত্বর মদক সথন্ক সদখা যা়ি মিক্ষাথী মিমি লঙ্ঘয কন্রময তাহন্ল স ই অপরান্ির জযে সকাযও িাস্তিিূলক িেিস্থা আন্রাপ করা হ়ি 

যা। 
 

কিৌচাে়ে এিং েোর রুম 
এই োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা়ি তামলকার্ভক্ত  ি অপরাি সু্কন্লর সিৌচাগার 

এিং লকার রুি-এ োত্রোত্রীর আচরন্ণর সক্ষন্ত্র প্রন্যাজে হন্ি। প্রতোিা করা হ়ি সয োত্রোত্রীরা মিশ্রািকক্ষগুমলন্ক পমরষ্কার-পমরিন্ন 

এিং মযরাপদ রাখন্ি। এোড়াও, এিা প্রতোমিত সয োত্রোত্রীরা মিশ্রািকন্ক্ষ মিি টৃষ্টকারী, মযরাপদ য়ি এিয এিং/অথিা অপমরষ্কার 

অিস্থার কথা প্রিা কন্ক জাযান্ি। 

 

েোর রুম এর মরিয কোরিা কসেরোি, েযামেডমার, শভশডও করেডমার অর্থিা েযারমরা কিও়ো যারি িা। এিা মরি রাখরত 

হরি কয স্ক রের কোরিা স্থারি শপ্রজেপারের স স্পি অি রমােি োডা কেউ অিয কোরিা িযজক্তর েশি অর্থিা শভশডও তভেরত 

পাররিি িা। 
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োত্রোত্রীরের িিয িাজিমূেে পেশত 

পািমলক সু্কল সথন্ক  ািম়িক িমহষ্কার/স্থা়িী িমহষ্কার হও়িার আন্গ োত্রোত্রীন্দর আইময বিি প্রস্তি়িার শুযাময পদ্ধমতর  ুমিিা পাও়িার 

অমিকার আন্ে। পদ্ধমতগত  ুরক্ষার িাত্রা মযর্রু করন্ি সু্কল সথন্ক  ািম়িক িমহষ্কার/স্থা়িী িমহষ্কার কতমদয স্থা়িী হন্ি। উোহরণস্বরূপ, 

েি অর্থিা তাররচর়ে েম সংখযে স্ক ে শেিরসর িিয সামশ়েে িশহষ্কার েরা হরে, মাশেমি য ক্তরারষ্ট্রর স শপ্রম কোিম এর 

আরেি অি যা়েী শুি  িূযিতম আইশি বিি প্রজক্র়োর প্রর়োিি। 

 

DeKalb োউশণ্ট স্ক ে শডশিক্ট এেগুচ্ছ পেশতগত স রক্ষা িযিস্থা শিি মারণ েরররে যার েরে োত্রোত্রীরা আইরির িতম 

অরপক্ষা অশিে বিি প্রজক্র়োর স শিিা পারচ্ছ। পদ্ধমতগুমল মযম্নমলমখত অংন্ি িণযুা করা হন়্িন্ে। 

 

সামশ়েে িশহষ্কাররর িিয স্ক ে প্রিাসরির বিি প্রজক্র়ো 

োত্র িা োত্রীন্ক সু্কন্লর অর্েন্তন্র  ািম়িক িমহষ্কার, সু্কন্লর িাইন্র  ািম়িক িমহষ্কার অথিা িা  সথন্ক দিটি (10) পযনু্ত মদন্যর জযে 

 ািম়িক িমহষ্কার অথিা অযোযে উপযুক্ত িাস্তি সদও়িার আন্গ  ািম়িক িমহষ্কান্রর জযে সু্কন্লর প্রিা মযক বিি প্রস্তি়িা অযু রণ করা 

হ়ি। যমদ মিমি লঙ্ঘন্যর জযে 10 মদন্যর পন্রও আরও  ি়ি িমহষ্কার করার প্রন়্িাজয হ়ি, তাহন্ল দীঘনু্ি়িামদ িমহষ্কার অথিা স্থা়িী 

িমহষ্কান্রর  ুপামরি হ মিষ়িটি সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপাল এর কান্ে পাঠান্ত হন্ি। 

 

সু্কন্লর প্রিা মযক স্থমগতান্দি জামর করার বিঠন্ক, মিক্ষাথীন্ক সিৌমখকর্ান্ি িলা হন্ি সয তান্ক সকায অপরান্ি অমর্যুক্ত করা হন্ি, 

সক িা কারা স ই অমর্ন্যাগ(গুমল) আন্রাপ কন্রন্ে, সক অপরান্ির  াক্ষী মেল, এিং কী কী িাস্তিিূলক িেিস্থা গ্রহণ করার প্রিাি 
সদ়িা হন়্িন্ে।  মিক্ষাথীন্ক মযন্জর পক্ষ  িথনু্যরও  ুন্যাগ সদ়িা হন্ি।  সকাযও িাস্তিিূলক িেিস্থা সয়িা হন্ল মিক্ষাথীর িািা-

িা/অমর্র্ািন্কর  ান্থ সযাগান্যাগ করা হন্ি।  ঘিযা ঘিার পন্র যত িীঘ্র  ম্ভি  াক্ষীন্দরন্ক (ন্যখান্য প্রন্যাজে) ঘিযার সিৌমখক 

এিং/িা মলমখত িণযুা জিা মদন্ত িলা হন্ি। 
 

িৃঙ্খোরক্ষাোরী েরের শমটিং (শডটিএম) 

যখয সকাযও মপ্রস্তন্সপাল সু্কল সথন্ক দীঘ-ু িন়্ির জযে স্থমগতান্দি/িমহষ্কার করার আন্দি সদয, এিং িাস্তির শুযাময িকুি করার  ম্ভািযা 

থান্ক, তখয মপ্রস্তন্সপাল/িন্যাযীত িেস্তক্ত, মিক্ষাথীন্দর মিন্হমর়্িারাল সিিামলে এিং/িা মিক্ষাথী সয িাখা়ি পড়াশুযা কন্র স ই িাখার 

ম ন্েি অমেন্ র সকাযও প্রমতমযমিন্ক মযন়্ি একটি মডম মপ্ল্য টিি মিটিং(DTM) ি ান্যা হন্ি, যান্ত স্থমগতান্দি জামর করার প্রথি মদয 

সথন্ক পা াঁচ(5) সু্কল মদিন্ র িন্িে িািা-িা/অমর্র্ািকন্ক আ ন্ত িলা হন্ি। উপযুক্ত হন্ল মিক্ষাথীন্ক আ ন্ত িলা হন্ি।  ঘিযা 

অযু ন্ধায কন্র সদখার পন্র যত িীঘ্র  ম্ভি মপ্রস্তন্সপাল/িন্যাযীত িেস্তক্ত  ্িভ ন্ডন্ট   ান্পািু টিি সকা-অমডনু্যিন্রর অমে ন্ক, িা 

 ুপামরন্ন্টন্ন্ডন্ন্টর িন্যাযীত িেস্তক্তন্ক জাযান্িয। মপ্রস্তন্সপাল/িন্যাযীত িেস্তক্ত মযম্নমলমখত ডকুন্িন্টগুমল MTSS/RTI সকা-অমডনু্যির িা 

 ুপামরন্ন্টন্ন্ডন্ন্টর িন্যাযীত িেস্তক্তন্ক মডম মপ্ল্য টিি মিটিংন়্ির (DTM)আন্গ িা মিটিংন়্ির  ি়ি মদন্ত হন্ি:  াক্ষী/মিক্ষাথীর ি়িায; 

মিক্ষাথীর স্থা়িী সরকন্ডরু একটি  াম্প্রমতক কমপ; মিক্ষাথীর সিে সরকড ুকান্ডরু একটি কমপ;  ি িান্  মিক্ষাথীর মিক্ষাগত ও আচরন্ণর 

সগ্রন্ডর িতিুায মস্থমত (অগ্রগমতর মরন্পািু ); উপমস্থমত ও অযুপমস্থমতর মদয (িকুি করা হন়্িন্ে এিং িকুি করা হন্ি যা এিয েভ টি); 

সদমরন্ত আ া এিং িা  সেন্ড় চন্ল যাও়িার  ংখো; কারণ হ সু্কন্লর পন্র আিন্ক থাকার অো াইযন্িন্ট; স্থাযী়ি সু্কন্ল িৃঙ্খলা, উপমস্থমত 

এিং মিক্ষার সরকড ুও হিন্ক্ষন্পর যথাযথ মিিৃমত যার িন্িে SST সরোরাল, কাউন্ন্সমলং স িয ও তামরখ, কারণ, েলােল  হ িািা-

িা/অমর্র্ািন্কর  ান্থ বিঠন্কর মিিরণ অন্তর্ভ কু্ত রন়্িন্ে; পুমলি মরন্পান্িুর কমপ; সিিাল এডভ ন্কিয, স কিয 504 িা SST মস্থমত 

 ( স্তি়ি এযন্রালন্িন্ট িা এই সপ্রাগ্রািগুমলর িন্িে সকাযও একটিন্ত সরোরাল); SST মরন্পািু; িতিুায স্থমগতান্দন্ির অযুন্িামদত মচটঠ 

যান্ত সু্কল অোডমিমযন্িিন্রর তরে সথন্ক পমরণান্ির প্রিাি, এিং ঘিযার প্রা মঙ্গক অযে সকাযও তথে িা প্রিাণ অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ি। 

 

এই বিঠন্কর উন্েিে হল সু্কন্লর তরন্ে  ম্পূণ ু করা অযু ন্ধায, িাস্তিিূলক িেিস্থা এিং মিক্ষাথী এিং/িা িািা-িা/অমর্র্ািন্কর প্রদি 

সকাযও তথে মযন়্ি দলটির পক্ষ সথন্ক আন্লাচযা করা। এটি অমর্র্ািকন্দর বিঠক িন্ল, সকাযও মিক্ষাথীর িা অমর্র্ািন্কর আইময 

উপন্দষ্টা উপমস্থত থাকন্ত পারন্িয যা। MTSS/RTI সকা-অমডনু্যির এিং/িা মিক্ষাথীর িাখা সথন্ক মডমিক্ট অমেন্ র অযে সকাযও 

প্রমতমযমি DTM-এর জযে একটি যুস্তক্তগ্রাহে  ি়ি ীিা িায ু করন্ত পান্র এিং িীিাং া আ ন্ন য়ি িন্ল সদখা সগন্ল DTM সিষ কন্র মদন্ত 

পান্র। িািা-িা/অমর্র্ািক এিং সু্কল যমদ িাস্তির িোপান্র সকাযও ম দ্ধান্ন্ত উপযীত হ়ি, মডন্রক্টর অে  ্িভ ন্ডন্ট  মরন্লিযন্ র তরে 

সথন্ক স ই ঐকেিন্তে  ম্মমত জাযান্যা হ়ি, এিং িািা-িা/অমর্র্ািক মলমখতর্ান্ি শুযাময িকুি কন্রয, তাহন্ল শুযাময িামতল করা 

হন্ি। িািা-িা/অমর্র্ািক যমদ িাস্তি এিং DTM-এর চূড়ান্ত েলােল মযন়্ি একিত যা হয, অথিা িািা-িা/অমর্র্ািক যমদ DTM-এ 

উপমস্থত যা থান্কয, তাহন্ল শুযাময  ূমচমযমদুষ্ট  িন়্িই  ম্পন্ন হন্ি। মডম মপ্ল্য টিি মিটিং সযাগান্যান্গর মিমর্ন্ন িািেি িেিহার কন্র 

 ম্পন্ন করা হন্ত পান্র। যমদ DTM যা হ়ি িা এই  ংমহতা অযু ান্র যা হ়ি, তাহন্ল শুযাময  ূমচমযমদুষ্ট  িন়্িই  ম্পন্ন হন্ি। 

 

শডশিক্ট এর আইশি বিি প্রজক্র়োর শুিাশি 

িেস্তক্তগতর্ান্ি উপমস্থত সথন্ক এিং র্াচভ ু়িাল িািেন্ি মডমিন্ক্টর শুযামযর প্রস্তি়িা  ম্পন্ন হ়ি একজয মহ়িামরং অমে ার কতৃকু মযময 

মিক্ষাথীর আচরণ লঙ্ঘন্যর প্রিাণ সিান্যয, সযটি প্রিামণত হন্ল, দিমদয সু্কল সথন্ক স্থমগতান্দি পাও়িা োড়াও িড় মকেভ  িাস্তি সদ়িা হন্ত 

পান্র।   ুপামরন্ন্টন্ন্ডন্ট মহ়িামরং অমে ার মযন়্িাগ কন্র এিং তান্দর আন্গ সথন্ক মকেভ  জাযা থান্ক যা। যমদ সকান্যা মহ়িামরং অমে ার 
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শুযামযর আন্গই লঙ্ঘন্যর িোপান্র মকেভ  সদন্য থান্কয, তাহন্ল মহ়িামরং অমে ার প্রিান্ণর িোপান্র শুযন্িয এিং পক্ষপাতহীযর্ান্ি 

ম দ্ধান্ত সযন্িয এই মযি়িতা সদ়িার পন্রই শুযাময চলন্ত পান্র।সকান্যা 

 

যখয সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপাল সকাযও মিক্ষাথীন্ক মডমিন্ক্টর শুযামযর কাযিুারা়ি থাকন্ত িন্লয, তখয স ই প্রিািটি মহ়িামরং অমে ার 

পয ুান্লাচযা কন্র সদন্খয, মযময টঠক কন্রয সয শুযাময করা হন্ি মক যা। িাস্তিিূলক িেিস্থা সয়িা িা সু্কল মরন্ া ু অমে ান্রর(SRO) তরে 

সথন্ক সু্কন্ল সগ্রেতার করার মদয সথন্ক দি মদন্যর িন্িেই  ি শুযাময করন্ত হন্ি যমদ যা সু্কল মডমিক্ট এিং িািা-িা/অমর্র্ািক 

মযন্জন্দর িন্িে মদয িাড়ান্যার মিষন়্ি একিত হয।  যমদ শুযাময করন্ত হ়ি, তাহন্ল মিক্ষাথী এিং িািা-িা/অমর্র্ািকন্ক শুযামযর 

 ি়ি, তামরখ এিং স্থায, মিমি লঙ্ঘয ও  ম্ভািে  াক্ষীর তামলকা মদন়্ি সিৌমখক ও মলমখত সযাটিি জামর করা হন্ি। 

 

মডমিন্ক্টর শুযামযর কাযিুারা সগাপযী়ি এিং জয ািারণ এন্ত উপমস্থত থাকন্ত পারন্িয যা। মিক্ষাথী, তার িািা-িা িা অমর্র্ািক িা 

িািা-িার মলমখত অযুিমত  হ তান্দর সকাযও প্রমতমযমি, এিং তান্দর  াক্ষীরা শুযামযন্ত উপমস্থত থাকন্ত পান্রয, তন্ি মিক্ষাথীর অযে 

সকাযও আত্মী়ি িা িনু্ধন্ক স খান্য উপমস্থত থাকার অযুিমত সদ়িা হন্ি যা।  কাযিুারাগুমল বিদুেমতয উপান়্ি সরকড ুকরা হ়ি।  সু্কল 

মডমিক্ট শুযামযর  ি়ি  তেতা যাচাই করার জযে  াক্ষীন্ক  িয করন্ত পান্র। মিক্ষাথী এিং িািা-িা/অমর্র্ািক  াক্ষীন্দরন্কও 

আযন্ত পান্রয। সয অমর্ন্যাগ মযন়্ি মিচার করা হন্ি স টিন্ত  াক্ষে সদ়িার িত প্রিাণ  াক্ষীন্দর কান্ে আন্ে মকযা তা মহ়িামরং অমে ার 

মযণ়ুি করন্িয।  যমদ মিক্ষাথী িা িািা-িা/অমর্র্ািক চায সয সু্কল মডমিন্ক্টর কিচুারী িা অযোযে মিক্ষাথী এন্  শুযামযন্ত  াক্ষী মদক, 

তাহন্ল তান্দরন্ক সু্কল প্রিা ন্যর  ান্থ সযাগান্যাগ করন্ত হন্ি, যারা এই িেস্তক্তন্দর  িয করার িেিস্থা করন্ি।  িািা-িা/অমর্র্ািকন্ক 

অিিেই শুযামযর 48ঘণ্টার িন্িে সু্কন্লর  ান্থ সযাগান্যাগ করন্ত হন্ি যান্ত  াক্ষী মিক্ষাথীর িািা-িার কাে সথন্ক  ম্মমত চাও়িা যা়ি।  

মডমিন্ক্ট শুযামযর কাযিুারা চলার  ি়ি  াক্ষীরা সকাযও অোিময ু রাখন্ত পারন্িয যা যমদ যা  াক্ষীন্কও স ই ঘিযার দান়্ি অমর্যুক্ত করা 

হ়ি িা হন্ত পান্র। 

 

মডমিন্ক্ট শুযামযর কাযিুারা চলার  ি়ি সয সয  াক্ষে প্রিাণ সদ়িা হন্ত পান্র তার িন্িে িািি প্রিাণও অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ত পান্র সযিয 

িাদক িা অস্ত্রিস্ত্র;  াক্ষীর  তেতা প্রিান্ণর ি়িায; েন্িাগ্রাে; সরকমডংু; এিং  াক্ষীর মিিৃমত, অযু ন্ধান্যর মরন্পািু, মিক্ষাথীর পড়াশুযার 

িতিুায িাখা ও মিক্ষাগত সরকড ু ংিান্ত প্রা মঙ্গক ডকুন্িন্ট। “প্রিান্ণর গমরষ্ঠতা িা গুরুত্ব” সদমখন়্ি মিক্ষাথীর মিরুন্দ্ধ লঙ্ঘন্যর 

অমর্ন্যাগ প্রিাণ করার দা়ি সু্কল মডমিন্ক্টর উপন্র িতাু়ি।  মডমিন্ক্ট শুযামযর কাযিুারা চলার  ি়ি মিক্ষাথীর মযন্জর খরন্চ আইময 

উপন্দষ্টার োরা প্রমতমযমিত্ব করান্যার অমিকার আন্ে।  িািা-িা/অমর্র্ািক অিিেই মডপািুন্িন্ট অে সু্কল মরন্লিযন্ক শুযামযর অন্তত 

48 ঘণ্টা আন্গ সযাটিি মদন়্ি জাযান্িয সয তারা মডমিন্ক্ট শুযামযর কাযিুারা চলার আইময প্রমতমযমি রাখন্ত চায এিং অোিমযনু্কও 

শুযামযর অন্তত 48 ঘণ্টা আন্গ অিিেই মডপািুন্িন্ট অে সু্কল মরন্লিযন্ র কান্ে উপমস্থমতর  ূচযা মদন্ত হন্ি। সযাটিি জামর করন্ত যা 

পারন্ল শুযাময িুলতভ মি কন্র পন্রর সকাযও তামরন্খ করা হন্ত পান্রযান্ত সু্কল প্রন়্িাজযী়ি িন্োিি এিং/িা মডমিক্ট অোিমযরু িেিস্থা 

করন্ত পান্র। মডমিন্ক্ট শুযামযর কাযিুারা চলার  ি়ি সু্কল মডমিন্ক্টর পক্ষ সথন্ক সকাযও অোিময ু  চরাচর থান্কয যা, তন্ি মকেভ  সক্ষন্ত্র 

অোিময ু থাকন্তও পান্রয। 

 

মডমিন্ক্ট শুযামযর সয কাযিুারা চলন্ি তা সয আদালন্ত মিচার চলার িত হন্তই হন্ি এিয য়ি, এিং জস্তজ়ুিা এমর্ন্ডন্স সকান্ডর কন্ঠার 

মিমিমযন্ষি এন্ক্ষন্ত্র প্রন্যাজে হন্ি যা।  মতেই সু্কন্লর মিমি লঙ্ঘয হন়্িন্ে যা হ়িময এিং িাস্তি আন্রাপ করা হন্িমকযা তা টঠক করা়ি 

 াহাযে করন্ত  ি পক্ষই প্রা মঙ্গক তথে প্রদায করন্ত পান্র।  প্রদি তথে কতিা প্রা মঙ্গক তা মযন়্ি চূড়ান্ত ম দ্ধান্ত করন্ত মহ়িামরং 

অমে ার অযুন্িামদত। শুযামযন্ত সয প্রিাণ সপি করা হন়্িন্ে তার গুরুত্ব অযু ান্র মহ়িামরং অমে ার মযি ুারণ করন্িযন্য  মতেই সু্কন্লর 

মিমি লঙ্ঘয হন়্িন্ে যা হ়িময এিং সয িাস্তি আন্রাপ করা হন্ি তা টঠক করন্িয। 

 

উর়্ি পক্ষ প্রিাণ সপি করার পন্র, প্রন্তেক পক্ষন্ক মযন্জন্দর যুস্তক্ত সিষ করার  ুন্যাগ সদ়িা হন্ি।  তারপন্র শুযাময সিষ হন্ি, এিং 

মহ়িামরং অমে ার মিন্িচযা  হকান্র একান্ন্ত টঠক করন্িয সয লঙ্ঘয হন়্িন্ে যা হ়িময এিং প্রিান্ণর গুরুন্ত্ব যমদ সদখা যা়ি সয মিক্ষাথী 

লঙ্ঘয কন্রন্ে তাহন্ল যথাযথ িাস্তিও টঠক করন্িয। যমদ সদখা যা়ি মিক্ষাথী সু্কন্লর মিমি লঙ্ঘয কন্রময, তাহন্ল তান্ক সু্কন্ল মেন্র 

আ ার অযুিমত সদ়িা হন্ি। যমদ সদখা যা়ি মিক্ষাথী সু্কন্লর মিমি লঙ্ঘয কন্রন্ে, তাহন্ল মহ়িামরং অমে ার িাস্তি আন্রাপ করন্ত পান্রয, 

যার িন্িে প্রন্িিয পন্িরু জযে অমর্যুক্তন্ক সু্কন্ল পাঠান্যা সথন্ক শুরু কন্র সু্কল মডমিক্ট সথন্ক িমহষ্কার পযনু্ত করা হন্ত পান্র।  িািা-

িা/অমর্র্ািক ম দ্ধান্ত জাযন্ত তার পন্রর সু্কল মদিন্  অমেন্  সযাগান্যাগ করন্ত পান্রয।  শুযামযর তামরখ সথন্ক দি মদন্যর িন্িে 

মিক্ষাথীর িািা-িা/অমর্র্ািকন্ক একটি মচটঠ পাঠান্যা হন্ি।  মিক্ষাথীর িািা-িা/অমর্র্ািক DeKalb County School মডমিন্ক্টর 

 ুপামরন্ন্টন্ন্ডন্ন্টর কান্ে 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083-এ মলমখত অযুন্রাি জিা মদন়্ি সিাড ুঅে 

এডভ ন্কিন্যর কান্ে মহ়িামরং অমে ান্রর ম দ্ধান্ত পুযমিনু্িচযার আন্িদয করন্ত পান্রয।  সয তামরন্খ ম দ্ধান্ত গ্রহণ করা হন়্িন্ে স ই 

তামরখ সথন্ক কুমড় (20) কোন্লন্ডার মদিন্ র িন্িে এই অযুন্রািটি করা আিিেক। 

 

DEKALB কিাডম অি এডভ রেিি এর োরে আশপে 

আন্িদন্যর অযুন্রাি অিিেই মহ়িামরং অমে ান্রর ম দ্ধান্ন্তর তামরখ সথন্ক কুমড় (20) কোন্লন্ডার মদিন্ র িন্িে  ুপামরন্ন্টন্ন্ডন্ন্টর 

কান্ে মলমখত অিস্থা়ি জিা পড়ন্ত হন্ি।  আন্িদয পুযমিনু্িচযার মলমখত সযাটিন্ি সযয মহ়িামরং অমে ান্রর ম দ্ধান্ত সকয র্ভল তার 

কারণ  হ  হা়িক ডকুন্িন্ট সদ়িা থান্ক।  সযাটিন্ি আরও মযমদুষ্ট কন্র মদন্ত হন্ি সয সরকন্ডরু সকায অংি িা অংিগুমল 

উিরমিচারপ্রাথীর যুস্তক্ত  িথযু কন্র।  সকাযও যতভয প্রিাণ জিা সদ়িা অযুন্িামদত য়ি। 
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DeKalb সিাড ুঅে এডভ ন্কিয সরকড ুপয ুান্লাচযা করন্ি এিং আন্িদয পাও়িার তামরখ সথন্ক  প্তাহান্ত,  রকামর ও আইময েভ টির মদয 

িান্দ দি (10) মদন্যর িন্িে মলমখত ম দ্ধান্ত জাযান্ি।  মডমিন্ক্টর শুযামযর কাযিুারা চলার  ি়ি বতমর সরকন্ডরু মর্মিন্তই DeKalb সিাড ু

অে এডভ ন্কিন্যর ম দ্ধান্ত সয়িা হন্ি।  DeKalb সিাড ুঅে এডভ ন্কিয সিৌমখক মিতক ু িা যতভয প্রিাণ মিন্িচযা করন্ি যা; তন্ি 

আন্িদন্যর কথা জামযন়্ি মলমখত যুস্তক্ত জিা সদ়িা সযন্ত পান্র।  DeKalb সিাড ুঅে এডভ ন্কিন্যর মহ়িামরং অমে ান্রর ম দ্ধান্ত মযস্তিত, 

প্রতোহার িা  ংন্িািয করান্যার ক্ষিতা আন্ে।।  DeKalb সিাড ুঅে এডভ ন্কিন্যর ম দ্ধান্ত গ্রহন্ণর তামরখ সথন্ক স্তত্রি (30) কোন্লন্ডার 

মদিন্ র িন্িে DeKalb County School মডমিন্ক্টর  ুপামরন্ন্টন্ন্ডন্ন্টর কান্ে মলমখতর্ান্ি আন্িদন্যর সযাটিি যা মদন়্ি সেি সিাড ুঅে 

এডভ ন্কিযন্ক ম দ্ধান্ত পয ুান্লাচযা করার আন্িদয যা করন্ল, DeKalb সিাড ুঅে এডভ ন্কিন্যর ম দ্ধান্তই চূড়ান্ত হন্ি। আন্িদন্য সযয 

এই মিষ়িগুমল সদ়িা থান্ক: মিতমকতু মিষ়ি; স্থাযী়ি সিান্ডরু ম দ্ধান্ত; এিং সকয ম দ্ধান্ত আিার পয ুান্লাচযা করার আন্িদয করন্ত িলা 

হন়্িন্ে তার কারণ জামযন়্ি একটি  ংমক্ষপ্ত মিিৃমত। আন্িদয ও সেি সিাড ুঅে এডভ ন্কিয অে জস্তজ়ুিার  মু্মন্খ কাযিুারা চলার এই 

সযাটিিটির মিষ়িিস্তু O.C.G.A. § 20-2-1160 এিং সেি সিান্ডরু মিমি 160-1-3- .04-এ মযমদুষ্ট করা আন্ে। 

যমদ সকান্যা আন্িদয থান্ক তাহন্লই মডমিক্ট মডউ প্রন্   শুযামযর অযুিাদ করা হন্ি। মডপািুন্িন্ট অি  ্িভ ন্ডন্ট মরন্লিয -এ পড়ু়িার 

িা-িািা মকংিা অমর্র্ািক অথিা অোিমযনু্ক অযুন্রাি জাযান্ত হন্ি শুযামযর শ্রিে কমপর জযে অথিা তান্দর মযন্জর খরন্চ অযুিাদ 

কমপ পাও়িার জযে আন্দি মদন্ত হন্ি। 

 

শডশিক্ট এর আইশি বিি প্রজক্র়োর োড 

 

মডমিক্ট এর আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযর োড়  ম্পূণ ু কন্র এিং তান্ত স্বাক্ষর কন্র মপতা-িাতা/অমর্র্ািক এিং োত্র িা োত্রী মডমিক্ট 

এর আইময বিি প্রস্তি়িার শুযাময এমড়ন়্ি সযন্ত পান্রয এিং যোযে পমরণািটি গ্রহণ করন্ত পান্রয। এই োড় জিা সদও়িার িািেন্ি 

মপতা-িাতা/অমর্র্াক এিং োত্র িা োত্রী ম দ্ধান্ন্তর  ন্ঙ্গ একিত হয এিং ওই ঘিযার মিষন়্ি র্মিষেন্ত সকান্যা চোন্লঞ্জ অথিা আমপল 

এড়ান্ত পান্রয। 

 

প্রশতিন্ধী োত্রোত্রী 

 

সয ি মিক্ষাথী IDEA-এর অিীন্য সিিাল এডভ ন্কিয পা়ি এিং প্রমতিন্ধকতা থাকা সয ি মিক্ষাথী স কিয 504-এর আওতার্ভক্ত তান্দর 

সক্ষন্ত্রও উপমর উমেমখত মিষ়ি একইর্ান্ি প্রন্যাজে হন্ি শুিু  ান্থ এই অমতমরক্ত পদন্ক্ষপগুমল থাকন্ি:  

 

1. প্রিা ন্যর দাম়িত্ব থাকা কিীরা মযি ুারণ করন্িয সয সকান্যা োত্র িা োত্রীর কান্ে অস্ত্রিস্ত্র মেল মক যা, তার কান্ে িাদকিিে মেল 

মক যা, স  তা িেিহার এিং মিস্তি কন্রমেল মক যা অথিা স  অযে সকান্যা িেস্তক্তন্ক গুরুতর িারীমরক আঘাত কন্রমেল মক যা।  যমদ 

হো াঁ হ়ি, তাহন্ল ক এিং খ-সত যায। যমদ যা হ়ি তাহন্ল #2-এ যায। 

 

A. শিরিষ শিক্ষা অশিেতমা/িারা 504 এর সভাপশতরে োরণস্বরূপ হরত পারর উপররর এমি শিষ়েগুশে অশিেরম্ব 

িািারিা হরি।  

 

 মিন্িষ মিক্ষা/িারা 504 এর কিীরা পমরমস্থমতর তদন্ত করন্িয এিং স্থাযী়ি সু্কন্লর  ন্ঙ্গ মিষ়িটি মযন়্ি কাজ করন্িয। 

  একটি কিপুমরকল্পযা বতমর করা হন্ি। 

 

B. যশে শিক্ষাস্থরের অিস্থাি সংক্রান্ত িরুশর পশরিতমি েররত হ়ে, শিরিষ শিক্ষা/504 েমীরা স্থািী়ে স্ক রের সরঙ্গ 

কযাগারযাগ েররিি। 

 

2. ঘিযা  ম্পন্ক ুজ্ঞাত মিন্িষ মিক্ষা মিক্ষক, IEP সক  িোন্যজার অথিা িারা 504 সচ়িারপা যু। 

3. যমদ প্রমতিন্ধকতা থাকা সকাযও মিক্ষাথীন্ক মডমিন্ক্ট শুযামযর কাযিুারা চলার  ি়ি ডাকা হ়ি, তাহন্ল সু্কন্লর সকাযও 

অোডমিমযন্িির প্রকাি/ম দ্ধান্ত মযণনু়্ির মিটিংন়্ির  ি়ি টঠক করন্ত সিিাল এডভ ন্কিন্যর িুখে মিক্ষক/ন্ কিয 504-এর 

অমিকতাুর  ান্থ সযাগান্যাগ কন্রয। 

4. যমদ এিয মযি ুামরত হ়ি সয ওই আচরন্ণর িািেন্ি প্রমতিন্ধকতার প্রকাি ঘন্িময, তাহন্ল সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপাল IDEA 2004 এর অিীন্য 

োত্র িা োত্রীর মিক্ষা  ংিান্ত অমিকার  ান্পন্ক্ষ মডমিক্ট এর আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযর জযে  ুপামরি কন্রয। যশে 

আচরণটি প্রশতিন্ধেতার প্রোি হ়ে, তাহরে োত্র িা োত্রীরে কোর্থা়ে কেও়ো হরি কসই সম্পশেমত শসোন্ত কিরি IEP 

এর পয মারোচিা েশমটি অর্থিা িারা 504 এর েে। 
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হািতিাস, আিে র্থাো অর্থিা অিযািয শিরিষ পশরশস্থশত কর্থরে কেরার পরর োত্র িা োত্রীরে কোর্থা়ে কেও়ো হরি কসই 

সম্পশেমত শিশি। 

স্থাযী়ি সু্কন্ল মেন্র যাও়িার আন্গ সয ি োত্র িা োত্রী হাজতিা , আিক থাকার কারন্ণ সু্কন্লর িাইন্র মেল তান্দর একটি উিরন্ণর 

 ি়িকান্লর প্রন়্িাজয হ়ি। তাোড়াও এিয পমরমস্থমত হন্ত পান্র সযখান্য সু্কন্ল একজয িতিুায োত্র িা োত্রীর উপমস্থমত সু্কন্লর িেস্তক্ত 

এিং/অথিা  ম্পমির গুরুতর এিং তাৎপযপুূণ ু মিপন্দর িুাঁ মক থাকন্ত পান্র। অপরািিূলক আচরন্ণর অমর্ন্যাগ অথিা মিচারন্কর 

রান়্ির কারন্ণ হাজতিা  অথিা আিক থাকার পন্র মেন্র আ া সকান্যা োত্র িা োত্রীন্ক মিকল্প সু্কল কি ূুমচন্ত রাখা হন্ি যামক তান্ক 

তার স্থাযী়ি সু্কন্ল সেরত সদও়িা হন্ি তা মযি ুারন্ণর জযে একটি মিমি রচযা করা হন়্িন্ে। DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট এই  ি 

োত্রোত্রীন্দর প্রামতষ্ঠামযক পড়ান্িাযা এিং  ািাস্তজক দক্ষতাগুমল পুযরা়ি গন্ড় সতালার  ুন্যাগ সদ়ি যান্ত ি ণৃর্ান্ি তান্দর স্থাযী়ি 

সু্কন্ল উিরণ ঘিন্ত পান্র। এই মযি ুারণ করার সক্ষন্ত্র প্রাথমিক মিচায ু মিষ়িগুমল হল মেন্র আ া োত্র িা োত্রীর মিক্ষার চামহদা এিং 

অযোযে োত্রোত্রী ও কিীন্দর মযরাপিা। 

 

অন্যক সক্ষন্ত্র স ই আচরণটি খুিই গুরুতর হন্ত পান্র যা  ম্পমি  ংিান্ত অপরাি সথন্ক শুরু কন্র গুরুতর সযৌয অপরাি অথিা 

অযোযে মহং াত্মক স্তি়িাকলাপ হন্ত পান্র। সয ি োত্র িা োত্রীন্ক মিচারন্কর রা়ি অযুযা়িী এই ি অপরান্ি সদাষী  ািেি করা হন়্িন্ে 

তান্দর মডপািুন্িণ্ট অি জনু্র্যাইল জামে  (DJJ) অথিা জনু্র্যাইল সকািু এর অিীন্য একটি মযরাপিা পমরকল্পযা়ি রাখা হন্ত পান্র। 

মেন্র আ া োত্র িা োত্রীর সক্ষন্ত্র এই পমরকল্পযাগুমল মযমদুষ্ট মকেভ  মিমিমযন্ষি িলিৎ করন্ত পান্র; সযিয, স ই োত্র িা োত্রীন্ক একটি 

মযমদুষ্ট ি়িন্ র মিশুন্দর কাোকামে থাকার অযুিমত যা সদও়িা , ক্ষমতগ্রি িা স ইিরন্যর মিশুন্দর  াহচন্য ু থাকা, অথিা  ি  ি়ি 

একজয প্রাপ্তি়্িস্ক িেস্তক্তর তত্ত্বািিান্য রাখা। 

  

মকেভ  সক্ষন্ত্র মিক্ষাথীন্দরন্ক DeKalb িা অযে সু্কল মডমিক্ট িা সি রকামর সু্কল সথন্ক স্থমগত িা িমহষ্কার করা হন্ত পান্র, এিং স্থমগতান্দি 

িা িমহষ্কার করার সি়িাদ এখযও  ম্পূণ ু হ়িময। (O.C.G.A. § 20-2-751.2) অযোযে সক্ষন্ত্র, সয ি মিক্ষাথীরা সকাযও গুরুতর অপরাি িা 

অপ্রাপ্তি়িস্কন্দর অপরাি, যা হ়িন্তা প্রাপ্তি়িস্ক করন্ল গুরুতর অপরাি মহন্ ন্িই গণে হত, তার জযে দান়্ির করা তথে, তা করার জযে, 

তা করার জযে অমর্যুক্ত, িা মিচারপ্রাপ্ত হও়িা়ি স্থমগতান্দি সপন়্িন্ে িা িমহষৃ্কত হন়্িন্ে, তারা আিার র্মত ুিা এযন্রালন্িন্ট করান্ত 

পান্র। (O.C.G.A. § 20-2-768) এটি িন্য অযোযে প্রশ্নও জাগান্ত পান্র, সযিয িমহষ্কার করা িা স্থমগতান্দি পাও়িার িামক  িন়্ির জযে 

মিক্ষাথীন্ক মক পুন্রাপুমরই িাদ রাখা হন্ি যামক সকাযও মিকল্প সপ্ল্ ন্িন্ট সদ়িা হন্ি। 

 

এই ি োত্রোত্রী সু্কন্ল মেন্র আ ার আন্গ তান্দর মডপািুন্িণ্ট অি স ে সু্কল ্ অোণ্ড  ্িভ ন্ডণ্ট ্ মরন্লিয ্ এর কান্ে  ুপামরি হ 

পাঠান্যা হন্ি। মডপািুন্িণ্ট এর কিীরা  ি  ংমিষ্ট তথে  ংগ্রহ এিং পয ুান্লাচযা করন্িয যার অন্তর্ভ কু্ত হল োত্রোত্রীর মপতা-িাতা মদন্ত 

চায এিয সয সকান্যা তথে এিং তারপন্র তা াঁরা োত্র িা োত্রীন্ক সকাথা়ি রাখা যা়ি তা মযি ুারণ করন্িয। এই পয ুান্লাচযার জযে মপতা-

িাতা উপমস্থত থাকন্ত পান্রয এিং তথে  রিরাহ করন্ত পান্রয। উমকলন্দর উপমস্থত থাকার অযুিমত সদও়িা হন্ি যা। 

 

সয ি মপতা-িাতা মডপািুন্িণ্ট অি স ে সু্কল ্ অোণ্ড  ্িভ ন্ডণ্ট মরন্লিয ্ কতৃকু মযি ুামরত সয অিস্থান্য োত্র িা োত্রীন্ক রাখা হন্ি স  

িোপান্র একিত হন্িয যা, তাাঁরা মডম মপ্ল্যামর অোকিয মরমর্উ কমিটি'র (DARC) কান্ে মযি ুারন্ণর পন্র মতযটি সু্কল মদিন্ র িন্িে 

পুযমিনু্িচযার জযে অযুন্রাি পাঠান্ত পারন্িয। DARC মডপািুন্িণ্ট অি স ে সু্কল ্ অোণ্ড  ্িভ ন্ডণ্ট মরন্লিয ্ এর অিীন্য কাজ কন্র 

এিং োত্রোত্রীন্দর মিরুন্দ্ধ িাস্তিিূলক িেিস্থা গ্রহন্ণর প্রন়্িাজয এিয মিষন়্ি মপতা-িাতা/অমর্র্ািন্কর মিন্িষ অযুন্রািগুমল মিন্িচযা 

এিং স ই  ংিান্ত ম দ্ধান্ত সযও়িার জযে অযুিমতপ্রাপ্ত। মডপািুন্িণ্ট অি স ে সু্কল ্ অোণ্ড  ্িভ ন্ডণ্ট মরন্লিয ্ সথন্ক প্রাপ্ত তথে এিং 

অযোযে পক্ষ প্রদি সকান্যা অমতমরক্ত তন্থের পুযমিনু্িচযার মর্মিন্ত DARC  র্া সডন্ক োত্র িা োত্রীন্ক সকাথা়ি রাখা হন্ি তা মযি ুারণ 

করন্ি। সয ি মপতা-িাতা মডম মপ্ল্যামর অোকিয মরমর্উ কমিটির োত্রোত্রীন্ক রাখার িোপান্র গৃহীত ম দ্ধান্ন্তর  ন্ঙ্গ একিত হন্িয যা, 

তাাঁরা স ই মযি ুারন্ণর পন্র মতযটি (3) সু্কল মদিন্ র িন্িে O.C.G.A. § 20-2-754 অযুযা়িী মডমিক্ট এর আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযর জযে 

অযুন্রাি করন্িয। 

 

উপন্র িমণতু মিমি োত্রোত্রীন্দর সকাথা়ি রাখা হন্ি স ই  ম্পমকতু অযোযে পমরমস্থমতন্তও স ে সু্কল ্ অোণ্ড  ্িভ ন্ডণ্ট মরন্লিয ্ 

প্রিা ন্করা সযিয উপযুক্ত িন্ল িন্য করন্িয সতিযর্ান্ি িেিহার করন্ত পারন্িয। োত্রোত্রীরের কোর্থা়ে রাখা হরি কসই সংক্রান্ত 

শসোন্ত প্রশতটি শিশেমি পশরশস্থশতর শভশত্তরত কিও়ো হরি।  ি পয ুান়্ি োত্রোত্রীন্দর সকাথা়ি রাখা হন্ি স ই ম দ্ধান্ত ি়ি , 

হাজতিান্ র বদঘেু, অমর্ন্যান্গর প্রকৃমত, সকান্যা িাস্তিিূলক আন্দি জামর আন্ে মক যা, মযরাপিা  ম্পমকতু  ম্ভািে উন্েগ অথিা মিক্ষা 

প্রস্তি়িা়ি মিি ঘিা, িতিুায/অতীত িাস্তির ইমতহা  ইতোমদএর ওপর মর্মি কন্র সযও়িা হন্ি। উদাহরণস্বরূপ, গুরুতর মহং াত্মক 

অপরান্ির  ািারণ সশ্রমণর্ভক্ত মযম্নমলমখত অপরািগুমলর পমরণান্ি সু্কন্লর প্রিা ক মডপািুন্িণ্ট অি স ে সু্কল ্ অোণ্ড  ্িভ ন্ডণ্ট 

মরন্লিয ্ এর কান্ে মিষ়িটি  ুপামরি হ পাঠান্িয: 

 িারীমরক আিিণ যার েন্ল সকউ গুরুতর আহত হন়্িন্েয 

 অস্ত্রিন্স্ত্রর িেিহার হন়্িন্ে এিয িারীমরক আিিণ 

 স্বার্ামিক কারণ োড়া অযে সকান্যা কারন্ণ িতৃভ ে (খুয) 

 সিআইমযর্ান্ি হরণ করা 

 িষণু 

 িারাত্মক অস্ত্রিস্ত্র মযন়্ি ডাকামত ( িস্ত্র ডাকামত) 

 িারাত্মক অস্ত্রিস্ত্র যা মযন়্ি ডাকামত 
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 সযৌয আিিণ (যার িন্িে িষণু অথিা সযৌয অপরাি অন্তর্ভ কু্ত য়ি) 

 সযৌয অপরাি 

 অপ্রাপ্তি়িস্ক সেন্লন্িন়্ির  ন্ঙ্গ অন্িার্য স্বািীযতা সযও়িা 

এোড়াও, প্রচভর পমরিান্ণ ময়িমন্ত্রত  ািগ্রী উৎপাদয, মিস্তি করা অথিা এক স্থায সথন্ক অযেত্র সিআইমযর্ান্ি মযন়্ি যাও়িার অমর্ন্যাগ 

করা হন়্িন্ে এিয অপরািও এর অন্তর্ভ কু্ত হন্ি। 

 

পৃষ্ঠা এর  ংজ্ঞা অযুযা়িী যখয সু্কন্লর এস্তক্ত়িারর্ভক্ত স্থান্য একজয োত্র িা োত্রীর আইয লঙ্ঘন্যর ঘিযা ঘন্ি তখয  ি মপ্রস্তন্সপাল 

োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকাটি অযু রণ করন্িয। এই ি সক্ষন্ত্র  ািারণ 

িাস্তিিূলক পদ্ধমত অযু রণ করা হন্ি। 

 

এই শিশি প্রশতিন্ধী োত্রোত্রীর কক্ষরত্র প্ররযািয হরি িা।  প্রশতিন্ধী োত্রোত্রীরের সরাসশর শডপািমরমণ্ট অি এরক্সপিিাে 

এডভ রেিি এর োরে অর্থিা 504 পশরেল্পিার োত্রোত্রীরের িারা 504 এর কো-অশডমরিির এর োরে পািারিা হরি। 

 

অি সন্ধাি 

সু্কন্ল আইয িঙৃ্খলা িজা়ি রাখন্ত এিং োত্রোত্রী অথিা সু্কন্লর কিীন্দর মযরাপিা এিং কলোণ  ুরমক্ষত রাখন্ত সু্কল কতৃপুক্ষ সকান্যা 

োত্র িা োত্রীন্ক  াচু করন্ত পান্র, োত্রোরীর লকার, সডস্ক এিং সিমিল অথিা োত্র িা োত্রীর গামড় মযম্নিমণতু পমরমস্থমতন্ত  াচু করন্ত 

পান্র এিং অযু ন্ধান্য প্রাপ্ত সিআইময, অযযুন্িামদত অথিা সচারাই িাল িান্জ়িাপ্ত করন্ত পান্র। 

 

এই োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা়ি সযিয িেিহৃত হন়্িন্ে, "অযযুন্িামদত" 

পমরর্াষাটির অথ ু হল োত্রোত্রী অথিা সু্কন্লর কিীন্দর স্বাস্থে অথিা মযরাপিার পন্ক্ষ মিপজ্জযক অথিা সু্কন্লর সকান্যা আইয ম্মত 

অযুষ্ঠায, উন্েিে অথিা প্রস্তি়িা়ি মিি  টৃষ্ট করন্ত পান্র এিয সয সকান্যা  ািগ্রী অথিা এিয সকান্যা  ািগ্রী যা সু্কন্লর মিমিন্ত 

অযযুন্িামদত িন্ল িণযুা করা হন়্িন্ে এিং যা োত্র িা োত্রীর কান্ে আন্গ সথন্কই লর্ে। 

 

এই োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার িণযুা অযু ান্র যখয সকান্যা োত্র িা োত্রী 

অযু ন্ধায অথিা িান্জ়িাপ্ত করার অযুিমত মদন্ত িেথ ু হন্ি, তখয তা িাস্তিিূলক িেিস্থা গ্রহন্ণর কারণ িন্ল মিন্িচযা করা হন্ি। 

 

সু্কন্লর কিী কতৃকু পমরচামলত  ি অযু ন্ধায স ই অযু ন্ধান্যর উন্েন্িের  ন্ঙ্গ যুস্তক্ত ম্মতর্ান্ি  ম্পমকতু হন্ত হন্ি এিং োত্র িা 

োত্রীর ি়ি ,মলঙ্গ এিং তার আইয লঙ্ঘন্যর িরয অযুযা়িী অমতমরক্ত অযমিকারিূলক হও়িা চলন্ি যা। 

 

িযজক্তগত তোশস 

 

োত্র িা োত্রীর িরীর এিং/অথিা তার িেস্তক্তগত স্তজময পত্র (সযিয িাকার িোগ, িইন়্ির িোগ ইতোমদ) তোম  করা হন্ত পান্র যখয 

সু্কন্লর কিকুতাুর এিয  ন্েহ করার যুস্তক্ত ম্মত কারণ ঘিন্ি সয তোম র েন্ল আইয লঙ্ঘয, োত্র িা োত্রীর আচরণমিমি অথিা স্থাযী়ি 

সু্কন্লর মিমি লঙ্ঘন্যর ঘিযা প্রকামিত হন্ি। 

 

যমদ োত্র িা োত্রীর িরীর িি ু কন্র তোম  করা হ়ি, তাহন্ল তা োত্র িা োত্রীর একই  িমলন্ঙ্গর সকান্যা সু্কল কিকুতাু কতৃকু পমরচামলত 

হন্ি এিং সযখান্য  ম্ভি একজয প্রাপ্তি়িস্ক িেস্তক্ত  াক্ষী থাকন্িয। যমদ সু্কন্লর কিকুতাুর এিয  ন্েহ করার যুস্তক্ত ম্মত কারণ থান্ক 

সয োত্র িা োত্রীর িরীন্রর িন্িে এিয সকান্যা স্তজময  আন্ে যা োত্রোত্রী অথিা অযোযেন্দর তাৎক্ষমণক মিপন্দর কারণ হন্ত পান্র, 

তাহন্ল স ই োত্র িা োত্রীন্ক পৃথক রাখা হন্ি, সু্কন্লর একজয মরন্ া ু অমে ারন্ক জাযান্যা হন্ি এিং উপযুক্ত িাস্তিিূলক িেিস্থা গৃহীত 

হন্ি। 
 

উপযুক্ত পমরমস্থমতন্ত তোম র অন্তর্ভ কু্ত হন্ত পান্র বিদুেমতয  রঞ্জান্ির িেিহার সযিয হান্ত িরা যা়ি এিয িাতভ  িযাক্তকারী  রঞ্জাি 

অথিা মর্তর মদন়্ি সহাঁন্ি চন্ল যাও়িা যা়ি এিয িাতভ  িযাক্তকারী দরজা।  তোম র সক্ষন্ত্র িাদক অযু ন্ধাযকারী কুকুরন্ক কান্জ লাগান্যা 

সযন্ত পান্র। 

 

েোর, কডস্ক এিং কিশিরের তোশস 

 

মিক্ষাথীর লকার, সডস্ক এিং সিমিল সু্কন্লর  ম্পমি এিং  ি  িন়্িই তা সু্কন্লর ময়িন্ত্রন্ণর অিীন্যই থাকন্ি। সয সু্কন্ল লকার সদ়িা হন্ি 

স ই প্রমতটি সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপালরা মযস্তিত করন্িয যান্ত প্রন্তেক মিক্ষাথীন্ক লকার সদ়িার পূন্ি ু মলমখত সযাটিি জামর কন্র জাযান্যা হ়ি 

সয সু্কল আমিকামরকরা লকার পমরদিযু ও তোমি করন্িয।  প্রন্তেক সু্কল লকান্রর  ি কমম্বন্যিন্যর ডভ মপ্ল্ন্কি চামি িা সরকড ুরাখন্ি 

এিং এিয সকাযও অর্ো  এড়ান্যার সচষ্টা করন্ি যার েন্ল মিক্ষাথীরা সর্ন্ি সয়ি সয লকার তান্দর একিত্র ময়িন্ত্রন্ণ রন়্িন্ে। 
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সয সকান্যা  িন়্ি সয সকান্যা কারন্ণ সু্কল কতৃপুক্ষ সকান্যা সযাটিি োড়াই, োত্র িা োত্রীর  ম্মমত যা মযন়্ি এিং সকান্যা তোম  ও়িান্রণ্ট 

োড়াই  িন়্ি  িন়্ি লকার, সডস্ক এিং সিমিন্লর  ািারণ অযু ন্ধায পমরচালযা করন্িয। লকার, সডস্ক এিং সিমিলগুমল পরীক্ষা কন্র 

সদখার জযে সু্কল মডমিক্ট K-9 ইউমযি িেিহার করন্ত পান্র। সয ি স্তজময  সু্কন্ল আযা হ়ি এিং লকার, সডস্ক অথিা সিমিন্ল রাখা হ়ি 

স গুমলর যুস্তক্ত ম্মত কারন্ণ তোম  হন্ত পান্র। 

 

গাশড তোশস  

মিন্িষ  ুমিিা মহন্ ন্ি োত্রোত্রীন্ক সু্কন্লর এলাকার িন্িে গামড় রাখন্ত সদও়িা হ়ি, অমিকার মহন্ ন্ি য়ি। োত্র িা োত্রীরা সযখান্য গামড় 

রান্খ সু্কন্লর স ই স্থাযগুমলর ওপর রুটিয যজরদামর চালু রাখার এিং সু্কন্লর  ম্পমির িন্িে রাখা োত্র িা োত্রীর গামড়টির িাইন্রর মদক 

সথন্ক পমরদিযু করার অমিকার আন্ে। সেি এর আইয একজয োত্র িা োত্রীন্ক সু্কন্লর এলাকার িন্িে রাখা গামড়র িন্িে আন্ি়িাস্ত্র 

রাখার অযুিমত সদ়ি যা। 

 

যখযই সু্কল কতৃপুন্ক্ষর এিয  ন্েহ করার যুস্তক্তগ্রাহে কারণ থাকন্ি সয মর্তন্র সিআইময, অযযুন্িামদত অথিা সচারাই স্তজময পত্র আন্ে, 

তখযই োত্র িা োত্রীর গামড়র অর্েন্তরটি পরীক্ষা করা হন্ত পান্র। এই িরন্যর যজরদামর এিং পমরদিযু সযাটিি োড়াই, োত্র িা োত্রীর 

 ম্মমত যা মযন়্ি, এিং তোম র ও়িায ুাণ্ট োড়া পমরচামলত হন্ত পান্র। 

 

সয ি োত্রোত্রী সু্কন্লর  ম্পমির মর্তন্র গামড় রান্খ, তান্দর উপন্রাক্ত তোম  করার অমিকার  ম্পন্ক ুসযাটিি সদও়িা হন্ি; তন্ি, এই 

িরন্যর সযাটিি মদন্ত িেথ ু হও়িার অথ ু এই য়ি সয অযুিমত থাকন্ল সু্কন্লর কিকুতাুরা গামড়র মর্তন্রর অংি তোম  কন্র সদখন্ত 

পারন্িয যা। 

 

তোশসর েোেে 

যমদ তোম ন্ত প্রকাি পা়ি সয সেডান্রল, সেি অথিা স্থাযী়ি আইয লমঙ্ঘত হন়্িন্ে, তাহন্ল আইয িলিৎকারী কতৃপুক্ষন্ক জাযান্যা 

হন্ত পান্র যান্ত তাাঁরা উপযুক্ত পদন্ক্ষপ গ্রহণ করন্ত পান্রয। 
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অস্ত্রিস্ত্র স্ক রের িাইরর রাখা 
 

আপিার স্ক েরে শিরাপে রাখা 

প্রন্তেক োত্রোত্রীই চা়ি সয তার সু্কলটি মযরাপদ ও  ুরমক্ষত থাকুক এিং স  তা পাও়িার সযাগে। এই কারন্ণ সু্কল মডমিক্ট এিং সু্কলগুমলর 

সু্কন্ল, সু্কল িান্  এিং সু্কন্লর উন্দোন্গ পমরচামলত অযুষ্ঠান্য অস্ত্রিস্ত্র এিং মহং াত্মক ঘিযা প্রমতন্রাি করার জযে মিমি আন্ে। 

 

সু্কন্ল অস্ত্রিস্ত্র আযার জযে োত্রোত্রীন্ক িমহষ্কার করা হন্ত পান্র। এোড়াও মযমদুষ্ট মকেভ  অস্ত্রিস্ত্র সু্কন্ল আযন্ল তা জস্তজ়ুিার আইন্যর 

অিীন্য "মযি ুামরত গুরুতর অপরাি" িন্ল গণে হ়ি। এর অথ ু হল সু্কন্ল, সু্কল িান্  অথিা সু্কন্লর উন্দোন্গ পমরচামলত অযুষ্ঠান্য অস্ত্রিস্ত্র 

মযন়্ি আ া অথিা  ন্ঙ্গ রাখার জযে 17 িেন্রর কিি়ি ী অপরািী োত্র িা োত্রীন্ক সগ্রেতার করা হন্ত পান্র এিং যুিক-যুিতীন্দর 

আিক সকন্ে রাখা হন্ত পান্র।  ন্তর (17) িের অথিা তার সিমি ি়ি ী োত্রোত্রীন্দর জযে এই অপরাি গুরুতর অপরাি িন্ল গণে 

হন্ি এিং এর েন্ল তান্ক অমর্যুক্ত করা হন্ত পান্র এিং সজন্ল সযন্ত হন্ত পান্র। 

 

 ারা সদন্ির মিমর্ন্ন স্থান্যর সু্কলগুমলন্ত সেডান্রল আইয অযুযা়িী োত্রোত্রী  ংিান্ত িাস্তিিূলক যীমতর িত ুহল সু্কন্ল আন্ি়িাস্ত্র মযন়্ি 

আ া অথিা সু্কন্লর  ম্পমিন্ত (যার িন্িে সু্কল িা ও অন্তর্ভ কু্ত)  ন্ঙ্গ আন্ি়িাস্ত্র রাখার কারন্ণ িূযিতম এেটি েযারেণ্ডার িেররর 

িিয স্থা়েী িশহষ্কার করা হন্ি। এর পমরণািস্বরূপ, DeKalb এর একটি যীমত আন্ে যান্ত আন্ি়িাস্ত্র  ন্ঙ্গ রাখার জযে  ি DeKalb সু্কল 

সথন্ক যূেযতি একটি কোন্লণ্ডার িন্ষরু জযে স্থা়িী িমহষ্কার করা হন্ি। 

 

অিয েী িররির অস্ত্রিস্ত্র রাখরে স্থা়েী িশহষ্কার হরত পারর? 

সু্কন্ল, সু্কল িান্  অথিা সু্কন্লর অযোযে  ম্পমিন্ত, অথিা সু্কন্লর অযুষ্ঠান্য সয সকান্যা িরন্যর েভ মর, কু্ষন্রর সব্লড (যার অন্তর্ভ কু্ত হল িাক্স 

কািার যন্ত্র), সচয, পাইপ, রণিীড়ার  রঞ্জাি, িুগুর, মিমি িেকু অথিা সপন্লি িেকু এিং গুমল িারুদ ইতোমদর িত স্তজময   ন্ঙ্গ 

থাকন্ল তা োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার মিমি লঙ্ঘয মহন্ ন্ি মিন্িমচত হন্ি 

এিং এর েন্ল সু্কল সথন্ক স্থা়িী িমহষ্কার করা হন্ত পান্র।  (অন্স্ত্রর পূণ ুাঙ্গ তামলকার জযে সদখুয পৃষ্ঠা 28-29) 

 

তাহরে, তভ শম েী েররত পাররা? 

সতািার সু্কল এিং িনু্ধন্দর মযরাপদ রাখার কান্জ অংি মযন়্ি সু্কল মযন়্ি গি ুসিাি কন্রা এিং মযন্জর ও িনু্ধন্দর প্রমত  ম্মায সদখাও। 

 

 কোরিা োররণই স্ক রে অস্ত্রিস্ত্র আিরি িা অর্থিা অিয কোরিা োত্র িা োত্রীর োে কর্থরে অস্ত্রিস্ত্র গ্রহণ েররি 

িা অর্থিা অিয কোরিা োত্র িা োত্রী কতামার েোর, কডস্ক, গাশড অর্থিা শিিস্ব জিশিসপরত্রর মরিয অস্ত্রিস্ত্র 

রাখরত কেরি িা। 

 

 কতামার িন্ধ রের িরো কেখারিার িিয, স রক্ষার িিয অর্থিা অিয কোরিা োররণই কযি তারা অস্ত্রিস্ত্র শির়ে স্ক রে 

িা আরস।  

 

 যশে তভ শম স্ক রে অর্থিা স্ক ে িারস কোরিা অস্ত্রিস্ত্র কেখরত পাও অর্থিা কস শিষর়ে শুিরত পাও, তাহরে অশিেরম্ব 

শিক্ষে-শিশক্ষো অর্থিা প্রিাসেরে িািাও (তভ শম অি ররাি েররত পার যারত কতামার িাম িযিহার েরা িা 

হ়ে)। 

 

কেি য ক্ত হরি? 

োত্রোত্রীরা অিিেই এর  ন্ঙ্গ যুক্ত হন্ি কারণ সু্কন্ল অস্ত্রিস্ত্র সয  ি ো বতমর কন্র তা গুরুতর হন্ত পান্র এিং োত্রোত্রীরা যুক্ত যা হন্ল 

এই  ি োর  ম্পূণ ু মযর য হন্ি যা।   ারা সদন্ির মিমর্ন্ন স্থান্যর োত্রোত্রীরা িন্লন্ে, "যন্থষ্ট হন়্িন্ে"। সু্কলন্ক মযরাপদ এিং অস্ত্রিস্ত্র 

সথন্ক িুক্ত রাখন্ত এই  ি োত্রোত্রীরা আরও  স্তি়ি আগ্রহ সদখান্ি। এই ি োত্রোত্রীরা জাযান্ি সয অস্ত্রিস্ত্র সদখন্ত সপন্ল স  

 ম্পন্ক ুজাযান্যা হন্ি, তা সু্কন্ল সযই আযুক যা সকয। 

 

যখি এই সতেমিাতমা েশডর়ে পরড কয অস্ত্রিস্ত্র র্থােরে তা িাশির়ে কেও়ো হরি, তখি োত্রোত্রীরের স্ক রে অস্ত্রিস্ত্র আিার 

সম্ভািিা েরম যা়ে। 

 

 

17 িের অর্থিা তার কিশি ি়েসী োত্রোত্রীরের প্রশত এেটি শিরিষ িাতমা 

যমদ সতািার ি়ি  17 িের অথিা তার সিমি হ়ি এিং যমদ সতািান্ক সু্কন্ল, িান্  অথিা সু্কন্ল রাখা সতািার গামড়ন্ত অস্ত্রিস্ত্র হ িরা হ়ি, 

তাহন্ল সতািার মিরুন্দ্ধ গুরুতর অপরারির অশভরযাগ আযা হন্ত পান্র। গুরুতর অপরান্ি অমর্যুক্ত হন্ল সতািার একিা সরকড ু

থাকন্ি যার পমরণান্ি সতািান্ক কন্লজ, সিকমযকোল সু্কল এিং স যািামহযীন্ত গ্রহণ যাও করা হন্ত পান্র। এর েন্ল সতািার চাকমর 

সপন্ত অথিা সর্াি মদন্তও অ ুমিিা হন্ত পান্র। 
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োত্রোত্রীর আচরণশিশি - োত্রোত্রীর অশিোর, োশ়েত্ব এিং চাশরজত্রে উন্নশত প জিো 

োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা়ি  ি োত্রোত্রীন্দর এিা খুি িষ্টর্ান্ি িলা আন্ে 

সয সু্কন্ল অস্ত্রিস্ত্র মযন়্ি আ া যান্ি যা। োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা়ি অস্ত্রিস্ত্র 

এিং অযোযে মিপজ্জযক  ািগ্রী  ম্পন্ক ুোত্রোত্রীন্দর জযে গুরুত্বপূণ ু তথে সদও়িা আন্ে। 

 

এিা মরি রাখা গুরুত্বপূণ ম  

যমদ জস্তজ়ুিার অস্ত্রিস্ত্র  ম্পমকতু আইয লমঙ্ঘত হ়ি, তাহন্ল োত্র িা োত্রীন্ক: 

 

কগ্রেতার েরা হরত পারর 

প শেরির গাশডরত রাখা হরত পারর 

কিরে অর্থিা আিে কেরে শির়ে যাও়ো হরত পারর 

কিরে যাও়োর সািা হরত পারর 

যরর্থি পশরমারণ িশরমািা আোেরত শেরত হরত পারর 

শিক্ষািশিি শহরসরি রাখা হরত পারর 

স্ক ে কর্থরে িশহষ্কার েরা হরত পারর 

 

প্রশতররাি এিং হিরক্ষপ 

অস্ত্রিস্ত্র সু্কন্লর িাইন্র রাখন্ত সু্কল মডমিক্ট কী করন্ে? সিি কতগুমল পমরকল্পযা িেিহার করা হন্ি সযিয: 

 োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকাটি  ি োত্রোত্রীর িন্িে িণ্টয করা যান্ত 

তারা জাযন্ত পান্র সয অস্ত্রিস্ত্র আইয এিং সু্কন্লর মিমির মিন্রািী; 

 োত্রোত্রীন্ক জাযান্যা সয সু্কন্লর কিকুতাুরা লকার, সডস্ক, সিমিল. গামড় এিং িেস্তক্তগত স্তজময পত্র তোম  কন্র সদখন্ত পান্রয; 

 মপতা-িাতান্ক জাযান্যা সয সু্কন্ল অমিকাংি অস্ত্রিস্ত্রই িামড় সথন্ক আন্ ; 

 িারুদ এিং িাদক অযু ন্ধান্যর কান্জ লাগান্যা হ়ি এিয উচ্চ ঘ্রাণিস্তক্ত ম্পন্ন কুকুন্রর  াহান্যে যন্থির্ান্ি আন্ি়িাস্ত্র এিং 

িাদকিন্িের জযে তোম  করা; 

 সু্কন্ল িইন়্ির িোন্গর িেিহার ময়িন্ত্রণ অথিা  ীমিত রাখা; 

 োত্রোত্রীরা সু্কন্ল অথিা সু্কল িান্  অস্ত্রিস্ত্র মযন়্ি এন্ল তান্দর িমহষ্কার করা; 

 যজরদামরর জযে আরও সিমি কোন্িরা লাগান্যা এিং িাতভ  মযণ ুা়িক যন্ন্ত্রর িেিহার িাড়ান্যা। 

 

োশ়েত্ব হল সতািার কান্ে কী প্রতোমিত তা জাযা। 

োশ়েত্ব হল মযন্জর এিং অযেন্দর কান্ে উচ্চ প্রতোিা রাখা। 

োশ়েত্ব হল দাম়িত্বিীল মযি ুাচয। 

োশ়েত্ব হল যখয র্ভল ম দ্ধান্ন্ত সপৌৌঁন্োন্যা স াজা তখয  টঠক ম দ্ধান্তটি সযও়িা। 

োশ়েত্ব হল পমরপক্কতার পমরিাপ। 
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োত্রোত্রীর অশিোর এিং োশ়েত্ব 

োশ়েত্ব 

A. শপতা-মাতা/অশভভািরের োশ়েত্ব 

 

োত্রোত্রীন্দর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার এিং দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার প্র ান্রর িািেন্ি প্রন্তেক সু্কল 

মপতা-িাতান্ক মযম্নমলমখত প্রতোিাগুমল  ম্পন্ক ুজাযান্ি: 

 

 আইয এিং জযন্গাষ্ঠীর কি ুার্ো  সযিয মযি ুারণ কন্রন্ে স ই অযু ান্র মিশুর আচরণ মিষন়্ি আইময দাম়িত্ব সযও়িা 

এিং এিা মযস্তিত করা যান্ত মিশু িাস্তি  ংিান্ত যীমত এিং প্রমিিান্যর  ন্ঙ্গ পমরমচত হ়ি। 

 

 মিশুন্ক িঙৃ্খলাপরা়িণতা সিখান্যা, কতৃপুক্ষ এিং অযোযেন্দর অমিকারন্ক িয ুাদা সদও়িা সিখান্যা। 

 

 এিা মযস্তিত করা যান্ত মিশু ময়িমিত সু্কন্ল যা়ি এিং যখয মিশু সু্কন্ল সযন্ত পারন্ি যা তখয যান্ত সু্কলন্ক মিশুর 

অযুপমস্থমতর কারণ জাযান্যা হ়ি। 

 

 তান্দর  ািথেু অযু ান্র  িন্চন়্ি র্ান্লার্ান্ি কাজ করা যান্ত মিশু সু্কন্ল  েল হও়িার জযে প্রন়্িাজযী়ি  ািগ্রী এিং 

গৃন্হ ইমতিাচক মিক্ষা পমরন্িি পা়ি। 

 

 সু্কন্লর  ন্ঙ্গ  ংন্যাগ রক্ষা কন্র চলা এিং সু্কন্ল িতিুায সিমলন্োয যম্বর মদন়্ি রাখা যার িািেন্ি সু্কল মদিন্ র িন্িে তাাঁর 

 ন্ঙ্গ সযাগান্যাগ করা যান্ি। 

 

 যখয ডাকা হন্ি তখয সু্কন্লর ডান্ক দ্রুত  াড়া মদন়্ি মিশুন্ক সু্কল সথন্ক মযন়্ি যাও়িা। 

 

 যখয অযুন্রাি করা হন্ি তখয  ন্ম্মলন্য উপমস্থত থাকা। 

 

 মিশু উপকৃত হন্ি এিয পমরকল্পযা বতমরর কান্জ সু্কন্লর কিীন্দর  ন্ঙ্গ  হন্যামগতা করা। 

 

B. োত্রোত্রীর োশ়েত্ব 

 

 গ্রহণন্যাগে আচরন্ণর সক্ষন্ত্র মডমিক্টিোপী যীমত, প্রমিিায এিং সু্কন্লর মযন্দুমিকা  ম্পন্ক ু ন্চতয থাকা এিং স গুমল 

সিন্য চলা। 

 

 মযন্জর আচরসণর জযে দাম়িত্বিীল থাকা। 

 

 মযন্জন্ক এিযর্ান্ি পমরচামলত করা যা মিক্ষাগ্রহন্ণর পন্ক্ষ উপন্যাগী এিং মিক্ষক-মিমক্ষকান্দর পড়ান্যার অমিকার 

অথিা োত্রোত্রীন্দর সিখার অমিকান্র হিন্ক্ষপ কন্র যা। 

 

 সু্কল কমিউমযটির  ি  দ েন্দর িেস্তক্তগত, যাগমরক এিং  ম্পমি  ম্পমকতু অমিকারন্ক িয ুাদা সদও়িা। 

 

 িারীমরক িল, সিৌমখক গালগামল অথিা হ়িরাময, ব্লোকন্িল, চভ মর, ধ্বং াত্মক স্তি়িাকলাপ এিং অযোযে সিআইময 

স্তি়িাকলাপ সথন্ক মিরত থাকা। 

 

 সু্কন্লর কিীন্দর কাে সথন্ক সকান্যা পদন্ক্ষপ অথিা আচরণ উপযুক্ত মক যা স  মিষন়্ি মযস্তিত হন়্ি সযও়িা। 

 

 ময়িমিত,  টঠক  িন়্ি এিং মিক্ষাগ্রহন্ণর প্রন়্িাজযী়ি  ািগ্রী হ সু্কন্ল এিং িান্  ময়িমিত উপমস্থত হও়িা। 

 

 সু্কন্লর কি ূুমচর অঙ্গ মহন্ ন্ি মিন্িচযা করা হ়ি এিয প্রমতটি অযুষ্ঠায  ংিান্ত যীমত এিং প্রমিিাযগুমল জাযা এিং 

অযু রণ কন্র চলা,  ি়ি অথিা অিস্থায যাই সহাক যা সকয। 

 

 সু্কন্লর কিী সু্কন্লর মিমিগুমল সিন্য চলার যুস্তক্ত ম্মত অযুন্রাি করন্ত অমিলন্ম্ব তা অযু রণ করা। 
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োত্রোত্রী সম্পশেমত তর্থয প্রোি 

েোমিমল এডভ ন্কিযাল রাইি ্ অোণ্ড প্রাইন্র্ম  অোক্ট (FERPA) এর অিীন্য অমিকার  ম্পমকতু মিজ্ঞমপ্ত 

 

েোমিমল এডভ ন্কিযাল রাইি ্ অোণ্ড প্রাইন্র্ম  অোক্ট(FERPA) মপতা-িাতা এিং িেন্রর সিমি ি়ি ী োত্রোত্রীন্দর (সযাগে 

োত্রোত্রী)োত্রোত্রীর মিক্ষা  ংিান্ত যমথপত্র মিষন়্ি মযমদুষ্ট মকেভ  অমিকার সদ়ি। এই অমিকারগুমল হল: 

 

(1) সযমদয DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট এর কান্ে প্রন্িিামিকান্রর অযুন্রাি করা হ়ি তার মদন্যর িন্িে োত্রোত্রীর মিক্ষা  ম্পমকতু 

যমথপত্র পমরদিযু এিং পয ুান্লাচযা করার অমিকার। 

 

মপতা-িাতা অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্রোত্রী সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপাল এর কান্ে একটি মলমখত অযুন্রাি জিা সদন্ি যান্ত তারা সয 

যমথগুমল পমরদিযু করন্ত চা়ি স গুমলর কথা উন্েখ করা থাকন্ি। মপ্রস্তন্সপাল যমথগুমল সদখার িেিস্থা করন্িয এিং স গুমল 

সকায  িন়্ি এিং সকাথা়ি পমরদিযু করা যান্ি স  মিষন়্ি মপতা-িাতা অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্র িা োত্রীন্ক জাযান্িয। 

 

(2) োত্র িা োত্রীর মিক্ষা  ংিান্ত যমথপন্ত্রর  ংন্িািন্যর জযে অযুন্রাি করার অমিকার যা মপত-িাতা অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্র 

িা োত্রীর িন্ত ত্রুটিপূণ ু, মিভ্রামন্তকর, অথিা যা অযের্ান্ি FERPA এর অিীন্য োত্র িা োত্রীর সগাপযী়িতার অমিকার লঙ্ঘয 

কন্র। 

 

সয ি মপতা-িাতা অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্রোত্রীরা মডমিক্ট-সক সরকড ু ংন্িািন্যর জযে অযুন্রাি করন্ত চা়ি, তাাঁরা সরকড ু

এর সয অংি পমরিতযু করন্ত চায তা  ুিষ্টর্ান্ি মচমিত কন্র এিং সকয তার পমরিতযু করা উমচত তা মযমদুষ্টর্ান্ি জামযন়্ি 

সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপাল এর কান্ে মলমখত আন্িদয করন্িয। যমদ মডমিক্ট মপতা-িাতা অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্র িা োত্রীর অযুন্রাি 

সিন্য সরকড ু ংন্িািয যা করার ম দ্ধান্ত সয়ি, তাহন্ল তারা তান্দর ম দ্ধান্ত  ম্পন্ক ুমপতা-িাতা অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্র িা 

োত্রীন্ক জাযান্িয এিং  ংন্িািন্যর অযুন্রাি করার সক্ষন্ত্র তাাঁন্দর সয শুযাময চাও়িার অমিকার আন্ে স  মিষন়্ি তাাঁন্দর 

পরািি ু সদন্িয। শুযামযর অমিকার  ম্পন্ক ুজাযান্যার  িন়্ি মপতা-িাতা অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্র িা োত্রীন্ক শুযাময 

পদ্ধমত  ম্পন্ক ুআরও তথে সদও়িা হন্ি। 

 

(3)  FERPA আইয অযুযা়িী  ম্মমত োড়াই সয পমরিান্ণ তথেপ্রকান্ির অযুিমত আন্ে তা োড়া োত্রোত্রীর মিক্ষা  ংিান্ত যমথপন্ত্র 

িেস্তক্তগতর্ান্ি িযাক্ত করা যা়ি এিয তথে মিষন়্ি সগাপযী়িতার অমিকার। 

 

সয িেমতিিী সক্ষন্ত্র  ম্মমত োড়াই তথেপ্রকাি অযুন্িামদত তাহল মিক্ষা মিষ়িক বিি স্বান্থ ু সু্কন্লর কিকুতাুন্দর কান্ে তথে 

প্রকাি। সু্কন্লর কিকুতাু হন্লয একজয িেস্তক্ত মযময মডমিক্ট কতৃকু প্রিা ক, তত্ত্বািিা়িক, উপন্দষ্টা অথিা  হা়িক কিী (যার 

অন্তর্ভ কু্ত হল স্বাস্থে অথিা মচমকৎ া কিী এিং আইয িলিৎকারী ইউমযি এর কিী) মহন্ ন্ি মযযুক্ত; DeKalb কাউমণ্ট সিাড ুঅি 

এডভ ন্কিয-এ কাজ করন্েয এিয একজয িেস্তক্ত; এিয একজয িেস্তক্ত অথিা সকাম্পাময যার কান্ে মডমিক্ট সকান্যা পমরন্ষিা 

অথিা কাজকি ু আউিন্ া ু কন্র মদন়্িন্ে এিং যা অযেথা়ি তার মযন্জর কিীন্দর মদন়্ি করান্যা হ়ি (সযিয উমকল, মযরীক্ষক, 

পরািিদুাতা মচমকৎ ক, মিক্ষা মিষ়িক পরািিদুাতা, সস্বিান্ িক অথিা সথরামপে); একজয মপতা-িাতা অথিা োত্র িা োত্রী 

মযময একটি আযুষ্ঠামযক কমিটিন্ত আন্েয সযিয িঙৃ্খলা রক্ষাকারী অথিা অমর্ন্যাগ মযর য কমিটি; অথিা একজয মপতা-

িাতা, োত্র িা োত্রী অথিা অযোযে সস্বিান্ িী  হা়িক মযময সু্কন্লর কিকুতাুন্ক তা াঁর কান্জ  াহাযে কন্রয। 

 

সু্কন্লর কিকুতাুর একটি বিি মিক্ষা  ংিান্ত স্বাথ ু থান্ক যখয তাাঁর সপিাদার দাম়িত্ব পালন্যর জযে মিক্ষা  ংিান্ত যমথপত্র 

পয ুান্লাচযার প্রন়্িাজয হ়ি।  

 

অযুন্রাি ান্পন্ক্ষ, মডমিক্ট অযে একটি সু্কল মডমিক্ট এর কিকুতাুন্দর কান্ে  ম্মমত োড়াই মিক্ষা  ংিান্ত যমথপত্র প্রকাি 

করন্ত পান্র সযখান্য োত্র িা োত্রী র্মত ুহন্ত চা়ি অথিা তার স ই অমর্প্রা়ি আন্ে অথিা সযখান্য স  ইমতিন্িেই র্মত ুহন়্িন্ে 

যমদ স ই তথে প্রকাি োত্রোত্রীর র্মত ুঅথিা িান্সোর এর উন্েন্িে অথিা এিমযন্ত আইয োরা প্রন়্িাজযী়ি হ়ি। 

 

(4) FERPA এর িত ুসিন্য চলন্ত িেথ ু হও়িার কারন্ণ মডমিক্ট এর মিরুন্দ্ধ িামকযু যুক্তরান্ষ্ট্রর মিক্ষা মির্ান্গর কান্ে অমর্ন্যাগ 

দান়্ির করার অমিকার। সয অমে  FERPA পমরচালযা কন্র তার যাি এিং টঠকাযা হল: 

 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20212-8520 
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ডাইররক্টশর সম্পশেমত তর্থয প্রোি 

 

FERPA এর িত ুহল মযমদুষ্ট মকেভ  িেমতিি োড়া মডমিক্ট মিশুর মিক্ষা  ংিান্ত যমথ সথন্ক িেস্তক্তগতর্ান্ি িযাক্ত করা যা়ি এিয তথে 

প্রকাি করার আন্গ মপতা-িাতা, অমর্র্ািক অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্র িা োত্রীর (অথ ুাৎ সয োত্র িা োত্রীর ি়ি  18 িেন্রর সিমি) 

মলমখত  ম্মমত মযন্ত হন্ি। তন্ি যমদ মডমিক্ট এর পদ্ধমত অযুযা়িী মপতা-িাতা, অমর্র্ািক, অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্র িা োত্রী মডমিক্ট-

সক সকান্যা মিপরীত মযন্দুি যা মদন়্ি থান্কয, তাহন্ল মলমখত  ম্মমত োড়াই উপযুক্তর্ান্ি মযি ুামরত "ডাইন্রক্টমর তথে" প্রকাি করন্ত 

পান্র। ডাইন্রক্টমর তন্থের প্রাথমিক উন্েিে হল মডমিক্ট যান্ত সু্কন্লর মযমদুষ্ট মকেভ  প্রকািযার জযে মিশুর মিক্ষা  ংিান্ত যমথপত্র সথন্ক 

এই িরন্যর তথে অন্তর্ভ কু্ত করন্ত পান্র তার অযুিমত সদও়িা। এর উদাহরন্ণর অন্তর্ভ কু্ত হল: 

 

 একটি সপ্ল্মিল যান্ত যািক িঞ্চস্থ করার সক্ষন্ত্র োত্র িা োত্রীর রূ্মিকা সদখান্যা হন়্িন্ে; 

 িামষকু ই়িারিুক; 

  ম্মাযতামলকা অথিা অযোযে স্বীকৃমত-তামলকা; 

 সু্কল অথিা মডমিক্ট এর ওন়্িি াইি-এ সদও়িা তথে; 

 স্ন্াতক হও়িার কি ূুমচ; এিং 

 িীড়া  ংিান্ত স্তি়িাকলাপ মিষ়িক পৃষ্ঠা সযিয কুস্তি যান্ত দন্লর  দ েন্দর ওজয এিং উচ্চতা সদখান্যা হন়্িন্ে। 

 

ডাইন্রক্টমরর তথে, অথ ুাৎ সয তথে প্রকাি সপন্ল তা  ািারণর্ান্ি ক্ষমতকর অথিা সগাপযীতার পন্ক্ষ হামযকর িন্ল মিন্িমচত হন্ি যা, যা 

িাইন্রর প্রমতষ্ঠান্যর কান্ে মপতা-িাতা, অমর্র্ািক অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্র িা োত্রীর অমগ্রি মলমখত  ম্মমত োড়াও প্রকাি করা যা়ি। 

িাইন্রর প্রমতষ্ঠান্যর অন্তর্ভ কু্ত হল িা  মরং উৎপাদয কন্র অথিা ই়িারিুক প্রকাি কন্র এিয সকাম্পাময যমদও তামলকাটি এর িন্িেই 

 ীমিত য়ি। এোড়াও, সেডান্রল আইন্যর িত ুঅযুযা়িী মডমিক্ট অযুন্রাি ান্পন্ক্ষ স যািামহযীন্ত মযন়্িাগকারীন্দর মযম্নমলমখত তথে 

সদন্ি যাি, টঠকাযা এিং সিমলন্োয যম্বন্রর তামলকা যমদ যা মপতা-িাতা, অমর্র্ািক অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্র িা োত্রী মডমিক্টন্ক এই 

িন্ি ু পরািি ু মদন়্ি থান্ক সয তা াঁরা অমগ্রি মলমখত  ম্মমত োড়াই োত্র িা োত্রী  ম্পমকতু তথে প্রকাি করন্ত মদন্ত চায যা। 

 

সয মপতা-িাতা, অমর্র্ািক অথিা সযাগেতা ম্পন্ন োত্র িা োত্রী অমগ্রি মলমখত  ম্মমত োড়া োত্রোত্রীর মিক্ষা  ংিান্ত যমথ সথন্ক 

ডাইন্রক্টমরর তথে প্রকাি হন্ত মদন্ত চায যা, তাাঁরা এই সযাটিি পাও়িার পন্র যুস্তক্ত ম্মত  ি়িকান্লর িন্িে িামষকু মর্মিন্ত মডমিক্টন্ক 

জাযান্িয। মডমিক্ট মযম্নমলমখত তথেন্ক ডাইন্রক্টমরর তথে মহন্ ন্ি মযি ুারণ কন্রন্ে: োত্র িা োত্রীর যাি, টঠকাযা এিং সিমলন্োয যম্বন্রর 

তামলকা; জন্মর তামরখ; ইন্লকিমযক সিল (ই-ন্িল) অোন্ড্র ; উপমস্থমতর তামরখ; সগ্রড পয ুা়ি; অিে়িন্যর িূল সক্ষত্রগুমল; েমি; অমডন়্িা 

সরকমডংু, মর্মডন়্িা সরকমডংু, আযুষ্ঠামযকর্ান্ি স্বীকৃত স্তি়িাকলাপ এিং িীড়া; অোথন্লটিক দন্লর  দ েন্দর ওজয এিং উচ্চতা; প্রাপ্ত 

মডমগ্র,  ম্মায এিং পুরষ্কার; এিং অমত  ম্প্রমত সয মিক্ষা প্রমতষ্ঠান্য র্মত ুমেল। এই তথে দি (10) মদন্যর িন্িে োত্রোত্রীর মপ্রস্তন্সপাল এর 

কান্ে পাঠান্ত হন্ি। 

 

োত্র অশিোর সংরিািি স রক্ষার অিীরি অশভরযাগ 

 

োত্র অমিকার  ংন্িািয  ুরক্ষা ( মপমপআরএ) প্রাথমিক ও িািেমিক িন্রর োত্রন্দর িাতামপতান্দর  িীক্ষা চালান্যা, িান্কটুিন্ঙর জযে 

তথে  ংগ্রহ ও িেিহার এিং আরও মকেভ  িেিহামরক পরীক্ষার সক্ষন্ত্র  ািথেু প্রদায কন্র।  িাতামপতা এিং সযাগে োত্র যান্দর  াহান্যের 

প্রন়্িাজয অথিা মপমপআরএ-এর অিীন্য সকায অমর্ন্যাগ জাযান্ত চায তারা মযম্নমলমখত টঠকাযা়ি মলমখতর্ান্ি তা জাযান্ত পান্রযঃ 

েোমিমল পমলম  কিপ্ল্ান়্িন্স অমে , ইউ.এ . মডপািুন্িন্ট অে এডভ ন্কিয, 400 সিমরলোন্ড অোমর্মযউ, এ .ডমব্লউ. , ও়িামিংিয 

মড.ম . , 20212-5920.  মিমিিমহরূ্তু অযু ন্ধান্যর জযে েোমিমল পমলম  কিপ্ল্ান়্িন্স অমেন্  ইন্িইল করুযঃ PPRA@ED.Gov.  েোমিমল 

পমলম  কিপ্ল্ান়্িন্স অমেন্ র ওন়্িি াইি হলঃ www.ed.gov/fpco. 

 

mailto:PPRA@ED.Gov
http://www.ed.gov/fpco
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োত্রোত্রীর অশভরযাগ িািারিার পেশত 
 

ি শেং, হ়েরাশি, অিমািিা (HAZING), িা বিষরমযর অশভরযাগ 

 

সেডান্রল এিং সেি এর আইয অযুযা়িী োত্রোত্রীরা কভোরভে, বিষিে এিং হ়িরামযর (যার অন্তর্ভ কু্ত হল র়্ি সদখান্যা)অমর্ন্যাগ 

মযর ন্য অমর্ন্যাগ জাযান্যার পদ্ধমতর  ুমিিা পাও়িার অমিকার আন্ে। এই অযুযা়িী সু্কল মডমিক্ট জামত, িণ ু, িি ু, জামতগত উৎপমি, 

মলঙ্গ (যার অন্তর্ভ কু্ত হল মলঙ্গমর্মিক হ়িরাময), সযৌয অমর্িুখীযতা, মলঙ্গ পমরচ়ি, প্রমতিন্ধকতা অথিা ি়িন্ র মর্মিন্ত বিষিে, 

কভোরভে, হ়িরাময অথিা র়্ি সদখান্যার অমর্ন্যান্গর মযর ন্য ময়িিিেমতন্রকী এিং আযুষ্ঠামযক উর়্ি িরন্যর পদ্ধমতই প্রমতষ্ঠা 

কন্রন্ে। বিষিেিূলক আচরন্ণর অমর্ন্যাগ অমিলন্ম্ব সু্কল, স ণ্টার অথিা সু্কন্লর অযুষ্ঠান্য সু্কন্লর কিী, প্রিা ক অথিা পরািিদুাতান্ক 

জাযান্ত হন্ি। তন্ি, োত্র িা োত্রী  রা মর 678-676-0310 যম্বন্র সিমলন্োয কন্র , ইন্িইল কন্র অথিা  িরীন্র 1701 Mountain 

Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083 টঠকাযা়ি িাইন্িল IX কিকুতাুন্ক জাযান্ত পান্র। সু্কন্লর প্রিা ক অথিা িাইন্িল 

কিকুতাু োত্র িা োত্রী অমর্ন্যান্গর আযুষ্ঠামযকরণ এিং প্রস্তি়িাকরন্ণ  াহাযে করন্িয যার অন্তর্ভ কু্ত হন্ি একটি ঘিযার মিিৃমত, 

 াক্ষীন্দর িযাক্তকরণ এিং মিষ়িটিন্ক  ম্পূণ ু িণযুা করার জযে প্রন়্িাজযী়ি অযে সয সকান্যা তথে। 

 

সয ঘিযাটির অমর্ন্যাগ করা হন়্িন্ে স টির তামরখ সথন্ক 30 কোন্লন্ডার মদিন্ র িন্িেই আযুষ্ঠামযকর্ান্ি অমর্ন্যাগ দান়্ির করন্ত 

হন্ি।  সেি অে জস্তজ়ুিা, িা ইউযাইন্িড সেন্ির সকাযও  ংস্থার আন্দি জামর করা  ি যীমত এিং/িা পদ্ধমত অযু রণ করন্ত হন্ি। 

O.C.G.A. § 20-2-751.5 (17) অযু ান্র, সকাযও মিক্ষাথীর পন্ক্ষ সু্কন্লর  িন়্ির িাইন্র  হ সু্কল চলাকালীয সকাযও মিক্ষক, 

প্রিা ক িা সু্কন্লর অযোযে কিচুারীর যান্ি র্ভল আচরন্ণর ঘিযা প্র ন্ঙ্গ মিথো িলা, তান্দর র্ভল উপস্থাপযা, উন্পক্ষা, িা র্ভল তথে 
সপি করা সিআইময।  অযুগ্রহ কন্র উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর সলাচান্িুর জযে মিক্ষাথীর অমিকার ও দাম়িত্ব  ম্বমলত মিক্ষাথী 

আচরণমিমি এিং চমরত্র উন্ন়িয পুস্তিকার পৃষ্ঠা 93 ও উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর মরন্পািু েন্িরু জযে পৃষ্ঠা 94 সদখুয । 
 

িাইরিে IX-এর অিীরি কযৌি হ়েরাশি সম্পরেম অশভরযাগ েরা 

িাইন্িল IX-এর অিীন্য সযৌয হ়িরাময হল সযৌযতার মর্মিন্ত করা এিয মকেভ  আচরণ যা মযন্চর এক িা একামিক িত ুপূরণ কন্র: 

 

1. মডমিন্ক্টর সকান্যা কিী সকান্যা িেস্তক্তর অিামঞ্ছত সযৌয আচরন্ণ িন্ত ুঅংিগ্রহন্ণর পমরন্ষিা, মডমিন্ক্টর  হা়িতা,  ুমিিা 

সদ়িার কথা জাযায; িা 

2. সকান্যা অিামঞ্ছত আচরণ যা যুস্তক্তগ্রাহের্ান্ি সকান্যা িাযুন্ষরই মিরস্তক্তকর, কিভ  িা আপমিকর িন্ল িন্য হন্ত পান্র যার েন্ল 

সকান্যা িেস্তক্ত মডমিন্ক্টর মিক্ষািূলক সপ্রাগ্রাি িা কাযকুলান্প  িায অোন্ক্স  পাও়িা সথন্ক িািাপ্রাপ্ত হন্ত পান্র; িা 

3. “সযৌয আিিণ” –সেডান্রল িুেন্রা অে ইযন্র্মেন্গিন্যর ইউমযেি ু িাইি মরন্পাটিুং ম ন্েি অযু ান্র িলপূিকু িা িল 

োড়াই হাযা সযন্ত পান্র; অথিা 

“সডটিং  ংিান্ত লঙ্ঘয”- সকান্যা িেস্তক্তর োরা সযৌযতািূলক লঙ্ঘয 

A. মযময আিান্ত িেস্তক্তর  ান্থ অন্তরঙ্গ িা সপ্রন্ির  ািাস্তজক  ম্পন্ক ুআন্েয িা মেন্লয; এিং 

B. এইরকি সকান্যা  ম্পক ুআন্ে মকযা তা মযম্নমলমখত মিষন়্ির মর্মিন্ত মযি ুারণ করা হন্ি:  

i.  ম্পন্করু বদঘেু 

ii.  ম্পন্করু প্রকার 

iii.  ম্পমকতু িেস্তক্তরা মযন্জন্দর িন্িে কত ঘয ঘয আদাযপ্রদায কন্রন্েয; িা 

“পামরিামরক মহং া”- সযৌযতািূলক মহং া যার িন্িে আিান্ত িেস্তক্তর িতিুায িা প্রাক্তয স্বািী-স্ত্রী িা অন্তরঙ্গ  ঙ্গী 

কতৃকু, সয িেস্তক্তর  ান্থ আিান্ত িেস্তক্তর িাচ্চা আন্ে স ই িেস্তক্ত, যার  ান্থ মতময স্বািী-স্ত্রী িা অন্তরঙ্গ  ঙ্গী মহন্ ন্ি 

সথন্কন্েয িা থাকন্েয তার োরা, িা মিচারন্ক্ষন্ত্রর পামরিামরক িা ঘন্রা়িা মহং ার আইয সিাতান্িক িঞ্জমুরর অথ ু 

পায এিয সকান্যা িেস্তক্তর স্বািী-স্ত্রীর অিস্থান্য থাকা িেস্তক্ত কতৃকু, অথিা অযে এিয সকান্যা িেস্তক্ত মযময 

মিচারন্ক্ষন্ত্রর পামরিামরক িা ঘন্রা়িা মহং ার আইন্যর অিীন্য  ুরমক্ষত এিয সকান্যা প্রাপ্তি়িস্ক িা তরুণ িেস্তক্তর 

উপর সকান্যা িেস্তক্ত োরা অপরাি িা অযো়ি আচরণ িা মহং ার ঘিযা ঘন্ি; অথিা 

“সযৌযতািূলক কারন্ণ অযুিািয” – সকান্যা মিন্িষ িেস্তক্তর জযে এিয িরন্যর কাযকুলান্প মযযুক্ত হও়িা যান্ত স ই 

িেস্তক্তর িন্য হ়ি 

A. মতময মযন্জর িা অযেন্দর  ুরক্ষা মযন়্ি র্ীত; িা 

B. মতময গুরুতরর্ান্ি িাযম ক চাপগ্রহি হন়্ি পন্ড়য। 

 

িাইন্িল IX মযন়্ি মডমিন্ক্টর যীমত হল JCAC যীমত। DeKalb County School District-এর িাইন্িল IX পদ্ধমত মযন়্ি আরও তথে পাও়িা 

যান্ি এখান্য: https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/। 

 

মিক্ষাথীন্দর অিেক্ষই িাইন্িল IX  াইি সকা-অমডনু্যির মহন্ ন্ি দাম়িত্ব পালয কন্রয এিং িাইন্িল IX-এর অিীন্য সকান্যা 

অমর্ন্যাগ/মকেভ  জাযান্যার থাকন্ল তা তান্কই জাযান্ত হন্ি। মডমিন্ক্টর িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যির হন্লয:  

িামর া কী 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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এস্তক্সমকউটির্ মডন্রক্টর অে এিপ্ল্ম়ি মরন্লিয ; িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যির 

DeKalb County School District 

1701 Mountain Industrial Blvd 

Stone Mountain, Georgia 30083 

678.676.0105 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org 

 

মযম্নমলমখত অমর্ন্যাগ মযষ্পমিকরণ প্রস্তি়িা অযু ান্র িাইন্িল IX-এর অিীন্য ওঠা অমর্ন্যাগ এিং/িা মরন্পািু মযষ্পমি করা হন্ি। 

 

অশভরযাগ শিষ্পশত্তেরণ প্রজক্র়ো:  

 

িাইন্িল IX লঙ্ঘয কন্র করা সযৌয হ়িরামযর অমর্ন্যাগ  ম্পন্ক ুমডমিন্ক্টর কান্ে সতালা অমর্ন্যাগ িা মরন্পািু মযম্নমলমখত প্রস্তি়িা 

অযু ান্র প্রন্   করা হন্ি:  

1. মরন্পািু িা অমর্ন্যাগ সিৌমখক িা মলমখত হন্ত পান্র এিং সযন্কান্যা  িন়্ি (কান্জর ঘণ্টার িাইন্রও) তা িেস্তক্তগতর্ান্ি এন্ , 

ডাকন্যান্গ, সিমলন্োয িা ইন্িল কন্র সু্কল এিং/িা মডমিন্ক্টর ওন়্িি াইন্ি সদ়িা পমরমচমতন্ক জাযান্যা সযন্ত পান্র। 

 

2. সকান্যা মিক্ষাথী, র্মতরু জযে আন্িদযকারী িা উমেমখত অযু ান্র লঙ্ঘন্যর অমর্ন্যাগ জাযান্ত িা দামখল করন্ত চাও়িা সয 

সকান্যা িেস্তক্ত  ত্ত্বর তার সু্কন্লর অিেক্ষন্ক িা মডমিন্ক্টর িন্যাযীত ও অযুন্িামদত িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যিরন্ক মিষ়িটি 

জাযান্িয। সকান্যা কিী যমদ সকান্যা মিক্ষাথীর সযৌয হ়িরামযর মিকার হও়িার কথা জাযন্ত পান্রয তাহন্ল মতময স টি 

অিেক্ষন্ক িা িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যিরন্ক জাযান্িয। যমদ অমর্যুক্ত িেস্তক্তটি অিেক্ষ হয, তাহন্ল অমর্ন্যাগকারীন্ক 

িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যিন্রর কান্ে মরন্পািু িা অমর্ন্যাগ করন্ত হন্ি। 

 

3. িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যির িা িন্যাযীত িেস্তক্ত  ত্ত্বর অমর্ন্যাগকারীর  ান্থ সযাগান্যাগ কন্র এই যীমতন্ত সদ়িা  হা়িক 

িেিস্থার িন্োিি করা যা়ি মকযা তা আন্লাচযা করন্িয ,  হা়িক িেিস্থা মযন়্ি অমর্ন্যাগকারীর কী কী ইিা তা মিন্িচযা 

করন্িয, আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ দামখল কন্র িা যা কন্র  হা়িক িেিস্থার উপলর্েতা মযন়্ি অমর্ন্যাগকারীন্ক অিগত 

করন্িয এর্ং তান্ক আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ দামখল করার প্রস্তি়িা িোখো করন্িয। মডমিক্ট অমর্ন্যাগ মযষ্পমিকরন্ণর 

প্রস্তি়িার পন্র উিরদাতান্ক িাস্তি িা অমর্ন্যাগকারীন্ক প্রমতকার সদ়িার আন্গ অমর্ন্যাগ এিং উিরদাতান্দরন্ক  িাযর্ান্ি 

মিচার করন্িয। প্রমতকার সযয এিয হ়ি যান্ত তা মডমিন্ক্টর মিক্ষািূলক সপ্রাগ্রাি িা কাযকুলান্প  িায অোন্ক্স  মেমরন়্ি 

আন্য িা  ংরক্ষণ কন্র। এই প্রমতকারগুমলর িন্িে অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ত পান্র “ হা়িক িেিস্থা” মহন্ ন্ি িমণতু একই িেস্তক্তগতকৃত 

পমরন্ষিা। তন্ি, প্রমতকার িান্যই সয সকান্যা িাস্তি িা সখ ারৎ হন্ত হন্ি এিয য়ি এিং উিরদাতার উপন্র সকান্যা সিািা 

আন্রাপ করা হন্ি যা এিযিাও য়ি। 

 

4. আি ষ্ঠাশিে অশভরযাগ - অমর্ন্যাগ পাও়িার পন্র, মডমিক্ট 10 মদন্যর িন্িে উর়্ি পক্ষন্ক মলমখত সযাটিি পাঠান্ি যার িন্িে 

অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ি: 

a. মডমিন্ক্টর অমর্ন্যাগ মযষ্পমিকরন্ণর প্রস্তি়িা, এিং 

 

b.  ম্ভািে সযৌয মযগ্রন্হর অমর্ন্যান্গর সযাটিি, যার িন্িেন্ ই  িন়্ি জাযা থাকা পয ুাপ্ত মিিরণ এিং সকান্যা প্রারমম্ভক 

 াক্ষাৎকান্রর আন্গ উির  াস্তজন়্ি মযন্ত পয ুাপ্ত  ি়ি অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ি। পয ুাপ্ত মিিরন্ণর িন্িে অন্তর্ভ কু্ত রন়্িন্ে ঘিযা়ি 

জমড়ত পক্ষন্দর পমরচ়ি, যমদ তা জাযা থান্ক, সযৌয হ়িরাময মযন়্ি সতালা অমর্ন্যাগ এিং অমর্ন্যান্গর ঘিযাটির  ি়ি ও 

তামরখ, যমদ তা জাযা থান্ক। মলমখত সযাটিন্ির িন্িে এিয একটি মিিৃমত থাকন্ি সয উিরদাতা অমর্যুক্ত আচরন্ণর জযে দা়িী 

িন্ল অযুিায করা হন্ি যা এিং দাম়িত্ব  ম্পন্ক ুম দ্ধান্ত অমর্ন্যাগ প্রস্তি়িা সিষ করার পন্র তন্িই সয়িা হন়্িন্ে। মলমখত 

সযাটিন্ি পক্ষন্দরন্ক এও জাযান্যা হন্ি সয তারা মযন্জন্দর পেন্ের একজয উপন্দষ্টা রাখন্ত পান্রয মযময আইযজীিী হন্তই 

হন্ি এিয য়ি, এিং মতময প্রিাণ পমরদিযু িা পয ুান্লাচযা করন্ত পান্রয। মলমখত সযাটিন্ি পক্ষন্দরন্ক মিক্ষাথী আচরণ 

 ংমহতা়ি থাকা এিয সকান্যা িন্োিন্ির িোপান্রও জাযান্যা হন্ি যা সজন্যশুন্য র্ভল মিিৃমত িা সজন্যশুন্য র্ভল তথে জিা 

সদ়িার উপন্র মযন্ষিাজ্ঞা আন্রাপ কন্র। সযাটিন্ি  ম্ভািে িাস্তিিূলক িেিস্থার  ীিা িা তামলকা এিং মডমিন্ক্টর তরে সথন্ক 

দাম়িন্ত্বর ম দ্ধান্ত সয়িার পন্র আন্রাপ করা হন্ত পান্র এিয সযন্কান্যা প্রমতকান্রর িণযুা সদ়িা থাকন্ি। 

 

c. যমদ অযু ন্ধান্যর কাযিুারা চলাকালীয, মডমিক্ট ম দ্ধান্ত সয়ি সয  (4)(B) অযু ান্র প্রদি সযাটিন্ি অন্তর্ভ কু্ত য়ি এিয 

অমর্ন্যাগকারী িা উিরদাতার  ম্পন্ক ুসতালা অমর্ন্যাগ অযু ন্ধায কন্র সদখন্ি, তাহন্ল মডমিক্ট যান্দর পমরচ়ি জাযা আন্ে 

স ই পক্ষন্দরন্ক অমতমরক্ত অমর্ন্যান্গর সযাটিি সদন্ি। 
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5. আি ষ্ঠাশিে অশভরযাগ িাশতেেরণ 

মডমিক্ট আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যান্গ থাকা  ি অমর্ন্যান্গর অযু ন্ধায কন্র সদখন্ি। মডমিক্ট এিয আচরন্ণর অমর্ন্যাগ িামতল কন্র 

সদন্ি যা সযৌয হ়িরামযর  ংজ্ঞা পূরণ কন্র যা িা মডমিক্ট মিক্ষািূলক সপ্রাগ্রান্ি িা কাযকুলান্প িা ইউযাইন্িড সেিন্  থাকা সকান্যা 

িেস্তক্তর মিরুন্দ্ধ ঘন্ি যা। এই িামতলকরণ শুিুিাত্র িাইন্িল IX-এর অমর্ন্যাগগুমলর সক্ষন্ত্রই খািন্ি। এইরকি িামতলকরণ মডমিক্টন্ক 

মডমিন্ক্টর যীমতর অযে সকান্যা িন্োিন্ির অিীন্য অমর্ন্যাগ  িািায করা়ি িািাদায কন্র যা। 

 

মডমিক্ট সকান্যা আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ িামতলও করন্ত পান্র যমদ:  

 

a. অমর্ন্যাগকারী মলমখতর্ান্ি সকান্যা িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যিরন্ক আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ িা তান্ত সতালা অমর্ন্যাগ সথন্ক 

মযন্জন্দরন্ক প্রতোহার করার ইিা প্রকাি কন্রয;  

 

b. কিী আর মডমিন্ক্টর হন়্ি চাকমর কন্রয যা; িা 

 

c. এিয পমরমস্থমত সদখা মদন়্িন্ে যার েন্ল অমর্ন্যান্গর মিরুন্দ্ধ ম দ্ধান্ত সপৌৌঁোন্যার িন্তা মডমিক্ট পয ুাপ্ত প্রিাণ সজাগাড় 

করন্ত পারন্ে যা। 

মডমিক্ট একই ান্থ পক্ষন্দরন্ক িামতল করার কারণ জামযন়্ি িামতলকরন্ণর মলমখত সযাটিি সদন্ি। 

 

6. আি ষ্ঠাশিে অশভরযাগ এেত্রীেরণ 

মডমিক্ট হ়িন্তা একামিক উিরদাতা, িা এক িা একামিক উিরদাতার মিরুন্দ্ধ একামিক অমর্ন্যাগকারীর অথিা এক পন্ক্ষর মিরুন্দ্ধ 

অপর পন্ক্ষর সতালা সযৌয হ়িরামযর অমর্ন্যাগগুমলন্ক আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ মহন্ ন্ি একস্তত্রত করন্ত পান্র, সযখান্য সযৌয মযগ্রন্হর 

অমর্ন্যাগগুমল একই ঘিযা িা পমরমস্থমত সথন্ক উদ্রূ্ত। যখয সকান্যা অমর্ন্যাগ মযষ্পমিকরণ প্রস্তি়িা একামিক অমর্ন্যাগকারী িা 

একামিক উিরদাতা থাকন্িয, তখয একিচন্য “পক্ষ,” “অমর্ন্যাগকারী,” িা “উিরদাতা” িলন্ল তা সযরকি প্রন্যাজে স ই অযু ান্র 

িহুিচন্যও মযন্দুি করন্ি।  

 

7. আি ষ্ঠাশিে অশভরযাগ অি সন্ধাি েরা 

আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ পাও়িার মিষন়্ি পক্ষন্দরন্ক মলমখত সযাটিি জামর করার পন্র, অযু ন্ধায করার জযে মডমিন্ক্টর হান্ত 30মদয 

 ি়ি থাকন্ি। আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ অযু ন্ধায করার  ি়ি এিং অমর্ন্যাগ মযষ্পমির পুন্রা প্রস্তি়িা চলাকালীয, মডমিক্ট যা যা করন্ি 

a. দাম়িত্ব  ম্পন্ক ুম দ্ধান্ত উপযীত হও়িার জযে প্রিাণ এিং পয ুাপ্ত প্রিাণ  সজাগাড় করার দা়ি মযন্জ সযন্ি এিং এইরকি দা়ি 

পক্ষন্দর উপর চাপান্ি যা, তন্ি তা এই িন্ত ুসয, সকান্যা পন্ক্ষর যমথ মচমকৎ ক,  াইমক়িাটিে,  াইন্কালস্তজে িা অযে 

সকান্যা  স্বীকৃত সপিাদার িা সপিাদার অথিা পোরাপ্রন্েিযান্র হন়্ি কাজ করা পোরাপ্রন্েিযান্লর োরা বতমর িা রমক্ষত, িা 

স ই  ািথেুন্ক পৃষ্ঠন্পাষণ করার জযে বতমর িা রমক্ষত, যা পক্ষন্ক মচমকৎ ার িন্োিি কন্র সদ়িার  ান্থ জমড়ত এিং 

স জযেই বতমর করা হন়্িন্ে এিয তথে মডমিন্িুর অোন্ক্স  যা থাকন্ল, তা মিন্িচযা, প্রকাি িা অযেথা়ি িেিহার করন্ত যা 

পারন্ল, যমদ যা মডমিক্ট পক্ষটির কাে সথন্ক স গুমল করার জযে মলমখত বস্বস্তিক  ম্মমত গ্রহণ কন্র;  

 

b. উর়্ি পক্ষন্ক সদাষ  ািেি করা এিং মযন্দুাষ প্রিাণ করার িন্তা প্রিাণ এিং  াক্ষী সপি করার এিং যমথর্ভক্ত  ি প্রিাণ 

 ম্পূণ ু পয ুান্লাচযা কন্র তান্ত প্রমতস্তি়িা সদ়িার  িায  ুন্যাগ সদ়িা হন্ি ;  

 

c. অযু ন্ধান্যর অিীন্য থাকা অমর্ন্যাগগুমল মযন়্ি আন্লাচযা করন্ত এিং প্রা মঙ্গক প্রিাণ সপি করন্ত সকান্যা পক্ষন্ক িািা 

সদ়িা হন্ি যা;  

 

d. অমর্ন্যান্গর সকান্যা কাযিুি চলন্ল তান্ত অযেন্দরন্ক উপমস্থত রাখার জযে দুই পক্ষন্ক  িায  ুন্যাগ সদন্ি, তার িন্িে 

তান্দর পেন্ের উপন্দষ্টা কতৃকু সকান্যা প্রা মঙ্গক বিঠক িা কাযিুারা়ি উপমস্থত থাকার  ুন্যাগও অন্তর্ভ কু্ত। এই উপন্দষ্টা 

আইযজীিীই হন্িয এিয য়ি, এিং সকান্যা বিঠক িা অমর্ন্যান্গর কাযিুারা়ি িাদী ও প্রমতিাদীর উপন্দষ্টার পেে ও 

উপমস্থমত মযন়্ি সকান্যা  ীিািদ্ধতা আন্রাপ করা হন্ি যা; তন্ি, উপন্দষ্টা কতিা িাত্রা়ি কাযিুারা়ি অংি মযন্ত পান্রয তা 

মযন়্ি মডমিক্ট মিমিমযন্ষি আন্রাপ করন্ত পান্র, যতক্ষণ স ই মিমিমযন্ষিগুমল উর়্ি পন্ক্ষর সক্ষন্ত্র প্রন্যাজে হন্ি;  

 

e. অযু ন্ধাযিূলক  াক্ষাৎ, বিঠক িা শুযামযর মলমখত সযাটিি পক্ষন্দরন্ক পাঠান্িয যখয তান্দর অংিগ্রহণ করা প্রতোমিত। 

এই সযাটিন্ি অযু ন্ধাযিূলক  ি  াক্ষাৎকার িা অযোযে বিঠন্কর তামরখ,  ি়ি, স্থায, অংিগ্রহণকারী ও উন্েিে মলন্খ 

পক্ষন্দরন্ক অংিগ্রহণ করন্ত সদ়িার িন্তা পয ুাপ্ত  ি়ি সদ়িা হন্ি। 

 

f. পক্ষ এিং তান্দর উপন্দষ্টান্দরন্ক অমর্ন্যান্গর  ান্থ  রা মর যুক্ত সকান্যা  ুমিিাহীয প্রিাণ পমরদিযু ও পয ুান্লাচযা করার 

একটি  ুন্যাগ সদ়িা হন্ি, যার িন্িে মডমিক্ট ম দ্ধান্ন্ত সপৌৌঁেন্যার জযে মযর্রু কন্র যা এিয সদাষান্রাপ করা িা মযন্দুাষ  ািেি 

করার প্রিাণও অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ি, তা স  সকান্যা পক্ষ িা অযে উৎ  সযখায সথন্কই পাও়িা সহাক যা সকয। যান্ত প্রমত পক্ষ 

অযু ন্ধায  ম্পূণ ু হও়িার আন্গ প্রিাণগুমল মযন়্ি অথিুহ উির মদন্ত পান্রয তাই জযে এটি করা হ়ি। অযু ন্ধান্যর মরন্পািু 
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 ম্পূণ ু করার আন্গ, মডমিক্ট প্রমত পক্ষ এিং তান্দর উপন্দষ্টান্ক অযু ন্ধায ও পয ুান্লাচযা  ান্পক্ষ সকান্যা প্রিাণ থাকন্ল 

স টি বিদুেমতয িা কাগন্জ-কলন্ি েিেুান্ি পাঠান্ি। পক্ষরা প্রিাণ পমরদিযু, পয ুান্লাচযা কন্র মলমখত উির সলখার জযে 

অন্তত 10মদন্যর  ি়ি পান্ি, সয উিরটি অযু ন্ধাযকারী অযু ন্ধান্যর মরন্পািু  ম্পূণ ু করার আন্গ মিন্িচযা কন্র সদখন্িয। 

 

g. মডমিক্ট পক্ষন্দর এিং তান্দর উপন্দষ্টান্দর একটি অযু ন্ধাযিূলক মরন্পািু পাঠান্ি যান্ত  ংমিষ্ট প্রিাণ বিদুেমতয িা 

কাগন্জ-কলন্ি েিেুান্ি  ংন্ক্ষন্প িলা থাকন্ি।  ান্থ পক্ষন্দর স ই মিষন়্ি প্রমতস্তি়িা সদ়িার জযে 10মদয  ি়ি সদ়িা হন্ি। 

পক্ষরা এই পূণ ু 10 মদন্যর  ি়ি যা মযন্তও চাইন্ত পান্র। মডমিক্ট পক্ষন্দর তরে সথন্ক জিা সদ়িা উির মযন়্ি অযু ন্ধান্যর 

মরন্পান্িু মলমখতর্ান্ি প্রমতস্তি়িা মদন্ত পান্র এিং/িা অমতমরক্ত উিন্রর জযে পক্ষন্দর িন্িে কী কী কথািাতাু হন়্িন্ে তাও 

সি়িার করন্ত পান্র। পক্ষন্দর মলমখত উিন্রর  ংমিষ্ট উপাদায চূড়ান্ত অযু ন্ধায মরন্পান্িু  ংন্যাস্তজত করা হন্ি,  ান্থ 

অমতমরক্ত সকান্যা প্রা মঙ্গক প্রিাণ এিং প্রন়্িাজযী়ি পমরিাজযুা থাকন্লও তাও অন্তর্ভ কু্ত করা হন্ি। পয ুান্লাচযা এিং িন্তিে 

পন্িরু পন্র করা সযন্কান্যা পমরিতনু্যর যুস্তক্ত কী তা যমথর্ভক্ত রাখা হন্ি। 

 

h. মিক্ষাথীন্ক অযু ন্ধান্যর িোপান্র  হন্যামগতা করন্ত হন্ি। এটি করন্ত যা পারন্ল মিক্ষাথী আচরণ  ংমহতা অযু ান্র 

িাস্তিিূলক িেিস্থা সয়িা হন্ি। 

 

মিক্ষাথীর সযৌয হ়িরামযর ঘিযাকর অযু ন্ধায করন্ত মগন়্ি যমদ সকান্যা জা়িগা়ি অযু ন্ধাযকারী মযি ুারণ কন্রয সয হ়িরামযর 

ঘিযাটিন্ক মযগ্রহ িলাই উমচত হন্ি, তাহন্ল অমর্ন্যাগ করা ঘিযা িা পমরমস্থমত মিশু মযগ্রন্হর তদন্ন্তর জযে মডমিন্ক্টর সপ্রান্িাকল 

অযু ান্র চলন্ি। অমর্ন্যাগ সতালা সযৌয হ়িরামযর ঘিযা যমদ সযৌয হ়িরাময য়ি িন্ল মযি ুারণ করা হ়ি, তাহন্ল তা মিক্ষাথী আচরণ 

 ংমহতা অযু ান্র িাইন্িল IX-এর অিীন্য অযু ন্ধায করা হন্ি। 

8. প্রশ্ন আরে? 

মডমিক্ট পক্ষন্দর কান্ে অযু ন্ধান্যর মরন্পািু পাঠান্যার পন্র এিং দাম়িত্ব  ম্পমকতু ম দ্ধান্ন্ত উপযীত হও়িার আন্গ, ম দ্ধান্ত 

গ্রহণকারী(রা) প্রমত পক্ষন্ক 10 মদন্যর  ি়ি মদন়্ি স ই  িন়্ি মলমখত, প্রা মঙ্গক প্রশ্ন স্তজজ্ঞা া করার ও অপর পন্ক্ষর কাে সথন্ক 

উির পাও়িার  ুন্যাগ সদন্িয যা হ়িন্তা এক পক্ষ অপর পক্ষ িা  াক্ষীর কাে সথন্ক জাযন্ত চায, এিং  ান্থ প্রমত পন্ক্ষর কাে সথন্ক 

অমতমরক্ত মকন্তু  ীমিত অযুিািযিূলক প্রশ্ন জাযন্ত চাও়িাও অযুন্িাদয করা হন্ি।  অমর্ন্যাগকারীর সযৌয িারণা িা অতীন্তর সযৌয 

আচরণ মযন়্ি প্রশ্ন এিং প্রিাণ প্রা মঙ্গক য়ি, যমদ যা অমর্ন্যাগকারীর সযৌয িারণা িা অতীন্তর সযৌয আচরণ  ম্পমকতু এরকি প্রশ্ন ও 

প্রিাণ এটি সদখান্যার জযে িেিহৃত হ়ি সয উিরদাতা োড়া অযে সকউ অমর্ন্যাগকারীর  ান্থ উক্ত আচরণ কন্রন্েয, িা স ইরকি 

প্রশ্ন িা প্রিাণ যমদ উিরদাতান্ক মযন়্ি অমর্ন্যাগকারীর আন্গর সযৌয আচরন্ণর মিন্িষ সকান্যা ঘিযান্ক তভ ন্ল মযন়্ি এিং  ম্মমত প্রিাণ 

করার কান্জ লাগান্যা হ়ি। মডমিন্ক্টর এিয সকান্যা প্রশ্ন িা প্রিান্ণর উপর মযর্রু হও়িার, অযুন্িাদয করার িা পাও়িার দরকার সযই 

সযগুমল আইযত স্বীকৃত  ুমিিার অিীন্য  ুরমক্ষত তথে প্রকাি করা িা করন্ত চাও়িা সিািা়ি, যমদ যা স ই  ুমিিান্র্াগী িেস্তক্ত  ুমিিাটি 

তোগ কন্র থান্কয।  সকান্যা প্রশ্ন প্রা মঙ্গক য়ি িন্ল িাদ সদ়িা হন্ল সয পক্ষ প্রশ্নটি তভ ন্লমেল তান্ক ম দ্ধান্তগ্রহণকারী (রা) কারণ 

িুস্তিন়্ি িলন্িয। 

 

9. োশ়েত্ব সম্পরেম শসোন্তগ্রহণ - ম দ্ধান্তগ্রহণকারী, মযময িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যির িা অযু ন্ধাযকারী (রা ) সকউই হন্ত 

পান্রয যা, মতময প্রন্শ্নাির পি ু সিষ হন্ল 10 মদন্যর িন্িে একটি মলমখত ম দ্ধান্ত জারী করন্িয। এই ম দ্ধান্ন্ত সপৌৌঁোন্ত, 

মডমিক্ট মিক্ষাথীন্দর মিরুন্দ্ধ ওঠা আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ, কিীন্দর মিরুন্দ্ধ সতালা আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ এিং সযৌয মযগ্রন্হর 

 কল অমর্ন্যান্গর যথাযথ প্রিাণ খমতন়্ি সদখন্ি। মলমখত ম দ্ধান্ন্তর িন্িে অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ি: 

 

a.  ি অমর্ন্যাগগুমল এই যীমতমযন্দুমিকা়ি সযৌয মযগ্রহ মহন্ ন্ি মযি ুামরত অমর্ন্যান্গর আওতা়ি পন্ড় মকযা তা িযাক্তকরণ;  

 

b. আযুষ্ঠামযকর্ান্ি অমর্ন্যাগ পাও়িার পর সথন্ক ম দ্ধান্ত গ্রহণ পযনু্ত পদ্ধমতটিন্ত কী কী িাপ সয়িা হন্ি তার মিিরণ, যার িন্িে 

পক্ষন্দরন্ক সকান্যা মিজ্ঞমপ্ত সদ়িার হন্ল স টি, পক্ষ ও  াক্ষীন্দর  াক্ষাৎকার, ঘিযাস্থল পমরদিযু এিং প্রিাণ  ংগ্রন্হর জযে 

িেিহৃত পদ্ধমত অন্তর্ভ কু্ত রন়্িন্ে ;  

 

c. অমর্ন্যাগ সতালা সযৌয হ়িরামযর ঘিযা  মতেই ঘন্িমেল মকযা তা মযন়্ি িািি তথে আমিষ্কার ও ম দ্ধান্ত; এিং 

 

d. প্রমতটি অমর্ন্যান্গর েলােন্লর জযে যথাযথ যুস্তক্ত, উিরদাতার উপন্র আন্রাপ করা সকান্যা িাস্তিিূলক িেিস্থা এিং সকান্যা 

প্রমতকার প্রন্যাজে হন্লও তাও অমর্ন্যাগকারীন্ক জাযান্যা হন্ি। 

 

আন্িদয প্রস্তি়িার  ন্ঙ্গ এই তথেও উর়্ি পক্ষন্ক এক ান্থ পাঠান্যা হন্ি। িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যির প্রমতকান্রর সযন্কান্যা উপা়ি 

কাযকুরর্ান্ি আন্রাপ করার জযে দা়িী থাকন্িয। 

 

10. আরিেরির প্রজক্র়ো: 
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মযম্নমলমখত মর্মিন্ক ম দ্ধান্ত গ্রহন্ণর পন্র 10 মদন্যর িন্িে সযন্কান্যা এক পক্ষ ম দ্ধান্ত স্বীকার িা অস্বীকার করার আন্িদয করন্ত 

পান্রয: 

 

1. পমরণািন্ক প্রর্ামিত করন্ত পান্র এিয পদ্ধমতগত  ি ো;  

 

2. যখয দাম়িত্ব িা িরখাি করার ম দ্ধান্ত সয়িা হন়্িমেল তখয এিয সকান্যা তথে যুস্তক্ত ঙ্গতর্ান্ি উপলর্ে মেল যা যা 

পমরণািন্ক প্রর্ামিত করন্ত পান্র, তন্ি তা এখয যতভয জাযা সগন্ে, অথিা 

 

3. িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যির (রা) , অযু ন্ধাযকারী(রা ) িা ম দ্ধান্ত গ্রহণকারী(রা) পমরণাি মযন়্ি িতমিন্রাি সপাষণ কন্রয িা 

তান্দর িন্িে স্বান্থরু েন্দ্ব থান্ক। 

 ি আন্িদন্যর সক্ষন্ত্রই মডমিক্ট যা করন্ি:  

 

a. আন্িদয কখয দামখল করা হন্ি তা অপর পক্ষন্ক জাযান্ি এিং উর়্ি পন্ক্ষর জযে আন্িদন্যর পদ্ধমত  িাযর্ান্ি আন্রাপ 

করন্ি; 

 

b. মযস্তিত করন্ি সয আন্িদন্যর ম দ্ধান্তগ্রহণকারী (রা) সযয দাম়িত্ব িা িরখাি করা  ম্পক ুম দ্ধান্তগ্রহীতার(রা ), 

অযু ন্ধাযকারী(রা ) িা িাইন্িল IX সকা-অমডনু্যির যা হয;  

 

c. মযস্তিত করন্ি সয আন্িদন্যর ম দ্ধান্তগ্রহণকারী (রা) সযয এই যীমতন্ত প্রদি প্রমিক্ষন্ণর িায সিন্য চন্লয;  

 

d. উর়্ি পক্ষন্ক পমরণান্ির  পন্ক্ষ িা মিপন্ক্ষ মলমখত মিিৃমত সদ়িার যুস্তক্তগ্রাহে  িায  ুন্যাগ প্রদায কন্রয;  

 

e. আন্িদন্যর েলােল এিং েলােন্লর সযৌস্তক্তকতা িণযুা কন্র একটি মলমখত ম দ্ধান্ত জারী করা হন্ি; এিং 

 

f. একই  ান্থ মলমখত ম দ্ধান্ত উর়্ি পক্ষন্ক আন্িদয পাও়িার 10 মদন্যর িন্িে জাযান্যা হন্ি।   

 

ঘররা়ো সমািাি 

 

ঘন্রা়িা মযষ্পমির প্রস্তি়িাটি মডমিক্টন্ক িিেস্থতা িা  ুমিচার মেমরন়্ি আযার িন্তা অযাযুষ্ঠামযক  িািায প্রস্তি়িা প্রদায করার  ুমিিা 

সদ়ি, যতক্ষণ পযনু্ত পক্ষরা ঘন্রা়িা  িািান্যর প্রন্চষ্টা়ি বস্বস্তিক, অিগত মলমখত  ম্মমত মদন্ি ততক্ষণই তা  ম্ভি। আযুষ্ঠামযক 

অমর্ন্যাগ দান়্ির করা হন্ল তন্িই পক্ষরা ঘন্রা়িা  িািান্যর প্রস্তি়িা়ি অংিগ্রহণ করন্ত পারন্িয। মডমিক্ট পক্ষন্দরন্ক ঘন্রা়িার্ান্ি 

 িািায করার প্রস্তি়িা়ি মযযুক্ত হন়্ি  ি ো সিিান্ত িলন্ত পান্র যা। পক্ষরা  িািান্য সপৌৌঁেন্যার আন্গ সযন্কান্যা  িন়্ি ঘন্রা়িা 

 িািায প্রস্তি়িা প্রতোহার কন্র মযন়্ি আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ  ম্পন্ক ুঅযু ন্ধায প্রস্তি়িা চামলন়্ি সযন্ত পান্র। কিীন্দর উপর 

মিক্ষাথীন্দরন্ক সযৌয মযগ্রন্হর অমর্ন্যাগ উঠন্ল ঘন্রা়িা  িািায করা যা়ি যা। 

 

ঘন্রা়িা  িািান্যর আন্গ মডমিক্ট যা করন্ি:  

 

1. মযম্নমলমখত মিষ়ি প্রকাি কন্র পক্ষন্দরন্ক একটি মলমখত সযাটিি সদন্ি: অমর্ন্যাগ, ঘন্রা়িা  িািান্যর প্রস্তি়িার 

আিমিেকতা, তার িন্িে সয পমরমস্থমতর অিীন্য পক্ষরা আযুষ্ঠামযক অমর্ন্যাগ যা কন্র এই ঘন্রা়িা  িািান্য মযযুক্ত হন়্িন্ে তা 

সদ়িা হন্ি। তন্ি,  িািান্য সপৌৌঁেন্যার আন্গ সয সকান্যা  িন়্ি সয সকান্যা পক্ষ ঘন্রা়িা  িািান্যর প্রস্তি়িা সথন্ক মযন্জন্ক 

প্রতোহান্রর অমিকার রান্খ এিং আযুষ্ঠামযকর্ান্ি অমর্ন্যাগ মযষ্পমির প্রস্তি়িা চামলন়্ি সযন্ত পান্রয, এিং ঘন্রা়িা  িািায 

প্রস্তি়িা়ি অংিগ্রহণ করার েন্ল সরকড ু হ উদ্রূ্ত সয সকান্যা পমরণাি িজা়ি রাখা িা সি়িার করা হন্ত পান্র;  

 

2. ঘন্রা়িার্ান্ি  িািান্যর প্রস্তি়িার জযে পক্ষন্দর বস্বস্তিক, মলমখত  ম্মমত গ্রহণ করন্ত হন্ি। 

 

 

েমীরের তরে কর্থরে শিক্ষার্থীরের উপর হও়ো কযৌি অিমািিা িা কযৌি শিগ্ররহর আচরণ শির়ে অশভরযাগ েরা 

 

িাইন্িল IX কিীন্দর তরে সথন্ক মিক্ষাথীন্দর উপর হও়িা সযৌয মযগ্রন্হর আচরন্ণর সক্ষন্ত্রও প্রন্যাজে এিং তা পূিিুতী অমর্ন্যাগ 

জাযান্যার প্রস্তি়িান্ত মিচার পাও়িার সযাগে। 

 

এোড়াও, O.C.G.A। § 20-2-751.7.(a) িলা আন্ে সয: “প্রন্েিযাল েোন্ডাড ুকমিিয মিক্ষাথীন্দর অযু রণ করার জযে একটি সেি-

আন্দিকৃত প্রস্তি়িা প্রমতষ্ঠা করন্ি যান্ত সকান্যা মিক্ষক, প্রিা মযক িেস্তক্ত িা সু্কন্লর অযে কিীন্দর তরে সথন্ক হও়িা অযুপযুক্ত 

আচরন্ণর অমর্ন্যাগ করা যা়ি, যান্ত সকান্যা মিক্ষাথীর পন্ক্ষ আইয িলিৎকারী কতৃপুন্ক্ষর কান্ে ঘিযা অমর্ন্যাগ করার ক্ষিতা 
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িািাপ্রাপ্ত যা হ়ি। প্রমতটি স্থাযী়ি সু্কল ম ন্েিন্ক এইরকি সেি-আন্দিকৃত প্রস্তি়িা আন্রাপ ও অযু রণ করন্ত হন্ি এিং তা সযয 

মিক্ষাথীন্দর হোন্ডিুন্ক ও কিীন্দর হোন্ডিুন্ক িা যীমতমযন্দুমিকা়ি অন্তর্ভ কু্ত করা হ়ি।”  অমর্ন্যাগ করার প্রস্তি়িাটি হল মযম্নমলমখত: 

 

A. মিক্ষক-মিমক্ষকা, প্রিা ক অথিা সু্কল মডমিক্ট এর অযোযে কিী োরা সযৌয মযপীড়য অথিা সযৌয অ দাচরন্ণর মিকার 

হন়্িন্েয এিয সয সকান্যা োত্র িা োত্রীন্ক (অথিা মপতা-িাতা অথিা োত্রোত্রীর িনু্ধিান্ধি) তার সু্কন্লর সয সকান্যা মিক্ষক-

মিমক্ষকা, পরািিদুাতা অথিা প্রিা ন্কর কান্ে সিৌমখকর্ান্ি জাযান্যার জযে আন্িদয করা হন্ি। 

 

B. মিক্ষক-মিমক্ষকা, প্রিা ক অথিা অযে সকান্যা কিী োরা সযৌয মযপীড়য অথিা সযৌয অ দাচরন্ণর ঘিযার  ম্পন্ক ুজাযন্ল 

সয সকান্যা মিক্ষক-মিমক্ষকা, পরািিদুাতা, সস্বিান্ িক অথিা প্রিা ক অমিলন্ম্ব সিমলন্োয অথিা অযের্ান্ি সু্কন্লর 

মপ্রস্তন্সপাল অথিা মপ্রস্তন্সপান্লর িন্যাযীত প্রমতমযমিন্ক সিৌমখকর্ান্ি জাযান্িয এিং 24 ঘণ্টার িন্িে মতময মপ্রস্তন্সপাল অথিা 

মপ্রস্তন্সপাল এর িন্যাযীত প্রমতমযমির কান্ে একটি মলমখত প্রমতন্িদয জিা সদন্িয। যমদ মপ্রস্তন্সপাল সযৌয মযপীড়য অথিা সযৌয 

অ দাচরন্ণ অমর্যুক্ত িেস্তক্ত হয, তাহন্ল সিৌমখক অথিা মলমখত প্রমতন্িদয  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট অথিা  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট এর 

িন্যাযীত প্রমতমযমির কান্ে পাঠান্ত হন্ি। 

 

C. O.C.G.A. § 19-7-5 এর  ংজ্ঞা অযুযা়িী মপ্রস্তন্সপাল অথিা মপ্রস্তন্সপান্লর িন্যাযীত প্রমতমযমি সযৌয মযপীড়য/ মযপীড়ন্যর ঘিযা 

 ম্পন্ক ুজাযন্ল, মতময অমিলন্ম্ব একটি সিৌমখক প্রমতন্িদয পাঠান্িয সু্কল  িাজকিীন্ক, তন্ি যমদ এিয িারণ করার 

যুস্তক্ত ম্মত কারণ থান্ক সয একটি মিশু মযপীমড়ত হন়্িন্ে তাহন্ল সকান্যা সক্ষন্ত্রই প্রমতন্িদয পাঠান্ত সযয 24 ঘণ্টার সিমি 

 ি়ি যা লান্গ। সু্কল  িাজকিীর মিশু  ুরক্ষা মরন্পািু সপি করা সযন্ত পান্র সিমলন্োন্য, েোন্ক্স অথিা মলমখতর্ান্ি (সু্কল 

মডমিন্ক্টর জযে প্রস্থামিত পদ্ধমত হল মলমখত মরন্পািু )এিং তারপন্র অযুন্রাি ান্পন্ক্ষ সকান্যা মিশু কলোণ এন্জস্তন্সর কান্ে 

মডপািুন্িণ্ট অি মহউিোয মরন্ ান্  ু মযি ুামরত  ুরক্ষা পমরন্ষিা মদন়্ি একটি মলমখত প্রমতন্িদয পাঠান্ত হন্ি অথিা যমদ এই 

িরন্যর সকান্যা এন্জস্তন্স যা থান্ক, তাহন্ল উপযুক্ত পুমলি কতৃপুক্ষ অথিা মডমিক্ট এর উমকলন্ক জাযান্ত হন্ি। 

 

োত্র িা োত্রীর মিরুন্দ্ধ যমদ মিক্ষক-মিমক্ষকা, প্রিা ক অথিা অযোযে কিী এিয সযৌয অ দাচরন্ণর অমর্ন্যাগ আন্যয যা O.C.G.A. § 

19-7-5 এর অন্তর্ভ কু্ত য়ি, তাহন্ল তা সু্কল অথিা ম ন্েি কিীরা অমিলন্ম্ব তদন্ত কন্র সদখন্িয। পদ্ধমতর  তেতা রক্ষান্থ ু এিং 

পড়ু়িামরির  ন্ঙ্গ িারিার  াক্ষাৎকার হ্রা  করন্ত অযে সকান্যা িেস্তক্তর আন্গ পড়ু়িার সথন্ক একটি মলমখত মিিৃমত সযও়িা প্রন়্িাজয 

দাম়িত্বপ্রাপ্ত ম ন্েি কিীর। যমদ সযৌয অ দাচরন্ণর অমর্ন্যান্গর তদন্ত কন্র সদখা যা়ি সয সয সযৌয অ দাচরণ  ম্পন্ক ুযা জাযান্যা 

হন়্িন্ে তা বিি িন্ল মিশ্বা  করার যুস্তক্ত ম্মত কারণ আন্ে, তাহন্ল সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপাল অথিা মপ্রস্তন্সপান্লর িন্যাযীত প্রমতমযমি অমিলন্ম্ব 

 ুপামরযন্িযন্ডণ্ট এিং সপ্রান্েিযাল েোণ্ডাড ু কমিিয এর এমথক ্ মডমর্িয এর কান্ে মলমখত প্রমতন্িদয পাঠান্িয। সকান্যা সযৌয 

অ দাচারন্ণর ঘিযা ঘিন্ল  ুপামরযন্িযন্ডন্ট ও প্রন্েিযাল েোন্ডাড ুকমিিয এমথক্স মডমর্িযন্ক অিিেই জাযান্ত হন্ি। 

 

শেঙ্গ সমতা শিষর়ে ক্রীডা সংক্রান্ত অশভরযাগ িািারিার পেশত 

জস্তজ়ুিার িীড়া আইযন্যর মলঙ্গ  িতা মিষ়িক িারা অযুযা়িী DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট তার প্রাথমিক এিং িািেমিক িীড়া 

কি ূুমচন্ত বিষিেিূলক আচরণ মযমষদ্ধ কন্রন্ে। যান্ত োত্র িা োত্রীর মলমখত অমর্ন্যান্গর যার অন্তর্ভ কু্ত হল োত্র িা োত্রীর পক্ষ মযন়্ি 

মপতা-িাতা অথিা অমর্র্ািক কতৃকু দান়্ির করা অমর্ন্যাগ, দ্রুত এিং মযরন্পক্ষ  িািায করা হ়ি তার জযে মযম্নমলমখত অমর্ন্যাগ 

জাযান্যার পদ্ধমত সদও়িা হন়্িন্ে। 

 

সংজ্ঞা: 

  

 "মদয" এর অথ ু হল কোন্লণ্ডার মদি । 

 "যামলি" হল একটি অমর্ন্যাগ যার অথ ু হল DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট এিয একটি পদন্ক্ষপ গ্রহণ কন্রন্ে যার েন্ল 

O.C.G.A. § 20-2-315 লঙ্ঘয করা হন়্িন্ে (িীড়া আইন্য মলঙ্গ  িতা)। 

 "যামলিকারী" হল স ই িেস্তক্ত মযময অমর্ন্যাগ দান়্ির কন্রন্েয। 

 "োত্র িা োত্রী" অথ ু হল স ই িেস্তক্ত মযময DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট পমরচামলত সু্কল অথিা মিক্ষাদায কি ূুমচন্ত র্মত ু

হন়্িন্েয। 

 

পেশত: 

 

অমর্ন্যাগ শুিু ক্ষমতগ্রি োত্র িা োত্রী অথিা ক্ষমতগ্রি োত্র িা োত্রী মপতা-িাতা িা অমর্র্ািকই আযন্ত পান্রয এিং স টি 

মযম্নমলমখত পদ্ধমতন্ত এন্গান্ি: 

 

 অমর্ন্যাগ  ম্পন্ক ুঅমর্ন্যাগকারীর জাযার অথিা যুস্তক্ত ম্মতর্ান্ি জাযন্ত পারার দি (10) মদন্যর িন্িে (অথিা এই 

পদ্ধমত প্রকান্ির দি (10) মদন্যর িন্িে, এর িন্িে সযটি পন্র স টি প্রন্যাজে হন্ি), অমর্ন্যাগকারী  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট এর 

কান্ে মলমখত অমর্ন্যাগপত্রটি পাঠান্িয এিং  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট অমর্ন্যান্গর তামরখটি মলন্খ রাখন্িয। 
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 মলমখত অমর্ন্যাগটিন্ত: (1) অমর্ন্যাগকারীর যাি এিং ক্ষমতগ্রি োত্র িা োত্রীর যাি; (2) সয পমরমস্থমত অথিা অিস্থা়ি 

অমর্ন্যাগটি জাযান্যা হন়্িন্ে; (3)আইন্যর মযমদুষ্ট িারা অথিা িলিৎ হও়িা সয প্রমিিায লঙ্ঘয করা হন়্িন্ে; এিং (4) মযমদুষ্ট 

সয পমরত্রাণ চাও়িা হন়্িন্ে তা জাযান্ত হন্ি। 

  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট অমর্ন্যান্গর তদন্ত করান্িয। অমর্ন্যাগ জিা সদও়িার 30 মদন্যর িন্িে  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট 

অমর্ন্যাগকারীন্ক মলমখত উির সদন্িয যান্ত ম দ্ধান্ন্তর অপমরহায ুিািি তথে এিং সযৌস্তক্তকতা িণযুা করা থাকন্ি। 

 অমর্ন্যাগকারী  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট এর ম দ্ধান্ন্তর মিরুন্দ্ধ DeKalb কাউমণ্ট সিাড ুঅি এডভ ন্কিয এর কান্ে আমপল করন্ত 

পান্রয। এই আমপল মলমখতর্ান্ি করন্ত হন্ি এিং  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট এর কাে সথন্ক উির পাও়িার 35 মদন্যর িন্িে 

DeKalb কাউমণ্ট সিাড ুঅি এডভ ন্কিয এর কান্ে জিা মদন্ত হন্ি। সিাড ুঅমর্ন্যাগ  ংিান্ত  ি স্তজময গুমলর পয ুান্লাচযা 

কন্র মলমখত অমর্ন্যাগপত্রটি পাও়িার 45 মদন্যর িন্িে মলমখতর্ান্ি তার ম দ্ধান্ত জাযান্ি। 

 O.C.G.A. § 20-2-1160 অযুযা়িী অমর্ন্যাগকারীর অমিকার আন্ে DeKalb কাউমণ্ট সিাড ুঅি এডভ ন্কিয এর সয সকান্যা 

ম দ্ধান্ন্তর মিরুন্দ্ধ সেি সিাড ুঅি এডভ ন্কিয এর কান্ে আমপল করার। 

 

কয কোরিা োত্র িা োত্রী এিং/অর্থিা শপতা-মাতা অর্থিা অপ্রািি়েস্ক শিশুর অশভভািে শযশি মি েররিি কয DeKalb 

োউশণ্ট স্ক ে শডশিক্ট গৃহীত পেরক্ষপটির েরে O.C.G.A. § 20-2-315 (ক্রীডা আইরি শেঙ্গ সমতা) েঙ্ঘি েরা হর়েরে, শতশি 

এেটি েম ম পূরণ েরর এিং কসটি  Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA  30083 টিোিা়ে পাটির়ে অশভরযাগ 

োর়ের েররত পাররি। Office of the Director of Athletics, 5829 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 30083 কর্থরে 

অর্থিা www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads-এ েম ম সংগ্রহ েরা কযরত পারর। 
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ইণ্টাররিি এিং প্রয জক্তর িযিহার 

 

মডমিক্ট এর মিক্ষািূলক উন্েিেন্ক  াহাযে করার জযে DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট প্রযুস্তক্ত, সযিও়িাক ু এিং ইণ্টারন্যি-এ 

প্রন্িিামিকান্রর িেিস্থা কন্র এিং 2000 এর মচলন্ড্রয  ইণ্টারন্যি সপ্রান্িকিয অোক্ট (CIPA) অযুযা়িী োত্রোত্রী এিং কিীন্দর পাঠিি 

এিং মিক্ষার  ুন্যাগ িৃস্তদ্ধ কন্র।  ি মযন্দুমিকা, প্রমিিায, যীমত এিং মিমিগুমল মডমিক্ট কতৃকু প্রদি  ি সিমলন্যাগান্যাগ পমরন্ষিা এিং 

যন্ত্রপামতর সক্ষন্ত্র প্রন্যাজে হন্ি যার অন্তর্ভ কু্ত হন্ি মযম্নমলমখতগুমল যমদও তামলকাটি এর িন্িেই  ীমিত য়ি: 

 

 কিমপউিার ও়িাকনু্েিয এিং সযািিুক কিমপউিার; 

 স্মািুন্োয, িোিন্লি, ই-মরডার এিং অযোযে ভ্রািেিাণ  রঞ্জাি; 

 ইণ্টারন্যি পমরন্ষিা; 

 সিমলন্োয পমরন্ষিা; এিং 

 স লুলার সোয পমরন্ষিা 

 

DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট মিশ্বা  কন্র সয ইণ্টারন্যি-এ সয তথে এিং আদাযপ্রদান্যর  ুন্যাগ পাও়িা যা়ি, তা িূলেিার মিক্ষািূলক 

তথে সদ়ি। মিতমকতু এিং অযুপযুক্ত িন্ল মিন্িমচত হন্ত পান্র এিয  ািগ্রীন্ত প্রন্িিামিকার ময়িন্ত্রণ করা মডমিক্ট এর পন্ক্ষ  ি  ি়ি 

 ম্ভি য়ি;  ুতরাং, িেিহারকারী দুঘিুযাপ্র ূতর্ান্ি অথিা উন্েিে মযন়্ি মিতমকতু  ািগ্রী সদখন্ত পান্রয। এই িরন্যর  ািগ্রীন্ত 

প্রন্িিামিকান্রর  ুত্রপাত এমড়ন়্ি চলা িেিহারকারীর দাম়িত্ব। 

 

ইণ্টারন্যি এর িেিহার অিিেই মিক্ষািূলক গন্িষণার  াহাযোন্থ ু করন্ত হন্ি এিং তা মডমিক্ট এর মিক্ষা  ংিান্ত লক্ষে এিং উন্েন্িের 

 ন্ঙ্গ  ংগমতপূণ ুহন্ি। মডমিক্ট এর সয সকান্যা সযিও়িাক ুঅথিা মিক্ষািূলক  ুন্যাগ- ুমিিার িেিহার অিিেই সযিও়িাক ুএর মিমি, যীমত 

এিং মযন্দুমিকা সিন্য করন্ত হন্ি। সয  াইি সথন্ক ইণ্টারন্যি-এ প্রন্িিামিকার সপন্ত হন্ি স খান্য িেিহারকারীরা অিিেই  ি মযমদুষ্ট 

এিং প্রন়্িাজযী়িিন্ল মযি ুামরত মিমি এিং পদ্ধমত সিন্য চলন্িয। িামকযু যুক্তরাষ্ট্র, সেি এর সয সকান্যা আইয অথিা সেি এর প্রমিিায 

লঙ্ঘয কন্র সয সকান্যা  ািগ্রীর  ম্প্রচার মযমষদ্ধ যার অন্তর্ভ কু্ত হল (1) কমপরাইি আন্ে এিয  ািগ্রী, (2) হুিমক প্রদাযকারী, কািস্তি়িার 

মিিরণ  ংিমলত অথিা অিীল  ািগ্রী অথিা (3) িামণস্তজেক সগাপযী়িতার কারন্ণ  ুরমক্ষত  ািগ্রী, যমদও তামলকাটি এর িন্িেই  ীমিত 

য়ি। সযিও়িাক ুহ মডমিক্ট এর  ুন্যাগ- ুমিিা (1) িেস্তক্তগত আমথকু লার্, িামণস্তজেক মিজ্ঞাপয অথিা লান্র্র জযে পমরচামলত 

প্রমতষ্ঠান্যর আন্িদয  ম্পমকতু স্তি়িাকলাপ অথিা (2) রাজবযমতক প্রর্াি মিিার  ংিান্ত স্তি়িাকলাপ মযমষদ্ধ।  ি সিআইময 

স্তি়িাকলাপ কন্ঠারর্ান্ি মযমষদ্ধ। 

 

ইণ্টারন্যি এর িেিহার একটি মিন্িষ  ুমিিা, অমিকার য়ি। যমদ সকান্যা োত্রোত্রী িেিহারকারী মডমিক্ট এর ইণ্টারন্যি এর গ্রহণন্যাগে 

িেিহার চভ স্তক্ত যা িান্য, তাহন্ল স  কিপন্ক্ষ এক  প্তান্হর জযে ইণ্টারন্যি  ম্পমকতু মিন্িষ  ুমিিা হারান্ি। মিন্িষ  ুমিিা়ি প্রন্িিামিকার 

 ািম়িকর্ান্ি িন্ধ কন্র সদও়িা অথিা  িাপ্ত করার োড়াও োত্র িা োত্রী কতৃকু আইয লঙ্ঘন্যর ঘিযার পমরণািস্বরূপ উপযুক্ত 

িাস্তিিূলক পদন্ক্ষপ সযও়িা হন্ত পান্র। 

 

যমদ সকান্যা িেিহারকারীন্ক মযরাপিার পন্ক্ষ িুাঁ মক িন্ল অথিা অযে কিমপউিার িেিস্থা়ি  ি োর ইমতহান্ র কারন্ণ ইণ্টারন্যি-এ 

প্রন্িিামিকার প্রতোখোয করা হন্ত পান্র। মডমিক্ট প্রদি পমরন্ষিা  ম্পন্ক ুসকান্যা প্রতেক্ষ অথিা পন্রাক্ষ মযি়িতা সদ়ি যা। মযন্জর 

অিন্হলা অথিা িেিহারকারীর র্ভল অথিা িাদ সদও়িার কারন্ণ যমদ মিলম্ব হ়ি,  রিরাহ যা করা যা়ি, ত্রুটিপূণ ু  রিরাহ করা হ়ি অথিা 

পমরন্ষিা়ি মিি ঘন্ি তাহন্ল স ই কারন্ণ তথে হারান্ল এিং িেিহারকারী দুন্র্াুন্গ পড়ন্ল মডমিক্ট তার জযে দা়িী থাকন্ি যা। ইণ্টারন্যি 

এর িািেন্ি প্রাপি তথে িেিহান্রর িুাঁ মক িেিহারকারীর। তার পমরন্ষিার িািেন্ি প্রাপ্ত তন্থের অভ্রান্ততা অথিা গুণিান্যর জযে মডমিক্ট 

মযমদুষ্টর্ান্ি দাম়িত্ব অস্বীকার করন্ে। 

 

সু্কল মডমিক্ট এর ইণ্টারন্যি এিং প্রযুস্তক্ত  ংিান্ত  ুন্যাগ- ুমিিা িেিহার করার  ি়ি োত্রোত্রীন্ক মযম্নমলমখত িতগুুমল সিন্য চলন্ত 

হন্ি: 

 

 িাতাু পাঠান্যা এিং প্রকাি করার  ি়ি অথিা সডিা অথিা অযোযে তথে ইণ্িান্যি এর িািেন্ি  ম্প্রচান্রর  ি়ি োত্রোত্রী 

স ৌজযে এিং আচরন্ণর প্রমিত িায সিন্য চেরি যা DeKalb কাউমণ্ট সিাড ুঅি এডভ ন্কিয এর কি ুার্ো  এিণ যীমতর  ন্ঙ্গ 

 ংগমতপূণ।ু 

 োত্রোত্রীরা শুিু মিক্ষািূলক উন্েন্িে এিং সশ্রণীকক্ষ ও পাঠিন্ির  ন্ঙ্গ  হািস্থাযকারী অযোযে প্রদি কাজ এিং 

স্তি়িাকলাপ  ংিান্ত প্রন়্িাজন্য ইণ্টাররিি িযিস্থাটি িযিহার েররি। 

 োত্রোত্রী উপযুক্ত অযলাইয আচরণ প্রেি মি েররি যার অন্তর্ভ কু্ত হল স ািোল সযিও়িামকংু ওন়্িি াইি এিং চোি রুি-এ 

অযোযে িেস্তক্তন্দর  ন্ঙ্গ আলাপ-আন্লাচযা। 

 অযযুন্িামদত িেিহারকারীন্দর কাে সথন্ক োত্রোত্রী সয সকান্যা তথে  ুরমক্ষত রাখার  ি রকি সচষ্টা েররি। 

 োত্রোত্রী  াইিার িািেন্ি সকান্যা রকি র়্ি সদখান্যার প্রন্চষ্টার সূত্রপাত েররি িা অথিা তান্ত অংি সযন্ি যা। 
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 োত্রোত্রীরা সয সকান্যা  ূত্র সথন্ক অযুপযুক্ত অথিা আপমিকর িাতাু অথিা মচত্র পািারি িা অর্থিা গ্রহণ েররি িা। 

উদাহরণস্বরূপ, োত্রোত্রীরা সকান্যা িাযহামযকর, অশুদ্ধ, অর্ি, অিীল, অশ্রদ্ধাপ্রদিযুকারী, সযৌয প্রন্রাচযািূলক, 

র্ীমতপ্রদিযুকারী, জামতগত অথিা িিী়ি মদক সথন্ক আপমিকর, মলঙ্গবিষিেমর্মিক অথিা সিআইময  ািগ্রী সপাে, প্রকাি 

অথিা প্রদিযু করন্ি যা।োত্রোত্রীরা িাতাু পাটঠন়্ি তার দাম়িত্ব অযে িেিহারকারীর ওপর আররাপ েররি িা। 

 োত্রোত্রীরা মযন্জন্দর ইউজার আই.মড. োড়া অযে কান্রা আই.মড. িেিহার কন্র ম ন্েি-এ প্রন্িি কন্র সযিও়িাক ু ুরক্ষা 

েঙ্ঘি েররি িা, তান্দর ইউজার আই.মড. পা ও়িাড ুঅথিা িেিহারকারীর অোকাউণ্ট অযে কান্রা  ন্ঙ্গ আদাযপ্রদায করন্ি 

যা। 

 োত্রোত্রীরা অপ্রাপ্তি়িস্ক/োত্রোত্রীন্দর কান্ে িেস্তক্তগত তথে প্রোি, িেিহার অথিা িণ্টয েররি িা। 

 োত্রোত্রীরা এিয সকান্যা উন্েন্িে ইণ্টাররিি িযিস্থাটি িযিহার েররি িা যা সেডান্রল অথিা সেি এর আইয লঙ্ঘয 

কন্র। 

 োত্রোত্রীরা কমপরাইি আইয লঙ্ঘয কন্র তথে অথিা  েিও়িোর পািারি িা অর্থিা ডাউিরোড েররি িা। 

 োত্রোত্রীরা সযিও়িাক ু এর যন্ত্রাংন্ির সংরযাগ শিজচ্ছন্ন েররি িা, সপ্রাগ্রাি অথিা সডিার পমরিতযু ঘিান্ি যা অথিা 

উন্েিেিূলকর্ান্ি সকান্যা কিমপউিান্র র্াইরা   ংিিণ ঘিান্ি যা। 

 োত্রোত্রীরা সযিও়িাক ু এর অিি রমাশেত িযিহাররর সরঙ্গ য ক্ত হরি িা, উন্েিেপ্রন্ণামদতর্ান্ি োইল এিং অযোযে 

িেিহারকারীন্দর সডিা মডমলি করন্ি যা অথিা তার ক্ষমত করন্ি যা অথিা কমপরাইি আইয লঙ্ঘয করন্ি যা। 

 

োত্রোত্রীরের েৃঢ়ভারি সতেম েরা হরচ্ছ যারত তারা কোরিা সম়ে অি পয ক্ত িাতমা এিং/অর্থিা শচত্র বিে যশতি 

কযাগারযারগর সরোম অর্থিা ইণ্টাররিি/ইণ্িারিি এর মািযরম পািারি িা যার েরে খ ি গুরুতর স্ক ে, িযজক্তগত 

এিং/অর্থিা অপরািমূেে পশরণাম হরত পারর। 

 

িাতমা পািারিা এিং প্রোি েরার সম়ে অর্থিা কডিা অর্থিা অিযািয তর্থয ইন্ট্রারিরির মািযরম সম্প্রচাররর সম়ে োত্রোত্রী 

কসৌিিয এিং আচররণর প্রশমত মাি কমরি চেরি যা DeKalb োউশন্ট কিাডম অে এডভ রেিি এর েম মাভযাস েিণ িীশতর 

সরঙ্গ সঙ্গশতপূণ ম।  
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শিরাপত্তা এিং িাজিমূেে িযিস্থা সম্পশেমত অি পূরে তর্থয 

 

উৎপীডি, হ়েরাশি এিং শিপীডি 
 

DeKalb County সু্কল মডমিক্ট একটিমডমিক্ট অোলািু লাইযও  (1-888-475-0482) চালু সরন্খন্ে সযখান্য সোয কন্র উৎপীড়য, হ়িরাময এিং 

মযপীড়ন্যর কথা জাযান্যা যান্ি। 

 

র়্ি এিং র্ীমতপ্রদিযুকারী পমরন্িন্ি োত্রোত্রীরা প্রামতষ্ঠামযক মিক্ষান্ক্ষন্ত্র তান্দর  ম্পূণ ু  ম্ভািযা চমরতাথ ু করন্ত পারন্ি িন্ল প্রতোিা করা যা়ি যা। 

DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট এর  ি সু্কন্লর দাম়িত্ব হল োত্রোত্রীন্দর জযে মযরাপদ,  ুস্থ ও ইমতিাচক মিক্ষা পমরন্িন্ির িেিস্থা করা এিং োত্রোত্রী, 

কিী এিং সস্বিান্ িকন্দর িন্িে পারিমরক িয ুাদা, এিং স্বীকৃমতর িূলেন্িান্ির প্রচার করা। 

 

মডমিন্ক্টর তরে সথন্ক িষ্ট কন্র সকাযও মিক্ষাথীর সকাযও উপান়্ি িা পদ্ধমত, সু্কন্ল, সু্কন্লর  ম্পমিন্ত, িা সু্কল- ংিান্ত কাযকুলান্প; সু্কল িান্  কন্র 

সু্কন্ল যাও়িা আ া করার  ি়ি; কোম্পান্ র িাইন্র, সযখান্য প্রদমিতু আচরন্ণর জযে সু্কন্লর পমরন্িন্ি িািা আ ন্ত পান্র; িা মডমিক্ট কস্পম্পউিার, 

কস্পম্পউিার ম ন্েি, কস্পম্পউিার সযিও়িাক,ু িা মডমিন্ক্টর অযোযে ইন্লকিমযক প্রযুস্তক্তর িািেন্ি অোন্ক্স  করা সডিা িা  ফ্টও়িোর িেিহার কন্র 

উৎপীড়য, হ়িরাময এিং মযপীড়ন্যর আচরণ প্রদিযু মযমষদ্ধ কন্রন্ে। 

 

সেি এর আইয অয ুান্র এই যীমতটি  াইিার িািেন্ি র়্ি সদখান্যার স ই  ি স্তি়িাকলান্পর সক্ষন্ত্রও প্রন্যাজে হন্ি যা বিদুেমতয সযাগান্যান্গর 

িািেন্ি ঘন্ি, স ই বিদুেমতয স্তি়িাকলান্পর  ূচযা সু্কন্লর  ম্পমিন্ত অথিা সু্কন্লর যন্ত্রপামত িেিহার কন্র সহাক িা যা সহাক, যমদ স ই বিদুেমতয 

সযাগান্যাগ: 

 

1. মযমদুষ্টর্ান্ি োত্রোত্রী অথিা সু্কন্লর কিীন্ক উন্েিে করা করা হ়ি; 

 

2. যান্দর কথা মযমদুষ্টর্ান্ি িলা হন়্িন্ে তান্দর মযরাপিা মিযষ্ট করার উন্েন্িে খারাপ উন্েিে মযন়্ি করা হ়ি অথিা যমদ তা সু্কন্লর িঙৃ্খলািদ্ধ 

কাজকন্ি ু তাৎপযপূুণ ু িোঘাত  ৃটষ্ট কন্র এিং; 

 

3. োত্রোত্রীর অথিা সু্কন্লর কিীর সক্ষন্ত্র িেস্তক্ত অথিা  ম্পমিগতর্ান্ি ক্ষমতগ্রি হও়িার যুস্তক্তগ্রাহে র়্ি থান্ক অথিা স ই উন্েন্িে  েল হও়িার 

র্ান্লারকি  ম্ভািযা থান্ক। 

 

এই যীমতর সক্ষন্ত্র বিদুেমতয সযাগান্যান্গর অন্তর্ভ কু্ত হল তার, সরমডও, মিদুেৎ-ন্চৌম্বকী়ি, সোন্িা ইন্লকিমযক অথিা সোন্িা অপটিকোল িেিস্থার িািেন্ি 

 ািমগ্রক অথিা আংমিকর্ান্ি সয সকান্যা মচি,  ংন্কত, রচযা, মচত্র, িব্দ, তথে অথিা সয সকান্যা িরন্যর সিৌস্তদ্ধক মিষ়ি। 

 

মিক্ষাথী আচমি ুমির অংি মহ ান্ি  িি কিচুারী, মিক্ষাথী, এিং িািািা িা অমর্র্ািক সু্কল িেন্রর শুরুন্ত িুমলং, হ়িরাময, বিষিে এিং অিিাযযা 

(hazing) মযমষদ্ধ কন্র এই যীমত এিং  হগািী প্রিা মযক মিিান্যর একটি হুিহু অযুমলমপ পান্িয। 

 

যমদ সকাযও িেস্তক্ত উৎপীড়য, হ়িরাময এিং মযপীড়ন্যর ঘিযা জাযা়ি িা উৎপীড়য, হ়িরাময এিং মযপীড়ন্যর ঘিযার অযু ন্ধান্য অংিগ্রহণ কন্র, তাহন্ল 

তার মিরুন্দ্ধ প্রমতন্িাি চমরতাথ ু করার িোপান্র মডমিন্ক্টর কন্ঠার মযন্ষিাজ্ঞা আন্ে। সু্কলগুমল খুাঁটিন়্ি অযু ন্ধায করন্ি এিং স টির  ান্থ িারািামহকতা 

িজা়ি সরন্খ উৎপীড়য, হ়িরাময এিং মযপীড়ন্যর মরন্পািু সগাপয রাখন্ি। 

 

সু্কন্লর আমিকামরকরা যখযই উৎপীড়য, হ়িরাময এিং মযপীড়ন্যর সকাযও ঘিযা সদখন্িয িা উৎপীড়য, হ়িরাময এিং মযপীড়ন্যর ঘিযা ঘিন্ে িন্ল 

জাযন্িয তখযই তান্দরন্ক অমিলন্ম্ব হিন্ক্ষপ করন্ত হন্ি। 

 

সয কিী এই যীমতর িতগুুমল এিং  ংমিষ্ট প্রিা মযক প্রমিিায অযু রণ করন্ত িেথ ু হন্িয তা াঁর মিরুন্দ্ধ িাস্তিিূলক পদন্ক্ষপ সযও়িা হন্ত পান্র যার 

অন্তর্ভ কু্ত হল এিং যার চূড়ান্ত  ীিা হল তা াঁন্ক চাকমর সথন্ক িরখাি করা। 

 

মরন্পািু এর তদন্ত চলাকালীয অথিা তার পন্র সকান্যা উপযুক্ত  িন়্ি অমর্যুক্ত এিং ক্ষমতগ্রি োত্র িা োত্রী উর্ন়্ির মপতা-িাতা অথিা অমর্র্ািকন্ক 

জাযান্যা হন্ি। তন্ি, যমদ ঘিযার  ন্ঙ্গ আঘাত লাগা অথিা অযরুূপ ঘিযা যুক্ত থান্ক, তাহন্ল উপযুক্ত মচমকৎ ার িেিস্থা করন্ত হন্ি এিং মপতা-িাতা 

অথিা অমর্র্ািকন্ক অমিলন্ম্ব জাযান্ত হন্ি। 

 

যমদ সদখা যা়ি লঙ্ঘয হন়্িন্ে, তাহন্ল সয মিক্ষাথী উৎপীড়য, হ়িরাময িা মযপীড়য কন্রন্ে তান্ক ি়িন্ ামচত পমরণাি সদ়িা হন্ি যার িন্িে যূেযতি 

িাস্তি এিং পমরমস্থমত অযু ান্র কাউন্ন্সমলং অন্তর্ভ কু্ত থাকন্লও, তার িন্িেই  ীমিত য়ি। 

 

আযুষমঙ্গক প্রিা মযক মিমিমযন্ষি অযু ান্র মিক্ষাথীর উৎপীড়য, হ়িরাময এিং মযপীড়ন্যর কথা মরন্পািু করা এিং স টির  িািায মিষ়িক মিিদ 

মযন্দুমিকা ও পদ্ধমত আন্রাপ করন্ত হন্ি। 

 

প্রিাসশিে শিশিশিরষি:  উৎপীডি/হ়েরাশি/শিপীডি 

কডসজক্রপ্টর কোড: JCDAG-R(1) 
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মডমিন্ক্টর তরে সথন্ক িষ্ট কন্র সকাযও মিক্ষাথীর সকাযও উপান়্ি িা পদ্ধমতন্ত, সু্কন্ল, সু্কন্লর  ম্পমিন্ত, িা সু্কল- ংিান্ত কাযকুলান্প; সু্কল িান্  

কন্র সু্কন্ল যাও়িা আ া করার  ি়ি; কোম্পান্ র িাইন্র, সযখান্য প্রদমিতু আচরন্ণর জযে সু্কন্লর পমরন্িন্ি িািা আ ন্ত পান্র; িা মডমিক্ট কস্পম্পউিার, 

কস্পম্পউিার ম ন্েি, কস্পম্পউিার সযিও়িাক,ু িা মডমিন্ক্টর অযোযে ইন্লকিমযক প্রযুস্তক্তর িািেন্ি অোন্ক্স  করা সডিা িা  ফ্টও়িোর িেিহার কন্র 

উৎপীড়য, হ়িরাময এিং মযপীড়ন্যর আচরণ প্রদিযু মযমষদ্ধ কন্রন্ে। 

 

A. সংজ্ঞা 

 

 র়্ি সদখান্যা – সু্কন্ল যা়ি এিয মিশুন্দর অিামঞ্ছত, আিিণাত্মক আচরণ যা িািি অথিা অযুরূ্ত ক্ষিতার র্ার ান্িের অর্ান্ির  ন্ঙ্গ 

যুক্ত।  িন়্ির  ন্ঙ্গ  ন্ঙ্গ এই আচরন্ণর পুযরািমৃি হ়ি, অথিা পুযরািৃমি হও়িার  ম্ভািযা থান্ক। সয োত্র িা োত্রীন্ক র়্ি সদখান্যা হ়ি এিং 

সয র়্ি সদখা়ি তান্দর উর্ন়্িরই গুরুতর, দীঘনু্ি়িামদ  ি ো হন্ত পান্র। 

 

 হ়িরাময – িািি অথিা অযুরূ্ত বিমিষ্টে সযিয জামত, িণ ু, জামতগত পমরচ়ি, মলঙ্গ, িি ু, প্রমতিন্ধকতা, সযৌয অমর্িুখীযতা, মলঙ্গমর্মিক পমরচ়ি, 

অথিা মলঙ্গমর্মিক প্রকাি এর ওপর মর্মি কন্র অিামঞ্ছত আচরণ। এটি মিমর্ন্ন রূপ মযন্ত পান্র যার িন্িে আন্ে সিৌমখক স্তি়িাকলাপ অথিা 

গামল সদও়িা; অিীল সরখামচত্র  ম্বমলত অথিা মলমখত মিিৃমত যার অন্তর্ভ কু্ত হন্ত পান্র স লন্োয অথিা ইণ্টারন্যি এর িেিহার; অথিা অযোযে 

আচরণ যা িারীমরকর্ান্ি র্ীমত প্রদিযুকারী, ক্ষমতকারক অথিা অিিাযযাকর হন্ত পান্র।  হ়িরামযর িন্িে ক্ষমতর অমর্প্রা়ি অন্তর্ভ কু্ত যাও 

হন্ত পান্র, মযমদুষ্ট লক্ষে যাও থাকন্ত পান্র, অথিা ঘিযার পুযরািৃমি যাও হন্ত পান্র। হ়িরামযর ঘিযা র়্ি সদখান্যার ঘিযা  দৃি য়ি কারণ 

তান্ত  িদুা িািি অথিা অযুরূ্ত ক্ষিতার র্ার ান্িের অর্াি যকু্ত থান্ক যা।  হ়িরাময একটি র্ীমতকর পমরন্িি  ৃটষ্ট কন্র যখয আচরণ 

যন্থষ্ট প্রিল, পমরিোপ্ত অথিা মিরািহীয হ়ি যা সু্কল কতৃকু প্রদি পমরন্ষিা, স্তি়িাকলাপ অথিা  ুন্যান্গ অংিগ্রহণ অথিা তার  ুমিিা সযও়িার 

 ািন্থেু িোঘাত  ৃটষ্ট হ়ি অথিা  ীমিত হন়্ি পন্ড়। 

 

 ঠাট্টািস্করা – পাঠিি িমহরূ্তু মিষন়্ির দল/স্তি়িাকলান্প সযাগ সদও়িার অথিা প্রমতষ্ঠান্যর িন্িে োত্রোত্রীর স্থায/অিস্থান্যর উন্নমতর জযে 

প্রন়্িাজযী়ি আচার ইতোমদর  ন্ঙ্গ  ম্পকযুুক্ত র়্ি সদখান্যার ঘিযা। 

 

 

B. শিশষে আচরণসমূহ 

 

মযমষদ্ধ আচরন্ণর উদাহরণ হল মযম্নমলমখতগুমল যমদও তামলকাটি এর িন্িেই  ীমিত য়ি:  

 অিামঞ্ছত মপেন্য লাগা অথিা গালাগামল সদও়িার িত সিৌমখক আিিণ; 

 গুজি অথিা মিথো প্রচার; 

 কথা এিং/অথিা অঙ্গর্মঙ্গর িািেন্ি হুিমক সদও়িা, মিদ্রূপ করা এিং র়্ি সদখান্যা; 

 জয িন্ক্ষ অিিাযযা করা; 

  ািাস্তজকর্ান্ি আলাদা কন্র সদও়িা; 

 মপেভ  মযন়্ি হ়িরায করা; 

  রা মর িারীমরক  ংিি ু সযিয িারা অথিা িাক্কািামক্ক করা; 

 িারীমরক মযপীড়য এিং/অথিা আিিণ; 

 র়্ি সদখান্যা, হ়িরাময অথিা িা ামযর উন্েন্িে অথ ু এিং/অথিা িেস্তক্তগত স্তজময পত্র চভ মর করা; 

 িাম ন়্ি আদা়ি করা অথিা  ুন্কৌিন্ল কায ুম স্তদ্ধ যার িন্িে আন্ে প্রন্রাচযা এিং/অথিা জলুুি; 

 সু্কল অথিা িেস্তক্তগত  ম্পমি যষ্ট করা; 

 বিদুেমতয িািেি িেিহার কন্র অথিা  াইিার িািেন্ি সয সকান্যা িরন্যর র়্ি সদখান্যা যা সু্কন্লর  রঞ্জাি, সু্কন্লর সযিও়িাক,ু অথিা ই-ন্িল 

িেিস্থা িেিহার কন্র অথিা সু্কন্ল  ংঘটিত করা হ়ি; 

 কোন্িরা অথিা কোন্িরা সোয িেিহার কন্র োত্রোত্রী অথিা সু্কন্লর কিীন্দর লজ্জাজযক েমি সতালা এিং স গুমল অযেন্দর িন্িে িণ্টয 

করা অথিা অযলাইয-এ সপাে করা; 

 গালাগামল মদন়্ি অথিা হুিমক মদন়্ি সিকে সিন্ জ অথিা ইযেোণ্ট সিন্ জ পাঠান্যা; এিং 

 অযে োত্রোত্রীন্দর িন্িে গুলগল্প এিং গুজি েড়ান্যার জযে ওন়্িি াইি িেিহার করা। 

  াইিার িািেন্ি র়্ি সদখান্যা অথিা মডস্তজিাল প্রযুস্তক্ত িেিহার কন্র, যার অন্তর্ভ কু্ত হল ই-ন্িল, ব্লগ, স ািোল সযিও়িামকংু ওন়্িি াইি (ন্যিয, 

Facebook, Twitter, Instagram, Kik ইতোমদ), চোিরুি, সিকে এিং ইযেোণ্ট সিন্ স্তজং, যমদও তামলকাটি এর িন্িেই  ীমিত য়ি, ইিাকৃত, 

আিিণাত্মক এিং িারিার হ়িরাময অথিা র়্ি সদখান্যা; 

  াইিার-এ মপেভ  সযও়িা অথিা এিয আচরণ যার িািেন্ি একজয মিন্িষ িেস্তক্তন্ক উন্েি কন্র িব্দ, মচত্র অথিা র্াষা পাঠান্যা হ়ি অথিা 

পাঠান্যার কারণ হ়ি, অথিা ই-ন্িল িা বিদুেমতয সযাগান্যান্গর িািেন্ি পাঠান্যা হ়ি এিং যা স ই িেস্তক্তর যন্থষ্ট িাযম ক যন্ত্রণার কারণ হ়ি; 

 

সু্কল িষ ু শুরু হও়িার  ি়ি  ি কিী, মিক্ষাথী এিং িািা-িা িা অমর্র্ািকরা মিক্ষাথী আচরণ  ংমহতার অংি মহন্ ন্ি উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়য 

মযমষদ্ধিকারী এই যীমতটির একটি আক্ষমরক কমপ পান্িয। 

 

C. উৎপীডি/হ়েরাশি/শিপীডরির ঘিিা শররপািম েরা 

 

সকাযও মিক্ষাথী, িািা-িা, অমর্র্ািক িা অযোযে অংিীদার উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর ঘিযা সকাযও অোডমিমযন্িির, মিক্ষক, কাউন্ন্সলর, িা 

মিক্ষাথীর সু্কন্লর অযোযে কিী  দন্ ের কান্ে মরন্পািু করন্ত পান্রয।  মযময ঘিযাটির মরন্পািু করন্েয, তার ইিায ুান্র মরন্পািুটি যাি হ িা 

অজ্ঞাতযান্ি এিং সিৌমখক িা মলমখতর্ান্ি করা সযন্ত পান্র।  মরন্পাটিুং েি ুমডমিন্ক্টর ওন়্িি াইন্ি এিং মডমিন্ক্টর প্রমতটি সু্কন্ল মিক্ষাথীর আচরণ 
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 ংমহতা়ি পাও়িা যান্ি।  মডমিন্ক্টর অোলািু লাইয 1-888-475-0482 যম্বন্র িা জস্তজ়ুিা মডপািুন্িন্ট অে এডডভ ন্কিয  সু্কল স েটি হিলাইয 1-877 

SAY-STOP (1-877-729-7867) যম্বন্র কল কন্রও উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর ঘিযা মরন্পািু করা সযন্ত পান্র। 

 

সয কিচুারীর কান্ে উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর ঘিযা মরন্পািু করা হল মতময অিিেই  ত্ত্বর মরন্পািুটি মলমপিদ্ধ কন্র স টি মপ্রস্তন্সপাল িা িন্যাযীত 

িেস্তক্তর কান্ে পাঠান্িয।  সয কিচুারী উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর ঘিযা মযন্জর সচান্খ সদন্খন্েয িা অযেথা়ি সজন্যন্েয সয সকাযও মিক্ষাথীন্ক 

উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়য করা হন্ি, মতময অিিেই অমিলন্ম্ব  ি োর পন্রর এক (1) মদন্যর িন্িে মপ্রস্তন্সপাল িা িন্যাযীত িেস্তক্তর কান্ে একটি 

মলমখত মরন্পািু জিা সদন্িয।  অযু ন্ধায চলাকালীয সয  টঠকর্ান্ি সরকড ুরাখা হ়ি এিং মিষ়িটি যান্ত িীিাং ার মদন্ক এন্গা়ি তা মপ্রস্তন্সপাল িা 

িন্যাযীত িেস্তক্ত সদখন্িয।  যমদ লমক্ষত িেস্তক্ত/আচরন্ণর মিকার হও়িা মিক্ষাথী মরন্পািু কন্র, তাহন্ল মপ্রস্তন্সপাল িা িন্যাযীত িেস্তক্ত মরন্পািু পাও়িার 

পন্র  ত্ত্বর িািা-িা িা অমর্র্ািন্কর  ান্থ সযাগান্যাগ করন্িয। 

 

যমদ োত্র িা োত্রী অথিা তার মপতা-িাতা অথিা অমর্র্ািক িন্য কন্রয সয  ি োটি মযন়্ি মপ্রস্তন্সপান্লর  ন্ঙ্গ আন্লাচযা করার পন্রও সু্কল স ই মিষন়্ি 

তদন্ত অথিা  ি োর  িািান্যর জযে উপযুক্ত পদন্ক্ষপ মযন্ি যা, তাহন্ল োত্র িা োত্রী অথিা তার মপতা-িাতা অথিা অমর্র্ািক অিিেই  ংমিষ্ট 

মরস্তজওযাল  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট অথিা তা াঁর িন্যাযীত প্রমতমযমির  ন্ঙ্গ সযাগান্যাগ করন্িয। 

 

সয ি মিক্ষাথী িন্য কন্র তান্দর সু্কন্ল অযে সকাযও মিক্ষাথীন্ক উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়য করা হন্ি, তান্দরন্ক সকাযও মিক্ষক, কাউন্ন্সলর, 

অোডমিমযন্িির িা অযোযে কিী  দ েন্ক িোপারটি জাযান্ত িলা হন্ি। 

 

যমদ সকাযও িেস্তক্ত উৎপীড়য, হ়িরাময এিং মযপীড়ন্যর ঘিযা জাযা়ি িা উৎপীড়য, হ়িরাময এিং মযপীড়ন্যর ঘিযার অযু ন্ধান্য অংিগ্রহণ কন্র, তাহন্ল 

তার মিরুন্দ্ধ প্রমতন্িাি চমরতাথ ু করার িোপান্র মডমিন্ক্টর কন্ঠার মযন্ষিাজ্ঞা আন্ে।  আ ল অমর্ন্যাগ করার  ি়ি িেিহৃত পদ্ধমত িেিহার কন্র 

প্রমতন্িান্ির ঘিযার কথাও মরন্পািু করন্ত হন্ি এিং স টি সু্কল িা মডমিন্ক্টর কিচুারীন্দর তরন্ে অযু ন্ধায কন্র সদখা হন্ি। 

 

অমর্ন্যাগকারী সযখান্য সগাপযী়িতা রাখার অযুন্রাি করন্ি, স খান্য সু্কল উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর মরন্পান্িুর মিিদ শুিুিাত্র তান্দর  ান্থই র্াগ 

করন্িয যান্দরন্ক মডমিন্ক্টর িািেিািকতা সিন্য, িা অযেথা়ি আইযাযু ান্র  ত্ত্বর এিং যথাযথর্ান্ি র্ভ ল আচরন্ণর মরন্পািু জাযা প্রন়্িাজয। 

 

সয কিী সিাড ুএর JCDAG যীমত এিং  ংমিষ্ট প্রমিিায এর িতগুুমল অযু রণ করন্ত িেথ ু হন্িয তা াঁর মিরুন্দ্ধ িাস্তিিূলক পদন্ক্ষপ সযও়িা হন্ত পান্র 

যার অন্তর্ভ কু্ত হল তা াঁন্ক চাকমর সথন্ক িরখাি করা।  

 
D. উৎপীড ন/হয়রানি/নিপীড নের ঘটনায় পর্তিকর্িয়া দেয়া 

 
উৎপীড ন/হয়রানি/নিপীড নের ঘটতে দেখা মাত্র বা উৎপীড ন/হয়রানি/নিপীড নের ঘটনার রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল আধিকারিকদের হস্তক্ষেপ করা 

প্রত্যাশিত। উৎপীড ন/হয়রানি/নিপীড নের ঘটনা রিপোর্ট করা হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবে। 

 

1. অযু ন্ধায – উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর ঘিযার সকাযও মরন্পািু এন্ল, মপ্রস্তন্সপাল িা িন্যাযীত িেস্তক্ত যথাযথ কিীন্ক মযন়্ি  ত্ত্বর 

অযু ন্ধায চালান্িয।  পরিতী সু্কল মদিন্ র িন্িেই অয ুন্ধায শুরু হন্ি।  অযু ন্ধান্যর িন্িে অমর্যুক্ত অপরািী(ন্দর) , মিকার(ন্দর) , মচমিত 

করা  াক্ষী, মিক্ষক(ন্দর) এিং কিী  দ েন্দর  াক্ষাৎকার সয়িা এিং মর্মডও  ান্র্লুোন্স উপলর্ে থাকন্ল তা পয ুান্লাচযা করা অন্তর্ভ কু্ত 

রন়্িন্ে।  পমরমস্থমতর মিচান্র মযি ুারণ কন্র সু্কল কাউন্ন্সলর, সু্কন্লর স ািোল ও়িাকাুর এিং অযোযে  হা়িক কিীন্দর মিমিষ্ট  হা়িতা মযন্ত 

হন্ি।  মডমিন্ক্টর মিজ্ঞমপ্ত, মরন্পািু িা অযোযে আইময িািেিািকতা োড়া সু্কল অযু ন্ধান্যর েলােল সগাপয রাখন্ি। 

 

2 মিজ্ঞমপ্ত - তদন্ত চলাকালীয অথিা তার পন্র সকান্যা উপযুক্ত  িন়্ি এিং অিিেই তদন্ত  ম্পণূ ু হও়িার মতয (3) মদন্যর িন্িেঅমর্যকু্ত এিং 

ক্ষমতগ্রি োত্র িা োত্রীর মপতা-িাতা অথিা অমর্র্ািকন্ক জাযান্যা হন্ি। তন্ি, যমদ ঘিযার  ন্ঙ্গ আঘাত লাগা অথিা অযুরূপ ঘিযা যুক্ত 

থান্ক, তাহন্ল উপযুক্ত মচমকৎ ার িেিস্থা করন্ত হন্ি এিং মপতা-িাতা অথিা অমর্র্ািকন্ক অমিলন্ম্ব জাযান্ত হন্ি। তদন্ন্তর  িামপ্তন্ত 

ক্ষমতগ্রি এিং অপরািী োত্র িা োত্রী উর়্িন্কই তদন্ন্তর েলােল  ম্পন্ক ুজাযান্যা হন্ি। ক্ষমতগ্রিরা স ই োত্র িা োত্রী মিরুন্দ্ধ িাস্তিিূলক 

িেিস্থা িলিৎ হও়িার মিষন়্ি তন্থের জযে অযনু্রাি করন্ত পান্র সয িা যারা হ়িরামযর অপরান্ি সদাষী, যখয স ই িাস্তিিূলক িেিস্থা ক্ষমতগ্রন্ির 

 ন্ঙ্গ  রা মর  ম্পকযুুক্ত। এর অন্তর্ভ কু্ত হল সয োত্র িা োত্রী হ়িরাময কন্রন্ে তান্ক হ়িরামযর মিকার হও়িা োত্র িা োত্রী সথন্ক দনূ্র রাখা 

অথিা হ়িরাময কন্রন্ে এিয োত্র িা োত্রীন্ক মকেভ   িন়্ির জযে সু্কন্ল উপমস্থত থাকন্ত মযন্ষি করা অথিা তান্ক অযে সকান্যা িান্  স্থাযান্তর 

করা। অপরািী োত্র িা োত্রীর ভ্মিক্ষা  ংিান্ত যমথপত্রভ্ সথন্ক সু্কল অযে সকান্যা তথে প্রকাি করন্ি যা যার িন্িে আন্ে স ই  ি িাস্তিিূলক 

িেিস্থা  ম্পমকতু তথে যা হ়িরামযর মিকার হন়্িন্ে এিয োত্র িা োত্রীর  ন্ঙ্গ  ম্পকযুুক্ত য়ি। 

 

3 অন্তিতুীকালীয পদন্ক্ষপ – যমদ প্রন়্িাজয হ়ি তাহন্ল অমর্ন্যাগকারীর মযরাপিার জযে সু্কল পদন্ক্ষপ গ্রহণ করন্ি যার অন্তর্ভ কু্ত হল তদন্ন্তর 

চূড়ান্ত েলােল প্রকান্ির আন্গ অন্তিতুীকালীয পদন্ক্ষপ গ্রহণ। 

 
4. শাস্তিম লক ব্যবস্থা – অপরাধ সাব্যস্ত হলে, যে শিক্ষার্থী উৎপীড ন, হয়রানি বা নিপীড ন করেছে তাকে বয়সোচিত পরিণাম দেয়া হবে যার মধ্যে 

ন্য নতম শাস্তি এবং পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত কাউন্সেলিং, শাস্তি বা অন্যান্য পরিণাম অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, তার মধ্যেই সীমিত নয়।  

প্রথমবার উৎপীড ন/হয়রানি/নিপীড নের ঘটনার পরে যে শাস্তিম লক ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে তার মধ্যে এইগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তার মধ্যেই 

সীমিত নয়: 

 

 মিন্িষ  ুন্যাগ- ুমিিা হারান্যা; 

 সশ্রণীকক্ষ, কান্েন্িমর়িা অথিা সু্কল িান্  আ য পুযরা়ি মযমদুষ্ট কন্র সদও়িা; 

 িা  পুযরা়ি মযমদুষ্ট কন্র সদও়িা; 

 আিন্ক রাখা; 
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 সু্কন্লর মর্তন্র িমহষ্কার কন্র রাখা; 

 সু্কন্লর িাইন্র িমহষ্কার করা (উপযুক্ত আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযর িািেন্ি); 

 স্থা়িী িমহষ্কার (উপযুক্ত আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযর িািেন্ি); 

 মিকল্প সু্কন্ল সদও়িা (উপযুক্ত আইময বিি প্রস্তি়িার শুযামযর িািেন্ি) 

 

5. েন্লা-আপ এিং ঘিযার পন্র সদখর্াল-অমর্যুক্ত, ঘিযার মিকার এিং সকাযও সকাযও পমরমস্থমতন্ত, মিিীণ ু সু্কল কমিউমযটির পন্ক্ষও 

েন্লা-আপ করা গুরুত্বপূণ।ু  প্রটিমত সু্কন্লর তরে সথন্ক উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর ঘিযা়ি আিান্ত িেস্তক্তমিন্িষ এিং সগাষ্ঠীন্দরন্ক 

ঘিযা-পরিতী সদখর্াল এিং েন্লা-আপ করা আিিেক।  সয ি মিক্ষাথী উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর মিকার এিং সয ি মিক্ষাথী 

উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর অপরাি কন্রন্ে তান্দর  ািাস্তজক-িাযম ক, আচরণগত ও মিক্ষাগত চামহদার মদন্ক যজর সদ়িার জযে 

প্রন়্িাজয হন্ল কাউন্ন্সমলং এিং অযোযে হিন্ক্ষপ করন্ত হন্ি।  সু্কন্লর তরে সথন্ক সু্কন্লর পমরন্িি সকিয তা িূলো়িয কন্র মযি ুারণ 

করাও আিমিেক সয অমতমরক্ত কিী প্রমিক্ষণ িা মিক্ষাথীন্দর প্রমিক্ষণ লাগন্ি মকযা।  সযখান্য যথাযথ হন্ি, স খান্য সু্কল প্রমতন্িাি চমরতাথ ু 

করার িোপান্র মযন্ষিাজ্ঞার পুযরািৃমি করন্ি এিং কীর্ান্ি এইরকি র্ভ ল আচরন্ণর কথা মরন্পািু করন্ত হ়ি তাও আিার জাযান্ি। 

 

সেন্ির আইয অয ুান্র, ষষ্ঠ সথন্ক োদি সগ্রন্ড পড়া মিক্ষাথীন্দর যমদ সকাযও সু্কল িন্ষ ু তৃতী়ি িান্রর জযে উৎপীড়য/হ়িরাময/মযপীড়ন্যর অপরান্ি 

যুক্ত থাকন্ত সদখা যা়ি, তাহন্ল তান্ক যথাযথ িাস্তিগ্রহণকারী মহ়িামরং অমে ার, পোন্যল িা মিচার র্ার িািেন্ি কাযিুারা কন্র অযে সকাযও সু্কন্ল 

আন্রাপ করা হন্ি। 

 

োত্র িা োত্রী সংঘটিত অপরাি িািযতামূেেভারি িািারিা 

 

সু্কন্লর প্রিা ক, মিক্ষক-মিমক্ষকা এিং সু্কলমর্মিক অযোযে কিীরা আইন্যর (O.C.G.A. § 20-2-1184) িতাুয ুান্র অপরাি  ম্পন্ক ুজাযান্িয। 

 

োত্র িা োত্রীর মযম্নমলমখত অ দাচরন্ণর অমর্ন্যান্গ ক্ষমতগ্রিরা অিিেই একটি মলমখত অমর্ন্যাগ দান়্ির করন্িয অথিা সু্কন্লর প্রিা য অথিা সকেী়ি 

প্রিা ন্যর কান্ে সয ঘিযার অমর্ন্যাগ এন্ ন্ে এিং তান্ত সয আঘাত অথিা ক্ষমত হন়্িন্ে তার িণযুা মদন়্ি প্রমতন্িদয পাঠান্িয: (1) োত্র িা োত্রী কতৃকু 

মিক্ষক-মিমক্ষকা, সু্কন্লর অযোযে কিকুতাু অথিা কিীর ওপর আিিণ অথিা অযো়ির্ান্ি িারন্িার করা; (2) োত্র িা োত্রী কতৃকু অপর সকান্যা োত্র 

িা োত্রীর ওপর আিিণ অথিা অযো়ির্ান্ি িারন্িার করার অমর্ন্যাগ; (3) উন্েিেিূলকর্ান্ি সু্কন্লর  ম্পমি সথন্ক শুরু কন্র মিক্ষক-মিমক্ষকা, 

সু্কন্লর অযোযে কিকুতাু, কিী অথিা োত্র িা োত্রীর িেস্তক্তগত  ম্পমির যন্থষ্ট ক্ষমত করার অমর্ন্যাগ, যমদ সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপান্লর স্বািীয মচন্তা অযুযা়িী 

সয ক্ষমতর অমর্ন্যাগ করা হন়্িন্ে তান্ত োত্র িা োত্রীর দীঘনু্ি়িামদ িমহষ্কার যোযে িাস্তি িন্ল গণে করা যা়ি। 

 

কিআইশি/শিপজ্জিে/সরন্দহিিে সামগ্রী 

 

যখি কিআইশি, সরন্দহিিে অর্থিা শিপজ্জিে সামগ্রী অর্থিা স্ক ে কর্থরে শিশষে েরা হর়েরে এমি সামগ্রী পাও়ো যারি তখি োত্রোত্রী 

অিিযই অশিেরম্ব প্রিাসে অর্থিা স্ক রের কোরিা েমীরে িািারি।  োত্রোত্রীরা এই িররির জিশিস স্পি ম েররি িা অর্থিা হারত শির়ে 

িাডাচাডা েররি িা অর্থিা অিয োত্রোত্রীরের োে কর্থরে এই িররির জিশিস গ্রহণ েররি িা। 

 

ভ়ে কেখারিা, শহংসাত্মে জক্র়োেোপ, অস্ত্রিস্ত্র এিং মােেদ্রিয সম্পরেম িািারিার হিোইি  

 

োত্রোত্রীন্দর জযে জস্তজ়ুিা মডপািুন্িণ্ট অি এডভ ন্কিয এর উন্দোন্গ পমরচামলত এই হিলাইয ঘণ্টািোপী মরন্পাটিুং িেিস্থার  ুমিিা সদ়ি যান্ত তারা 

অস্ত্রিস্ত্র, মহং াত্মক স্তি়িাকলাপ  (যার মরিয ভ়ে কেখারিার ঘিিাও অন্তভভ মক্ত) অথিা িাদকিন্িের িোপান্র 1-877-SAY-STOP (1-877-729-

7867) যম্বন্র অথিা DeKalb োউশণ্ট স্ক ে শডশিক্ট অযাোিম োইি-এ 1-888-475-0482 িম্বরর সিমলন্োয কন্র এিং মযন্জর যাি উন্েখ যা কন্র 

জাযান্ত পান্র। তথে যমথর্ভক্ত করা হ়ি এিং সু্কল মডমিক্ট ও স্থাযী়ি আইয িলিৎকারী  ংস্থার  ন্ঙ্গ আদাযপ্রদায করা হ়ি। মরন্পািু পাও়িার পন্র তদন্ত 

পমরচামলত হ়ি। 

 

স্ক ে শররসাস ম অশেসার 

 

সু্কল মরন্ া ু অমে ান্ররা (SRO) হন্লয সপাে-অযুন্িামদত প্রাক্তয পুমলি কিকুতাু যান্দর সু্কন্লর মযরাপিা এিং  ুরক্ষার জযে মযি ুামরত সু্কন্ল রাখা হ়ি 

যান্ত তা াঁরা প্রমতন্রাি এিং হিন্ক্ষপ কি ূুমচ চাল ু করন্ত পান্রয, োত্রোত্রীন্দর  ািন্য ইমতিাচক আদি ু স্থাপয করন্ত পান্রয, অযোযে আইয 

িলিৎকারী কিী এিং এন্জস্তন্সর  ন্ঙ্গ সযাগ ূত্র িজা়ি রাখন্ত পান্রয, স ে সু্কল প্ল্োয বতমরন্ত  াহাযে করন্ত পান্রয এিং আইময মিষ়ি ও মিচার 

মির্াগী়ি প্রস্তি়িাগুমল আরও র্ান্লার্ান্ি িুিন্ত  াহাযে করন্ত পান্রয। তন্ি SRO-রা িঙৃ্খলারক্ষাকারী যয।  োত্রোত্রীন্দর িঙৃ্খলারক্ষাকারী িেিস্থা়ি 

বদযস্তেয প্রিা ন্য তা াঁন্দর প্রিা ন্কর পমরিত ুমহন্ ন্ি িেিহার করা যান্ি যা। প্রিা মযক কিীরা SROসদর আইয িলিৎ করার মিষন়্ি মিন্িষ জ্ঞায 

এিং অমর্জ্ঞতা িেিহার করার জযে তা াঁন্দর  ন্ঙ্গ কাজ কন্রয, মকন্তু তা াঁরা SRO এিং অযোযে আইয িলিৎকারী এন্জস্তন্সর কিীন্দর এিয কাজ এিং 

অিস্থান্য রাখা সথন্ক মিরত থাকন্িয যান্ত তা াঁন্দর কাযকুামরতা  ীমিত হন়্ি যা়ি অথিা তান্ত িািা  টৃষ্ট হ়ি। সু্কল মডমিক্ট এর কিী মহন্ ন্ি SRO-রা  ি 

কিীন্দর িত সপিাদার িতগুুমল সিন্য চন্লয। 

 

জস্তজ়ুিার সেি এর আইন্যর িত ুঅযুযা়িী এিং O.C.G.A. § 16-11-127.1 আইন্যর  ংজ্ঞা অযু ান্র  ন্ঙ্গ অস্ত্রিস্ত্র রাখার জযে, O.C.G.A. § 16-13-24 

সথন্ক O.C.G.A. § 16-13-32 আইন্যর  ংজ্ঞা অযু ান্র িাদকিিে  ন্ঙ্গ রাখার জযে জস্তজ়ুিার অোন্যান্িন্িড স্তিমিযাল সকাড এর িাইন্িল 16 এর 

িণযুা অযুযা়িী সয সকান্যা গুরুতর অপরাি অথিা মযি ুামরত গুরুতর অপরান্ির জযে এিং অযেন্দর িারীমরক আঘাত করার জযে,  রকামর অথিা 

িেস্তক্তগত  ম্পমির ক্ষমত করার জযে এিং/অথিা সু্কন্ল িড় িরন্যর মিিঙৃ্খলা  ৃটষ্টর জযে, যার অন্তর্ভ কু্ত হল  ন্ত্রা িাদী হুিমক সদও়িা, যমদও তামলকাটি 

এর িন্িেই  ীমিত য়ি, োত্রোত্রীন্দর অমর্যুক্ত এিং সগ্রেতার করা হন্ত পান্র। 
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আইয লঙ্ঘয করা হন়্িন্ে িন্ল  ন্েহ হন্লই সু্কন্লর প্রিা ন্করা অমিলন্ম্ব SRO অথিা অযোযে আইয িলিৎকারী কিকুতাুন্দর জাযান্িয। যখয 

একজয SRO, অযোযে আইয িলিৎকারী অথিা জরুমর এন্জস্তন্স সু্কন্লর কোম্পা -এ হিন্ক্ষপ, তদন্ত, ও়িার োণ্ট সদও়িার অযুন্রান্ি অথিা জরুমর 

অিস্থা়ি  াড়া মদন়্ি অিস্থায কন্রয, তখয সু্কন্লর প্রিা ন্যর দাম়িন্ত্ব থাকা কিীরা তা াঁন্দর  ুপামরিগুমল সিন্য চলন্িয। একজয যকু্ত আন্ে এিয  ি 

সক্ষন্ত্র এিং সু্কন্ল অযে  ি গুরুতর পমরমস্থমতন্ত  িন়্িামচতর্ান্ি মপতা-িাতা/অমর্র্ািকন্দর জাযান্ত হন্ি। 

 

অপ্রািি়েস্করের কযৌি আচরণ এিং অপরাি, যার িিয এেিি অপ্রািি়েস্ক িযজক্তর  প্রািি়েস্ক িযজক্ত শহরসরি শিচার হরত পারর 

(O.C.G.A. § 20-2-735), কসই সি ঘিিার পশরণাম এিং তারের সম্ভািয অপরািমূেে িশরমািার িযাপারর শপতা-মাতা এিং অশভভািরেরা 

যারত তাুঁরের শিশুরের িাশির়ে রারখি তার িিয অি ররাি েরা হরচ্ছ। এই সংক্রান্ত তর্থয DeKalb শডশিক্ট অযািশি মর ওর়েিসাইি-এ এই 

টিোিা়ে পাও়ো যারি: http://www.dekalbda.org। 

 

েযাম্পারসর স রক্ষা েমী 

 

কোম্পান্ র  ুরক্ষা কিীরা (CSP) কোম্পান্ র স্তি়িাকলান্পর ওপর যজর সরন্খ এিং কিী ও োত্রোত্রী  ুরক্ষার জযে গুরুত্বপূণ ু এিয  তকতুািূলক 

িেিস্থাগুন্লা মযন়্ি সু্কন্লর মযরাপিা রক্ষা কন্রয এিং সু্কল র্িযগুমল এিং িান্ঠর ওপর যজরদামর চামলন়্ি এিং স ই  ি স্থান্যর মযরাপিা মযস্তিত কন্র 

মিক্ষা প্রস্তি়িার জযে সু্কন্ল একটি উপযুক্ত পমরন্িি িজা়ি রাখন্ত  াহাযে কন্রয।  ি িািেমিক সু্কল এিং সিি অন্যকগুমল প্রাথমিক সু্কন্ল CSP-সদর 

কান্জর দাম়িত্ব সদও়িা হ়ি। 

 

শেরিার-শেরিারী/প্রািি়েস্ক গাশড চােেরের োশ়েত্ব আইি (TAADRA) 

 

1লা জলুাই, 2015 সথন্ক, সু্কলগুমল প্রতেম়িত করন্ি সয সকাযও মিক্ষাথী যমথর্ভক্ত রন়্িন্ে এিং সকাযও  রকামর িা সি রকামর সু্কল সথন্ক িমহষৃ্কত হ়িময, 

তন্িই তারা ড্রাইর্ার লাইন্ ন্স িা লায ুার পারমিন্ির জযে উপযুক্ত হন্ি। সু্কলগুমল  সাটিমশেরেি অে স্ক ে এিররােরমন্ট েি ু এিং সাটিমশেরেি 

অে এশেজিশিশেটি ের কররস্টাররিি অে াাইশভং শপ্রশভরেরিস েি ু িেিহার করন্ি। 

 

েীঘ মরম়োশে শিঘ্নসৃটিোরী োত্রোত্রী 

 

দীঘসু্থা়িীর্ান্ি মিি  ৃটষ্টকারী মিক্ষাথীন্ক স্বাক্ষমরত চভ স্তক্তর িািেন্ি মিক্ষাযমি  মহ ান্ি রাখা সযন্ত পান্র।  ম্পদ িেস্তক্ত এিং িািািার  ন্ঙ্গ প্রিা মযক 

কিচুারী  স্তম্মমলতর্ান্ি একটি িঙৃ্খলািূলক  ংন্িািয পমরকল্পযা প্রণ়িয করন্ি।  দীঘসু্থা়িীর্ান্ি মিি  ৃটষ্টকারী মিক্ষাথীন্দর মডমিন্ক্টর যথাযথ প্রস্তি়িার 

শুযামযন্ত সপ্ররন্ণর পূন্ি ু হিন্ক্ষপ স িা গ্রহন্ণর জযে অিিেই  ম্পদ িেস্তক্তন্দর (সযিয কাউন্ন্সলর,  িাজ কিী, সু্কল িন্যামিজ্ঞাযী, SST সচ়িার, 

মযন্দুিিূলক  হা়িতা মিন্িষজ্ঞ, িা মিক্ষাথী  হা়িতা মিন্িষজ্ঞ) কান্ে সপ্ররণ করন্ত হন্ি। 

 

িারািামহকর্ান্ি মিি  ৃটষ্টকারী োত্রোত্রীন্দর স্বাক্ষমরত চভ স্তক্ত হ মিক্ষাযমিি মহন্ ন্ি রাখা হন্ত পান্র। মরন্ া ু কিকুতাু এিং মপতা-িাতার  ন্ঙ্গ যকু্ত 

হন়্ি প্রিা মযক কিীরা একন্ত্র একটি িাস্তিিূলক  ংন্িািয পমরকল্পযা বতমর করন্িয। িারািামহকর্ান্ি মিি  ৃটষ্টকারী োত্রোত্রীন্দর মডমিক্ট এর আইময 

বিি প্রস্তি়িার শুযামযর জযে পাঠান্যার আন্গ মরন্ া ু কিকুতাুন্দর (সযিয পরািিদুাতা,  িাজকিী, সু্কন্লর িন্যামিদ, SST  র্াপমত অথিা োত্রোত্রীর 

মিন্িষজ্ঞ  হা়িক) কান্ে হিন্ক্ষপ িেিস্থার জযে পাঠান্যা হন্ি। 

 

স্িভ রডণ্ট সারপািম টিম 

 

 ্িভ ন্ডণ্ট  ান্পািু টিি (SST) হল টি়িার 3 পয ুান়্ির হিন্ক্ষপকারী  ি ো  িািাযকারী দল এিং/অথিা োত্রোত্রীর িূলো়িযকারী যারা োত্রোত্রীন্দর 

প্রামতষ্ঠামযক পড়ান্িাযা, আচরণ অথিা অযে িরন্যর  ি োর  িািান্যর জযে হিন্ক্ষপ পমরকল্পযার অযু ন্ধায কন্র।  SST এর হিন্ক্ষন্পর পয ুা়িগুমল 

শুি ুতখযই িািি রূপা়িণ করা হন্ি যখয হিন্ক্ষন্পর মিমর্ন্ন পয ুান়্ির িন্িে মদন়্ি িিান্বন়্ি অগ্রগমতর  ি়ি স গুমলর প্রন়্িাজয হন্ি। 

 

মিক্ষাথীরা ির 3-SST-এ সপৌৌঁোন্ল 4-6  প্তান্হর চন্ির জযে হিন্ক্ষপ িািিা়িয করা এিং মিশ্বিতার  ান্থ যমথর্ভক্ত করা হ়ি। প্রন্তেক 4-6  প্তান্হর 

িেিিান্য একটি SST  ি ো  িািায বিঠক অযুটষ্ঠত হ়ি (িািািান্ক আিন্ত্রণ জাযান্যা হন্ি) সয  ি়ি হিন্ক্ষপকান্ল  ংগৃহীত তন্থের মর্মিন্ত 

হিন্ক্ষন্প মিক্ষাথীর প্রমতস্তি়িা িূলো়িয করা হ়ি।  SST-ির 3 এর হিন্ক্ষপ মিশ্বিতার  ন্ঙ্গ  ম্পন্ন করা হন্ল এিং তা  েল হন্ল, হিন্ক্ষপকান্ল 

স িাদাযকারীর সরকডকৃুত তন্থের উপর মর্মি কন্র  4-6  প্তান্হর অমতমরক্ত চন্ির জযে অমতমরক্ত মিকল্প হিন্ক্ষপ এিং পমরিতনু্যর পমরকল্পযা 

প্রণ়িয এিং িািিা়িয করা হ়ি।  হিন্ক্ষপ স িা প্রদাযকারীন্দর িন্িে িঙৃ্খলা  ম্পমকতু অোম  িোন্ট মপ্রস্তন্সপাল, সু্কল কাউন্ন্সলর, মিক্ষক, িা অযোযে 

কিচুারী অন্তর্ভ কু্ত হন্ত পান্রয। ির 3 হিন্ক্ষন্পর দুই িা তন্তামিক চি মিশ্বিতার  ন্ঙ্গ  িাপ্ত ও যমথর্ভক্ত হও়িার পর মিশুর সর্াগামন্ত অিোহত 

থাকন্ল মিক্ষাথীর জ্ঞাযী়ি এিং একান্ডমিক িস্তক্ত ও দুিলুতা এিং/অথিা আচরণগত/ ািাস্তজক ও িাযম ক অিস্থা মযি ুারণ করন্ত িযিাস্তত্ত্বক মিক্ষাগত 

(psychoeducational) িূলো়িয  ম্পন্ন করার জযে িািািার অযুিমতর অযুন্রাি জাযান্ত পান্রয।  ির 3-SST হিন্ক্ষন্পর প্রমতস্তি়িা়ি (মযমিড়  হা়িতা)  

মিক্ষাথীর অগ্রগমত অস্তজতু হন্ল স  আিার ির 2 (িািামর িন্রর মযমিড়  হা়িতা)-এ মেন্র আ ন্ি এিং অগ্রগমত ঙ্গিোহত থাকন্ল স  ির 1 এর িূল 

পাঠদান্য মেন্র আ ন্ি।  

যমদ োত্র িা োত্রী অ ুমিিার  ম্মখুীয হন্ত থান্ক এিং সয ি হিন্ক্ষপ পমরকল্পযার িািি রূপা়িণ করা হন়্িন্ে তান্ত োত্র িা োত্রী সকিয  াড়া মদন্ি 

তার ওপর মর্মি কন্র মিন্িষ মিক্ষার জযে পাঠান্যার প্রন়্িাজয হন্ত পান্র। যমদ এই িরন্যর সকান্যা মিন্িষ  ুপামরি করা হ়ি, তাহন্ল পোন্রন্টাল 

কযন্ ন্ট ের ইর্োলুন়্িিয (PCE ) মযন্ত হন্ি এিং িূলো়িয পদ্ধমতর অঙ্গ মহন্ ন্ি  িি লর্ে তথে পয ুান্লামচত হন্ি। , আন্গ  িাপ্ত  িি তথে ও 

 িি িূলো়িয  হ SST/RTI সরকড ুএই তথোিলীর অন্তর্ভ কু্ত হন্ত পান্র। মিন্িষ মিক্ষা পমরন্ষিার জযে পড়ু়িার  ািথেু মযণনু়্ি তখয একিা মিন্িষ 

মিক্ষা সযাগেতা বিঠক হন্ি। 

 

োত্রোত্রীরে ক্লাস কর্থরে অপসাররণর িিয কেসরমণ্ট পয মারোচিা পেশত 
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সেি এর আইয (O.C.G.A. § 20-2-738) অযু ান্র একজয মিক্ষক-মিমক্ষকা িা  সথন্ক একজয োত্র িা োত্রীন্ক অপ ারণ করন্ত পান্রয সয িারিার 

অর্থিা যরর্থি পশরমারণ মিক্ষক-মিমক্ষকাদার মিক্ষাদায স্তি়িাকলাপ পমরচালযার  ািন্থেু হিন্ক্ষপ কন্রন্ে, এই িত ুান্পন্ক্ষ সয ওই োত্র িা োত্রীর 

িোপান্র ইমতপূন্ি ু মরন্পািু করা হন়্িন্ে অথিা মিক্ষক-মিমক্ষকার মযি ুারণ অযুযা়িী োত্র িা োত্রীর আচরণ তার  হপাঠী অথিা মিক্ষক-মিমক্ষকা 

মযরাপিার সক্ষন্ত্র তাৎক্ষশণে ি ুঁ শের োরণ হর়েরে। সশ্রণীকক্ষ সথন্ক তাৎক্ষমণক অপ ারন্ণর সক্ষন্ত্র মিক্ষক-মিমক্ষকা সু্কল মদিন্ র  িামপ্ত অথিা 

পরিতী সু্কল মদিন্ র  ূচযার িন্িে মপ্রস্তন্সপাল অথিা সু্কন্লর অযে সকান্যা প্রিা ন্কর কান্ে একটি মলমখত  ুপামরি জিা সদন্িয। প্রিা ক িা  সথন্ক 

োত্র িা োত্রীর অপ ারন্ণর পন্র একটি সু্কল মদিন্ র িন্িে োত্রোত্রীর মপতা-িাতার কান্ে এই িন্ি ু একটি মলমখত সযাটিি পাঠান্িয সয স ই োত্র 

োত্রীন্ক িা  সথন্ক অপ ারণ করা হন়্িন্ে। স ই  ন্ঙ্গ মিক্ষক-মিমক্ষকার  ুপামরি এিং কীর্ান্ি মপতা-িাতা সু্কন্লর প্রিা ন্কর  ন্ঙ্গ সযাগান্যাগ করন্ত 

পান্রয স ই মিষন়্ি তথে থাকন্ি।  উপন্রর  ুপামরি অযুযা়িী যখয একজয মিক্ষক-মিমক্ষকা িা  সথন্ক একজয োত্র িা োত্রীন্ক অপ ারণ করন্িয, 

তখয প্রিা ক সু্কল মদিন্ র  িামপ্তর অথিা পরিতী সু্কল মদিন্ র  ূচযার িন্িে মিক্ষক-মিমক্ষকার  ন্ঙ্গ আন্লাচযা করন্িয।  িা  সথন্ক অপ ারন্ণর 

কারণ  ম্পন্ক ুপ্রিা ক োত্র িা োত্রীন্ক সিৌমখক অথিা মলমখত সযাটিি সদন্িয। যমদ োত্র িা োত্রীন্ক ওই একই িান্  মেমরন়্ি সযও়িার িোপান্র 

মিক্ষক-মিমক্ষকা তা াঁর  ম্মমত যা সদয অথিা োত্রোত্রীর অ দাচরন্ণর কারন্ণ তার সু্কন্ল মেন্র যাও়িা  ম্ভি যা হ়ি (সযিয োত্রোত্রীর আচরণমিমি - 

োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকার মিমির িড় িরন্যর লঙ্ঘয), তাহন্ল প্রথি মদয সিন্ষর িন্িে প্রিা ক োত্র িা োত্রীর সক্ষন্ত্র 

পমরণাি মযি ুারণ করন্িয যার অন্তর্ভ কু্ত হন্ত পান্র সু্কন্লর অর্েন্তন্র  ািম়িক িমহষ্কার অথিা সু্কন্লর িাইন্র দি মদয পযনু্ত  ািম়িক িমহষ্কার। দি মদন্যর 

সিমি  িন়্ির জযে  ািম়িক অথিা স্থা়িী িমহষ্কার শুিু শুযাময কিকুতাু অথিা সিাড ুঅি এডভ ন্কিযই িলিৎ করন্ত পান্র। 

 

যমদ মিক্ষক-মিমক্ষকা একই িান্  োত্র িা োত্রীর মেন্র যাও়িার িোপান্র তা াঁর  ম্মমত যা সদয এিং প্রিা ক অযে সকান্যা িাস্তিিূলক পদন্ক্ষপ যা সযয, 

তাহন্ল প্রিা ক সশ্রণীকক্ষ সথন্ক অপ ারন্ণর পন্র মেতী়ি মদন্যর িন্িে সলাকাল সপ্ল্ ন্িণ্ট মরমর্উ কমিটির  র্া ডাকন্িয এিং স ই োত্র িা োত্রী 

মিক্ষক-মিমক্ষকার িান্  মেমরন়্ি সদও়িা যান্ি মক যা স  মিষন়্ি কমিটি ম দ্ধান্ত সযন্ি। িা  সথন্ক অপ ারন্ণর পন্র মতয মদন্যর িন্িে কমিটির ম দ্ধান্ত 

মযন্ত হন্ি। অন্তিতুী  িন়্ি প্রিা ক োত্র িা োত্রীর জযে একটি  ািম়িক সপ্ল্ ন্িণ্ট এর িেিস্থা করন্িয (সয সশ্রণীকক্ষ সথন্ক োত্র িা োত্রীন্ক অপ ারণ 

করা হন়্িন্ে স খান্য য়ি, যমদ যা মিক্ষক-মিমক্ষকা স ই অযিুমত সদয)। যমদ সকান্যা মিক্ষক-মিমক্ষকা একটি সু্কল িন্ষ ু তার সিাি োত্র ংখোর িন্িে 

দুইন়্ির সিমি োত্রোত্রীন্ক অপ ারণ কন্রয যান্দর পরিতীন্ত সলাকাল সপ্ল্ ন্িণ্ট মরমর্উ কমিটি িান্  মেমরন়্ি সদয এই কারন্ণ সয স ই িা টি ওই 

োত্রোত্রীর পন্ক্ষ সশ্রষ্ঠ লর্ে মিকল্প, তাহন্ল ওই মিক্ষক িা মিমক্ষকান্ক সশ্রমণকক্ষ পযনু্িক্ষণ এিং যমথপন্ত্রর মর্মিন্ত িা  পমরচালযা অথিা অযোযে 

দক্ষতার উন্নমতকন্ল্প একটি সপিাদার উন্ন়িয পমরকল্পযা  ম্পণূ ু করন্ত হন্ি। 

 

প্রমতটি সু্কল এিং স ণ্টার এর মপ্রস্তন্সপাল কিপন্ক্ষ একটি মতয  দন্ ের সলাকাল সপ্ল্ ন্িণ্ট মরমর্উ কমিটি গঠয করন্িয।  কমিটির  দ ে মহন্ ন্ি 

সু্কন্লর েোকামি দুজয মিক্ষক-মিমক্ষকা এিং একজয মিকল্পন্ক মযি ুাচয করন্িয এিং মপ্রস্তন্সপাল একজয কিীন্ক মযি ুাচয করন্িয (মপ্রস্তন্সপাল এর 

স্বািীয ম দ্ধান্ত অযু ান্র সু্কন্ল একামিক সলাকাল সপ্ল্ ন্িণ্ট মরমর্উ কমিটি থাকন্ত পান্র, মকন্তু প্রমতটি কমিটিন্ত উপন্র িমণতু পদ্ধমতন্ত মযি ুামচত 

মতযজয  দ েন্ক অিিেই রাখন্ত হন্ি)।  কমিটির মযি ুাচয মযম্নমলমখত পদ্ধমতন্ত এন্গান্ি:  (1) মপ্রস্তন্সপাল সস্বিান্ িক এিং িন্যাযীত িেস্তক্তন্দর যাি 

চাইন্িয; (2) েোকামির  র্া়ি সগাপয সর্াি হন্ি; (3) একজয মিক্ষক িা মিমক্ষকা েলােল মহ াি করন্িয;  (4) সর্ান্ির েলােল েোকামিন্ক জাযান্যা 

হন্ি। প্রিা ক িাস্তিিূলক পদন্ক্ষপ গ্রহণ যা করা  ন্ত্ত্বও যখয সকান্যা মিক্ষক-মিমক্ষকা একটি োত্র িা োত্রীন্ক তা াঁর িান্  মেমরন়্ি সযও়িার জযে 

 ম্মমত সদয যা, তখয সলাকাল সপ্ল্ ন্িণ্ট মরমর্উ কমিটি ( দ েন্দর  ংখোমিন্কের সর্ান্ি) োত্র িা োত্রীন্ক সকাথা়ি রাখা হন্ি তা মযি ুারণ কন্রয (িত ু

হল মিক্ষক-মিমক্ষকা কতৃকু উপন্র িমণতু মরন্পািু পাঠান্যা অথিা োত্র িা োত্রী কতৃকু হুিমক সদও়িার ঘিযা ঘিা)।  কমিটি যমদ িন্য কন্র সয (1) োত্র 

িা োত্রী ওই মিক্ষন্কর িান্  পাঠান্যাই সিরচর়ে ভারো অথিা এেমাত্র মিকল্প তাহন্ল কমিটি স ই কাজ করার জযে অযুন্িামদত কতৃপুক্ষ; অথিা  

(2) কমিটি চাইন্ল োত্র িা োত্রীন্ক উপযুক্ত পদন্ক্ষপ গ্রহন্ণর জযে প্রিা ন্কর কান্ে পাঠান্ত পান্র। 

 

কমিটির এই ম দ্ধান্ত মলমখত হন্ি এিং মিক্ষক-মিমক্ষকা োত্র িা োত্রী তা াঁর িান্  মেমরন়্ি মযন্ত অ ম্মত হও়িার পন্র মতযটি সু্কল মদিন্ র িন্িে ম দ্ধান্ত 

মযন্ত হন্ি।  যমদ সলাকাল সপ্ল্ ন্িণ্ট মরমর্উ কমিটি োত্র িা োত্রীন্ক স ই িান্  সেরত যা পাঠান্যার ম দ্ধান্ত সয়ি সয িা  সথন্ক তান্ক অপ ারণ করা 

হন়্িমেল, তাহন্ল প্রিা ক োত্র িা োত্রী অযে একটি উপযুক্ত িান্ , সু্কন্লর অর্েন্তন্র  ািম়িক িমহষ্কার অথিা সু্কন্লর িাইন্র  ািম়িক িমহষ্কান্রর িাস্তি 

মদন়্ি রাখন্ত পান্রয।  সু্কন্লর মর্তন্র অথিা সু্কন্লর িাইন্র  ািম়িক িমহষ্কার দি মদয পযনু্ত  ি়িকান্লর জযে হন্ত পান্র।  সয সকান্যা এিং  ি 

িাস্তিিূলক পদন্ক্ষপ  ম্পন্ক ু মপতা-িাতান্ক মলমখতর্ান্ি জাযান্যা হন্ি, মচটঠ পাটঠন়্ি অথিা  ্িভ ন্ডণ্ট মডম মপ্ল্য সরোরাল েি ু পাটঠন়্ি। সযাটিন্ির 

প্রামপ্তস্বীকার করার অযুন্রাি কন্র মপতা-িাতার জযে একটি সযািও  ংযুক্ত হন্ি। 

 

প্রশতররাি/হিরক্ষপ 

 

োত্রোত্রীন্দর জযে প্রমতন্রাি/হিন্ক্ষন্পর সিি অন্যক কি ূুমচ আন্ে যার িন্িে আন্ে  হপাঠীন্দর িিেস্থতা, মিিাদ  িািান্যর জযে িা , িাদক 

মিষ়িক মিক্ষার িা , মপতা-িাতা ুলর্ দাম়িত্ব পালন্যর িা , চামরস্তত্রক মিক্ষা, সু্কন্লর অর্েন্তন্র  ািম়িক িমহষ্কার/জীিযিারন্ণর জযে প্রন়্িাজযী়ি 

দক্ষতার প্রমিক্ষণ, র়্ি সদখান্যার ঘিযা  ম্পন্ক ু ন্চতয কন্র এিয স্তি়িাকলাপ এিং অযোযে কি ূুমচ ও স্তি়িাকলাপ। 

 

GRIP  (োশ়েত্বিীেভারি িড হও়ো, ক্রমিি মমাি সম্ভািিা) হল একটি িাদকন্ িয সরাি ও  ংঘাত িীিাং া করার মিক্ষািূলক সপ্রাগ্রাি যা 

প্রথিিার িাদক/পদাথ ু  ংিান্ত (তা রাখা িা িেিহার করা) লঙ্ঘযকারীন্দরন্ক এই DCSD  মিক্ষাথী আচরণ  ংমহতা়ি প্রদায করা হ়ি।  অপরাি #5a-

এর লঙ্ঘযকারী ( মিতরণ/মিস্তি/উন্েিে) , িা সয ি মিক্ষাথী গুরুতর অপরািিূলক সকান্যা স্তজময  সরন্খন্ে িা একামিক অপরাি কন্রন্ে তারা 

উপযুক্ত য়ি, যমদ যা মহ়িামরং অমে ার িা DeKalb সিাড ুঅে এডভ ন্কিয স রকি মকেভ  মযন্দুি কন্র থান্কয।সকান্যা   ান্থ, GRIP মিক্ষাথীন্দরন্ক 

 ংঘান্তর িীিাং া,  িকক্ষন্দর চান্পর  ািযা করা, রাগ ময়িন্ত্রণ এিং অযেন্দর  ান্থ সযাগান্যাগ করন্তও  াহাযে কন্র। সয ি মিক্ষাথী হাতাহামত 

কন্রন্ে তান্দরন্ক GRIP-এর কান্ে সরোর করা হন্ত পান্র।  মিক্ষাথীন্দরন্ক GRIP িমযিার মদয করান্যা হ়ি এিং িািা-িান্কও িান্  আ ন্ত িলা হ়ি 

যান্ত তারা মিক্ষাথীন্দর িন্িে সকান্যা  ি ো থাকন্ল তা িামন্তপূণরু্ান্ি িীিাং া করার জযে সচষ্টা করন্ত পান্রয।সকান্যা 

 

শিরাপে স্ক ে শিরীক্ষা 

 

DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট মযরাপদ এিং  ুিঙৃ্খল মিক্ষার পমরন্িি মযস্তিত করন্ত দা়িিদ্ধ। গন্িষণা অিে়িন্য সদখা সগন্ে সয মহং াত্মক এিং 

অপরািিূলক আচরণ প্রমতন্রাি এিং হ্রা  করার জযে োত্রোত্রীর তত্ত্বািিায অতেন্ত গুরুত্বপূণ।ু োত্রোত্রীরা যান্ত সু্কন্ল মযরাপদ সিাি কন্র তার জযে 
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প্রাপ্তি়িস্ক িেস্তক্তর তত্ত্বািিায প্রন়্িাজয।   ুতরাং, মযরাপদ সু্কল মযরীক্ষা অথ ুাৎ স ে সু্কল অমডি এর উন্েিে হল োত্রোত্রীর ওপর প্রাপ্তি়িস্ক িেস্তক্তর 

তত্ত্বািিায ও যজরদামর, মিন্িষত উিরন্ণর  িন়্ি; DCSD োত্রোত্রীর আচরণমিমি - োত্রোত্রীর অমিকার, দাম়িত্ব এিং চামরস্তত্রক উন্নমত পুস্তিকা অযুযা়িী 

উপযুক্ত আচরন্ণর মিমিগুমল োত্রোত্রীরা িুিন্ত সপন্রন্ে মক যা তার িূলো়িয; যমদ কোম্পান্  সকান্যা  ংকি সদখা সদ়ি তাহন্ল কিীরা পদ্ধমতগুমল 

সিান্িয মক যা তা মযস্তিত করা; এিং োত্রোত্রী সু্কন্ল মযরাপদ সিাি কন্র মক যা তা মযস্তিত করন্ত যন্থির্ান্ি মযি ুামচত োত্রোত্রীন্দর  মযন়্ি  িীক্ষা 

পমরচালযা করা; 

 

স ে সু্কল অমডি এর লক্ষে হল যান্ত োত্রোত্রী এিং কিীরা মযরাপদ এিং  ুিঙৃ্খল পমরন্িন্ি মিখন্ত পান্র এিং কাজ করন্ত পান্র।  এই মযরীক্ষা 

পমরচালযার উন্েিেগুমল হল: (1) সু্কল মদিন্ র  ূচযা এিং  িামপ্তর  ি়ি কিীন্দর তত্ত্বািিায  ম্পন্ক ুস্থাযী়ি সু্কন্লর প্রিা কন্দর সু্কলমর্মিক তথে 

সদও়িা; (2) সু্কন্ল মযরাপিার মিষন়্ি োত্রোত্রীন্দর অযরূু্মত  ম্পন্ক ুতথে  ংগ্রহ এিং প্রদায; (3)  ংকিকালীয  িন়্ি অয ুরণ করন্ত হন্ি এিয পদ্ধমত 

 ম্পন্ক ু ন্চতযতা কিীন্দর আন্ে মক যা স   ম্পন্ক ুতথে সদও়িা; এিং (4) র্িয ও পমরন্িি পরীক্ষা। 

 

 ারা িের িন্র প্রমিক্ষণপ্রাপ্ত মযরাপদ সু্কল অোডমিমযন্িির যন্থির্ান্ি মযি ুাচন্যর িািেন্ি মযরীক্ষা পমরচালযা করন্িয।  সু্কল র্িন্য প্রন্িন্ির পন্র 

দন্লর সযতা মপ্রস্তন্সপালন্ক তা াঁন্দর উপমস্থমত  ম্পন্ক ুজাযান্িয। মযরীক্ষা দন্লর  দ েরা, যান্দর  ন্ঙ্গ সু্কন্লর িাযমচত্র, ঘণ্টা পড়ার  ি়ি ূমচ এিং মযরীক্ষা 

স্মরণতামলকা থান্ক, সু্কল কোম্পান্ র মযি ুামরত এলাকা়ি যান্িয এিং মযরীক্ষা চলাকালীয যমথপন্ত্র অন্তর্ভ কু্ত তথে পযনু্িক্ষণ করন্িয। এই প্রস্তি়িাটি 

 ম্পূণ ু হন্ত  ািারণত পাঁ়িস্তত্রি (35) মিমযন্ির িত  ি়ি লান্গ।  প্রাথমিক এিং িািেমিক সু্কন্লর জযে একটি  ুপামরিকৃত পদ্ধমত অয ুান্র মযরীক্ষার 

যম্বর সদও়িা হন্ি।  মযরীক্ষার েলােল  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট, সডপুটি  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট, সু্কল মলডারমিপ অোণ্ড অপান্রিযাল  ান্পািু, মচে মলগোল 

অমে ার, মরস্তজওযাল  ুপামরযন্িযন্ডণ্ট, মপ্রস্তন্সপাল এিং  হকারী মপ্রস্তন্সপালন্দর জাযান্যা হন্ি। 

 

স ে সু্কল অমডি যান্ত মিশ্বির্ান্ি পমরচামলত হ়ি তা মযস্তিত করন্ত স ে সু্কল অমডি প্রমিক্ষণ িমডউল বতমর করা হন্ি।  স ে সু্কল অমডি প্রস্তি়িা 

িুিন্ত এিং িেিহার করন্ত কোম্পান্ র িযাক্ত করা কিীন্দর প্রমিক্ষণ সদও়িা হন্ি এিং পরীক্ষা করা হন্ি। এোড়াও সু্কন্লর প্রিা ক, সু্কন্লর কিী এিং 

োত্রোত্রীরা স ে সু্কল অমডি প্রস্তি়িা  ম্পন্ক ুসপিাদার মিক্ষা গ্রহন্ণর  ুন্যাগ পান্িয।  এিা প্রতোমিত সয স ে সু্কল অমডি এর িেিহান্রর েন্ল 

িাস্তিিূলক কারন্ণ  ুপামরি এিং  ািম়িক িমহষ্কান্রর  ংখো কন্ি যান্ি। 

 

োত্রোত্রীরের কপািাে শিশি 

 

সু্কন্লর পমরন্িি মিক্ষাগ্রহন্ণর পন্ক্ষ অযুকূল হন্ত হন্ি। োত্রোত্রীর িামহেক রূপ সু্কন্লর পমরন্িন্ি ইমতিাচক অথিা সযমতিাচক প্রর্াি সেলন্ত পান্র।  

োত্রোত্রীরা অিিেই সু্কল মডমিক্ট এর সপািাক মিমির িতগুুমল সিন্য চলন্ি। সয ি োত্রোত্রী মযন্চর িণযুা অযুযা়িী সপািাক মিমির িতগুুমল সিন্য 

চলন্ত িেথ ু হ়ি, তারা অপরাি #25 - োত্রোত্রীর সপািাক মিমি লঙ্ঘন্যর জযে অমর্যুক্ত হন্ত পান্র (পষৃ্ঠা 49 সদখুয): 

 

 োত্রোত্রীন্দর কান্ে এিা প্রতোমিত সয তারা মিন্িষ কি ূুমচন্ত মযরাপিা  ংিান্ত  ি মিমিগুমল সিন্য চলন্ি যার িন্িে  ুরক্ষা সপািাক, 

মযরাপিা চিিা পরা এিং অযোযে অযুরূপ িত ুঅন্তর্ভ কু্ত। 

 মিক্ষা প্রস্তি়িা়ি মিি ঘিা়ি  অথিা অযোযে োত্রোত্রী, কিী অথিা অমতমথন্দর স্বাস্থে অথিা মযরাপিার পন্ক্ষ মিপজ্জযক এিয জািাকাপড়, 

গ়িযা, উমি, িরীন্র মেি করা অথিা অযোযে িারীমরক অলংকার পরার মযমষদ্ধ। 

 যমদ োত্র িা োত্রী এিয জািাকাপড়, প্রতীকমচি, প্রতীক, উমি, িরীন্র মেি কন্র পরন্ত হ়ি এিয স্তজময , গ়িযাগা াঁটি অথিা অলংকার পন্র 

অথিা  ন্ঙ্গ রাখা যা দলী়ি স্তি়িাকলাপ অথিা মযমষদ্ধ  ািগ্রী, িাদকিিে, িদ অথিা তািান্কর িেিহারন্ক উৎ ামহত কন্র, তাহন্ল তা মযমষদ্ধ। 

 আপমিকর এিং/অথিা অিীল িব্দ, মচত্র, সরখামচত্র, সরখাঙ্কয প্রদিযু কন্র অথিা যান্ত এিয িব্দ অথিা িাকোংি অন্তর্ভ কু্ত যা মহং াত্মক, 

মিঘয  ৃটষ্টকারী, সযৌয উেীপযা জাগা়ি, রাজবযমতক/ ািাস্তজকর্ান্ি মিতমকতু িব্দ অথিা মচত্র অথিা এিয িব্দ িা িাকোংি যা সকান্যা 

িেস্তক্তর জামতগত পমরিণ্ডল, িণ ু, জামত, জামতগত উৎপমি, িিী়ি মিশ্বা , সযৌয অমর্িুখীযতা অথিা প্রমতিন্ধকতার কারন্ণ অিিাযযাযকর, 

এিয জািাকাপড়, উমি অথিা অযোযে অলংকার পমরিায করা মযমষদ্ধ। 

 

সকািন্রর মযন্চ পোন্ট, িুক ও সকািন্রর িিেিতী স্থায যি সরন্খ সপািাক, হিার িপ /িোঙ্ক িপ , িপ /িন্যর িিেিতী স্থায প্রদিযু কন্র ব্লাউজ, 

হা াঁিভ -পযনু্ত িিু , জামলকা/অযুরূপ সর্দে সপািাক, হালকা  োন্ন্ডল (flip-flops), লাইড, মহল মিহীয আঙু্গন্লর িন্িে স্থাপযকারী জতুা, সিডরুন্ির 

জতুা, িা অিাি চলাচল মিিকারী অযোযে পাদুকা এিং অমিক মচরা সপািাক, পোন্ট, িা স্কািু পরা মযমষদ্ধ। 

 

মরি রাখরিি: োত্রোত্রীর কপািাে সম্পশেমত কোরিা অশতশরক্ত িতমািেী আরে শে িা তা িািার িিয োত্রোত্রী/শপতা-মাতারে শিশেমি 

স্থািী়ে স্ক রের প জিো পয মারোচিার িিয অি ররাি েরা হরচ্ছ। 

 

কখরো়োডস েভ আচররণর শিশি 

 

সখন্লা়িাড় ুলর্ আচরণন্ক একটি িব্দ মদন়্ি িোখো করা যা়ি: সম্মাি। আিান্দর মযন্জন্দর প্রমত, সু্কন্লর প্রমত এিং সু্কন্ল আগত অমতমথন্দর প্রমত  ম্মায 

প্রদিযু করন্ল শুি ুসয জযন্গাষ্ঠীর কান্ে একটি ইমতিাচক িাতাু যা়ি তাই য়ি, আিান্দর সু্কন্ল যারা প্রমতন্যামগতািূলক স্তি়িাকলান্প অংিগ্রহণ কন্র 

তান্দর  কন্লর কান্েই স ই িাতাু সপৌৌঁো়ি। 

 

অংিগ্রহণোরীরের োশ়েত্ব: 

 

 উপযুক্ত র্াষার িেিহার; 

 অমতমথ অথিা সহাে মহন্ ন্ি মিন্রািী পক্ষন্ক  ম্মায প্রদিযু কন্রা; 

  ি  ি়ি মযন্জন্ক ময়িন্ত্রণ কন্রা; 
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 কিকুতাুর মিচার এিং মিমির িোখোন্ক িয ুাদা প্রদিযু কন্রা; 

 ইমতিাচকর্ান্ি সতািার সু্কন্লর প্রমতমযমিত্ব করার দাম়িত্ব গ্রহণ কন্রা; 

 এিযর্ান্ি কাজ কন্রা যান্ত দিকুন্দর িন্িে একটি ইমতিাচক দৃটষ্টর্মঙ্গ গন্ড় ওন্ঠ; 

 লড়াইন়্ি মযযুক্ত  ি সখন্লা়িান্ড়রা এিং পমরিত ুসখন্লা়িান্ড়রা যারা প্রমতন্যামগতা চলাকালীয সিঞ্চ এলাকার িাইন্র যা়ি এিং যান্দর িতিুায 

প্রমতন্যামগতা সথন্ক িমহষ্কার করা হ়ি তান্দর সক্ষন্ত্র িাইন্র িন্  থাকার মিমি প্রন্যাজে হন্ি; 

 যমদ সখলা পমরচালযাকারী কিকুতাুর এস্তক্ত়িারর্ভক্ত মিষ়ি যাও হ়ি, তাহন্লও প্রমতন্যামগতার আন্গ এিং পন্র সখন্লা়িান্ড়রা র্ান্লা 

সখন্লা়িাড় ুলর্ িন্যার্াি প্রদিযু করন্ি এিাই প্রতোমিত। ঠাট্টা করা, লড়াই করা ইতোমদ আচরণ মযমষদ্ধ। 

 

আোো েরর রাখা এিং শি়েন্ত্রণ 

 

জস্তজ়ুিা সিাড ুঅে এডভ ন্কিয মিমি 160-5-1.35-ন্ত জস্তজ়ুিার সু্কলগুমলন্ত িািাদান্যর িেিহার  ম্পন্ক ুমযন্দুমিকা সদ়িা আন্ে। DeKalb-এর যীমতটি 

মযন্চ সদ়িা হল। 

 

কিাডম এর আোো েরর রাখা এিং শি়েন্ত্রণ সম্পশেমত িীশত 

কডসজক্রপ্টর কোড: JGF (2) 
 

DeKalb কাউমণ্ট সিাড ুঅি এডভ ন্কিয র্মত ুহন়্িন্ে এিয োত্রোত্রীন্দর িারীমরকর্ান্ি ময়িন্ত্রন্ণ রাখা  ংিান্ত মযরাপি প্রিা ন্যর মযম্নমলমখত প্রমিত 

িায মযমদুষ্ট কন্র মদন়্িন্ে। 

 

1. জস্তজ়ুিা মডপািুন্িণ্ট অি এডভ ন্কিয এর মিমি 160-5-1-.35 এর  ংজ্ঞা অযু ান্র রা া়িমযক ময়িন্ত্রয, যামন্ত্রক ময়িন্ত্রণ অথিা প্রিণতা ময়িন্ত্রন্যর 

িেিহার DeKalb কাউমণ্ট সু্কল মডমিক্ট এ মযমষদ্ধ। 

 

2. জস্তজ়ুিা মডপািুন্িণ্ট অি এডভ ন্কিয এর মিমি 160-5-1-.35 এর  ংজ্ঞা অযু ান্র আলাদা কন্র রাখার পদ্ধমতর িেিহার DeKalb কাউমণ্ট সু্কল 

মডমিক্ট এ মযমষদ্ধ।   

a. আলাদা কন্র রাখার িন্িে স ই  ি পমরমস্থমত অন্তর্ভ কু্ত য়ি সযখান্য মড-এ কোন্লিয প্রযুস্তক্ত অথিা ময়িন্ত্রন্ণ প্রমিমক্ষত একজয কিী 

োত্র িা োত্রীর  ন্ঙ্গ একই তালািন্ধ য়ি এিয ঘন্র উপমস্থত আন্েয। 

b. আলাদা কন্র রাখার িন্িে "িাইি-আউি" অন্তর্ভ কু্ত য়ি, যান্ক আচরণগত হিন্ক্ষপ িলা হ়ি এিং যান্ত োত্র িা োত্রীন্ক মিক্ষাগ্রহন্ণর 

স্তি়িাকলাপ সথন্ক  ািম়িকর্ান্ি  মরন়্ি রাখা হ়ি মকন্তু যান্ত োত্র িা োত্রী একটি স্থান্য িেী কন্র রাখা হ়ি যা।  

c. সু্কন্লর অর্েন্তন্র  ািম়িক িমহষ্কার, আিন্ক রাখা, োত্রোত্রীর অযুন্রান্ি সশ্রণীকন্ক্ষর একটি অযে স্থান্য তান্ক মিরাি সদও়িা অথিা 

একটি পথৃক িন্ধ য়ি এিয কন্ক্ষ রাখার ঘিযা আলাদা কন্র রাখার অন্তর্ভ কু্ত য়ি। 

 

3. িারীমরকর্ান্ি ময়িন্ত্রণ শুি ুতখযই িেিহার করা হন্ি যখয োত্র িা োত্রী তার মযন্জর অথিা অযেন্দর তাৎক্ষমণক মিপন্দর কারণ এিং স ই োত্র 

িা োত্রী তভলযািূলকর্ান্ি কি মযমিড় আচরণগত হিন্ক্ষন্প  াড়া সদ়ি যা যার অন্তর্ভ কু্ত হল সিৌমখক মযন্দুি অথিা অযোযে মড-এ কোন্লিয 

সকৌিল।  

a. িারীমরক ময়িন্ত্রন্ণর িন্িে এগুমল অন্তর্ভ কু্ত য়ি:  ীমিত িারীমরক  ংিি ু এিং/অথিা োত্রোত্রীন্দর মযরাপিার জযে অযেমদন্ক 

পমরচালযা, িারীমরক মযন্দুি সদও়িা অথিা সকান্যা দক্ষতার মিক্ষা সদও়িার  ি়ি  ূত্র িমরন়্ি সদও়িা, িন্যান্যাগ পুযরা়ি অযেমদন্ক 

পমরচামলত করা, সকান্যা অিস্থান্য মযন্দুি সদও়িা অথিা স্বািেে সদও়িা। 

b. িারীমরক ময়িন্ত্রণ সয ি সক্ষন্ত্র িেিহার করা হন্ি যা: 

i. িাস্তিিূলক িেিস্থা অথিা িাস্তি মহন্ ন্ি; অথিা 

ii. যখয োত্র িা োত্রী মযরাপন্দ ময়িন্ত্রণ করা যান্ি যা, অথিা 

iii. যখয োত্রোত্রীর মিক্ষা  ংিান্ত সরকড ুএর িণযুা অযুযা়িী োত্র িা োত্রীর িযিাস্তত্ত্বক, মচমকৎ া  ংিান্ত অথিা িারীমরক 

অিস্থার কারন্ণ হিন্ক্ষন্পর িেিস্থা করা উমচত হন্ি যা। 

c. যখয োত্র িা োত্রী আর তার মযন্জর অথিা অন্যের তাৎক্ষমণক িুাঁ মকর কারণ যা হ়ি অথিা যমদ সদখা যা়ি োত্র িা োত্রী প্রচণ্ড যন্ত্রণা়ি 

আন্ে, তখয  ি িারীমরক ময়িন্ত্রণ অমিলন্ম্ব  িাপ্ত করন্ত হন্ি। 

 

4. সকান্যা কিী িারীমরক ময়িন্ত্রন্ণর িািি প্রন়্িাগ করার আন্গ তা াঁন্ক অযুন্িামদত প্রমিক্ষণ কি ূুমচ  ম্পূণ ু করন্ত হন্ি। 

a. অযুন্িামদত প্রমিক্ষণ কি ূুমচন্ত ইমতিাচক আচরণগত হিন্ক্ষপ সকৌিল িারািামহকর্ান্ি প্রন়্িাগ করা হন্ি এিং স ই  ন্ঙ্গ প্রমতন্রাি 

এিং মড-এ কোন্লিয সকৌিল এিং ময়িন্ত্রণও িেিহার করা হন্ি। 

b. প্রদি প্রমিক্ষণ  ম্পন্ক ুসু্কল এিং কি ূুমচন্ত মলমখত এিং বিদুেমতয যমথপত্র এিং প্রন্তেক প্রমিক্ষন্ণর অংিগ্রহণকারীন্দর তামলকা 

রাখন্ত হন্ি। এই িরন্যর যমথপন্ত্রর প্রমতমলমপ জস্তজ়ুিা মডপািুন্িণ্ট অি এডভ ন্কিয-সক অথিা সয সকান্যা  ািারণ িাযুষন্ক মদন্ত হন্ি। 

c. যখয িারীমরক ময়িন্ত্রণ মিষন়্ি প্রমিক্ষণপ্রাপ্ত কিীন্দর অযুপমস্থমতন্ত সকান্যা কিী অযুন্িামদত প্রমিক্ষণ কি ূুমচ  ম্পূণ ু যা কন্র োত্র িা 

োত্রীন্ক িারীমরকর্ান্ি ময়িন্ত্রণ করন্ত যায, োত্রোত্রী অথিা অযেন্দর যান্ত আঘাত যা লান্গ তার সচষ্টা কন্রয, তখয মতময অযে 

োত্রোত্রীরা উপমস্থত থাকন্ল তান্দর অমিলন্ম্ব  াহাযে করার জযে অযুন্রাি করন্িয। 

 

5. যখযই  ম্ভি সকান্যা োত্র িা োত্রীন্ক িারীমরকর্ান্ি ময়িন্ত্রন্ণ রাখার ঘিযার ওপর অযে একজয কিী অথিা প্রিা ক যজর রাখন্িয।  োত্র িা 

োত্রীন্ক ময়িন্ত্রণ করার প্রমতটি ঘিযা়ি অংিগ্রহণকারী অথিা তত্ত্বািিাযকারী কিী িারীমরকর্ান্ি ময়িন্ত্রণ করার ঘিযাটি যমথর্ভক্ত কন্র রাখন্িয। 
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6. যখযই সকান্যা োত্র িা োত্রীর ওপর িারীমরক ময়িন্ত্রণ িেিহার করা হন্ি, তখযই স ই সু্কল অথিা কি ূুমচ সযখান্য ময়িন্ত্রণ করা হন়্িন্ে, োত্রোত্রীর 

মপতা-িাতা অথিা আইয ম্মত অমর্র্ািকন্ক একটি সু্কল মদিন্ র িন্িে ময়িন্ত্রণ িেিহার করার মিষন়্ি জাযান্িয। 

 

7. এই যীমতর জযে সকান্যা কিীর সক্ষন্ত্র উপন্রর অযুন্িদ এর  ংজ্ঞা অযুযা়িী িাইি-আউি অথিা অযে সয সকান্যা সশ্রণীকক্ষ পমরচালযা 

পমরকল্পযা অথিা দৃটষ্টর্মঙ্গর িেিহার মযমষদ্ধ য়ি যার অন্তর্ভ কু্ত হল সশ্রণীকক্ষ সথন্ক োত্র িা োত্রীর অপ ারণ যা এই মিমিন্ত মযমদুষ্টর্ান্ি িলা সযই। 

 

8. এই যীমত একজয কিীন্ক োত্রোত্রীন্দর িন্িে িারমপি অথিা মিতক ুিন্ধ করন্ত উপযুক্ত পদন্ক্ষপ সযও়িা সথন্ক মিরত রাখন্ি যা। 

 

9. োত্রোত্রী অথিা অযেন্দর আ ন্ন ক্ষমত অথিা িারীমরক আঘাত সথন্ক  ুরমক্ষত রাখন্ত িারীমরক ময়িন্ত্রন্ণর প্রন়্িাজয আন্ে মক যা স  মিষন়্ি 

ম দ্ধান্ত সযও়িা এিং োত্রোত্রী অথিা অযেন্দর আ ন্ন ক্ষমত অথিা িারীমরক আঘাত সথন্ক  ুরমক্ষত রাখন্ত প্রন়্িাজযী়ি পদন্ক্ষপ সযও়িার িত 

কাজগুমল স্বািীয ইিা অযুযা়িী  ম্পন্ন করন্ত হন্ি, এগুমল মিন্িষ উন্েিে ািন্যর জযে  ম্পন্ন করা কাজ য়ি। 

 

10. সকান্যা সকান্যা সক্ষন্ত্র সযখান্য োত্র িা োত্রী তৎক্ষণাৎ মযন্জর িা অন্যের মিপন্দর কারণ হন্ত পান্র, স খান্য সু্কল অথিা কি ূুমচ মযি ুারণ করন্ি 

কখয আইয িলিৎকারী এিং/অথিা জরুমর মচমকৎ ার জযে মচমকৎ া কিীন্দর  াহাযে সযও়িা প্রন়্িাজয।  এই যীমতর সকান্যা মকেভ  আইয 

িলিৎকারী অথিা জরুমর মচমকৎ া কিীন্দর কতনু্িে িািাদায করন্ি যা। 

 

11. যখয জরুমর মচমকৎ া কিী অথিা আইয িলিৎকারী কিীরা োত্র িা োত্রী সু্কল অথিা কি ূুমচ সথন্ক  মরন়্ি মযন়্ি যান্িয, তখয সু্কন্লর কিকুতাু 

অিিেই োত্র িা োত্রী মপতা-িাতা অথিা অমর্র্ািকন্ক অমিলন্ম্ব জাযান্িয। 
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িারা 504 এর অিীরি োত্রোত্রী এিং শপতা-মাতার অশিোর সম্পশেমত কিাটিি 

 

1973 এর পুযি ুা য আইন্যর 504 যং িারা যান্ক  ািারণত “িারা 504,” িন্ল উন্েখ করা হ়ি, হল একটি বিষিে-মিন্রািী মিমিিদ্ধ আইয 

যা িামকযু যুক্তরান্ষ্ট্রর কংন্গ্র  প্রণ়িয কন্রন্ে। িারা 504 এর উন্েিে হল বিষিে মযমষদ্ধ করা এিং যান্ত প্রমতিন্ধী োত্রোত্রীরা মিক্ষার 

 ুন্যাগ পা়ি এিং প্রমতিন্ধী য়ি এিয োত্রোত্রীন্দর  িায সিমযমেি পা়ি তা মযস্তিত করা। 

 

িারা 504  ম্পন্ক ুআরও তন্থের জযে অথিা যমদ আপযার প্রশ্ন থান্ক অথিা আরও  হা়িতার প্রন়্িাজয হ়ি, তাহন্ল অযুগ্রহ কন্র 

মডমিক্ট এর িারা এর সকাঅমডনু্যির এর  ন্ঙ্গ মযম্নমলমখত টঠকাযা়ি সযাগান্যাগ করুয: 

 

504 Coordinator 

5829 Memorial Drive 

Stone Mountain, Georgia  30083 

সোয: 678-676-1980 

 

34 CFR অংি 104 এ িমণতু িারা 504 এর িািিা়িয  ম্পমকতু প্রমিিাযগুমলন্ত মপতা-িাতা এিং/অথিা োত্রোত্রীন্দর মযম্নমলমখত 

অমিকারগুমল সদও়িা হন়্িন্ে: 

 

1. আপযার মিশুর অমিকার আন্ে প্রমতিন্ধী য়ি এিয োত্রোত্রীর মিক্ষাগত প্রন়্িাজযগুমল যতিা পয ুাপ্তর্ান্ি সিিান্যা হ়ি, 

আপযার মিশুর িেস্তক্তগত মিক্ষার প্রন়্িাজযগুমল পূরন্ণর লন্ক্ষে উপযুক্ত মিক্ষার অমিকারও স ইর্ান্ি পূরণ করা হন্ি। 34 CFR 

104.33. 

 

2. প্রমতিন্ধী য়ি এিয োত্রোত্রীন্দর ওপর এিং তান্দর মপতা-িাতার ওপর সয শুিগুমল ি ান্যা হ়ি, আপযার মিশুর অমিকার 

আন্ে স ই শুিগুমল োড়া মিযািূন্লে মিক্ষা পমরন্ষিা পাও়িার। মিিাকারী এিং অযুরূপ তৃতী়ি পক্ষ যারা এিয পমরন্ষিা সদয 

যা পমরন্ষিার প্রাপক কতৃকু পমরচামলত অথিা প্রদি য়ি, তান্দর প্রমতিন্ধী োত্রোত্রীন্দর জযে প্রদি পমরন্ষিার অথ ু সযাগান্যার 

বিি দাম়িত্ব সথন্ক োড় সদও়িা হ়ি যা। 34 CFR 104.33. 

 

3. আপযার মিশুর অমিকার আন্ে একটি মিক্ষা পমরন্িন্ি (প্রামতষ্ঠামযক অথিা অপ্রামতষ্ঠামযক)প্রমতিন্ধী য়ি এিয োত্রোত্রীন্দর 

 ন্ঙ্গ তার প্রন়্িাজন্যর জযে উপযুক্ত  ি ুামিক পমরিান্ণ অংিগ্রহণ করার। 34 CFR 104.33. 

 

4. আপযার মিশুর অমিকার আন্ে  ুন্যাগ- ুমিিা, পমরন্ষিা এিং স্তি়িাকলান্পর  ুন্যাগ সযও়িার যা প্রমতিন্ধী য়ি এিয 

োত্রোত্রীন্দর সদও়িা  ুন্যান্গর  ন্ঙ্গ তভলযী়ি। 34 CFR 104.33. 

 

5. িারা 504 এর সযাগেতা মযি ুারন্ণর আন্গ আপযার মিশুর িূলো়িয হও়িার অমিকার আন্ে। 34 CFR 104.35. 

 

6. আপযার অমিকার আন্ে মিশুর িূলো়িন্যর জযে মডমিক্ট অযুন্রাি করন্ল স ই অযুন্রান্ি  ম্মমত যা সদও়িার। 34 CFR 104.35. 

 

7. আপযার অমিকার আন্ে এিা মযস্তিত করার যান্ত িূলো়িয পদ্ধমত, যার িন্িে পরীক্ষাও থাকন্ত পান্র, 34 CFR 104.35 এর 

িতগুুমল সিন্য চন্ল। 

 

8. আপযার এিা মযস্তিত করার অমিকার আন্ে যান্ত মডমিক্ত মিমর্ন্ন  ূত্র সথন্ক প্রাপ্ত তথেন্ক উপযুক্ত িন্ল মিন্িচযা কন্র, যার 

অন্তর্ভ কু্ত হন্ত পান্র স্বার্ামিক কুিলতা এিং অস্তজতু কৃমতন্ত্বর পরীক্ষা, সগ্রড, মিক্ষক-মিমক্ষকার  ুপামরি এিং পযনু্িক্ষণ, 

িারীমরক অিস্থা,  ািাস্তজক এিং  াংসৃ্কমতক সপ্রক্ষাপি, মচমকৎ ার সরকড,ু এিং মপতা-িাতার  ুপামরি। 34 CFR 104.35. 

 

9. আপযার এিা মযস্তিত করার অমিকার আন্ে যান্ত সপ্ল্ ন্িণ্ট  ংিান্ত ম দ্ধান্ত এিয একদল িেস্তক্ত সযয, যার অন্তর্ভ কু্ত হন্িয 

আপযার মিশু, িূলো়িয সথন্ক প্রাপ্ত, সপ্ল্ ন্িণ্ট এর মিমর্ন্ন মিকল্প, এিং  িন্চন়্ি কি ময়িন্ত্রণ আন্ে এিয পমরন্িষ এিং তভ লযী়ি 

 ুন্যাগ- ুমিিা  ম্পন্ক ুজান্যয এিয িেস্তক্তরা। 34 CFR 104.35. 

 

10. যমদ আপযার মিশু িারা 504 এর অিীন্য সযাগে হ়ি, তাহন্ল তার অমিকার আন্ে মকেভ   ি়ি পর পন্র পুযিূলুো়িয পাও়িার যার 

অন্তর্ভ কু্ত হল সপ্ল্ ন্িণ্ট এর সকান্যা তাৎপযপুূণ ু পমরিতনু্যর আন্গ। 34 CFR 104.35. 

 

11. আপযার মিশুর িযাক্তকরণ, িূলো়িয এিং সপ্ল্ ন্িণ্ট মিষন়্ি মডমিক্ট এর সকান্যা পদন্ক্ষন্পর আন্গ আপযার অমিকার আন্গ 

অমগ্রি সযাটিি পাও়িার। 34 CFR 104.36. 

 

12. আপযারা অমিকার আন্ে আপযার মিশুর মিক্ষা  ংিান্ত সরকড ুপরীক্ষা কন্র সদখার। 34 CFR 104.36. 
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13. আপযার মিশুর িযাক্তকরণ, িূলো়িয অথিা মিক্ষা  ংিান্ত সপ্ল্ ন্িণ্ট  ম্পন্ক ুমডমিক্ট এর সকান্যা পদন্ক্ষপ মিষন়্ি মযরন্পক্ষ 

শুযামযর অমিকার আপযার আন্ে। শুযামযন্ত মপতা-িাতার অংিগ্রহণ এিং উমকলন্ক মদন়্ি প্রমতমযমিন্ত্বর  ুন্যাগও এর 

অন্তর্ভ কু্ত। 34 CFR 104.36. 

 

14. অযুন্রাি ান্পন্ক্ষ এই সযাটিি এিং মডমিক্ট এর মযরন্পক্ষ শুযাময পদ্ধমতর প্রমতমলমপ পাও়িার অমিকার আপযার আন্ে। 34 

CFR 104.36. 

 

15. যমদ আপময মযরন্পক্ষ শুযাময কিকুতাুর ম দ্ধান্ন্তর  ন্ঙ্গ একিত যা হয (সু্কল সিাড ুএর  দ ে এিং অযোযে মডমিক্ট কিীন্দর 

মযরন্পক্ষ শুযাময কিকুতাু মহন্ ন্ি গণে করা হ়ি যা)তাহন্ল মডমিক্ট এর মযরন্পক্ষ শুযাময পদ্ধমত অযুযা়িী আপযার অমিকার 

আন্ে স ই ম দ্ধান্ন্তর পুযমিনু্িচযার জযে অযুন্রাি করার। 34 CFR 104.36. 

 

16. সয সকান্যা  ি়ি িামকযু যুক্তরান্ষ্ট্রর মডপািুন্িণ্ট অি এডভ ন্কিয ্ অমে  ের ম মর্ল রাইি ্ এর কান্ে আপযার একটি 

অমর্ন্যাগ দান়্ির করার অমিকার আন্ে। 
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িারা 504 এর পেশত সংক্রান্ত শিরাপত্তা িযিস্থা 

 

এে িিরর: 

 

িারা 504 এর অিীন্য মিশুর িযাক্তকরণ, িূলো়িয অথিা মিক্ষাগত সপ্ল্ ন্িণ্ট মিষন়্ি মডমিক্ট কতৃকু গৃহীত পদন্ক্ষপ অথিা মযস্তি়ি 

থাকার কারন্ণ সয সকান্যা োত্র িা োত্রী, মপতা-িাতা অথিা অমর্র্ািক ("যামলিকারী") একটি মযরন্পক্ষ শুযামযর জযে অযুন্রাি করন্ত 

পান্রয। মযরন্পক্ষ শুযামযর অযুন্রাি মলমখতর্ান্ি মডমিক্ট এর িারা 504 সকাঅমডনু্যির এর কান্ে করন্ত হন্ি; তন্ি, যামলিকারী যমদ 

মলমখতর্ান্ি শুযামযর অযুন্রাি করন্ত িেথ ু হ়ি, তাহন্ল তাাঁর জযে মযরন্পক্ষ শুযামযর িেিস্থা করার দাম়িত্ব সথন্ক মডমিক্ট সরহাই পান্ি 

যা যমদ িারা 504 এর সকাঅমডনু্যির এর িািেন্ি যামলিকারী মযরন্পক্ষ শুযামযর জযে সিৌমখক অযুন্রাি জাযায। শুযাময জযে মলমখত 

অযুন্রাি  ম্পূণ ু করন্ত িারা 504 এর সকাঅমডনু্যির যামলিকারীন্ক  াহাযে করন্িয। 

 

শুিাশির িিয অি ররাি: 

শুযামযর জযে অযুন্রান্ির অন্তর্ভ কু্ত হন্ি মযম্নমলমখতগুমল: 

 

A. োত্র িা োত্রীর যাি; 

 

B. োত্র িা োত্রীর িামড়র টঠকাযা; 

 

C. সয সু্কন্ল োত্র িা োত্রী পড়ান্িাযা করন্ে; 

 

D. সয ম দ্ধান্ন্তর জযে শুযাময হন্ি; 

 

E. পুযমিনু্িচযার জযে অযুন্রাি করার কারণ; 

 

F. যামলিকারী কতৃকু প্রিামিত  িািায; এিং 

 

G. যামলিকারীর যাি এিং সযাগান্যান্গর তথে 

 

শুযামযর জযে যামলিকারীর অযুন্রাি পাও়িার দিটি (10) কি ুমদিন্ র িন্িে িারা 504 এর সকাঅমডনু্যির মলমখতর্ান্ি শুযামযর 

অযুন্রান্ির প্রামপ্তস্বীকার করন্িয এিং শুযামযর  ি়ি এিং স্থায মস্থর করন্িয। যমদ শুযামযর জযে মলমখত অযুন্রান্ির িন্িে উপন্রাক্ত 

প্রন়্িাজযী়ি তথে যা থান্ক, তাহন্ল িারা 504 এর সকাঅমডনু্যির যামলিকারীন্ক স ই মযমদুষ্ট তথে  ম্পন্ক ুজাযান্িয যা অযুন্রািটি  ম্পূণ ু 

করার জযে প্রন়্িাজয। শুযামযর অযুন্রান্ির িন্িে যতক্ষণ পযনু্ত যা উপন্রাক্ত  ি প্রন়্িাজযী়ি তথে অন্তর্ভ কু্ত হ়ি, ততক্ষণ  ি়ি ূমচ 

এিং প্রস্তি়িা স্থমগত রাখা হন্ি। 

 

মিযস্থতা: 

 

তাাঁর শুযামযর অযুন্রান্ি যামলিকারী সয ি মিষ়ি  ম্পন্ক ু মিিামরত জাযান্িয স ই মিষ়িগুমলর  িািান্যর জযে মডমিক্ট িিেস্থতার 

 ুন্যাগ মদন্ত পান্র।  িিেস্থতা সস্বিাপ্র ূত এিং যামলিকামর ও মডমিক্ট উর়্িন্কই অংিগ্রহন্ণর জযে  ম্মত হন্ত হন্ি।  প্রন়্িাজন্য 

একটি আযুষ্ঠামযক শুযামযর  ি়ি ীিা মযি ুারন্ণর জযে একটি োড়  ংিান্ত েি-ুএ অিিেই স্বাক্ষর করন্ত হন্ি। যামলিকারী সয সকান্যা 

 ি়ি িিেস্থতার  িামপ্তর জযে অযুন্রাি করন্ত পান্রয।  যমদ সকান্যা চভ স্তক্ত োড়াই িিেস্থতা  িাপ্ত করা হ়ি, তাহন্ল শুযামযর জযে আর 

সকান্যা অযুন্রাি োড়াই মডমিক্ট একটি মযরন্পক্ষ শুযাময পমরচালযার জযে পদ্ধমত অযু রণ করন্ি। 

 

শুিাশি পেশত: 

 

A. িারা 504 এর সকাঅমডনু্যির একজয মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাুর  াহাযে সযন্িয মযময যামলিকারীর শুযামযর অযুন্রাি 

পাও়িার পন্র 45টি কোন্লণ্ডার মদিন্ র িন্িে শুযাময পমরচালযা করন্ি যমদ যা যামলিকারী পূন্িইু অযের্ান্ি একিত হয অথিা 

মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাু যামলিকারীন্ক চামলন়্ি যাও়িার অযুিমত সদয। 

 

B. যামলিকারী অথিা মডমিক্ট উপযুক্ত কারণ সদখান্ল, মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাু তা াঁর মযন্জর স্বািীয ম দ্ধান্ত অযু ান্র 

চামলন়্ি যাও়িার মযন্দুি সদন্িয অথিা যতভ য শুযামযর তামরখ িায ু করন্িয।  চামলন়্ি যাও়িার অযুন্রাি মলমখতর্ান্ি মদন্ত হন্ি 

এিং অযে পন্ক্ষর কান্ে প্রমতমলমপ পাঠান্ত হন্ি। 

 

C. শুযামযর আন্গ যামলিকারী মিশুর মিক্ষা  ংিান্ত সরকড ুপরীক্ষা কন্র সদখার  ুন্যাগ পান্িয। 
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D. যামলিকারী শুযামযন্ত তা াঁর মযন্জর খরন্চ আইময সকৌৌঁ ুমলন্ক মদন়্ি প্রমতমযমিত্ব করান্যার  ুন্যাগ পান্িয এিং শুযামযন্ত 

অংিগ্রহণ, কথা িলা,  াক্ষীন্দর পরীক্ষা করা এিং তথে উপমস্থত করার  ুন্যাগ পান্িয।  যমদ শুযামযন্ত আইময সকৌৌঁ ুমল 

যামলিকারীর হন়্ি প্রমতমযমিত্ব কন্রয, তাহন্ল মতময অিিেই শুযামযর 10টি কোন্লণ্ডার মদি  আন্গ িারা 504 এর 

সকাঅমডনু্যিরন্ক মলমখতর্ান্ি জাযান্িয।  আইময সকৌৌঁ ুমল কতৃকু প্রমতমযমিন্ত্বর মিষন়্ি িারা 504 এর সকাঅমডনু্যিরন্ক 

মলমখতর্ান্ি জাযান্ত িেথ ু হন্ল তা শুযাময চামলন়্ি যাও়িার উপযুক্ত কারণ িন্ল গণে করা হন্ি। 

 

E. যামলিকারী সকান্যা দামি করন্ল তা প্রিাণ করার দাম়িত্ব তাাঁর ওপর িতাুন্ি।  পমরমস্থমত অথিা আইয অযু ান্র যমদ উপযুক্ত িন্ল 

মিন্িমচত হ়ি, তাহন্ল মযরন্পক্ষ শুযাময কিকুতাু মডমিক্টন্ক দামির মিষন়্ি তার অিস্থায/ম দ্ধান্ন্তর পক্ষ  িথযু করার মযন্দুি 

মদন্ত পান্রয(অথ ুাৎ একজয প্রাপক একটি প্রমতিন্ধী োত্র িা োত্রীন্ক ময়িমিত মিক্ষা পমরন্িন্ি রাখন্িয যা প্রাপক কতৃকু 

পমরচামলত, যমদ যা প্রাপক সদখান্ত পান্রয সয ময়িমিত পমরন্িন্ি অযুপূরক  হা়িক  রজ্ঞাি এিং পমরন্ষিা মদন়্ি ওই িেস্তক্তর 

মিক্ষা  ন্ন্তাষজযকর্ান্ি অজযু করা  ম্ভি য়ি। 34 C.F.R. §104.34).  মডমিক্ট এর এক িা একামিক প্রমতমযমি, যা াঁরা উমকল হন্ত 

পান্রয,  াক্ষেপ্রিাণ এিং  াক্ষীন্দর উপমস্থত করার জযে শুযামযন্ত উপমস্থত থাকন্িয, যামলিকারীর মিিৃমতর উির সদন্িয এিং 

পয ুান্লাচযা কিকুতাুর প্রন্শ্নর উির সদন্িয। 

 

F. মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাুর  াক্ষীন্দর তলিযািা পাঠান্যার অমিকার সযই, াক্ষেপ্রিাণ  ম্পমকতু কন্ঠার মিমি শুযামযন্ত 

প্রন্যাজে হন্ি যা। মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাুর প্রাক-শুযাময মযন্দুিািলী জামর করার ক্ষিতা থাকন্ি যার অন্তর্ভ কু্ত হন্ত 

পান্র উর়্ি পক্ষন্ক যমথপত্র এিং সয ি  াক্ষীরা উপমস্থত থাকন্ি তান্দর যান্ির আদাযপ্রদান্যর জযে মযন্দুি সদও়িা। 

 

G. মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাু মযি ুারণ করন্িয মযর্রুন্যাগেতা এিং প্রািামণকতার িূন্লের মযমরন্খ সকায  াক্ষেপ্রিাণন্ক কতিা 

গুরুত্ব মদন্ত হন্ি। 

 

H. জয ািারণ শুযামযন্ত উপমস্থত থাকন্ত পারন্িয যা। 

 

I. শুযামযর মিষ়ি স ই  ি মিষন়্ির িন্িে  ীিািদ্ধ থাকন্ি যা শুযামযর জযে মলমখত অথিা সিৌমখকর্ান্ি অযুন্রাি করা হন়্িন্ে। 

 

J. উর়্ি পক্ষ  রা মর তান্দর ডাকা  াক্ষীন্দর প্রশ্ন করন্ি।  অযে পন্ক্ষর  াক্ষীন্দর পািা সজরা করা যান্ি।  তাাঁর স্বািীয ম দ্ধান্ত 

অযুযা়িী মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাু  াক্ষীন্দর আরও পরীক্ষা করা অথিা সজরা করার অযুিমত মদন্ত পান্রয। 

 

K. মডমিক্ট এর িেন়্ি মিিৃমতগুমলর সকািু মরন্পাটিুং অথিা অমডও সরকমডংু এর  াহান্যে সরকড ুকরা হন্ি।  শুযাময  ম্পমকতু  ি 

যমথপত্র মডমিক্ট এর কান্ে থাকন্ি। 

 

L. যমদ আইন্যর অযেরকি িত ুযা থান্ক, তাহন্ল মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাু মডমিক্ট কতৃকু গৃহীত পদন্ক্ষপন্ক  িথযু 

করন্িয যমদ যা যামলিকারী প্রিাণ করন্ত পান্রয সয  াক্ষেপ্রিান্ণর আমিকে তাাঁর দামিন্ক  িথযু করন্ে। 

 

M. যমদ অযুপমস্থমতর িোপান্র অমগ্রি যা জামযন়্ি এিং মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাুর অযুিমত যা মযন়্ি যামলিকারী পূি ুমযি ুামরত 

শুযামযন্ত উপমস্থত হন্ত িেথ ু হয অথিা  টঠক কারণ দি ুান্যা হ়ি, তাহন্ল তার িািেন্ি মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাুর  ািন্য 

িেস্তক্তগতর্ান্ি উপমস্থত হও়িার দা়ি এড়ান্যা যান্ি যা। 

 

শসোন্ত: 

 

  শুযাময পমরচালযার তামরন্খর কুমড় (20) কোন্লন্ডর মদিন্ র িন্িে মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাু মলমখত ম দ্ধান্ত জামর করন্িয। 

মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাু কতৃকু গৃহীত ম দ্ধান্ন্তর িন্িে আমথকু ক্ষমত অথিা উমকন্লর মে সদও়িার মিষ়িগুমল অন্তর্ভ কু্ত হন্ি যা। 

 

প িশি মরিচিা: 

 

যমদ আপময মযরন্পক্ষ পয ুান্লাচযা কিকুতাুর ম দ্ধান্ত  ম্পন্ক ু ন্তুষ্ট যা হয, তাহন্ল সয সকান্যা পক্ষ পুযমিিুচযার অমিকার প্রন়্িাগ 

করন্ত পান্রয, আমপল, পদন্ক্ষপ গ্রহন্ণর কারণ অথিা দামি যা তাাঁন্দর প্রাপে িতিুান্য চালু এিয সেি অথিা সেডান্রল এর মিমি 

অথিাপ্রমিিায অযুযা়িী স গুমল প্রন়্িাগ করন্ত পান্রয। 
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শিরিষ শিক্ষা: অশিোর ও োশ়েত্ব কিািার কক্ষরত্র মা-িািার িিয শিরেমশিো 

 

মিন্িষ মিক্ষা  ংিান্ত অমিকার ও দাম়িত্ব িুিন্ত আপযার  াহান্যের জযে এই গাইডটি বতমর হন়্িন্ে। মিন্িষ মিক্ষার িোপান্র জস্তজ়ুিা 

সেি সিাড ুঅি এডভ ন্কিয  ( স্তজএ. মিমড. অি এডভক. আর. ) এিং ইস্তন্ডমর্জ়ুিাল  উইদ মডজএমিমলটিজ এডভ ন্কিয অোক্ট (আইমডইএ)-

এর সপন্রন্ট ’ রাইি-এ যা সলখা আন্ে তার পমরিন্ত ুএিা িেিহার করা উমচত য়ি। ( স্তজএ. মিমড. এডভক. আর. 160-4-7-.09 প্রম মডউরাল 

স েগাড ু/সপন্রন্ট ’ রাইি  সদখুয ) জস্তজ়ুিা সপন্রন্ট ’ রাইি -এর পূণ ু  ংস্করণ সদখন্ত হন্ল অযুগ্রহ কন্র জস্তজ়ুিা মিক্ষামির্ান্গর 

ওন়্িি াইি www.gadoe.org খুলুয এিং মযি ুাচয করুয অমে  ও মডমর্িয , এরপর কামরকুলাি ও ইযিাকিয , তারপর সিিাল 

এডভ ন্কিয  ামর্নু্   অোন্ড  ান্পািু। িা-িািার অমিকার খুাঁজন্ত হন্ল আপযান্ক এরপর সদখন্ত হন্ি মড মপউি মরজমলউিয  অথিা 

েোমিমল এযন্গজন্িন্ট ইযেরন্িিয অোন্ড মরন্ ান্  ু। এই অমিকান্রর পূণ ু  ংস্করণ মিমর্ন্ন র্াষা়ি উপলব্ধ এিং মর্মডন়্িা েিেুান্িও 

রন়্িন্ে।  এই  ারযীটি সপন্রন্টাল প্রম মডউরাল স েগাডনু্ র  ংমক্ষপ্ত গাইড।  আইমডইএ-এর অিীন্য থাকা সপন্রন্টাল রাইিন্ র  ম্পুণ ু 

তামলকা সদখন্ত হন্ল আপযার  ্িভ ন্ডন্ট’  সক  িোন্যজান্রর  ান্থ সযাগান্যাগ করুয অথিা সদখুযঃ   

 

করেডম:  

• আপযার মিশুর মিক্ষার সরকড ুসদখার অমিকার আপযার 

আন্ে।  

• আপময চাইন্ল আপযান্ক সরকন্ডরু অযুিাদ কন্র সদও়িা হন্ি 

অথিা িোখো কন্র সদও়িা  

• যমদ আপযার িন্য হ়ি সকান্যা মকেভ  আপযার মিশুর সরকন্ড ু

থাকা উমচত য়ি তাহন্ল আপময অযুন্রাি করন্ত পান্রয 

সরকন্ডরু মকেভ  অংি পমরিতযু করন্ত িা  মরন়্ি মযন্ত। 

• তথে, িন্তিে, উপাি অথিা এই  ংিান্ত মলমখত মকেভ  মিশুর 

সরকন্ড ু ংন্যাজয করার অমিকার আপযার আন্ে।  

• ইস্তন্ডমর্জলুাইজড এডভ ন্কিয সপ্রাগ্রাি (আইমপ) এিং/অথিা 

আপযার মিশুর অযোযে সরকন্ডরু কমপ আপময চাইন্ত ও 

 ংগ্রহ করন্ত পান্রয। সু্কল মডমিক্ট কমপর জযে িাশুল চাইন্ত 

পান্র মকন্তু অযু ন্ধায িা তথে সদও়িার জযে িাশুল চাইন্ত 

পান্র যা। 

• আপযার মলমখত  ম্মমতন্ত, আপময আপযার পমরন্প্রমক্ষন্ত 

সকান্যা িেস্তক্তন্ক দাম়িত্ব মদন্ত পান্রয সরকড ুঅযু ন্ধায ও 

িূলো়িন্যর জযে। 

মূেযা়েি পেশত:  

• আপযার মিশুর অমিকার আন্ে সয তার অ ািথেু আন্ে মক 

যা এিং মিন্িষ মিক্ষা এিং/অথিা এই  ংিান্ত পমরন্ষিার 

প্রন়্িাজয মক যা তা মযণনু়্ির জযে পূণ ুাঙ্গ িূলো়িয করান্যার। 

• আপযার মিশুর  ংি়িিূলক অ ািন্থেুর  ি সক্ষত্র 

িূলো়িন্যর অমিকার আপযার আন্ে।  

• সু্কল মডমিক্টন্ক আইমডইএ এিং জস্তজ়ুিা সিিাল 

এডভ ন্কিয রুল -এর পদ্ধমত অযুযা়িী আপযার মিশুর 

পরীক্ষা মযন্ত হন্ি।  

• িূলো়িন্য অিিেই একটির সিমি পরীক্ষা থাকন্ি, এিং স ই 

পরীক্ষাগুমল হন্ি এিয র্াষা়ি যা মিশু  ািারণত িেিহার 

কন্র, যমদ যা অমর্র্ািক ও সু্কল অযেমকেভ ন্ত  হিত হ়ি, 

এিং প্রমত মতয িেন্র অন্তত একিার পরীক্ষা মযন্ত হন্ি।  

•  ক্ষিতা এিং পুযিূলুো়িন্য আপযার মিশুর কী কি ূুমচ ও 

পমরন্ষিা প্রন়্িাজয স ই  ংিান্ত ম দ্ধান্ন্ত আপময জমড়ত 

থাকন্িয। 

তরর্থযর কগাপিী়েতা:  

• আপযার মিশুর বিমক্ষক মরন্পািু সগাপযী়ি।  

• শুিুিাত্র আপযার মিশুর সরকন্ডরু কমপ আপময চাইন্ত পান্র।  

• আপযার মিশুর  ন্ঙ্গ সয ি সু্কলকিী থান্কয তা াঁরাই আপযার 

মিশুর সরকড ুসদখন্িয এিং এজযে আপযার  ম্মমতর 

প্রন়্িাজয সযই।  

• আপযার  ম্মমত োড়া আর সকউ আপযার মিশুর সরকড ু

সদখন্ত পান্ি যা।  

িূযিতম সীমািে পশররিি:  

• নিজের সন্তানকে ক্লাসরুমে পড ানোর এবং সব স্কুল 

প্রোগ্রাম ও কার্যকলাপে আপনার সন্তানের পক্ষে যতটা 

উপযুক্ত সেই অনুসারে, একই বয়স ও গ্রেডের অন্যান্য 

প্রতিবন্ধকতাহীন বাচ্চাদের সাথে অংশগ্রহণ করানোর 

অধিকার আপনার আছে। 

• সু্কল মডমিক্ট কিী অিিেই িেিস্থা ও পমরিাজযু করন্িয 

যান্ত আপযার মিশু সু্কন্লর  িি কি ূুমচ ও 

স্তি়িাকলান্প সযাগ মদন্ত পান্র যা তার জযে উপযুক্ত।  
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স্বািীি মূেযা়েি:  

• যমদ আপময সু্কন্লর িূলো়িন্য  ম্মত যা হয, আপময িেস্তক্তগত 

িা  রকামর খরন্চ, সকান্যা সপিাদার িূলো়িযকারীন্ক মদন়্ি 

মযময সু্কল মডমিন্ক্ট মযযুক্ত যয, আপযার মিশুর পরীক্ষা 

করান্ত পান্রয। এই অমিকার িেিহার করন্ত হন্ল কী পদ্ধমত 

অিলম্বয করন্ত হন্ি তা জাযন্ত সু্কল কতৃপুন্ক্ষর  ন্ঙ্গ 

সযাগান্যাগ করুয।  

• অযুন্রান্ির মর্মিন্ত সু্কল মডমিক্ট অমত অিিেই আপযান্ক 

স্বািীয িূলো়িযকারীর একটি তামলকা সদন্ি যান্ত আপযার 

মিশুর পরীক্ষা সযও়িার জযে আপময একজযন্ক মযি ুাচয 

করন্ত পান্রয।  

• স্বািীয িূলো়িযকারীর েলােল অিিেই মিন্িচযা করন্ি সু্কল 

মডমিক্ট।  

• এই পরীক্ষার েলােল িেিহার করন্ি আইইমপ দল এিা মযণ়ুি 

করন্ত সয আপযার মিশুর অ ািথেুতা রন়্িন্ে মকযা এিং তার 

জযে মিন্িষ মিক্ষা প্রন়্িাজয আন্ে মক যা। 

সাররারগি কপররন্টস:  

• যখয সু্কল মডমিক্ট মিশুর -িা িািান্ক রান্জের সকান্যা 

ও়িান্ড ুখুাঁন্জ পান্ি যা, সু্কল ম ন্েি একজয  ান্রান্গি 

 (পমরিতু) সপন্রন্টন্ক মযযুক্ত করন্ি মযময মিন্িষ মিক্ষা 

পমরন্ষিার জযে সকান্যা িূলো়িয, বিঠক অথিা বিমক্ষক 

ম দ্ধান্ন্তর সক্ষন্ত্র মিশুটির অমিকার ও স্বান্থ ু মিশুটির 

প্রমতমযমিত্ব করন্িয।  

•  ারান্গি সপন্রন্ট মিন্িষ প্রমিক্ষণ পান্িয  এিং আইইমপ 

/অযোযে বিঠন্ক  ম্মমতপ্রদায কন্র ও অংিগ্রহণ কন্র 

িাতামপতার রূ্মিকা পালয করন্িয।  

• সকান্যা পড়ু়িার মিন্িষ মিক্ষার সক্ষন্ত্র  ান্রান্গি সপন্রন্ন্টর 

 ািারণ সপন্রন্ন্টর িন্তাই অমিকার ও দাম়িত্ব আন্ে। 

শিজ্ঞশি / অশভভািরের অংিগ্রহণ:  

• আপযান্ক আপযার মপতািাতার অমিকার  ম্বন্ন্ধ অিমহত করা 

আিিেক। 

• আপযার মিশুর সযাগেতা, পুযরা়ি িূলো়িয, IEP  র্ার জযে 

এই  র্া়ি আপযান্ক আিন্ত্রণ জাযান্যা আিিেক। 

• আপযান্ক আপযার মিশুর মিক্ষাগত কাযিুন্ির  িি যমথর 

কমপ সদও়িা হন্ি এিং আপযান্ক স গুমল িোখোও করা হন্ি।   

• কমপ আপযার স্থাযী়ি র্াষা, সব্রইল, িা  প্রতীকী র্াষা়ি িোখো 

করা হন্ি।  প্রন়্িাজয হন্ল সু্কল কতৃপক্ষ অযুিাদক িা সদার্াষী 

প্রদায করন্ি।     

• আপযান্ক আপযার মিশুর মিন্িষ মিক্ষা  ংিান্ত ম দ্ধান্ত 

গ্রহণ  ংিান্ত সকান্যা বিঠন্ক অংিগ্রহন্ণর  ুন্যাগ অিিেই 

সদও়িা হন্ি । 

• আপযান্ক অিিেই আিন্ত্রণ জাযান্যা হন্ি এিয বিঠন্ক যা 

আপযার মিশুর অ ািথেু, িূলো়িয, পুযিূলুো়িয, সপ্ল্ ন্িন্ট 

এিং তার আইইমপ ও এর কযন্িন্ট  ম্পমকতু আন্লাচযার 

জযে হন্ি। 

• আপযার অমিকার আন্ে আইইমপ বিঠন্ক সযাগ সদিার যা 

আপযার ও আইইমপ  দ েন্দর পারিমরক  ম্মমতন্ত 

 ুমিিিন্তা  ি়ি ও স্থান্য করা হন্ি।  

• সকান্যা আইইমপ বিঠন্ক আপযার মিশুর আইইমপ দন্লর 

সকান্যা  দন্ ের সযাগদান্যর সক্ষন্ত্র োড় সদও়িার িা যা 

সদও়িার অমিকার আন্ে আপযার। আপযার  ম্মমত োড়া সু্কল 

মডমিক্ট একজয প্রন়্িাজযী়ি  দ েন্ক  মরন়্ি মদন্ত পান্র যা। 

অশভরযাগ, মিযস্থতা, শুিাশি: 

• আপময যমদ সু্কল কতৃপক্ষ োরা আপযার মিশুর জযে 

মযি ুামরত কাযিুন্ির  ান্থ একিত যা হয তাহন্ল িিেস্থতার 

িা যথাযথ প্রস্তি়িা শুযাময চাইিার অমিকার আন্ে।  

• সু্কল কতৃপক্ষও িিেস্থতা িা একটি যথাযথ প্রস্তি়িা শুযামযর 

জযে অযুন্রাি করন্ত পান্রয। 

• িিেস্থতা মযি ুামরত হিার আন্গ মপতািাতা ও সু্কল কতৃপক্ষ 

উর়্িন্ক িিেস্থতার িোপান্র  ম্মত হন্ত হন্ি। 

• যখয আপময একটি যথাযত শুযামযর অযুন্রাি কন্রয, 

আপযার এই সরজলুেিয অমিন্িিন্য অংিগ্রন্ণর অমিকার 

আন্ে যা এই প্রস্তি়িার  ি োর  িািান্য মপতািাতা এিং 

সু্কলন্ক একটি  ুন্যাগ প্রদায কন্র ও যার িািেন্ি মপতািাতা 

এিং কতৃপক্ষ শুযামযর প্রস্তি়িা এমড়ন়্ি মিশুন্ক তাৎক্ষমণক 

 ুমিিা প্রদায করন্ত পান্র। 

• যখয আপময উপযুক্ত পদ্ধমত শুযামযর জযে অযুন্রাি 

কন্রন্েয, আপযার অমিকার আন্ে অোডমিমযন্িটির্ ল 

জাজ (এএলন্জ) /শুযাময আমিকামরক োরা পমরচামলত 

মযরন্পক্ষ শুযাময পদ্ধমত সিন্ে সযও়িার। 

• আইমডইএ অথিা জস্তজ়ুিা সিিাল এডভ ন্কিয রুল  ংিান্ত 

সকান্যা  ংি়ি,  ি ো অথিা অ ম্মমতর িোপান্র তদন্ত 

করার জযে আপময জস্তজ়ুিার মিক্ষা মির্ান্গ মলমখত 

অমর্ন্যাগ দান়্ির করন্ত পান্রয।   মডমর্ য ের সিিাল 

এডভ ন্কিয  ামর্নু্   অোন্ড  ান্পািুন্  আপযার অমর্ন্যাগ 

েোক্স করন্ত পান্রয 404-651-6457  (েোক্স) যম্বন্র অথিা 

মযম্নমলমখত টঠকাযান্ত মচটঠ পাঠান্ত পান্রযঃ মডমর্ য ের 

সিিাল এডভ ন্কিয  ামর্নু্   অোন্ড  ান্পািু  অোি 1871 

িভ ইয িাও়িার ইে, 205 সজ ন্  মহল সযআর. ড্রাইর্ এ ই, 

আিলান্টা, স্তজএ 30334. 
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সম্মশত:  

• আপযার  ম্মমত/ া়ি োড়া মিশুর পরীক্ষা িূলো়িয অথিা 

পুযিূেুলা়িয সু্কল করন্ত পান্র যা।  

• আপযার  ম্মমত/  া়ি োড়া সু্কল আপযার মিশুন্ক মিন্িষ 

মিক্ষা়ি যুক্ত করা  অথিা আপযার মিশুর সপ্রাগ্রাি সপ্ল্ ন্িন্ন্ট 

িদল করন্ত পান্র যা।  

• সু্কল মডমিক্ট আইয োরা মচমিত মযমদুষ্ট িেস্তক্তর সক্ষত্র 

িেমতন্রন্ক আপযার  ম্মমত/  া়ি োড়া আপযার মিশুর সরকড ু

প্রকাি করন্ত পান্র যা ।  

• আপযার  ম্মমত/  া়ি যা সদও়িার অমিকার আন্ে।  

• একিার  ম্মমত সদও়িার পর মিন্িষ মিক্ষা ও এই  ংিান্ত 

পমরন্ষিা়ি আপযার  ম্মমত মেমরন়্ি সযও়িার অমিকার 

আপযার আন্ে ; আপযান্ক এিা মলমখতর্ান্ি করন্ত হন্ি। 

 ম্মমত মেমরন়্ি সযও়িার অথ ু হল আপযার মিশু আর সকান্যা 

মিন্িষ মিক্ষা পমরন্ষিা গ্রহণ করন্ি যা।  

িৃঙ্খো পেশত ও অশিোর :  

• যখয প্রমতিন্ধীমিশুর িেিহার লক্ষে কন্র আইইমপ টিি অযে 

িেিস্থা এিং/অথিা মিক্ষাদান্যর পদ্ধমত অযু ন্ধায করন্ে 

তখয পড়ু়িাটিন্ক মিমক্ষত করার জযে সু্কল ম ন্েন্ির উমচত 

কন়্িকটি যীমতময়িি অযু রণ করা।  

• যখয মিশু, পড়ু়িা অথিা সু্কলকিীর  ম্ভািে মিপন্দর 

আিঙ্কা থান্ক সু্কল তখয পড়ু়িান্দর মিকল্প কি ূুমচন্ত 

 মরন়্ি মদন্ত পান্র।  

• িেিস্থা যাই সহাক যা সকয, আপযার মিশুন্ক অিিেই 

মিযািূন্লে  রকামর মিক্ষার িেিস্থা মদন়্ি যান্ি সু্কল মডমিক্ট।  

• এই িেিস্থা অিিেই আপযার মিশুন্ক পমরন্ষিা গ্রহন্ণ 

 ক্ষি করন্ি যা তান্ক তার আইইমপ-ন্ত লক্ষে ও উন্েিে 

অজনু্য  াহাযে কন্র।  

• িাদক, অোলন্কাহল, অন্স্ত্রর মিমিময়িি র্ঙ্গ অথিা সু্কন্লর 

অযোযে মিমি র্ঙ্গ করন্ল  িাস্তি হন্ত পান্র।  

• এই অমিকার আপযান্ক, আপযার মিশুন্ক এিং সু্কল 

ম ন্েিন্ক প্রমতরক্ষা সদ়ি।  

প্রাইরভি স্ক ে কেসরমন্ট :  

• যমদ আপময আপযার  ন্তাযন্ক সকান্যা সি রকামর সু্কন্ল র্মত ু

করন্ত চায, আপযার অংি সযও়িা সিষ আইইমপ বিঠন্ক সু্কল 

আমিকামরকন্দর আপযার ইন্ি জাযান্ত হন্ি এিং  রকামর 

কি ূুমচ  ম্পন্ক ুআপযার  ংি়ি িোখো করন্ত হন্ি।  

• সু্কল ম ন্েন্ির  সি রকামর সু্কন্লর িাশুল সদও়িা আিিেক য়ি 

যমদ যা বিমক্ষক িূলো়িন্যর িািেন্ি সকান্যা পড়ু়িার মিন্িষ 

বিমক্ষক প্রন়্িাজয সিিান্ত সু্কল মডমিক্ট মিযািূন্লে উপযুক্ত 

 রকামর মিক্ষার প্রিাি কন্র এিং যা  আইইমপর অন্তর্ভ কু্ত।  

কযাগারযাগ :  

• যখয আপযার মিশুর মিক্ষা মযন়্ি আপময উমেি, তখয সু্কল 

মপ্রস্তন্সপাল অথিা মিন্িষ মিক্ষা আমিকামরকন্ক এিা িলা খুি 

গুরুত্বপূণ।ু   

• যমদ আপযার আরও  াহাযে প্রন়্িাজয হ়ি, সপন্রন্ট ও 

অোডন্র্ান্কম  গ্রুপ আন্ে যান্দর সথন্ক আপময  াহাযে 

সপন্ত পান্রয। তথে অথিা যান্ির তামলকার জযে সু্কলন্ক 

িলুয। এই ন্ঙ্গ আপময সযাগান্যাগ করন্ত পান্রয সপন্রন্ট িভ  

সপন্রন্ট অে জস্তজ়ুিার  ান্থ যান্দর কান্ে সরোন্রল িা 

অযোযে তন্থের জযে  স্তি়ি তামলকা রন়্িন্ে। সোয করুয 

1-800-229-2038 অথিা সদখুয www.p2pga.org . 

• আপময  াহান্যের জযে অযোযে  াহাযেকারী উৎ  খুাঁজন্ত 

সিিাল এডভ ন্কিয  ামর্নু্   অোন্ড  ান্পান্িু 404-656-

3963 অথিা 1-800-311-3936 যম্বন্র সযাগান্যাগ করন্ত 

পান্রয মকংিা সদখন্ত পান্রয জস্তজ়ুিার মিক্ষামির্ান্গর 

ওন়্িি াইি www.gadoe.org। 

 

  

http://www.p2pga.org/
http://www.gadoe.org।/
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পশরশিি 
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িািার অশিোর (ESSA) 
 

এর্মর  ্িভ ন্ডন্ট   াকন্   অোক্ট (ইএ এ এ)-অযুযা়িী মপতা-িাতা তাাঁন্দর মিশুর মিক্ষক-মিমক্ষকা সপিাদার সযাগেতা  ম্পন্ক ু

তন্থের জযে অযুন্রাি করন্ত পান্রয। মযম্নমলমখত তথেগুমল চাও়িা সযন্ত পান্র: 

 

1) মিক্ষক-মিমক্ষকা মক -  

o মিক্ষক-মিমক্ষকা সগ্রড পয ুান়্ি এিং তাাঁন্দর মযজ মযজ মিষন়্ির সক্ষন্ত্র, সয মিষ়িগুমল মতময পড়ায, জস্তজ়ুিার সপ্রান্েিযাল 

েোণ্ডাড ু কমিিয এর  রকামরর্ান্ি প্রতেম়িত সযাগেতার িত ুপূরণ কন্রয মক যা; 

o জরুমর অথিা  ািম়িক মর্মিন্ত মযযুক্ত মক যা যান্ত রাজে মযমদুষ্ট সযাগেতািায অথিা  রকামরর্ান্ি প্রতেম়িত সযাগেতার 

িন্ত ুোড় সদও়িা হন়্িন্ে মকযা; 

o মিক্ষক-মিমক্ষকা সয মিষন়্ি স্ন্াতক স ই মিষ়িটি পড়ান্ি মকযা;   

2) আিা-সপিাদান্ররা োত্রোত্রীন্দর পমরন্ষিা সদয মক যা এিং যমদ তা হ়ি তাহন্ল তাাঁন্দর সযাগেতা কী। 

 

যমদ আপযার মিশুর মিক্ষক-মিমক্ষকা এিং/অথিা আিা-সপিাদারন্দর সযাগেতা  ম্পন্ক ুতন্থের জযে জাযন্ত চায, তাহন্ল অযুগ্রহ 

কন্র সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপান্লর  ন্ঙ্গ সযাগান্যাগ করুয। 

 

বৈষময্হীনতার বিবতৃি 

 DeKalb County School ডিস্ট্রিকট্ জাতি, বর্ণ, জাতীয় উৎস, যৌন পরিচয়, অক্ষমতা, বা বয়সের বিচারে এদের প্রোগ্রামে ও 

কার্যকলাপে কারোর মধ্যে বৈষম্য করে না এবং বয় সক্াউট ও অন্যান্য মনোনীত গোষ্ঠীতে সকলকে সমানাধিকার দেয়।1 

বৈষম্যহীনতার নীতি সম্পরক্িত প্রশ্নের উতত্র দেয়ার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়েছে: 

DeKalb County School District 

Employee Relations 

1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, GA 30083 

678-676-0107 

 
 বৈষম্যহীনতার নোটিশের বয্াপারে আরও তথ্য জানতে, http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm-এ গিয়ে 

আপনার অঞ্চলে কাজ করে এমন অফিসের ঠিকানা ও ফোন নম্বর জানুন বা 1-800-421-3481 নম্বরে কল করুন। 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html#ftn1
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িৃঙ্খো িশিত েরণী়ে প্রজক্র়োর কলা চািম 

 

মিক্ষাথীর মিরুন্দ্ধ সু্কন্লর ময়িি র্াঙ্গার 

অমর্ন্যাগ রন়্িন্ে 

মিক্ষাথী সু্কল প্রিা ন্কর  ান্থ  াক্ষাৎ 

কন্র। ( ািম়িক িমহষ্কান্রর জযে সু্কন্লর 

প্রিা মযক করণী়ি প্রস্তি়িা) 

মিক্ষাথী সু্কন্লর ময়িি সর্ন্ঙ্গন্ে 

িন্ল প্রিাণ পাও়িা যা়িময এিং স  

িান্  মেন্র যা়ি 

মিক্ষাথী সু্কন্লর ময়িি সর্ন্ঙ্গন্ে 

িন্ল প্রতী়িিায হন়্িন্ে 

শিক্ষার্থী কেবল 10 দিন পর্যন্ত সাময়িকভাবে 

বরখাস্তের পরিণতি ভোগ করবে 

পমরণমত/ম দ্ধান্ত প্রদায করা হ়ি এিং 

মপতািাতান্ক তা জাযান্যা হ়ি।  ম দ্ধান্ন্তর  ান্থ 

একিত যা হন্ল িািািা/অমর্র্ািক মলমখতর্ান্ি 

মপ্রস্তন্সপাল িরাির এিং তারপর ম দ্ধান্ন্তর  ান্থ 

একিত যা হন্ল মলমখতর্ান্ি আঞ্চমলক 

 ুপামরযন্িযন্ডন্ট িরাির আন্িদয করন্ত 

পান্রয। 

মিক্ষাথী 10 মদন্যর জযে  ািম়িক িরখাি হন্ি এিং তান্দরন্ক 

মডমিন্ক্ট যথাযথ প্রস্তি়িার শুযামযন্ত পাঠন্যা হন্ি 

িািািান্ক 10-মদন্যর  ািম়িক িরখাি এিং দীঘনু্ি়িাদী 

িরখাি িা িমহষ্কান্রর  ুপামরি মিন্িচযা করার জযে 

মপ্রস্তন্সপান্লর কান্ে সপ্ররন্ণর মিষ়িটি অিগত করা হ়ি।  

ম দ্ধান্ন্তর  ান্থ একিত যা হন্ল িািািা/অমর্র্ািক 

মলমখতর্ান্ি মপ্রস্তন্সপাল িরাির এিং তারপর ম দ্ধান্ন্তর  ান্থ 

একিত যা হন্ল মলমখতর্ান্ি আঞ্চমলক  ুপামরযন্িযন্ডন্ট 

িরাির আন্িদয করন্ত পান্রয। 

শুযাময মযি ুামরত হন্ল, মিক্ষাথী মক মিন্িষ মিক্ষা িা 

স কিয 504  স িা পান্ি? 

মিক্ষাথীন্ক অমিলন্ম্ব িোমযন্েন্েিয 

মডিারমিন্যিন্য সরোর করা হ়ি  

যা 

মপ্রস্তন্সপাল মিষ়িটি মডমিন্ক্টর যথাযথ প্রস্তি়িার শুযামযর জযে মিন্িচযা কন্রয এিং 

সরোন্রল  ম্পন্ক ুআন্লাচযার জযে এক (1) সু্কল মদিন্ র িন্িে মিক্ষাথী  ম্পক ু

মির্ান্গর  ান্থ সযাগান্যাগ কন্রয এিং প্রন়্িাজয হন্ল মডমিন্ক্টর যথাযথ প্রস্তি়িার 

শুযামযর জযে  ি়ি ূমচ মযি ুারণ কন্রয। 

আচরণটি মক প্রমতিমন্ধত্ব 

সথন্ক হন়্িন্ে?  

মপ্রস্তন্সপাল শুযাময িামতল কন্রয এিং IEP/ 

504 টিি স িার পমরিতযু মযি ুারণ কন্রয 

মপ্রস্তন্সপাল িািািা/অমর্র্ািকন্ক জ্ঞাপয কন্র 

মচটঠ পাঠায। িািািা পা াঁচ (5) মদন্যর িন্িে োড় 

প্রদায এিং িঙৃ্খলা  ংমিষ্ট দন্লর বিঠন্কর 

(DTM) জযে অযুন্রাি জাযান্ত পান্রয 

মড টিন্ক্ট যথাযথ প্রস্তি়িার 

শুযাময অযুটষ্ঠত হন়্িন্ে  

িািািা/অমর্র্ািকন্ক শুযামযর পরিতী কি ুমদি  

সিলা 2:00 িার িন্িে সিৌমখকর্ান্ি এিং শুযামযর 

দি (10) মদন্যর িন্িে মযম্নমলমখতর্ান্ি শুযামযর 

ম দ্ধান্ত জামযন়্ি সদ়িা হ়ি।  ম দ্ধান্ত গৃহীত হও়িার 

তামরখ সথন্ক মিি (20) কোন্লন্ডার মদিন্ র িন্িে 

িািািা/অমর্র্ািক মিক্ষা সিান্ডরু কান্ে আমপল 

আন্িদয করন্ত পান্রয। 

হ্যাাঁ 

যা 

DTM এর 

অযুন্রাি 

সপ্রমরত। 

িঙৃ্খলার মিষন়্ি 

চভ স্তক্ত 

মিক্ষাথী  ম্পক ুমির্ান্গ 

DTM-োন্ড়র-চভ স্তক্ত 

সপ্রমরত। িািািা DTM-

োড় চভ স্তক্তর স্বাক্ষমরত 

অযুমলমপ গ্রহণ কন্রয। 

হো াঁ 

হো াঁ যা 
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োঞ্চিা/হ়েরাশি/রিারপূি মে োি েরারিার শররপাটিমং কলাচািম 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

তদন্তকান্ল িা পন্র সকান্যা যন্থাপযুক্ত  িন়্ি  ি পন্ক্ষর িািািান্ক সিৌমখকর্ান্ি অিমহত করা হন্ি, যা তদন্ত সিষ 

হও়িার মতয (3) মদন্যর অমিক মিলন্ম্ব হন্ি যা (সেডান্রল সগাপযী়িতা আইন্যর  ান্থ  ািঞ্জ েপূণ ু)। 

মিক্ষাথী আচরণমিমির লঙ্ঘয পাও়িা সগন্ল অমর্যুক্ত মিক্ষাথীন্ক ি়ি -উপন্যাগী পমরণমত/ম দ্ধান্ত প্রদায করা হন্ি; 

উস্তেষ্ট মিক্ষাথী এিং িািািান্ক েলােল জ্ঞাপয করা হন্ি (সগাপযী়িতা আইন্যর  ন্ঙ্গ  ািঞ্জ েপূণ ু)।  

 ংমিষ্ট িেস্তক্তর (Reporting 

person) আর সকান্যা উন্েগ যাই 

এিং ঘিযার  িামপ্ত ঘন্িন্ে। 

 ংমিষ্ট িেস্তক্ত (Reporting person) মিশ্বা  কন্রয সয, িুমলং, হ়িরাময, 

বিষিে এিং অিিাযযা (hazing) সিাকান্িলা়ি সু্কল উপযুক্ত িা 

কাযকুর পদন্ক্ষপ গ্রহণ কন্রযময। 

 ংমিষ্ট িেস্তক্তর (Reporting person) উপযুক্ত আঞ্চমলক 

 ুপামরযন্িযন্ডন্ট এর  ান্থ সযাগান্যাগ করা উমচত; মতময মতয (3) 

সু্কল মদিন্ র িন্িে মিষ়িটি  ম্পন্ক ুতদন্ত শুরু করন্িয এিং দি 

(10) সু্কল মদিন্ র িন্িে  ংমিষ্ট িেস্তক্তন্ক উপযুক্ত প্রমতস্তি়িা 

(feedback) অিমহত করন্িয। 

 ংমিষ্ট িেস্তক্তর (Reporting person) এই িন্ি ু অিোহত উন্েগ 

রন়্িন্ে সয প্রমতস্তি়িা যথাযথ িা কাযকুর হ়িময। 

 

 ংমিষ্ট িেস্তক্ত (Reporting person)  ুপামরযন্িযন্ডন্ট এর দপ্তন্র 

সযাগান্যাগ করন্িয; মতময মতয (3) সু্কল মদিন্ র িন্িে মিষ়িটি  ম্পন্ক ু

তদন্ত শুরু করন্িয এিং দি (10) সু্কল মদিন্ র িন্িে  ংমিষ্ট িেস্তক্তন্ক 

উপযুক্ত প্রমতস্তি়িা (feedback) অিমহত করন্িয। 

 

সু্কন্লর মপ্রস্তন্সপাল িা তার িন্যাযীত িেস্তক্ত তদন্ত শুরু করন্িয যা পরিতী সু্কল মদিন্ র সচন়্ি মিলন্ম্ব হন্ি যা;  িি 

তদন্ন্ত অন্তত ঘিযার মিিমৃত এিং  াক্ষীন্দর  াক্ষাৎকার অন্তর্ভ কু্ত থাকন্ি।  

 

সু্কল উস্তেষ্ট মিক্ষাথীন্ক, এিং 

প্রন়্িাজন্য অপরািী 

এিং/অথিা সু্কল 

কমিউমযটিন্ক অযু রণ 

করন্ি (conduct follow up)। 

উন্েগ মলমখত আকান্র মপ্রস্তন্সপাল িা তার প্রমতমযমির কান্ে জিা সদ়িা হন্ি এিং 

মরন্পািুটি Infinite Campus-এ প্রন্িি করন্ি। 

সয সকান্যা প্রিা ক, মিক্ষক িা কিচুারী  দ ে িা সু্কন্লর অযোযে 

কিচুারীন্ক সিৌমখক িা মলমখতর্ান্ি মরন্পািু করুয (যত দ্রুত  ম্ভি, 

তন্ি স্তত্রি (30) মদন্যর িন্িে করািা িাঞ্ছযী়ি)। 

অমর্র্ািক, মিক্ষাথী, িা  ংমিষ্ট যাগমরকন্দর িুমলং, হ়িরাময, বিষিে 

এিং অিিাযযা (hazing)  ম্পন্ক ুমরন্পািু করার িন্তা উন্েগ আন্ে। 
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ি শেং, হ়েরাশি, বিষময এিং অিমািিা (hazing) শররপািম েরম 

এই েরম এখারি রর়েরে:   । 

অি গ্রহপূি মে সমি তর্থয স্পিভারি শপ্রন্ট েরুি। 
 

আিরের তাশরখ ______ /_____ / ________   স্ক ে ________________________________________________________________ 
 

আপশি শে কিিামী র্থােরত চাি?    হো াঁ    যা   (হো াঁ হন্ল যাি মলখন্িয যা) 
 

শযশি ঘিিার শররপািম েরররেি কস িযজক্ত: 

_______________________________________________________________________________________________________  
 

(এেটি িৃত্তািে/আিৃত েরুি): র্ভক্তন্র্াগী/উস্তেষ্ট িেস্তক্ত     ংমিষ্ট মিক্ষাথী    িািািা/অমর্র্ািক    আত্মী়ি     ংমিষ্ট িেস্তক্ত 
 

কিশেরোি _______-_______- ___________        ই-কমইে ____________________________________________________ 
 

1. উজেি শিক্ষার্থীর িাম স্ক ে কগ্রড িৃরগাষ্ঠী শেঙ্গ 

_________________________________     ___________________________________  _____     _____      ______ 
 

2. অশভয ক্ত অপরািী(কে)র িাম স্ক ে কগ্রড িৃরগাষ্ঠী শেঙ্গ 

_________________________________     ___________________________________  _____     _____      ______ 
 

_________________________________     ___________________________________  _____     _____      ______ 
 

3.এই োত্র িা োত্রী শে ভ়ে কেখারিা, হ়েরাশি, বিষরমযর শিোর অর্থিা িাট্টামস্করার শিোর হর়েরে?    হযাুঁ      িা      িািা কিই  
 

4. কোি তাশররখ ঘিিা ঘরিরে? 
 

____ / ____/ _____     ি়ি: _______  কাল/সিলা/মিকাল/ ন্ধো    ____ / ____/ _____     ি়ি: _______  কাল/সিলা/মিকাল/ ন্ধো  একামিক তামরখ 

িা    মদয   িের িা    মদয   িের 
 

5. ঘিিা কোর্থা়ে ঘরিশেে? (কযগুশে প্ররযািয তার সিগুশে শিি মাচি েরুি) 

□ সু্কন্লর  ম্পমিন্ত (অযুগ্রহ কন্র িিৃ আাঁকুয):  সশ্রণীকক্ষ    প্রন্িিপথ    কোন্েন্িমর়িা    স্তজি/লকার রুি     অযোযে 

□ সু্কন্লর উন্দোন্গর পমরচামলত স্তি়িাকলান্প অথিা সু্কন্লর  ম্পমিন্ত অযুটষ্ঠত অযুষ্ঠান্য 

□ সু্কল িান্  (অযুগ্রহ কন্র িিৃ আাঁকুয):  পূি ুাি/অপরাি 

□ সু্কন্ল যাও়িা/আ ার পন্থ   (অযুগ্রহ কন্র িিৃ আাঁকুয:  পূি ুাি/অপরাি) 

□ অযলাইয 
 

6. কয শিিৃশতটি ঘিিা সিরচর়ে ভারোভারি িণ মিা েরর তার পারি X শচি শেি(কযগুশে প্ররযািয তার সিগুশে শিি মাচি েরুি): 

□ হ়িরাময (জামত/জামতগত উৎপমি, িণ ু, িি ু, জামতগত উৎপমি,মলঙ্গ, প্রমতিন্ধকতা, সযৌয অমর্িুখীযতা মলঙ্গ পমরমচমত ইতোমদ) 

□ িারীমরক মহং াত্মক আচরণ (িারা, লামথ িারা, িাক্কা সদও়িা, থুতভ  সদও়িা, চভল িন্র িাযা অথিা সকান্যা মকেভ  সো াঁড়া) 

□ োত্র িা োত্রীন্ক িার অথিা তার ক্ষমত করার জযে অযে আন্রক িেস্তক্তন্ক িেিহার 

□ সিৌমখক (মপেন্য লাগা, গালাগামল সদও়িা,  িান্লাচযািূলক িন্তিে করা অথিা িেস্তক্তগতর্ান্ি অথিা অযে পদ্ধমতন্ত র়্ি সদখান্যা) 

□ ঠাট্টািস্করা করা  

□ জলুুি 

□ র্ীমতপ্রদিযুকারী অথিা রূঢ় এিং/অথিা র়্ি সদখান্যা অঙ্গর্মঙ্গ 

□ িাইন্র রাখা (োত্র িা োত্রীন্ক িাইন্র রাখা িা প্রতোখোয করা) 

□ ক্ষমতকর গুজি, গুলগল্প েড়ান্যা অথিা জয িন্ক্ষ সহ়ি করা 

□  াইিার িািেন্ি র়্ি সদখান্যা/মপেভ  সযও়িা (একটিন্ক মঘন্র িিৃ আাঁকুয:  সু্কল চলাকালীয/ সু্কন্লর পন্র) 
 

7. উৎপীডি/হ়েরাশি/শিপীডরির ঘিিার অি রপ্ররণা। (এেটিরত টিে শেি):  

__ ািারণ   __যৃন্গাষ্ঠী/িণ ু   __িি ু   __মলঙ্গ   __মলঙ্গ পমরচ়ি/সযৌয সিা াঁক   __িারীমরক/িাযম ক প্রমতিমন্ধত্ব   __জামত উৎ /যৃন্গাষ্ঠীগত পমরচ়ি   __অযোযে 
 

ঘিিাটি কযভারি আপিারে িািারিা হর়েরে কসইভারি তার সংশক্ষি শিিরণ শেি অর্থিা এেটি শেশখত শিিৃশত এিং কয কোরিা প্রেত্ত সামগ্রী য ক্ত 

েরুি: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

এই শররপািম যার শিেি িমা কে়ো হর়েরে (িৃত্তািে/আিৃত েরুি):     মপ্রস্তন্সপাল      মপ্রস্তন্সপান্লর িন্যাযীত িেস্তক্ত       আঞ্চমলক  ুপামরযন্িযন্ডন্ট  

(যাি) ________________________________________________________________________________ 

 

____/____/_______ _____________________________________ ________________________________________ 

জিা সদ়িার তামরখ জিাদাযকারীর যাি জিাদাযকারীর স্বাক্ষর 

মিতরণ:  িূল কমপ মপ্রস্তন্সপাল/মপ্রস্তন্সপান্লর িন্যাযীত িেস্তক্ত; মিক্ষাথীর সরকন্ডরু জযে অযুমলমপ, জিাদাযকারীর জযে অযুমলমপ  ংন্িামিত 5/30/20 
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“সু্কন্ল থাকাকালীয মিশুর জীিন্য তাৎপযপুূণ ুপ্রাপ্তি়িস্ক িেস্তক্ত মহন্ ন্ি মিক্ষক-মিমক্ষকান্দর অিিেই মকেভ  িাত্রা়ি িঙৃ্খলা রক্ষার 

দাম়িত্ব থান্ক।  িঙৃ্খলা োড়া মিক্ষাদায কাযকুর হন্ত পান্র যা।  তন্ি, িঙৃ্খলার মর্ত গনৃ্হ গটঠত হ়ি। যখয মিক্ষক-মিমক্ষকা িঙৃ্খলা 

 ংিান্ত মিষন়্ি  ি োর কথা জাযায, তখয মপতা-িাতা অথিা অমর্র্ািক অিিেই তাাঁন্দর মিশুন্দর  ন্ঙ্গ এিং মিক্ষক-মিমক্ষকার 

 ন্ঙ্গ কথা িন্ল একন্ত্র একটি  িািান্যর পথ বতমর করন্িয। 

 

িঙৃ্খলাপরা়িণতার উন্েিে হল মিশুন্দর গ্রহণন্যাগে আচরন্ণর মদন্ক পমরচামলত করা এিং তান্দর মিচক্ষণ এিং দাম়িত্বিীল ম দ্ধান্ত 

সযও়িার মিক্ষা সদও়িা।িঙৃ্খলাপরা়িণতা মিশুন্দর  ুিঙৃ্খল মচন্তার্ািযা করন্ত এিং তান্দর কাজকন্িরু বযমতক পমরণাি িুিন্ত 

সিখা়ি।" 

 

 -যোিযাল PTA 

___________________________________________ 

 

 

োত্রোত্রীরের আচরণশিশি সম্পরেম শেশখত মন্তিয, পরামি ম অর্থিা স পাশরিরে স্বাগত িািারিা হরি। এগুশে এই টিোিা়ে 

পািারিা কযরত পারর: 

 

DEPARTMENT OF STUDENT RELATIONS,  

5823 MEMORIAL DRIVE,  

STONE MOUNTAIN, GA. 30083. 

(678) 676-1811 

 

 

 

 

 

MR. MARSHALL D. ORSON, অশিেতমা 

 

MRS. CHERYL WATSON-HARRIS, স পাশররন্টরন্ডন্ট 

 

 

মিক্ষা সিান্ডরু যীমত হল যনৃ্গাষ্ঠী, িি ু, জামত উৎ , প্রমতিমন্ধত্ব, গর্াুিস্থা, ি়ি , মলঙ্গ, সযৌয সিা াঁক, িা মলঙ্গ পমরচন়্ির মর্মিন্ত 

বিষিে যা করা, মডমিন্ক্টর সয সকান্যা মিক্ষা কি ূুমচ, কাযিুি, িা অযুিীলন্য। 


