BENGALI

ছাত্রছাত্রীর আচরণবিবি~
ছাত্রছাত্রীর অবিকার এিং দাব়িত্ব
এিং চাবরবত্রক উন্নবি সম্পবকিি পুবিকা

2017-2018
প্রাথমিক
মিডল
হাই
DeKalb ইণ্টারন্যাশন্াল ওয়েলকাি সেণ্টার এর সেৌজযন্য DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি
ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি েম্পমকি ি পুমিকার অন্ুিাযদর িযিস্থা কযরযছ। অন্ূমদি হাডি কমপ'র
জন্য স্কু যলর মপ্রমিপালযক অন্ুযরাি করুন্ অথিা ইযলকট্রমন্ক েংস্করণ সদখার জন্য এই ওয়েিোইট-এ যান্:
www.dekalb.k12.ga.us/student-relations।
ইংররবি ভাষার সংস্করণটিরক সিরচর়ি বিখুুঁি িরে বিরিচিা করা হ়ি।
যমদ এই পুমিকা অথিা িার অন্তর্ুি ক্ত সকাযন্া সন্াটিশ অথিা দাম়েত্ব অস্বীকারিূলক মিিৃমির অন্ুিাদ এিং িূল
ইংযরমজ েংস্করযণর িযিয সকাযন্া গরমিল অথিা পাথিকয থাযক, িাহযল িূল ইংযরমজ েংস্করণটি অগ্রামিকার পাযি।

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

Bengali
ব্যাখ্যান/ অনুব্াদ -এর সহজলভ্যতার বব্ব্ৃবত।
DeKalb ইণ্টারনযাশনাল ওয়েলকাম সসণ্টার এর সসৌজযনয DeKalb কাউবণ্ট স্কু ল বিবিক্ট ছাত্রছাত্রীর আচরণবব্বি ছাত্রছাত্রীর অবিকার, দাব়েত্ব এব্ং চাবরবত্রক উন্নবত সম্পবকি ত পুবিকার অনুব্াযদর ব্যব্স্থা কযরযছ। অনূবদত
হািি কবপ'র জনয স্কু যলর বিবিপালযক অনুযরাি করুন অথব্া ইযলকট্রবনক সংস্করণ সদখ্ার জনয এই ওয়েব্সাইট-এ যান: www.dekalb.k12.ga.us/student-relations।
Amharic
የጽሁፍ ወይም የቃል ትርጉም አገልግሎት መግለጫ
የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ሚንስቴር ሁሉም ወላጆች ሊያውቁት የሚገባ አስፈላጊ መረጃዎችን እና መብት እና ሃላፊነታቸውን የሚገልጹ መረጃዎችን ለማግኘት የሚችሉ መሆናቸውን እና በሚገባቸው ቋንቋ የሚያቀርብ መሆኑን ይገልጻል። ተተርጉሞ
የቀረበውን የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን የሚገልጽ ጽሁፍ እንዲሁም የጠባይን እድገት ሁኔታ የሚያስረዳ መጽሄት እና ሌሎች የማስረጃ ጹሁፎችን እና የትርጉም አገልግሎት ጥያቄዎችን ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪ ማቅረብ
ይቻላል። የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን እና የጠባይን እድገት ሁኔታን የሚገልጹ ጹሁፎች በኤሌክትሮኒክ መስመር በኩል ማግኘት ይቻላል። አድራሻ፡ www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Spanish
Declaración de disponibilidad de traducción/interpretación
El distrito escolar del condado de DeKalb se asegurará que todos los padres y alumnos tengan acceso a la información esencial relacionada a sus derechos y responsabilidades en un idioma que puedan
entender. La solicitud de una copia traducida del Manual del Código de Conducta Estudiantil~Derechos y Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter u otros documentos, como también la
solicitud para los servicios de un intérprete se pueden hacer a la administración de la escuela. Una versión electrónica del Manual del Código de Conducta Estudiantil ~Derechos y Responsabilidades del
Alumno y Desarrollo del Carácter está disponible en www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Arabic

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

pum;jyefESifh bmomjyefqdkr_rsm; toifh&&SdEdkifa=umif; a=unmcsuf
rdbrsm;ESifh ausmif;om;rsm;taejzifh 4if;wdk h. tcGifhta&;rsm;/ wm0efrsm;ESifh ywfoufaom ta&;}uD;onfh tcsuftvufrsm;udk 4if;wdk hem;vnfEdkifaom bmompum;jzifh tvG,fwul &&SdEdkif&ef DeKalb
c&dkifausmif; rsm;rS yHhydk;ay;rnfjzpfonf? bmomjyefvkyfief;rsm; tygt0if/ ausmif;om;usifh0wfpnf;urf;-ausmif;om;{?f tcGifhta&;rsm;/ wm0efrsm;ESifh tusifhpm&dwWzHG h+zdK;r_ vrf;!$efpmtkyf. yHkEdSyfrdwWL odk hr[kwf
tjcm;bmomjyefxm; aom pm&Gufpmwrf;rsm;. yHkEdSyfrdwWL rsm;udk ausmif;tkyfcsKyfa&;xHrSwpfqifh &&SdEdkifonf? tifwmeufrSwpfqifhvnf; www.dekalb.k12.ga.us/student.relations wGif
ausmif;om;usifh0wfpnf;urf;-ausmif;om;{?f tcGifhta&; rsm;/ wm0efrsm;ESifh tusifhpm&dwWzHG h+zdK;r_ vrf;!$efpmtkyf. tDvufx&Gef;epf rluGJudk &&SdEdkifonf?
Nepali

2016-2017 পিতা-মাতা/অপিিাবকের স্বাক্ষকরর িৃষ্ঠা

অনুগ্রহ কযর এই পাতাটি আপনার স্কুযল বতন (3) বদযনর মযিয জমা বদন।
বপিা-মািা/অবভভািক
িমার প্রাবিস্বীকার

অন্ুগ্রহ কযর আপন্ার মশশুযক েযে মন্য়ে ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি – ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি েম্পমকি ি পুমিকাটি পডুন্ এিং স্ক;উযল মন্রাপদ
এিং শৃঙ্খলািদ্ধ মশক্ষাগ্রহযণর পমরযিশ িজা়ে রাখার সক্ষযত্র মশশুর র্ূ মিকা ওপর সজার মদন্। এছাডাও, এই পুমিকার অন্তর্ুি ক্ত হল ছাত্রছাত্রীর সরকডি, পামরিামরক মশক্ষার
অমিকার এিং সগাপন্ী়েিা আইন্ (FERPA) এিং অন্যান্য অমিকার ও দাম়েত্ব েম্পমকি ি গুরুত্বপূণি িথয। আপমন্ এিং আপন্ার মশশু সয পুমিকাটি সপয়েযছন্, অন্ুগ্রহ
কযর মন্যচ স্বাক্ষর কযর িার প্রামিস্বীকার করুন্। িারপরর বিন্দুবচবিি ররখা অিুসরণ করর কাটু ি এিং আপিার বিশুর স্কু রে যি িীঘ্র সম্ভি পাঠির়ি বদি।
আপন্ার েহা়েিার জন্য িন্যিাদ।

ছাত্রছাত্রীর গ্রীষ্মকােীি স্কু ে/কমি সূবচর দাব়িত্ব
আমি মন্মিির্াযি জান্ামি সয আমি 2017-2018 স্কুলির্ি এিংিৎপরিিী েি গ্রীষ্মকালীন্ কিিেূমচ চলাকালীন্ েি মিমি, প্রমিিান্, পদ্ধমি, ন্ীমি সেট, স্থান্ী়ে এিং
সেডাযরল আইন্ যা 2017-2018 ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি ~ ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমির পুমিকাযি পাও়ো যা়ে, সিযন্ চলার জন্য দাম়েত্বশীল।
আমি আরও সজযন্মছ সয যমদ আমি 2017-2018 স্কুলির্ি এিং 2018 DeKalb কাউমণ্ট স্কুল মডমিক্ট এর গ্রীষ্মকালীন্ স্কুল/কিিেূমচ চলাকালীন্ সকাযন্া আইন্ লঙ্ঘন্
কমর, িাহযল 2017-2018 ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি ~ ছাত্রছাত্রীর দাম়েত্ব, অমিকার এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা়ে িামলকার্ু ক্ত সয সকান্ও পযিায়ের পমরণাি আিার
ওপর জামর হযি পাযর।

সমীক্ষা়ি অংিগ্রহরণর িিয ছাত্রছাত্রীর সম্মবি
প্রমি িছর জমজি়ো মডপাটিযিণ্ট অি এডু যকশন্ 6ষ্ঠ সথযক 12শ সগ্রড এর ছাত্রছাত্রীযদর মন্য়ে েিীক্ষা পমরচালন্া কযর। েিীক্ষার অন্তর্ুি ক্ত মির়্েগুমলর িযিয আযছ
িাদকদ্রিয, মন্পীডন্, িান্মেক স্বাস্থয েিেযা, গামড চালাযন্ার অর্যাে, িযা়োি এিং খাদযার্যাে। এই েিীক্ষা়ে ন্াি উযেখ করা হ়ে ন্া এিং সকাযন্া িযমক্তগি
পমরচ়েজ্ঞাপক িযথযর প্রয়োজন্ হ়ে ন্া। েিীক্ষার েযল স্কুল মডমিক্ট ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রয়োজন্মর্মিক কিিেূমচ েিথিন্ ও িূলযা়েন্ করযি পাযর। েিীক্ষা়ে অংশগ্রহণ
ইিাপ্রেূি। যমদ আপন্ার মশশুর অংশগ্রহণ করার অন্ুিমি থাযক, িাহযল অন্ুগ্রহ কযর মন্যচ স্বাক্ষর করুন্। আরও িযথযর জন্য পৃষ্ঠা 50 -এ ছাত্রছাত্রীর অমিকার

েংক্রান্ত েুরক্ষা আইযন্র েংযশািন্ী িারা সদখুন্। এই েিীক্ষাটি মডমিক্ট সেেটি অমডট অযপক্ষা মর্ন্ন এিং েম্পূণি পৃথক যা েি ছাত্রছাত্রীযক েম্পূণি করার জন্য অন্ুযরাি
করা হ়ে।

_________ আিার েন্তান্যক জমজি়ো মডপাটিযিন্ট অি এডু যকশন্ জমজি়ো েু যডন্ট সহলথ োযর্ি যি অংশগ্রহযণর েম্মমি সদি ন্া।
__________ আিার েন্তান্যক জমজি়ো মডপাটিযিন্ট অি এডু যকশন্ জমজি়ো েু যডন্ট সহলথ োযর্ি যি অংশগ্রহযণর েম্মমি মদয়েমছ।
DeKalb কাউবি স্কু ে বিবিক্ট
বিরাপদ স্কু ে সংক্রান্ত অঙ্গীকার
আিার িযমক্তগি পছন্দ-অপছন্দ এিং মক্র়োকলাপগুমল যখন্ DeKalb কাউমণ্ট স্কুল মডমিক্ট এর েিিত্র অন্যান্য ছাত্রছাত্রী কিৃি ক অন্ুেৃি হযি, িখন্ পাথিকয ঘটযি।এই
অেীকারযক েম্মান্ জান্াযন্ার িািযযি আিাযদর স্কুলযক মন্রাপদ ও েেল করযি আিার র্ূ মিকা পালন্ করযি পামর।
আমি মিশ্বাে কমর সয আমি একজন্ র্াযলা ছাত্র/ছাত্রী হয়ে উঠযি পামর। আিার প্রিয়ে আযছ সয আমি র্াযলা চমরত্র প্রদশিন্ করযি পারি। আমি মিশ্বাে কমর সয যখন্
আমি খুি পমরশ্রি কমর িখন্ আমি েেল হই, িাই প্রমিমদন্ আমি আিার ক্ষিিা অন্ুযা়েী কযঠার পমরশ্রি করি। আমি মশখযি পামর। আমি মশখি। আিার স্কুলযক
মন্রাপদ রাখযি আমি সেই েি মন্যদি মশকা অন্ুেরণ করার অেীকার করমছ সযগুমল ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি: ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা়ে
আযছ। আমি সজযন্মছ সয স্কুযলর মিমিগুমল গুরিরর্াযি লঙ্ঘন্ করা হযল দশ (10) মদযন্র োিম়েক িরখাি এিং িারপযর মডমিক্ট এর আইন্েম্মি পদ্ধমি অন্ুযা়েী
শুন্ামন্ হযি। এই পদ্ধমির েযল আরও অমিমরক্ত পমরণাি সদখা মদযি পাযর যার অন্তর্ুি ক্ত হল স্কুল সথযক আিার িমহষ্কার অথিা আিার জন্য সকাযন্া মিকল্প স্কুল/কিিেূমচ
মন্িিারণ করা।

িািযিামূেক বিক্ষা
আমি মন্মিি জান্ামি সয িািযিািূলক মশক্ষা, ছাত্রছাত্রীর উপমস্থমি েংক্রান্ত আচরণমিমি/শামিিূলক িযিস্থা মির্য়ে জমজি়ো সেট এর আইন্ অন্ুেরণ করযি ন্া পারযল
িার পমরণাি এিং জমরিান্া কী হযি পাযর আমি িা িুযেমছ (আরও িযথযর জন্য 35-36 এিং 38 পৃষ্ঠা সদখুন্)।

ছাত্র/ছাত্রীর ন্াি(অন্ুগ্রহ কযর স্পষ্ট অক্ষযর মলখুন্)____________________________________________________
ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর_______________________________ িামরখ _______________________________________
মপিা-িািা/অমর্র্ািযকর স্বাক্ষর_____________________ িামরখ _______________________________________
িন্তিয:

স্কু রের প্রথম সিারহ অিুগ্রহ করর িাবরখ বদর়ি স্বাক্ষর করর আপিার বিশুর রহামরুম বিক্ষক/বিবক্ষকার কারছ রেররি পাঠাি।

এই পৃষ্ঠাটি ইরে করর খাবে রাখা হর়িরছ।
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িীবি সম্পবকিি বিিৃবি
সযেি মশশুরা িার স্কু লগুমলযি যা়ে িাযদর জন্য DeKalb কাউমণ্ট সিাডি অি এডু যকশন্ েম্ভািয েিিযশ্রষ্ঠ মশক্ষা মদযি অেীকারিদ্ধ। এই অেীকাযরর জন্য শুিু সয কঠিন্
পাঠক্রি, উচ্চযযাগযিােম্পন্ন মশক্ষক/মশমক্ষকা এিং উচ্চিাযন্র েরঞ্জািযুক্ত িযিস্থার প্রয়োজন্ িাই ন়্ে, আিাযদর ছাত্রছাত্রী, কিী, মপিা-িািা, স্বত্বামিকারী এিং
জন্যগাষ্ঠীর অংশীদারযদর জন্য মন্রাপদ এিং ইমিিাচক পমরযিযশর প্রয়োজন্। সিাডি অি এডু যকশন্ এর প্রিযাশা হল মশক্ষার উন্নমির জন্য েি ছাত্রছাত্রী গ্রহণযযাগয
আচরযণর কযঠার প্রমিি িান্ সিযন্ চলযি।

ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি- ছাত্রছাত্রীর দাম়েত্ব, অমিকার এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা়ে ছাত্রছাত্রীর সেই েি আচরণ েংক্রান্ত মিমিগুমলযক মচমিি করা হয়েযছ যা Dekalb
এর েি ছাত্রছাত্রীর সক্ষযত্র এিং সেই েি মিমি লঙ্ঘন্ কযর এিন্ ছাত্রছাত্রীযদর সক্ষযত্র শামিিূলক িযিস্থা গ্রহযণর পদ্ধমির জন্য প্রযযাজয। যখন্ শামি সদও়ো হযি িখন্
ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি- ছাত্রছাত্রীর দাম়েত্ব, অমিকার এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা েুমন্মিি কযর যাযি িা মন্রযপক্ষ হ়ে এিং স্কু ল মডমিক্ট এর েি ছাত্রছাত্রীর স্বাথি
েিযচয়ে র্াযলার্াযি রক্ষা কযর।
সািারণভারি িাবিমূেক িযিস্থার উরেিয হে ছাত্র িা ছাত্রীর অসদাচরণ সংরিািি করা এিং ছাত্রছাত্রীরক স্কু ে কবমউবিটির দাব়িত্বিীে িাগবরক হরি
উৎসাহ রদও়িা। গ্রহণরযাগয ি়ি এমি আচররণর প্রািেয, স্কু রের পবররিরির ওপর িার প্রভাি, ছাত্রছাত্রীর ি়িস এিং রগ্রি পযি া়ি, ইবিপূরিি ছাত্রছাত্রীর
বিরুরে িাবিমূেক িযিস্থা গ্রহরণর ইবিহাস, িাৎপযি পণ
ূ ি আঘাি এিং অিযািয প্রাসবঙ্গক বিষ়িগুবের অিুপারি, পবরচােিাকারী কিৃি পরক্ষর স্বািীি
বসোন্ত অিুযা়িী, িাবিমূেক পদরক্ষপ গৃহীি হরি, িরি পদরক্ষপগুবে উরেবখি বিষর়ির মরিয সীবমি থাকরি িা।
আচরণ সংক্রান্ত পবরবস্থবির িরি এিং প্রািেয বিরিচিা করর িাবিমূেক প্রবক্র়িার অন্তভুি ক্ত হরি পারর বিবিক্ট এিং অিযািয সরকাবর সত্তা অথিা
িিরগাষ্ঠীর প্রবিষ্ঠািগুবে কিৃি ক প্রদত্ত ছাত্রছাত্রীরদর িিয সহা়িিা পবররষিা। পডারিািার কারি বিঘ্ন ঘটা়ি এমি ছাত্রছাত্রীরদর রিািি িবিি়িার আইি
অিুযা়িী স্কু ে রথরক সামব়িক অথিা স্থা়িীভারি িবহষ্কার িা করর বিকল্প বিক্ষা পবররিরি স্থািান্তর কররি পছন্দ করর।
ছাত্রছাত্রীর অন্ুপযুক্ত আচরণযক েংযশািন্ করার সয সকাযন্া প্রযচষ্টার সক্ষযত্র মপিা-িািাযক জান্াযন্া এিং মপিা-িািার েংযুক্ত থাকা গুরুত্বপূণি। ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকাটি শুিু িখন্ই কাযিকরী হযি যখন্ মপিা-িািা এিং অমর্র্ািক, মশক্ষক-মশমক্ষকা এিং স্কু যলর প্রশােক একেযে
ছাত্রছাত্রীর আচরণ এিং প্রামিষ্ঠামন্ক পডাযশান্া়ে িাযদর কৃ মিযত্বর উন্নমি ঘটাযন্ার লযক্ষয একযযাযগ কাজ করযিন্। মপিা-িািা, মশক্ষকিগি এিং জন্যগাষ্ঠীর েদেযযদর
ছাত্রছাত্রীর আচরণ অথিা ছাত্রছাত্রীযদর মিরুযদ্ধ শামিিূলক পদযক্ষপ গ্রহযণর প্রমক্র়ো েম্পমকিি উযেগ স্কু যলর মপ্রমিপাল অথিা মডপাটিযিণ্ট অি সেে স্কু লস্ অযাণ্ড েু যডণ্ট
মরযলশন্স্-সক জান্াযন্ার জন্য অন্ুযরাি করা হযি।

ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা সিাডি এর JCD ন্ীমি অন্ুযা়েী অন্ুযিামদি।

ছাত্রছাত্রীর আচরণবিবি ছাত্রছাত্রীর অবিকার, দাব়িত্ব এিং চাবরবত্রক উন্নবি পুবিকা

উরেিয
ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার উযেশয হল সগ্রড K-12 এর ছাত্রছাত্রীযদর সেই েি আচরযণর িরন্ েম্পযকি জান্াযন্া
সযগুমল গ্রহণযযাগয ন়্ে। এিন্ একটি মিমি রচন্া কযর অেম্ভি যাযি েি রকযির েম্ভািয মন্মর্দ্ধ আচরণ েম্পযকি জান্াযন্া যা়ে। েলি, ছাত্রছাত্রীযদর এটা সিাো উমচি সয
স্কু যলর েুশঙ্খ
ৃ ল ব্রিগুমল পালযন্ মিঘ্ন ঘটা়ে অথিা অন্য সকাযন্ার্াযি অন্ুপযুক্ত এিন্ অেদাচরযণর জন্য, িা ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং
চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা়ে মন্মদি ষ্টর্াযি িামলকার্ু ক্ত থাকুক িা ন্া থাকুক, িাযদর মিরুযদ্ধ শামিিূলক িযিস্থা গ্রহণ করা হযি পাযর।

ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা়ে সয মিমিগুমল পাও়ো যা়ে িাছাডাও প্রযিযক স্কু ল এিং সশ্রণীকযক্ষর মশক্ষক-মশমক্ষকা
কযাম্পাে অথিা সশ্রণীকযক্ষর মিমি িলিৎ করযি পাযরন্। এই মিমিগুমল মশক্ষক-মশমক্ষকা িযাখযা করযি পাযরন্, সেগুমল সশ্রণীকযক্ষ লামগয়ে রাখা হযি পাযর অথিা
ছাত্রছাত্রীর িযিয িণ্টন্ করা হযি পাযর এিং এগুমলযক ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার লঙ্ঘন্ মহযেযি গণয করা
সযযি পাযর অথিা ন্াও সযযি পাযর। প্রমিজ্ঞািদ্ধিা এই ন়্ে সয সকাযন্া পডু়ো সকাড অি েু যডন্ট কন্ডাক্ট র্ে কযরযছ মক ন্া - েু যডন্ট রাইটে অযান্ড

সরেপমিমিমলটি এিং কযাযরক্টার সডযর্লপযিন্ট হযান্ডিুক সকিলিাত্র প্রিাযণ অমিকির গুরুযত্বর মর্মিযি হযি। অন্যর্াযি িলা যা়ে, এটা েমিয ন্য়ের
সচয়ে অযন্কটা েমিয হও়োর িযিা, প্রিাযণর ওপর মর্মি কযর, সয পডু়োরা মিমি র্ে কযরযছ মক ন্া?

ছাত্রছাত্রীর আচরণবিবিছাত্রছাত্রীর অবিকার, দাব়িত্ব এিং চাবরবত্রক উন্নবি পুবিকা

বিক্ষাগ্রহণ এিং বিবি রমরি চো
ি়েে এিং সগ্রড পযিা়ে যাই সহাক ন্া সকন্ েি ছাত্রছাত্রীযক ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার
মির়্েিস্তু জান্যি হযি এিং সেগুমল ও স্কু ল মডমিক্ট এিং/অথিা িারা সয স্কু যল পযড সেই স্কু যলর পমরচালন্া েংক্রান্ত অন্যান্য সয সকাযন্া মিমি অন্ুেরণ
কযর চলযি হযি। ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা েি স্কু ল এিং সকযে িণ্টন্ করা হ়ে। ছাত্রছাত্রীর
আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা িণ্টযন্র আযগ স্কু ল শুরু হও়ো/ছাত্রছাত্রীরা আোর আযগ মশক্ষক-মশমক্ষকা এিং
স্কু যলর কিীরা পুমিকার পযিাযলাচন্া করযিন্ যাযি িাাঁযদর সিাোর িযাপারটি মন্মিি হ়ে।

ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা স্কু যলর প্রথি েিাযহ ছাত্রছাত্রীর িযিয িণ্টন্ করা হ়ে এিং িাযদর
সশখাযন্া হ়ে। প্ররিযক ছাত্র/ছাত্রী এিং বপিা-মািা/অবভভািকরক পৃষ্ঠা 3 এর বপিা-মািা/অবভভািরকর স্বাক্ষররর পৃষ্ঠাটি িমা বদরি
হ়ি। স্কু যলর প্রথি দু'েিাযহর িযিয ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার ওপর মডমিক্টিযাপী
ছাত্রছাত্রীযদর িািযিামূেক পরীক্ষা সন্ও়ো হ়ে। পরীক্ষা়ে ছাত্রছাত্রীযদর প্রাি ন্ম্বর ন্মথর্ু ক্ত করা হ়ে। শামিিূলক িযিস্থা এিং শামিিূলক পদ্ধমির
প্রয়োগ মির্য়ে আযলাচন্ার জন্য স্কু যলর প্রথি মিন্ েিাযহ ক্লাে মিটিং এর আয়োজন্ করা হ়ে।
স্কু েিরষি র মরিয রযসি ছাত্রছাত্রী স্কু ে বিবিক্ট-এ প্ররিি করর িারা ছাত্রছাত্রীর আচরণবিবি - ছাত্রছাত্রীর অবিকার, দাব়িত্ব এিং চাবরবত্রক
উন্নবি পুবিকাটি পারি এিং ওই পুবিকার বিষ়িিস্তুর ওপর িারদর পরীক্ষা রিও়িা হরি।
সযেি ছাত্রছাত্রীযক স্কু যলর িযিযই প্রথিিার োিম়েক িমহষ্কার কযর রাখা হ়ে, িাযদর ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং
চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা পুন্রা়ে পডাযন্া হ়ে এিং পুন্রা়ে পরীক্ষা সন্ও়ো হ়ে। মশক্ষক-মশমক্ষকা সগ্রড K-3, এযক্সপশন্াল এডু যকশন্, ইংমলশ মস্পকােি অি
আদার লযাংগুয়েযজে (ESOL) এর আরও কমন্ষ্ঠ ছাত্রছাত্রীযদর মন্য়ে আরও মন্মিড পযিাযলাচন্া পমরচালন্া কযরন্ যাযি িারা মন্মিির্াযি মির়্েগুমল
সিাযে।

ছাত্রছাত্রীর আচরণবিবি - ছাত্রছাত্রীর অবিকার, দাব়িত্ব এিং চাবরবত্রক উন্নবি পুবিকার রকারিা অংি িুঝরি িা পাররে এিং রসই বিষ়ি
সম্পরকি িযাখযার প্রর়িািি হরে ছাত্রছাত্রীরক বিক্ষক-বিবক্ষকা অথিা কমীরদর বিজ্ঞাসা কররি িো হ়ি।

বিক্ষারক্ষরত্র সমাি সুরযাগ
DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট জামি, িণি, িিি, জামিগি উৎপমি, মলে, প্রমিিন্ধকিা, ি়েে, সযৌন্ অমর্িুখীন্িা এিং মলে েংক্রান্ত পমরচ়ে
মন্রযপক্ষর্াযি েি ছাত্রছাত্রীযক মশক্ষাযক্ষযত্র েিান্ েুযযাগ সদ়ে। মডমিক্ট এর সকাযন্া মশক্ষািূলক কিিেূমচ, মক্র়োকলাপ অথিা কিিার্যাযের সক্ষযত্র, যার
অন্তর্ুি ক্ত হল এই ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার িািি রূপা়েণ, ছাত্রছাত্রীর জামি, িণি, িিি,
জামিগি উৎপমি, মলে, প্রমিিন্ধকিা, ি়েে, সযৌন্ অমর্িুখীন্িা এিং মলে পমরচয়ের কারযণ সকাযন্া ছাত্রছাত্রীর মিরুযদ্ধ বির্িযিূলক আচরণ করা যাযি
ন্া অথিা িার হ়েরামন্ করা যাযি ন্া।
স্কু ল মডমিক্ট এর একটি অমর্যযাগ জান্াযন্ার পদ্ধমি আযছ যার িািযযি ছাত্র িা ছাত্রী বির্িযিূলক আচরযণর জন্য অমর্যযাগ জান্াযল দ্রুি, মন্রযপক্ষ এিং
েুশৃঙ্খলর্াযি িার েিািান্ করা যা়ে।

ছাত্রছাত্রীর আচরণ সংক্রান্ত বিষর়ি িাবিমূেক িযিস্থা রিও়িার এবক্ত়িার
যখন্ই স্কু ল মডমিক্ট এর স্বাথি জমডি থাযক, িখন্ই DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট ছাত্রছাত্রীর মির্য়ে শামিিূলক িযিস্থা গ্রহযণর অমিকারী। েুিরাং, ছাত্রছাত্রীর
আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা মন্ম্নমলমখি েিয়ে এিং স্থাযন্ প্রযযাজয হ়ে:
•

স্কু যলর মাযে সয সকাযনা সময়ে;

•

স্কু যলর িাযঠর িাইযর স্কু যলর িাে েপ-এ অথিা স্কু যলর সকাযন্া মক্র়োকলাপ, অন্ুষ্ঠান্ অথিা উৎেযি;

•

যখন্ ছাত্র িা ছাত্রী স্কু ল িাযে অথিা স্কু ল মডমিক্ট অন্ুযিামদি পমরিহযণর িযিয থাযক;

•

যখন্ অমর্যুক্ত অপরাি েংগঠন্কারী অথিা যাযক ক্ষমিগ্রি িযল িণিন্া করা হয়েযছ স্কু যল যাও়ো অথিা আোর পযথ থাযক, অথিা স্কু যলর সকাযন্া
মক্র়োকলাপ, অন্ুষ্ঠান্ অথিা উৎেযি যািা়োযির পযথ থাযক;

•

স্কু যলর িাযঠর িাইযর যখন্ ছাত্র িা ছাত্রী স্কু যলর উযদযাযগ গৃহীি অথিা স্কু ল েম্পমকিি মক্র়োকলাযপ অংশ মন্যি অথিা উপমস্থি আযছ সযিন্ ভ্রিণ,
েযম্মলন্ অথিা ক্রীডান্ুষ্ঠান্ অথিা যখন্ সে অন্ূর্াযি স্কু যলর কিৃি পযক্ষর এমক্ত়োরর্ু ক্ত;

•

স্কু যলর িাযঠর িাইযর জমজি়োর অন্য সকাযন্া স্কু ল িযিস্থা়ে স্কু যলর উযদযাযগ গৃহীি অথিা স্কু ল েম্পমকিি মক্র়োকলাযপ উপমস্থি থাকাকালীন্।

•

স্কু যলর িাযঠর িাইযর যখন্ ছাত্র িা ছাত্রীর আচরযণর কারযণ িার মিরুযদ্ধ গুরুির অপরাযির অমর্যযাগ আেযি পাযর এিং যার েযল স্কু যল সেই ছাত্র িা
ছাত্রীর িারািামহক উপমস্থমি স্কু যলর অন্যান্য িযমক্ত অথিা েম্পমির েম্ভািয মিপযদর েুাঁ মক থাযক অথিা মশক্ষা প্রমক্র়ো়ে মিঘ্ন ঘটযি পাযর (O.C.G.A. §

20-2-751.5(c));
•

স্কু যলর িাযঠর িাইযর যখন্ অেদাচরযণর লক্ষয হ়ে স্কু ল মডমিক্ট এর সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রী, কিী অথিা সস্বিাযেিক এিং িা স্কু ল মডমিক্ট-এর েযে
ক্ষমিগ্রি িযমক্তর েম্পযকির েযে েংযুক্ত;

•

স্কু যলর িাযঠর িাইযর যখন্ ছাত্র িা ছাত্রী স্কু যলর সকাযন্া কিীর অন্ুিমি ন্া মন্য়েই স্কু ল সথযক চযল যা়ে (ছু টি ছাডাই অন্ুপমস্থমি); এিং

•

স্কু যলর িাযঠর িাইযর যখন্ অেদাচরণ স্কু যলর জন্যগাষ্ঠীর মন্রাপিা অথিা োিমগ্রক কলযাণযক অথিা স্কু যলর েুশঙ্খ
ৃ ল উযেশয এিং কাজকিিযক মিরূপর্াযি

•
•

•

প্রর্ামিি কযর।
স্কু যলর িাযঠর িাইযর যখন্ অিীল অথিা হুিমকিূলক অথিা িাৎক্ষমণক িািি া পাঠাযন্া হযি,
স্কু যলর িাযঠর সর্িযর ও িাইযর যখন্ সকাযন্া িযমক্তর োইিারিুমলং করা হযি উযেশযিূলক, র়্োন্ক ও অন্িরি োযিলা ও ইমেযি মডমজটাল প্রযুমক্ত,
অন্তর্ুি ক্ত, মকন্তু েীমিি ন়্ে, ইযিল, ব্লগ, সোশাল সন্টও়োমকিং ওয়েিোইট (উদাহরণ সেেিুক, টু ইটার, ইন্োগ্রাি, মকক প্রর্ৃ মি) চযাট রুি, সটক্সট ও
িাৎক্ষমণক িািি া োরা, এিং
স্কু লিাযঠর সর্িযর ও িাইযর যখন্ োইিারেমকং অথিা এিন্ িযিহার করা হযি সযাগাযযাযগ, অথিা সযাগাযযাগ, শব্দ, ছমি অথিা র্ার্ার কারণ োরা
অথিা বিদুযমিন্ সিল অথিা বিদুযমিন্ সযাগাযযাগ, মন্যদি মশি অথিা সকাযন্া মন্মদি ষ্ট িযমক্ত েম্পযকি, ক্ষমিগ্রযির যযথষ্ট আযিমগক চাযপর কারণ হয়েযছ।

অসদাচররণর িদন্ত
যখন্ স্কু যলর মিমি লঙ্ঘযন্র ঘটন্ার মির্য়ে জান্াযন্া হ়ে অথিা সিিন্ েযন্দহ করা হ়ে, িখন্ মপ্রমিপাল অথিা িাাঁর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মি মন্িিারণ করযিন্ িদন্ত করার
প্রয়োজন্ আযছ মক ন্া, এিং যমদ িা থাযক, িাহযল মিমন্ উপযুক্ত কিীযক িদন্ত পমরচালন্া করার মন্যদি শ সদযিন্। এই িদন্ত েঠিক েিয়ে করযি হযি এিং ঘটন্া
েংগঠন্কারী, ক্ষমিগ্রি, শন্াক্ত করা হয়েযছ এিন্ োক্ষী, মশক্ষক-মশমক্ষকা, কিী এিং প্রােমেক িথয জান্া আযছ এিন্ অন্যান্যযদর োক্ষাৎকার অন্তর্ুি ক্ত হযি পাযর। যাাঁযদর
োক্ষাৎকার সন্ও়ো হযি িাাঁযদর েকযলর কাছ সথযক মলমখি মিিৃমি অিশযই মন্যি হযি। মর্মডও এর িািযযি ন্জরদামর, যমদ লর্য হ়ে, অিশযই পযিাযলাচন্া করযি হযি
এিং িার িযিস্থা করযি হযি। যমদ প্রশােযকরা িযন্ কযরন্ সয আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র অন্ুযরাি করা হযি, িাহযল মিমন্ সয সকাযন্া অেদাচরযণর মর্মডও
ন্জরদামর েংরক্ষণ কযর রাখযিন্। অন্য সয সকাযন্া সর্ৌি এিং ন্মথপত্র েংক্রান্ত োক্ষযপ্রিাণ েংগ্রহ কযর েংরক্ষণ করযি হযি। পমরমস্থমি মিযিচন্া কযর স্কু যলর
পরািশিদািা, স্কু যলর েিাজকিী, স্কু যলর পুমলশ এিং অন্যান্য েহা়েক কিীযক িাাঁযদর অমর্জ্ঞিার জন্য িযিহার করযি হযি। িদন্ত চলাকালীন্ অথিা িার পযর সকাযন্া
উপযুক্ত েিয়ে মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািকযক জান্াযন্া হযি। িযি, যমদ ঘটন্ার েযে আঘাি লাগা অথিা অন্ুরূপ ঘটন্া যুক্ত থাযক, িাহযল উপযুক্ত মচমকৎোর িযিস্থা
করযি হযি এিং মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািকযক অমিলযম্ব জান্াযি হযি।
সকাযন্া ছাত্রছাত্রী ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার মিমি লঙ্ঘন্ কযরযছ মক ন্া িা শুিু োক্ষযপ্রিাযণর আমিযকযর ওপর
মন্র্ি র করযি। অন্যর্াযি িলযল, োক্ষযপ্রিাযণর মর্মিযি ছাত্রছাত্রী মিমি লঙ্ঘন্ কযরযছ িা কযরমন্ এর িযিয সকান্টিযক সিমশ েিয িযল িযন্ হ়ে? যমদ আপমন্ মেদ্ধাযন্তর
েযে একিি ন্া হন্, িাহযল আপমন্ মেদ্ধান্ত পাও়োর পযর স্কু যলর মপ্রমিপাযলর কাযছ একটি (1) স্কু ল মদিযের িযিয আযিদন্ করযি পাযরন্ যমদ আপমন্ মপ্রমিপাযলর
মেদ্ধাযন্তর েযে একিি ন্া হন্, িাহযল মপ্রমিপাযলর মেদ্ধান্ত পাও়োর একটি (1) স্কু ল মদিযের িযিয মরমজওন্াল েুপামরন্যটন্যডণ্ট এর কাযছ মলমখি আযিদন্ পাঠাযি
পাযরন্। মডমিক্ট এর শামিিূলক িযিস্থাগ্রহণ পদ্ধমির জন্য অন্ুগ্রহ কযর ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার 86 পৃষ্ঠা়ে
সদও়ো শামিিূলক িযিস্থার বিি প্রমক্র়ো েম্পমকিি প্রিাহমচত্র সদখুন্।

লঙ্ঘন সংক্রান্ত সূপি
মদ (েযে রাখা এিং/অথিা িযিহার করা)

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা
27-29

িড িররির আক্রমণ (অস্ত্রশস্ত্র মন্য়ে আঘাি করার সচষ্টা/র়্ে সদখাযন্া)

পৃষ্ঠা

32

িড িররির মাররিার (গুরুির আঘাি অথিা িৃিুয ঘটাযন্া)

পৃষ্ঠা

32

আক্রমণ (ছাত্রছাত্রী, মশক্ষক-মশমক্ষকা, কিী অথিা অমিমথ)

পৃষ্ঠা

30

উপবস্থবি (ক্ষিা করা হয়েযছ/ক্ষিা করা হ়েমন্ এিন্ অন্ুপমস্থমি, উপমস্থমি েংক্রান্ত মিমি, দীঘিযি়োমদ মিলযম্বর অর্যাে)

পৃষ্ঠা

35-36, 38

স্ব়িংবক্র়ি পেবিরি ইরেকিি রিও়িা যা়ি এমি এবপরিবিি (এমপ-সপন্স্)

পৃষ্ঠা

29

মাররিার (আঘাি করার জন্য)

পৃষ্ঠা

31

বিপার/রপিার

পৃষ্ঠা

কামডারিা

পৃষ্ঠা

24
31

ভাঙা এিং প্ররিি করা

পৃষ্ঠা

29, 41-42

ভ়ি রদখারিা

পৃষ্ঠা

চু বর

পৃষ্ঠা

33-35, 66-69,
89-90
29

িাস মযাবিক্স

পৃষ্ঠা

46

িারস অসদাচরণ

পৃষ্ঠা

39, 45-46

পারি দাুঁবডর়ি আরছ এমি কাউরক মাররিার

পৃষ্ঠা

32

রসেরোি

পৃষ্ঠা

24

কমবপউটার (অন্ন্ুযিামদি িযিহার, হযামকং, পােও়োডি লঙ্ঘন্, ইিযামদ)

পৃষ্ঠা

33-35, 42

স্কু রের সমর়ির িাইরর/স্কু ে রথরক দূরর আচরণ

পৃষ্ঠা

39-40

িাে করা/িাে টাকা, রচক, িযাঙ্ক কািি সরঙ্গ রাখা

পৃষ্ঠা

29-30

ইিাররিট-এ ভ়ি রদখারিা/ইিাররিট-এ বপছু রিও়িা

পৃষ্ঠা

33-35, 66-69

সম্পবত্তর ক্ষবি/ধ্বংস করা (িািযি অথিা িার প্রযচষ্টা)

পৃষ্ঠা

29

বিঘ্নসৃবিকারী আচরণ (অযন্কক্ষণ িযর কথা িলা, সঘাডযদৌযডর ওপর জু়ো সখলা ইিযামদ)

পৃষ্ঠা

35

বিিৃঙ্খো সৃবি (সশ্রণীকযক্ষ এিং/অথিা স্কু যল)

পৃষ্ঠা

37

রপািাকবিবি

পৃষ্ঠা

43-44, 75-76

মাদকদ্রিয (সিআইমন্/কৃ মত্রির্াযি বিমর দ্রিয, িাদকদ্রযিযর িি সদখযি অথিা ডাক্তার েুপামরশ কযরন্ এিন্ ওর্ুিপত্র)

পৃষ্ঠা

27-29

মাদকদ্ররিযর সরঙ্গ সম্পকিযুক্ত উপকরণ (কাগজ, পাইপ, মক্লপ, িযাগ, অন্যান্য েম্পমকিি মজমন্েপত্র)

পৃষ্ঠা

28-29

রযাগারযাগ রক্ষাকারী বিদুযবিি সরোম (সেলযোন্, সপজার ইিযামদ)

পৃষ্ঠা

24, 33

িুেম
ু করর আদা়ি করা

পৃষ্ঠা

29, 33

িাবিমূেক পদরক্ষপ গ্রহণ করার িযথি িা

পৃষ্ঠা

38

বমথযা িরুবর বররপাটি (অমি েিকীকরণ েরঞ্জাি সটযন্ িরা, সিাি িারার র়্ে সদখাযন্া অথিা 911-এ কল করা)

পৃষ্ঠা

37

মারবপট/িরীর িযিহার করর ঝগডাঝাুঁটি িা িচসা

পৃষ্ঠা

31

অবিকাণ্ড (উযেশযিূলকর্াযি আগুন্ লাগাযন্া, আগুন্ িরাযন্া)

পৃষ্ঠা

29

িাবে়িাবি

পৃষ্ঠা

42

িু়িা রখো

পৃষ্ঠা

40

দেিেভারি সংগঠিি বক্র়িাকোপ (মন্পীডন্, প্রমিমহংো, মন্য়োগ, সপাশাক, উপকরণ)

পৃষ্ঠা

37, 69

িন্দুক (মপিল, রাইযেল, মি.মি., সছাযটা গুমল, েযামক্সমিমল অথিা অমিকল অন্ুরূপ)

পৃষ্ঠা

25

হ়িরাবি (জামিগি, সগাষ্ঠীগি, প্রমিিন্ধকিাজমন্ি, সযৌন্ অমর্িুখীন্িাজমন্ি, মলেমর্মিক পমরচ়েজমন্ি)

পৃষ্ঠা

33-35, 66-69

রগােমাে করা

পৃষ্ঠা

33-35, 66-69

ছাত্রছাত্রী/স্কু রের কমী/অবিবথরদর আঘাি করা/িারীবরক সংস্পিি

পৃষ্ঠা

26-27

িিাক্তকরণ কািি

পৃষ্ঠা

43
7

অিুপযুক্ত রযৌি আচরণ

পৃষ্ঠা

42-43

অিােীিভারি িরীর উন্মুক্ত রাখা

পৃষ্ঠা

42-43

বিশ্বারসর সরঙ্গ গ্রহণ করা হ়ি এমি পদাথি

পৃষ্ঠা

27-29

অিািযিা (প্রিু যির সদও়ো, সহাঁ যট চযল যাও়ো, আযদশ অন্ুেরণ ন্া করা)

পৃষ্ঠা

35

মাদকদ্রিয বিবক্র/িিরির অবভপ্রা়ি

পৃষ্ঠা

27

স্কু রের কমীরদর সরঙ্গ উরেিযমূেক িারীবরক সংস্পিি

পৃষ্ঠা

26

স্কু রের কমীরদর সরঙ্গ উরেিযমূেক িারীবরক সংস্পিি যার েরে ক্ষবি হর়িরছ

পৃষ্ঠা

26-27

ইিাররিট/ইিাররিট িযিহার

পৃষ্ঠা

24, 33-35

ভ়ি রদখারিার িিয পদরক্ষপ

পৃষ্ঠা

33, 37

োবথ মারা

পৃষ্ঠা

31

ছু বর/ক্ষু র/িাক্স কাটার যন্ত্র

পৃষ্ঠা

25

স্কু রের কযাম্পারস রঘারারেরা করা/স্কু রের সম়ি রপবরর়ি যাও়িার পরর অিিুরমাবদি প্ররিি

পৃষ্ঠা

41-42

মাবরহু়িািা

পৃষ্ঠা

27-29

ওষুিপত্র

পৃষ্ঠা

28-29

বমথযা িণি িা (প্রিারণা, মিথযা িলা অথিা মিথযা মিিৃি/িথয সদও়ো)

পৃষ্ঠা

42

রাসা়িবিক পদারথি র অপিযিহার

পৃষ্ঠা

27

অশ্লীে সামগ্রী/অঙ্গভবঙ্গ

পৃষ্ঠা

37-38

কযাম্পারস গাবড দাুঁড কবরর়ি রাখা (গামড রাখা এিং/অথিা যান্িাহন্ চলাচল েংক্রান্ত মিমি লঙ্ঘন্)

পৃষ্ঠা

41

কামবক্র়িার বিিরণ-সংিবেি অশ্লীে িই, চেবিত্র

পৃষ্ঠা

37-38

মাদকদ্রিয সরঙ্গ রাখা

পৃষ্ঠা

27-28

চু বর করার সম্পবত্তর অবিকার

পৃষ্ঠা

29-30

রঙ্গিামািা

পৃষ্ঠা

37

বিক্ষািিীিী (স্থান্ী়ে এিং মডমিক্টিযাপী)

পৃষ্ঠা

40-41

অপবিত্র িাকয িো, গাোগাবে করা, অশ্লীে এিং/অথিা মযি াদাহাবিকর ভাষার িযিহার

পৃষ্ঠা

37-38

রিপররা়িাভারি গাবডর িযিহার

পৃষ্ঠা

41

িারিার আইি েঙ্ঘি

পৃষ্ঠা

35

দাঙ্গা অথিা বিিৃঙ্খো

পৃষ্ঠা

40

িাকাবি

পৃষ্ঠা

37

রূঢ়/অিমািিাকর আচরণ

পৃষ্ঠা

29-30

অিুপযুক্ত রমরসি/ছবি/বভবিও (রসক্সটিং) পাঠারিা

পৃষ্ঠা

35

প্রিাসক/বিক্ষক-বিবক্ষকা/কমীরদর বিরদি ি অিুসরণ িা করা

পৃষ্ঠা

24, 33

রযৌি হ়িরাবি/মন্তিয/সুবিিাদাি

পৃষ্ঠা

42-43

রগাুঁিাগুুঁবি/রঠোরঠবে করা

পৃষ্ঠা

31

শুিু মাররিার

পৃষ্ঠা

31

ক্লাস পাোরিা/অিুমবি ছাডাই স্কু রের কযাম্পাস রছরড চরে যাও়িা

পৃষ্ঠা

36

অিযরদর গার়ি থুিু রদও়িা

পৃষ্ঠা

37

স্কু রে ছবি/বভবিও রিাো

পৃষ্ঠা

24, 33,70

সন্ত্রাসিারদর ভ়ি রদখারিা (স্কু লযক র়্ে সদখাযন্া)

পৃষ্ঠা

37

চু বর (িািযি অথিা চু মরর প্রযচষ্টা)

পৃষ্ঠা

29-30

হুমবক অথিা ভ়ি রদখারিা (কিী অথিা ছাত্রছাত্রী)

পৃষ্ঠা

30, 33-35

বিবিসপত্র রছাুঁডা

পৃষ্ঠা

44

িামাক (মেগাযরট, মেগার, মচিাযন্া যা়ে এিন্ িািাক, ই-মেগাযরট, ন্েয, িািাকজাি পণয)

পৃষ্ঠা

24
8

অিবিকার প্ররিি

পৃষ্ঠা

41-42

অবিরাপদ পদরক্ষপ

পৃষ্ঠা

44

মাদকদ্রিয িযিহার/িার প্রভারি থাকা

পৃষ্ঠা

27-28

ধ্বংসাত্মক বক্র়িাকোপ

পৃষ্ঠা

29

রমৌবখক বিররাবিিা/প্রররাচিাদা়িক আচরণ/িচসা

পৃষ্ঠা

30-31

অস্ত্রিস্ত্র

পৃষ্ঠা

25-26
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DeKalb কাউবি স্কু ে বিবিক্ট
2017-2018 চাবরবত্রক বিবিিযসমূহ
“সকাযন্া িযমক্তর চমরযত্রর চূ ডান্ত রূপ সদও়োর দাম়েত্ব িাাঁর মন্যজর।”
-অযান্ ফ্র্যাঙ্ক
িূল বন্মিক িূলযযিািগুমল সিাো, যত্ন সন্ও়ো এিং সেগুমল কাযজ লাগাযন্ার সক্ষযত্র িান্ুর্যক োহাযয করার ইিাকৃ ি প্রযচষ্টাই হল চামরমত্রক মশক্ষা।
চামরমত্রক মশক্ষার সক্ষযত্র একটি ইিাকৃ ি এিং েিিােীণ উযদযাগ সেই আ়েন্ার কাজ কযর যার িযিয মদয়ে স্কু যলর েি মদকগুমল চামরমত্রক উন্নমির েুযযাগ
সদ়ে।

চাবরবত্রক বিক্ষার উপকার:
•

পাঠক্রযির েিিত্র বন্মিক মির়্েগুমল খমিয়ে সদখার িািযযি চামরমত্রক উন্নমিযি োহাযয কযর

•

ছাত্রছাত্রী, মশক্ষক-মশমক্ষকা এিং কিী, মপিা-িািা এিং জন্যগাষ্ঠীর অংশগ্রহযণ ইমিিাচক এিং বন্মিক পমরযিশ বিমর কযর

•

কীর্াযি িিমিযরাযির মন্রযপক্ষ েিািান্ করা যা়ে, আরও মন্রাপদ এিন্ স্কু ল বিমর করা যা়ে যা র়্ে সদখাযন্া, র়্ে এিং মন্পীডন্ সথযক িুক্ত
এিং মশক্ষাগ্রহযণর জন্য সযখাযন্ পমরযিশ আরও উপযযাগী িা সশখা়ে।

িহান্ হও়োর প্রস্তুমিযি ছাত্রছাত্রীযদর জন্য চামরমত্রক বিমশষ্টযগুমল অপমরহাযি! প্রািি়েস্ক এিং ছাত্রছাত্রী উর্য়েরই উমচি এগুমলর জন্য আদশি বিমর করা
এিং সেই আদশি রক্ষা করা।

সম্মাি, দাব়িত্ব এিং যত্ন
র্াযলা চামরমত্রক আদশি েৃমষ্টর িূল মর্ি

সম্মাি
মন্যজর, অযন্যর এিং েম্পমির প্রমি গর্ীর শ্রদ্ধা সদখাযন্া

দাব়িত্ব
আপন্ার মন্যজর আচরযণর দা়ে িহন্ করা

সিিা
কথা়ে এিং কাযজ েৎ থাকা

যত্নিীে হও়িা
অন্যযদর কলযাযণর প্রমি দৃমষ্ট রাখা

িযা়ি এিং বিররপক্ষিা
েকযলর েযে মন্রযপক্ষ, পক্ষপামিত্বহীন্ এিং ন্যাযয আচরণ করা

িাগবরকত্ব
আপন্ার জন্যগাষ্ঠীযি অিমহি, দাম়েত্বশীল এিং যত্নশীল অংশীদার হও়ো

সাহস
অেুমিিার েম্মুখীন্ হয়েও েঠিক কাজটি করা এিং অন্য েকযলর পমরিযিি মন্যজর মিযিকযক অন্ুেরণ করা

অিযিসা়ি
কাযজ সলযগ থাকা এিং সছযড ন্া সদও়ো। কাজ সশর্ করার সক্ষযত্র দা়েিদ্ধিা, গিি এিং ইমিিাচক দৃমষ্টর্মে প্রদশিন্ করা

আিা
আপমন্ সয েেল হযিন্ সেই মিশ্বাে রাখা
*চমরত্র গঠযন্র মশক্ষা েম্পমকি ি িথযজ্ঞাপক পুমিকা এিং মন্যদি মশকা, DPI
http://www.ncpublicschools.org/docs/charactereducation/handbook/content.pdf
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ছাত্রছাত্রীর আিরণপবপি - ছাত্রছাত্রীর অপিোর, দাপ়িত্ব এবং িাপরপত্রে উন্নপত িুপিো়ি প্রাপ্ত

িাপরপত্রে ববপিষ্ট্যসমূহ

পুমিকা এই মিশ্বােযক েিথিন্ কযর সয স্কু লযক মন্রাপদ এিং েুশৃঙ্খল রাখযি েি কিী এিং ছাত্রছাত্রীযক উপযুক্ত আচরণ এিং
ইমিিাচক চমরযত্রর আদশি রক্ষা করযি হযি। ছাত্রছাত্রীযদর কাছ সথযক কী িরযন্র আচরণ প্রিযামশি সেই েম্পমকি ি মিমি
পডাযি হযি এিং মন্ম্নমলমখি চামরমত্রক বিমশযষ্টযর েযে িান্ান্েই কযর িু লযি হযি।
চাবরবত্রক বিবিিযসমূহ

বিবি

েম্মান্/দাম়েত্ব/যত্ন

অপরাি #1:

িামাক

েম্মান্/দাম়েত্ব/যত্ন

অপরাি #2:

রযাগারযারগর বিদুযবিি সরোম

দাম়েত্ব/যত্ন/ন্াগমরকত্ব

অপরাি #3ক, 3খ:

অস্ত্রিস্ত্র

েম্মান্/দাম়েত্ব/যত্ন

অপরাি #4ক, 4খ:

ইোকৃি িারীবরক বিপীডি

দাম়েত্ব

অপরাি #5ক, 5খ, 5গ,

মাদকদ্রিয/মদ

েিিা/েম্মান্

অপরাি #6ক, 6খ, 6গ:

সম্পবত্ত

েম্মান্/দাম়েত্ব/যত্ন

অপরাি #7ক, 7খ, 7গ,
7ঘ, 7ঙ, 7চ, 7ছ:

ভ়ি রদখারিা/হ়িরাবি/ঠাট্টামস্করা/মারবপট/
িারীবরক আক্রমণ/গার়ি হাি রদও়িা (রিআইবি িারীবরক সংস্পিি )

েম্মান্/দাম়েত্ব/যত্ন

অপরাি #8ক, 8খ:

বিরদি ি অিুসরণ িা করা

দাম়েত্ব/োহে/অিযিো়ে

অপরাি #9:

রিআইবি অিুপবস্থবি/স্কু ে পাোরিা

দাম়েত্ব/োহে/অিযিো়ে

অপরাি #10:

ক্লাস োুঁবক রদও়িা

েম্মান্/দাম়েত্ব/যত্ন

অপরাি #11:

রেণীকরক্ষ বিিৃঙ্খো সৃবি করা

েম্মান্/দাম়েত্ব/ন্াগমরকত্ব

অপরাি #12:

স্কু রে বিিৃঙ্খো সৃবি করা

দাম়েত্ব/েম্মান্/ন্াগমরকত্ব

অপরাি #13:

অপবিত্র িাকয/অরিাভিিা/অশ্লীেিা

দাম়েত্ব/েম্মান্/োহে

অপরাি #14:

িাবিমূেক পদরক্ষপ গ্রহণ করার িযথি িা

দাম়েত্ব/েম্মান্/োহে

অপরাি #15:

দীঘি কােীি বিেম্বিা

দাম়েত্ব/েম্মান্/যত্ন

অপরাি #16:

িারস অসদাচরণ

দাম়েত্ব/েম্মান্/ন্াগমরকত্ব

অপরাি #17:

স্কু রের সমর়ির িাইরর আচরণ

দাম়েত্ব

অপরাি #18:

িু়িা রখো

দাম়েত্ব/েম্মান্/আশা

অপরাি #19ক:

িারিার আইি েঙ্ঘি

দাম়েত্ব/েম্মান্/োহে

অপরাি #19খ:

বিক্ষািিীিীর সম়ি বি়িম েঙ্ঘি

দাম়েত্ব/ন্াগমরকত্ব

অপরাি #20:

গাবড রাখা এিং যািিাহি চোচে সংক্রান্ত বি়িম েঙ্ঘি

েম্মান্/দাম়েত্ব/োহে

অপরাি #21:

ইিিি বিচরণ করা/রিআইবিভারি প্ররিি করা

েিিা/েম্মান্

অপরাি #22:

ভুে িথয রদও়িা

দাম়েত্ব/েম্মান্/যত্ন

অপরাি #23:

অিুপযুক্ত রযৌি আচরণ

দাম়েত্ব

অপরাি #24:

িিাক্তকরণ কািি সংক্রান্ত বিবি েঙ্ঘি

দাম়েত্ব/েম্মান্/ন্াগমরকত্ব

অপরাি #25:

ছাত্রছাত্রীর রপািাক বিবি েঙ্ঘি

দাম়েত্ব/েম্মান্/ন্াগমরকত্ব

অপরাি #26:

অবিরাপদ পদরক্ষপ
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ইন্টারকিনিকনর জপজি়িা স্টু কেন্ট অযাপিিকমন্ট পিরাপমে
পিত্র ে

ররসিন্স টু ইন্টারকিনিন (RtI)
সরেপি টু ইন্টারযর্ন্শন্ (RtI) একটি মশক্ষণ পদ্ধমি যা উপযুক্ত সশ্রণীীকক্ষ মশক্ষার েহা়েিা়ে পডু়োর বশমক্ষক এিং/অথিা িযিহারগি চযাযলঞ্জসী
োডা মদয়ে োিারণ সশ্রণীীকক্ষ মশক্ষার োযথ প্রমিটি পডু়োর মশক্ষযণর প্রয়োজন্সক িান্ান্েই কযর সিাযল। এই মন্মদি ষ্ট সকৌশলযকই ইন্টারযর্ন্শন্
িা হিযক্ষপ িলা হ়ে। যখন্ উপযুক্তিাযন্র পরীক্ষার েলােযলর িযিহার েহ হিযক্ষপ, পয়েন্ট সচক, িথয েংগ্রহ োরমণ এিং/অথিা সশ্রণীীকক্ষ পযিযিক্ষণ
প্রয়োগ করা হ়ে, িখন্ পডু়োযদর মিকাযশর ন্ীমরক্ষণ কযর িাযদর োেযলযর পমরিাপ করা যা়ে।
ইন্টারযর্ন্শন্ হল এক িরযন্র মন্যদি শ যা সকাযন্া পডু়োর মশক্ষণ এিং/অথিা আচরন্গি প্রয়োজন্ পূণি করার লযক্ষয করা হ়ে। হিযক্ষপ হল োিারণ
সশ্রমণকক্ষ মন্যদি যশর েযে আযরকটু সযাগ করা। এই মশক্ষণপদ্ধমিগুযলা র্াযলার্াযি গযির্ণাকৃ ি এিং প্রিাণমর্মিক যা মন্মদি ষ্ট মন্যদি শিূলক সকৌশল ও
সটকমন্ক প্রদান্ কযর। স্কু যলর মদযন্ পডু়োরা ঐমিক, েংযযামজি অথিা অন্য েিয়ে ইন্টারযর্ন্শযন্ অংশ সন়্ে।
আরটিআই িযিহাযর জমজি়ো়ে পডু়োযদর মিকাযশর ন্ীমরক্ষণ করা হ়ে চার-িরী়ে মন্যদি শাত্মক োযপাটি পদ্ধমির িািযযি যাযক িলা হ়ে জমজি়ো েু যডন্ট
অযামচর্যিন্ট মপরামিড অি ইন্টারযর্ন্শন্ (মচত্র ক)। প্রমিটি িযর ইন্টারযর্ন্শন্ প্রদাযন্র মর্মি হল জমজি়ো পারেরিযাি েযান্ডাডি (মজমপএে)-এ
পডু়োযদর োেলয। প্রমিটি উচ্চিাযপর িযর ইন্টারযর্ন্শন্ িৃমদ্ধ পা়ে। সকাযন্া পডু়োর মশক্ষণযক উন্নি করযি মশক্ষণ সকৌশল ও োিন্ী িযিহাযরর জন্য
মিমর্ন্ন িরযন্র মন্যদি শিূলক কাজকিি ও সকৌশল েহজলর্য।
জমজি়ো আরটিআই পদ্ধমির অন্তর্ুি ক্ত িূল উপাদান্:
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1.
2.
3.
4.

চিু ঃিরী়ে সডমলর্ামর িযডল প্রদান্ কযর মশক্ষণ েহা়েিা যা পডু়োযদর প্রয়োজযন্র েযে িান্ান্েই।
প্রিাণ মর্মিক মন্যদি শ হল সকাযন্া মশক্ষযকর সশ্রন্ীকযক্ষর পাঠ পমরকল্পন্ার সকেী়ে মির়্ে।
যমদ মিকাশ ন্ীমরক্ষযণর েলােল সদখা়ে সয একটা পমরিিি ন্ দরকার িাহযল প্রিাণ মর্মিক ইন্টারযর্ন্শন্ িীব্রিা িাডা়ে ।
মিমর্ন্ন িরযন্র চলমি িূলযা়েন্ (পরীক্ষা) িযথযর িযিহার বশমক্ষক এিং অথিা আচরন্গি প্রিযাশা ছুাঁ যি সকান্ পডু়োর োহাযযযর প্রয়োজন্ িা
মন্ণি়ে কযর।
5. পডু়ো িূলযা়েন্ িযথযর ওপর মর্মি কযর মশক্ষণ ইন্টারযর্ন্শযন্র জন্য েম্পদ প্রদান্ করা হ়ে।
আরটিআই সথযক পডু়োরা উপকৃ ি হ়ে কারণ িারািামহক ও অন্িরি পদ্ধমিযি পডু়োসদর পমরিাপ োরা স্কু ল জান্যি পাযর সকান্ পডু়োযদর জমজি়ো
পারেরিযাি েযান্ডাযডি সপৌাঁছযি অমিমরক্ত োহাযযসীর প্রয়োজন্, এর েযল িছর সশযর্ সকান্ ছাত্র িযথি হযি িারপর পযরর মশক্ষািযর্ির জন্য িাযক
োহাযযযর জন্য অযপক্ষা করযি হ়ে ন্া। আরটিআইয়ের সর্িযর, পডু়োযদর বশমক্ষক ও িযিহারগি োেযলয োহাযযযর সক্ষযত্র ইন্টারযর্ন্শযন্র িযিস্থা স্কু ল
খুি েমক্র়ের্াযি কযর। একিার পডু়ো োিারণ সশ্রমণকযক্ষ পারেরিযাযির উন্নমি শুরু করযলই োম্প্রমিকিি সচক পয়েন্টসীর েলােল োরা মিকাশ
ন্ীমরক্ষযণর িািযযি িারািামহক ইন্টারযর্ন্শযন্র প্রয়োজন্ মন্ণি়ে করা হযি।
আরটিআই পদ্ধমিযি েমক্র়ে অংশগ্রহযণর োরা িািা-িা মশশুর মশক্ষা়ে োহাযয করযি পাযরন্ এিং স্কু যল পাঠদান্ ও মশক্ষযণর োেযলযর অংশীদার হযি
পাযরন্। মশশুর সগ্রড িা সকাযেির জন্য িা-িািারা জমজি়ো পারেরিযাি েযান্ডাডিসীর সপজ-এ মগয়ে www.GeorgiaStandards.org পডযি পাযরন্,
মশশুর স্কু ল পারেরিযাি উন্নমিযি কী পথ অিলম্বন্ করা যা়ে িার উপা়ে মজযজ্ঞে করযি পাযরন্, সপযরন্ট কন্োযরসি মশশুর িূলযা়েযন্র মিকাযশর
পযিাযলাচন্া করযি ও প্রশ্ন করযি পাযরন্,, আপন্ার স্কু ল িা সজলা়ে ক্লাশরুি ইন্টারযর্ন্শন্ েম্পযকি িথযেিৃদ্ধ হন্, এিং যমদ আপন্ার মশশু সকাযন্া
ইন্টারযর্ন্শযন্র োহাযয পা়ে িাহযল মিকাযশর আপযডযটর জন্য অন্ুযরাি করুন্ যাযি আপমন্ ইন্টারযর্ন্শন্ কাজ করযছ মক ন্া িা জান্যি পাযরন্।
(জমজি়ো মডপাটিযিন্ট অি এডু যকশন্ সরেপি টু ইন্টারযর্ন্শন্: ইন্েযিিশন্ ের সপযরন্টে, 2009 সথযক গৃহীি)

িপজটিি পবকহপিরাল ইন্টারকিনিনস অযান্ড সাকিাটি (PBIS)
পমজটির্ মিযহমর্রাল ইন্টারযর্ন্শন্ে অযান্ড োযপাটি (PBIS) হল একটি প্রিাণ মর্মিক, উপাি-চামলি পরীমক্ষি সেিও়োকি যা শৃঙ্খলািূলক ঘটন্া হ্রাে
করযি, স্কু যলর েুরক্ষা সিাি িৃমদ্ধযি এিং উন্নি বশমক্ষক েলােযল োহাযয কযর। িামকি ন্ যুক্তরাযের 22,000-এর সিমশ স্কু ল মপমিআইএে প্রণ়েন্ কযরযছ
এিং িাাঁমচয়েযছ অগুমন্ত মন্যদি শাত্মক ঘণ্টা যা এিমন্যি শৃঙ্খলা়ে ন্ষ্ট হি। মপমিআইএে-এর প্রমিজ্ঞা হল সয িারািামহক পাঠদান্, স্বীকৃ মি অথিা মেডিযাযক
মিমশ্রি ছাযত্রর ইমিিাচক িযিহার হ্রাে করযি অপ্রয়োজন্ী়ে শৃঙ্খলা এিং উন্নি উৎপাদন্শীলিা, েুরক্ষা ও মশক্ষযণর পমরযিশন্ বিমর করযি। মপমিআইএে
স্কু লগুযলা একটা িহু-িরী়ে উপা়ে প্রয়োগ কযর প্রমিরক্ষা়ে, শৃঙ্খলািূলক উপাি ও িযিহার মিযির্যণর িূল ন্ীমি সগাটা স্কু লজুযড মিকাশ ঘটা়ে, েি
পডু়োর জন্য স্কু যলর পমরযিশ উন্ন়েযন্ উযেশযিূলক ও িযমক্তগি ইন্টারযর্ন্শন্ কযর। (পমজটির্ মিযহমর়্োর ইন্টারযর্ন্শন্ে ও োযপাটিে, 2009-এর
ওপর ওএেইমপ সটকমন্কযাল অযামেেযান্ট সেন্টার)
স্কু লজুযড সব পডু়োর জন্য িযিহারিূলক েহা়েিা সদও়ো হ়ে। এই োহাযযযর পদ্ধমি েি পডু়োযক সদ়ে োিামজক বন্পুণয মন্যদি শ, ইমিিাচক ও েমক্র়ে
শৃঙ্খলা, োিামজক িযিহার প্রিযাশা, েমক্র়ে ন্জরদামর ও িমন্টমরং, ইমিিাচক স্বীকৃ মি, স্পষ্ট ও েংযশািন্িূলক শৃঙ্খলা ও িা-িািার প্রমশক্ষণ ও েিন্ব়ে।
িা-িািারা মরযপাটি কযরযছন্ সয স্কু যল িাাঁযদর প্রিান্ মচন্তা হল মশশুর েুরক্ষা (মন্য়েলেন্ গযামট্ট, েযািযিমর-ব্রুেন্াহন্, এিং সন্লেন্, 2007)। স্কু যল
চযাযলমঞ্জং িযিহার মিিৃ ি মিমিন্ন ক্লাশরুি িযিহার সথযক শারীমরক মহংো পযিন্ত এগুযলা েিই েুরক্ষা েম্পমকি ি এিং এগুযলা পাঠদান্ ও মশক্ষযণ িািার েৃমষ্ট
কযর। মশক্ষক ও িা-িািা উর্য়েই এই উযেগ র্াগ কযরযছন্। সকাযন্া ছাত্র িা পমরমস্থমির স্বল্পস্থা়েী েিািাযন্র মিশ্র উপায়ের ওপর মন্র্ি র ন্া কযর
স্কু লগুমলর উমচি েমক্র়ে উপায়ে সোকাে করা মন্ণি়ে, মশক্ষাদান্ ও েি স্কু যল পডু়োযদর উপযুক্ত িযিহার ছমডয়ে মদযি ক্লাশরুি, লাঞ্চরুি, সরেরুি
সখলার িাঠ েহ েিিত্র। পমজটির্ মিযহমর্রাল ইন্টারযর্ন্শন্ অযান্ড োযপাটি িা মপমিআইএে স্কু লযক োহাযয কযর কাযিকরী পমরযিশন্ রচন্া করযি যা েি
পডু়োর জন্য মশক্ষাদান্ ও মশক্ষণ িৃমদ্ধ করযি। (জমজি়ো মডপাটিযিন্ট অি এডু যকশন্, মজএমপমিআইএে)
স্কু ল-জুযড দশটি গুরুত্বপূণি উপকরণ, ির1 PBIS অন্তর্ুি ক্ত PBIS টিি ও ন্ীমি, পমরষ্কার প্রিযাশা ও ন্ীমি, মশক্ষাদাযন্র িযিহার, ডাটা এন্মট্র ও
মিযির্ণ, স্বীকৃ মি (মেডিযাক), কাযিকরী শৃঙ্খলা প্রণামল, েযাকামি কমিটযিন্ট, প্রণ়েন্, সশ্রমণকক্ষ ও িূলযা়েন্।
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(জবজি ়ো বিপাটিযমন্ট অব্ এিু যকশন, GaPBIS)

পুিঃস্থাপরির অিুিীেি
একজন্ ছাযত্রর োরা ছাত্র আচরণমিমি লঙ্ঘযন্র েযল স্কু যলর পমরযিশ ও েংস্কৃ মিযি মিরূপ প্রর্াি কাটিয়ে উঠযি অথিাৎ স্কু যলর পমরযিশ উন্ন়েযন্র লযক্ষয
মডকাল্ব কামন্ট স্কু ল মডমিক্ট ন্িু ন্, অমর্ন্ি একটি পন্থা কাযজ লামগয়েযছ ~ ছাযত্রর অমিকার, দাম়েত্ব ও চমরত্র মিকাযশর হিপুমিকা-সকই পুন্ঃস্থাপযন্র
অন্ুশীলন্ িযল অমর্মহি করা হয়েযছ।োিারণর্াযি েংমিষ্ট অন্যা়েকারী ছাত্রযক শামি সদও়োর পমরিযিি েংঘটিি ক্ষমির েংযশািন্ ও েুেম্পকি স্থাপযন্র
োরা েংঘাি ও উযিজন্া মন়্েন্ত্রণ করযি এিং েিিজন্ীন্ মিকাযশর উযেশযই হযলা পুন্ঃস্থাপন্ অন্ুশীলযন্র লক্ষয।
পুন্ঃস্থাপযন্র অন্ুশীলন্ োহাযয কযর:
•
•
•
•
•
•

অপরাি, মহংো ও র্ীমি প্রদশিন্ হ্রাে কযর,
িান্ুযর্র িযিহাযর উন্নমি োিন্ কযর,
ন্াগমরক েিাজযক শমক্তশালী কযর,
প্রর্ািশালী সন্িা বিমর কযর,
েম্পকি পুন্রুদ্ধার কযর এিং
ক্ষমি েংযশািন্ কযর।[1]

তকযযর উৎসয দয আযমবরকান সেিাযরশন অব্ টিচাসি।
http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources

যারা আঘাত সপয়েযছ এব্ং যারা ক্ষবত সািন কযরযছ তাযদর মযিয ভ্াব্বব্বনম়ে িচাযর সহা়েক হ়ে এই আন্তবরক অনুশীলন।পাশাপাবশ এটি বহংসার দ্বারা
ক্ষবতগ্রি ব্যবি ও অনযা়েকারী কীভ্াযব্ িভ্াবব্ত হয়েযছ এব্ং সম্পকি ও ক্ষবত কীভ্াযব্ সমরামবত করা সম্ভব্ তা আযলাচনা করার সুযযাগও কযর সদ়ে।
এটি হযলা বশকার-সংযব্দনশীল একটি পন্থা যা সংবিষ্ট ক্ষবতগ্রি ব্যবিযক বহংসার সমাকাবব্লা করযত একটি সবি়ে ভ্ূ বমকা গ্রহযণ উৎসাহ
সযাগা়ে।পাশাপাবশ এটি ক্ষমা িাথিনা কযর, চু বরর সম্পবি বেবরয়ে বদয়ে, জনযসব্া কযর অথব্া ক্ষবতপূরযণর মািযযম ক্ষবত পুবিয়ে সদও়োর দাব়েত্ব গ্রহযণ
অনযা়েকারীযকও উৎসাবহত কযর।। ক্ষবতগ্রযির সন্তুবষ্ট এব্ং অনযা়েকারীর জব্াব্বদবহর জনয এটি সব্িযেষ্ঠ হয়ে উেযত পাযর।
লংঘন, পবরণবত ও ক্ষবতপূরযণর সমাকাবব্লা়ে পবরকাোযমাগত, বলবখ্ত সভ্া়ে পুনঃস্থাপন সযেলন চলাকালীন সময়ে ক্ষবতগ্রি ও অনযা়েকারী উভ়্েপযক্ষর
পবরব্ার ও ব্ন্ধু, কমী এব্ং নাগবরক সভ্ার অনযানয সদসযযদর সেচ্ছা়ে অংশগ্রহণ করযত হযব্। সেলযনর সহা়েকযদর সভ্ার আয়োজন কযর বলবখ্ত তথয
পাে করার পাশাপাবশ সযেলযনর উপর দৃবষ্ট বনব্দ্ধ রাখ্যত হযব্, বকন্তু সযেলযনর েলােল গেযন উযেশযিযণাবদতভ্াযব্ সবি়েভ্াযব্ অংশগ্রহণ করযত
পারযব্ন না। ক্ষবতকারযকর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষবতর সমাকাবব্লা করযত এব্ং িয়োজনী়ে ক্ষবতপূরযণর জনয সযৌথভ্াযব্ গ্রহণযযাগয ঐকমযতয সপৌৌঁছনই হযলা
সযেলযন অংশগ্রহণকারীযদর লক্ষয।

ও়োচযটল, সটি. ‘‘পুনঃস্থাপন বনিিারণ’’।পুনঃস্থাপন অনুশীলযনর আন্তজি াবতক িবতষ্ঠান। 2012 সাযলর 11 জুলাইয়ে সংগৃহীত।
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আিরণগত রেৌিল, িৃঙ্খলামূলে বযবস্থা, এবং সংপিষ্ট্ িপরপস্থপত
একজন ছাযত্রর অযশাভ্ন আচরণ সংযশািন করযত এব্ং বব্দযা়েতবনক সমাযজর একজন দাব়েত্বশীল নাগবরক হও়োর জনয সংবিষ্ট ছাত্রযক
উৎসাবহত করযত িগবতশীল শৃঙ্খলার পবরকল্পনা করা হয়েযছ। অগ্রহণযযাগয আচরযণর বব্পরীযত েচ্ছ ও সুষ্ঠু পবরণবত িবতষ্ঠা করযত এই
িগবতশীল শৃঙ্খলা ছাত্রযদর ইবতব্াচক আচরণ তু যল িরযব্; এব্ং যা গ্রহণযযাগয ন়ে তা ব্যাখ্যা করযব্। অগ্রহণযযাগয আচরযণর তীব্রতা, স্কু যলর
পবরযব্যশ এর িভ্াব্, ছাত্রটির ব়্েস ও মান, ছাত্রটির অনুশাসনমূলক অতীত ইবতহাস এব্ং অনযানয িাসবিক বব্ি়েগুবলর অনুপাযত শৃঙ্খলামূলক
ব্যব্স্থা পবরচাবলত হ়ে।
ছাত্রযদর এমন িরযনর সমসযা সমািাযন সাহাযয করযত স্কু যলর শৃঙ্খলা িবি়ো়ে সমথিন িবি়োর যথাযথ বব্যব্চনা অন্তভ্ুি ি করা উবচত। এই
ব্যব্স্থাগুবল অন্তভ্ুি ি করা সযযত পাযর, বকন্তু ছাত্র সমথিন সগাষ্ঠী, ইবতব্াচক আচরণগত সমথিন, স্কু যলর পরামশিদাতার সাহাযযয কাউযিবলং,
সামাবজক কাযজ স্কু লযক জব়িত করা, স্কু যলর বরযসাসি অাাবিকাবরযকর বরযপাটি, ব্যব্হার, উপবস্থবত ও অযাকাযিবমক চু বি অথব্া পবরকল্পনা,
সিীসাথীর মিযস্থতা এব্ং িবতযরািী কমিসূবচগুবলর ব্যাপাযর সকাযনা সীমাব্দ্ধতা থাকা উবচত ন়ে। এই অপরািগুবলর মযিয বনবিদ্ধ আচরযণর
সপ্তম (7) মাত্রার একটি পবরসীমা আযছ। িযতযকটি অপরাযির হিযক্ষযপর পাশাপাবশ বনলম্বন ও ব্বহষ্কার সহ পবরণাযমর একটি পবরসীমা িদান
কযর।
িযতযকটি ছাত্র আচরণবব্বির লঙ্ঘযনর সক্ষযত্র নীযচ উযেবখ্ত একটি ব্যের দ্বারা–ছাত্র অবিকার ও দাব়েত্ব এব্ং চবরত্র বব্কাশ হিপুবিকা অনুসরণ
করা হয়েযছ। িযতযকটি লঙ্ঘযনর জনয সব্িবনম্ন ও সব্িাবিক পবরণাম বনযদি বশত করা হয়েযছ। ছাকত্রর বযপতক্রমিমী পিক্ষা িদ্ধপতগুপল অবিযই
প্রক়িাগ েরকত হকব।
ছাত্রযদর সছাট সছাট অেদাচরযন্র সক্ষযত্র পিক্ষে োরা মন্িিামচি রেৌিল বযবহার েরা উপিত। বব্বি লঙ্ঘন ও অেদাচরণ
সমাকাবব্লার জনয িযিহৃি রেৌিলগুপল বশক্ষসকর বলযখ্ রাখা উমচৎ। যবদ বশক্ষার পবরযব্যশর সক্ষযত্র 1-িরী়ে লঙ্ঘসন্র পুনরাব্ৃবি ঘযট
অথব্া যযথষ্ট পমরিাযন্ ঘযট, তাহযল পিক্ষে োরা মন্িিামচি রেৌিলগুমল বযবহার কযর এটি পরিিী িযর উন্নীত করা সযযিপাযর। ির 1এ (িৃষ্ঠা 12-13) আরটিআই-এর িািযযি িয়োজনী়ে সকৌশল ও ইবতব্াচক আচরণগত হিযক্ষপ ও সমথিন সদও়ো হযব্।

শুিুমাত্র ছাকত্রর উির প্রিাব পবিারোরী আিরকণর উদাহরণ

ির 1

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

সেবণকযক্ষর ব্াইযর িাকা
অনুপযুি সকালাহল
চু ইং গাম
সপবিযল চাপ
বনযজর উপর সলখ্া
সেবণকযক্ষ সখ্লনা বদয়ে সখ্লা
সিযস্কর উপর সলখ্া
আসযন না থাকা
সেবণর জনয ততবর না হও়ো
সাইিব্ার কযথাপকথন
দাব়েত্বহীন আচরণ
কাযজর পবরব্যতি আৌঁকা
ক্লাযশ িীরগবত
এযকর পর এক বশক্ষযকর সমাযলাচনা
ঘযানঘযান করা
স্কু যল টু বপ পরা
দাযনর ‘আচরণ’, সচাখ্ সঘারাযনা, ভ্ারী দীঘিশ্বাস, দাৌঁত সচািা
অননুযমাবদত সময়ে খ্াব্ার গ্রহণ

আিরণ পন়িন্ত্রকণর রেৌিল: প্রক়িাজকন ছাত্র ও অনযানয বযপিকদর সকে আকলািনা েরকত হকব; পিক্ষা়িতপনে সাফলয অজিকনর
লকক্ষয সম্পেি স্থািন েরকত হকব; প্রতযািা পনক়ি আকলািনা েরকত হকব; রেপণেকক্ষর িদ্ধপত ও প্রতযাির ির্ি াকলািনা েরকত হকব;
রিাকের সংস্পিি রােকত হকব; সাপন্নিয লাি েরকত হকব; উচ্চিরী়ি তত্ত্বাবিাকনর বযবস্থা েরকত হকব; রমৌপেেিাকব সতেি েরকত
হকব; প্রতযািযামূলে প্রাে-পিক্ষাদাকনর বযবস্থা যােকত হকব।
পন়িমানুবতীতার পবেল্পগুপল অন্তিুি ি েরা রর্কত িাকর: সমক়ির রিকেও রেপণেকক্ষ যাো; রেপণেকক্ষ বন্ধু োছ রযকে দূকর যাো;
সুকর্াগ হ্রাস; গিীর পিন্তা িাবনার পিট; আসন িপরবতিন েরা; অপিিাবকের সকে রর্াগাকর্াগ; উির্ুি আিরণ মজবুত েরা ;
তীব্রতাবৃপদ্ধর রেৌিল; ও আিরণ িুনিিালনা েরা। ছাকত্রর বযপতক্রমী পিক্ষা িদ্ধপত অবিযই প্রক়িাগ েরকত হকব। ছাকত্রর িৃযে
পিক্ষা িপরেল্পনা (আইইপি) অযবা 504 িপরেল্পনার জনয িৃষ্ঠা 79-85 রদেুন।
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ির 2 বব্বি লঙ্ঘযনর মযিয এমন বকছু মিমি লঙ্ঘন অন্তভ্ুি ি আযছ যা ির 1-এর সচয়েও িকৃ বতগতভ্াযব্ সব্শী তীব্র এব্ং সেবণকযক্ষর বনযদি শ
ও/অথব্া স্কু ল অথব্া ব্াযসর সুশঙ্খ
ৃ ল কাযিকলাযপর মযিযও এটি হিযক্ষপ কযর। এই মিমি লঙ্ঘযনর মযিয সামানয অেদাচরন্ এব্ং ব্যবি অথব্া
সম্পবির বব্রুযদ্ধ অযশাভ্নী়ে আচরণ অন্তভ্ুি ি থাকযলও তা অনযানযযদর োস্থয, বনরাপিা, ও মিযলর জনয গুরুতর বব্পযদর কারণ ন়ে। ির
1-এ হিযক্ষপ পদ্ধমিযি োডা সদও়োর িািযযি প্রয়োজন্ী়ে সকৌশল এিং মন্মিি আচরন্গি হিযক্ষপ ও েহা়েিা প্রদান্ করা হযি
এিং িা ন্মথর্ু ক্ত করা হযি।
ির 2 (িৃষ্ঠা 12-13)-এ মীমাংসা িবি়োর িবতবি়োর মািযযম িয়োজনী়ে সকৌশল ও আচরণগত
ইবতব্াচক মিযস্থতা ও সহা়েতা িদাযনর পাশাপাবশ নবথভ্ু িও করা হয়েযছ। যবদ অনযানযযদর োস্থয, বনরাপিা, অথব্া মিযলর সক্ষযত্র এই আচরণ
বব্পজ্জনক হ়ে তাহযল এর তীব্রতা অথব্া অেদাচরযন্রউপর বভ্বি কযর ির 2-এর বনবদি ষ্ট লঙ্ঘনগুবল ির 3 মিমি লঙ্ঘন অথব্া আরও উচ্চিযর
উন্নীত করা হযত পাযর।

অকনযর পিক্ষা গ্রহকণ বযাঘাত সৃপষ্ট্ েরার মকতা আিরকণর উদাহরণ:

ির 2

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

স্পশি করা
সখ্াৌঁচা সদও়ো
আসব্াব্পযত্রর উপর দাৌঁ়িাযনা
অনব্রত কথা ব্লা
আসন সথযক দূযর থাকা এব্ং অযনযর বশক্ষাগ্রহযণ ব্ািা সদও়ো
অনুপযুি সচ়োর আচরণ
িারাব্াবহকভ্াযব্ বনযদি শাব্বল অনুসরণ না করা
সীমাহীনভ্াযব্ সসল সোন এব্ং আই-পি সহ অননুযমাবদত তব্দুযবতন যন্ত্র ব্যব্হার
দূযর সদৌয়ি যাও়ো ও সেবণকক্ষ সছয়ি যাও়ো
সেবণকযক্ষর সভ্তযর বজবনসপত্র ছুৌঁ য়ি সেলা
গুরুজনযদর িবত অসোনজনক ব্াকয ব্যব্হার (সযমন আবম সতামাযক ঘৃণা কবর, তু বম জঘনয, এটি জঘনয, আবম কযরবছ!)
বশক্ষকযদর িবত বচৎকার করা
রাগ/ব্দ সমজাযজর ভ্াব্ভ্বিযত আসব্াব্পযত্র িাক্কা অথব্া লাবথ সদও়ো
ব্াযস অযশাভ্নীচ আচরণ
জু়ো সখ্লা

আিরণ পন়িন্ত্রকণর রেৌিল: পিক্ষা়িতপনে সাফলয অজিকনর লকক্ষয সম্পেি স্থািন েরকত হকব; প্রতযািা পনক়ি আকলািনা েরকত
হকব; রেপণেকক্ষর িদ্ধপত ও প্রতযাির ির্ি াকলািনা েরকত হকব; রিাকের সংস্পিি রােকত হকব; সাপন্নিয লাি েরকত হকব; উচ্চিরী়ি
তত্ত্বাবিাকনর বযবস্থা েরকত হকব; রমৌপেেিাকব সতেি েরকত হকব; প্রতযািযামূলে প্রাে-পিক্ষাদাকনর বযবস্থা যােকত হকব;
িরামিি পদকত হকব; রেপণেক্ষ/িৃযে আিরণ পন়িন্ত্রকণর িারণাগুপলর জনয গুণমান িকরর দল/স্কু ল োউকন্সলর/স্কু ল
মকনাপবজ্ঞানীর সকে িরামিি েরকত হকব; িুনরুদ্ধাকরর অনুিীলন; ইপতবািে-সামাপজে আিরকণর পিক্ষা দান েরকত হকব; এবং
স্ব-পন়িন্ত্রকণর সাহাকর্য ছাত্রকদর িশ্চাদিসরকণর জনয পনরািদ স্থাকনর বযবহার েরকত হকব।
পন়িমানুবতীতার পবেল্পগুপল অন্তিুি ি েরা রর্কত িাকর: সমক়ির রিকেও রেপণেকক্ষ যাো; রেপণেকক্ষ বন্ধু োছ রযকে দূকর যাো;
সুকর্াগ হ্রাস; গিীর পিন্তা িাবনার পিট; আসন িপরবতিন েরা; অপিিাবকের সকে রর্াগাকর্াগ; উির্ুি আিরণ মজবুত েরা ;
তীব্রতাবৃপদ্ধর রেৌিল; ও আিরণ িুনিিালনা েরা; আিরকণর সম্মপত; স্কু কলর রিতকর সামপ়িে পবরাম রদও়িা; নযা়ি িুনঃস্থািন
েরা; এবং আিনার গুণমান সম্পন্ন দকলর সহা়িতা়ি সমসযার সমািান েরকত হকব। ছাত্র, অপিিাবে, পিক্ষে, অযবা অনযানয
অিযন্তরীণ সহা়িতার মািযকম অপতপরি আিরণ পন়িন্ত্রণ েরকত সংকিািনী রেৌিল বযবহার েরা উপিত। ছাকত্রর িৃযে পিক্ষা
িপরেল্পনা (আইইপি) অযবা 504 িপরেল্পনার জনয িৃষ্ঠা 79-85 রদেুন।
ির 3 বব্বি লঙ্ঘযনর মযিয এমন বকছু মিমি লঙ্ঘন অন্তভ্ুি ি আযছ যা ির 2-এর সচয়েও িকৃ বতগতভ্াযব্ সব্শী তীব্র এব্ং সেবণকক্ষ, স্কু ল অথব্া
ব্াযসর সুশঙ্খ
ৃ ল কাযিকলাযপর মযিযও এটি হিযক্ষপ কযর। এই লঙ্ঘযনর মযিয সম্পকিহীন কাযজর পুনরাব্ৃবি অথিা ব্যবি অথব্া সম্পবির বব্রুযদ্ধ
অেদাচরন্ এিং অপিযিহার এব্ং বশক্ষাগ্রহযণ ব্ািা অথব্া অনযানযযদর োস্থয, বনরাপিা, ও মিযলর জনয গুরুতর বব্পযদর কারণও অন্তভ্ুি ি

ির 3

আযছ।
ির 1-এ হিযক্ষপ পদ্ধমিযি োডা সদও়োর িািযযি প্রয়োজন্ী়ে সকৌশল এিং মন্মিি আচরন্গি হিযক্ষপ ও েহা়েিা
প্রদান্ করা হযি এিং িা ন্মথর্ু ক্ত করা হযি।
ির 2 এবং ির 3 (িৃষ্ঠা 12-13)-এ মীমাংসা িবি়োর িবতবি়োর মািযযম
িয়োজনী়ে সকৌশল ও আচরণগত ইবতব্াচক মিযস্থতা ও সহা়েতা িদাযনর পাশাপাবশ নবথভ্ু িও করা হয়েযছ। যবদ স্কু যলর পবরযব্শ, অথব্া
োস্থয, বনরাপিা, অথব্া সম্পবির সক্ষযত্র এই আচরণ গুরুতর ব্ািার সৃবষ্ট কযর তাহযল এর তীব্রতা অথব্া অেদাচরযন্র িসযির উপর বভ্বি কযর
ির 3-এর বনবদি ষ্ট লঙ্ঘনগুবল ির 4 মিমি লঙ্ঘন অথব্া আরও উচ্চিযর উন্নীত করা হযত পাযর।
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সুিৃঙ্খল িপরকবকির উির প্রিাবপবিারোরী আিরকণর উদাহরণ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 অথব্া 2 সয সকাযনা ির যা বশক্ষযকর অবতবরি সম়ে গ্রহণ কযর এব্ং ছাত্রযদর বশক্ষাগ্রহযণর সম়ে নষ্ট কযর।
গুরুজনযদর বব্রুযদ্ধ কথা ব্লা
অনযযদর সেবণকযক্ষ বজবনসপত্র ছুৌঁ য়ি সেলা
বমযথয ব্লা
িতারণা করা
জাবল়োবত করা
মারামাবর (সািারণ আিমণ)
অনুপযুি কথা ব্লা
িাক্কা সদও়ো
স্কু যল বব্শৃঙ্খলা সৃবষ্ট করা
হুমবক/হ়েরাবন/যাতনা সদও়ো
সিীসাথী/গুরুজনযদর িবত অসোনজনক আচরণ
অনুমবত ছা়িা সেবণকক্ষ সছয়ি চযল যাও়ো
জানলা়ে শব্দ করা
স্কু যলর সম্পবি ভ্াংচু র করা
সীমাহীনভ্াযব্ সসল সোন এব্ং আই-পি সহ অননুযমাবদত তব্দুযবতন যন্ত্র ব্যব্হার
স্কু যলর সময়ে/স্কু ল সথযক দূযর ব্াইযর পবরচালনা
অসুরবক্ষত কাযিাব্বল

আিরণ পন়িন্ত্রকণর রেৌিল: আিরকণর িতি; আটে েরার বযবস্থা; স্কু কলর রিতকর মিযস্থতা; িরামিি পদকত হকব; অপিিাবকের
োকছ পন়িমানুবপতিতার সতেীেরণ পিঠি িাঠাকত হকব; ররফাকরল প্রপক্র়িা; িুনঃস্থািকনর অনুিীলন; অনুসরণ েরা; মাদেদ্রবয
বযবহার না েরার পিক্ষা; এবং পহংস্রতার পিক্ষা।
পন়িমানুবতীতার পবেল্পগুপল অন্তিুি ি েরা রর্কত িাকর: পিক্ষামূলে মপেউল সহ 1-3 পদকনর জনয স্কু কলর রিতকর সামপ়িে
পবরাম।ছাকত্রর বযপতক্রমী পিক্ষা িদ্ধপত অবিযই প্রক়িাগ েরকত হকব। ছাকত্রর িৃযে পিক্ষা িপরেল্পনা (আইইপি) অযবা 504
িপরেল্পনার জনয িৃষ্ঠা 79-85রদেুন।
গুরুতর অেদাচরন্ কমিকাযের মযতা বকছু লঙ্ঘন ির 4 বব্বি লঙ্ঘযনর মযিয অন্তভ্ুি ি থাকযলও িকৃ বতগতভ্াযব্ একই িরযনর অযশাভ্নী়ে
আচরযণর পুনরাব্ৃবি, স্কু যলর পবরযব্যশ গুরুতর ব্ািা, োস্থয, বনরাপিা, অথব্া সম্পবির সক্ষযত্র হুমবকর িযিয তা সীমাব্দ্ধ ন়ে। ির 1-এ
হিযক্ষপ পদ্ধমিযি োডা সদও়োর িািযযি প্রয়োজন্ী়ে সকৌশল এিং মন্মিি আচরন্গি হিযক্ষপ ও েহা়েিা প্রদান্ করা হযি এিং
িা ন্মথর্ু ক্ত করা হযি।
অেদাচরযন্র তীব্রতা অথব্া িসযির উপর বভ্বি কযর ির 4-এর বনবদি ষ্ট লঙ্ঘনগুবল ির 5 মিমি লঙ্ঘন
অথব্া আরও উচ্চিযর উন্নীত করা হযত পাযর।

সুিৃঙ্খল িপরকবকির উির প্রিাবপবিারোরী আিরকণর উদাহরণ:

ির 4

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 অথব্া 2 সয সকাযনা ির যা বশক্ষযকর অবতবরি সম়ে গ্রহণ কযর এব্ং ছাত্রযদর বশক্ষাগ্রহযণর সম়ে নষ্ট কযর।
গুরুজনযদর বব্রুযদ্ধ কথা ব্লা
অনযযদর সেবণকযক্ষ বজবনসপত্র ছুৌঁ য়ি সেলা
বমযথয ব্লা
িতারণা করা
জাবল়োবত করা
মারামাবর (সািারণ আিমণ)
অনুপযুি কথা ব্লা
স্কু যল বব্শৃঙ্খলা সৃবষ্ট করা
হুমবক/হ়েরাবন/যাতনা সদও়ো
সিীসাথী/গুরুজনযদর িবত অসোনজনক আচরণ
অনুমবত ছা়িা সেবণকক্ষ সছয়ি চযল যাও়ো
জানলা়ে শব্দ করা
স্কু যলর সম্পবি ভ্াংচু র করা
সীমাহীনভ্াযব্ সসল সোন এব্ং আই-পি সহ অননুযমাবদত তব্দুযবতন যন্ত্র ব্যব্হার
স্কু যলর সময়ে/স্কু ল সথযক দূযর ব্াইযর পবরচালনা
অসুরবক্ষত কাযিাব্বল
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পন়িমানুবতীতার পবেল্পগুপল অন্তিুি ি েরা রর্কত িাকর: লক্ষযমূলে আিরণগত িতি। িপরণপত: 1-5 পদকনর জনয স্কু কলর বাইকর
সামপ়িে পবরাম।ছাকত্রর বযপতক্রমী পিক্ষা িদ্ধপত অবিযই প্রক়িাগ েরকত হকব। ছাকত্রর িৃযে পিক্ষা িপরেল্পনা (IEP) অযবা 504
িপরেল্পনার জনয িৃষ্ঠা 79-85রদেুন।
গুরুতর অেদাচরন্ কমিকাযের মযতা বকছু লঙ্ঘন ির 5 বব্বি লঙ্ঘযনর মযিয অন্তভ্ুি ি থাকযলও িকৃ বতগতভ্াযব্ একই িরযনর অযশাভ্নী়ে
আচরযণর পুনরাব্ৃবি, স্কু যলর পবরযব্যশ গুরুতর ব্ািা, োস্থয, বনরাপিা, অথব্া সম্পবির সক্ষযত্র হুমবকর িযিয িা েীিািদ্ধ ন়্ে। একটি
ব্ািযতামূলক বশক্ষানবব্শী চু বিযত সংবিষ্ট ছাত্রযক রাখ্া হযব্। যবদ এই চু বির সময়ে ছাত্রটি বব্বি লঙ্ঘন কযর, তাহযল ব্বহষ্কারও করা হযত পাযর।
ির 1-এ হিযক্ষপ পদ্ধমিযি োডা সদও়োর িািযযি প্রয়োজন্ী়ে সকৌশল এিং মন্মিি আচরন্গি হিযক্ষপ ও েহা়েিা প্রদান্ করা
হযি এিং িা ন্মথর্ু ক্ত করা হযি।
অেদাচরযন্র তীব্রতা অথব্া িসযির উপর বভ্বি কযর ির
লঙ্ঘন অথব্া আরও উচ্চিযর উন্নীত করা হযত পাযর।

5-এর বনবদি ষ্ট লঙ্ঘনগুবল ির 6 মিমি

ক্ষপতের ও অববি আিরকণর উদাহরণ:

ির 5

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ক্ষবত ঘটার মযতা কাজ
স্কু ল কমীচারীযদর বব্রুযদ্ধ ইচ্ছাকৃ ত/অবনচ্ছাকৃ ত বহংস্রতা
চু বর করা
মারামাবর (সািারণ আিমণ)
আিমণ
িাদক
অস্ত্র
স্কু যল মিশৃঙ্খলা
কাম়ি সদও়ো
হুমবক/হ়েরাবন/যাতনা
আসব্াব্পত্র অথব্া অনয সামগ্রী ছুৌঁ য়ি সেলা
চু মর
ব্যবি অথব্া সম্পবি ক্ষবত করার হুমবক
সযৌন হ়েরাবন
সযৌন আচরণ
মদ

পন়িমানুবতীতার পবেল্পগুপল অন্তিুি ি েরা রর্কত িাকর: বািবাপ়িত হও়িা িূবিবতী রেৌিল ও মিযস্থতার স্কু ল-পিপিে
ির্ি াকলািনা; GRIP অনুষ্ঠান (রগইপনং ররজাল্ট অযান্ড ইন্টারকিনিন/পপ্রকিনিন) এবং/অযবা POINTS অনুষ্ঠাকন (রপ্রািাইপেং
অিিনাল ইন্টারকিনিন পনকেে টু সােপসে) অংিগ্রহণ েরা।

ির 6

িপরণপত: পিক্ষানপবস িু পি সহ 6-10 পদকনর জনয সামপ়িে পবরাম।ছাকত্রর বযপতক্রমী পিক্ষা িদ্ধপত অবিযই প্রক়িাগ েরকত হকব।
ছাকত্রর িৃযে পিক্ষা িপরেল্পনা (আইইপি) অযবা 504 িপরেল্পনার জনয িৃষ্ঠা 80-83 রদেুন।
ির 6 বব্বি লঙ্ঘযনর মযিয এমন বকছু লঙ্ঘন অন্তভ্ুি ি আযছ যা গুরুতর এব্ং তীব্রতর িকৃ বতর। ছাত্রকে রেপণ রযকে সপরক়ি রদও়িা হকত
িাকর এবং প্রক়িাজন সাকিকক্ষ শুনাপন প্রপক্র়িার জনয ছাত্র এবং প্রিাসপনে পবিাকগর দ্বারা 10 পদকনর িিয বরোিও েরা হকত
িাকর। এছাডা অবতবরি পবরণামও অন্তভ্ুি ি করা হযত পাযর সযিন্ অবতবরি মদযন্র জন্য ব্রখ্াি, স্কু যলর সভ্তযর ব্রখ্াি, সামাবজক
বনযিিাজ্ঞা, নাগবরক সসব্া এব্ং একটি মন্মদি ষ্ট অনুষ্ঠাসন্ সযাগদান্ অথব্া অন্য স্কু যল র্মিি হও়ো। নাগবরক সুরক্ষা বব্ভ্াগ, সমাজকমী, এব্ং
ব্াইযরর অনযানয আইন িয়োগকারী অথব্া অনযানয এযজবি ির 6 মিমি লঙ্ঘযনর তদন্ত করযত পাযর।যার েযল ির 6 মিমি লঙ্ঘযনর
অবভ্যযাযগ অবভ্যুি ছাযত্রর বব্রুযদ্ধ রাষ্ট্র সেৌজদাবর মামলা িব্তি ন করযত পাযর।কুপবরচালনার তীব্রতা অথব্া িসযির উপর বভ্বি কযর ির 6এর বনবদি ষ্ট লঙ্ঘনগুবল ির 7 লঙ্ঘন অথব্া উচ্চিযর উন্নীত করা হযত পাযর।

ক্ষপতের ও অববি আিরকণর উদাহরণ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ক্ষবত ঘটার মযতা কাজ
স্কু ল কমীচারীযদর বব্রুযদ্ধ ইচ্ছাকৃ ত/অবনচ্ছাকৃ ত বহংস্রতা
চু বর করা
মারামাবর (সািারণ আিমণ)
আিমণ
তীব্র লাঞ্ছনা
তীব্র আিমণ
দশিকযক আিমণ
মাদক
অস্ত্রশস্ত্র
স্কু যল বব্শৃঙ্খলা করা
কাম়ি সদও়ো
হুমবক/হ়েরাবন/যাতনা
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▪
▪
▪
▪
▪

আসব্াব্পত্র অথব্া অনয সামগ্রী ছুৌঁ য়ি সেলা
ব্যবি অথব্া সম্পবি ক্ষবত করার হুমবক
সযৌন হ়েরাবন
সযৌন আচরণ
মদ

িপরণপত: দীঘি সমক়ির জনয বরোি।ছাকত্রর বযপতক্রমী পিক্ষা িদ্ধপত অবিযই প্রক়িাগ েরকত হকব। ছাকত্রর িৃযে পিক্ষা িপরেল্পনা
(আইইপি) অযবা 504 িপরেল্পনার জনয িৃষ্ঠা 79-85 রদেুন।

ির 7

ির 7 বব্বি লঙ্ঘযনর মযিয এমন বকছু লঙ্ঘন অন্তভ্ুি ি আযছ যা গুরুতর এব্ং তীব্রতর িকৃ বতর। ছাত্রযক সেবণ সথযক সবরয়ে সদও়ো হযত পাযর
এব্ং িয়োজন সাযপযক্ষ শুনাবন িবি়োর জনয ছাত্র এব্ং িশাসবনক বব্ভ্াযগর দ্বারা 10 বদযনর জন্য ব্রখ্ািও করা হযত পাযর। এছাডা অবতবরি
পবরণামও অন্তভ্ুি ি করা হযত পাযর সযিন্ অবতবরি মদযন্র জন্য ব্রখ্াি, স্কু যলর সভ্তযর ব্রখ্াি, সামাবজক বনযিিাজ্ঞা, নাগবরক সসব্া এব্ং
একটি মন্মদি ষ্ট অনুষ্ঠাসন্ সযাগদান্ অথব্া অন্য স্কু যল র্মিি হও়ো। বকন্তু ব্তি মান সসবমস্টাযরর পযরও তা অব্যাহত থাকযব্। ছাত্রটিযক মন্মদি ষ্ট
েিয়ের জন্য েকল প্রশােমন্ক মির্াগ সথযক মিিাডন্ করা হযি পাযর। নাগবরক সুরক্ষা বব্ভ্াগ, সমাজকমী, এব্ং ব্াইযরর অনযানয
আইন িয়োগকারী অথব্া অনযানয এযজবি ির 7 মিমি লঙ্ঘযনর তদন্ত করযত পাযর। যার েযল ির 7 মিমি লঙ্ঘযনর অবভ্যযাযগ অবভ্যুি
ছাযত্রর বব্রুযদ্ধ রাষ্ট্র সেৌজদাবর মামলা িব্তি ন করযত পাযর।

ক্ষপতের ও অববি আিরকণর উদাহরণ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ক্ষবত ঘটার মযতা কাজ
স্কু ল কমীচারীযদর বব্রুযদ্ধ ইচ্ছাকৃ ত/অবনচ্ছাকৃ ত বহংস্রতা
চু বর করা
মারামাবর (সািারণ আিমণ)
আিমণ
তীব্র লাঞ্ছনা
তীব্র আিমণ
দশিকযক আিমণ
মাদক
অস্ত্রশস্ত্র
স্কু যল বব্শৃঙ্খলা করা
কাম়ি সদও়ো
হুমবক/হ়েরাবন/যাতনা
আসব্াব্পত্র অথব্া অনয সামগ্রী ছুৌঁ য়ি সেলা
ব্যবি অথব্া সম্পবি ক্ষবত করার হুমবক
সযৌন হ়েরাবন
সযৌন আচরণ
মদ

িপরণপত: বপহষ্কার।ছাকত্রর বযপতক্রমী পিক্ষা িদ্ধপত অবিযই প্রক়িাগ েরকত হকব। ছাকত্রর িৃযে পিক্ষা িপরেল্পনা (IEP) অযবা
504 িপরেল্পনার জনয িৃষ্ঠা 79-85রদেুন।
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প্রাযপমে মযাপিক্স

িপরণাকমর ির

পরকিাটি

রর্াগাকর্াকগর স্কু ল
েমি েতিা

অিরাি/লঙ্ঘন

1

2

3

4

5

6

7

1-তামাক ও অনযানয তামাকজাত সামগ্রী
2-তব্দুযবতন সযাগাযযাগ যন্ত্র
3ক-অস্ত্রশস্ত্র

পুবলশ বরযপাটি

SRO
SRO

3খ্-অস্ত্রশস্ত্র
ঘটনার বরযপাটি

বশক্ষাথীর সম্পকি/ SRO

ঘটনার বরযপাটি

বশক্ষাথীর সম্পকি/ SRO

5ক-অবভ্িা়ে/ি়োস/বব্বি/বব্তরণ

পুবলশ বরযপাটি

SRO

পুবলশ বরযপাটি
GRIP

SRO

5খ্-দখ্ল/ব্যব্হার/1ম অপরাি-িভ্াযব্র অিীন
5খ্-দখ্ল/ব্যব্হার/2়ে অপরাি ও পরব্তী অপরাি-িভ্াযব্র

পুবলশ বরযপাটি

SRO

পুবলশ বরযপাটি
GRIP

SRO

পুবলশ বরযপাটি

SRO

6ক- স্কু ল, সব্িজনীন অথব্া ব্যবিগত সম্পবি
ধ্বংস/ক্ষবত/ভ্াংচু র/অবিসংযযাযগর হুমবক অথব্া িকৃ ত সচষ্টা

ঘটনার বরযপাটি

SRO

ৌঁ যচার/সতালাব্াবজ/চু বরর সম্পবির
6খ্- চু বর/িাকাবত/বসি

ঘটনার বরযপাটি

SRO

ঘটনার বরযপাটি

যথাযথ SRO

4ক-ইচ্ছাকৃ ত শারীবরক বহংস্রতা ক্ষবতর কারণ ন়ে
4খ্-ইচ্ছাকৃ ত শারীবরক বহংস্রতা ক্ষবতর কারণ
অপিকর্াগ জমা েরার আকগ ছাকত্রর সম্পেিগুপলর সকে
সংকর্াগ স্থািন

অিীন
5গ-ড্রাগ সম্পবকিত সামগ্রীর দখ্ল ও/অথব্া বব্তরণ-1ম
অপরাি
5গ-ড্রাগ সম্পবকিত সামগ্রীর দখ্ল ও/অথব্া বব্তরণ-2়ে
অপরাি ও পরব্তী অপরাি

দখ্যলর হুমবক অথব্া িকৃ ত ি়োস
6গ-পােযব্ই,বমবি়ো সকযের উপকরণ, কবম্পউটার
সরঞ্জাম/ব্যব্হার
7ক-লাঞ্ছনা

ঘটনার বরযপাটি

7খ্-সািারণ আিমণ/মারামাবর/আঘাত করা

ঘটনার বরযপাটি

7গ-আিমণ

ঘটনার বরযপাটি

7ঘ-তীব্র লাঞ্ছনা

ঘটনার বরযপাটি

SRO

7ঙ-তীব্র আিমণ

ঘটনার বরযপাটি

SRO

7চ-দশিকযক আিমণ
7ছ-হুমবক/যাতনা/হ়েরাবন

ভ্ীবতিদশিযনর বরযপাটি

8ক-রূঢ় অথব্া অসোনজনক আচরণ
8খ্-বনযদি শাব্বল পালযন অেীকার

20

প্রাযপমে মযাপিক্স

িপরণাকমর ির

পরকিাটি

রর্াগাকর্াকগর স্কু ল
েমি েতিা

অিরাি/লঙ্ঘন

1

2

3

4

5

6

7

9-অমাজিনী়ে অনুপবস্থবত/স্কু ল সথযক পালাযনা

পৃষ্ঠা 30-এর উপবস্থবতর রীবতনীবত

উপবস্থবতর চু বি,

েহা়েিার জন্য

অনুসরণ করুন। উিপস্থপত

সমাজকমীর সুপাবরশ,

সমাজকমীর োযথ
সযাগাযযাগ করুন্

সম্পপেিত লঙ্ঘকনর জনয
ছাত্রকদর বপহষ্কার েরা হকব না।

বকযশার আদালযত সিরণ,
সবলবসটর-সজনাযরল
কাযিাল়ে, বিএেএবসএস

10-ক্লাশ ব্জিন/িয়োজনী়ে কমিসূবচ

েহা়েিার জন্য
সমাজকমীর োযথ
সযাগাযযাগ করুন্

11-সেণীকযক্ষ বব্শৃঙ্খলা
12-স্কু যল বব্শৃঙ্খলা

ঘটনার বরযপাটি

যথাযথ এসআরও

পৃষ্ঠা 30-এর উপবস্থবতর রীবতনীবত

উপবস্থবতর চু বি,

েহা়েিার জন্য

অনুসরণ করুন। উিপস্থপত

সমাজকমীর সুপাবরশ,

সমাজকমীর োযথ
সযাগাযযাগ করুন্

13-দূবিত/কলুবিত
14-শাবিমূলক ব্যব্স্থা গ্রহযণ ব্যথি
15-দীঘিস্থা়েী বব্লম্বতা

সম্পপেিত লঙ্ঘকনর জনয
ছাত্রকদর বপহষ্কার েরা হকব না।

বকযশার আদালযত সিরণ,
সবলবসটর-সজনাযরল
কাযিাল়ে, DFACS

16-ব্াযস অযশাভ্নী়ে আচরণ
17- স্কু যলর সময়ে/স্কু ল সথযক দূযর ব্াইযর পবরচালনা

বশক্ষাথীর সম্পকি

অপিকর্াগ জমা েরার আকগ ছাকত্রর সম্পেিগুপলর সকে
সংকর্াগ স্থািন
18-জু়ো সখ্লা
19-বহংসার পুনরাব্ৃবি
19ক-বহংসার পুনরাব্ৃবি/দীঘিস্থা়েী অযশাভ্নী়ে আচরণ

বরযসাসি সরোযরল

19খ্-স্থানী়ে স্কু ল/সজলা ব্যাপী লঙ্ঘন

বশক্ষানবব্শ চু বি

20-পাবকিং/সট্রবেক বব্বি লঙ্ঘন
21-সঘারাযেরা করা/অনবিকার িযব্শ/ভ্াংচু র ও িযব্শ
22-ভ্ু ল তথয সদও়ো
23- সযৌন িকৃ বত/সযৌন অযশাভ্নী়ে আচরণ/সযৌন হ়েরাবনর

SRO/েহা়েিার জন্য

মযতা অনুপযুি শারীবরক সংস্পশি

সমাজকমীর োযথ
সযাগাযযাগ করুন্

24-ছাত্র শনািকরণ কাযিির বব্বি লঙ্ঘন
25-সপাশাক বন়েমাব্বল লঙ্ঘন

পৃষ্ঠা 37-এর সপাশাক বন়েমাব্বল
অনুসরণ করুন।

26-অসুরবক্ষত কাযিাব্বল

বশক্ষাথীর সম্পকি
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প্রাযপমে মযাপিক্স

িপরণাকমর ির

পরকিাটি

রর্াগাকর্াকগর স্কু ল
েমি েতিা

অিরাি/লঙ্ঘন

1

2

3

4

5

6

7

1-তামাক ও অনযানয তামাকজাত সামগ্রী
2-তব্দুযবতন সযাগাযযাগ যন্ত্র
3ক-অস্ত্রশস্ত্র

পুবলশ বরযপাটি

SRO
SRO

3খ্-অস্ত্রশস্ত্র
ঘটনার বরযপাটি

বশক্ষাথী সম্পকি/ SRO

ঘটনার বরযপাটি

বশক্ষাথী সম্পকি/ SRO

5ক-অবভ্িা়ে/ি়োস/বব্বি/বব্তরণ

পুবলশ বরযপাটি

SRO

5খ্-দখ্ল/ব্যব্হার/1ম অপরাি-িভ্াযব্র অিীন

পুবলশ বরযপাটি
GRIP

SRO

পুবলশ বরযপাটি

SRO
SRO

অপরাি ও পরব্তী অপরাি

পুবলশ বরযপাটি
GRIP

6ক- স্কু ল, সব্িজনীন অথব্া ব্যবিগত সম্পবি

ঘটনার বরযপাটি

SRO

ঘটনার বরযপাটি

SRO

ঘটনার বরযপাটি

যথাযথ SRO

4ক-ইচ্ছাকৃ ত শারীবরক বহংস্রতা ক্ষবতর কারণ ন়ে
4খ্-ইচ্ছাকৃ ত শারীবরক বহংস্রতা ক্ষবতর কারণ
অপিকর্াগ জমা েরার আকগ ছাকত্রর সম্পেিগুপলর সকে
সংকর্াগ স্থািন

5খ্-দখ্ল/ব্যব্হার/2়ে অপরাি ও পরব্তী অপরাি-িভ্াযব্র
অিীন
5গ-ড্রাগ সম্পবকিত সামগ্রীর দখ্ল ও/অথব্া বব্তরণ-1ম
অপরাি
5গ-ড্রাগ সম্পবকিত সামগ্রীর দখ্ল ও/অথব্া বব্তরণ-2়ে

ধ্বংস/ক্ষবত/ভ্াংচু র/অবিসংযযাযগর হুমবক অথব্া িকৃ ত সচষ্টা
ৌঁ যচার/সতালাব্াবজ/চু বরর সম্পবির
6খ্- চু বর/িাকাবত/বসি
দখ্যলর হুমবক অথব্া িকৃ ত ি়োস
6গ-পােযব্ই,বমবি়ো সকযের উপকরণ, কবম্পউটার
সরঞ্জাম/ব্যব্হার
7ক-লাঞ্ছনা
7খ্-সািারণ আিমণ/মারামাবর/আঘাত করা
7গ-আিমণ

ঘটনার বরযপাটি

7ঘ-তীব্র লাঞ্ছনা

ঘটনার বরযপাটি

SRO

7ঙ-তীব্র আিমণ

ঘটনার বরযপাটি

SRO

7চ-দশিকযক আিমণ
7ছ-হুমবক/যাতনা/হ়েরাবন

হুমবকর বরযপাটি

8ক-রূঢ় অথব্া অসোনজনক আচরণ
8খ্-বনযদি শাব্বল পালযন অেীকার
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প্রাযপমে মযাপিক্স

িপরণাকমর ির

পরকিাটি

রর্াগাকর্াকগর স্কু ল
েমি েতিা

অিরাি/লঙ্ঘন

1

2

3

4

5

6

7

9-অমাজিনী়ে অনুপবস্থবত/স্কু ল সথযক পালাযনা

পৃষ্ঠা 30-এর উপবস্থবতর রীবতনীবত

উপবস্থবতর চু বি,

েহা়েিার জন্য

অনুসরণ করুন। উিপস্থপত

সমাজকমীর সুপাবরশ,

সমাজকমীর োযথ

বকযশার আদালযত সিরণ,

সযাগাযযাগ করুন্

সম্পপেিত লঙ্ঘকনর জনয
ছাত্রকদর বপহষ্কার েরা হকব না।

সবলবসটর-সজনাযরল
কাযিাল়ে, DFACS

10-ক্লাশ ব্জিন/িয়োজনী়ে কমিসূবচ

েহা়েিার জন্য
সমাজকমীর োযথ
সযাগাযযাগ করুন্

11-সেণীকযক্ষ বব্শৃঙ্খলা
Incident Report

যথাযথ SRO

পৃষ্ঠা 32-এর উপবস্থবতর রীবতনীবত

উপবস্থবতর চু বি,

েহা়েিার জন্য

অনুসরণ করুন। উিপস্থপত

সমাজকমীর সুপাবরশ,

সমাজকমীর োযথ
সযাগাযযাগ করুন্

12-স্কু যল বব্শৃঙ্খলা
13-দূবিত/কলুবিত
14-শাবিমূলক ব্যব্স্থা গ্রহযণ ব্যথি
15-দীঘিস্থা়েী বব্লম্বতা

সম্পপেিত লঙ্ঘকনর জনয
ছাত্রকদর বপহষ্কার েরা হকব না।

বকযশার আদালযত সিরণ,
সবলবসটর-সজনাযরল
কাযিাল়ে, DFACS

16-ব্াযস অযশাভ্নী়ে আচরণ
17- স্কু যলর সময়ে/স্কু ল সথযক দূযর ব্াইযর পবরচালনা

বশক্ষাথীর সম্পকি

অপিকর্াগ জমা েরার আকগ ছাকত্রর সম্পেিগুপলর সকে
সংকর্াগ স্থািন
18-জু়ো সখ্লা
19ক-বহংসার পুনরাব্ৃবি/দীঘিস্থা়েী অযশাভ্নী়ে আচরণ

বরযসাসি সরোযরল

19খ্-স্থানী়ে স্কু ল/সজলা ব্যাপী লঙ্ঘন

বশক্ষানবব্শ চু বি

20-পাবকিং/সট্রবেক বব্বি লঙ্ঘন
21-সঘারাযেরা করা/অনবিকার িযব্শ/ভ্াংচু র ও িযব্শ
22-ভ্ু ল তথয সদও়ো
SRO
েহা়েিার জন্য

23- সযৌন িকৃ বত/সযৌন অযশাভ্নী়ে আচরণ/সযৌন হ়েরাবনর
মযতা অনুপযুি শারীবরক সংস্পশি

সমাজকমীর োযথ
সযাগাযযাগ করুন্

24-ছাত্র শনািকরণ কাযিির বব্বি লঙ্ঘন
25-সপাশাক বন়েমাব্বল লঙ্ঘন

পৃষ্ঠা 37-এর সপাশাক বন়েমাব্বল
অনুসরণ করুন।

26-অসুরবক্ষত কাযিাব্বল

বশক্ষাথীর সম্পকি

23

অপরাি এিং পবরণাম
1.

িামাকএিংঅিযািযিামাকিািপণয
ছাত্রছাত্রীরা স্কু যলর েম্পমির িযিয অথিা স্কু ল িাযে অথিা স্কু যলর িাইযর স্কু যলর সকাযন্া অন্ুষ্ঠাযন্ সকাযন্া িািাকজাি পণয (মেগাযরট, মেগার,
মচিাযন্া যা়ে এিন্ িািাক, ন্েয ইিযামদ) যার িযিয আযছ ইযলক্ট্রমন্ক মেগাযরট অথিা অন্ুরূপ পণয, মন্যজযদর কাযছ রাখযি ন্া অথিা িযিহার
করযি ন্া। রকারিা ছাত্রছাত্রী, কমী অথিা স্কু রের অবিবথরক স্কু ে বিবিক্ট এর মাবেকািাভুক্ত/স্বত্বাবিকারভুক্ত রকারিা সম্পবত্তরি
অথিা স্কু রের রকারিা অিুষ্ঠারি যার অন্তভি ু ক্ত হে স্কু রের িাইররর সম়িও অথি াৎ বদরি ঘিা এিং সিারহ সাি বদি, রকারিা
িামাকিাি পণয অথিা ইরেকিবিক বসগাররট িযিহার কররিি িা (রিািি এর িীবি JCDAA)।
প্রাথবমক/বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে 1 - সরম্মেি
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

রযসি ছাত্রছাত্রী এই অপরাি কররি িারদর ওর়িিবভবত্তক ASPIRE (একটি িূমপাি প্রবিররািী পারস্পবরক আদািপ্রদািবভবত্তক
অবভজ্ঞিা) কমি সূবচ www.mdanderson.org/aspire-রি পাঠারিা হরি। সুপাবরিকারী প্রিাসক অিিযই একটি সম্পূণি
করার সিদ মুদ্রণ কররিি এিং উপস্থাপি কররিি।

2.

রযাগারযাগ রক্ষাকারী বিদুযবিি সরোম যার অন্তভি ু ক্ত হে রপবিং এর সরোম, রসে রোি, ও়িাবক-টবক এিং অিুরূপ
সরোম
ছাত্রছাত্রীরা মশক্ষাগ্রহযণর েি়ে অথিা স্কু যলর িাযে সযাগাযযাগ রক্ষাকারী বিদুযমিন্ েরঞ্জাি িযিহার করযি ন্া যার িযিয আযছ সপজার, মিপার, সেল সোন্,
স্মাটি সোন্, ও়োমক টমক এিং অন্ুরূপ েরঞ্জাি যমদও িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে (শুিু অিুরমাবদি বিক্ষাদারির উরেরিযই এর িযবিক্রম হরি
পারর)। অন্য েি েিয়ে েি েরঞ্জািগুমল অিশযই িন্ধ কযর রাখযি হযি (কম্পন্ সিাড চলযি ন্া) এিং েমরয়ে রাখযি হযি। মন্যদি মশি মদযন্ অন্তর্ুি ক্ত, মকন্তু
েীমিি ন়্ে, লাঞ্চ মপমর়েড, সশ্রমণ িদল, োমড হল এিং অন্যান্য কাঠাযিাগি অথিা অ-কাঠাযিাগি মন্যদি শিূলক মক্র়োকিি যা োিারণ স্কু ল মদিযেও থাযক।
অন্যান্য েি েি়ে েি মডর্াইে অিশযই অে (কম্পযন্ ন়্ে) রাখযি হযি। মডর্াইে সশান্া যাযি ন্া অথিা দৃশযিান্ রাখা যাযি ন্া। রযসি ছাত্রছাত্রী এই িারা
েঙ্ঘি কররি, িারদর সরোম িারি়িাি করা হরি এিং শুিু বপিা-মািা/অবভভািরকর কারছই রেরি রদও়িা হরি।
ছাত্রছাত্রীর অিিযই কখিও রযাগারযাগ রক্ষাকারী বিদুযবিি সরোম অথিা ইিাররিট/ইণ্ট্রারিট িযিহার করর হুমবক সংিবেি/অিুপযুক্ত
রমরসি, ছবি এিং/অথিা বভবিও পাঠারি িা। রদেুন http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-harassment-hazing-

awareness সাইবারবুপলকের জনয আরও তকযযর জনয।
বিক্ষাগ্রহরণর সম়ি ছাত্রছাত্রীরা অিিযই বিদুযবিি সরোরমর সরঙ্গ অথিা পৃথকভারি রকারিা রহিরোি িযিহার কররি িা যবদ িা িা রকারিা
অিুমবদি বচবকৎসা অথিা বিক্ষাদারির উরেরিয িযিহৃি হ়ি।

প্রাথবমক/বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে 1 - সরম্মেি
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
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3.

অস্ত্রিস্ত্র, বিরফারক পদাথি , ঝুঁু বকপূণি সামগ্রী এিং অিযািয সরোম
মরি রাখরিি: অস্ত্রিস্ত্র রথরক ছাত্রছাত্রী, বিক্ষক-বিবক্ষকা এিং কমীরদর িাৎক্ষবণক এিং িািি বিপদ ঘটরি পারর এিং
এছাডাও এটি স্কু রের বিক্ষার পবররিি এিং খযাবি িি কররি পারর। রেিাররে আইি (গাি বি স্কু ে রিাি অযাক্ট) অিুযা়িী স্কু ে
বিবিক্ট এর অিিযই এমি একটি িীবি থাকা প্রর়িািি যারি ছাত্র িা ছাত্রীরক স্কু ে রথরক কমপরক্ষ একটি কযারেণ্ডার িরষি
একিার িবহষ্কার কররি হরি স্কু রে, স্কু রের উরদযারগ অিুবষ্ঠি অিুষ্ঠারি, স্কু রের সম্পবত্তরি অথিা স্কু েিারস আরি়িাস্ত্র সরঙ্গ রাখা
অথিা আিার িিয।

A. ছাত্রছাত্রী অিশযই সকাযন্া অস্ত্রশস্ত্র অথিা অন্য সকাযন্া যন্ত্র, েুাঁ মকপূণি োিগ্রী অথিা সযেি যন্ত্র অযস্ত্রর িি শারীমরক ক্ষমি করযি পাযর িা েযে রাখযি ন্া,
িযিহার করযি ন্া অথিা চালাযি ন্া। "অস্ত্রশস্ত্র", "যন্ত্রপামি", "েুাঁ মকপূণি পদাথি" অথিা "যন্ত্র" পমরর্ার্ার অন্তর্ুি ক্ত হল মন্ম্নমলমখি মজমন্েগুমল যমদও
িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে: সয সকাযন্া গুমলর্মিি , খামল, চালাযন্া যা়ে অথিা চালাযন্া যা়ে ন্া এিন্ আযি়োস্ত্র (সযিন্ মপিল, খামল মপিল,
মেগন্যাল মপিল, োটিার মপিল, মরর্লর্ার, রাইযেল, শটগান্, োন্-গান্, সপযলট অথিা মি.মি. িন্দুক, সপইণ্টিল গান্ অথিা ওইরকি সদখযি
আযি়োস্ত্র, সয সকাযন্া আকৃ মির সয সকাযন্া ছু মর (সযিন্ িাউই, ডাকি, লক-সব্লড, হামণ্টং, সপন্, পযকট, েুযইচযব্লড, ইউটিমলটি ইিযামদ); সয সকাযন্া ক্ষু র
(সযিন্, সোজা, মন়্েমিি, সর্িযর ঢু যক যা়ে, দুমদযক কাটা যা়ে ইিযামদ); সয সকাযন্া আত্মরক্ষাকারী েরঞ্জাি (সযিন্ গযাে প্রমিযরািী, কুঠার, োন্-গান্,
রাো়েমন্ক সে ইিযামদ); রণক্রীডা়ে প্রয়োজন্ী়ে সয সকাযন্া েরঞ্জাি (সযিন্ সরাম়েং োর, ন্ান্চাকু, ডাটি ইিযামদ); অথিা সয সকাযন্া েরঞ্জাি অথিা
যন্ত্রপামি যা স্কু যলর কিীযদর িি অন্ুোযর অপরাি েংক্রান্ত এই অংযশর মিমি লঙ্ঘন্ কযর এিং উদাহরণ মহযেযি যার অন্তর্ুি ক্ত হযি পাযর, যমদও
িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে, ব্লযাকজযাক, সচন্, িুগুর, িািু /িািার সয সকাযন্া কৃ মত্রি ন্াকল, রাযির ছমড, পাইপ, মরং, োডযুক্ত/ছুাঁ চাযলা/িারাযলা
সব্রেযলট অথিা অন্যান্য অন্ুরূপ গ়েন্া, কুডাযলর হািল, িরে কাটার কুডাল ইিযামদ। ছাত্রছাত্রী এিন্ সকাযন্া মিযফারক েরঞ্জাি অথিা মজমন্ে েযে
রাখযি ন্া, ন্াডাচাডা করযি ন্া, িযিহার করযি ন্া অথিা িযিহার করার র়্ে সদখাযি ন্া অথিা অন্যযক হিান্তর করযি ন্া যা সথযক সে, সোি, গযাে,
আগুযন্র েু লমক, আগুন্, সিাাঁ়ো, গন্ধ ইিযামদ সিযরাযি পাযর। এই িরযন্র েরঞ্জাি অথিা মজমন্যের অন্তর্ুি ক্ত হযি গুমল, সয সকাযন্া িরযন্র গুমল, িারুদ
ইিযামদ, সয সকান্ িরযন্র এিং আকাযরর িামজ, সিাাঁ়োর সিািা, রং সিািা, দুগিন্ধ ছডা়ে এিন্ সিািা, সয সকাযন্া িরযন্র ঘযর বিমর সিািা অথিা এিন্
মজমন্ে সযগুমল িাযদর আকৃ মি অথিা ন্কশার কারযণ উপযরর সয সকাযন্া মজমন্যের িি িযল িযন্ হ়ে (সযিন্ ন্কল সিািা, িামজর মেউজ ইিযামদ)
অথিা গযাযোমলন্, সকযরামেন্, মিযফারক অথিা ক্ষ়েকারক রাো়েমন্ক পদাথি অথিা সয সকাযন্া মিযফারক েহা়েক েরঞ্জাি, েরঞ্জাি অথিা কযাপ। িযি
িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি বিরি
হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

B. ছাত্রছাত্রীরা পামন্র মপিল, পামন্ অথিা অন্য িরল সছাাঁডা যা়ে এিন্ যন্ত্রপামি, সখলন্া িন্দুক, মদ়োশলাই, লাইটার, সলজার পয়েণ্টার, বিদুযমিক শক সদ়ে
এিন্ েরঞ্জাি, অন্যান্য েরঞ্জাি যা অন্ুপযুক্তর্াযি িযিহার করযল সকাযন্া িযমক্তর অস্বমি/ক্ষমির কারণ হযি পাযর এিং/অথিা ক্লাে, স্কু ল অথিা স্কু যলর
অন্ুষ্ঠাযন্ মিঘ্ন ঘটাযি পাযর, িযিহার করযি ন্া, েযে রাখযি ন্া অথিা ন্াডাচাডা করযি ন্া।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

1 - সরম্মেি
2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
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বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

রেরভে 1 - সরম্মেি
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

মরি রাখরিি: রকারিা সম়ি রকারিা ছাত্র িা ছাত্রী অস্ত্রিস্ত্র স্পিি কররি িা অথিা িাডাচাডা কররি িা। ছাত্রছাত্রীরা কখিই অিয
রকারিা ছাত্রছাত্রীর কাছ রথরক অস্ত্রিস্ত্র, মাদকদ্রিয, রিআইবি অথিা অিািা বিবিস রিরি িা অথিা হারি িররি রাবি হরি িা।
যবদ এই িররির রকারিা বিবিস পাও়িা যা়ি, িাহরে প্রিাসকরক িািাি।

4.

বিক্ষক-বিবক্ষকা, িাস চােক, স্কু রের কমি কিিা অথিা স্কু রের অিযািয কমীরদর বিরুরে ইোকৃিভারি িারীবরক
বিপীডি
শারীমরকর্াযি আহি, ক্ষমি অথিা আঘাি করার জন্য ছাত্রছাত্রী ইিাকৃ ির্াযি স্কু যলর সকাযন্া কিীযক িারযি ন্া িা আক্রিণ করযি ন্া।

A. িারীবরক ক্ষবি/আঘারির কারণ হ়িবি এমি ইোকৃি িারীবরক বিপীডি
ছাত্রছাত্রীরা ইিাকৃ ির্াযি সকাযন্া মশক্ষক-মশমক্ষকা, স্কু ল িাযের চালক, স্কু যলর কিিকিি া অথিা স্কু যলর অন্য কিীযদর িারযি ন্া অথিা
আক্রিণ করযি ন্া।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

B. িারীপরে ক্ষপত/আঘাত ঘটিক়িকছ এমন ইচ্ছােৃত িারীপরে পনিীড়ন
ছাত্রছাত্রীরা ইিাকৃ ির্াযি সকাযন্া মশক্ষক-মশমক্ষকা, স্কু ল িাযের চালক, স্কু যলর কিিকিি া অথিা স্কু যলর অন্য কিীযদর িারযি ন্া অথিা আক্রিণ করযি ন্া
এিং িাাঁযদর শারীমরকর্াযি আহি করযি ন্া, ক্ষমি অথিা আঘাি করযি ন্া।

প্রাথবমক/বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
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রেট এর আইরি িো আরছ রয ছাত্র অথিা ছাত্রীর বিরুরে যবদ বিক্ষক-বিবক্ষকা, স্কু ে িারসর চােক, স্কু রের কমি কিিা অথিা স্কু রের
কমীরক িারীবরক বিপীডি করর িাুঁরক িারীবরকভারি আহি করা, ক্ষবি অথিা আঘাি করররছ িরে অরপক্ষাকৃি িযাপক
সাক্ষযপ্রমাণ পাও়িা যা়ি, িাহরে রসই ছাত্র িা ছাত্রীরক পািবেক স্কু রে পডার িিয িার রযাগযিার সম়িকারের িাবক সমর়ির িিয
স্থা়িী িবহষ্কার করা হরি (O.C.G.A. § 20-2-751.6). এই আইন্ সগ্রড K-12 এর েি ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রযযাজয। স্থা়েী িমহষ্কাযরর েি়েকাযলর
জন্য শুন্ামন্ কিিকিি া ছাত্র িা ছাত্রীযক সকাযন্া মিকল্প মশক্ষা কিিেূমচযি রাখযি পাযরন্। যমদ ছাত্র িা ছাত্রী মকণ্ডারগাযটিন্ সথযক অষ্টি সগ্রড এর িযিয
থাযক, িাহযল শুন্ামন্ কিিকিি া সেই ছাত্র িা ছাত্রী হাই স্কু ল সগ্রড-এ সপৌাঁছাযল সকাযন্া েি়ে িার ন্াি পুন্রা়ে িামলকার্ু ক্ত করার মির়্েটি অন্ুযিাদন্
করযি পাযরন্। এছাডাও, যমদ ছাত্র িা ছাত্রী মকণ্ডারগাযটিন্ সথযক র্ষ্ঠ সগ্রড এর িযিয থাযক এিং সকাযন্া মিকল্প মশক্ষা কিিেূমচ লর্য ন্া হ়ে, িাহযল
শুন্ামন্ কিিকিি া সেই ছাত্র িা ছাত্রীযক সকাযন্া েুপামরশকৃ ি েিয়ে স্কু যল পুন্রা়ে র্মিি হও়োর অন্ুিমি মদযি পাযরন্।

5. মদ, মাদকদ্রিয এিং অিযািয বিবিসপত্র*
*ছাত্রছাত্রীর আচরণবিবি - ছাত্রছাত্রীর অবিকার, দাব়িত্ব এিং চাবরবত্রক উন্নবি পুবিকা়ি রযমি িযিহার করা হর়িরছ রসই
অিুযা়িী "মাদকদ্রিয" এর অথি হে সি পদাথি যার মরিয আরছ মদ এিং মদিািী়ি পািী়ি, মাবরহু়িািা, িাক্তাররর সুপাবরি
করা ওষুি, সুপাবরি ছাডা রকিা যা়ি এমি ওষুি, অিুরূপ রদখরি এমি ওষুি, শ্বাস-প্রশ্বারসর সরঙ্গ গ্রহণী়ি ওষুি, িবড,
টযািরেট, কযাপসুে, কৃবত্রম পদাথি এিং অিযািয সি আইিসম্মি ও রিআইবি মাদকদ্রিয অথিা পদাথি যবদও িাবেকাটি এর
মরিযই সীবমি ি়ি। অপ্রািি়িস্ক কিিৃ ক মদ, মাবরহু়িািা এিং অিযািয মাদকদ্ররিযর িযিহার রিআইবি এিং ক্ষবিকারক।

মরি রাখরিি: রকারিা সম়ি রকারিা ছাত্র িা ছাত্রী মাদকদ্রিয স্পিি কররি িা অথিা িাডাচাডা কররি িা। ছাত্রছাত্রীরা কখিই

অিয রকারিা ছাত্রছাত্রীর কাছ রথরক অস্ত্রিস্ত্র, মাদকদ্রিয, রিআইবি অথিা অিািা বিবিস রিরি িা অথিা হারি িররি রাবি হরি
িা। যবদ এই িররির রকারিা বিবিস পাও়িা যা়ি, িাহরে প্রিাসকরক িািাি।

A. মাদকদ্রিয বিক্র়ি/িিরির অবভপ্রা়ি/রচিা

ছাত্রছাত্রীরা িাদকদ্রিয অথিা সয োিগ্রী সক্রিা অথিা প্রাপক িাদকদ্রযিযর প্রমিমন্মিত্ব করযছ িযল িযন্ করযি, িা মিমক্র করযি ন্া, িণ্টন্
করযি ন্া অথিা মিমক্র অথিা িণ্টযন্র সচষ্টা করযি ন্া িা িার অমর্প্রা়ে প্রকাশ করযি ন্া।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
সিি াবিক:

রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 – বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

B. মাদকদ্রিয সরঙ্গ রাখা/িযিহার করা/িার প্রভারি থাকা

ছাত্রছাত্রীরা িাদকদ্রিয অথিা সয োিগ্রী িাদকদ্রযিযর প্রমিমন্মিত্ব কযর অথিা যাযক ছাত্রছাত্রীরা িাদকদ্রিয িযল িযন্ কযর িা েযে রাখযি ন্া,
িযিহার করযি ন্া অথিা িযিহার করার সচষ্টা করযি ন্া অথিা িার প্রর্াযি থাকযি ন্া। ছাত্রছাত্রীরা িাদকদ্রিয অথিা সয োিগ্রী
িাদকদ্রযিযর প্রমিমন্মিত্ব কযর অথিা যাযক ছাত্রছাত্রীরা িাদকদ্রিয িযল িযন্ কযর িা েযে রাখযি, িযিহার করযি অথিা িযিহার করার সচষ্টা
করযি অথিা িার প্রর্াযি থাকার জন্য অন্য সকাযন্া িযমক্তযক আিন্ত্রণ করযি ন্া অথিা সপ্রাযরামচি করযি ন্া। ছাত্রছাত্রীরা ইিাকৃ ির্াযি
সকাযন্া আইমন্ োিগ্রীর গন্ধ শুাঁকযি ন্া, শ্বাযের েযে গ্রহণ করযি ন্া অথিা শরীযর প্রযিশ করাযি ন্া অথিা অন্য সকাযন্া িযমক্তযক এিন্র্াযি
িার গন্ধ শুাঁকযি, শ্বাযের েযে গ্রহণ করযি আিন্ত্রণ করযি ন্া অথিা প্রযরাচন্া সদযি ন্া যা িার অমর্যপ্রি উযেযশযর েযে োিঞ্জেযপূণি ন়্ে,
যার িযিয আযছ ন্খপামলশ, িযডল মিিান্ বিমরর আঠা, হাি জীিাণুশূন্য করার োিগ্রী ইিযামদ যমদও িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:

রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
ন্ূযন্িি:
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বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
ন্ূযন্িি:

মরি রাখরিি: যবদ রকারিা ছাত্র িা ছাত্রীরক অিযরদর বিরাপত্তার সুস্পি ঝুঁু বকর কারণ বহরসরি গণয করা হ়ি, িাহরে িার

সম্ভািয দীঘি রম়িাবদ সামব়িক িবহষ্কার/দীঘি রম়িাবদ িবহষ্কাররর িিয বপ্রবিপাে সুপাবরিরটিরিি/মরিািীি
প্রবিবিবির কাছ রথরক বিবিক্ট এর আইিসম্মি বিি প্রবক্র়িার শুিাবিরি পাঠারিার িিয অিুররাি কররি পাররি।

1ম অপরাি: চু বক্তসহক ছাত্র িা ছাত্রীরক স্কু ে রথরক 10 বদরির িিয সামব়িক িবহষ্কার করা হর়িরছ। যবদ বপিামািা/অবভভািক এিং ছাত্র িা ছাত্রী মাদক-বিক্ষা কমি সূবচ, রগইবিং ররিাল্টস্ ইিাররভিিি/বপ্ররভিিি (GRIP)-এ উপবস্থি
হও়িার প্রিাি গ্রহণ কররি, িাহরে 10 বদি সামব়িক িবহষ্কার রথরক 5 বদি িাদ রদও়িা হরি GRIP কমি সূবচ সােরেযর সরঙ্গ
সম্পূণি করার পরর, এিং চু বক্তটি িাবর থাকরি। যবদ GRIP কমি সূবচ সােরেযর সরঙ্গ সম্পূণি িা করা হ়ি, িাহরে চু বক্তসহ 10
বদরির সামব়িক িবহষ্কার আররাবপি হরি। প্রাথবমক, বমিে এবং হাই স্কু রের ছাত্রছাত্রীরদর িিয এই বিকল্পটি েভয
2়ি অপরাি এিং/অথিা যবদ ছাত্র িা ছাত্রীর আচরণ গুরুির অপরাি অথিা বিিি াবরি গুরুির অপরাি বহরসরি গণয করা হ়ি:
ছাত্র িা ছাত্রীরক দি (10) স্কু ে বদিরসর িিয সামব়িক িবহষ্কার করা হরি এিং িারক আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবির িিয
পাঠারিা হরি যারি দীঘি রম়িাবদ সামব়িক িবহষ্কার অথিা স্থা়িী িবহষ্কার অররাবপি হরি পারর অথিা রকারিা বিকল্প স্কু রে
পাঠারিা হরি পারর।
বিরদি বিি ঔষি
সয ছাত্রযক মন্যদি মশি ঔর্ি িযিহার করযি হ়ে িার মপিািািাযক অিশযই স্কু ল কিৃি পক্ষর োযথ এই মির্য়ে আযলাচন্া করযি হযি
এিং ঔর্ি েংক্রান্ত ন্মথ জিা করা েহ স্কু যলর প্রশােমন্ক প্রমক্র়ো সিযন্ চলযি হযি। সকান্রকি ঔর্ি রাখা িা িযিহার করার
আযগ ছাত্রযক স্কু যলর িরে সথযক অন্ুযিাদন্ মদযি হযি।
মরি রাখরিি: রাযজযর আইন্ অন্ুযা়েী, স্কু যলর কাযছ ডাক্তাযরর সপ্রেমক্রপশন্ এিং িািামপিার মলমখি অন্ুিমি থাকযল হাাঁপামন্ িা
প্রান্ঘািী অযালাজীযি আক্রান্ত ছাত্র মন্যজর কাযছ ইন্যহলার িা স্ব়েংমক্র়ে-ইযঞ্জকশন্মর্মিক এমপযন্মেন্ রাখযি পাযর।
এই মন়্েি ন্া সিযন্ সকান্ ছাত্র স্ব়েংমক্র়ে-ইযঞ্জকশন্মর্মিক এমপযন্মেন্ িা অন্য সকান্ ঔর্ি িযিহার করযল িার
মিরুযদ্ধ শামিিূলক িযিস্থা সন্ও়ো সযযি পাযর।

C. মাদকদ্রিয সম্পবকিি উপকরণ সরঙ্গ রাখা এিং/অথিা িিি
সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রী িাদকদ্রিয েম্পমকিি উপকরণ েযে রাখযি ন্া অথিা িণ্টন্ করযি ন্া। ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং
চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা়ে সযিন্ িযিহার হয়েযছ সেই অন্ুযা়েী "িাদকদ্রিয েম্পমকিি উপকরণ" এর িযিয আযছ পাইপ, পামন্র পাইপ, মক্লপ, পাকাযন্া যা়ে
এিন্ কাগজ এিং অন্যান্য মজমন্েপত্র যা িাদকদ্রযিযর েযে িযিহার হ়ে অথিা ওই েম্পমকিি।

* এই অপরািটি শুিু মাদকদ্রিয সম্পবকিি উপকরণ সংক্রান্ত। অপরাি 5 – A/B -রি মাদকদ্রিয, মদ অথিা অিযািয সামগ্রী সরঙ্গ রাখা,
িযিহার, িিি এিং বিবক্র বিষর়ি িো হর়িরছ।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
সিি াবিক:

রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
সিি াবিক:

রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
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1ম অপরাি: ছাত্র িা ছাত্রীরক 1টি স্কু ে বদিরসর িিয সামব়িক িবহষ্কার করা হ়ি এিং িারক রগইবিং ররিাল্টস্
ইিাররভিিি/বপ্ররভিিি (GRIP) কমি সূবচরি রযাগ রদও়িার সুরযাগ রদও়িা হ়ি যারি উপররর িণি িা অিুসারর িার সামব়িক
িবহষ্কাররর পবরমাণ পাুঁচ বদি কমারিা যা়ি। প্রাথবমক, বমিে এিং হাই স্কু রের ছাত্রছাত্রীরদর িিয এই বিকল্পটি েভয
2়ি এিং পরিিী অপরাি: ছাত্র িা ছাত্রীরক স্কু ে রথরক 10 বদরির িিয সামব়িক িবহষ্কার করা হ়ি।

6. সম্পবত্ত
A. স্কু ে, সরকাবর িা িযবক্তগি সম্পবত্ত ধ্বংস/ক্ষবি/ধ্বংসাত্মক কাি/আগুি োগারিা, িার প্ররচিা অথিা করার
ভ়ি রদখারিা
ছাত্রছাত্রীরা স্কু যল অিমস্থি স্কু যলর, েরকামর অথিা িযমক্তগি েম্পমি ধ্বংে, ক্ষমিগ্রি, ধ্বংোত্মক মক্র়োকলাপ চালাযন্া অথিা মিকৃ ি করা,
অথিা আগুন্ লাগাযন্ার সচষ্টা করযি ন্া অথিা করার র়্ে সদখাযি ন্া।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
ন্ূযন্িি:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

মরি রাখরিি: পডু়িার িযিহারর যবদ স্কু ে সম্পরদর রকারিা ক্ষবি হ়ি িার ক্ষবিপূরণ বদরি িা পুিরুোর কররি হরি
সংবশ্লি পডু়িারক।

B. চু বর/িাকাবি/বসুঁি রকরট চু বর/রিারিুেুম/চু বর করার সম্পবত্ত সরঙ্গ রাখার িািি ঘটিা, প্ররচিা অথিা ভ়ি রদখারিা
ছাত্রছাত্রীরা চু মর করযি ন্া, সেই সচষ্টা করযি ন্া অথিা িার র়্ে সদখাযি ন্া; েরকামর অথিা িযমক্তগি েম্পমি ঠমকয়ে চু মর করযি
ন্া;জুলুি; ডাকাটি, চু মরকরা অথিা হামরয়ে যাও়ো েম্পমি েযে রাখা; জাল টাকা েযে রাখা এিং/অথিা িণ্টন্/সচক/ িামন্ অডিার/িযাঙ্ক
কাডি ইিযামদ েযে রাখযি ন্া।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

29

মরি রাখরিি: স্কু রের সম্পবত্তরি থাকাকােীি যবদ ছাত্রছাত্রী িার আচররণর কাররণ স্কু ে অথিা িযবক্তগি সম্পবত্তর রকারিা
ক্ষবি করর, িাহরে িারক অিিযই রসই ক্ষবি পূরণ কররি হরি।

C. পাঠযপুিক, বমবি়িা রসিাররর সামগ্রী, কমবপউটার যন্ত্রপাবি/িযিহার
ছাত্রছাত্রীরা পাঠযপুিক, মিমড়ো সেণ্টার এর োিগ্রী অথিা কিমপউটার িা কিমপউটার েংক্রান্ত েরঞ্জাি এিং োিগ্রী হারাযি ন্া, ধ্বংে
করযি ন্া, মিকৃ ি করযি ন্া এিং/অথিা অন্ুপযুক্তর্াযি িযিহার করযি ন্া। ইণ্ট্রাযন্ট অথিা ইণ্টারযন্ট এর অন্ুপযুক্ত িযিহারও এর
অন্তর্ুি ক্ত যমদও িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

মরি রাখরিি: পডু়িারদর কাযি কোরপ যবদ স্কু ে সম্পবত্তর বকছু িি হ়ি িাহরে িার ক্ষবিপূরণ বদরি হরি সংবশ্লি পডু়িারদর।
বিদুযবিি মািযম িযিহার করর রয রকারিা িররির ভ়ি রদখারিা (সাইিার মািযরম ভ়ি রদখারিা/বপছু রিও়িা), স্কু রের
সরোম, স্কু রের রিটও়িাকি, ই-রমে িযিস্থা িযিহার করর হুমবক এিং/অথিা হ়িরাবি অথিা স্কু রে এই িররির ঘটিা
ঘটারিা করঠারভারি বিবষে।

7. ভ়ি রদখারিা/ঠাট্টামস্করা করা, আক্রমণ করা, ছাত্রছাত্রী, স্কু রের কমী, স্কু রের অবিবথরক অিযা়িভারি মাররিার করা
A. আক্রমণ
ছাত্রছাত্রীর শারীমরক েংযযাগ ঘটিয়ে িা ন্া ঘটিয়ে মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশােক, স্কু ল িাযের চালক, স্কু যলর অন্যান্য কিী, অন্যান্য
ছাত্রছাত্রীযক সিৌমখকর্াযি হুিমক সদযি ন্া এিং/অথিা র়্ে সদখাযি ন্া; িারা শারীমরকর্াযি স্পশি ন্া কযর এই িরযন্র সকাযন্া িযমক্তযক
আঘাি করার সচষ্টা করযি ন্া; অথিা এিন্ িকি মিিকি এিং/অথিা পদযক্ষপ সন্যি ন্া যাযি ওই েি িযমক্তর র়্ে পাও়োর অথিা
িৎক্ষণাৎ শারীমরক ক্ষমির যুমক্তেম্মি কারণ থাযক।

মরি রাখরিি: সাক্ষীরদর হুমবক রদও়িার অথি হে স্কু ে রথরক স্থা়িী িবহষ্কার।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
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বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি বিরি
হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

B. সািারণ মাররিার/মারবপট/আঘাি করা

ছাত্রছাত্রীরা মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশােক, িাযের চালক, স্কু যলর অন্যান্য কিী এিং/অথিা অন্যান্য ছাত্রছাত্রী অথিা িযমক্তর েযে িারমপট,
আঘাি করা, লামথ িারা, গুাঁযিা িারা, সঠলা, কািযড সদও়ো অথিা শারীমরকর্াযি স্পশি করার সচষ্টা করযি ন্া।

মরি রাখরিি: যবদ ঘটিার সরঙ্গ স্কু রের রকারিা কমীর প্রবি ইোকৃি িারীবরক সংস্পিি যুক্ত থারক যার রথরক িারীবরক
ক্ষবি/আঘাি িাও ঘরট থারক, িাহরেও অপরাি #4ক দ্রিিয।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:

রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

C. রিআইবি িারীবরক সংস্পিি

ছাত্রছাত্রীরা মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশােক, িাে চালক, স্কু যলর অন্যান্য কিী, অন্যান্য ছাত্রছাত্রী অথিা স্কু ল েম্পমকি ি অন্ুষ্ঠাযন্ উপমস্থি
িযমক্তযদর যযথষ্ট অথিা দৃশযিান্ শারীমরক ক্ষমির কারণ ঘটাযি ন্া সযিন্ সচাখ সিশ কাযলা হয়ে যাও়ো, সঠাাঁট অথিা িুযখর অন্যান্য অংশ
িা শরীযরর অংশ সিশ েু যল ওঠা, শরীযরর অংযশ যযথষ্ট পমরিাযণ কালমশযট পডা অথিা অন্যান্য পযিাি আঘাি।

মরি রাখরিি: যবদ ঘটিার সরঙ্গ স্কু ে বিবিক্ট এর রকারিা কমীর প্রবি ইোকৃি িারীবরক সংস্পিি যুক্ত থারক যার রথরক
িারীবরক ক্ষবি/আঘাি িাও ঘরট থারক, িাহরেও অপরাি #4b দ্রিিয।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:

িূযিিম: রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
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D. িীব্রির আক্রমণ
ছাত্রছাত্রীরা এিন্ িারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র অথিা েুাঁ মকপূণি মজমন্ে িযিহার করযি ন্া অথিা করার হুিমক সদযি ন্া যা মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশােক,
িােচালক, স্কু যলর অন্যান্য কিী, অন্যান্য ছাত্রছাত্রী অথিা স্কু ল েংক্রান্ত অন্ুষ্ঠাযন্ উপমস্থি িযমক্তযদর গুরুির শারীমরক ক্ষমি করযি পাযর
অথিা িা করার েম্ভািন্া থাযক।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

E. রিবি রকম মাররিার
ছাত্রছাত্রীরা মহংোপরা়েণ হয়ে মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশােক, িাে চালক, স্কু যলর অন্যান্য কিী, অন্যান্য ছাত্রছাত্রী অথিা স্কু যলর উযদযাযগ
অন্ুমষ্ঠি অন্ুষ্ঠাযন্ উপমস্থি িযমক্তযদর শারীমরক ক্ষমি করযি ন্া, িাাঁযদর শরীযরর সকাযন্া অেহামন্ ঘটাযি ন্া, সকাযন্া অযের কিিক্ষিিা
ন্ষ্ট করযি ন্া অথিা শরীর অথিা সকাযন্া অযের গুরুির মিকৃ মির কারণ হযি ন্া।
বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

F. পারি দাুঁবডর়ি আরছ এমি কাউরক মাররিার
ছাত্রছাত্রীরা এিন্ সকাযন্া িারযিাযরর ঘটন্ার েযে যুক্ত হযি ন্া যা িারা শুরু কযরমন্। সয ছাত্র িা ছাত্রী িারমপট শুরু কযরমন্ সে যমদ সেই
ঘটন্া়ে যুক্ত হয়ে যা়ে, িাহযল সে িারযিাযরর ঘটন্া়ে পাযশ দাাঁমডয়ে থাকার দায়ে অমর্যুক্ত হযি। এই অপরাযির িযিয আযছ, অন্য সকাযন্া
ছাত্রছাত্রীযক িারা অথিা লামথ িারা যখন্ সেই ছাত্র িা ছাত্রী আযরক জন্ ছাত্র িা ছাত্রীর েযে লডাই করযছ, যমদও িামলকাটি এর িযিযই
েীমিি ন়্ে।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
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G. ভ়ি রদখারিা/হ়িরাবি/ঠাট্টামস্করা
ছাত্রছাত্রীরা অন্য সকাযন্া ছাত্রছাত্রীযক হুিমক সদও়ো, র়্ে সদখাযন্া, হ়েরামন্ করা অথিা িার শরীর স্পশি করা সথযক মিরি থাকযি এিং
িারা অন্য ছাত্রছাত্রীযক শারীমরক অথিা িান্মেকর্াযি আঘাি সদযি ন্া যার িযিয আযছ পাঠক্রি িমহর্ূি ি প্রমিষ্ঠাযন্র (সখলার দল, িযাণ্ড
ইিযামদ) েদেযপদ েংক্রান্ত ঠাট্টািস্করা। স্কু যলর কিিকিি ারা জান্াযন্া হয়েযছ এিন্ অথিা িাাঁরা অন্যর্াযি েযচিন্ হয়েযছন্ এিন্ প্রমিটি র়্ে
সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্ার সক্ষযত্র িযিস্থা সন্যিন্।
ভ়ি রদখারিা
র়্ে সদখাযন্া হল স্কু যল যা়ে এিন্ মশশুযদর অিামিি, আক্রিণাত্মক আচরণ যা িািি অথিা অন্ুর্ূি ক্ষিিার র্ারোযিযর অর্াযির েযে
যুক্ত। েিয়ের েযে েযে এই আচরযণর পুন্রািৃমি হ়ে, অথিা পুন্রািৃমি হও়োর েম্ভািন্া থাযক। র়্ে সদখাযন্ার ঘটন্ার িযিয আযছ
হুিমক, গুজি ছডাযন্া, কাউযক শারীমরক অথিা সিৌমখকর্াযি আক্রিণ করা এিং কাউযক সকাযন্া দল সথযক উযেশযপ্রযণামদির্াযি িাইযর
রাখা।1
1
www.Stopbullying.gov
ভ়ি রদখারিার উদাহরণ হে বিম্নবেবখিগুবে যবদও িাবেকাটি এর মরিযই সীবমি ি়ি:
•
•
•
•
•

অিামিি মপছযন্ লাগা অথিা গালাগামল সদও়োর িি সিৌমখক আক্রিণ;
কথা এিং/অথিা অের্মের িািযযি হুিমক সদও়ো, মিদ্রূপ করা এিং র়্ে সদখাযন্া;
েরােমর শারীমরক েংস্পশি সযিন্ িারা অথিা িাক্কািামক্ক করা;
শারীমরক মন্পীডন্ এিং/অথিা আক্রিণ;
োইিার-এ মপছু সন্ও়ো অথিা এিন্ আচরণ যার িািযযি একজন্ মিযশর্ িযমক্তযক উযেশ কযর শব্দ, মচত্র অথিা র্ার্া পাঠাযন্া হ়ে অথিা পাঠাযন্ার

•

কারণ হ়ে, অথিা ই-সিল িা বিদুযমিন্ সযাগাযযাযগর িািযযি পাঠাযন্া হ়ে এিং যা সেই িযমক্তর যযথষ্ট িান্মেক যন্ত্রণার কারণ হ়ে।
োইিার িািযযি র়্ে সদখাযন্া অথিা মডমজটাল প্রযুমক্ত িযিহার কযর, যার অন্তর্ুি ক্ত হল ই-সিল, ব্লগ, সোশযাল সন্টও়োমকিং ওয়েিোইট (সযিন্,

Instagram, Twitter, Facebook ইিযামদ), চযাটরুি, সটকে এিং ইন্েযাণ্ট সিযেমজং, যমদও িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে, ইিাকৃ ি,
•
•
•

আক্রিণাত্মক এিং িারিার হ়েরামন্ অথিা র়্ে সদখাযন্া;
গুজি অথিা মিথযা প্রচার;
মপছু সন্ও়ো;
জন্েিযক্ষ অিিান্ন্া করা;

•

োিামজকর্াযি আলাদা কযর সদও়ো;

•

শামেয়ে আদা়ে করা অথিা েুযকৌশযল কাযিমেমদ্ধ যার িযিয আযছ প্রযরাচন্া এিং/অথিা জুলি
ু ;

•

কযাযিরা অথিা কযাযিরা সোন্ িযিহার কযর ছাত্রছাত্রী অথিা স্কু যলর কিীযদর লজ্জাজন্ক অথিা অন্ন্ুযিামদি ছমি সিালা এিং সেগুমল অন্যযদর
িযিয িণ্টন্ করা অথিা অন্লাইন্-এ সপাে করা;

•

গালাগামল মদয়ে অথিা হুিমক মদয়ে সটকে সিযেজ অথিা ইন্েযাণ্ট সিযেজ পাঠাযন্া; এিং

•

অন্য ছাত্রছাত্রীযদর িযিয গুলগল্প এিং গুজি ছডাযন্ার জন্য ওয়েিোইট িযিহার করা।

হ়িরাবি
ছাত্রছাত্রীরা অিয ছাত্রছাত্রীরদর হ়িরাবি কররি িা অথিা িারদর রকারিা প্রকার িারীবরক, রমৌবখক অথিা অরমৌবখক
হ়িরাবি ঘটারি িা।
হ়েরামন্র েংজ্ঞা হল আক্রিণাত্মক আচরণ (শারীমরক, সিৌমখক অথিা অযিৌমখক) যার অমর্প্রা়ে হল একজন্ মন্মদি ষ্ট িযমক্তযক অথিা
জামি, িিি, মলে, প্রমিিন্ধকিা অথিা জামিগি উৎপমির মর্মিযি সকাযন্া িযমক্তযক মন্শান্া করা।
হ়িরাবির উদাহরণ হে বিম্নবেবখিগুবে যবদও িাবেকাটি এর মরিযই সীবমি ি়ি:
• হ়েরামন্ অথিা র়্ে সদখাযন্া যার অন্ুযপ্ররণা হল িািি অথিা অন্ুর্ূি বিমশষ্টয সযিন্ জামি, িণি, জামিগি পমরচ়ে, িিি, মলে,
প্রমিিন্ধকিা, ি়েে, মলেমর্মিক পমরচ়ে, সযৌন্ অমর্িুখীন্িা, িংশপমরচ়ে, জামিগি উৎপমি, শারীমরক বিমশষ্টয, আথিোিামজক
অিস্থান্, শারীরক অথিা িান্মেক োিথিয অথিা অন্য সকাযন্া প্রযর্দেৃমষ্টকারী বিমশষ্টয;
• জন্েিযক্ষ অিিান্ন্া করা;
• োিামজকর্াযি আলাদা কযর সদও়ো;
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ঠাট্টামস্করা
ছাত্রছাত্রীরা অিয ছাত্রছাত্রীরদর বির়ি ঠাট্টামস্করা কররি িা অথিা িারদর সরঙ্গ রকারিা প্রকার িারীবরক, রমৌবখক অথিা
অরমৌবখক ঠাট্টামস্করা কররি িা (O.C.G.A. § 16-5-61)।
ঠাট্টািস্করার েংজ্ঞা হল এিন্ আচরণ এিং অন্যান্য মক্র়োকলাপ যার িযিয আযছ হ়েরামন্, গালাগাল অথিা অিিান্ন্া এিং যা সকাযন্া
িযমক্তর একটি দযল অন্তর্ুি মক্তর েূচন্া করযি িযিহৃি হ়ে ।
ঠাট্টামস্করার উদাহরণ হে বিম্নবেবখিগুবে যবদও িাবেকাটি এর মরিযই সীবমি ি়ি:
•
•
•
•

স্কু ল অথিা িযমক্তগি েম্পমি ন্ষ্ট করা;
র়্ে সদখাযন্া, হ়েরামন্ অথিা শাোমন্র উযেযশয অথি এিং/অথিা িযমক্তগি মজমন্েপত্র চু মর করা;
জন্েিযক্ষ অিিান্ন্া করা;
শাোমন্/আমিপিয মিিার;

স্কু যলর কিিকিি ারা একটিও র়্ে সদখাযন্া, হ়েরামন্, ঠাট্টািস্করার ঘটন্ার কথা জান্যল সযিন্ প্রয়োজন্ সিিন্ িযিস্থা সন্যিন্।
ভ়ি রদখারিার প্রথম ঘটিাটির পরর গৃহীি িাবিমূেক িযিস্থার মরিয থাকরি পারর বিম্নবেবখিগুবে যবদও িাবেকাটি এর
মরিযই সীবমি ি়ি:
•
•
•
•
•
•
•

মিযশর্ েুযযাগ-েুমিিা হারাযন্া;
সশ্রণীকক্ষ, কাযেযটমর়ো অথিা স্কু ল িাযে আেন্ পুন্রা়ে মন্মদি ষ্ট কযর সদও়ো;
ক্লাে পুন্রা়ে মন্মদি ষ্ট কযর সদও়ো;
আটযক রাখা;
স্কু যলর মর্িযর িমহষ্কার কযর রাখা;
স্কু যলর িাইযর িমহষ্কার করা (উপযুক্ত আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র িািযযি);
স্থা়েী িমহষ্কার (উপযুক্ত আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র িািযযি); এিং

•

মিকল্প স্কু যল সদও়ো (উপযুক্ত আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র িািযযি)।

রয ছাত্র িা ছাত্রী ভ়ি রদখারিার ঘটিার সরঙ্গ যুক্ত িারক ি়িরসর পরক্ষ উপযুক্ত পবরণাম রভাগ কররি হরি যার মরিয আরছ
িূযিিম এিং রকারিা সীমা ছাডাই, িাবিমূেক পদরক্ষপ অথিা পরামিি দাি যা ওই পবরবস্থবিরি উপযুক্ত।
যবদ ষষ্ঠ রগ্রি রথরক দ্বাদি রগ্রি পযি ন্ত ছাত্রছাত্রীরা একটি স্কু ে িরষি িৃিী়ি িাররর িিয ভ়ি রদখারিার অপরাি করর, িাহরে
িারদর িূযিিম িাবি হে শুিাবি কমি কিিা, পযারিে অথিা িাইিুিাে কিিৃ ক উপযুক্ত আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবির
মািযরম একটি বিকল্প স্কু রে রদও়িা (O.C.G.A. § 20-2-751.4)।
স্কু ে অিিযই সি পক্ষরক এটা স্পিভারি িাবির়ি রদরি রয ভ়ি রদখারিার ঘটিার কথা িািারিার পরর যবদ প্রবিবহংসামূেক
পদরক্ষপ রিও়িা করঠারভারি বিবষে এিং এর পবরণারম করঠার িাবিমূেক পদরক্ষপ রিও়িা হরি পারর।
স্কু রের িাইরর অথিা স্কু রের সমর়ির পরর সংঘটিি সাইিার মািযরম ভ়ি রদখারিার রক্ষরত্র অিুগ্রহ করর অপরাি #17 রদখুি।
এটা িযন্ রাখযি হযি সয র়্ে সদখাযন্ার ঘটন্ার িযিয পারস্পমরক মিিকি সথযক উদ্ভূ ি পদযক্ষপ অন্তর্ুি ক্ত ন়্ে। সযেি মিমি লঙ্ঘযন্র ঘটন্ার িযিয
র়্ে সদখাযন্া অন্তর্ুি ক্ত ন়্ে সেই েি সক্ষযত্র অন্যান্য অপরাযির সকাড সদখুন্। র়্ে সদখাযন্া, হ়েরামন্ এিং ঠাট্টািস্করা কযর মিমি লঙ্ঘযন্র িযাপাযর
আরও িযথযর জন্য অন্ুগ্রহ কযর পৃষ্ঠা 62, 66-69, 71 সদখুন্।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম: রেরভে 1 - সরম্মেি
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
সিি াবিক:
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
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বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

8.

রূঢ়/অমযি াদাপূণি িযিহার এিং/অথিা বিরদি ি অিুসরণ িা করা
A. রূঢ় অথিা অমযি াদাপূণি আচরণ
ছাত্রছাত্রীরা মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশােক, িাে চালক, স্কু যলর অন্যান্য কিী, অন্যান্য ছাত্রছাত্রী অথিা স্কু ল েম্পমকি ি অন্ুষ্ঠাযন্ উপমস্থি
িযমক্তযদর েযে অিযিাদাপূণি অথিা অন্ুপযুক্ত র্ার্া িযিহার করযি ন্া, ওই িরযন্র আচরণ অথিা অের্মে করযি ন্া যার িযিয আযছ
অিীল/অশ্রদ্ধাপ্রদশিন্কারী র্ার্ার িযিহার।
প্রাথবমক/বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

1 - সরম্মেি
2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

B. বিক্ষক-বিবক্ষকা অথিা কমীরদর বিরদি ি িা মািা/অিািযিা
ছাত্রছাত্রী মশক্ষক-মশমক্ষকা, স্কু যলর প্রশােক অথিা অন্যান্য কিীযদর মন্যদি শ অন্ুেরণ করযি মেিা করযি ন্া (সযিন্ সকাযন্া এলাকা সছযড ন্া যাও়ো,
আক্রিণাত্মক আচরণ িন্ধ ন্া করা, মিঘ্ন েৃমষ্টকারী আচরণ িন্ধ ন্া করা)।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

9.

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

1 - সরম্মেি
2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

অিিুরমাবদি অিুপবস্থবি এিং/অথিা স্কু ে পাোরিা
ছাত্রছাত্রীরা অন্ুিমি ন্া মন্য়ে অন্ুপমস্থি হযি ন্া অথিা স্কু যল পালাযি ন্া। জমজি়োর আইন্ অন্ুোযর অন্ুযিামদি অন্ুপমস্থমিগুমল হল মন্ম্নরূপ: পমরিাযর গুরুির
অেুস্থিা অথিা িৃিুয; িিী়ে ছু টি; DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট এর মন্িিারণ অন্ুযা়েী সযেি সক্ষযত্র উপমস্থমি েুাঁ মকপূণি হযি পাযর; োিারণ মন্িিাচযন্ সর্াট
সদও়োর জন্য ন্াি িামলকার্ু ক্ত করা/সর্াট সদও়ো; সেন্ািামহন্ী এিং ন্যাশন্াল গাডি-এ সযাগ সদও়োর জন্য শারীমরক পরীক্ষা; এিং আইন্ অন্ুোযর অথিা
স্থান্ী়ে সিাডি অি এডু যকশন্ এর মিমি অন্ুোযর ওই িরযন্র অন্যান্য অন্ুপমস্থমি। মন্ম্নমলমখি পমরমস্থমিযি জমজি়োর আইন্ অন্ুপমস্থমিযক মিযশর্রূযপ মিযিচন্া
কযর:
•

সযেি ছাত্রছাত্রীর মপিা অথিা িািা সেন্ািামহন্ীযি আযছন্ এিং যাাঁযদর কিি যিয সযাগদাযন্র জন্য সযযি হযি অথিা মিযদযশর যুদ্ধযক্ষত্র সথযক যাাঁরা ছু টিযি

•

িামড এযেযছন্ িাযদর সক্ষযত্র জমজি়োর আইন্ অন্ুোযর 5 মদযন্র অন্ুপমস্থমি অন্ুযিামদি।
সযেি ছাত্রছাত্রীরা জমজি়ো সজন্াযরল অযাযেম্বমল'সি েহা়েক মহযেযি কাজ করযছ িারা ওই িরযন্র পমরযর্িার জন্য যি মদন্ স্কু যল অন্ুপমস্থি থাকযি,

•

িিমদন্ িাযক উপমস্থি িরা হযি।
সযেি ছাত্রছাত্রীরা েু যডণ্ট টিন্ ইযলকশন্ সপ্রাগ্রাি -এ সস্বিা়ে সর্াট কিিকিি া মহযেযি কাজ করযি িাযদর ওই কিিেূমচযি পমরযর্িা সদও়োর জন্য দুই (2)

•

মদন্ পযিন্ত উপমস্থি িরা হযি।
সযেি ছাত্রছাত্রী প্রমিপালন্কারী মপিা-িািার কাযছ থাযক, িাযদর প্রমিপালন্কারী পমরচযিা েম্পমকিি কারযণ আদালযির িািলা চলাকালীন্ উপমস্থি
থাকযি হযল সে যমদ স্কু যল অন্ুপমস্থি হ়ে, িাহযল িাযক সেই মদন্(গুমল) অথিা িার অংশমিযশযর্র জন্য উপমস্থি িরা হযি।

মরি রাখরিি: রেট এর আইি অিুযা়িী রয রকারিা বপিা-মািা/অবভভািক বযবি িািযিামূেক উপবস্থবির িিি (O.C.G.A § 20-2-690.1)
রমরি চেরিি িা, বিবি অসদাচররণর রদারষ অপরািী হরিি এিং িাুঁর অপরাি প্রমাণ হরে িাুঁরক রয িবরমািা বদরি হরি িার পবরমাণ
$25.00 এর কম ি়ি এিং 100.00 এর রিবি ি়ি, িাুঁর সিি াবিক 30 বদরির রিে, িিরগাষ্ঠীর পবররষিা অথিা ওই িররির িাবির রয রকারিা
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সমন্ব়ি রদও়িা হরি পারর এিং এই সািা রদরি রসই আদােি স্থািটি যার এবক্ত়িারভু ক্ত। বিশুর স্কু ে িযিস্থা এই িররির পাুঁচ বদরির অিিুরমাবদি
অিুপবস্থবি সম্পরকি বপিা-মািা/অবভভািকরক িািারিার পরর এই িারা েঙ্ঘি করর স্কু রে প্রবি বদরির অিুপবস্থবির রক্ষরত্র রসটি একটি পৃথক
অপরাি বহরসরি গণয হরি। রেট এর আইরির আরও িিি হে 16-17 ি়িসী ছাত্রছাত্রী স্কু ে রথরক িাম প্রিযাহার/স্কু ে রছরড রদও়িার িিয বপিামািা অথিা অবভভািরকর বেবখি অিুমবি বির়ি আসরি (O.C.G.A. § 20-2-690.1)।

সি অিিুরমাবদি অিুপবস্থবির রক্ষরত্র বিম্নবেবখিগুবে প্ররযািয হরি:
প্রবিটি ঘটিার রক্ষরত্র স্কু ে কিৃি ক গৃহীি পদরক্ষপ*
*উপবস্থবি সংক্রান্ত আচরণবিবি/পবরণাম রয রকারিা সম়ি পবরিবিিি হরি পারর।

অিিুরমাবদি
অিুপবস্থবির সংখযা
1-2

স্কু ল মপিা-িািাযক অন্ুপমস্থমির িযাপাযর জান্া়ে।

3-5

স্কু ল মপিা-িািাযক অন্ুপমস্থমির িযাপাযর জান্া়ে এিং ছাত্র িা ছাত্রীযক পরািশিদািা অথিা েহকারী মপ্রমিপাল এর কাযছ পাঠা়ে
মযমন্ ছাত্র িা ছাত্রী এিং/অথিা মপিা-িািার েযে অন্ুপমস্থমির কারণ আযলাচন্া এিং উপমস্থমি েংক্রান্ত চু মক্ত স্বাক্ষর করার জন্য
োক্ষাৎ কযরন্।

6-7

8+

ছাত্র িা ছাত্রীর অন্ুপমস্থমির মির্য়ে জামন্য়ে মপিা-িািাঅ/অমর্র্ািকযক পাঠাযন্া মচঠি এিং স্কু ল সথযক িারািামহক অন্ুপমস্থমির
আইমন্ পমরণাি।
পরািশিদািা স্কু যলর েিাজকিীযক মপিা-িািা/অমর্র্ািক এিং ছাত্র িা ছাত্রীর েযে আযলাচন্ার জন্য অন্ুযরাি করযিন্ যাযি
ঘটন্ার িূলযা়েন্ করা যা়ে এিং/অথিা জুযর্ন্াইল সকাটি, েমলমেটর সজন্াযরল এর কাযিাল়ে, মডপাটিযিণ্ট অি েযামিমল অযাণ্ড
মচলযেন্ অথিা অন্যান্য এযজমির কাযছ পাঠাযন্ার েম্ভািন্া মিযিচন্া করা যা়ে।

মরি রাখরিি: শুিু উপবস্থবি সংক্রান্ত আইি েঙ্ঘরির িিয ছাত্রছাত্রীরক সামব়িক িবহষ্কার করা হ়ি িা।
কি অন্ুপমস্থমির কারযন্ িৃ িী়ে সশ্রন্ীর অমন্তযি মগয়ে সদখা যা়ে সয ছাত্রযদর পঠন্ক্ষিিা িাযডমন্, যার েযল েিয়ে পাে করার
সক্ষযত্র েিেযা হ়ে।~ আযিমরকান্ গ্রযাজুয়েট
িবিি়িা বিপাটিরমি অি এিুরকিি এর গরিষণা অিুযা়িী পাুঁচটি বিক্ষাদাি বদিরসর সমমারির রমাটামুটি বিি িিাংি রক্ষরত্র
যবদ ছাত্রছাত্রীর উপবস্থবির উন্নবি ঘরট, িাহরেই ক্রাইরটবর়িি ররোররি কমবপরটবি রটে (CRCT) এর প্রবমি মাি পূরণ
অথিা অবিক্রম কররি এমি ছাত্রছাত্রীর সংখযা 10,000 এর রিবি রিরড যা়ি।
10. ক্লাস অথিা িািযিামূেক বক্র়িাকোরপ উপবস্থি িা থাকা

ছাত্রছাত্রীরা ক্লাে অথিা স্কু যলর িািযিািূলক মক্র়োকলাপগুমলযি অন্ুপমস্থি থাকযি ন্া। যমদ ছাত্রছাত্রী ক্লাে/স্কু যলর িািযিািূলক
মক্র়োকলাযপ উপমস্থি ন্া হ়ে অথিা প্রশােযকর অন্ুিমি ন্া মন্য়ে স্কু ল অথিা স্কু যলর েম্পমি সছযড চযল যা়ে, িাহযল িারা এই
অপরাযি সদার্ী োিযি হযি।
সি অিিুরমাবদি অিুপবস্থবির রক্ষরত্র বিম্নবেবখিগুবে প্ররযািয হরি:

িারদর
সংখযা
1-2
3-6
7-10
11+

ঘটিা বপছু স্কু ে অযাকিি *
*উপবস্থবি প্ররটাকে /রয রকারিা সমর়ি বিষ়ি পবরিিিরির পবরবস্থবি।
সকাযন্া েিকিিা জান্ল পডু়োরা। িা-িািার েযে সযাগাযযাযগর দাম়েত্ব মশক্ষযকর।
পডু়োর হযি 1 মদযন্র মন্যরাি অথিা িু লন্ািূলক পমরমস্থমি। িা-িািার েযে সযাগাযযাযগর দাম়েত্বপ্রাি কাউযিলর মির়্েটি
সদখযিন্।
পডু়ো পাযি একটি শৃঙ্খলা সরোযরল এিং 1 মদযন্র ইন্-স্কু ল োেযপন্শন্ (আইএেএে) অথিা িু লন্ািূলক পমরমস্থমি। স্কু ল সকাযন্া
পডু়ো /িা-িািার েযম্মলন্ ডাকযি পাযর উপমস্থমি চু মক্তযত্ব স্বাক্ষযররর জন্য।
পডু়ো পাযি একটি শৃঙ্খলা সরোযরল এিং আইএেএে অথিা িু লন্ািূলক পমরমস্থমি। িা-িািার েযে সযাগাযযাগ করা হযি
কাউযিলর ও েিাজকিীর েযে সদখা করার জন্য। পডু়োযক সদও়ো হযি মিকল্প 10 মদযন্র আইএেএে, অিারযন্টির্ স্কু ল

/সপ্রাগ্রাি সেেযিন্ট অথিা িু লন্ািূলক পমরমস্থমি।

মরি রাখরিি: শুিু উপবস্থবি সংক্রান্ত আইি েঙ্ঘরির িিয ছাত্রছাত্রীরক স্কু ে রথরক সামব়িক িবহষ্কার করা হ়ি িা।
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11. রেণীকরক্ষ বিিৃঙ্খো সৃবি করা
ছাত্রছাত্রীরা এিন্ আচরণ করযি ন্া যাযি ক্লাযের পঠন্পাঠযন্ মিঘ্ন ঘযট, ছাত্রছাত্রী এিং/অথিা মশক্ষক-মশমক্ষকার িন্ঃেংযযাগ মিমঘ্নি হ়ে অথিা ছাত্রছাত্রী
এিং/অথিা কিীযদর জন্য মিপজ্জন্ক অথিা র়্েংকর পমরমস্থমির উদ্ভি হ়ে।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

12. স্কু রে বিিৃঙ্খো সৃবি করা
ছাত্রছাত্রীরা এিন্ সকাযন্া কাযজ যুক্ত হযি ন্া যা স্কু যলর কাজকযিি মিঘ্ন ঘটাযি পাযর অথিা সিিন্ েম্ভািন্া থাযক এিং/অথিা িারা অন্য ছাত্রছাত্রীরযদর
মন্রাপিার হামন্ করযি ন্া। মন্মর্দ্ধ মক্র়োকলাযপর িযিয আযছ সন্ত্রাসিাদী হুমবক, দেিে বক্র়িাকোপ, েকযল িাইযর সিমরয়ে যাও়ো, িাটিযি িযে পডা,
রা়িট/বিিৃঙ্খো, মপযকটিং, মিন্া অন্ুিমিযি প্রযিশ, সগালিাল িািাযন্া, স্কু লযক হুিমক সদও়ো, মপছযন্ লাগা, রিামা মারার হুমবক, িূম্র সিকিিা যন্ত্র
রটরি িরা, 911 িম্বরর রোি করা এিং পমরযিশ মিমঘ্নি আযছ এিন্ েিয়ে িািমিক মহংোত্মক ঘটন্া ইিযামদ, যমদও িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
সরিি াি:

রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সরিি াি:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

13. অপবিত্র কথা িো/অশ্লীেিা
ছাত্রছাত্রীরা এিন্ আচরণ করযি ন্া যার িযিয আযছ গালাগামল সদও়ো, অপমিত্র কথা িলা, সন্াংরা, অিীল শব্দ অথিা অের্মে; অন্য কাযরা গায়ে থুথু সদও়ো;
অিীল োিগ্রী/পযন্িাগ্রামে মন্যজর কাযছ রাখা; এিং অপমিত্র, সন্াংরা অথিা অিীল িন্তিয অথিা পদযক্ষপ।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

1 - সরম্মেি
2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
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বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি বিরি
হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

14. িাবিমূেক পদরক্ষপ গ্রহণ করার িযথি িা
ছাত্রছাত্রীরা মশক্ষক-মশমক্ষকা অথিা প্রশােক কিৃি ক িলিৎ হয়েযছ এিন্ আটক রাখা, স্কু যলর মর্িযর োিম়েক িমহষ্কার অথিা অন্য সকাযন্া শামিিূলক িযিস্থা
সিযন্ সন্ও়োর মিমি লঙ্ঘন্ করযি ন্া অথিা সিযন্ চলযি িযথি হযি ন্া।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
িূযিিম:

15. দীঘি কােীি বিেম্ব
ছাত্রছাত্রীরা দীঘিকালীন্ মিলম্ব প্রদশিন্ করযি ন্া। স্কু ল, ক্লাে অথিা স্কু যলর মক্র়োকলাযপ িারিার সদমর কযর উপমস্থি হও়োর অথি হল এই িারা লঙ্ঘন্ করা।

সি অিিুরমাবদি অিুপবস্থবির রক্ষরত্র বিম্নবেবখিগুবে প্ররযািয হরি:
প্রবিটিঘটিাররক্ষরত্রস্কু েকিিৃ কগৃহীিপদরক্ষপ*

বিেম্বহও়িারসংখযা
*

উপবস্থবিসংক্রান্তআচরণবিবি/পবরণামরযরকারিাসম়িপবরিবিিিহরিপারর।

1-2
3-6
7 - 10
11+

ছাত্র িা ছাত্রীযক একিার েিকি করা হ়ে। মশক্ষক-মশমক্ষকা মপিা-িািার েযে সযাগাযযাগ করার দাম়েত্ব সন্ন্।
ছাত্র িা ছাত্রীযক 1 মদন্ আটযক রাখা হ়ে অথিা অন্ুরূপ শামি সদও়ো হ়ে। পরািশিদািার কাযছ পাঠাযন্া হ়ে মযমন্ মপিা-িািার
েযে সযাগাযযাগ করার দাম়েত্ব সন্ন্।
ছাত্র িা ছাত্রীযক শামিিূলক িযিস্থার জন্য পাঠাযন্া হ়ে এিং স্কু যলর অর্যন্তযর মদযন্র োিম়েক িমহষ্কার (ISS) অথিা অন্ুরূপ
শামি সদও়ো হ়ে। উপমস্থমি েংক্রান্ত চু মক্ত স্বাক্ষর করার জন্য স্কু ল ছাত্রছাত্রী/মপিা-িািা ের্ার েি়েেূমচ মস্থর করযি।
ছাত্র িা ছাত্রীযক শামিিূলক িযিস্থার জন্য পাঠাযন্া হ়ে এিং ISS অথিা অন্ুরূপ শামি সদও়ো হ়ে। 2়ে শৃঙ্খলা ও
পরািশিদািা িযিস্থা়ে মপিা-িািার েযে সযাগাযযাগ করা হ়ে। ছাত্রছাত্রীযক 10 মদযন্র ISS, মিকল্প স্কু ল/কিিেূমচযি
সযাগদান্ অথিা অন্ুরূপ শামির িযিয সথযক সিযছ মন্যি িলা হ়ে।

মরি রাখরিি: শুিু উপবস্থবি সংক্রান্ত আইি েঙ্ঘরির িিয ছাত্রছাত্রীরক স্কু ে রথরক সামব়িক িবহষ্কার করা হ়ি িা।
যমদ সকান্ ছাত্র সরাজ 10 মিমন্ট সদমরযি স্কুযল আযে, িাহযল সে সিাট 33 ঘন্টা ক্লাযের েি়ে ন্ষ্ট কযর.~ আযিমরকান্ গ্রযাজুয়েট
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16. িারস অসদাচরণ
মরি রাখরিি: িাস/িাস েপ সংক্রান্ত বিবিগুবে এিং িাস মযাবিক্স রদখুি (পৃষ্ঠা 45-46)
ছাত্রছাত্রীরা এিন্ আচরযণ মলি হযি ন্া যার িযিয আযছ এিন্ সকাযন্া আচরণ যা স্কু ল িাযের চালযকর কাযজ মিঘ্ন ঘটা়ে অথিা িার িন্ঃেংযযাগ ন্ষ্ট কযর
অথিা িাে চালক এিং/অথিা ছাত্রছাত্রীর পযক্ষ মিপজ্জন্ক এিন্ পমরমস্থমি বিমর কযর অথিা যা েুশঙ্খ
ৃ লর্াযি িাে চালাযি িািা সদ়ে অথিা যা িাযের
কাছাকামছ অন্য সকাযন্া গামডর পযক্ষ মিপজ্জন্ক পমরমস্থমির েৃমষ্ট কযর, িযি ওই িরযন্র আচরযণর িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে। িাযে মন্মর্দ্ধ আচরযণর
িযিয আরও অন্তর্ুি ক্ত হল স্কু ল িাে চলার েি়ে সকাযন্া বিদুযমিন্ যন্ত্রপামি চালাযন্া যার িযিয আযছ সেলযোন্, সপজার, শ্রিণযযাগয সরমডও, সটপ, কিপযাক্ট মডস্ক
সে়োর অথিা সহডযোন্ ছাডা অন্ুরূপ েরঞ্জাি; অথিা অন্য সকাযন্া বিদুযমিন্ েরঞ্জাি এিন্র্াযি িযিহার করা যাযি ন্া যা স্কু ল িাযের সযাগাযযাগ েরঞ্জাি
অথিা স্কু ল িাে চালযকর পযক্ষ িােটি চালাযন্ার সক্ষযত্র মিঘ্ন েৃমষ্ট করযি পাযর, যমদও মন্মর্দ্ধ আচরযণর িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে। িাে মন্মর্দ্ধ
আচরযণর িযিয আরও আযছ আ়েন্া, সলজার, ফ্ল্যাশ কযাযির অথিা অন্য সয সকাযন্া আযলা িা প্রমিেলক েরঞ্জাি এিন্র্াযি িযিহার করা যা িাে চালযকর স্কু ল
িাে চালাযন্ার কাযজ মিঘ্ন ঘটা়ে। মহংোত্মক ঘটন্া যা ঘযটযছ স্কু লিাযে অথিা/এিং ঘযটযছ যখন্ পডু়োরা স্কু যলর পযথ আেমছল (িােেপ/পাশ্বিিিী এলাকা়ে)
অথিা স্কু ল সথযক সেরার পযথ (িােেপ/পাশ্বিিিী এলাকা়ে) যার েলােযল স্কু ল োরা েরােমর হিযক্ষপ হযি পাযর। (িাে সরোযরল িযামট্রক্স সদখুন্ পৃষ্ঠা 6)

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

1 - সরম্মেি
2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

1 - সরম্মেি
2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
7 – বিিাডি

10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

17. স্কু রের সমর়ির িাইরর/স্কু ে রথরক দূরর আচরণ
ছাত্রছাত্রীরা স্কু যলর েিয়ের িাইযর অথিা স্কু ল সথযক দূযর এিন্ আচরণ করযি ন্া যার অন্তর্ুি ক্ত হল োইিার িািযযি র়্ে সদখাযন্া যমদও ওই আচরণ এর িযিযই
েীমিি ন়্ে, এিং যা মশক্ষা প্রমক্র়োযক মিরূপর্াযি প্রর্ামিযি করযি পাযর অথিা যা অন্যান্য ছাত্রছাত্রী, মশক্ষক-মশমক্ষকা অথিা স্কু ল মডমিক্ট এর কিীযদর স্বাস্থয,
মন্রাপিা, ন্ীমি, খযামি অথিা কলযাযণর ক্ষমি করযি পাযর।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
সিি াবিক:

রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:
সিি াবিক:

রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
রেরভে 7 - বিিাডি

10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
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মরি রাখরিি: যবদ এমি রকারিা ছাত্র িা ছাত্রী স্কু রে ভবিি/পুিরা়ি ভবিির রচিা করর রয O.C.G.A. § 15-11-63 অিুযা়িী
িাবে়িাবি অথিা বিিি াবরি িাবে়িাবির অপরারি অবভযুক্ত, িাহরে িারক সরাসবর বিপাটিরমি অি রসে স্কু েস
এিং েু রিি বররেিিস্ এর কারছ পাঠারিা হরি এিং পৃষ্ঠা 54 এর িণি িা অিুযা়িী িারক ছাত্রছাত্রীর অিস্থাি
বিিি ারণ বিবির অিীরি রাখা হরি।

18. িু়িা রখো
ছাত্রছাত্রীরা জু়ো সখলা়ে অংশ সন্যি ন্া যার িযিয আযছ অথি অথিা অন্যান্য মজমন্ে িামজ সরযখ িাে সখলা, পাশা সখলা, অথিা সখলা িা অন্যান্য মক্র়োকলাযপর
ওপর িামজ িরা এিং/অথিা জু়ো সখলার মজমন্ে অথিা উপাদান্ েযে রাখা। িযি িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম:

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

19. িারিার আইি েঙ্ঘি/দীঘি রম়িাবদ অসদাচরণ/বিক্ষািিীিরদর আইি েঙ্ঘি
A. িারিার আইি েঙ্ঘি/দীঘি রম়িাবদ অসদাচরণ
ছাত্রছাত্রীরা এিন্ আচরযণ মলি হযি ন্া যা িারিার এিং দীঘিযি়োমদ সক্ষযত্র মশক্ষা প্রমক্র়ো, স্কু যলর মক্র়োকলাপ, স্কু ল িাে অথিা স্কু যলর
অন্যান্য মক্র়োকলাযপ মিঘ্ন অথিা অেুমিিা ঘটাযি এিং যা ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি
পুমিকার মিমি লঙ্ঘন্ করযি। সকাযন্া ছাত্রছাত্রীযক এই মিমি লঙ্ঘযন্র ঘটন্া়ে অমর্যুক্ত করার আযগ িাযক েম্ভািয পমরণাি েম্পযকি েিকি
করযি হযি এিং স্কু যলর পরািশিদািা, স্কু যলর েিাজকিী অথিা অন্যান্য উপযুক্ত মরযোেি কিীর কাযছ পাঠাযি হযি। এছাডাও,
অেদাচরযণর মির্য়ে মপিা-িািা/অমর্র্ািযকর েযে অিশযই সযাগাযযাগ করযি হযি, স্কু যল িাাঁযদর মশশুর ওপর ন্জর রাখার েুযযাগ মদযি
হযি এিং ছাত্রছাত্রীর েংযশািন্ পমরকল্পন্া বিমরযি অংশগ্রহযণর েুযযাগ মদযি হযি।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :
সিি াবিক:

রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
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B. স্থািী়ি স্কু ে এিং/অথিা বিবিক্ট-িযাপী বিক্ষািিীিীর বিবির েঙ্ঘি
স্থান্ী়ে স্কু ল অথিা মডমিক-িযাপী মশক্ষান্মিশ মহযেযি থাকার েি়ে ছাত্র িা ছাত্রী মডমিক্ট অথিা স্থান্ী়ে স্কু যলর মিমি অগ্রাহয করযি ন্া।
মডমিক্ট এিং স্থান্ী়ে স্কু যলর সি মিমি অন্ুেরণ করার িযথিিার েযল দীঘিযি়োমদ িমহষ্কার অথিা স্থা়েী িমহষ্কাযরর েম্ভািন্া থাযক।
প্রাথবমক/বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

20. গাবড রাখা এিং যািিাহি চোচে সংক্রান্ত বি়িম েঙ্ঘি
ছাত্রছাত্রীরা গামড রাখা এিং যান্িাহন্ চলাচল েংক্রান্ত মন্যদি মশকা লঙ্ঘন্ করযি ন্া যমদ িারা স্কু যল গামড চামলয়ে আযে। সযেি ছাত্রছাত্রীরা স্কু যল েম্পমির িযিয
গামড রাখযি িাযদর অিশযই গামড রাখার পারমিট মকন্যি হযি, িাযদর গামডযি মডকযাল মেকারটি প্রদশিন্ করযি হযি, িাযদর জন্য মন্িিামরি স্থাযন্ গামড
রাখযি হযি এিং স্কু ল অথিা স্কু ল মডমিক্ট এর গামড রাখা এিং যান্িাহন্ চলাচল েংক্রান্ত েি প্রমিিান্ সিযন্ চলযি হযি। স্কু যলর েম্পমিযি পারমিটেহ অথিা
সি়োদউিীণি পারমিট মন্য়ে গামড রাখা, স্কু যলর েম্পমিযি অথিা স্কু ল িাযের কাযছ সিপযরা়োর্াযি অথিা অোিিান্ীর্াযি গামড চালাযন্া অথিা স্কু ল িা স্কু ল
মডমিক্ট এর গামড রাখা এিং যান্িাহন্ চলাচল েংক্রান্ত েি প্রমিিান্ সিযন্ চলযি িযথি হও়ো ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং

চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার মিমি লঙ্ঘন্ মহযেযি গণয করা হযি। রম়িাদ উত্তীণি হরে গাবড রাখার পারবমট পুিিি িীকরণ করা হরি।
হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

মরি রাখরিি: িবরমািার মরিয থাকরি পারর গাবড রাখার পারবমট প্রিযাহার করর রিও়িা অথিা ছাত্র িা ছাত্রীর খররচ
গাবড রচি ইিযাবদর সাহারযয রটরি বির়ি বগর়ি কযাম্পারসর িাইরর রররখ আসা।

21. অিুমবি ছাডা স্কু রের কযাম্পারস ইিিি ঘুরর রিডারিা/অিুমবি ছাডা প্ররিি/রভরঙ র াকা এিণ প্ররিি করা
ছাত্রছাত্রী িাযদর মন্যজর স্কু ল ছাডা অন্য সকাযন্া স্কু যলর এলাকা়ে প্রযিশ করযি ন্া যমদ ন্া সেই স্কু যল সকাযন্া প্রশােক িাযদর আগাি অন্ুিমি
মদয়ে থাযকন্ অথিা সেই স্কু ল স্কু ল েংক্রান্ত সকাযন্া অন্ুষ্ঠাযন্র আয়োজন্ কযর সযিন্ প্রামিষ্ঠামন্ক পডাযশান্া িা ক্রীডা েংক্রান্ত মক্র়োকলাপ।
সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রী অন্ুযিাদন্ অথিা অন্ুিমি ছাডা সকাযন্া স্কু ল র্িযন্ েিাযহর সশযর্র ছু টির মদন্গুমলযি অথিা স্কু ল ছু টির পযর প্রযিশ করযি
ন্া অথিা থাকযি ন্া।

মরি রাখরিি: যখি রকারিা ছাত্র িা ছাত্রী স্কু রের সম্পবত্ত রছরড রযরি িা চা়ি এিং/অথিা স্কু রের সম্পবত্তরি বেরর আরস স্কু রের
কমী অথিা আইি িেিৎকারী কমীরা িারক সম্পবত্ত রছরড যাও়িার িিয বিরদি ি রদও়িার পররও, িখি রসই
ছাত্র িা ছাত্রী এই িারা েঙ্ঘি কররি এিং বিষ়িটি আইি িেিৎকারী কিিৃ পরক্ষর িিরর আিা হরি।

41

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

1 - সরম্মেি
2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

22. ভুে িথয রদও়িা
ছাত্রছাত্রী র্ু ল িথয সদযি ন্া যার িযিয আযছ স্কু যলর ন্মথপত্র জাল করা, েই জাল করা, মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশােক অথিা স্কু ল মডমিক্ট এর
অন্যান্য কিীযদর কাযছ মিথযা মিিৃমি করা অথিা সদও়ো, ঠকাযন্া, ঘুর্ সদও়ো অথিা অন্ন্ুযিামদি কিমপউটার িযিহারকারীর আই.মড. অথিা
পােও়োডি িযিহার করা। িযি িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে। বিক্ষক-বিবক্ষকা, প্রিাসক অথিা স্কু ে বিবিক্ট এর অিযািয কমীর
বিরুরে অিুপযুক্ত আচররণর অবভরযাগ এরি আইবি কিিৃ পক্ষ, বিক্ষক-বিবক্ষকা, প্রিাসক অথিা স্কু ে বিবিক্ট এর কমীরদর কারছ
ভুে িথয রদও়িা, বিভ্রাবন্তকর িণি িা রদও়িা, িথয িাদ রদও়িা অথিা ভুে প্রবিরিদি িািারিা।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

1 - সরম্মেি
2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

23. অিুপযুক্ত িারীবরক স্পিি যার উরেিয রযৌি/রযৌি আচরণ; রযৌি অসদাচরণ; রযৌি হ়িরাবি
ছাত্রছাত্রীরা সযৌন্ উযেযশয অন্ুপযুক্তর্াযি কাযরা শরীর স্পশি করযি ন্া। এই অপরাযির িারাটির িািযযি ছাত্রছাত্রীযদর িযিয অথিা ছাত্রছাত্রী
এিং স্কু ল মডমিক্ট এর কিী অথিা স্কু যলর েম্পমিযি আগি অমিমথযদর িযিয অথিা স্কু যলর সকাযন্া মক্র়োকলাপ অথিা অন্ুষ্ঠাযন্ সযৌন্ আচরণ
মন্মর্দ্ধ যার অন্তর্ুি ক্ত হল উর্য়ের েম্মমিযি সযৌন্ স্পশি, উর্য়ের েম্মমি সন্ই এিন্ সক্ষযত্র সযৌন্ স্পশি, সযৌন্ কারযণ আক্রিণ, চাও়ো হ়েমন্ এিন্
সযৌন্ প্র়োে অথিা িন্তিয, সযৌন্ েুমিিা এিং অথিা শরীযরর কুৎমেি উযমাচযন্র জন্য অন্ুযরাি।
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প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :
সিি াবিক:

রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
রেরভে 4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

24. ছাত্রছাত্রীর িিাক্তকরণ কািি সংক্রান্ত বিবি েঙ্ঘি
ছাত্রছাত্রীরা েঠিক শন্াক্তকরণ ছাডা স্কু যলর িাযঠ অথিা স্কু যলর সকাযন্া অন্ুষ্ঠাযন্ উপমস্থি হযি ন্া। যমদ স্থান্ী়ে স্কু ল কিৃি ক িািযিািূলক করা
হ়ে, িাহযল DeKalb কাউমণ্ট হাই স্কু যলর ছাত্রছাত্রীরা স্কু যলর েম্পমিযি এিং স্কু যলর সকাযন্া অন্ুষ্ঠাযন্ উপমস্থি থাকার েি়ে অিশযই িাযদর
পমরচ়েপত্র েযে রাখযি। যমদ পমরচ়েপত্র সন্ই এিন্ কাউযক ছাত্রছাত্রী ন়্ে িযল েযন্দহ করা হ়ে, িাহযল িাযক স্কু যলর িাঠ সছযড যাও়োর জন্য
অন্ুযরাি করা হযি এিং প্রয়োজযন্ পুমলযশর োহাযয সন্ও়ো হযি। সযেি ছাত্রছাত্রীর েযে পমরচ়েপত্র থাকযি ন্া, িারা আইযন্র এই িারা লঙ্ঘন্
করযি। ছাত্রছাত্রীযদর পমরচ়েপত্র িদযল সন্ও়োর জন্য অথি মদযি হযি।
প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :
সিি াবিক:

রেরভে 1 - সরম্মেি
রেরভে 2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
রেরভে 3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

সিি াবিক:

রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে
রেরভে

1 - সরম্মেি
2 - রকৌিে (47-48 পৃষ্ঠা রদখুি)
3 - 1-3 বদরির ইি-স্কু ে িবহষ্কার
4 - িবহষ্কার 1-5 বদি
5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার

25. ছাত্রছাত্রীর রপািাক বিবি েঙ্ঘি
স্কু যলর িাযঠ অথিা স্কু যলর অন্ুষ্ঠাযন্ ছাত্রছাত্রীরা অন্ুপযুক্ত সপাশাক পরযি ন্া। সি ছাত্রছাত্রী উপযুক্ত সপাশাক পরযি এিং এই পুমিকা়ে ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা়ে
ছাত্রছাত্রীযদর সয সপাশাক মিমি সদও়ো আযছ এিং স্থান্ী়ে স্কু যলর প্রমিিাযন্ িামলকার্ু ক্ত অমিমরক্ত শিি ািলী সিযন্ চলযি িযল আশা করা হ়ে।

ছাত্রছাত্রীরদর রপািাক বিবি েঙ্ঘরির সি ঘটিা়ি বিম্নবেবখি িবরমািা প্ররযািয হরি:

অপরারির সংখযা

স্কু ে কিৃি ক গৃহীি পদরক্ষপ

প্রথম অপরাি

সিৌমখক মিরস্কার, মপিা-িািার েযে সযাগাযযাগ এিং মদন্ সশর্ ন্া হও়ো পযিন্ত স্কু যলর মর্িযর োিম়েক িমহষ্কার (ISS)
অথিা মিমি লঙ্ঘযন্র মির়্েটি েংযশািন্

বদ্বিী়ি অপরাি

মপিা-িািা েযম্মলন্ এিং দুই (2) মদযন্র ISS প্রয়োজন্

িৃ িী়ি অপরাি

মপিা-িািার েযে সযাগাযযাগ, দশ (10) মদন্ পযিন্ত ISS, স্থান্ী়ে মশক্ষান্িীশী এিং/অথিা ISS এর পমরিযিি মপিািািাযক ছাত্র িা ছাত্রীর েযে ক্লাযে উপমস্থি থাকযি হযি এই প্রিযাশা যমদ দীযঘিি়োমদ সক্ষযত্র লঙ্ঘন্ করা হ়ে, িাহযল িার
পমরণাি হযি #19aঅমর্যযাগ - স্কু যলর মিমি িারিার লঙ্ঘন্ - এিং মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্যি যমদ
সদখা যা়ে সয মিমি লঙ্ঘযন্র েপযক্ষ িহু োক্ষযপ্রিাণ আযছ, িাহযল একটি মিকল্প পমরযিযশ পাঠাযন্ার েম্ভািন্া আযছ।
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26. অবিরাপদ পদরক্ষপ
ছাত্রছাত্রীরা এিন্ সকাযন্া পদযক্ষপ গ্রহণ করযি ন্া যা িাযদর এিং অন্যযদর মিপযদ সেলযি পাযর, শারীমরক ক্ষমি করযি পাযর এিং এর অন্তর্ুি ক্ত হল স্কু ল িাযের
িাইযর সিযরাযন্া অথিা িাযের িযিয সঘারাযেরা করা, জরুমর প্রস্থাা্ন্পথ মদয়ে স্কু ল িাযের িাইযর সিমরয়ে যাও়ো (যখন্ সকাযন্া জরুমর ঘটন্া ঘযটমন্), গামড
রাখার অথিা যান্িাহন্ চলাচল কযর এিন্ স্থান্ মদয়ে সদৌযড স্কু যলর কিীযদর আ়েযির িাইযর যাও়োর সচষ্টা করা, র্িযন্র ছাযদ ওঠা, মন্িিাণকাজ চলযছ এিন্
স্থাযন্ যাও়ো, ি়েলার কক্ষ, মচযলযকাঠা, মলেট শযােট-এ যাও়ো, সরন্দহ কররছ িা এমি িযবক্তরক ঘুুঁবষ রমরর রেরে রদও়িার সচষ্টা করা অথিা এিন্
সকাযন্া পদযক্ষপ যার েযল মন্যজর অথিা অযন্যর শারীমরক ক্ষমি হও়োর েম্ভািন্া থাযক। যখন্ অমন্রাপদ আচরণ অন্য সকাযন্া মিমি লঙ্ঘযন্র িান্ পূরণ কযর
ন্া, িখন্ই এই মিমিটি প্রযযাজয হযি।

প্রাথবমক স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয

বমিে/হাই স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম:
িূযিিম :

রেরভে 5 - চু বক্ত সহ 6-10 বদরির িবহষ্কার
রেরভে 6 - দীঘি কােীি িবহষ্কার
সিি াবিক:
রেরভে 7 - বিিাডি
10-বদরির সামব়িক িবহষ্কাররর আরদি অিিযই বদরি হরি এিং আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
বিরি হরি পযি া়ি 6-7 এর িিয
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িাস এিং িাস েপ এর বিবি
িাযে এিং িাে েপ-এ ছাত্রছাত্রীরা মন্ম্নমলমখি মন্রাপিা এিং সেৌজযন্যর মিমিগুমল অন্ুেরণ করযি িযল প্রিযাশা করা হ়ে।

িাস েপ-এ
•

িাে মপক-আপ এর দশ (10) মিমন্ট আযগ মন্িিামরি স্থাযন্ সপৌাঁযছাযন্া

•

েু টপাযি দাাঁডাযন্া অথিা েু টপাযির পাযশ রািার মকন্াযর দাাঁডাযন্া

•

িযমক্তগি েম্পমি সথযক দূযর থাকা

•

রািার সেই অংযশ ন্া দাাঁডাযন্া সয স্থান্টি গামডর জন্য েংরমক্ষি রাখা হ়ে

•

যান্িাহন্ চলাচলযক িযিাদা সদও়ো এিং েিকি থাকা

•

শান্ত এিং েুশৃঙ্খলর্াযি অযপক্ষা করা

যখি িাস আরস
•

িােটিযক েম্পূণি থািযি দাও

•

শান্ত এিং েুশৃঙ্খলর্াযি িাযে ওযঠা

িারস উরঠ
•

িাে সথযক ন্ািার েি়ে ন্া আো পযিন্ত িযে থাযকা

•

সরল এিং রািার েংযযাগস্থযল ন্ীরি থাযকা

•

চালযকর েযে েহযযামগিা কযরা এিং েুশৃঙ্খল আচরণ অর্যাে কযরা

•

অন্য ছাত্রছাত্রীযদর র়্ে সদখাযি ন্া, হ়েরামন্ করযি ন্া অথিা িাযদর েযে ঠাট্টািস্করা করযি ন্া

•

অপমিত্র কথা িলযি ন্া অথিা অিীল আচরণ করযি ন্া

•

িূিপান্ করযি ন্া

•

খাও়োদাও়ো অথিা পান্ করযি ন্া

•

ধ্বংোত্মক মক্র়োকলাযপ অংশ সন্যি ন্া

•

িাযের িাইযর শরীযরর সকাযন্া অংশ রাখযি ন্া

•

সহডযোন্ ছাডা সরমডও, সটপ অথিা ইযলক্ট্রমন্ক অমডও/মর্মডও েরঞ্জাি িযিহার করযি ন্া

•

সকাযন্া েি়ে সেলযোন্ িযিহার করযি ন্া

•

জীিন্ত পশুপামখ সন্যি ন্া

•

অমন্রাপদ মজমন্েপত্র অথিা অস্ত্রশস্ত্র সন্যি ন্া

•

িাে সথযক অথিা িাযের মদযক সকাযন্া মজমন্ে ছুাঁ ডযি ন্া

িাস রছরড যাও়িা
•

িাে েম্পূণি ন্া থািা পযিন্ত িযে থাযকা

•

েুশৃঙ্খলর্াযি িাে সছযড যাও

•

সিািার জন্য মন্িিামরি িাে েপ-এ িাে সথযক ন্াযিা

•

িাযের োিযন্ মদয়ে রািা পার হও

•

েুশৃঙ্খলর্াযি িাে সছযড যাও

যমদ স্কু ল িাে এিং/অথিা ছাত্রছাত্রীরা স্কু যল আোর েিয়ে (িাে েপ/প্রমিযিযশর এলাকা) অথিা স্কু ল সথযক মেযর যাও়োর েি়ে সকাযন্া মিমি লঙ্ঘযন্র
ঘটন্া ঘটযল স্কু যল সেই িযাপাযর েরােমর হিযক্ষপ করযি পাযর।(মন্যচ 46 পৃষ্ঠা়ে িাে িযামট্রক্স সদখুন্)
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মািযবমক িররর ছাত্রছাত্রীরদর িিয িাস ররোরাে মযাবিক্স
অিুপযুক্ত আচরণ অথিা িাস সম্পবকিি বিবি
েঙ্ঘি

প্রথম
অপরাি

বদ্বিী়ি
অপরাি

িৃ িী়ি
অপরাি

চিু থি এিং
পরিিী
অপরাি

িারসর সম়িসূবচরি বিেম্ব করা

পযিা়ে 1

পযিা়ে 2

পযিা়ে 3

পযিা়ে 4

আসরি িা িসা

পযিা়ে 1

পযিা়ে 2

পযিা়ে 3

পযিা়ে 4

ই়িাররোি ছাডা ররবিও, রটপ, বসবি, আইপি, এমবপ3
চাোরিা

পযিা়ে 1

পযিা়ে 2

পযিা়ে 3

পযিা়ে 4

িাস চো়ি বিঘ্ন ঘটারিা (অিযমিক আও়োজ)

পযিা়ে 1

পযিা়ে 2

পযিা়ে 3

পযিা়ে 4

অিুপযুক্ত ভাষা িযিহার (গালাগামল সদও়ো, ছাত্রছাত্রী
অথিা প্রািি়েস্ক িযমক্তযক েরােমর গালাগাল করা)

পযিা়ে 1

পযিা়ে 2

পযিা়ে 3

পযিা়ে 4

ভ়ি রদখারিা/হ়িরাবি/ ঠাট্টামস্করা

পযিা়ে 2

পযিা়ে 3

অিারযন্টির্
স্কু ল*

অিারযন্টির্
স্কু ল*

অিয ছাত্রছাত্রীরদর মারা

পযিা়ে 2

পযিা়ে 3

পযিা়ে 4

পযিা়ে 5

িারস বিবিসপত্র রছাুঁডাছুুঁ বড করা

পযিা়ে 2

পযিা়ে 3

পযিা়ে 4

পযিা়ে 4

িারসর িািোর িাইরর বিবিসপত্র রছাুঁডা (েম্পমির
ক্ষমি ন্া কযর)

পযিা়ে 2

পযিা়ে 3

পযিা়ে 4

পযিা়ে 4

ধ্বংসাত্মক বক্র়িাকোপ
(যার অন্তর্ুি ক্ত হল িাে সথযক সছাাঁডা মজমন্যের পমরণাযি ঘটা
ধ্বংোত্মক মক্র়োকলাপ) ক্ষমির পমরিাণ $100 এর কি

পযিা়ে 4
ক্ষমির পমরিাণ
$100 এর কি

পযিা়ে 5

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

মারবপট (িারমপট করা যাযি ন্া এিন্ এলাকা)

পযিা়ে 5

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

মদ/মাদকদ্রিয সংক্রান্ত িীবি েঙ্ঘি (েযে রাখা/িযিহার
করা)

পযিা়ে 5

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

মদ/মাদকদ্রিয সংক্রান্ত িীবি েঙ্ঘি (িণ্টন্)

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

ধ্বংসাত্মক বক্র়িাকোপ
(যার িযিয আযছ িাে সথযক সছাাঁডা মজমন্যের কারযণ ঘটা
ধ্বংোত্মক কাজ) ক্ষমির পমরিাণ $100 এর সিমশ

পযিা়ে 6
ক্ষমির পমরিাণ
$100 এর সিমশ

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পরথ থাকাকােীি িরুবর প্রস্থািপথ বদর়ি রিররারিা

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

আক্রমণ

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

একাবিক আক্রমণ (2 অথিা িযিামিক ছাত্রছাত্রীর একযযাযগ
শারীমরক আক্রিণ)

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

দাঙ্গা/বিিৃঙ্খো়ি ইন্ধি রিাগারিা

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

পযিা়ে 6

আরি়িাস্ত্র ছাডা অিয রকারিা অস্ত্র সরঙ্গ রাখা

পযিা়ে 6

পযিা়ে 7

পযিা়ে 7

পযিা়ে 7

আরি়িাস্ত্র সরঙ্গ রাখা

স্থা়িী িবহষ্কার

স্থা়িী িবহষ্কার

স্থা়িী িবহষ্কার

স্থা়িী িবহষ্কার

*O.C.G.A. § 20-2-751.4

পযিা়ে 1, 2, 3, & 4 এর পমরণাি মন্মদি ষ্ট িােমর্মিক এিং এর িযিয স্কু যলর োিম়েক িমহষ্কার অন্তর্ুি ক্ত ন়্ে।
পযিা়ে 5, 6 এিং 7 এর পমরণাযির সক্ষযত্র িাে সথযক এিং স্কু যল োিম়েক িমহষ্কাযরর প্রয়োজন্ হ়ে।
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িযিহারগি সকৌশল, শৃঙ্খলািূলক মিকল্প ও েংমিষ্ট পমরমস্থমির েংজ্ঞা
স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম
প্রমিটি স্কু ল ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা সিযন্ চলার জন্য এিং উপযুক্ত পমরণাি ও হিযক্ষযপর পযিা়ে প্রয়োগ
করার জন্য দাম়েত্বশীল।

ির 1 সরম্মেি: শৃঙ্খলামূলক সংশ়ে সম্পযকি প়িু়োর মা-ব্াব্া অথব্া কাউযিলযরর সযি সোন, ইযমল, বলবখ্ত সনাট অথব্া সরাসবর সযাগাযযাগ

করযব্ন অযািবমবনযিটর এব্ং/অথব্া বশক্ষক।
মন্ম্নমলমখিযদর িযিয সয সকাযন্া েিন্বয়ে কিিীীরা েযম্মলন্ পমরচালন্া করযি পাযরন্:
মশক্ষক-মশমক্ষকা/ছাত্রছাত্রী
মশক্ষক-মশমক্ষকা/মপিা-িািা
মশক্ষক-মশমক্ষকা/পরািশিদািা
মশক্ষক-মশমক্ষকা/ছাত্রছাত্রী/প্রশােক
মশক্ষক-মশমক্ষকা/ছাত্রছাত্রী/পরািশিদািা/মপিা-িািা
প্রশােক/ছাত্রছাত্রী
প্রশােক/মপিা-িািা
প্রশােক/মপিা-িািাযদর িযিয সটমলযোযন্র িািযযি ের্া
মশক্ষক-মশমক্ষকা/মপিা-িািার িযিয সটমলযোযন্র িািযযি ের্া
প্রয়োজন্ অন্ুোযর অন্যান্য পক্ষ

ির 2 রকৌিে: সব রেৌিল হকত হকব ব়িস উিকর্াগী এবং বযবহার পনপদি ষ্ট্।
বশমক্ষক োেলয অজিযন্ োহাযয কযর এিন্ েম্পকি গযড িু লুন্
প্রিযাশা েম্পযকি আযলাচন্া, সশ্রমণকক্ষ প্রণামল ও প্রিযাশা পযিাযলাচন্া
সচাযখর সযাগাযযাগ
বন্কটয : উচ্চ িযরর ন্জরদামর
সিৌমখক েিকিিা: প্রিযাশার প্রাক-মশক্ষা
সিন্টমরং
সগ্রড ির দল/স্কু ল কাউযিলর/ স্কু ল িযন্ামিদ/ পডু়োযদর সকে িযাযন্জাযরর েযে আযলাচন্া সশ্রমণকযক্ষর অোিথিয/ িযমক্তগি পমরচালন্া র্ািন্া েম্পযকি
পুন্রুদ্ধার অন্ুশীলন্
োিামজক িযিহারিুখী মশক্ষাদান্, এিং স্ব-মন়্েন্ত্রযণ োহাযযয পডু়োযদর জন্য মন্রাপদ স্থান্ িযিহার

ির 3 রকৌিে: েি সকৌশল হযি হযি ি়েে উপযযাগী এিং িযিহার মন্মদি ষ্ট।
* সডকাল্ব কাউমন্ট স্কু ল মডমিক্ট িাযজযটর িািযিািূলক মন্যদি যশর মর্মিযি কিিেূমচ লর্য হযি পাযর।

িযিহারগি চু বক্তর েক্ষয

পডু়োর জন্য একটি মলমখি চু মক্ত অথিা পমরকল্পন্া মিিৃি লক্ষয, উযেশয ও েলােল েহ পডু়োর জন্য িার
িযিহারগি েংশ়ে সিটাযি প্রয়োজন্ী়ে বন্পুণয মিকাশ করা যা়ে।

আটরক রাখা
ইি-স্কু ে হিরক্ষপ

স্কু যলর েিয়ের আযগ িা পযড সকাযন্া পডু়োযক শৃঙ্খলািূলক কারযণ আটযক রাখা (শমন্িার েহ)
অন্তর্ুি ক্ত হযি পাযর, মকন্তু েীমিি ন়্ে, েযাটারযড স্কু ল, ও়োকি অযাোইন্যিন্ট, িযিহার রচন্া অথিা
পমরিহণ মিমিমন্যর্ি
মলমখি মিিৃমি যাযি থাকযি িযিহার উন্ন়েযন্ গ্রহণযযাগয পদযক্ষপ িামলকা এিং িণিন্া সয েিথিন্ মদযি
হযি স্কু লকিী অথিা িা-িািা অথিা অমর্র্ািক োরা পাশাপামশ চু মক্তর িামরযখর পুন্িূিযল়োন্ হযি এিং
অিশযই স্বাক্ষমরি হযি পডু়ো এিং িা-িািা/ অমর্র্ািক োরা
কযাম্পাযের মিযশর্ জা়েগা সযখাযন্ সেইেি পডু়োরা যাযি মপমর়েযডর িামক েি়ে কাটাযি সশ্রমণকক্ষ
সথযক মিমিন্ন করা হয়েযছ অথিা সদমর কযর এযেযছ, িা মন়্েি লঙ্ঘন্ কযরযছ।
েংঘর্িপূণি িযাযন্ সরোযরল
সকাযন্া পমরণি ি়েস্ক অথিা পডু়ো সয িারািামহক েিথিন্, পরািশি সযাগাযি এিং সেই পডু়োযক োহাযয
করযি যার প্রয়োজন্ আযছ ইমিিাচক সরাল িযডযলর।
শৃঙ্খলা র্যের জন্য িমহষ্কার এডাযি মন্মদি ষ্ট সকাযন্া েিয়ের র্াযলা িযিহাযরর রাইট-আপ

বিক্ষািবিি চু বক্ত

েকআউট
িযাি
রমন্টবরং
মা-িািার কারছ িৃঙ্খো সিকিিা
বচঠি
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প্রগবিপত্র
ররোররে
বিবষে কািকমি
পুিরুোর অিুিীেি

িযারিাব়িং
োবেং
সািেযাি অযাবিউস এিুরকিি
টাইম এিুরকিি
ভার়িারেি বিক্ষা

একটি প্রগমিপত্র অথিা অযাোইন্যিন্ট মশট যা পডু়ো ও িা-িািাযক সদ়ে মন্মদি ষ্ট েিয়ের িযিয সশ্রমণযি
পডু়োর বশমক্ষক ও িযিহারগি উন্নমি েম্পযকি জান্ার েুযযাগ
স্কু ল কাউযিলর, েু যডন্ট োযপাটি টিি, েু যডন্ট োযপাটি োমর্ি যেে, স্কু ল েিাজকিী, আইইমপ িূলযা়েন্,
কিী অথিা অন্যান্য উপযুক্ত কিীযক সরোযরল
স্কু ল মক্র়োকলাপ এিং অমিমকি ি দক্ষিা ইযর্ন্ট অথিা স্কু যলর োিারণ িা অন্যান্য অংযশ অংশগ্রহণ িান্া
করা
সকাযন্া প্রমশমক্ষি সেমেমলযটটর োরা কাঠাযিাগি পদ্ধমি পমরচালন্া সযখাযন্ অংশগ্রণকারীরা সকাযন্া
পরীক্ষা করযি িাযদর কাজকযিির ইিািূলক ও অমন্িািূলক প্রর্াি েম্পযকি এিং ক্ষমি েংস্কার ও
েম্পকি পুন্রুদ্ধাযর আন্তঃিযমক্তগি উপা়ে মন্য়ে মেদ্ধান্ত সন্যি।
িা-িািা/অমর্র্ািক স্কু যলর মদযন্ মশশু স্কু যল সয সশ্রমণযি পযড সেখাযন্ অংশ সন্যি।
পডু ়োর িযিহার মিযিচন্া ও প্রমিকার প্রিাযির জন্য স্কু লকিী এিং হ়েযিা অন্যান্য িযমক্তযদর েযে
বিঠক
* GRIP রপ্রাগ্রাম (সগইমন্ং সরজািে ইন্টাযরর্ন্শন্/মপ্রযর্ন্শন্) অংশগ্রহণ প্রয়োজন্ী়ে
সকাযন্া পডু়োযক সশ্রমণকযক্ষ ঢু কযি োিম়েক িান্া
* POINTS রপ্রাগ্রাম (প্রর্াইমডং অপশন্াল ইন্টারযর্ন্শন্ মন্যডড টু োকযেে)-এ অংশগ্রহণ প্রয়োজন্ী়ে

অবিবরক্ত হিরক্ষপ - স্কু ে িযিহার বিিি ারণ করর
ঘটন্ার সরকডি (মশক্ষক-মশমক্ষকার সরকডি)

আচরণ েম্পমকিি স্মরণিামলকা

স্কু যল সগাষ্ঠীর কাযছ পাঠাযন্া

পরািশিদান্

সঘারাযেরা েীিািদ্ধ রাখা (িত্ত্বািিাযন্র িযিস্থা করা)

ন্জরদামর

ক্লাযে/িাযে ছাত্র িা ছাত্রীর আেন্ েরাযন্া

মশক্ষান্িীশী

মপিা-িািা স্কু যল আযেন্ এিং ছাত্র িা ছাত্রীযক আগযল রাযখন্

স্কু যলর িযন্ামিযদর কাযছ েুপামরশেহ পাঠাযন্া

মপিা-িািা িাে েপ পযিন্ত ছাত্র িা ছাত্রীর েযে আযেন্

েম্ভািয িযমিক্রিী মশক্ষাযক্ষযত্র সদও়োর মির়্েটি পযিাযলাচন্া করা

স্কু যলর ন্ােি এর কাযছ েুপামরশেহ পাঠাযন্া

েম্ভািয 504 পমরকল্পন্ার পযিাযলাচন্া

*স্কু ল

শামিিূলক মলমখি আযরাপ

মদিযের পমরিিি ন্

পুন্রা়ে IEP-সি যাও়ো/অমিমরক্ত পমরিিি যন্র জন্য িারা 504 পমরকল্পন্া

িাইযরর এযজমির েংযুমক্তকরণ (মপিা-িািার উযদযাযগ)

িূলযা়েন্
াঁ ুি প্রদশিযন্র িযিহার প্রদান্ করা ও েিিার োযথ ন্মথর্ু ক্ত করা হয়েমছল, অথিা একটা IEP িা
িযরর িািযযি হিযক্ষযপর মন্খ
504 পমরকল্পন্া বিরী করা হয়েমছল এিং িা েম্মমিিূলক িােস্থাযন্র মদযক ইমেি কযর।
*3়ে

স্কু ে এর উরদযারগ রিও়িা পবরণাম
মরি রাখরিি: সামব়িক িবহষ্কাররর অথি হরি পারর স্কু রের অভযন্তরর, স্কু রের িাইরর অথিা িারস যািা়িারির রক্ষরত্র সামব়িক িবহষ্কার
স্কু রের প্রিাসক কিৃি ক রযমি বিিি াবরি হরি।

ির 3

ইি-স্কু ে িবহষ্কার (1-3 বদি): িবহষ্কার কররি স্কু ে

ির 4

1-5 বদি িবহষ্কার, িবহষ্কার কররি স্কু ে

ির 5

6-10 বদরির িবহষ্কার (চু বক্ত সহ), েক্ষযমূেক িযিহারগি চু বক্ত সহ িবহষ্কার কররি স্কু ে

ির 6

দীঘি স্থা়িী িবহষ্কার/রিো উপযুক্ত পেবির শুিাবি প্রর়িািিী়ি

ির 7

বিিাডি/রিো উপযুক্ত পেবির শুিাবি প্রর়িািিী়ি

48

িাবিমূেক িযিস্থার িররির সংজ্ঞা
স্কু রের অভযন্তরর সামব়িক িবহষ্কার
"স্কুযলর অর্যন্তযর োিম়েক িমহষ্কার" এর অথি হল মন়্েমিি ক্লাে সথযক ছাত্র িা ছাত্রীর অপোরণ এিং িাযক স্থান্ী়ে স্কুযলর অর্যন্তযর সকাযন্া োিম়েক িমহষ্কাযরর পমরযিযশ
রাখা। ছাত্রছাত্রীর মশক্ষক-মশমক্ষকা স্কুযলর অর্যন্তযর িমহষ্কাযরর পমরযিযশ ক্লাযের পডাযশান্ার কাজ সদন্। স্কু রের অভযন্তরর সামব়িক িবহষ্কাররর অিীরি থাকার সম়ি
ছাত্র িা ছাত্রী পাঠক্রম িবহভি ূ ি বক্র়িাকোরপ উপবস্থি থাকরি িা অথিা অংি রিরি িা।
একজন্ মশক্ষক-মশমক্ষকা অন্ুযরাি করযি পাযরন্ যাযি একজন্ ছাত্র িা ছাত্রী িা যাযক স্কুযলর অর্যন্তযর োিম়েক িমহষ্কার কযর রাখা হয়েযছ িাযক যাযি ক্লাযে উপমস্থি থাকযি
সদও়ো হ়ে (সযিন্ গযির্ণাগাযরর ক্লােগুমলযি)। এই অন্ুযরাি সেই েি সক্ষযত্রর িযিয েীিািদ্ধ থাকযি সযখাযন্ ক্লাযে অন্ুপমস্থি ন্া থাকা অিযন্ত গুরুত্বপূণি অথিা সযখাযন্ পযর
কখন্ও সেই ক্লাে আর সন্ও়ো যাযি ন্া। এই িযাপাযর মপ্রমিপাল এর মেদ্ধান্তই চূ ডান্ত।
সছাটখাট অপরাযির সক্ষযত্র স্কুযলর অর্যন্তযর োিম়েক িমহষ্কাযরর িদযল এিং ছাত্রছাত্রী অথিা মপিা-িািার অন্ুযরািোযপযক্ষ ছাত্রছাত্রীযক স্কুযল পমরযর্িা সদও়োর (সযিন্ স্কুযলর
িাযঠর জঞ্জাল পমরষ্কার, দুপুযরর আহাযরর পযর সটমিল পমরষ্কার ইিযামদ) মিকল্পটি মিযিচন্া করা সযযি পাযর যমদ স্কুযলর সেই পমরযর্িা ছাত্র িা ছাত্রীর ি়েযের পযক্ষ উপযুক্ত
হ়ে, কাযজর েি়ে িার িত্ত্বািিান্ করা হ়ে এিং মিশ্রািকযক্ষ িাযক কাজ ন্া সদও়ো হ়ে।

স্কু রের িাইরর সামব়িক িবহষ্কার
"স্বল্পযি়োমদ িমহষ্কার" এর অথি হল 1-10টি স্কুল মদিযের জন্য ছাত্র িা ছাত্রীযক স্কুল সথযক অপোরণ যা স্কুযলর প্রশােক কিৃি ক মন্িিামরি হযি।
1-3 মদযন্র োিম়েক িমহষ্কাযর স্কুযলর সয কাজ িামক পডার েম্ভািন্া আযছ, সেগুমল ছাত্রছাত্রী স্কুযল মেযর আোর পর েম্পন্ন হযি পাযর। 4-10 টি স্কুল মদিযের জন্য োিম়েক
িমহষ্কার করা হযল মপিা-িািা/অমর্র্ািক স্কুযলর কাযজর জন্য অন্ুযরাি করযি পাযরন্ এিং স্কুল চলাকালীন্ স্কুযল এযে পডাযশান্ার কাজ েম্পযকি সজযন্ সযযি পাযরন্।
স্বল্পযি়োমদ িমহষ্কাযরর েি়ে ছাত্র িা ছাত্রীযক স্কুযলর েম্পমিযি প্রযিশ করযি সদও়ো হ়ে ন্া এিং িারা স্কুযলর সকাযন্া মক্র়োকলাযপ অথিা স্কুযলর অন্ুষ্ঠাযন্ অংশ ন্াও মন্যি
পাযর।
"দীঘিযি়োমদ িমহষ্কার" এর অথি হল দযশর সিমশ স্কুল মদিযের জন্য ছাত্রছাত্রীযক স্কুল (অথিা স্কুল িাে) সথযক অপোরণ, িযি এটি স্কুযলর সেই সেমিোর এর েি়েেীিা
অমিক্রি করযি ন্া। শুিু শুন্ামন্ কিিকিি া অথিা সিাডি অি এডু যকশন্ দীঘিযি়োমদ িমহষ্কার িলিৎ করযি পাযরন্।
যমদ সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রী দীঘিযি়োমদ িমহষ্কাযরর শামি পা়ে এিং যমদ িাযক সকাযন্া মিকল্প স্কুযল পাঠাযন্া ন্া হ়ে, িাহযল সে সহািও়োকি ন্াও সপযি পাযর, িামক কাজ েম্পন্ন
করযি অথিা সেমিোযরর পরীক্ষা মদযি েিথি ন্াও হযি পাযর, যমদ ন্া শুন্ামন্ কিিকিি া, েুপামরন্যটন্যডণ্ট/িযন্ান্ীি িযমক্ত অথিা সিাডি অি এডু যকশন্ িাযক অন্ুিমি ন্া
সদন্। দীঘিযি়োমদ িমহষ্কাযরর েি়ে ছাত্র িা ছাত্রীযক স্কুযলর েম্পমিযি প্রযিশ করযি সদও়ো হ়ে ন্া এিং িারা স্কুযলর সকাযন্া মক্র়োকলাযপ অথিা স্কুযলর অন্ুষ্ঠাযন্ অংশ ন্াও
মন্যি পাযর।
সকাযন্া সকাযন্া সক্ষযত্র (যা প্রমি প্রামিষ্ঠামন্ক মশক্ষািযর্ি একজন্ ছাত্র িা ছাত্রীর িযিয েীিািদ্ধ)মপ্রমিপাল োিম়েকর্াযি ছাত্র িা ছাত্রীর োিম়েক িমহষ্কার মপমছয়ে মদযি পাযরন্
যমদ অপরািটি প্রামিষ্ঠামন্ক কযাযলণ্ডার এর একটি গুরুত্বপূণি েিয়ে েংঘটিযি হয়ে থাযক (অথিাৎ চূ ডান্ত পরীক্ষার ঠিক আযগ)। এটি সেই েি অপরাযির সক্ষযত্র প্রযযাজয হরি িা
সযগুমলযি সেট অথিা সেডাযরল এর আইন্ লঙ্ঘন্ করা হ়ে অথিা সযগুমলর েযে অস্ত্রশস্ত্র, মন্পীডন্ অথিা িাদকদ্রযিযর মির়্ে যুক্ত থাযক।

স্থা়িী িবহষ্কার
"স্থা়েী িমহষ্কার" এর অথি হল একটি মন্মদি ষ্ট েিয়ের জন্য স্কুল (অথিা স্কুল িাে) সথযক ছাত্রছাত্রীযক অপোরণ যা সেই সেমিোযরর পযরও জামর থাযক। শুিু শুন্ামন্ কিিকিি া
অথিা সিাডি অি এডু যকশন্ দীঘিযি়োমদ িমহষ্কার িলিৎ করযি পাযরন্। স্থা়েী িমহষ্কাযরর েি়ে ছাত্র িা ছাত্রীযক সকাযন্া মিকল্প স্কুযল যাও়োর অন্ুিমি ন্াও সদও়ো হযি পাযর।
সয ছাত্র িা ছাত্রীযক ছ়ে িাে অথিা িযিামিক েিয়ের জন্য স্থা়েী িমহষ্কার করা হ়ে সে সকাযন্া DeKalb কাউমণ্ট স্কুযল সযযি পারযি ন্া, িযি ছ়ে িাে পযর সে পুন্রা়ে র্মিি
হও়োর জন্য আযিদন্ করযি পাযর।

বিকল্প স্কু ে
সয ছাত্র িা ছাত্রীযক দশ (10টি) স্কুল মদিযের সচয়ে সিমশ েিয়ের জন্য স্থান্ী়ে স্কুল সথযক অপোরণ করা হয়েযছ, পাঠগ্রহণ, প্রামিষ্ঠামন্ক পডাযশান্া়ে েহা়েিা এিং
পরািশিদাযন্র েুযযাগ সপযি িার জন্য একটি মিকল্প স্কুল মন্িিারণ করা হযি পাযর। মিকল্প স্কুযল ছাত্র িা ছাত্রী প্রামিষ্ঠামন্ক পডাযশান্ার ক্লাযে সযাগ মদযি েিথি হ়ে যার েযল
সে স্নািক হও়োর অমি গুরুত্বপূণি শিি গুমল পূরণ করার লযক্ষয পাঠক্রি মন্য়ে এযগাযি পাযর। ছাত্র িা ছাত্রী অিিযই িার িিয বিিি াবরি বিকল্প স্কু রে উপবস্থি থাকরি
অথিা সােরেযর সরঙ্গ িা সম্পূণি কররি এিং রস বিকল্প স্কু রে যাও়িার সম়ি দীঘি রম়িাবদ অথিা স্থা়িী িবহষ্কাররর বিবি অিুযা়িী িার বিরির স্কু রে অথিা
অিয রকারিা স্কু রে বেরর িাও রযরি পারর অথিা পাঠক্রম িবহভি ূ ি রকারিা বক্র়িাকোরপ অংি িাও বিরি পারর।
মিকল্প স্কুযল পাঠাযন্ার িযাপারটি সকৌশযল এমডয়ে চলার জন্য ছাত্র িা ছাত্রী DeKalb কাউমণ্ট স্কুল মডমিক্ট সথযক ন্াি প্রিযাহার করযি/সছযড সযযি পারযি ন্া। সযেি ছাত্র িা
ছাত্রীযক মিকল্প স্কুযল পাঠাযন্া হযি িারা মন্িিামরি স্থান্ী়ে স্কুযল মেযর আোর আযগ অিশযই সেই কিিেূমচযি উপমস্থি থাকযি এিং িা েম্পূণি করযি। সযেি ছাত্র িা ছাত্রী স্কুল
মডমিক্ট সছযড যা়ে এিং পরিিী সকাযন্া েিয়ে মেযর আযে িাযদর স্ব়েংমক্র়ের্াযি িূল পাঠক্রি েম্পূণি করার জন্য একটি মিকল্প স্কুযল পাঠাযন্া হ়ে যমদ ন্া সেই ছাত্র িা ছাত্রী
েুপামরন্যটন্যডণ্ট অথিা িাাঁর িযন্ান্ীি িযমক্তর অন্ুিমি মন্য়ে একটি অন্ুরূপ মিকল্প পমরযিযশ র্মিি হ়ে। এইেযে, শুন্ামন্ আমিকামরযকর মেদ্ধাযন্তর ওপর মন্র্ি র কযর
পডু়োযক িার পূিিিিী স্কুযল মেযর যাও়োর, ‘আমলি মর-অযাডমিশন্’ রূযপ, েম্মমি সদও়ো সযযি পাযর।

49

বিক্ষািিীিী
"মশক্ষান্িীশী" এর অথি হল ছাত্র িা ছাত্রীযক মকছু মদন্ ন্জযর রাখা হযি সয েি়ে সে র্াযলা আচরণ করযি িযল প্রিযাশা করা হ়ে। যমদ সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রীর মিরুযদ্ধ
িহু োক্ষযপ্রিাযণর মর্মিযি সে কিগুমল অপরাি কযরযছ িযল প্রিামণি হ়ে, িাহযল স্কু যলর প্রশােক, শুন্ামন্ কিিকিি া, শামিিূলক পদযক্ষপ পযিাযলাচন্া কমিটি অথিা
সিাডি অি এডু যকশন্ িাযক মশক্ষান্িীশ মহযেযি রাখযি পাযরন্। মশক্ষান্িীশ থাকার েি়ে স্থান্ী়ে স্কু ল অথিা স্কু ল মডমিক্ট এর মিমি লঙ্ঘন্ করযল আরও শামিিূলক
পদযক্ষপ সন্ও়ো হযি পাযর যার অন্তর্ুি ক্ত হল মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্যি পাঠাযন্া। সকাযন্া পডু়ো. সয সজলা-সজাডা শুন্ামন্যি অিস্থান্ করযছ
পরিিী শৃঙ্খলািূলক পদযক্ষযপ িার মিিাডন্ পযিন্ত হযি পাযর।

স্কু রের বক্র়িাকোপ সম্পবকিি বিবিবিরষি
সযেি ছাত্র িা ছাত্রীযক োিম়েক অথিা স্থা়েী িমহষ্কার করা হ়ে িাযদর স্কু যলর উযদযাযগ পমরচামলি সকাযন্া মক্র়োকলাযপ অংশ সন্ও়োর অন্ুিমি সদও়ো হযি ন্া যার
িযিয আযছ আন্ুষ্ঠামন্ক ন্ৃিযান্ুষ্ঠান্ অথিা স্নািক হও়োর অন্ুষ্ঠান্ যমদ সেগুমল োিম়েক অথিা স্থা়েী িমহষ্কাযরর েি়ে অন্ুমষ্ঠি হ়ে। উপযুক্ত কারণ থাকযল মপিািািা অথিা অমর্র্ািক স্কু যলর মপ্রমিপাল এর কাযছ ছাত্র িা ছাত্রীযক স্কু যলর উযদযাযগ পমরচামলি অন্ুষ্ঠাযন্ অংশ সন্ও়োর অন্ুিমি সদও়োর জন্য আযিদন্ করযি
পাযরন্। যমদ মপ্রমিপাল এই অন্ুিমি ন্া সদন্, িাহযল মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািক েংমিষ্ট আঞ্চমলক েুপামরন্যটন্যডণ্ট এর কাযছ আযিদন্ করযি পাযরন্। যমদ
আঞ্চমলক েুপামরন্যটন্যডণ্ট এই অন্ুিমি ন্া সদন্, িাহযল মপিা-িািা অথিা অমর্র্াক চূ ডান্ত মেদ্ধাযন্তর জন্য শামিিূলক পদযক্ষপ পযিাযলাচন্া কমিটির কাযছ আযিদন্
করযি পাযরন্।

সহা়িিাকারী

যমদ োক্ষযপ্রিাযণর আমিযকযর মর্মিযি একজন্ ছাত্র িা ছাত্রীযক ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার মিমি লঙ্ঘযন্
েহা়েিাকারী মহযেযি গণয করা হ়ে, যমদ সেই ছাত্র িা ছাত্রী ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি লঙ্ঘন্ করার জন্য অন্য কাউযক েহা়েিা, পমরকল্পন্া, অংশগ্রহণ, পরািশি,
প্রযরাচন্া, উপযদশ এিং/অথিা অন্ুযপ্ররণা সদ়ে। ছাত্র িা ছাত্রী েহা়েিাকারী হযল যারা সকাযন্া অপরাযির েযে েমক্র়ের্াযি যুক্ত িাযদর অন্ুরূপ শামি সপযি হযি।

আত্মরক্ষা
সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রী িলপ্রয়োগ করযল অথিা িা করার সচষ্টা করযল সেটি িখন্ই ন্যাযয িযল গণয করা হযি যমদ সেই ছাত্র িা ছাত্রী অথিা অন্য সকাযন্া িযমক্তযক
িাৎক্ষমণক সিআইমন্ িলপ্রয়োগ সথযক েুরমক্ষি রাখার জন্য পািা িলপ্রয়োগ যুমক্তযুক্ত িযল মিযিমচি হ়ে এিং স্কু ল মডমিক্ট এর সকাযন্া কিী যমদ সেই েি়ে
আযশপাযশ ন্া থাযকন্। িযি, পমরমস্থমি অন্ুযা়েী যিটা িলপ্রয়োগ প্রয়োজন্ী়ে িযল িযন্ হযি সেই ছাত্র িা ছাত্রী অিশযই িার সচয়ে সিমশ িল প্রয়োগ করযি ন্া। যমদ
কিীযদর হিযক্ষযপর পযরও িারমপট চলযি থাযক, িাহযল আত্মপক্ষ েিথিযন্ আত্মরক্ষার অজুহাি খাডা করা চলযি ন্া। যমদ পযিাি প্রিান্ থাযক সয একজন্যক

আযরকজযন্র হাি সথযক রক্ষা করযি ছাত্রটির িলপ্রয়োগ করা যুমক্তযুক্ত িযন্ হয়েযছ, িাহযল স্কুল মডমিক্টযক আত্মরক্ষার দািীযক প্রিযাখযান্ করযি
হযি। স্কুল মডমিক্টযক অিশযই ইমিিাচকর্াযি আত্মরক্ষার দািীযক প্রিযাখযান্ করযি হযি। যমদ পমরমস্থমি অন্ুযা়েী আত্মরক্ষা বিি যুমক্ত িযল গৃহীি
িাহযল োক্ষযপ্রিাযণর আমিকয সহিু সেই ছাত্র িা ছাত্রী মিমি লঙ্ঘন্ কযরযছ িযল মিযিচন্া করা হযি ন্া এিং অপরাযির জন্য িার সকাযন্া শামি হযি ন্া।

রিৌচাগার এিং েকার

এই ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা়ে িামলকার্ু ক্ত েি অপরাি স্কু যলর সশৌচাগার এিং লকার রুি-এ ছাত্রছাত্রীর
আচরযণর সক্ষযত্র প্রযযাজয হযি। প্রিযাশা করা হ়ে সয ছাত্রছাত্রীরা মিশ্রািকক্ষগুমলযক পমরষ্কার-পমরিন্ন এিং মন্রাপদ রাখযি। এছাডাও, এটা প্রিযামশি সয ছাত্রছাত্রীরা
মিশ্রািকযক্ষ মিঘ্নেৃমষ্টকারী, মন্রাপদ ন়্ে এিন্ এিং/অথিা অপমরষ্কার অিস্থার কথা প্রশােকযক জান্াযি।

েকার রুম এর মরিয রকারিা রসেরোি, কযামকিিার, বভবিও ররকিিার অথিা কযারমরা রিও়িা যারি িা। এটা মরি রাখরি হরি রয স্কু রের রকারিা
স্থারি বপ্রবিপারের সুস্পি অিুরমাদি ছাডা রকউ অিয রকারিা িযবক্তর ছবি অথিা বভবিও িু েরি পাররিি িা।

ছাত্রছাত্রীরদর িিয িাবিমূেক পেবি
পািমলক স্কু ল সথযক োিম়েক িমহষ্কার/স্থা়েী িমহষ্কার হও়োর আযগ ছাত্রছাত্রীযদর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্ পদ্ধমির েুমিিা পাও়োর অমিকার আযছ। পদ্ধমিগি
েুরক্ষার িাত্রা মন্র্ি র করযি স্কু ল সথযক োিম়েক িমহষ্কার/স্থা়েী িমহষ্কার কিমদন্ স্থা়েী হযি। উদাহরণস্বরূপ, দি অথিা িাররচর়ি কম সংখযক স্কু ে বদিরসর
িিয সামব়িক িবহষ্কার করা হরে, মাবকিি যুক্তরারের সুবপ্রম রকাটি এর আরদি অিুযা়িী শুিু িূযিিম আইবি বিি প্রবক্র়িার প্রর়িািি।
DeKalb কাউবি স্কু ে বিবিক্ট একগুে পেবিগি সুরক্ষা িযিস্থা বিিি ারণ করররছ যার েরে ছাত্রছাত্রীরা আইরির িিি অরপক্ষা অবিক বিি
প্রবক্র়িার সুবিিা পারে। পদ্ধমিগুমল মন্ম্নমলমখি অংযশ িণিন্া করা হয়েযছ।
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সামব়িক িবহষ্কাররর িিয স্কু ে প্রিাসরির বিি প্রবক্র়িা
ছাত্র িা ছাত্রীযক স্কু যলর অর্যন্তযর োিম়েক িমহষ্কার, স্কু যলর িাইযর োিম়েক িমহষ্কার অথিা িাে সথযক দশটি (10) পযিন্ত মদযন্র জন্য োিম়েক িমহষ্কার অথিা
অন্যান্য উপযুক্ত শামি সদও়োর আযগ োিম়েক িমহষ্কাযরর জন্য স্কু যলর প্রশােমন্ক বিি প্রমক্র়ো অন্ুেরণ করা হ়ে। যমদ মিমি লঙ্ঘযন্র জন্য 10 মদযন্র পযরও আরও
েি়ে িমহষ্কার করার প্রয়োজন্ হ়ে, িাহযল দীঘিযি়োমদ িমহষ্কার অথিা স্থা়েী িমহষ্কাযরর েুপামরশেহ মির়্েটি স্কু যলর মপ্রমিপাল এর কাযছ পাঠাযি হযি।
স্কু যল িমহষ্কাযরর ের্ার জন্য আইমন্ বিি প্রমক্র়ো অন্ুেরযণর পযর ছাত্র িা ছাত্রীযক সিৌমখকর্াযি িাযক সয অপরাযির জন্য সদার্ী োিযি করা হয়েযছ, সক অমর্যযাগ
জামন্য়েমছযলন্, সক অপরাযির োক্ষী এিং কী িরযন্র শামিিূলক িযিস্থা গ্রহযণর প্রিাি সদও়ো হয়েযছ সে েম্পযকি জান্াযন্া হ়ে। ছাত্র িা ছাত্রীযক িার মন্যজর িক্তিয
িলার েুযযাগ সদও়ো হ়ে। যমদ শামিিূলক িযিস্থা গ্রহণ করা হ়ে, িাহযল ছাত্র িা ছাত্রীর মপিা-িািা/অমর্র্ািযকর েযে সযাগাযযাগ করা হ়ে। ঘটন্ার পযর যি শীঘ্র
েম্ভি োক্ষীযদর (যখন্ প্রযযাজয হযি) মলমখি মিিৃমি জিা সদও়োর জন্য অন্ুযরাি করা হ়ে।

িৃঙ্খোরক্ষাকারী দরের বমটিং (বিটিএম)
যখন্ মপ্রমিপাল লম্বা েিয়ের জন্য স্কু ল সথযক িমহষ্কার/মন্িিােযন্র েুপামরশ কযরন্, শৃঙ্খলারক্ষাকারী শুন্ামন্ িুলিু মির েম্ভািন্া থাযক, িখন্ িমহষ্কাযরর
প্রথি মদন্ সথযক 5টি স্কু ল মদিযের িযিয িািামপিা/অমর্র্ািকযক একটি শৃঙ্খলারক্ষাকারী দযলর মিটিযঙর (মডটিএি)প্রিাি সদও়ো হ়ে, যাযি
মপ্রমিপাল/মডোইমন্, ছাত্র আচরন্ েংক্রান্ত মিযশর্জ্ঞ এিং/অথিা ছাত্র শৃঙ্খলারক্ষা মেযেি অমেযের সকান্ প্রমিমন্মি, এিং িািামপিা/অমর্র্ািক
থাযকন্।
প্রয়োজযন্র ছাত্রযকও ডাকা হযি পাযর।
মপ্রমিপাল/মডোইমন্ ঘটন্ার িদন্ত সশর্ হিার পর যি দ্রুি েম্ভি েু যডন্ট োযপাটি টিি
সকাঅমডিযন্টর অমেে অথিা েুপামরযন্টন্যডযন্টর মডোইমন্যক অিমহি কযরন্। মপ্রমিপাল/মডোইমন্র শৃঙ্খলারক্ষাকারী দযলর মিটিযঙর (মডটিএি) আযগ
অথিা িা চলাকালীন্ োক্ষী/ছাযত্রর ি়োন্; ছাযত্রর স্থা়েী সরকযডির োম্প্রমিক প্রমিমলমপ; ছাযত্রর পরীক্ষার েযলর প্রমিমলমপ; েকল ক্লাযে ছাযত্রর মশক্ষা
ও িযিহাযরর িূলযা়েযন্র োম্প্রমিক অিস্থা(প্রযগ্রে মরযপাটি); উপমস্থমি ও অন্ুপমস্থমির মদযন্র মহোি (কারণেহ এিং মিন্া কারযণ অন্ুপমস্থমি);
সদমরযি ক্লাযে আো িা ক্লাে কািাই করা; অমিমরক্ত েি়ে আটযক সরযখ কাজ সদও়ো ও িার কারণ; শৃঙ্খলা েংক্রান্ত প্রমিযিদন্, উপমস্থমি ও
অিয়েন্ মির়্েক প্রমিযিদন্, এেএেটি েুপামরশ েহ স্থান্ী়ে স্কু যলর প্রিামিি হিযক্ষপ, কাউযিমলং সেশন্ এিং িামরখ েহ মপিািািা/অমর্র্ািযকর
োযথ অমিযিশন্, কারন্েিূহ, এিং েলােল; পুমলমে প্রমিযিদযন্র প্রমিমলমপ, মিযশর্ মশক্ষাপ্রদান্, সেকশন্ 504 অথিা এেএেটির অিস্থা (েমক্র়ে
অংশগ্রহণ িা এইিরযন্র সপ্রাগ্রাযির েুপামরশ); এেএেটি প্রমিযিদন্; োম্প্রমিক মন্িিােন্ েংক্রান্ত মচঠি যাযি স্কু ল কিৃি পযক্ষর পমরন্মি েংক্রান্ত েুপামরশ
রয়েযছ, এিং ঘটন্া েংক্রান্ত অন্য সকান্ িথয িা প্রিাণ, েূ যডন্ট োযপাটি টিি সকাঅমডিযন্টর অথিা েুপামরযন্টন্যডযন্টর মডোইমন্-এর হাযি িু যল
সদও়ো উমচৎ।
স্কু ল োরা করা িদন্ত, শৃঙ্খলা রক্ষার সক্ষযত্র সন্ও়ো পদযক্ষপ, এিং ছাত্র এিং/অথিা মপিািািা/অমর্র্ািযকর সদও়ো সকান্ িথয মন্য়ে টিযির
আযলাচন্া করা হল এই মিটিযঙর উযেশয। সযযহিু এটি মপিািািার োযথ আযলাচন্া, িাই ছাত্র িা মপিািািার আইমন্ েহা়েক এযি অংশগ্রহণ
করযি পাযরন্ ন্া। েু যডন্ট োযপাটি টিি সকাঅমডিযন্টর এিং/অথিা েু যডন্ট মডমেমেন্ মডমিক্ট অমেযের সকান্ প্রমিমন্মি মডটিএি এর জন্য মন্মদি ষ্ট
েি়ে মন্িিারন্ করযিন্, এিং যমদ এটা স্পষ্ট হ়ে সয েিািান্ অমন্িাযি ন়্ে িাহযল মডটিএি রদ করযি পাযরন্। যমদ মপিািািা/অমর্র্ািক এিং
স্কু ল শৃঙ্খলারক্ষা পদ্ধমির েলােযলর মির্য়ে একিি হন্ এিং মপিািািা/অমর্র্ািক মলমখির্াযি শুন্ামন্ প্রিযাহার কযরন্, িাহযল শুন্ামন্ িামিল করা
হযি।
যমদ মপিািািা/অমর্র্ািক শৃঙ্খলারক্ষা পদ্ধমির েলােযলর মির্য়ে এিং মডটিএযির েলােযলর িযাপাযর একিি ন্া হন্, অথিা িারা
মডটিএি-এ অন্ুপমস্থি থাযকন্, িাহযল শুন্ামন্ মন্মদি ষ্ট েি়োন্ুযা়েী চলযি। মডমেমেন্ টিি মিটিং মিমর্ন্নরকি সযাগাযযাগিযিস্থার িািযযি করা সযযি
পাযর। যমদ মডটিএি ন্া হ়ে অথিা মন়্েিান্ুযা়েী ন্া হ়ে, সেযক্ষযত্র শুন্ান্ী মন্মদি ষ্ট েি়োন্ুযা়েী চলযি।

বিবিক্ট এর আইবি বিি প্রবক্র়িার শুিাবি
একজন্ শুন্ামন্ অমেোর মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্ পমরচালন্া কযরন্, মিমন্ ছাত্র িা ছাত্রীযক সয অেদাচরযণর অমর্যযাযগ অমর্যুক্ত করা হয়েযছ সেই
েম্পমকিি োক্ষীযদর িক্তিয সশাযন্ন্ এিং অপরাি প্রিাণ হযল দশটি স্কু ল মদিযের সথযক সিমশ েিয়ের জন্য োিম়েক িমহষ্কার করার প্রয়োজন্ হ়ে। েুপামরন্যটন্যডণ্ট
শুন্ামন্ কিিকিি াযদর মন্য়োগ কযরন্ এিং িাাঁযদর অমর্যযাগ েম্পযকি সকাযন্া পূিিজ্ঞান্ থাযক ন্া।
যখন্ স্কু যলর মপ্রমিপাল সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রীযক মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র জন্য েুপামরশ কযরন্, িখন্ েংমিষ্ট শুন্ামন্ কিিকিি া েুপামরশটির
পযিাযলাচন্া কযরন্ এিং কখন্ শুন্ামন্ হযি সেই মেদ্ধান্ত সন্ন্। শামিিূলক পদযক্ষপ গ্রহণ অথিা স্কু ল মরযোেি অমেোর (SRO) কিৃি ক স্কু যলর উযদযাযগ গৃহীি
সগ্রেিাযরর পযর েিিামিক দশ মদযন্র িযিয েি শুন্ামন্ েম্পন্ন করযি হযি যমদ ন্া স্কু ল মডমিক্ট এিং মপিা-িািা/অমর্র্ািক মন্যজযদর িযিয সি়োদ িাডাযন্ার
িযাপাযর রামজ হন্। যমদ শুন্ামন্ করযি হ়ে, িাহযল ছাত্রছাত্রী এিং মপিা-িািা/অমর্র্ািকযক শুন্ামন্র িামরখ, েি়ে এিং স্থান্, অমর্যযাগ এিং েম্ভািয োক্ষীযদর
িামলকার সিৌমখক অথিা মলমখি সন্াটিশ সদও়ো হযি।
মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্ সগাপন্ী়ে এিং জন্েিযক্ষ এটা করা হ়ে ন্া। ছাত্র িা ছাত্রী, িার মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািক অথব্া মা-ব্াব্ার বলবখ্ত
সেবত সহ সকাযনা মা-ব্াব্া সপযরন্ট) িবতবনবি এিং িাাঁযদর োক্ষীরা শুন্ামন্যি উপমস্থি থাকযি পাযরন্ মকন্তু ছাত্রছাত্রীর অন্যান্য আত্মী়ে অথিা িন্ধু িান্ধিযক
উপমস্থি থাকার অন্ুিমি সদও়ো হযি ন্া। শুন্ামন্র কাযিমিিরণী বিদুযমিন্র্াযি ন্মথর্ু ক্ত করা হযি। শুন্ামন্যি স্কু ল মডমিক্ট মন্যজর পযক্ষ োক্ষয সদও়োর জন্য
োক্ষীযদর ডাকযি পাযর। ছাত্র িা ছাত্রী এিং মপিা-িািা/অমর্র্ািক শুন্ামন্ কিিকিি ার স্বািীন্ ইিান্ুোযর োক্ষয সদও়োর জন্য োক্ষীযদর আন্যি পাযরন্। যমদ
ছাত্রছাত্রী অথিা মপিা-িািা/অমর্র্ািক স্কু ল মডমিক্ট এর কিী অথিা অন্যান্য ছাত্রছাত্রীযদর শুন্ামন্যি োক্ষী মহযেযি চান্, িাহযল িাাঁরা অিশযই স্কু যলর প্রশােযন্র
েযে সযাগাযযাগ করযিন্ যাাঁরা ওই েি িযমক্তযক শিন্ পাঠাযন্ার িযিস্থা করযিন্। শুন্ামন্র 48 ঘণ্টার িযিয মপিা-িািা/অমর্র্ািক স্কুযলর েযে অিশযই সযাগাযযাগ
করযিন্ যাযি সয ছাত্র িা ছাত্রীযক োক্ষয সদও়োর জন্য অন্ুযরাি করা হয়েযছ িার মপিা-িািার েম্মমির জন্য অন্ুযরাি করা যা়ে। মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর
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শুন্ামন্যি োক্ষযদান্কারী োক্ষীযদর েযে শুন্ামন্র েি়ে সকাযন্া উমকলযক উপমস্থি থাকযি সদও়ো হযি ন্া যমদ ন্া সেই োক্ষীর মিরুযদ্ধ ওই ঘটন্া়ে অমর্যযাগ থাযক
অথিা থাকযি পাযর িযল িাযি হ়ে।
মডমিক্ট এর আইমন্ বিমি প্রমক্র়োর শুন্ামন্যি সযেি োক্ষযপ্রিাণ উপস্থামপি হ়ে িার িযিয থাকযি পাযর সর্ৌি োক্ষযপ্রিাণ সযিন্ িাদকদ্রিয অথিা অস্ত্রশস্ত্র;
োক্ষীযদর োক্ষয; সয সকাযন্া প্রােমেক ন্মথ সযিন্ োক্ষীযদর মিিৃমি, িদন্ত প্রমিযিদন্ এিং ছাত্রছাত্রীর শামি এিং প্রামিষ্ঠামন্ক পডাযশান্ার িিি িান্ সরকডি।
"োক্ষযপ্রিাযণর আমিযকযর" মর্মিযি ছাত্র িা ছাত্রীর মিরুযদ্ধ অমর্যযাগগুমল প্রিাণ করার দা়ে স্কু ল মডমিক্ট এর। োিারণি মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর
শুন্ামন্যি সকাযন্া উমকল স্কু ল মডমিক্ট এর প্রমিমন্মিত্ব কযরন্ ন্া, মকন্তু সকাযন্া সকাযন্া সক্ষযত্র উমকলযক কাযজ লাগাযন্া হ়ে। ছাত্র িা ছাত্রীর অমিকার আযছ িাযদর
মন্যজর খরযচ মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্যি সকৌাঁেুমলযক মদয়ে প্রমিমন্মিত্ব করাযন্ার।
মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্ আদালযির মিচাযরর অন্ুরূপ হযি হযি এিন্ ন়্ে এিং এযক্ষযত্র জমজি়ো এমর্যডি সকাড প্রযযাজয হ়ে ন্া। ছাত্র িা ছাত্রী
সকাযন্া মিমি লঙ্ঘযন্র িািযযি অপরাি কযরযছ মক ন্া এিং শামি িলিৎ হয়েযছ মক ন্া িা মন্িিারযণর কাযজ শুন্ামন্ কিিকিি াযক োহাযয করার জন্য েি পক্ষ প্রােমেক
িথযামদ সদযি। প্রদি িথয প্রােমেক মক ন্া সে েম্পযকি চূ ডান্ত মেদ্ধান্ত সন্ও়োর জন্য শুন্ামন্ কিিকিি া অন্ুযিামদি িযমক্ত। শুন্ামন্যি োক্ষযপ্রিাযণর আমিযকযর ওপর
মর্মি কযর শুন্ামন্ কিিকিি া মন্িিারণ করযিন্ স্কু যলর মিমি লঙ্ঘন্ করা হয়েযছ মক ন্া এিং মিমন্ সকান্ শামিিূলক িযিস্থা িলিৎ করা হযি মিমন্ িা মন্যদি শ করযিন্।
উর়্ে পক্ষ োক্ষযপ্রিাণ উপস্থামপি করার পযর প্রযিযক পক্ষযক িাদ-প্রমিিাদ েিাি করার েুযযাগ সদও়ো হ়ে। এরপযর শুন্ামন্ সশর্ হ়ে এিং শুন্ামন্ কিিকিি া একাযন্ত
মচন্তার্ািন্ার িািযযি মেদ্ধান্ত সন্ন্ সয মিমি লঙ্ঘযন্র ঘটন্া ঘযটযছ মক ন্া এিং যমদ োক্ষযপ্রিাযণর আমিযকযর মর্মিযি সদখা যা়ে সয ছাত্র িা ছাত্রী মিমি লঙ্ঘন্ কযরযছ
িাহযল িার উপযুক্ত শামি কী হযি। যমদ সদখা যা়ে সয ছাত্র িা ছাত্রী স্কু যলর মিমি লঙ্ঘন্ কযরমন্, িাহযল িাযক স্কু যল মেযর আেযি সদও়ো হযি। যমদ ছাত্র িা ছাত্রী
মিমি লঙ্ঘন্ কযর থাযক, িাহযল শুন্ামন্ কিিকিি া িাযক মন়্েিািদ্ধ করযি পাযরন্ যা অমর্যুক্তযক মশক্ষান্মিশ মহযেযি স্কু যল সেরি পাঠাযন্া সথযক শুরু কযর স্কু ল
মডমিক্ট সথযক স্থা়েী িমহষ্কার পযিন্ত হযি পাযর। মেদ্ধান্ত জামন্য়ে পরিিী কিিমদিযে মপিা-িািা/অমর্র্ািযকর েযে সযাগাযযাগ করা হযি। শুন্ামন্ হও়োর পযর দশ
মদযন্র িযিয ছাত্র িা ছাত্রীর মপিা-িািা/অমর্র্ািযকর কাযছ একটি মচঠি পাঠাযন্া হযি। ছাত্র িা ছাত্রীর মপিা-িািা/অমর্র্ািক DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট এর
েুপামরন্যটন্যডণ্ট এর কাযছ 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083 ঠিকান্া়ে মলমখি অন্ুযরাি জিা মদয়ে শুন্ামন্ কিিকিি ার
মেদ্ধাযন্তর মিরুযদ্ধ সিাডি অি এডু যকশন্ এর কাযছ আমপল করযি পাযরন্। মেদ্ধান্ত সন্ও়োর িামরযখর কুমডটি (20) কযাযলণ্ডার মদিযের িযিয এই অন্ুযরাি করযি
হযি।

DEKALB রিািি অি এিু রকিি এর কারছ আবপে
অন্ুযরাি আযিদন্ হযি হযি মলমখি এিং সপশ করযি হযি েুপামরন্যটযন্ডযন্টর কাযছ শুন্ামন্ আমিকামরযকর মেদ্ধাযন্তর কুব়ি (20) মদযন্র িযিয। আযিদযন্র মলমখি
সন্াটিযশ যুমক্ত মদযিই হযি, েহা়েক যুমক্ত মকছু থাকযল সেটা েহ, যাযি সিাো যা়ে সকন্ শুন্ামন্ আমিকামরযকর মেদ্ধান্ত র্ু ল িলা হযি। সন্াটিযশ এইেযে এটাও স্পষ্ট
করা থাকযি সয সরকযডির সকান্ অংশ িা অংশগুমল আযিদন্কারীর মিিাদযক োহাযয করযছ।
সরকডি পযিাযলাচন্া করযি সডকাল্ব সিাডি অি এডু যকশন্ এিং মেদ্ধান্ত মলমখির্াযি প্রিযপিণ করযি পাযর সযমদন্ আযিদযন্র অন্ুযরাি গৃহীি হয়েমছল িারপর দশটি
(10) কিিমদিযের িযিয। সডকাল্ব সিাডি অি এডু যকশযন্র মেদ্ধাযন্তর মর্মি একিাত্র সরকডি যা েৃমষ্ট হয়েযছ মডমিক্ট উপযুক্ত শুন্ামন্ পদ্ধমি চলাকালীন্। সডকাল্ব সিাডি
অি এডু যকশন্ ন্িু ন্ সকাযন্া িথযপামি মিযিচন্া করযি ন্া অথিা সকাযন্া সিৌমখক িকিমিিকি শুন্যি ন্া, যমদও আযিদযন্র পমরযপ্রমক্ষি েংক্রান্ত মলমখি যুমক্ত সপশ
করা সযযি পাযর। আমপযলর মলমখি সন্াটিশ পাও়োর পযর দশ (10)মদযন্র িযিয সিাডি িার কাযিমন্িিাহী অমিযিযশন্ মেদ্ধান্ত সন্যি। সিাডি এর অমিকার আযছ শুন্ামন্
কিিকিি ার মেদ্ধান্ত িহাল রাখার, পাযি সদও়োর অথিা েংযশািন্ করার। সিাডি এর মেদ্ধান্তই চূ ডান্ত যমদ ন্া সিাডি এর মেদ্ধাযন্তর 30 মদযন্র িযিয সেট সিাডি অি
এডু যকশন্ এর কাযছ আমপল করা হ়ে। আমপল মির়্েক এই সন্াটিযশর মির়্েিস্তু এিং সেট সিাডি অি এডু যকশন্ এর কাযছ সয পদ্ধমি অন্ুেরণ করযি হযি িা
O.C.G.A. § 20-2-1160-সি মন্মদি ষ্ট কযর সদও়ো আযছ।
যমদ সকাযন্া আযিদন্ থাযক িাহযলই মডমিক্ট মডউ প্রযেে শুন্ামন্র অন্ুিাদ করা হযি। মডপাটিযিন্ট অি েু যডন্ট মরযলশন্ে-এ পডু়োর িা-িািা মকংিা অমর্র্ািক
অথিা অযাটমন্িযক অন্ুযরাি জান্াযি হযি শুন্ামন্র শ্রিয কমপর জন্য অথিা িাযদর মন্যজর খরযচ অন্ুিাদ কমপ পাও়োর জন্য আযদশ মদযি হযি।

বিবিক্ট এর আইবি বিি প্রবক্র়িার ছাড
মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র ছাড েম্পূণি কযর এিং িাযি স্বাক্ষর কযর মপিা-িািা/অমর্র্ািক এিং ছাত্র িা ছাত্রী মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর
শুন্ামন্ এমডয়ে সযযি পাযরন্ এিং ন্যাযয পমরণািটি গ্রহণ করযি পাযরন্। এই ছাড জিা সদও়োর িািযযি মপিা-িািা/অমর্র্াক এিং ছাত্র িা ছাত্রী মেদ্ধাযন্তর েযে
একিি হন্ এিং ওই ঘটন্ার মির্য়ে র্মির্যযি সকাযন্া চযাযলঞ্জ অথিা আমপল এডাযি পাযরন্।
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প্রবিিন্ধী ছাত্রছাত্রী
মিযশর্ মশক্ষার ছাত্রছাত্রী এিং প্রমিিন্ধী ছাত্রছাত্রীযদর জন্য শামিিূলক িযিস্থার মির়্েটি 504 িারা়ে অন্তর্ুি ক্ত করা হয়েযছ এিং এগুমল উপযর িমণিি অংযশর অন্ুরূপ
িযি িার েযে মন্ম্নমলমখি অমিমরক্ত পযিা়েগুমল আযছ:
1.

প্রশােযন্র দাম়েত্ব থাকা কিীরা মন্িিারণ করযিন্ সয সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রীর কাযছ অস্ত্রশস্ত্র মছল মক ন্া, িার কাযছ িাদকদ্রিয মছল মক ন্া, সে িা িযিহার এিং
মিমক্র কযরমছল মক ন্া অথিা সে অন্য সকাযন্া িযমক্তযক গুরুির শারীমরক আঘাি কযরমছল মক ন্া। যমদ হযাাঁ হ়ে, িাহযল ক এিং খ-সি যান্। যমদ ন্া হ়ে
িাহযল #2-এ যান্।

A. বিরিষ বিক্ষা অবিকিিা/িারা 504 এর সভাপবিরক কারণস্বরূপ হরি পারর উপররর এমি বিষ়িগুবে অবিেরম্ব িািারিা হরি।
•

•

মিযশর্ মশক্ষা/িারা 504 এর কিীরা পমরমস্থমির িদন্ত করযিন্ এিং স্থান্ী়ে স্কু যলর েযে মির়্েটি মন্য়ে কাজ করযিন্।
একটি কিিপমরকল্পন্া বিমর করা হযি।

B. যবদ বিক্ষাস্থরের অিস্থাি সংক্রান্ত িরুবর পবরিিিি কররি হ়ি, বিরিষ বিক্ষা/504 কমীরা স্থািী়ি স্কু রের সরঙ্গ রযাগারযাগ কররিি।
2.

ঘটন্া েম্পযকি জ্ঞাি মিযশর্ মশক্ষা মশক্ষক, IEP সকে িযাযন্জার অথিা িারা 504 সচ়োরপােিন্।

3.

যমদ সকাযন্া মিযশর্র্াযি েক্ষি পডু়োযক পাঠাযন্া হ়ে সজলা উপযুক্ত পদ্ধমি শুন্ামন্যি, একজন্ স্কু ল প্রশােক সযাগাযযাগ করযি মিযশর্ মশক্ষার সক্ষযত্র স্কু যলর
প্রিান্ মশক্ষকযক/িারা 504 সচ়োরপােিন্যক ইযিহার/ মন্ণিা়েক বিঠযকর জন্য।

4.

যমদ এিন্ মন্িিামরি হ়ে সয ওই আচরযণর িািযযি প্রমিিন্ধকিার প্রকাশ ঘযটমন্, িাহযল স্কু যলর মপ্রমিপাল IDEA 2004 এর অিীযন্ ছাত্র িা ছাত্রীর মশক্ষা
েংক্রান্ত অমিকার োযপযক্ষ মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র জন্য েুপামরশ কযরন্। যমদ আচরণটি প্রমিিন্ধকিার প্রকাশ হ়ে, িাহযল ছাত্র িা
ছাত্রীযক সকাথা়ে সদও়ো হযি সেই েম্পমকিি মেদ্ধান্ত সন্যি IEP এর পযিাযলাচন্া কমিটি অথিা িারা 504 এর দল।
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হািিিাস, আটক থাকা অথিা অিযািয বিরিষ পবরবস্থবি রথরক রেরার পরর ছাত্র িা ছাত্রীরক রকাথা়ি রদও়িা হরি রসই
সম্পবকিি বিবি।
স্থান্ী়ে স্কু যল মেযর যাও়োর আযগ সযেি ছাত্র িা ছাত্রী হাজিিাে, আটক থাকার কারযণ স্কু যলর িাইযর মছল িাযদর একটি উিরযণর েি়েকাযলর প্রয়োজন্ হ়ে।
িাছাডাও এিন্ পমরমস্থমি হযি পাযর সযখাযন্ স্কু যল একজন্ িিি িান্ ছাত্র িা ছাত্রীর উপমস্থমি স্কু যলর িযমক্ত এিং/অথিা েম্পমির গুরুির এিং িাৎপযিপূণি মিপযদর
েুাঁ মক থাকযি পাযর। অপরািিূলক আচরযণর অমর্যযাগ অথিা মিচারযকর রায়ের কারযণ হাজিিাে অথিা আটক থাকার পযর মেযর আো সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রীযক
মিকল্প স্কু ল কিিেূমচযি রাখা হযি ন্ামক িাযক িার স্থান্ী়ে স্কু যল সেরি সদও়ো হযি িা মন্িিারযণর জন্য একটি মিমি রচন্া করা হয়েযছ। DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল
মডমিক্ট এই েি ছাত্রছাত্রীযদর প্রামিষ্ঠামন্ক পডাযশান্া এিং োিামজক দক্ষিাগুমল পুন্রা়ে গযড সিালার েুযযাগ সদ়ে যাযি িেৃণর্াযি িাযদর স্থান্ী়ে স্কু যল উিরণ
ঘটযি পাযর। এই মন্িিারণ করার সক্ষযত্র প্রাথমিক মিচাযি মির়্েগুমল হল মেযর আো ছাত্র িা ছাত্রীর মশক্ষার চামহদা এিং অন্যান্য ছাত্রছাত্রী ও কিীযদর মন্রাপিা।
অযন্ক সক্ষযত্র সেই আচরণটি খুিই গুরুির হযি পাযর যা েম্পমি েংক্রান্ত অপরাি সথযক শুরু কযর গুরুির সযৌন্ অপরাি অথিা অন্যান্য মহংোত্মক মক্র়োকলাপ
হযি পাযর। সযেি ছাত্র িা ছাত্রীযক মিচারযকর রা়ে অন্ুযা়েী এইেি অপরাযি সদার্ী োিযি করা হয়েযছ িাযদর মডপাটিযিণ্ট অি জুযর্ন্াইল জামেে (DJJ) অথিা
জুযর্ন্াইল সকাটি এর অিীযন্ একটি মন্রাপিা পমরকল্পন্া়ে রাখা হযি পাযর। মেযর আো ছাত্র িা ছাত্রীর সক্ষযত্র এই পমরকল্পন্াগুমল মন্মদি ষ্ট মকছু মিমিমন্যর্ি িলিৎ
করযি পাযর; সযিন্, সেই ছাত্র িা ছাত্রীযক একটি মন্মদি ষ্ট ি়েযের মশশুযদর কাছাকামছ থাকার অন্ুিমি ন্া সদও়ো, ক্ষমিগ্রি িা সেইিরযন্র মশশুযদর োহচযযি
থাকা, অথিা েি েি়ে একজন্ প্রািিয়্স্স্ক িযমক্তর িত্ত্বািিাযন্ রাখা।
সকাযন্া সকাযন্া সক্ষযত্র এই েি ছাত্রছাত্রীযক DeKalb অথিা অন্যান্য স্কু ল মডমিক্ট অথিা প্রাইযর্ট স্কু ল সথযক োিম়েক িা স্থা়েী িমহষ্কার করা হ়ে এিং িার িমহষ্কাযরর
সি়োদ পূরণ ন্াও হযি পাযর। এর েযল অন্যান্য প্রযশ্নর উদ়ে হ়ে সযিন্ িমহষ্কাযরর িামক সি়োযদর জন্য সেই ছাত্র িা ছাত্রীযক েম্পূণি িাইযর রাখা হযি ন্া অথিা
িাযক সকাযন্া মিকল্প স্থাযন্ রাখা হযি মক ন্া (O.C.G.A. § 20-2-751.2)।
এইেি ছাত্রছাত্রী স্কু যল মেযর আোর আযগ িাযদর মডপাটিযিণ্ট অি সেে স্কু লস্ অযাণ্ড েু যডণ্টস্ মরযলশন্স্ এর কাযছ েুপামরশেহ পাঠাযন্া হযি। মডপাটিযিণ্ট এর
কিীরা েি েংমিষ্ট িথয েংগ্রহ এিং পযিাযলাচন্া করযিন্ যার অন্তর্ুি ক্ত হল ছাত্রছাত্রীর মপিা-িািা মদযি চান্ এিন্ সয সকাযন্া িথয এিং িারপযর িাাঁরা ছাত্র িা
ছাত্রীযক সকাথা়ে রাখা যা়ে িা মন্িিারণ করযিন্। এই পযিাযলাচন্ার জন্য মপিা-িািা উপমস্থি থাকযি পাযরন্ এিং িথয েরিরাহ করযি পাযরন্। উমকলযদর
উপমস্থি থাকার অন্ুিমি সদও়ো হযি ন্া।
সযেি মপিা-িািা মডপাটিযিণ্ট অি সেে স্কু লস্ অযাণ্ড েু যডণ্ট মরযলশন্স্ কিৃি ক মন্িিামরি সয অিস্থাযন্ ছাত্র িা ছাত্রীযক রাখা হযি সে িযাপাযর একিি হযিন্ ন্া,
িাাঁরা মডমেমেন্ামর অযাকশন্ মরমর্উ কমিটি'র (DARC) কাযছ মন্িিারযণর পযর মিন্টি স্কু ল মদিযের িযিয পুন্মিিযিচন্ার জন্য অন্ুযরাি পাঠাযি পারযিন্। DARC
মডপাটিযিণ্ট অি সেে স্কু লস্ অযাণ্ড েু যডণ্ট মরযলশন্স্ এর অিীযন্ কাজ কযর এিং ছাত্রছাত্রীযদর মিরুযদ্ধ শামিিূলক িযিস্থা গ্রহযণর প্রয়োজন্ এিন্ মির্য়ে মপিািািা/অমর্র্ািযকর মিযশর্ অন্ুযরািগুমল মিযিচন্া এিং সেই েংক্রান্ত মেদ্ধান্ত সন্ও়োর জন্য অন্ুিমিপ্রাি। মডপাটিযিণ্ট অি সেে স্কু লস্ অযাণ্ড েু যডণ্ট মরযলশন্স্
সথযক প্রাি িথয এিং অন্যান্য পক্ষ প্রদি সকাযন্া অমিমরক্ত িযথযর পুন্মিিযিচন্ার মর্মিযি DARC ের্া সডযক ছাত্র িা ছাত্রীযক সকাথা়ে রাখা হযি িা মন্িিারণ
করযি। সযেি মপিা-িািা মডমেমেন্ামর অযাকশন্ মরমর্উ কমিটির ছাত্রছাত্রীযক রাখার িযাপাযর গৃহীি মেদ্ধাযন্তর েযে একিি হযিন্ ন্া, িাাঁরা সেই মন্িিারযণর পযর
মিন্টি (3) স্কু ল মদিযের িযিয O.C.G.A. § 20-2-754 অন্ুযা়েী মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র জন্য অন্ুযরাি করযিন্।
উপযর িমণিি মিমি ছাত্রছাত্রীযদর সকাথা়ে রাখা হযি সেই েম্পমকিি অন্যান্য পমরমস্থমিযিও সেে স্কু লস্ অযাণ্ড েু যডণ্ট মরযলশন্স্ প্রশােযকরা সযিন্ উপযুক্ত িযল িযন্
করযিন্ সিিন্র্াযি িযিহার করযি পারযিন্। ছাত্রছাত্রীরদর রকাথা়ি রাখা হরি রসই সংক্রান্ত বসোন্ত প্রবিটি বিবদি ি পবরবস্থবির বভবত্তরি রিও়িা হরি। েি
পযিায়ে ছাত্রছাত্রীযদর সকাথা়ে রাখা হযি সেই মেদ্ধান্ত ি়েে, হাজিিাযের বদঘিয, অমর্যযাযগর প্রকৃ মি, সকাযন্া শামিিূলক আযদশ জামর আযছ মক ন্া, মন্রাপিা েম্পমকিি
েম্ভািয উযেগ অথিা মশক্ষা প্রমক্র়ো়ে মিঘ্ন ঘটা, িিি িান্/অিীি শামির ইমিহাে ইিযামদএর ওপর মর্মি কযর সন্ও়ো হযি। উদাহরণস্বরূপ, গুরুির মহংোত্মক
অপরাযির োিারণ সশ্রমণর্ু ক্ত মন্ম্নমলমখি অপরািগুমলর পমরণাযি স্কু যলর প্রশােক মডপাটিযিণ্ট অি সেে স্কু লস্ অযাণ্ড েু যডণ্ট মরযলশন্স্ এর কাযছ মির়্েটি
েুপামরশেহ পাঠাযিন্:
•

শারীমরক আক্রিণ যার েযল সকউ গুরুির আহি হয়েযছন্

•

অস্ত্রশযস্ত্রর িযিহার হয়েযছ এিন্ শারীমরক আক্রিণ

•

স্বার্ামিক কারণ ছাডা অন্য সকাযন্া কারযণ িৃিুয (খুন্)

•

সিআইমন্র্াযি হরণ করা

•

ির্িণ

•

িারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র মন্য়ে ডাকামি (েশস্ত্র ডাকামি)

•

িারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ন্া মন্য়ে ডাকামি

•

সযৌন্ আক্রিণ (যার িযিয ির্িণ অথিা সযৌন্ অপরাি অন্তর্ুি ক্ত ন়্ে)

•

সযৌন্ অপরাি

•

অপ্রািি়েস্ক সছযলযিয়ের েযে অযশার্ন্ স্বািীন্িা সন্ও়ো
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এছাডাও, প্রচু র পমরিাযণ মন়্েমন্ত্রি োিগ্রী উৎপাদন্, মিমক্র করা অথিা এক স্থান্ সথযক অন্যত্র সিআইমন্র্াযি মন্য়ে যাও়োর অমর্যযাগ করা হয়েযছ এিন্ অপরািও
এর অন্তর্ুি ক্ত হযি।
পৃষ্ঠা এর েংজ্ঞা অন্ুযা়েী যখন্ স্কু যলর এমক্ত়োরর্ু ক্ত স্থাযন্ একজন্ ছাত্র িা ছাত্রীর আইন্ লঙ্ঘযন্র ঘটন্া ঘযট িখন্ েি মপ্রমিপাল ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকাটি অন্ুেরণ করযিন্। এইেি সক্ষযত্র োিারণ শামিিূলক পদ্ধমি অন্ুেরণ করা হযি।

এই বিবি প্রবিিন্ধী ছাত্রছাত্রীর রক্ষরত্র প্ররযািয হরি িা। প্রবিিন্ধী ছাত্রছাত্রীরদর সরাসবর বিপাটিরমি অি এরক্সপিিাে এিুরকিি এর
কারছ অথিা 504 পবরকল্পিার ছাত্রছাত্রীরদর িারা 504 এর রকা-অবিিরিটর এর কারছ পাঠারিা হরি।

অিুসন্ধাি
স্কু যল আইন্ শৃঙ্খলা িজা়ে রাখযি এিং ছাত্রছাত্রী অথিা স্কু যলর কিীযদর মন্রাপিা এিং কলযাণ েুরমক্ষি রাখযি স্কু ল কিৃি পক্ষ সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রীযক োচি করযি
পাযর, ছাত্রছারীর লকার, সডস্ক এিং সটমিল অথিা ছাত্র িা ছাত্রীর গামড মন্ম্নিমণিি পমরমস্থমিযি োচি করযি পাযর এিং অন্ুেন্ধাযন্ প্রাি সিআইমন্, অন্ন্ুযিামদি
অথিা সচারাই িাল িাযজ়োি করযি পাযর।
এই ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা়ে সযিন্ িযিহৃি হয়েযছ, "অন্ন্ুযিামদি" পমরর্ার্াটির অথি হল ছাত্রছাত্রী
অথিা স্কু যলর কিীযদর স্বাস্থয অথিা মন্রাপিার পযক্ষ মিপজ্জন্ক অথিা স্কু যলর সকাযন্া আইন্েম্মি অন্ুষ্ঠান্, উযেশয অথিা প্রমক্র়ো়ে মিঘ্ন েৃমষ্ট করযি পাযর এিন্ সয
সকাযন্া োিগ্রী অথিা এিন্ সকাযন্া োিগ্রী যা স্কু যলর মিমিযি অন্ন্ুযিামদি িযল িণিন্া করা হয়েযছ এিং যা ছাত্র িা ছাত্রীর কাযছ আযগ সথযকই লর্য।
এই ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার িণিন্া অন্ুোযর যখন্ সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রী অন্ুেন্ধান্ অথিা িাযজ়োি
করার অন্ুিমি মদযি িযথি হযি, িখন্ িা শামিিূলক িযিস্থা গ্রহযণর কারণ িযল মিযিচন্া করা হযি।
স্কু যলর কিী কিৃি ক পমরচামলি েি অন্ুেন্ধান্ সেই অন্ুেন্ধাযন্র উযেযশযর েযে যুমক্তেম্মির্াযি েম্পমকিি হযি হযি এিং ছাত্র িা ছাত্রীর ি়েে,মলে এিং িার আইন্
লঙ্ঘযন্র িরন্ অন্ুযা়েী অমিমরক্ত অন্মিকারিূলক হও়ো চলযি ন্া।

িযবক্তগি িোবস
ছাত্র িা ছাত্রীর শরীর এিং/অথিা িার িযমক্তগি মজমন্েপত্র (সযিন্ টাকার িযাগ, িইয়ের িযাগ ইিযামদ) িোমে করা হযি পাযর যখন্ স্কু যলর কিিকিি ার এিন্ েযন্দহ
করার যুমক্তেম্মি কারণ ঘটযি সয িোমের েযল আইন্ লঙ্ঘন্, ছাত্র িা ছাত্রীর আচরণমিমি অথিা স্থান্ী়ে স্কু যলর মিমি লঙ্ঘযন্র ঘটন্া প্রকামশি হযি।
যমদ ছাত্র িা ছাত্রীর শরীর স্পশি কযর িোমে করা হ়ে, িাহযল িা ছাত্র িা ছাত্রীর একই েিমলযের সকাযন্া স্কু ল কিিকিি া কিৃি ক পমরচামলি হযি এিং সযখাযন্ েম্ভি
একজন্ প্রািি়েস্ক িযমক্ত োক্ষী থাকযিন্। যমদ স্কু যলর কিিকিি ার এিন্ েযন্দহ করার যুমক্তেম্মি কারণ থাযক সয ছাত্র িা ছাত্রীর শরীযরর িযিয এিন্ সকাযন্া মজমন্ে
আযছ যা ছাত্রছাত্রী অথিা অন্যান্যযদর িাৎক্ষমণক মিপযদর কারণ হযি পাযর, িাহযল সেই ছাত্র িা ছাত্রীযক পৃথক রাখা হযি, স্কু যলর একজন্ মরযোেি অমেোরযক
জান্াযন্া হযি এিং উপযুক্ত শামিিূলক িযিস্থা গৃহীি হযি।
উপযুক্ত পমরমস্থমিযি িোমের অন্তর্ুি ক্ত হযি পাযর বিদুযমিন্ েরঞ্জাযির িযিহার সযিন্ হাযি িরা যা়ে এিন্ িািু শন্াক্তকারী েরঞ্জাি অথিা মর্ির মদয়ে সহাঁ যট চযল
যাও়ো যা়ে এিন্ িািু শন্াক্তকারী দরজা।

িোমের সক্ষযত্র িাদক অন্ুেন্ধান্কারী কুকুরযক কাযজ লাগাযন্া সযযি পাযর।

েকার, রিস্ক এিং রটবিরের িোবস
ছাত্র িা ছাত্রীর লকার, সডস্ক এিং সটমিল হল স্কু যলর েম্পমি এিং এগুমল েিিদা স্কু যলর মন়্েন্ত্রযণ থাকযি। সযখাযন্ লকার সদও়ো হয়েযছ িার প্রমিটি স্কু যলর মপ্রমিপাল
মন্মিি করযিন্ যাযি প্রযিযক ছাত্র িা ছাত্রী লকার পাও়োর আযগ এই িযিি মলমখি সন্াটিশ পা়ে সয লকারগুমল স্কু যলর কিিকিি ারা অন্ুেন্ধান্ এিং িোমে করযি
পাযরন্। প্রযিযক স্কু যলর কাযছ েি লকার েিন্বয়ের অন্ুরূপ চামি এিং সরকডি থাকযি এিং যাযি ছাত্রছাত্রীরা এিন্ িারণা ন্া কযর লকারগুমল শুিু িাযদরই মন়্েন্ত্রযণ
আযছ।
সয সকাযন্া েিয়ে সয সকাযন্া কারযণ স্কু ল কিৃি পক্ষ সকাযন্া সন্াটিশ ছাডাই, ছাত্র িা ছাত্রীর েম্মমি ন্া মন্য়ে এিং সকাযন্া িোমে ও়োসরণ্ট ছাডাই েিয়ে েিয়ে লকার,
সডস্ক এিং সটমিযলর োিারণ অন্ুেন্ধান্ পমরচালন্া করযিন্। লকার, সডস্ক এিং সটমিলগুমল পরীক্ষা কযর সদখার জন্য স্কু ল মডমিক্ট K-9 ইউমন্ট িযিহার করযি
পাযর। সযেি মজমন্ে স্কু যল আন্া হ়ে এিং লকার, সডস্ক অথিা সটমিযল রাখা হ়ে সেগুমলর যুমক্তেম্মি কারযণ িোমে হযি পাযর।
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গাবড িোবস
মিযশর্ েুমিিা মহযেযি ছাত্রছাত্রীযক স্কু যলর এলাকার িযিয গামড রাখযি সদও়ো হ়ে, অমিকার মহযেযি ন়্ে। ছাত্র িা ছাত্রীরা সযখাযন্ গামড রাযখ স্কু যলর সেই স্থান্গুমলর
ওপর রুটিন্ ন্জরদামর চালু রাখার এিং স্কু যলর েম্পমির িযিয রাখা ছাত্র িা ছাত্রীর গামডটির িাইযরর মদক সথযক পমরদশিন্ করার অমিকার আযছ। সেট এর আইন্
একজন্ ছাত্র িা ছাত্রীযক স্কু যলর এলাকার িযিয রাখা গামডর িযিয আযি়োস্ত্র রাখার অন্ুিমি সদ়ে ন্া।
যখন্ই স্কু ল কিৃি পযক্ষর এিন্ েযন্দহ করার যুমক্তগ্রাহয কারণ থাকযি সয মর্িযর সিআইমন্, অন্ন্ুযিামদি অথিা সচারাই মজমন্েপত্র আযছ, িখন্ই ছাত্র িা ছাত্রীর
গামডর অর্যন্তরটি পরীক্ষা করা হযি পাযর। এই িরযন্র ন্জরদামর এিং পমরদশিন্ সন্াটিশ ছাডাই, ছাত্র িা ছাত্রীর েম্মমি ন্া মন্য়ে, এিং িোমের ও়োযিাণ্ট ছাডা
পমরচামলি হযি পাযর।
সযেি ছাত্রছাত্রী স্কু যলর েম্পমির মর্িযর গামড রাযখ, িাযদর উপযরাক্ত িোমে করার অমিকার েম্পযকি সন্াটিশ সদও়ো হযি; িযি, এই িরযন্র সন্াটিশ মদযি িযথি
হও়োর অথি এই ন়্ে সয অন্ুিমি থাকযল স্কু যলর কিিকিি ারা গামডর মর্িযরর অংশ িোমে কযর সদখযি পারযিন্ ন্া।

িোবসর েোেে
যমদ িোমেযি প্রকাশ পা়ে সয সেডাযরল, সেট অথিা স্থান্ী়ে আইন্ লমঙ্ঘি হয়েযছ, িাহযল আইন্ িলিৎকারী কিৃি পক্ষযক জান্াযন্া হযি পাযর যাযি িাাঁরা উপযুক্ত
পদযক্ষপ গ্রহণ করযি পাযরন্।

56

অস্ত্রিস্ত্র স্কু রের িাইরর রাখা
আপিার স্কু েরক বিরাপদ রাখা
প্রযিযক ছাত্রছাত্রীই চা়ে সয িার স্কু লটি মন্রাপদ ও েুরমক্ষি থাকুক এিং সে িা পাও়োর সযাগয। এই কারযণ স্কু ল মডমিক্ট এিং স্কু লগুমলর স্কু যল, স্কু ল
িাযে এিং স্কু যলর উযদযাযগ পমরচামলি অন্ুষ্ঠাযন্ অস্ত্রশস্ত্র এিং মহংোত্মক ঘটন্া প্রমিযরাি করার জন্য মিমি আযছ।
স্কু যল অস্ত্রশস্ত্র আন্ার জন্য ছাত্রছাত্রীযক িমহষ্কার করা হযি পাযর। এছাডাও মন্মদি ষ্ট মকছু অস্ত্রশস্ত্র স্কু যল আন্যল িা জমজি়োর আইযন্র অিীযন্ "মন্িিামরি
গুরুির অপরাি" িযল গণয হ়ে। এর অথি হল স্কু যল, স্কু ল িাযে অথিা স্কু যলর উযদযাযগ পমরচামলি অন্ুষ্ঠাযন্ অস্ত্রশস্ত্র মন্য়ে আো অথিা েযে রাখার
জন্য 17 িছযরর কিি়েেী অপরািী ছাত্র িা ছাত্রীযক সগ্রেিার করা হযি পাযর এিং যুিক-যুিিীযদর আটক সকযে রাখা হযি পাযর। েযির (17)
িছর অথিা িার সিমশ ি়েেী ছাত্রছাত্রীযদর জন্য এই অপরাি গুরুির অপরাি িযল গণয হযি এিং এর েযল িাযক অমর্যুক্ত করা হযি পাযর এিং
সজযল সযযি হযি পাযর।
োরা সদযশর মিমর্ন্ন স্থাযন্র স্কু লগুমলযি সেডাযরল আইন্ অন্ুযা়েী ছাত্রছাত্রী েংক্রান্ত শামিিূলক ন্ীমির শিি হল স্কু যল আযি়োস্ত্র মন্য়ে আো অথিা
স্কু যলর েম্পমিযি (যার িযিয স্কু ল িােও অন্তর্ুি ক্ত) েযে আযি়োস্ত্র রাখার কারযণ িূযিিম একটি কযারেণ্ডার িছররর িিয স্থা়িী িবহষ্কার করা
হযি। এর পমরণািস্বরূপ, DeKalb এর একটি ন্ীমি আযছ যাযি আযি়োস্ত্র েযে রাখার জন্য েি DeKalb স্কু ল সথযক ন্ূযন্িি একটি কযাযলণ্ডার িযর্ির
জন্য স্থা়েী িমহষ্কার করা হযি।

অিয কী িররির অস্ত্রিস্ত্র রাখরে স্থা়িী িবহষ্কার হরি পারর?
স্কু যল, স্কু ল িাযে অথিা স্কু যলর অন্যান্য েম্পমিযি, অথিা স্কু যলর অন্ুষ্ঠাযন্ সয সকাযন্া িরযন্র ছু মর, ক্ষু যরর সব্লড (যার অন্তর্ুি ক্ত হল িাক্স কাটার
যন্ত্র), সচন্, পাইপ, রণক্রীডার েরঞ্জাি, িুগুর, মিমি িন্দুক অথিা সপযলট িন্দুক এিং গুমল িারুদ ইিযামদর িি মজমন্ে েযে থাকযল িা ছাত্রছাত্রীর
আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার মিমি লঙ্ঘন্ মহযেযি মিযিমচি হযি এিং এর েযল স্কু ল সথযক স্থা়েী
িমহষ্কার করা হযি পাযর। (অযস্ত্রর পূণিাে িামলকার জন্য সদখুন্ পৃষ্ঠা 25)

িাহরে, িু বম কী কররি পাররা?
সিািার স্কু ল এিং িন্ধুযদর মন্রাপদ রাখার কাযজ অংশ মন্য়ে স্কু ল মন্য়ে গিি সিাি কযরা এিং মন্যজর ও িন্ধুযদর প্রমি েম্মান্ সদখাও।
•

রকারিা কাররণই স্কু রে অস্ত্রিস্ত্র আিরি িা অথিা অিয রকারিা ছাত্র িা ছাত্রীর কাছ রথরক অস্ত্রিস্ত্র গ্রহণ কররি িা অথিা
অিয রকারিা ছাত্র িা ছাত্রী রিামার েকার, রিস্ক, গাবড অথিা বিিস্ব বিবিসপরত্রর মরিয অস্ত্রিস্ত্র রাখরি রদরি িা।

•

রিামার িন্ধু রদর িরো রদখারিার িিয, সুরক্ষার িিয অথিা অিয রকারিা কাররণই রযি িারা অস্ত্রিস্ত্র বির়ি স্কু রে িা
আরস।

•

যবদ িুবম স্কু রে অথিা স্কু ে িারস রকারিা অস্ত্রিস্ত্র রদখরি পাও অথিা রস বিষর়ি শুিরি পাও, িাহরে অবিেরম্ব বিক্ষকবিবক্ষকা অথিা প্রিাসকরক িািাও (িুবম অিুররাি কররি পার যারি রিামার িাম িযিহার করা িা হ়ি)।

রকি যুক্ত হরি?
ছাত্রছাত্রীরা অিশযই এর েযে যুক্ত হযি কারণ স্কু যল অস্ত্রশস্ত্র সয েিেযা বিমর কযর িা গুরুির হযি পাযর এিং ছাত্রছাত্রীরা যুক্ত ন্া হযল এই েিেযার
েম্পূণি মন্রেন্ হযি ন্া। োরা সদযশর মিমর্ন্ন স্থাযন্র ছাত্রছাত্রীরা িযলযছ, "যযথষ্ট হয়েযছ"। স্কু লযক মন্রাপদ এিং অস্ত্রশস্ত্র সথযক িুক্ত রাখযি এই েি
ছাত্রছাত্রীরা আরও েমক্র়ে আগ্রহ সদখাযি। এইেি ছাত্রছাত্রীরা জান্াযি সয অস্ত্রশস্ত্র সদখযি সপযল সে েম্পযকি জান্াযন্া হযি, িা স্কু যল সযই আন্ুক ন্া
সকন্।
যখি এই সিকিিািিা ছবডর়ি পরড রয অস্ত্রিস্ত্র থাকরে িা িাবির়ি রদও়িা হরি, িখি ছাত্রছাত্রীরদর স্কু রে অস্ত্রিস্ত্র আিার সম্ভািিা
করম যা়ি।

57

িুবম বক সবিযই রিামার গাবড চােরকর োইরসি হারারি চাও?
এটাই েমিয! িু মি সিািার গামড চালযকর অথিা মশক্ষাথীর লাইযেি হারাযি অথিা িু মি গামড চালযকর অথিা মশক্ষাথীর লাইযেি পাযি ন্া যমদ স্কু যল অস্ত্রশস্ত্র মন্য়ে
আে। টিযন্জ অযান্দ অযাডাি োইর্ার সরেপন্মেমিমলটি অযাক্ট অন্ুযাম়ে এই হল জমজি়োর আইন্। এই আইন্ অন্ুযা়েী স্কু লগুমলযক শুিু পুমলশই ন়্ে িরং মডপাটিযিণ্ট
অি োইর্ার োমর্ি যেেযকও সেই েি ছাত্রছাত্রী েম্পযকি জান্াযি হযি যারা স্কু যল অস্ত্রশস্ত্র মন্য়ে আযে, যাযি ছাত্রছাত্রীর গামড চালযকর লাইযেি অথিা মশক্ষাথীর
লাইযেি প্রিযাহার কযর সন্ও়ো যা়ে।

17 িছর অথিা িার রিবি ি়িসী ছাত্রছাত্রীরদর প্রবি একটি বিরিষ িািিা
যমদ সিািার ি়েে িছর অথিা িার সিমশ হ়ে এিং যমদ সিািাযক স্কু যল, িাযে অথিা স্কু যল রাখা সিািার গামডযি অস্ত্রশস্ত্রেহ িরা হ়ে, িাহযল সিািার মিরুযদ্ধ
গুরুির অপরারির অবভরযাগ আন্া হযি পাযর। গুরুির অপরাযি অমর্যুক্ত হযল সিািার একটা সরকডি থাকযি যার পমরণাযি সিািাযক কযলজ, সটকমন্কযাল স্কু ল
এিং সেন্ািামহন্ীযি গ্রহণ ন্াও করা হযি পাযর। এর েযল সিািার চাকমর সপযি অথিা সর্াট মদযিও অেুমিিা হযি পাযর।

ছাত্রছাত্রীর আচরণবিবি - ছাত্রছাত্রীর অবিকার, দাব়িত্ব এিং চাবরবত্রক উন্নবি পুবিকা
ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা়ে েি ছাত্রছাত্রীযদর এটা খুি স্পষ্টর্াযি িলা আযছ সয স্কু যল অস্ত্রশস্ত্র মন্য়ে আো
যাযি ন্া। ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা়ে অস্ত্রশস্ত্র এিং অন্যান্য মিপজ্জন্ক োিগ্রী েম্পযকি ছাত্রছাত্রীযদর জন্য
গুরুত্বপূণি িথয সদও়ো আযছ।

এটা মরি রাখা গুরুত্বপূণি
যমদ জমজি়োর অস্ত্রশস্ত্র েম্পমকিি আইন্ লমঙ্ঘি হ়ে, িাহযল ছাত্র িা ছাত্রীযক:
রগ্রেিার করা হরি পারর
পুবেরির গাবডরি রাখা হরি পারর
রিরে অথিা আটক রকরে বির়ি যাও়িা হরি পারর
রিরে যাও়িার সািা হরি পারর
যরথি পবরমারণ িবরমািা আদােরি বদরি হরি পারর
বিক্ষািবিি বহরসরি রাখা হরি পারর
স্কু ে রথরক িবহষ্কার করা হরি পারর

প্রবিররাি এিং হিরক্ষপ
অস্ত্রশস্ত্র স্কু যলর িাইযর রাখযি স্কু ল মডমিক্ট কী করযছ? সিশ কিগুমল পমরকল্পন্া িযিহার করা হযি সযিন্:
•

ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকাটি েি ছাত্রছাত্রীর িযিয িণ্টন্ করা যাযি িারা জান্যি পাযর সয

•
•

অস্ত্রশস্ত্র আইন্ এিং স্কু যলর মিমির মিযরািী;
ছাত্রছাত্রীযক জান্াযন্া সয স্কু যলর কিিকিি ারা লকার, সডস্ক, সটমিল. গামড এিং িযমক্তগি মজমন্েপত্র িোমে কযর সদখযি পাযরন্;
মপিা-িািাযক জান্াযন্া সয স্কু যল অমিকাংশ অস্ত্রশস্ত্রই িামড সথযক আযে;
িারুদ এিং িাদক অন্ুেন্ধাযন্র কাযজ লাগাযন্া হ়ে এিন্ উচ্চ ঘ্রাণশমক্তেম্পন্ন কুকুযরর োহাযযয যযথির্াযি আযি়োস্ত্র এিং িাদকদ্রযিযর জন্য িোমে
করা;
স্কু যল িইয়ের িযাযগর িযিহার মন়্েন্ত্রণ অথিা েীমিি রাখা;
ছাত্রছাত্রীরা স্কু যল অথিা স্কু ল িাযে অস্ত্রশস্ত্র মন্য়ে এযল িাযদর িমহষ্কার করা;

•

ন্জরদামরর জন্য আরও সিমশ কযাযিরা লাগাযন্া এিং িািু মন্ণিা়েক যযন্ত্রর িযিহার িাডাযন্া।

•
•
•

দাব়িত্ব হল সিািার কাযছ কী প্রিযামশি িা জান্া।
দাব়িত্ব হল মন্যজর এিং অন্যযদর কাযছ উচ্চ প্রিযাশা রাখা।
দাব়িত্ব হল দাম়েত্বশীল মন্িিাচন্।
দাব়িত্ব হল যখন্ র্ু ল মেদ্ধাযন্ত সপৌাঁযছাযন্া সোজা িখন্ েঠিক মেদ্ধান্তটি সন্ও়ো।
দাব়িত্ব হল পমরপক্কিার পমরিাপ।
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ছাত্রছাত্রীর অবিকার এিং দাব়িত্ব
দাব়িত্ব
A. বপিা-মািা/অবভভািরকর দাব়িত্ব
ছাত্রছাত্রীযদর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার এিং দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার প্রোযরর িািযযি প্রযিযক স্কু ল মপিা-িািাযক মন্ম্নমলমখি
প্রিযাশাগুমল েম্পযকি জান্াযি:
•

আইন্ এিং জন্যগাষ্ঠীর কিিার্যাে সযিন্ মন্িিারণ কযরযছ সেই অন্ুোযর মশশুর আচরণ মির্য়ে আইমন্ দাম়েত্ব সন্ও়ো
এিং এটা মন্মিি করা যাযি মশশু শামি েংক্রান্ত ন্ীমি এিং প্রমিিাযন্র েযে পমরমচি হ়ে।

•

মশশুযক শৃঙ্খলাপরা়েণিা সশখাযন্া, কিৃি পক্ষ এিং অন্যান্যযদর অমিকারযক িযিাদা সদও়ো সশখাযন্া।

•

এটা মন্মিি করা যাযি মশশু মন়্েমিি স্কু যল যা়ে এিং যখন্ মশশু স্কু যল সযযি পারযি ন্া িখন্
যাযি স্কু লযক মশশুর অন্ুপমস্থমির কারণ জান্াযন্া হ়ে।

•

িাযদর োিথিয অন্ুোযর েিযচয়ে র্াযলার্াযি কাজ করা যাযি মশশু স্কু যল েেল হও়োর জন্য প্রয়োজন্ী়ে োিগ্রী
এিং গৃযহ ইমিিাচক মশক্ষা পমরযিশ পা়ে।

•

স্কু যলর েযে েংযযাগ রক্ষা কযর চলা এিং স্কু যল িিি িান্ সটমলযোন্ ন্ম্বর মদয়ে রাখা যার িািযযি স্কু ল মদিযের িযিয িাাঁর েযে সযাগাযযাগ করা
যাযি।

•

যখন্ ডাকা হযি িখন্ স্কু যলর ডাযক দ্রুি োডা মদয়ে মশশুযক স্কু ল সথযক মন্য়ে যাও়ো।

•

যখন্ অন্ুযরাি করা হযি িখন্ েযম্মলযন্ উপমস্থি থাকা।

•

মশশু উপকৃ ি হযি এিন্ পমরকল্পন্া বিমরর কাযজ স্কু যলর কিীযদর েযে েহযযামগিা করা।

B. ছাত্রছাত্রীর দাব়িত্ব
•

গ্রহণযযাগয আচরযণর সক্ষযত্র মডমিক্টিযাপী ন্ীমি, প্রমিিান্ এিং স্কু যলর মন্যদি মশকা েম্পযকি েযচিন্ থাকা এিং সেগুমল
সিযন্ চলা।

•

মন্যজর আচরসণর জন্য দাম়েত্বশীল থাকা।

•

মন্যজযক এিন্র্াযি পমরচামলি করা যা মশক্ষাগ্রহযণর পযক্ষ উপযযাগী এিং মশক্ষক-মশমক্ষকাযদর পডাযন্ার অমিকার অথিা ছাত্রছাত্রীযদর সশখার
অমিকাযর হিযক্ষপ কযর ন্া।

•

স্কু ল কমিউমন্টির েি েদেযযদর িযমক্তগি, ন্াগমরক এিং েম্পমি েম্পমকিি অমিকারযক িযিাদা সদও়ো।

•

শারীমরক িল, সিৌমখক গালগামল অথিা হ়েরামন্, ব্লযাকযিল, চু মর, ধ্বংোত্মক মক্র়োকলাপ এিং অন্যান্য সিআইমন্ মক্র়োকলাপ সথযক মিরি
থাকা।

•

স্কু যলর কিীযদর কাছ সথযক সকাযন্া পদযক্ষপ অথিা আচরণ উপযুক্ত মক ন্া সে মির্য়ে মন্মিি হয়ে সন্ও়ো।

•

মন়্েমিি, েঠিক েিয়ে এিং মশক্ষাগ্রহযণর প্রয়োজন্ী়ে োিগ্রীেহ স্কু যল এিং ক্লাযে মন়্েমিি উপমস্থি হও়ো।

•

স্কু যলর কিিেূমচর অে মহযেযি মিযিচন্া করা হ়ে এিন্ প্রমিটি অন্ুষ্ঠান্ েংক্রান্ত ন্ীমি এিং প্রমিিান্গুমল জান্া এিং অন্ুেরণ কযর চলা, েি়ে
অথিা অিস্থান্ যাই সহাক ন্া সকন্।

•

স্কু যলর কিী স্কু যলর মিমিগুমল সিযন্ চলার যুমক্তেম্মি অন্ুযরাি করযি অমিলযম্ব িা অন্ুেরণ করা।
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ছাত্রছাত্রী সম্পবকিি িথয প্রকাি
েযাবমবে এিুরকিিাে রাইটস্ অযাণ্ড প্রাইরভবস অযাক্ট (FERPA) এর অিীরি অবিকার সম্পবকিি বিজ্ঞবি
েযামিমল এডু যকশন্াল রাইটস্ অযাণ্ড প্রাইযর্মে অযাক্ট(FERPA) মপিা-িািা এিং িছযরর সিমশ ি়েেী ছাত্রছাত্রীযদর (সযাগয ছাত্রছাত্রী)ছাত্রছাত্রীর মশক্ষা েংক্রান্ত
ন্মথপত্র মির্য়ে মন্মদি ষ্ট মকছু অমিকার সদ়ে। এই অমিকারগুমল হল:
(1)

সযমদন্ DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট এর কাযছ প্রযিশামিকাযরর অন্ুযরাি করা হ়ে িার মদযন্র িযিয ছাত্রছাত্রীর মশক্ষা েম্পমকিি ন্মথপত্র পমরদশিন্ এিং
পযিাযলাচন্া করার অমিকার।
মপিা-িািা অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্রছাত্রী স্কু যলর মপ্রমিপাল এর কাযছ একটি মলমখি অন্ুযরাি জিা সদযি যাযি িারা সয ন্মথগুমল পমরদশিন্ করযি চা়ে
সেগুমলর কথা উযেখ করা থাকযি। মপ্রমিপাল ন্মথগুমল সদখার িযিস্থা করযিন্ এিং সেগুমল সকান্ েিয়ে এিং সকাথা়ে পমরদশিন্ করা যাযি সে মির্য়ে
মপিা-িািা অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্র িা ছাত্রীযক জান্াযিন্।

(2)

ছাত্র িা ছাত্রীর মশক্ষা েংক্রান্ত ন্মথপযত্রর েংযশািযন্র জন্য অন্ুযরাি করার অমিকার যা মপি-িািা অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্র িা ছাত্রীর িযি ত্রুটিপূণ,ি
মিভ্রামন্তকর, অথিা যা অন্যর্াযি FERPA এর অিীযন্ ছাত্র িা ছাত্রীর সগাপন্ী়েিার অমিকার লঙ্ঘন্ কযর।
সযেি মপিা-িািা অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা মডমিক্ট-সক সরকডি েংযশািযন্র জন্য অন্ুযরাি করযি চা়ে, িাাঁরা সরকডি এর সয অংশ পমরিিি ন্
করযি চান্ িা েুস্পষ্টর্াযি মচমিি কযর এিং সকন্ িার পমরিিি ন্ করা উমচি িা মন্মদি ষ্টর্াযি জামন্য়ে স্কু যলর মপ্রমিপাল এর কাযছ মলমখি আযিদন্
করযিন্। যমদ মডমিক্ট মপিা-িািা অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্র িা ছাত্রীর অন্ুযরাি সিযন্ সরকডি েংযশািন্ ন্া করার মেদ্ধান্ত সন়্ে, িাহযল িারা িাযদর
মেদ্ধান্ত েম্পযকি মপিা-িািা অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্র িা ছাত্রীযক জান্াযিন্ এিং েংযশািযন্র অন্ুযরাি করার সক্ষযত্র িাাঁযদর সয শুন্ামন্ চাও়োর
অমিকার আযছ সে মির্য়ে িাাঁযদর পরািশি সদযিন্। শুন্ামন্র অমিকার েম্পযকি জান্াযন্ার েিয়ে মপিা-িািা অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্র িা ছাত্রীযক
শুন্ামন্ পদ্ধমি েম্পযকি আরও িথয সদও়ো হযি।

(3)

FERPA আইন্ অন্ুযা়েী েম্মমি ছাডাই সয পমরিাযণ িথযপ্রকাযশর অন্ুিমি আযছ িা ছাডা ছাত্রছাত্রীর মশক্ষা েংক্রান্ত ন্মথপযত্র িযমক্তগির্াযি শন্াক্ত করা
যা়ে এিন্ িথয মির্য়ে সগাপন্ী়েিার অমিকার।
সয িযমিক্রিী সক্ষযত্র েম্মমি ছাডাই িথযপ্রকাশ অন্ুযিামদি িাহল মশক্ষা মির়্েক বিি স্বাযথি স্কু যলর কিিকিি াযদর কাযছ িথয প্রকাশ। স্কু যলর কিিকিি া হযলন্
একজন্ িযমক্ত মযমন্ মডমিক্ট কিৃি ক প্রশােক, িত্ত্বািিা়েক, উপযদষ্টা অথিা েহা়েক কিী (যার অন্তর্ুি ক্ত হল স্বাস্থয অথিা মচমকৎো কিী এিং আইন্
িলিৎকারী ইউমন্ট এর কিী) মহযেযি মন্যুক্ত; DeKalb কাউমণ্ট সিাডি অি এডু যকশন্-এ কাজ করযছন্ এিন্ একজন্ িযমক্ত; এিন্ একজন্ িযমক্ত অথিা
সকাম্পামন্ যার কাযছ মডমিক্ট সকাযন্া পমরযর্িা অথিা কাজকিি আউটযোেি কযর মদয়েযছ এিং যা অন্যথা়ে িার মন্যজর কিীযদর মদয়ে করাযন্া হ়ে
(সযিন্ উমকল, মন্রীক্ষক, পরািশিদািা মচমকৎেক, মশক্ষা মির়্েক পরািশিদািা, সস্বিাযেিক অথিা সথরামপে); একজন্ মপিা-িািা অথিা ছাত্র িা
ছাত্রী মযমন্ একটি আন্ুষ্ঠামন্ক কমিটিযি আযছন্ সযিন্ শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অথিা অমর্যযাগ মন্রেন্ কমিটি; অথিা একজন্ মপিা-িািা, ছাত্র িা ছাত্রী
অথিা অন্যান্য সস্বিাযেিী েহা়েক মযমন্ স্কু যলর কিিকিি াযক িাাঁর কাযজ োহাযয কযরন্।
স্কু যলর কিিকিি ার একটি বিি মশক্ষা েংক্রান্ত স্বাথি থাযক যখন্ িাাঁর সপশাদার দাম়েত্ব পালযন্র জন্য মশক্ষা েংক্রান্ত ন্মথপত্র পযিাযলাচন্ার প্রয়োজন্ হ়ে।
অন্ুযরািোযপযক্ষ, মডমিক্ট অন্য একটি স্কু ল মডমিক্ট এর কিিকিি াযদর কাযছ েম্মমি ছাডাই মশক্ষা েংক্রান্ত ন্মথপত্র প্রকাশ করযি পাযর সযখাযন্ ছাত্র িা
ছাত্রী র্মিি হযি চা়ে অথিা িার সেই অমর্প্রা়ে আযছ অথিা সযখাযন্ সে ইমিিযিযই র্মিি হয়েযছ যমদ সেই িথয প্রকাশ ছাত্রছাত্রীর র্মিি অথিা ট্রািোর
এর উযেযশয অথিা এিমন্যি আইন্ োরা প্রয়োজন্ী়ে হ়ে।

(4)

FERPA এর শিি সিযন্ চলযি িযথি হও়োর কারযণ মডমিক্ট এর মিরুযদ্ধ িামকিন্ যুক্তরাযের মশক্ষা মির্াযগর কাযছ অমর্যযাগ দায়ের করার অমিকার। সয
অমেে FERPA পমরচালন্া কযর িার ন্াি এিং ঠিকান্া হল:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-8520
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িাইররক্টবর সম্পবকিি িথয প্রকাি
FERPA এর শিি হল মন্মদি ষ্ট মকছু িযমিক্রি ছাডা মডমিক্ট মশশুর মশক্ষা েংক্রান্ত ন্মথ সথযক িযমক্তগির্াযি শন্াক্ত করা যা়ে এিন্ িথয প্রকাশ
করার আযগ মপিা-িািা, অমর্র্ািক অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্র িা ছাত্রীর (অথিাৎ সয ছাত্র িা ছাত্রীর ি়েে 18 িছযরর সিমশ) মলমখি েম্মমি
মন্যি হযি। িযি যমদ মডমিক্ট এর পদ্ধমি অন্ুযা়েী মপিা-িািা, অমর্র্ািক, অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্র িা ছাত্রী মডমিক্ট-সক সকাযন্া মিপরীি
মন্যদি শ ন্া মদয়ে থাযকন্, িাহযল মলমখি েম্মমি ছাডাই উপযুক্তর্াযি মন্িিামরি "ডাইযরক্টমর িথয" প্রকাশ করযি পাযর। ডাইযরক্টমর িযথযর প্রাথমিক
উযেশয হল মডমিক্ট যাযি স্কু যলর মন্মদি ষ্ট মকছু প্রকাশন্ার জন্য মশশুর মশক্ষা েংক্রান্ত ন্মথপত্র সথযক এই িরযন্র িথয অন্তর্ুি ক্ত করযি পাযর িার
অন্ুিমি সদও়ো। এর উদাহরযণর অন্তর্ুি ক্ত হল:
•

একটি সেমিল যাযি ন্াটক িঞ্চস্থ করার সক্ষযত্র ছাত্র িা ছাত্রীর র্ূ মিকা সদখাযন্া হয়েযছ;

•

িামর্িক ই়োরিুক;

•

েম্মান্িামলকা অথিা অন্যান্য স্বীকৃ মি-িামলকা;

•

স্কু ল অথিা মডমিক্ট এর ওয়েিোইট-এ সদও়ো িথয;

•

স্নািক হও়োর কিিেূমচ; এিং

•

ক্রীডা েংক্রান্ত মক্র়োকলাপ মির়্েক পৃষ্ঠা সযিন্ কুমি যাযি দযলর েদেযযদর ওজন্ এিং উচ্চিা সদখাযন্া হয়েযছ।

ডাইযরক্টমরর িথয, অথিাৎ সয িথয প্রকাশ সপযল িা োিারণর্াযি ক্ষমিকর অথিা সগাপন্ীিার পযক্ষ হামন্কর িযল মিযিমচি হযি ন্া, যা িাইযরর
প্রমিষ্ঠাযন্র কাযছ মপিা-িািা, অমর্র্ািক অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্র িা ছাত্রীর অমগ্রি মলমখি েম্মমি ছাডাও প্রকাশ করা যা়ে। িাইযরর
প্রমিষ্ঠাযন্র অন্তর্ুি ক্ত হল ক্লাে মরং উৎপাদন্ কযর অথিা ই়োরিুক প্রকাশ কযর এিন্ সকাম্পামন্ যমদও িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে। এছাডাও,
সেডাযরল আইযন্র শিি অন্ুযা়েী মডমিক্ট অন্ুযরািোযপযক্ষ সেন্ািামহন্ীযি মন্য়োগকারীযদর মন্ম্নমলমখি িথয সদযি ন্াি, ঠিকান্া এিং সটমলযোন্
ন্ম্বযরর িামলকা যমদ ন্া মপিা-িািা, অমর্র্ািক অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্র িা ছাত্রী মডমিক্টযক এই িযিি পরািশি মদয়ে থাযক সয িাাঁরা অমগ্রি
মলমখি েম্মমি ছাডাই ছাত্র িা ছাত্রী েম্পমকি ি িথয প্রকাশ করযি মদযি চান্ ন্া।
সয মপিা-িািা, অমর্র্ািক অথিা সযাগযিােম্পন্ন ছাত্র িা ছাত্রী অমগ্রি মলমখি েম্মমি ছাডা ছাত্রছাত্রীর মশক্ষা েংক্রান্ত ন্মথ সথযক ডাইযরক্টমরর িথয
প্রকাশ হযি মদযি চান্ ন্া, িাাঁরা এই সন্াটিশ পাও়োর পযর যুমক্তেম্মি েি়েকাযলর িযিয িামর্িক মর্মিযি মডমিক্টযক জান্াযিন্। মডমিক্ট মন্ম্নমলমখি
িথযযক ডাইযরক্টমরর িথয মহযেযি মন্িিারণ কযরযছ: ছাত্র িা ছাত্রীর ন্াি, ঠিকান্া এিং সটমলযোন্ ন্ম্বযরর িামলকা; জযমর িামরখ; ইযলকট্রমন্ক
সিল (ই-সিল) অযাযেে; উপমস্থমির িামরখ; সগ্রড পযিা়ে; অিয়েযন্র িূল সক্ষত্রগুমল; ছমি; অমডয়ো সরকমডিং, মর্মডয়ো সরকমডিং, আন্ুষ্ঠামন্কর্াযি
স্বীকৃ ি মক্র়োকলাপ এিং ক্রীডা; অযাথযলটিক দযলর েদেযযদর ওজন্ এিং উচ্চিা; প্রাি মডমগ্র, েম্মান্ এিং পুরষ্কার; এিং অমি েম্প্রমি সয মশক্ষা
প্রমিষ্ঠাযন্ র্মিি মছল। এই িথয দশ (10) মদযন্র িযিয ছাত্রছাত্রীর মপ্রমিপাল এর কাযছ পাঠাযি হযি।

ছাত্র অবিকার সংরিািি সুরক্ষার অিীরি অবভরযাগ
ছাত্র অমিকার েংযশািন্ েুরক্ষা (মপমপআরএ) প্রাথমিক ও িািযমিক িযরর ছাত্রযদর িািামপিাযদর েিীক্ষা চালাযন্া, িাযকি টিযঙর জন্য
িথয েংগ্রহ ও িযিহার এিং আরও মকছু িযিহামরক পরীক্ষার সক্ষযত্র োিথিয প্রদান্ কযর।
মপমপআরএ েংক্রান্ত অমিকার েম্পযকি
জান্যি সকাড অে েু যডন্ট কন্ডাক্ট – েু যডন্ট রাইটে এন্ড সরস্পমিমিমলটিে এন্ড কযাযরক্টার সডযর্লপযিন্ট হযান্ডিুযকর 71 ন্ং পৃষ্ঠা
সদখুন্। িািামপিা এিং সযাগয ছাত্র যাযদর োহাযযযর প্রয়োজন্ অথিা মপমপআরএ-এর অিীযন্ সকান্ অমর্যযাগ জান্াযি চান্ িারা
মন্ম্নমলমখি ঠিকান্া়ে মলমখির্াযি িা জান্াযি পাযরন্ঃ েযামিমল পমলমে কিোয়েি অমেে, ইউ.এে. মডপাটিযিন্ট অে এডু যকশন্, 400
সিমরলযান্ড অযামর্মন্উ, এে.ডমব্লউ., ও়োমশংটন্ মড.মে., 20202-5920. মিমিিমহর্ূি ি অন্ুেন্ধাযন্র জন্য েযামিমল পমলমে কিোয়েি
অমেযে ইযিইল করুন্ঃ PPRA@ED.Gov. েযামিমল পমলমে কিোয়েি অমেযের ওয়েিোইট হলঃ www.ed.gov/fpco.

61

ছাত্রছাত্রীর অবভরযাগ িািারিার পেবি
বিষময অথিা হ়িরাবির অবভরযাগ
সেডাযরল এিং সেট এর আইন্ অন্ুযা়েী ছাত্রছাত্রীরা বির্িয এিং হ়েরামন্র (যার অন্তর্ুি ক্ত হল র়্ে সদখাযন্া)অমর্যযাগ মন্রেযন্ অমর্যযাগ জান্াযন্ার পদ্ধমির
েুমিিা পাও়োর অমিকার আযছ। এই অন্ুযা়েী স্কু ল মডমিক্ট জামি, িণি, িিি, জামিগি উৎপমি, মলে (যার অন্তর্ুি ক্ত হল মলেমর্মিক হ়েরামন্), সযৌন্ অমর্িুখীন্িা,
মলে পমরচ়ে, প্রমিিন্ধকিা অথিা ি়েযের মর্মিযি বির্িয, হ়েরামন্ অথিা র়্ে সদখাযন্ার অমর্যযাযগর মন্রেযন্ মন়্েিিযমিযরকী এিং আন্ুষ্ঠামন্ক উর়্ে িরযন্র
পদ্ধমিই প্রমিষ্ঠা কযরযছ। বির্িযিূলক আচরযণর অমর্যযাগ অমিলযম্ব স্কু ল, সেণ্টার অথিা স্কু যলর অন্ুষ্ঠাযন্ স্কু যলর কিী, প্রশােক অথিা পরািশিদািাযক জান্াযি
হযি। িযি, ছাত্র িা ছাত্রী েরােমর 678-676-0310 ন্ম্বযর সটমলযোন্ কযর, ইযিইল কযর অথিা েশরীযর 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone
Mountain, Georgia 30083 ঠিকান্া়ে টাইযটল IX কিিকিি াযক জান্াযি পাযর। স্কু যলর প্রশােক অথিা টাইযটল কিিকিি া ছাত্র িা ছাত্রী অমর্যযাযগর আন্ুষ্ঠামন্করণ
এিং প্রমক্র়োকরযণ োহাযয করযিন্ যার অন্তর্ুি ক্ত হযি একটি ঘটন্ার মিিৃমি, োক্ষীযদর শন্াক্তকরণ এিং মির়্েটিযক েম্পূণি িণিন্া করার জন্য প্রয়োজন্ী়ে অন্য সয
সকাযন্া িথয।
সয ঘটন্ার অমর্যযাগ জান্াযন্া হ়েযছ িা ঘটার 30টি কযাযলণ্ডার মদিযের িযিয আন্ুষ্ঠামন্কর্াযি অমর্যযাগ জান্াযি হযি। সেট অি জমজি়ো অথিা িামকিন্ যুক্তরাযের
সয সকাযন্া এযজমি কিৃি ক মন্িিামরি েি ন্ীমি এিং/অথিা পদ্ধমি সিযন্ চলা হযি। O.C.G.A. § 20-2-751.5 অন্ুযা়েী ছাত্র িা ছাত্রী কিৃি ক মশক্ষক-মশমক্ষকা,
প্রশােক অথিা স্কু যলর অন্যান্য কিীর অন্ুপযুক্ত আচরযণর অমর্যযাগ েম্পযকি, যার অন্তর্ুি ক্ত হল স্কু যলর িাইযর থাকার েিয়েও, র্ু ল িথয সদও়ো, ভ্রান্ত উপস্থাপন্, িাদ
সদও়ো অথিা ত্রুটিপূণির্াযি জান্াযন্া সিআইমন্। অন্ুগ্রহ কযর ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার 87 পৃষ্ঠা়ে র়্ে
সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করা েম্পমকিি প্রিাহমচত্র এিং 88 পৃষ্ঠা়ে র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করা েম্পমকিি প্রমিযিদন্পত্র সদখুন্।

রযৌি বিপীডি অথিা রযৌি অসদাচররণর ঘটিা সম্পরকি িািারিা
O.C.G.A. § 20-2-751.7.(a) অন্ুযা়েী: সপ্রাযেশন্াল েযাণ্ডাডিস্ কমিশন্ একটি সেট মন্িিামরি প্রমক্র়ো প্রমিষ্ঠা করযি যা সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রীর প্রমি মশক্ষকমশমক্ষকা, প্রশােক অথিা অন্যান্য স্কুল কিী কিৃি ক অন্ুপযুক্ত আচরযণর ঘটন্ার অমর্যযাগ জান্াযন্ার েিয়ে অন্ুেরণ করযি হযি এিং এর েযল আইন্ িলিৎকারী
কিৃি পযক্ষর কাযছ ঘটন্াটি েম্পযকি জান্াযন্ার িযাপাযর ছাত্র িা ছাত্রীযক সকাযন্ার্াযি মন্যর্ি করা হযি ন্া। প্রমিটি স্থান্ী়ে স্কুল িযিস্থাযক এই িরযন্র সেট মন্িিামরি
প্রমক্র়োর িািি রূপা়েণ এিং অন্ুেরণ িািযিািূলক করা হযি এিং এই মন্িিামরি প্রমক্র়ো ছািছাত্রীর পুমিকা এিং কিীযদর পুমিকা অথিা ন্ীমির অন্তর্ুি ক্ত হযি।
ঘটন্া েম্পযকি জান্াযন্ার প্রমক্র়োটি মন্ম্নরূপ:

A. মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশােক অথিা স্কু ল মডমিক্ট এর অন্যান্য কিী োরা সযৌন্ মন্পীডন্ অথিা সযৌন্ অেদাচরযণর মশকার হয়েযছন্ এিন্ সয সকাযন্া ছাত্র িা

ছাত্রীযক (অথিা মপিা-িািা অথিা ছাত্রছাত্রীর িন্ধুিান্ধি) িার স্কু যলর সয সকাযন্া মশক্ষক-মশমক্ষকা, পরািশিদািা অথিা প্রশােযকর কাযছ সিৌমখকর্াযি
জান্াযন্ার জন্য আযিদন্ করা হযি।

B. মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশােক অথিা অন্য সকাযন্া কিী োরা সযৌন্ মন্পীডন্ অথিা সযৌন্ অেদাচরযণর ঘটন্ার েম্পযকি জান্যল সয সকাযন্া মশক্ষক-মশমক্ষকা,
পরািশিদািা, সস্বিাযেিক অথিা প্রশােক অমিলযম্ব সটমলযোন্ অথিা অন্যর্াযি স্কু যলর মপ্রমিপাল অথিা মপ্রমিপাযলর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মিযক সিৌমখকর্াযি
জান্াযিন্ এিং 24 ঘণ্টার িযিয মিমন্ মপ্রমিপাল অথিা মপ্রমিপাল এর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মির কাযছ একটি মলমখি প্রমিযিদন্ জিা সদযিন্। যমদ মপ্রমিপাল

সযৌন্ মন্পীডন্ অথিা সযৌন্ অেদাচরযণ অমর্যুক্ত িযমক্ত হন্, িাহযল সিৌমখক অথিা মলমখি প্রমিযিদন্ েুপামরন্যটন্যডণ্ট অথিা েুপামরন্যটন্যডণ্ট এর
িযন্ান্ীি প্রমিমন্মির কাযছ পাঠাযি হযি।

C. O.C.G.A. § 19-7-5 এর েংজ্ঞা অন্ুযা়েী মপ্রমিপাল অথিা মপ্রমিপাযলর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মি সযৌন্ মন্পীডন্/ মন্পীডযন্র ঘটন্া েম্পযকি জান্যল, মিমন্
অমিলযম্ব একটি সিৌমখক প্রমিযিদন্ পাঠাযিন্ স্কু ল েিাজকিীযক, িযি যমদ এিন্ িারণ করার যুমক্তেম্মি কারণ থাযক সয একটি মশশু মন্পীমডি হয়েযছ
িাহযল সকাযন্া সক্ষযত্রই প্রমিযিদন্ পাঠাযি সযন্ 24 ঘণ্টার সিমশ েি়ে ন্া লাযগ। স্কু ল েিাজকিীর মশশু েুরক্ষা মরযপাটি সপশ করা সযযি পাযর সটমলযোযন্,
েযাযক্স অথিা মলমখির্াযি (স্কু ল মডমিযক্টর জন্য প্রস্থামিি পদ্ধমি হল মলমখি মরযপাটি)এিং িারপযর অন্ুযরািোযপযক্ষ সকাযন্া মশশু কলযাণ এযজমির কাযছ
মডপাটিযিণ্ট অি মহউিযান্ মরযোযেিে মন্িিামরি েুরক্ষা পমরযর্িা মদয়ে একটি মলমখি প্রমিযিদন্ পাঠাযি হযি অথিা যমদ এই িরযন্র সকাযন্া এযজমি ন্া
থাযক, িাহযল উপযুক্ত পুমলশ কিৃি পক্ষ অথিা মডমিক্ট এর উমকলযক জান্াযি হযি।
ছাত্র িা ছাত্রীর মিরুযদ্ধ যমদ মশক্ষক-মশমক্ষকা, প্রশােক অথিা অন্যান্য কিী এিন্ সযৌন্ অেদাচরযণর অমর্যযাগ আযন্ন্ যা O.C.G.A. § 19-7-5 এর অন্তর্ুি ক্ত
ন়্ে, িাহযল িা স্কু ল অথিা মেযেি কিীরা অমিলযম্ব িদন্ত কযর সদখযিন্। পদ্ধমির েিযিা রক্ষাযথি এিং পডু়োমরটর েযে িারিার োক্ষাৎকার হ্রাে করযি অন্য
সকাযন্া িযমক্তর আযগ পডু়োর সথযক একটি মলমখি মিিৃমি সন্ও়ো প্রয়োজন্ দাম়েত্বপ্রাি মেযেি কিীর। যমদ সযৌন্ অেদাচরযণর অমর্যযাযগর িদন্ত কযর সদখা
যা়ে সয সয সযৌন্ অেদাচরণ েম্পযকি যা জান্াযন্া হয়েযছ িা বিি িযল মিশ্বাে করার যুমক্তেম্মি কারণ আযছ, িাহযল স্কু যলর মপ্রমিপাল অথিা মপ্রমিপাযলর
িযন্ান্ীি প্রমিমন্মি অমিলযম্ব েুপামরন্যটন্যডণ্ট এিং সপ্রাযেশন্াল েযাণ্ডাডিে কমিশন্ এর এমথকস্ মডমর্শন্ এর কাযছ মলমখি প্রমিযিদন্ পাঠাযিন্। সকাযন্া সযৌন্
অেদাচারযণর ঘটন্া ঘটযল েুপামরন্যটন্যডন্ট ও প্রযেশন্াল েযান্ডাডি কমিশন্ এমথক্স মডমর্শন্যক অিশযই জান্াযি হযি।

62

বেঙ্গ সমিা বিষর়ি ক্রীডা সংক্রান্ত অবভরযাগ িািারিার পেবি
জমজি়োর ক্রীডা আইন্যন্র মলে েিিা মির়্েক িারা অন্ুযা়েী DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট িার প্রাথমিক এিং িািযমিক ক্রীডা কিিেূমচযি
বির্িযিূলক আচরণ মন্মর্দ্ধ কযরযছ। যাযি ছাত্র িা ছাত্রীর মলমখি অমর্যযাযগর যার অন্তর্ুি ক্ত হল ছাত্র িা ছাত্রীর পক্ষ মন্য়ে মপিা-িািা অথিা
অমর্র্ািক কিৃি ক দায়ের করা অমর্যযাগ, দ্রুি এিং মন্রযপক্ষ েিািান্ করা হ়ে িার জন্য মন্ম্নমলমখি অমর্যযাগ জান্াযন্ার পদ্ধমি সদও়ো হয়েযছ।

সংজ্ঞা:
•

"মদন্" এর অথি হল কযাযলণ্ডার মদিে।

•

"ন্ামলশ" হল একটি অমর্যযাগ যার অথি হল DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট এিন্ একটি পদযক্ষপ গ্রহণ কযরযছ যার েযল O.C.G.A.
§ 20-2-315 লঙ্ঘন্ করা হয়েযছ (ক্রীডা আইযন্ মলে েিিা)।

•

"ন্ামলশকারী" হল সেই িযমক্ত মযমন্ অমর্যযাগ দায়ের কযরযছন্।

•

"ছাত্র িা ছাত্রী" অথি হল সেই িযমক্ত মযমন্ DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট পমরচামলি স্কু ল অথিা মশক্ষাদান্ কিিেূমচযি র্মিি
হয়েযছন্।

পেবি:
অমর্যযাগ শুিু ক্ষমিগ্রি ছাত্র িা ছাত্রী অথিা ক্ষমিগ্রি ছাত্র িা ছাত্রী মপিা-িািা িা অমর্র্ািকই আন্যি পাযরন্ এিং সেটি মন্ম্নমলমখি পদ্ধমিযি
এযগাযি:
•

অমর্যযাগ েম্পযকি অমর্যযাগকারীর জান্ার অথিা যুমক্তেম্মির্াযি জান্যি পারার দশ (10) মদযন্র িযিয (অথিা এই পদ্ধমি
প্রকাযশর দশ (10) মদযন্র িযিয, এর িযিয সযটি পযর সেটি প্রযযাজয হযি), অমর্যযাগকারী েুপামরন্যটন্যডণ্ট এর কাযছ মলমখি
অমর্যযাগপত্রটি পাঠাযিন্ এিং েুপামরন্যটন্যডণ্ট অমর্যযাযগর িামরখটি মলযখ রাখযিন্।

•

মলমখি অমর্যযাগটিযি: (1) অমর্যযাগকারীর ন্াি এিং ক্ষমিগ্রি ছাত্র িা ছাত্রীর ন্াি; (2) সয পমরমস্থমি অথিা অিস্থা়ে অমর্যযাগটি
জান্াযন্া হয়েযছ; (3)আইযন্র মন্মদি ষ্ট িারা অথিা িলিৎ হও়ো সয প্রমিিান্ লঙ্ঘন্ করা হয়েযছ; এিং (4) মন্মদি ষ্ট সয পমরত্রাণ চাও়ো
হয়েযছ িা জান্াযি হযি।

•

েুপামরন্যটন্যডণ্ট অমর্যযাযগর িদন্ত করাযিন্। অমর্যযাগ জিা সদও়োর 30 মদযন্র িযিয েুপামরন্যটন্যডণ্ট অমর্যযাগকারীযক মলমখি
উির সদযিন্ যাযি মেদ্ধাযন্তর অপমরহাযি িািি িথয এিং সযৌমক্তকিা িণিন্া করা থাকযি।

•

অমর্যযাগকারী েুপামরন্যটন্যডণ্ট এর মেদ্ধাযন্তর মিরুযদ্ধ DeKalb কাউমণ্ট সিাডি অি এডু যকশন্ এর কাযছ আমপল করযি পাযরন্। এই
আমপল মলমখির্াযি করযি হযি এিং েুপামরন্যটন্যডণ্ট এর কাছ সথযক উির পাও়োর 35 মদযন্র িযিয DeKalb কাউমণ্ট সিাডি অি
এডু যকশন্ এর কাযছ জিা মদযি হযি। সিাডি অমর্যযাগ েংক্রান্ত েি মজমন্েগুমলর পযিাযলাচন্া কযর মলমখি অমর্যযাগপত্রটি পাও়োর
45 মদযন্র িযিয মলমখির্াযি িার মেদ্ধান্ত জান্াযি।
•

O.C.G.A. § 20-2-1160 অন্ুযা়েী অমর্যযাগকারীর অমিকার আযছ DeKalb কাউমণ্ট সিাডি অি এডু যকশন্ এর সয
সকাযন্া মেদ্ধাযন্তর মিরুযদ্ধ সেট সিাডি অি এডু যকশন্ এর কাযছ আমপল করার।

রয রকারিা ছাত্র িা ছাত্রী এিং/অথিা বপিা-মািা অথিা অপ্রািি়িস্ক বিশুর অবভভািক বযবি মি কররিি রয DeKalb কাউবি
স্কু ে বিবিক্ট গৃহীি পদরক্ষপটির েরে O.C.G.A. § 20-2-315 (ক্রীডা আইরি বেঙ্গ সমিা) েঙ্ঘি করা হর়িরছ, বিবি একটি েমি
পূরণ করর এিং রসটি Office of Legal Affairs, 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA 30083
ঠিকািা়ি পাঠির়ি অবভরযাগ দার়ির কররি পাররি। Office of the Director of Athletics, 5829 Memorial Drive, Stone
Mountain, Georgia 30083 রথরক অযবা www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads-এ েমি সংগ্রহ করা
রযরি পারর।
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ইিাররিট এিং প্রযুবক্তর িযিহার
মডমিক্ট এর মশক্ষািূলক উযেশযযক োহাযয করার জন্য DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট প্রযুমক্ত, সন্টও়োকি এিং ইণ্টারযন্ট-এ প্রযিশামিকাযরর িযিস্থা কযর এিং
2000 এর মচলযেন্ে ইণ্টারযন্ট সপ্রাযটকশন্ অযাক্ট (CIPA) অন্ুযা়েী ছাত্রছাত্রী এিং কিীযদর পাঠক্রি এিং মশক্ষার েুযযাগ িৃমদ্ধ কযর। েি মন্যদি মশকা, প্রমিিান্,
ন্ীমি এিং মিমিগুমল মডমিক্ট কিৃি ক প্রদি েি সটমলযযাগাযযাগ পমরযর্িা এিং যন্ত্রপামির সক্ষযত্র প্রযযাজয হযি যার অন্তর্ুি ক্ত হযি মন্ম্নমলমখিগুমল যমদও িামলকাটি এর
িযিযই েীমিি ন়্ে:
•

কিমপউটার ও়োকিযেশন্ এিং সন্াটিুক কিমপউটার;

•

স্মাটিযোন্, টযািযলট, ই-মরডার এিং অন্যান্য ভ্রািযিাণ েরঞ্জাি;

•

ইণ্টারযন্ট পমরযর্িা;

•

সটমলযোন্ পমরযর্িা; এিং

•

সেলুলার সোন্ পমরযর্িা

DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট মিশ্বাে কযর সয ইণ্টারযন্ট-এ সয িথয এিং আদান্প্রদাযন্র েুযযাগ পাও়ো যা়ে, িা িূলযিার মশক্ষািূলক িথয সদ়ে। মিিমকিি এিং
অন্ুপযুক্ত িযল মিযিমচি হযি পাযর এিন্ োিগ্রীযি প্রযিশামিকার মন়্েন্ত্রণ করা মডমিক্ট এর পযক্ষ েি েি়ে েম্ভি ন়্ে; েুিরাং, িযিহারকারী দুঘিটন্াপ্রেূির্াযি
অথিা উযেশয মন্য়ে মিিমকিি োিগ্রী সদখযি পাযরন্। এই িরযন্র োিগ্রীযি প্রযিশামিকাযরর েুত্রপাি এমডয়ে চলা িযিহারকারীর দাম়েত্ব।
ইণ্টারযন্ট এর িযিহার অিশযই মশক্ষািূলক গযির্ণার োহাযযাযথি করযি হযি এিং িা মডমিক্ট এর মশক্ষা েংক্রান্ত লক্ষয এিং উযেযশযর েযে েংগমিপূণি হযি। মডমিক্ট
এর সয সকাযন্া সন্টও়োকি অথিা মশক্ষািূলক েুযযাগ-েুমিিার িযিহার অিশযই সন্টও়োকি এর মিমি, ন্ীমি এিং মন্যদি মশকা সিযন্ করযি হযি। সয োইট সথযক
ইণ্টারযন্ট-এ প্রযিশামিকার সপযি হযি সেখাযন্ িযিহারকারীরা অিশযই েি মন্মদি ষ্ট এিং প্রয়োজন্ী়েিযল মন্িিামরি মিমি এিং পদ্ধমি সিযন্ চলযিন্। িামকিন্ যুক্তরাে,
সেট এর সয সকাযন্া আইন্ অথিা সেট এর প্রমিিান্ লঙ্ঘন্ কযর সয সকাযন্া োিগ্রীর েম্প্রচার মন্মর্দ্ধ যার অন্তর্ুি ক্ত হল (1) কমপরাইট আযছ এিন্ োিগ্রী, (2)
হুিমক প্রদান্কারী, কািমক্র়োর মিিরণ েংিমলি অথিা অিীল োিগ্রী অথিা (3) িামণমজযক সগাপন্ী়েিার কারযণ েুরমক্ষি োিগ্রী, যমদও িামলকাটি এর িযিযই
েীমিি ন়্ে। সন্টও়োকিেহ মডমিক্ট এর েুযযাগ-েুমিিা (1) িযমক্তগি আমথিক লার্, িামণমজযক মিজ্ঞাপন্ অথিা লাযর্র জন্য পমরচামলি প্রমিষ্ঠাযন্র আযিদন্
েম্পমকিি মক্র়োকলাপ অথিা (2) রাজনন্মিক প্রর্াি মিিার েংক্রান্ত মক্র়োকলাপ মন্মর্দ্ধ। েি সিআইমন্ মক্র়োকলাপ কযঠারর্াযি মন্মর্দ্ধ।
ইণ্টারযন্ট এর িযিহার একটি মিযশর্ েুমিিা, অমিকার ন়্ে। যমদ সকাযন্া ছাত্রছাত্রী িযিহারকারী মডমিক্ট এর ইণ্টারযন্ট এর গ্রহণযযাগয িযিহার চু মক্ত ন্া িাযন্,
িাহযল সে কিপযক্ষ এক েিাযহর জন্য ইণ্টারযন্ট েম্পমকিি মিযশর্ েুমিিা হারাযি। মিযশর্ েুমিিা়ে প্রযিশামিকার োিম়েকর্াযি িন্ধ কযর সদও়ো অথিা েিাি
করার ছাডাও ছাত্র িা ছাত্রী কিৃি ক আইন্ লঙ্ঘযন্র ঘটন্ার পমরণািস্বরূপ উপযুক্ত শামিিূলক পদযক্ষপ সন্ও়ো হযি পাযর।
যমদ সকাযন্া িযিহারকারীযক মন্রাপিার পযক্ষ েুাঁ মক িযল অথিা অন্য কিমপউটার িযিস্থা়ে েিেযার ইমিহাযের কারযণ ইণ্টারযন্ট-এ প্রযিশামিকার প্রিযাখযান্ করা
হযি পাযর। মডমিক্ট প্রদি পমরযর্িা েম্পযকি সকাযন্া প্রিযক্ষ অথিা পযরাক্ষ মন্ি়েিা সদ়ে ন্া। মন্যজর অিযহলা অথিা িযিহারকারীর র্ু ল অথিা িাদ সদও়োর
কারযণ যমদ মিলম্ব হ়ে, েরিরাহ ন্া করা যা়ে, ত্রুটিপূণি েরিরাহ করা হ়ে অথিা পমরযর্িা়ে মিঘ্ন ঘযট িাহযল সেই কারযণ িথয হারাযল এিং িযিহারকারী দুযর্ি াযগ
পডযল মডমিক্ট িার জন্য দা়েী থাকযি ন্া। ইণ্টারযন্ট এর িািযযি প্রাপি িথয িযিহাযরর েুাঁ মক িযিহারকারীর। িার পমরযর্িার িািযযি প্রাি িযথযর অভ্রান্তিা
অথিা গুণিাযন্র জন্য মডমিক্ট মন্মদি ষ্টর্াযি দাম়েত্ব অস্বীকার করযছ।
স্কু ল মডমিক্ট এর ইণ্টারযন্ট এিং প্রযুমক্ত েংক্রান্ত েুযযাগ-েুমিিা িযিহার করার েি়ে ছাত্রছাত্রীযক মন্ম্নমলমখি শিি গুমল সিযন্ চলযি হযি:
•

িািি া পাঠাযন্া এিং প্রকাশ করার েি়ে অথিা সডটা অথিা অন্যান্য িথয ইণ্ট্রাযন্ট এর িািযযি েম্প্রচাযরর েি়ে ছাত্রছাত্রী সেৌজন্য এিং আচরযণর প্রমিি
িান্ সিযন্ চেরি যা DeKalb কাউমণ্ট সিাডি অি এডু যকশন্ এর কিিার্যাে এিণ ন্ীমির েযে েংগমিপূণি।

•

ছাত্রছাত্রীরা শুিু মশক্ষািূলক উযেযশয এিং সশ্রণীকক্ষ ও পাঠক্রযির েযে েহািস্থান্কারী অন্যান্য প্রদি কাজ এিং মক্র়োকলাপ েংক্রান্ত প্রয়োজযন্
ইিাররিট িযিস্থাটি িযিহার কররি।

•

ছাত্রছাত্রী উপযুক্ত অন্লাইন্ আচরণ প্রদিি ি কররি যার অন্তর্ুি ক্ত হল সোশযাল সন্টও়োমকিং ওয়েিোইট এিং চযাট রুি-এ অন্যান্য িযমক্তযদর েযে
আলাপ-আযলাচন্া।

•

অন্ন্ুযিামদি িযিহারকারীযদর কাছ সথযক ছাত্রছাত্রী সয সকাযন্া িথয েুরমক্ষি রাখার েি রকি সচষ্টা কররি।

•

ছাত্রছাত্রী োইিার িািযযি সকাযন্া রকি র়্ে সদখাযন্ার প্রযচষ্টার সূত্রপাি কররি িা অথিা িাযি অংশ সন্যি ন্া।

•

ছাত্রছাত্রীরা সয সকাযন্া েূত্র সথযক অন্ুপযুক্ত অথিা আপমিকর িািি া অথিা মচত্র পাঠারি িা অথিা গ্রহণ কররি িা। উদাহরণস্বরূপ, ছাত্রছাত্রীরা
সকাযন্া িান্হামন্কর, অশুদ্ধ, অর্দ্র, অিীল, অশ্রদ্ধাপ্রদশিন্কারী, সযৌন্ প্রযরাচন্ািূলক, র্ীমিপ্রদশিন্কারী, জামিগি অথিা িিী়ে মদক সথযক আপমিকর,
মলেনির্িযমর্মিক অথিা সিআইমন্ োিগ্রী সপাে, প্রকাশ অথিা প্রদশিন্ করযি ন্া।
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•

ছাত্রছাত্রীরা িািি া পাঠিয়ে িার দাম়েত্ব অন্য িযিহারকারীর ওপর আররাপ কররি িা।

•

ছাত্রছাত্রীরা মন্যজযদর ইউজার আই.মড. ছাডা অন্য কাযরা আই.মড. ব্যব্হার কযর মেযেি-এ প্রযিশ কযর সন্টও়োকি েুরক্ষা েঙ্ঘি কররি িা, িাযদর
ইউজার আই.মড. পােও়োডি অথিা িযিহারকারীর অযাকাউণ্ট অন্য কাযরা েযে আদান্প্রদান্ করযি ন্া।

•

ছাত্রছাত্রীরা অপ্রািি়েস্ক/ছাত্রছাত্রীযদর কাযছ িযমক্তগি িথয প্রকাি, িযিহার অথিা িণ্টন্ কররি িা।

•

ছাত্রছাত্রীরা এিন্ সকাযন্া উযেযশয ইিাররিট িযিস্থাটি িযিহার কররি িা যা সেডাযরল অথিা সেট এর আইন্ লঙ্ঘন্ কযর।

•

ছাত্রছাত্রীরা কমপরাইট আইন্ লঙ্ঘন্ কযর িথয অথিা েেটও়েযার পাঠারি িা অথিা িাউিরোি কররি িা।

•

ছাত্রছাত্রীরা সন্টও়োকি এর যন্ত্রাংযশর সংরযাগ বিবেন্ন কররি িা, সপ্রাগ্রাি অথিা সডটার পমরিিি ন্ ঘটাযি ন্া অথিা উযেশযিূলকর্াযি সকাযন্া
কিমপউটাযর র্াইরাে েংক্রিণ ঘটাযি ন্া।

•

ছাত্রছাত্রীরা সন্টও়োকি এর অিিুরমাবদি িযিহাররর সরঙ্গ যুক্ত হরি িা, উযেশযপ্রযণামদির্াযি োইল এিং অন্যান্য িযিহারকারীযদর সডটা মডমলট
করযি ন্া অথিা িার ক্ষমি করযি ন্া অথিা কমপরাইট আইন্ লঙ্ঘন্ করযি ন্া।

ছাত্রছাত্রীরদর দৃঢ়ভারি সিকি করা হরে যারি িারা রকারিা সম়ি অিুপযুক্ত িািিা এিং/অথিা বচত্র বিদুযবিি রযাগারযারগর সরোম
অথিা ইিাররিট/ইণ্ট্রারিট এর মািযরম পাঠারি িা যার েরে খুি গুরুির স্কু ে, িযবক্তগি এিং/অথিা অপরািমূেক পবরণাম হরি
পারর।
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বিরাপত্তা এিং িাবিমূেক িযিস্থা সম্পবকিি অিুপর
ূ ক িথয
ভ়ি রদখারিা, হ়িরাবি এিং ঠাট্টামস্করা
DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট একটি বিবিক্ট অযাোটি োইি (1-888-475-0482) এর িািি রূপা়েণ কযরযছ যাযি অস্ত্রশস্ত্র, মহংোত্মক
ঘটন্া, র়্ে সদখাযন্া, হ়েরামন্, অথিা িাদকদ্রিয েম্পযকি জান্াযন্া যা়ে।
রিািি এর িীবি: ভ়ি রদখারিা/হ়িরাবি/ ঠাট্টামস্করা

রিসবক্রপ্টর রকাি: JCDAG

র়্ে এিং র্ীমিপ্রদশিন্কারী পমরযিযশ ছাত্রছাত্রীরা প্রামিষ্ঠামন্ক মশক্ষাযক্ষযত্র িাযদর েম্পূণি েম্ভািন্া চমরিাথি করযি পারযি িযল প্রিযাশা করা যা়ে ন্া।
DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট এর েি স্কু যলর দাম়েত্ব হল ছাত্রছাত্রীযদর জন্য মন্রাপদ, েুস্থ ও ইমিিাচক মশক্ষা পমরযিযশর িযিস্থা করা এিং ছাত্রছাত্রী,
কিী এিং সস্বিাযেিকযদর িযিয পারস্পমরক িযিাদা, এিং স্বীকৃ মির িূলযযিাযির প্রচার করা।
মডমিক্ট স্কু যল, স্কু যলর েম্পমিযি অথিা স্কু ল েম্পমকিি কাজকযিি, স্কু ল িাযে কযর স্কু যল আো-যাও়োর েি়ে, কযাম্পাযের িাইযর যখন্ সেই আচরযণর
পমরণাযি স্কু যলর পমরযিযশ মিঘ্ন েৃমষ্ট হ়ে; অথিা মডমিক্ট কিমপউটার, কিমপউটার িযিস্থা, কিমপউটার সন্টও়োকি, অথিা মডমিক্ট এর অন্যান্য
বিদুযমিন্ প্রযুমক্ত িযিহার কযর প্রযিশামিকার পাও়ো সগযছ এিন্ সডটা িা েেটও়েযার িযিহার কযর সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রী কিৃি ক সয সকাযন্া উপায়ে
অথিা পদ্ধমিযি র়্ে সদখাযন্া/ হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করা কযঠারর্াযি মন্মর্দ্ধ কযরযছ।
সেট এর আইন্ অন্ুোযর এই ন্ীমিটি োইিার িািযযি র়্ে সদখাযন্ার সেই েি মক্র়োকলাযপর সক্ষযত্রও প্রযযাজয হযি যা বিদুযমিন্ সযাগাযযাযগর িািযযি
ঘযট, সেই বিদুযমিন্ মক্র়োকলাযপর েূচন্া স্কু যলর েম্পমিযি অথিা স্কু যলর যন্ত্রপামি িযিহার কযর সহাক িা ন্া সহাক, যমদ সেই বিদীা্যুমিন্ সযাগাযযাগ:
1. মন্মদি ষ্টর্াযি ছাত্রছাত্রী অথিা স্কু যলর কিীযক উযেশয করা করা হ়ে;
2. যাযদর কথা মন্মদি ষ্টর্াযি িলা হয়েযছ িাযদর মন্রাপিা মিন্ষ্ট করার উযেযশয খারাপ উযেশয মন্য়ে করা হ়ে অথিা যমদ িা স্কু যলর শৃঙ্খলািদ্ধ
কাজকযিি িাৎপযিপূণি িযাঘাি েৃমষ্ট কযর এিং;
3. ছাত্রছাত্রীর অথিা স্কু যলর কিীর সক্ষযত্র িযমক্ত অথিা েম্পমিগির্াযি ক্ষমিগ্রি হও়োর যুমক্তগ্রাহয র়্ে থাযক অথিা সেই উযেযশয েেল হও়োর
র্াযলারকি েম্ভািন্া থাযক।
এই ন্ীমির সক্ষযত্র বিদুযমিন্ সযাগাযযাযগর অন্তর্ুি ক্ত হল িার, সরমডও, মিদুযৎ-সচৌম্বকী়ে, সোযটা ইযলকট্রমন্ক অথিা সোযটা অপটিকযাল িযিস্থার িািযযি
োিমগ্রক অথিা আংমশকর্াযি সয সকাযন্া মচি, েংযকি, রচন্া, মচত্র, শব্দ, িথয অথিা সয সকাযন্া িরযন্র সিৌমদ্ধক মির়্ে।
ছাত্রছাত্রীযদর আচরণমিমির অংশ মহযেযি স্কু ল িযর্ির শুরুযি েি কিী, ছাত্রছাত্রী এিং মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািকযদর র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/
ঠাট্টািস্করার ঘটন্া মন্মর্দ্ধ ন্ীমির একটি আক্ষমরক অন্ুমলমপ পাযিন্।
সয িযমক্ত র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্া েম্পযকি জান্ান্ অথিা র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্ার িদযন্ত অংশগ্রহণ কযরন্, িাাঁর
মিরুযদ্ধ প্রমিযশাি গ্রহণ মডমিক্ট কযঠারর্াযি মন্মর্দ্ধ কযরযছ। পূণিাে িদযন্তর েযে যিটা েম্ভি েংগমি সরযখ স্কু ল র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার
ঘটন্ার প্রমিযিদন্ সগাপন্ রাখযি।
র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্া ঘটযি সদখযল অথিা ওই িরযন্র ঘটন্া েম্পযকি জান্যল এটা প্রিযামশি সয স্কু যলর কিীরা অমিলযম্ব হিযক্ষপ
করযিন্।
সয কিী এই ন্ীমির শিি গুমল এিং েংমিষ্ট প্রশােমন্ক প্রমিিান্ অন্ুেরণ করযি িযথি হযিন্ িাাঁর মিরুযদ্ধ শামিিূলক পদযক্ষপ সন্ও়ো হযি পাযর যার
অন্তর্ুি ক্ত হল এিং যার চূ ডান্ত েীিা হল িাাঁযক চাকমর সথযক িরখাি করা।
মরযপাটি এর িদন্ত চলাকালীন্ অথিা িার পযর সকাযন্া উপযুক্ত েিয়ে অমর্যুক্ত এিং ক্ষমিগ্রি ছাত্র িা ছাত্রী উর্য়ের মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািকযক
জান্াযন্া হযি। িযি, যমদ ঘটন্ার েযে আঘাি লাগা অথিা অন্ুরূপ ঘটন্া যুক্ত থাযক, িাহযল উপযুক্ত মচমকৎোর িযিস্থা করযি হযি এিং মপিা-িািা
অথিা অমর্র্ািকযক অমিলযম্ব জান্াযি হযি।

66

মিমি লঙ্ঘন্কারী সয ছাত্র িা ছাত্রী র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্ার েযে যুক্ত িাযক ি়েযের পযক্ষ উপযুক্ত পমরণাি সর্াগ করযি হযি যার
িযিয আযছ ন্ূযন্িি এিং সকাযন্া েীিা ছাডাই, শামিিূলক পদযক্ষপ অথিা পরািশিদান্ যা ওই পমরমস্থমিযি উপযুক্ত।
ছাত্রছাত্রীযদর র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্া েম্পযকি জান্াযন্া এিং িার েিািাযন্র মিিামরি মন্যদি মশকা এিং পদ্ধমি েংলি প্রশােমন্ক
প্রমিিান্ অন্ুোযর িািি রূপা়েণ করা হযি।
প্রিাসবিক প্রবিিাি: ভ়ি রদখারিা/হ়িরাবি/ঠাট্টামস্করা

রিসবক্রপ্টর রকাি: JCDAG-R(1)

মডমিক্ট স্কু যল, স্কু যলর েম্পমিযি অথিা স্কু ল েম্পমকিি অন্ুষ্ঠাযন্, স্কু ল িাযে কযর স্কু যল আো-যাও়োর েি়ে, কযাম্পাযের িাইযর যখন্ সেই আচরযণর
পমরণাযি স্কু যলর পমরযিযশ মিঘ্ন েৃমষ্ট হ়ে; অথিা মডমিক্ট কিমপউটার, কিমপউটার িযিস্থা, কিমপউটার সন্টও়োকি, অথিা মডমিক্ট এর অন্যান্য
বিদুযমিন্ প্রযুমক্ত িযিহার কযর প্রযিশামিকার পাও়ো সগযছ এিন্ সডটা িা েেটও়েযার িযিহার কযর সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রী কিৃি ক সয সকাযন্া উপায়ে
অথিা পদ্ধমিযি র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার আচরণ কযঠারর্াযি মন্মর্দ্ধ কযরযছ।
A. সংজ্ঞা
➢ র়্ে সদখাযন্া – স্কু যল যা়ে এিন্ মশশুযদর অিামিি, আক্রিণাত্মক আচরণ যা িািি অথিা অন্ুর্ূি ক্ষিিার র্ারোযিযর অর্াযির েযে
যুক্ত। েিয়ের েযে েযে এই আচরযণর পুন্রািৃমি হ়ে, অথিা পুন্রািৃমি হও়োর েম্ভািন্া থাযক। সয ছাত্র িা ছাত্রীযক র়্ে সদখাযন্া হ়ে এিং
সয র়্ে সদখা়ে িাযদর উর্য়েরই গুরুির, দীঘিযি়োমদ েিেযা হযি পাযর।
➢ হ়েরামন্ – িািি অথিা অন্ুর্ূি বিমশষ্টয সযিন্ জামি, িণি, জামিগি পমরচ়ে, মলে, িিি, প্রমিিন্ধকিা, সযৌন্ অমর্িুখীন্িা, মলেমর্মিক
পমরচ়ে, অথিা মলেমর্মিক প্রকাশ এর ওপর মর্মি কযর অিামিি আচরণ। এটি মিমর্ন্ন রূপ মন্যি পাযর যার িযিয আযছ সিৌমখক
মক্র়োকলাপ অথিা গামল সদও়ো; অিীল সরখামচত্র েম্বমলি অথিা মলমখি মিিৃমি যার অন্তর্ুি ক্ত হযি পাযর সেলযোন্ অথিা ইণ্টারযন্ট এর
িযিহার; অথিা অন্যান্য আচরণ যা শারীমরকর্াযি র্ীমি প্রদশিন্কারী, ক্ষমিকারক অথিা অিিান্ন্াকর হযি পাযর। হ়েরামন্র িযিয
ক্ষমির অমর্প্রা়ে অন্তর্ুি ক্ত ন্াও হযি পাযর, মন্মদি ষ্ট লক্ষয ন্াও থাকযি পাযর, অথিা ঘটন্ার পুন্রািৃমি ন্াও হযি পাযর। হ়েরামন্র ঘটন্া র়্ে
সদখাযন্ার ঘটন্া েদৃশ ন়্ে কারণ িাযি েিিদা িািি অথিা অন্ুর্ূি ক্ষিিার র্ারোযিযর অর্াি যুক্ত থাযক ন্া। হ়েরামন্ একটি র্ীমিকর
পমরযিশ েৃমষ্ট কযর যখন্ আচরণ যযথষ্ট প্রিল, পমরিযাি অথিা মিরািহীন্ হ়ে যা স্কু ল কিৃি ক প্রদি পমরযর্িা, মক্র়োকলাপ অথিা েুযযাযগ
অংশগ্রহণ অথিা িার েুমিিা সন্ও়োর োিযথিয িযাঘাি েৃমষ্ট হ়ে অথিা েীমিি হয়ে পযড।
➢ ঠাট্টািস্করা – পাঠক্রি িমহর্ূি ি মির্য়ের দল/মক্র়োকলাযপ সযাগ সদও়োর অথিা প্রমিষ্ঠাযন্র িযিয ছাত্রছাত্রীর স্থান্/অিস্থাযন্র উন্নমির জন্য
প্রয়োজন্ী়ে আচার ইিযামদর েযে েম্পকিযুক্ত র়্ে সদখাযন্ার ঘটন্া।
B. বিবষে আচরণসমূহ
মন্মর্দ্ধ আচরযণর উদাহরণ হল মন্ম্নমলমখিগুমল যমদও িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে:
অিামিি মপছযন্ লাগা অথিা গালাগামল সদও়োর িি সিৌমখক আক্রিণ;
গুজি অথিা মিথযা প্রচার;
কথা এিং/অথিা অের্মের িািযযি হুিমক সদও়ো, মিদ্রূপ করা এিং র়্ে সদখাযন্া;
জন্েিযক্ষ অিিান্ন্া করা;
োিামজকর্াযি আলাদা কযর সদও়ো;
মপছু মন্য়ে হ়েরান্ করা;
েরােমর শারীমরক েংস্পশি সযিন্ িারা অথিা িাক্কািামক্ক করা;
শারীমরক মন্পীডন্ এিং/অথিা আক্রিণ;
র়্ে সদখাযন্া, হ়েরামন্ অথিা শাোমন্র উযেযশয অথি এিং/অথিা িযমক্তগি মজমন্েপত্র চু মর করা;
শামেয়ে আদা়ে করা অথিা েুযকৌশযল কাযিমেমদ্ধ যার িযিয আযছ প্রযরাচন্া এিং/অথিা জুলি
ু ;
স্কু ল অথিা িযমক্তগি েম্পমি ন্ষ্ট করা;
বিদুযমিন্ িািযি িযিহার কযর অথিা োইিার িািযযি সয সকাযন্া িরযন্র র়্ে সদখাযন্া যা স্কু যলর েরঞ্জাি, স্কু যলর সন্টও়োকি, অথিা ইসিল িযিস্থা িযিহার কযর অথিা স্কু যল েংঘটিি করা হ়ে;
➢ কযাযিরা অথিা কযাযিরা সোন্ িযিহার কযর ছাত্রছাত্রী অথিা স্কু যলর কিীযদর লজ্জাজন্ক ছমি সিালা এিং সেগুমল অন্যযদর িযিয িণ্টন্ করা
অথিা অন্লাইন্-এ সপাে করা;
➢ গালাগামল মদয়ে অথিা হুিমক মদয়ে সটকে সিযেজ অথিা ইন্েযাণ্ট সিযেজ পাঠাযন্া; এিং
➢ অন্য ছাত্রছাত্রীযদর িযিয গুলগল্প এিং গুজি ছডাযন্ার জন্য ওয়েিোইট িযিহার করা।
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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➢ োইিার িািযযি র়্ে সদখাযন্া অথিা মডমজটাল প্রযুমক্ত িযিহার কযর, যার অন্তর্ুি ক্ত হল ই-সিল, ব্লগ, সোশযাল সন্টও়োমকিং ওয়েিোইট
(সযিন্, Facebook, Twitter, Instagram, Kik ইিযামদ), চযাটরুি, সটকে এিং ইন্েযাণ্ট সিযেমজং, যমদও িামলকাটি এর িযিযই
েীমিি ন়্ে, ইিাকৃ ি, আক্রিণাত্মক এিং িারিার হ়েরামন্ অথিা র়্ে সদখাযন্া;
➢ োইিার-এ মপছু সন্ও়ো অথিা এিন্ আচরণ যার িািযযি একজন্ মিযশর্ িযমক্তযক উযেশ কযর শব্দ, মচত্র অথিা র্ার্া পাঠাযন্া হ়ে অথিা
পাঠাযন্ার কারণ হ়ে, অথিা ই-সিল িা বিদুযমিন্ সযাগাযযাযগর িািযযি পাঠাযন্া হ়ে এিং যা সেই িযমক্তর যযথষ্ট িান্মেক যন্ত্রণার কারণ
হ়ে;
ছাত্রছাত্রীযদর আচরণমিমির অংশ মহযেযি স্কু ল িযর্ির শুরুযি েি কিী, ছাত্রছাত্রী এিং মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািকযদর র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/
ঠাট্টািস্করার ঘটন্া মন্মর্দ্ধ ন্ীমির একটি আক্ষমরক অন্ুমলমপ পাযিন্।

C.

ভ়ি রদখারিা/হ়িরাবি/ঠাট্টামস্করার ঘটিা সম্পরকি িািারিা

র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্া েম্পযকি ছাত্রছাত্রী, মপিা-িািা, অমর্র্ািক অথিা অন্যান্য স্বত্বামিকারীরা প্রশােক, মশক্ষক-মশমক্ষকা,
পরািশিদািা অথিা ছাত্রছাত্রীর স্কু যলর অন্যান্য কিীযদর জান্াযি পাযরন্। সয িযমক্ত ঘটন্া েম্পযকি জান্াযিন্ মিমন্ ইযি করযল মন্যজর ন্াযি অথিা
ন্াি উযেখ ন্া কযর এিং সিৌমখক অথিা মলমখির্াযি ঘটন্ার প্রমিযিদন্ পাঠাযি পাযরন্। ছাত্রছাত্রীযদর আচরণমিমি, মডমিক্ট এর ওয়েিোইট এিং
প্রমিটি মডমিক্ট স্কু যল মরযপাটি করার েিি পাও়ো যাযি। 1-888-475-0482 ন্ম্বযর মডমিক্ট এর অযালাটি লাইন্ িযিহার কযর অথিা 1-877 SAYSTOP (1-877-729-7867) ন্ম্বযর জমজি়ো মডপাটিযিণ্ট অি এডু যকশন্ এর স্কু ল সেেটি হটলাইন্-এ সটমলযোন্ কযর র়্ে
সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্ার মরযপাটি করা যা়ে।
সয কিীর কাযছ র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্া েম্পযকি জান্াযন্া হযি মিমন্ অিশযই দ্রুি প্রমিযিদন্টি ন্মথর্ু ক্ত করযিন্ এিং সেটিযক
মপ্রমিপাল অথিা িাাঁর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মির কাযছ পাঠাযিন্। যমদ সকাযন্া কিী র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্ার োক্ষী থাযকন্ অথিা
অন্যর্াযি জান্যি পাযরন্ সয সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রীযক র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করা করা হযি, িাহযল মিমন্ মপ্রমিপাল অথিা িাাঁর িযন্ান্ীি
প্রমিমন্মির কাযছ দ্রুি একটি মলমখি প্রমিযিদন্ জিা সদযিন্। মপ্রমিপাল অথিা িাাঁর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মি মন্মিি করযিন্ যাযি িদন্ত চলাকালীন্ েি
েি়ে যাযি েঠিক ন্মথর্ু মক্তর কাজ চযল এিং মির়্েটির েিািান্ হ়ে। যমদ অমর্যুযক্তর লক্ষয/মশকার হয়েযছ এিন্ ছাত্রছাত্রী মরযপাটি পাঠা়ে, িাহযল
মপ্রমিপাল অথিা িাাঁর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মি মরযপাটি পাও়োর পযরই অমিলযম্ব মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািযকর েযে সযাগাযযাগ করযিন্।
যমদ ছাত্র িা ছাত্রী অথিা িার মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািক িযন্ কযরন্ সয েিেযাটি মন্য়ে মপ্রমিপাযলর েযে আযলাচন্া করার পযরও স্কু ল সেই
মির্য়ে িদন্ত অথিা েিেযার েিািাযন্র জন্য উপযুক্ত পদযক্ষপ মন্যি ন্া, িাহযল ছাত্র িা ছাত্রী অথিা িার মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািক অিশযই
েংমিষ্ট মরমজওন্াল েুপামরন্যটন্যডণ্ট অথিা িাাঁর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মির েযে সযাগাযযাগ করযিন্।
যমদ ছাত্রছাত্রীর িযন্ হ়ে সয িাযদর স্কু যলর অন্য একজন্ ছাত্র িা ছাত্রীযক র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করা করা হযি িাহযল িাযক মশক্ষক-মশমক্ষকা,
পরািশিদািা, প্রশােক অথিা অন্য কিীযক জান্াযন্ার জন্য উৎোমহি করা হযি।
সয িযমক্ত র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্া েম্পযকি জান্ান্ অথিা র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্ার িদযন্ত অংশগ্রহণ কযরন্, িাাঁর
মিরুযদ্ধ প্রমিযশাি গ্রহণ মডমিক্ট মন্মর্দ্ধ কযরযছ। িূল অমর্যযাযগর িি একই পদ্ধমিযি প্রমিযশািিূলক ঘটন্ার মির্য়ে জান্াযি হযি এিং স্কু ল অথিা
মডমিক্ট এর কিীিগি সেই ঘটন্ার িদন্ত করযিন্ এিং েিািাযন্র উপা়ে মন্যদি শ করযিন্।
সযখাযন্ অমর্যযাগকারী সগাপন্ী়েিা রক্ষার জন্য অন্ুযরাি করযি, সেখাযন্ স্কু ল শুিু সেই েি িযমক্তযদর েযে র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্া
েম্পযকি মিিামরি প্রমিযিদযন্র আদান্প্রদান্ করযি, মডমিক্ট এর অেদাচরণ েম্পযকি দ্রুি এিং উপযুক্ত িযিস্থা গ্রহযণর জন্য যাাঁযদর সেই মির্য়ে জান্া
প্রয়োজন্ অথিা এিমন্যি আইন্ োরা প্রয়োজন্ী়ে।
সয কিী সিাডি এর JCDAG ন্ীমি এিং েংমিষ্ট প্রমিিান্ এর শিি গুমল অন্ুেরণ করযি িযথি হযিন্ িাাঁর মিরুযদ্ধ শামিিূলক পদযক্ষপ সন্ও়ো হযি পাযর
যার অন্তর্ুি ক্ত হল িাাঁযক চাকমর সথযক িরখাি করা।

D.

ভ়ি রদখারিা/হ়িরাবি/ঠাট্টামস্করার ঘটিা়ি িযিস্থা রিও়িা

র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্া ঘটযি সদখযল অথিা ওই িরযন্র ঘটন্া েম্পযকি জান্যল এটা প্রিযামশি সয স্কু যলর কিিকিি ারা অমিলযম্ব
হিযক্ষপ করযিন্। র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্া েম্পযকি জান্াযন্ার পযর মন্ম্নমলমখি পদযক্ষপ গৃহীি হযি:
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1.

িদন্ত - সয সকাযন্া র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্ার মরযপাটি সপযল মপ্রমিপাল অথিা িাাঁর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মি েংমিষ্ট
কিীযদর যুক্ত কযর অমিলযম্ব একটি িদযন্তর আযদশ সদযিন্। পরিিী স্কু ল মদিযের িযিযই িদন্ত শুরু করযি হযি। িদযন্তর অন্তর্ুি ক্ত
হযি ঘটন্ার েংঘটন্কারী, ক্ষমিগ্রি িযমক্ত, শন্াক্ত করা হয়েযছ এিন্ োক্ষী, মশক্ষক-মশমক্ষকা এিং কিীযদর োক্ষাৎকার সন্ও়ো এিং
যমদ পাও়ো যা়ে িাহযল মর্মডও ন্জরদামরর পযিাযলাচন্া করা। পমরমস্থমি মিযিচন্া কযর স্কু যলর পরািশিদািা, স্কু যলর েিাজকিী,
স্কু যলর পুমলশ এিং অন্যান্য েহা়েক কিীযক িাাঁযদর অমর্জ্ঞিার জন্য িযিহার করযি হযি। স্কু ল িদযন্তর েলােল সগাপন্ রাখযি
যার একিাত্র িযমিক্রি হযি মডমিক্ট এর মিজ্ঞমি এিং মরযপাটি জান্াযন্ার দাম়েযত্বর সক্ষযত্র।

2.

মিজ্ঞমি - িদন্ত চলাকালীন্ অথিা িার পযর সকাযন্া উপযুক্ত েিয়ে এিং অিশযই িদন্ত েম্পূণি হও়োর মিন্ (3)
মদযন্র িযিযঅমর্যুক্ত এিং ক্ষমিগ্রি ছাত্র িা ছাত্রীর মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািকযক জান্াযন্া হযি। িযি, যমদ
ঘটন্ার েযে আঘাি লাগা অথিা অন্ুরূপ ঘটন্া যুক্ত থাযক, িাহযল উপযুক্ত মচমকৎোর িযিস্থা করযি হযি এিং
মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািকযক অমিলযম্ব জান্াযি হযি। িদযন্তর েিামিযি ক্ষমিগ্রি এিং অপরািী ছাত্র িা ছাত্রী
উর়্েযকই িদযন্তর েলােল েম্পযকি জান্াযন্া হযি। ক্ষমিগ্রিরা সেই ছাত্র িা ছাত্রী মিরুযদ্ধ শামিিূলক িযিস্থা িলিৎ
হও়োর মির্য়ে িযথযর জন্য অন্ুযরাি করযি পাযর সয িা যারা হ়েরামন্র অপরাযি সদার্ী, যখন্ সেই শামিিূলক
িযিস্থা ক্ষমিগ্রযির েযে েরােমর েম্পকি যুক্ত। এর অন্তর্ুি ক্ত হল সয ছাত্র িা ছাত্রী হ়েরামন্ কযরযছ িাযক হ়েরামন্র
মশকার হও়ো ছাত্র িা ছাত্রী সথযক দূযর রাখা অথিা হ়েরামন্ কযরযছ এিন্ ছাত্র িা ছাত্রীযক মকছু েিয়ের জন্য স্কু যল
উপমস্থি থাকযি মন্যর্ি করা অথিা িাযক অন্য সকাযন্া ক্লাযে স্থান্ান্তর করা। অপরািী ছাত্র িা ছাত্রীর "মশক্ষা েংক্রান্ত
ন্মথপত্র" সথযক স্কু ল অন্য সকাযন্া িথয প্রকাশ করযি ন্া যার িযিয আযছ সেই েি শামিিূলক িযিস্থা েম্পমকি ি িথয যা
হ়েরামন্র মশকার হয়েযছ এিন্ ছাত্র িা ছাত্রীর েযে েম্পকি যুক্ত ন়্ে।

3.

অন্তিিিীকালীন্ পদযক্ষপ – যমদ প্রয়োজন্ হ়ে িাহযল অমর্যযাগকারীর মন্রাপিার জন্য স্কু ল পদযক্ষপ গ্রহণ করযি যার
অন্তর্ুি ক্ত হল িদযন্তর চূ ডান্ত েলােল প্রকাযশর আযগ অন্তিিিীকালীন্ পদযক্ষপ গ্রহণ।

4.

শামিিূলক পদযক্ষপ – সদার্ী িাযি হও়োর পযর মিমি লঙ্ঘন্কারী সয ছাত্র িা ছাত্রী র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্ার েযে
যুক্ত িাযক ি়েযের পযক্ষ উপযুক্ত পমরণাি সর্াগ করযি হযি যার িযিয আযছ ন্ূযন্িি এিং সকাযন্া েীিা ছাডাই, পরািশিদান্,
শামিিূলক পদযক্ষপ অথিা অন্য সকাযন্া পমরণাি যা ওই পমরমস্থমিযি উপযুক্ত। র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার প্রথি ঘটন্াটির
পযর গৃহীি শামিিূলক িযিস্থার িযিয থাকযি পাযর মন্ম্নমলমখিগুমল যমদও িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে:
• মিযশর্ েুযযাগ-েুমিিা হারাযন্া;
• সশ্রণীকক্ষ, কাযেযটমর়ো অথিা স্কু ল িাযে আেন্ পুন্রা়ে মন্মদি ষ্ট কযর সদও়ো;
• ক্লাে পুন্রা়ে মন্মদি ষ্ট কযর সদও়ো;
• আটযক রাখা;
• স্কু যলর মর্িযর িমহষ্কার কযর রাখা;
• স্কু যলর িাইযর িমহষ্কার করা (উপযুক্ত আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র িািযযি);
• স্থা়েী িমহষ্কার (উপযুক্ত আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র িািযযি);
• মিকল্প স্কু যল সদও়ো (উপযুক্ত আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র িািযযি)

5.

পরিিী পদযক্ষপ এিং পমরচযিা – পরিিী পদযক্ষপ অমর্যুক্ত, ক্ষমিগ্রি এিং সকাযন্া সকাযন্া পমরমস্থমিযি োিমগ্রকর্াযি স্কু ল
কমিউমন্টির সক্ষযত্র গুরুত্বপূণি। প্রমিটি স্কু ল র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার ঘটন্া়ে ক্ষমিগ্রি িযমক্ত অথিা দযলর পরিিী
পমরচযিা এিং পদযক্ষযপর িযিস্থা অিশযই করযি। যমদ প্রয়োজন্ হ়ে, িাহযল সযেি ছাত্রছাত্রী র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার
ঘটন্ার মশকার হয়েযছ অথিা যারা র়্ে সদখাযন্া/হ়েরামন্/ঠাট্টািস্করার অপরাি কযরযছ িাযদর োিামজক, িান্মেক, আচরণগি
এিং প্রামিষ্ঠামন্ক পডাযশান্ার প্রয়োজন্গুমল সিটাযন্ার জন্য পরািশিদান্ এিং অন্যর্াযি হিযক্ষপ করযি হযি। এছাডাও স্কু লগুমল
স্কু যলর পমরযিযশর িূলযা়েন্ করযি যাযি মন্িিারণ করা যা়ে সয কিীযদর আরও প্রমশক্ষণ অথিা ছাত্রছাত্রীযদর জন্য মন্যদি শদাযন্র
প্রয়োজন্ আযছ মক ন্া। সযখাযন্ উপযুক্ত সেখাযন্ স্কু ল প্রমিযশািিূলক আচরণ মন্মর্দ্ধ েম্পমকিি মির়্েটির পুন্রুযেখ করযি এিং
কীর্াযি অেদাচরণ েম্পযকি জান্াযি হযি িার মন্যদি শ সদযি।

সেট এর আইন্ অন্ুযা়েী যমদ র্ষ্ঠ সগ্রড সথযক োদশ সগ্রড পযিন্ত ছাত্রছাত্রীরা একটি স্কু ল িযর্ি িৃ িী়ে িাযরর জন্য র়্ে সদখাযন্ার অপরাি কযর, িাহযল
িাযদর ন্ূযন্িি শামি হল শুন্ামন্ কিিকিি া, পযাযন্ল অথিা ট্রাইিুন্াল কিৃি ক উপযুক্ত আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র িািযযি একটি মিকল্প স্কু যল
সদও়ো।
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দে সম্পবকিি বক্র়িাকোপ
DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট মিশ্বাে কযর সয স্কু ল ছাত্রছাত্রীর মশক্ষাগ্রহণ এিং িাডিৃমদ্ধর জন্য একটি মন্রাপদ স্থান্ হও়ো উমচি। দল অথিা অন্ুরূপ
েংগঠন্ িন্যক মিমক্ষি কযর যা ছাত্রছাত্রীর মন্রাপিা ও েুরক্ষার পযক্ষ েরােমর মিপজ্জন্ক এিং মশক্ষা পমরযিশযক মিমঘ্নি কযর। েুিরাং, DeKalb
কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট দল এিং অন্যান্য েংগঠন্ যারা সিআইমন্ অথিা অপরািিূলক আচরযণর েযে যুক্ত থাযক িাযদর েযে েম্পকিযুক্ত েি
মক্র়োকলাপ কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট করঠারভারি বিবষে কযরযছ। দলী়ে মক্র়োকলাযপর েযল ক্ষমিগ্রি ছাত্রছাত্রীযদর স্কু ল মডমিক্ট োহাযয কযর।
সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রী মহংোত্মক মক্র়োকলাপ, িাহুিল, জুলি
ু , মন্পীডযন্র র়্ে সদখাযন্ার িািযযি মশক্ষা প্রমক্র়ো়ে মিঘ্ন েৃমষ্ট করযি ন্া িা িািা রদরি
িা।
দল হল একটি মন়্েমিি অথিা মন়্েিিযমিযরকী েংগঠন্, েমিমি অথিা গ্রুপ যাযি মিন্ অথিা িার অমিক িযমক্ত থাযক যারা এিন্ মক্র়োকলাযপ অংশ
সন়্ে যা ছাত্রছাত্রী, কিী, সস্বিাযেিক, অমিমথ অথিা অন্যান্যযদর মন্রাপিার েুাঁ মক মহযেযি সদখা সদ়ে; যারা স্কু যলর শামন্তশৃঙ্খলা অথিা িার
মক্র়োকলাপযক েংকটাপন্ন কযর; এিং/অথিা যা স্কু ল মডমিক্ট এর মশক্ষািূলক উযেযশয হিযক্ষপ কযর। দযলর েযে েম্পকিাঅযছ এিন্ িযমক্তরা একটি
োিারণ ন্াি অথিা োিারণ শন্াক্তকরণ মচি, প্রিীক, উমি, সদও়োলমচত্র অথিা সিশর্ূ র্া অথিা অন্যান্য পাথিকযেৃমষ্টকারী বিমশষ্টয িযিহার করযি
পাযর।
"দল-েম্পমকিি মক্র়োকলাপ" হল একদল ছাত্রছাত্রী অথিা দযলর প্রমিমন্মি মহযেযি একজন্ ছাত্র িা ছাত্রীর কাজকিি যা স্কু যলর পমরযিশযক মিপযদ
সেলযি/মিঘ্ন ঘটাযি পাযর এিং/অথিা ছাত্রছাত্রী, মশক্ষক-মশমক্ষকা অথিা স্কু ল মডমিক্ট এর অন্যান্য কিীযদর মন্রাপিার হামন্ ঘটাযি পাযর। মন্মর্দ্ধ
আচরযণর িযিয মন্ম্নমলমখিগুমল অন্তর্ুি ক্ত যমদও িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে:
•

িযমক্তগি এিং স্কু যলর েম্পমিযি দলী়ে মচি এিং প্রিীক প্রদশিন্;

•

দলী়ে েংযুমক্তকরযণর প্রিীক এিন্ জািাকাপড পডা (শাটি, টু মপ, গলা়ে িাাঁিার রুিাল িা িযান্ডান্া, সকািরিন্ধ িা সিি, গ়েন্াগাাঁটি
ইিযামদ)

•

দলী়ে েংযুমক্তকরযণর প্রিীক এিন্ হাযির ওপর আাঁকা মচি, উমি/ব্রযাণ্ড এিং/অথিা অন্যান্য অলংকার;

•

দলী়ে সদও়োলমচযত্রর োহাযযয স্কু যলর েম্পমির সেৌন্দযিহামন্ ঘটন্াও (আেিািপত্র, সদও়োল, িাে, র্িন্, কাঠাযিা ইিযামদ);

•

বিদুযমিন্ েরঞ্জাযির িযিহার (কিমপউটার, সেলযোন্, কযাযিরা/মর্মডও সোন্, মর্মডও কযাযিরা, কযািকডিার, MP3 সে়োর ইিযামদ)
যার িািযযি দলী়ে মক্র়োকলাপ, হুিমক প্রদশিন্ এিং/অথিা পমরকমল্পি মহংোত্মক আচরণ ন্মথর্ু ক্ত করা, প্রচার করা অথিা সপ্ররণ
করা যা়ে;

•

এিন্ সকাযন্া অপরািিূলক মক্র়োকলাযপ যুক্ত থাকা যার িযিয মহংোত্মক কাজ, অস্ত্রশস্ত্র েযে রাখা এিং/অথিা এিং অস্ত্রশস্ত্র িযিহার
যার অন্তর্ুি ক্ত হল দলী়ে মন্যুমক্ত, র়্ে সদখাযন্া এিং স্কু যল পূিিপমরকমল্পি/পমরকমল্পি মিশৃঙ্খলা েৃমষ্ট, যমদও িামলকাটি এর িযিযই
েীমিি ন়্ে, যার েযল ছাত্রছাত্রী, মশক্ষক-মশমক্ষকা এিং কিীযদর শারীমরকর্াযি আহি হও়োর র়্ে পাও়োর যুমক্তগ্রাহয কারণ থাযক।

এই িারার েংজ্ঞা অন্ুযা়েী সযেি ছাত্রছাত্রী দল েংক্রান্ত মক্র়োকলাযপ অংশ সন়্ে, িাযদর অপরাি #12 - স্কু যল মিশৃঙ্খলা েৃমষ্টর জন্য অমর্যুক্ত করা
হযি। এই অপরাযির িারা লঙ্ঘন্ করার জন্য সদার্ী োব্য্ি হযল ছাত্র িা ছাত্রীযক মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র জন্য পাঠাযন্া হযি যার
েযল োিম়েক িমহষ্কার, একটি মিকল্প স্কু যল সদও়ো অথিা স্থা়েী িমহষ্কার করা হযি পাযর। এছাডাও ছাত্র িা ছাত্রীযক একটি িািযিািূলক দলী়ে
কাযিকলাপ প্রমিযরািী পরািশিদান্ িযিস্থা়ে পাঠাযন্া হযি। সয সকাযন্া েি়ে একজন্ ছাত্র িা ছাত্রী দল েংক্রান্ত মক্র়োকলাযপ যুক্ত আযছ িযল েযন্দহ করা
হযল িার মপিা-িািা, আইন্ িলিৎকারী এিং অন্যান্য েংমিষ্ট িযমক্তযদর জান্াযন্া হযি। সযেি ছাত্রছাত্রী দল েংক্রান্ত মক্র়োকলাযপ অংশগ্রহণ কযর
িাযদর সেট এর আইন্ (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4)-এ িমণিি পমরণাি সর্াগ করযি হযি পাযর।
দেী়ি বক্র়িাকোরপর কাররণ রযসি ছাত্রছাত্রী স্কু রে ভ়ি পা়ি, বিপন্ন অথিা অবিরাপি রিাি করর, িারা অিিযই বিক্ষক-বিবক্ষকা,
পরামিি দািা, বপ্রবিপাে, সহকারী বপ্রবিপাে অথিা িবিি়িা বিপাটিরমি অি এিু রকিি এর িাম উরেখ িা কররই কথা িো যা়ি
এমি হটোইি 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) িম্বরর অথিা DeKalb কাউবি স্কু ে বিবিক্ট অযাোটি োইি-এ 1-

888-475-0482 িম্বরর দে সংক্রান্ত বক্র়িাকোরপর িযাপারর িািারি। সযেি ছাত্রছাত্রী দল ছাডযি চা়ে িারা অিশযই পথমন্যদি শ এিং
েহা়েক পমরযর্িা মদযি পাযরন্ এিন্ মপ্রমিপাল অথিা কিীর েযে সযাগাযযাগ করযি। স্কু ল অথিা স্কু ল মডমিক্ট ছাত্রছাত্রী এিং মপিা-িািাযক সেই েি
জন্যগাষ্ঠীর প্রমিষ্ঠান্ েম্পযকি িথয মদযি পাযর যারা দল ছাডার িযাপাযর ছাত্রছাত্রীযক োহাযয কযর।
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ছাত্র িা ছাত্রী সংঘটিি অপরাি িািযিামূেকভারি িািারিা
স্কু যলর প্রশােক, মশক্ষক-মশমক্ষকা এিং স্কু লমর্মিক অন্যান্য কিীরা আইযন্র (O.C.G.A. § 20-2-1184) শিি ান্ুোযর অপরাি েম্পযকি জান্াযিন্।
ছাত্র িা ছাত্রীর মন্ম্নমলমখি অেদাচরযণর অমর্যযাযগ ক্ষমিগ্রিরা অিশযই একটি মলমখি অমর্যযাগ দায়ের করযিন্ অথিা স্কু যলর প্রশােন্ অথিা সকেী়ে
প্রশােযন্র কাযছ সয ঘটন্ার অমর্যযাগ এযেযছ এিং িাযি সয আঘাি অথিা ক্ষমি হয়েযছ িার িণিন্া মদয়ে প্রমিযিদন্ পাঠাযিন্: (1) ছাত্র িা ছাত্রী
কিৃি ক মশক্ষক-মশমক্ষকা, স্কু যলর অন্যান্য কিিকিি া অথিা কিীর ওপর আক্রিণ অথিা অন্যা়ের্াযি িারযিার করা; (2) ছাত্র িা ছাত্রী কিৃি ক অপর
সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রীর ওপর আক্রিণ অথিা অন্যা়ের্াযি িারযিার করার অমর্যযাগ; (3) উযেশযিূলকর্াযি স্কু যলর েম্পমি সথযক শুরু কযর মশক্ষকমশমক্ষকা, স্কু যলর অন্যান্য কিিকিি া, কিী অথিা ছাত্র িা ছাত্রীর িযমক্তগি েম্পমির যযথষ্ট ক্ষমি করার অমর্যযাগ, যমদ স্কু যলর মপ্রমিপাযলর স্বািীন্ মচন্তা
অন্ুযা়েী সয ক্ষমির অমর্যযাগ করা হয়েযছ িাযি ছাত্র িা ছাত্রীর দীঘিযি়োমদ িমহষ্কার ন্যাযয শামি িযল গণয করা যা়ে।

রিআইবি/বিপজ্জিক/সরন্দহিিক সামগ্রী
যখি রিআইবি, সরন্দহিিক অথিা বিপজ্জিক সামগ্রী অথিা স্কু ে রথরক বিবষে করা হর়িরছ এমি সামগ্রী পাও়িা যারি িখি
ছাত্রছাত্রী অিিযই অবিেরম্ব প্রিাসক অথিা স্কু রের রকারিা কমীরক িািারি। ছাত্রছাত্রীরা এই িররির বিবিস স্পিি কররি িা অথিা
হারি বির়ি িাডাচাডা কররি িা অথিা অিয ছাত্রছাত্রীরদর কাছ রথরক এই িররির বিবিস গ্রহণ কররি িা।

ভ়ি রদখারিা, বহংসাত্মক বক্র়িাকোপ, অস্ত্রিস্ত্র এিং মাদকদ্রিয সম্পরকি িািারিার হটোইি
ছাত্রছাত্রীযদর জন্য জমজি়ো মডপাটিযিণ্ট অি এডু যকশন্ এর উযদযাযগ পমরচামলি এই হটলাইন্ ঘণ্টািযাপী মরযপাটিিং িযিস্থার েুমিিা সদ়ে যাযি িারা
অস্ত্রশস্ত্র, মহংোত্মক মক্র়োকলাপ (যার মরিয ভ়ি রদখারিার ঘটিাও অন্তভুি ক্ত) অথিা িাদকদ্রযিযর িযাপাযর 1-877-SAY-STOP (1-877729-7867) ন্ম্বযর অথিা DeKalb কাউবি স্কু ে বিবিক্ট অযাোটি োইি-এ 1-888-475-0482 িম্বরর সটমলযোন্ কযর এিং মন্যজর
ন্াি উযেখ ন্া কযর জান্াযি পাযর। িথয ন্মথর্ু ক্ত করা হ়ে এিং স্কু ল মডমিক্ট ও স্থান্ী়ে আইন্ িলিৎকারী েংস্থার েযে আদান্প্রদান্ করা হ়ে।
মরযপাটি পাও়োর পযর িদন্ত পমরচামলি হ়ে।

ছাত্রছাত্রী কিৃি ক রসেরোি/বিদুযবিি রযাগারযারগর সরোরমর িযিহার
েুপামরন্যটন্যডণ্ট কিৃি ক জামর করা পদ্ধমি অন্ুযা়েী ছাত্রছাত্রীরা েযে বিদুযমিন্ সযাগাযযাযগর েরঞ্জাি রাখযি পাযর এিং িযিহার করযি পাযর। এই
িরযন্র পদ্ধমিযি িলা আযছ সয পাঠগ্রহযণর েি়ে বিদুযমিন্ সযাগাযযাযগর েরঞ্জাি িযিহার করা যাযি ন্া এিং এই িযিহার যাযি স্কু যলর মশক্ষািূলক
উযেযশয মিঘ্ন ন্া ঘটা়ে অথিা মন্রাপিার েুাঁ মকর কারণ ন্া হ়ে।
েি ছাত্রছাত্রী বিদুযমিন্ সযাগাযযাযগর েরঞ্জাি েম্পমকিি মন্ম্নমলমখি মিমিগুমল সিযন্ চলযি িযল প্রিযাশা করা হ়ে। (1)পডাযশান্ার েি়ে
(আন্ুষ্ঠামন্কর্াযি স্কু ল শুরু হও়োর পর সথযক স্কু ল মদিে সশর্ হও়ো পযিন্ত) সোন্গুমল েম্পূণি িন্ধ কযর (োইযলণ্ট অথিা র্াইযব্রট সিাড-এ ন়্ে) সদখা
যা়ে ন্া এিন্ স্থাযন্ েমরয়ে রাখযি হযি (স্কু যলর মন্যদি শ অন্ুযা়েী, শুিু পডারিািার িিয অিুরমাবদি উরেরিযই এর িযমিক্রি হযি পাযর; (2)
সকাযন্া সটকে সিযেজ পাঠাযন্া যাযি ন্া, শুিু পডারিািার িিয অিুরমাবদি উরেরিযই এর িযমিক্রি হযি পাযর; (3) মচমকৎো েংক্রান্ত গুরুির
প্রয়োজন্ আযছ অথিা অন্যান্য অস্বার্ামিক অিস্থা আযছ এিন্ ছাত্রছাত্রীযদর সক্ষযত্র স্কু যলর মপ্রমিপাল এই েরঞ্জািটি িযিহার করার মিযশর্ অন্ুিমি
মদযি পাযরন্ যমদ এিন্ মন্িিামরি হ়ে সয িা ছাত্র িা ছাত্রীর স্বাযস্থযর কারযণ অপমরহাযি।

পডাযশান্ার েি়ে মপিা-িািা/অমর্র্ািকযদর ছাত্র িা ছাত্রীযক সটমলযোন্ করা, ই-সিল পাঠাযন্া অথিা সটকে সিযেজ পাঠাযন্া সথযক মিরি থাকযি
িলা হ়ে। জরুমর পমরমস্থমিযি মপিা-িািা/অমর্র্ািক স্কু যলর সোন্ িযিস্থা িযিহার কযর ছাত্র িা ছাত্রীর েযে সযাগাযযাগ করযি পাযরন্। এই
প্রিযাশাগুমল ন্া পূরণ হযল িার পমরণাযি েরঞ্জািটিযক িাযজ়োি করা হযি পাযর। এছাডাও, িাযজ়োি করা েরঞ্জািটি শুিু মপিা-িািা/অমর্র্ািযকর
কাযছই সেরি সদও়ো হযি।

মরি রাখরিি: স্কু রের বপ্রবিপাে এর সুস্পি অিুমবি ছাডা কাউরক স্কু রে অিয রকারিা িযবক্তর ছবি অথিা বভবিও িু েরি রদও়িা
যারি িা।
ছাত্রছাত্রীরদর দৃঢ়ভারি সিকি করা হরে যারি িারা রকারিা সম়ি ভীবিপ্রদিি িকারী/অিুপযুক্ত িািিা এিং/অথিা বচত্র বিদুযবিি
রযাগারযারগর সরোম অথিা ইিাররিট/ইণ্ট্রারিট এর মািযরম িা পাঠা়ি কারণ স্কু ে, িযবক্তগি এিং/অথিা অপরািমূেক রক্ষরত্র এর
গুরুির পবরণাম হরি পারর।
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স্কু ে বররসাসি অবেসার
স্কু ল মরযোেি অমেোযররা (SRO) হযলন্ সপাে-অন্ুযিামদি প্রাক্তন্ পুমলশ কিিকিি া যাযদর স্কু যলর মন্রাপিা এিং েুরক্ষার জন্য মন্িিামরি স্কু যল রাখা হ়ে
যাযি িাাঁরা প্রমিযরাি এিং হিযক্ষপ কিিেূমচ চালু করযি পাযরন্, ছাত্রছাত্রীযদর োিযন্ ইমিিাচক আদশি স্থাপন্ করযি পাযরন্, অন্যান্য আইন্
িলিৎকারী কিী এিং এযজমির েযে সযাগেূত্র িজা়ে রাখযি পাযরন্, সেে স্কু ল েযান্ বিমরযি োহাযয করযি পাযরন্ এিং আইমন্ মির়্ে ও মিচার
মির্াগী়ে প্রমক্র়োগুমল আরও র্াযলার্াযি িুেযি োহাযয করযি পাযরন্। িযি SRO-রা শৃঙ্খলারক্ষাকারী ন্ন্। ছাত্রছাত্রীযদর শৃঙ্খলারক্ষাকারী িযিস্থা়ে
বদন্মন্দন্ প্রশােযন্ িাাঁযদর প্রশােযকর পমরিিি মহযেযি িযিহার করা যাযি ন্া। প্রশােমন্ক কিীরা SROসদর আইন্ িলিৎ করার মির্য়ে মিযশর্ জ্ঞান্
এিং অমর্জ্ঞিা িযিহার করার জন্য িাাঁযদর েযে কাজ কযরন্, মকন্তু িাাঁরা SRO এিং অন্যান্য আইন্ িলিৎকারী এযজমির কিীযদর এিন্ কাজ এিং
অিস্থাযন্ রাখা সথযক মিরি থাকযিন্ যাযি িাাঁযদর কাযিকামরিা েীমিি হয়ে যা়ে অথিা িাযি িািা েৃমষ্ট হ়ে। স্কু ল মডমিক্ট এর কিী মহযেযি SRO-রা
েি কিীযদর িি সপশাদার শিি গুমল সিযন্ চযলন্।
জমজি়োর সেট এর আইযন্র শিি অন্ুযা়েী এিং O.C.G.A. § 16-11-127.1 আইযন্র েংজ্ঞা অন্ুোযর েযে অস্ত্রশস্ত্র রাখার জন্য, O.C.G.A. §
16-13-24 সথযক O.C.G.A. § 16-13-32 আইযন্র েংজ্ঞা অন্ুোযর িাদকদ্রিয েযে রাখার জন্য জমজি়োর অযাযন্াযটযটড মক্রমিন্াল সকাড এর
টাইযটল 16 এর িণিন্া অন্ুযা়েী সয সকাযন্া গুরুির অপরাি অথিা মন্িিামরি গুরুির অপরাযির জন্য এিং অন্যযদর শারীমরক আঘাি করার জন্য,
েরকামর অথিা িযমক্তগি েম্পমির ক্ষমি করার জন্য এিং/অথিা স্কু যল িড িরযন্র মিশৃঙ্খলা েৃমষ্টর জন্য, যার অন্তর্ুি ক্ত হল েন্ত্রােিাদী হুিমক সদও়ো,
যমদও িামলকাটি এর িযিযই েীমিি ন়্ে, ছাত্রছাত্রীযদর অমর্যুক্ত এিং সগ্রেিার করা হযি পাযর।
আইন্ লঙ্ঘন্ করা হয়েযছ িযল েযন্দহ হযলই স্কু যলর প্রশােযকরা অমিলযম্ব SRO অথিা অন্যান্য আইন্ িলিৎকারী কিিকিি াযদর জান্াযিন্। যখন্
একজন্ SRO, অন্যান্য আইন্ িলিৎকারী অথিা জরুমর এযজমি স্কু যলর কযাম্পাে-এ হিযক্ষপ, িদন্ত, ও়োরযাণ্ট সদও়োর অন্ুযরাযি অথিা জরুমর
অিস্থা়ে োডা মদয়ে অিস্থান্ কযরন্, িখন্ স্কু যলর প্রশােযন্র দাম়েযত্ব থাকা কিীরা িাাঁযদর েুপামরশগুমল সিযন্ চলযিন্। একজন্ যুক্ত আযছ এিন্ েি
সক্ষযত্র এিং স্কু যল অন্য েি গুরুির পমরমস্থমিযি েিয়োমচির্াযি মপিা-িািা/অমর্র্ািকযদর জান্াযি হযি।
অপ্রািি়িস্করদর রযৌি আচরণ এিং অপরাি, যার িিয একিি অপ্রািি়িস্ক িযবক্তর প্রািি়িস্ক িযবক্ত বহরসরি বিচার হরি পারর
(O.C.G.A. § 20-2-735), রসই সি ঘটিার পবরণাম এিং িারদর সম্ভািয অপরািমূেক িবরমািার িযাপারর বপিা-মািা এিং
অবভভািরকরা যারি িাুঁরদর বিশুরদর িাবির়ি রারখি িার িিয অিুররাি করা হরে। এই সংক্রান্ত িথয DeKalb বিবিক্ট অযাটবিির
ওর়িিসাইট-এ পাও়িা যারি এই ঠিকািা়ি: http://www.dekalbda.org/DocumentView.aspx?DID=274&DL=1।

কযাম্পারসর সুরক্ষা কমী
কযাম্পাযের েুরক্ষা কিীরা (CSP) কযাম্পাযের মক্র়োকলাযপর ওপর ন্জর সরযখ এিং কিী ও ছাত্রছাত্রী েুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূণি এিন্ েিকিিািূলক
িযিস্থাগুযলা মন্য়ে স্কু যলর মন্রাপিা রক্ষা কযরন্ এিং স্কু ল র্িন্গুমল এিং িাযঠর ওপর ন্জরদামর চামলয়ে এিং সেই েি স্থাযন্র মন্রাপিা মন্মিি কযর
মশক্ষা প্রমক্র়োর জন্য স্কু যল একটি উপযুক্ত পমরযিশ িজা়ে রাখযি োহাযয কযরন্। েি িািযমিক স্কু ল এিং সিশ অযন্কগুমল প্রাথমিক স্কু যল CSP-সদর
কাযজর দাম়েত্ব সদও়ো হ়ে।

বকরিার-বকরিারী/প্রািি়িস্ক গাবড চােকরদর দাব়িত্ব আইি (TAADRA)
অন্ুগ্রহ কযর িযন্ রাখযিন্ সয SB 100 যা এমপ্রল 16, 2015-এ স্বাক্ষমরি হয়েযছ, টিন্এজ অযাণ্ড অযাডাি োইর্ার সরেপন্মেমিমলটি অযাক্ট এর
িাৎপযিপূণি পমরিিি ন্ কযরযছ এিং এর েযল অিযন্ত সিমশ পমরিাযণ অন্ন্ুযিামদি অন্ুপমস্থমি এিং মন্মদি ষ্ট শামিিূলক আইন্ লঙ্ঘযন্র ঘটন্ার সক্ষযত্র
স্কু লগুমলর ছাত্রছাত্রীযদর আইন্ ন্া িান্া েংক্রান্ত িথয জিা সদও়োর শিি িু যল সদও়ো হয়েযছ। জুলাই 1, 2015 সথযক গামড চালযকর লাইযেি অথিা
গামড চালাযন্া সশখার পারমিট পাও়োর জন্য স্কু লগুমলযক প্রিয়েন্ করযি হযি সয ছাত্রছাত্রীর ন্াি িামলকার্ু ক্ত আযছ এিং িাযক সকাযন্া পািমলক
অথিা প্রাইযর্ট স্কু ল সথযক িমহষ্কার করা হ়েমন্। জুলাই 1, 2015 সথযক শুরু কযর স্কু লগুমল ন্িু ন্ সাটিিবেরকট অি স্কু ে এিররােরমি েিি এিং
সাটিিবেরকট অি এবেবিবিবেটি ের রররোররিি অি ড্রাইবভং বপ্রবভরেরিস েিি িযিহার করযি।

দীঘি রম়িাবদ বিঘ্নসৃবিকারী ছাত্রছাত্রী
সযেি ছাত্রছাত্রী দীঘিযি়োমদ সক্ষযত্র ক্লাযে মিঘ্ন ঘটা়ে িাযদর সক্ষযত্র একটি একামিক িাপমিমশষ্ট হিযক্ষপ প্রমক্র়ো িযিহার কযর এিং উন্নমির ওপর
িারািামহকর্াযি ন্জর সরযখ সরেপি টু ইণ্টারযর্ন্শন্ (RtI) এর িািযযি েিেযার েিািান্ করা হ়ে। ক্রিান্বয়ে িমিিি পমরণাযির িযামিপ্রাথমিক
মিঘ্ন েৃমষ্টকারী ঘটন্ার সক্ষযত্র RtI প্রমক্র়োর 1ি িাপ সথযক িারািামহকর্াযি মিঘ্ন েৃমষ্টকারী আচরযণর সক্ষযত্র 3়ে িাপ অিমি। RtI প্রমক্র়োর প্রাথমিক
ন্জর হল সয আচরণগি েিেযা শন্াক্ত করা হয়েযছ িা েংযশািযন্র জন্য হিযক্ষপ পমরকল্পন্া বিমর করা এিং িার িািি রূপা়েণ করা।
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িারািামহকর্াযি মিঘ্ন েৃমষ্টকারী ছাত্রছাত্রীযদর স্বাক্ষমরি চু মক্তেহ মশক্ষান্মিশ মহযেযি রাখা হযি পাযর। মরযোেি কিিকিি া এিং মপিািািার েযে যুক্ত হয়ে প্রশােমন্ক কিীরা একযত্র একটি শামিিূলক েংযশািন্ পমরকল্পন্া বিমর করযিন্। িারািামহকর্াযি মিঘ্ন েৃমষ্টকারী
ছাত্রছাত্রীযদর মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র জন্য পাঠাযন্ার আযগ মরযোেি কিিকিি াযদর (সযিন্ পরািশিদািা, েিাজকিী,
স্কু যলর িযন্ামিদ, SST ের্াপমি অথিা ছাত্রছাত্রীর মিযশর্জ্ঞ েহা়েক) কাযছ হিযক্ষপ িযিস্থার জন্য পাঠাযন্া হযি।
েু রিি সারপাটি টিম
েু যডণ্ট োযপাটি টিি (SST) হল টি়োর 3 পযিায়ের হিযক্ষপকারী েিেযা েিািান্কারী দল এিং/অথিা ছাত্রছাত্রীর িূলযা়েন্কারী
যারা ছাত্রছাত্রীযদর প্রামিষ্ঠামন্ক পডাযশান্া, আচরণ অথিা অন্য িরযন্র েিেযার েিািাযন্র জন্য হিযক্ষপ পমরকল্পন্ার অন্ুেন্ধান্
কযর। SST এর হিযক্ষযপর পযিা়েগুমল শুিু িখন্ই িািি রূপা়েণ করা হযি যখন্ হিযক্ষযপর মিমর্ন্ন পযিায়ের িযিয মদয়ে ক্রিান্বয়ে
অগ্রগমির েি়ে সেগুমলর প্রয়োজন্ হযি।
ছাত্র িা ছাত্রী একিার SST/টি়োর 3-এ সপৌাঁযছাযল একটি মন্মদি ষ্ট েি়েকাযলর জন্য হিযক্ষপ িযিস্থার িািি রূপা়েণ করা হ়ে। যমদ
শামিিূলক িযিস্থার জন্য কমিটির অংশ মহযেযি েহকারী মপ্রমিপাল এিং/অথিা মশক্ষক-মশমক্ষকার কিৃি ক িািি রূপা়েণ করা হয়েযছ
এিন্ হিযক্ষপ িযিস্থার িযথযর মর্মিযি SST/ টি়োর 3 এর পমরকল্পন্া েেল ন্া হ়ে, অমিমরক্ত মিকল্প হিযক্ষপ এিং েংযশািন্ করা হ়ে
এিং মন্মদি ষ্ট অমিমরক্ত েিয়ে িার িািি রূপাজ়জ়়েণ করা হ়ে। েলােল পযিাযলাচন্ার জন্য পরিিী একটি SST ের্ার েি়েেূমচ মস্থর
করা হ়ে। ছাত্রছাত্রীর জ্ঞান্ েম্বন্ধী়ে এিং প্রামিষ্ঠামন্ক পডাযশান্ার শমক্ত এিং দূিিলিাগুমল এিং/অথিা আচরণগি/োিামজক এিং
িান্মেক অিস্থান্ মন্িিারযণর জন্য একটি িান্মেক ও মশক্ষা মির়্েক িূলযা়েযন্র জন্য মপিা-িািাযক অন্ুযরাি করযি পাযর।
যমদ ছাত্র িা ছাত্রী অেুমিিার েম্মুখীন্ হযি থাযক এিং সযেি হিযক্ষপ পমরকল্পন্ার িািি রূপা়েণ করা হয়েযছ িাযি ছাত্র িা ছাত্রী
সকিন্ োডা মদযি িার ওপর মর্মি কযর মিযশর্ মশক্ষার জন্য পাঠাযন্ার প্রয়োজন্ হযি পাযর। যমদ এই িরযন্র সকাযন্া মিযশর্ েুপামরশ
করা হ়ে, িাহযল পযাযরন্টাল কন্যেন্ট ের ইর্যালুয়েশন্ (PCE) মন্যি হযি এিং িূলযা়েন্ পদ্ধমির অে মহযেযি েিি লর্য িথয
পযিাযলামচি হযি। , আযগ েিাি েিি িথয ও েিি িূলযা়েন্ েহ SST/RtI সরকডি এই িথযািলীর অন্তর্ুি ক্ত হযি পাযর। মিযশর্
মশক্ষা পমরযর্িার জন্য পডু়োর োিথিয মন্ণিয়ে িখন্ একটা মিযশর্ মশক্ষা সযাগযিা বিঠক হযি।
ছাত্রছাত্রীরক ক্লাস রথরক অপসাররণর িিয রেসরমি পযি ারোচিা পেবি
সেট এর আইন্ (O.C.G.A. § 20-2-738) অন্ুোযর একজন্ মশক্ষক-মশমক্ষকা ক্লাে সথযক একজন্ ছাত্র িা ছাত্রীযক অপোরণ করযি
পাযরন্ সয িারিার অথিা যরথি পবরমারণ মশক্ষক-মশমক্ষকাদার মশক্ষাদান্ মক্র়োকলাপ পমরচালন্ার োিযথিয হিযক্ষপ কযরযছ, এই
শিি োযপযক্ষ সয ওই ছাত্র িা ছাত্রীর িযাপাযর ইমিপূযিি মরযপাটি করা হয়েযছ অথিা মশক্ষক-মশমক্ষকার মন্িিারণ অন্ুযা়েী ছাত্র িা ছাত্রীর
আচরণ িার েহপাঠী অথিা মশক্ষক-মশমক্ষকা মন্রাপিার সক্ষযত্র িাৎক্ষবণক ঝুঁু বকর কারণ হর়িরছ। সশ্রণীকক্ষ সথযক িাৎক্ষমণক
অপোরযণর সক্ষযত্র মশক্ষক-মশমক্ষকা স্কু ল মদিযের েিামি অথিা পরিিী স্কু ল মদিযের েূচন্ার িযিয মপ্রমিপাল অথিা স্কু যলর অন্য
সকাযন্া প্রশােযকর কাযছ একটি মলমখি েুপামরশ জিা সদযিন্। প্রশােক ক্লাে সথযক ছাত্র িা ছাত্রীর অপোরযণর পযর একটি স্কু ল মদিযের
িযিয ছাত্রছাত্রীর মপিা-িািার কাযছ এই িযিি একটি মলমখি সন্াটিশ পাঠাযিন্ সয সেই ছাত্র ছাত্রীযক ক্লাে সথযক অপোরণ করা হয়েযছ।
সেই েযে মশক্ষক-মশমক্ষকার েুপামরশ এিং কীর্াযি মপিা-িািা স্কু যলর প্রশােযকর েযে সযাগাযযাগ করযি পাযরন্ সেই মির্য়ে িথয
থাকযি। উপযরর েুপামরশ অন্ুযা়েী যখন্ একজন্ মশক্ষক-মশমক্ষকা ক্লাে সথযক একজন্ ছাত্র িা ছাত্রীযক অপোরণ করযিন্, িখন্
প্রশােক স্কু ল মদিযের েিামির অথিা পরিিী স্কু ল মদিযের েূচন্ার িযিয মশক্ষক-মশমক্ষকার েযে আযলাচন্া করযিন্। ক্লাে সথযক
অপোরযণর কারণ েম্পযকি প্রশােক ছাত্র িা ছাত্রীযক সিৌমখক অথিা মলমখি সন্াটিশ সদযিন্। যমদ ছাত্র িা ছাত্রীযক ওই একই ক্লাযে
মেমরয়ে সন্ও়োর িযাপাযর মশক্ষক-মশমক্ষকা িাাঁর েম্মমি ন্া সদন্ অথিা ছাত্রছাত্রীর অেদাচরযণর কারযণ িার স্কু যল মেযর যাও়ো েম্ভি
ন্া হ়ে (সযিন্ ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার মিমির িড িরযন্র লঙ্ঘন্),
িাহযল প্রথি মদন্ সশযর্র িযিয প্রশােক ছাত্র িা ছাত্রীর সক্ষযত্র পমরণাি মন্িিারণ করযিন্ যার অন্তর্ুি ক্ত হযি পাযর স্কু যলর অর্যন্তযর
োিম়েক িমহষ্কার অথিা স্কু যলর িাইযর দশ মদন্ পযিন্ত োিম়েক িমহষ্কার। দশ মদযন্র সিমশ েিয়ের জন্য োিম়েক অথিা স্থা়েী িমহষ্কার
শুিু শুন্ামন্ কিিকিি া অথিা সিাডি অি এডু যকশন্ই িলিৎ করযি পাযর।
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যমদ মশক্ষক-মশমক্ষকা একই ক্লাযে ছাত্র িা ছাত্রীর মেযর যাও়োর িযাপাযর িাাঁর েম্মমি ন্া সদন্ এিং প্রশােক অন্য সকাযন্া শামিিূলক পদযক্ষপ ন্া সন্ন্,
িাহযল প্রশােক সশ্রণীকক্ষ সথযক অপোরযণর পযর মেিী়ে মদযন্র িযিয সলাকাল সেেযিণ্ট মরমর্উ কমিটির ের্া ডাকযিন্ এিং সেই ছাত্র িা ছাত্রী
মশক্ষক-মশমক্ষকার ক্লাযে মেমরয়ে সদও়ো যাযি মক ন্া সে মির্য়ে কমিটি মেদ্ধান্ত সন্যি। ক্লাে সথযক অপোরযণর পযর মিন্ মদযন্র িযিয কমিটির মেদ্ধান্ত
মন্যি হযি। অন্তিিিী েিয়ে প্রশােক ছাত্র িা ছাত্রীর জন্য একটি োিম়েক সেেযিণ্ট এর িযিস্থা করযিন্ (সয সশ্রণীকক্ষ সথযক ছাত্র িা ছাত্রীযক অপোরণ
করা হয়েযছ সেখাযন্ ন়্ে, যমদ ন্া মশক্ষক-মশমক্ষকা সেই অন্ুিমি সদন্)। যমদ সকাযন্া মশক্ষক-মশমক্ষকা একটি স্কু ল িযর্ি িার সিাট ছাত্রেংখযার িযিয
দুইয়ের সিমশ ছাত্রছাত্রীযক অপোরণ কযরন্ যাযদর পরিিীযি সলাকাল সেেযিণ্ট মরমর্উ কমিটি ক্লাযে মেমরয়ে সদন্ এই কারযণ সয সেই ক্লােটি ওই
ছাত্রছাত্রীর পযক্ষ সশ্রষ্ঠ লর্য মিকল্প, িাহযল ওই মশক্ষক িা মশমক্ষকাযক সশ্রমণকক্ষ পযিযিক্ষণ এিং ন্মথপযত্রর মর্মিযি ক্লাে পমরচালন্া অথিা অন্যান্য
দক্ষিার উন্নমিকযল্প একটি সপশাদার উন্ন়েন্ পমরকল্পন্া েম্পূণি করযি হযি।
প্রমিটি স্কু ল এিং সেণ্টার এর মপ্রমিপাল কিপযক্ষ একটি মিন্ েদযেযর সলাকাল সেেযিণ্ট মরমর্উ কমিটি গঠন্ করযিন্। কমিটির েদেয মহযেযি স্কু যলর
েযাকামি দুজন্ মশক্ষক-মশমক্ষকা এিং একজন্ মিকল্পযক মন্িিাচন্ করযিন্ এিং মপ্রমিপাল একজন্ কিীযক মন্িিাচন্ করযিন্ (মপ্রমিপাল এর স্বািীন্
মেদ্ধান্ত অন্ুোযর স্কু যল একামিক সলাকাল সেেযিণ্ট মরমর্উ কমিটি থাকযি পাযর, মকন্তু প্রমিটি কমিটিযি উপযর িমণিি পদ্ধমিযি মন্িিামচি মিন্জন্
েদেযযক অিশযই রাখযি হযি)। কমিটির মন্িিাচন্ মন্ম্নমলমখি পদ্ধমিযি এযগাযি: (1) মপ্রমিপাল সস্বিাযেিক এিং িযন্ান্ীি িযমক্তযদর ন্াি চাইযিন্;
(2) েযাকামির ের্া়ে সগাপন্ সর্াট হযি; (3) একজন্ মশক্ষক িা মশমক্ষকা েলােল মহোি করযিন্; (4) সর্াযটর েলােল েযাকামিযক জান্াযন্া
হযি। প্রশােক শামিিূলক পদযক্ষপ গ্রহণ ন্া করা েযত্ত্বও যখন্ সকাযন্া মশক্ষক-মশমক্ষকা একটি ছাত্র িা ছাত্রীযক িাাঁর ক্লাযে মেমরয়ে সন্ও়োর জন্য েম্মমি
সদন্ ন্া, িখন্ সলাকাল সেেযিণ্ট মরমর্উ কমিটি (েদেযযদর েংখযামিযকযর সর্াযট) ছাত্র িা ছাত্রীযক সকাথা়ে রাখা হযি িা মন্িিারণ কযরন্ (শিি হল
মশক্ষক-মশমক্ষকা কিৃি ক উপযর িমণিি মরযপাটি পাঠাযন্া অথিা ছাত্র িা ছাত্রী কিৃি ক হুিমক সদও়োর ঘটন্া ঘটা)। কমিটি যমদ িযন্ কযর সয (1) ছাত্র িা
ছাত্রী ওই মশক্ষযকর ক্লাযে পাঠাযন্াই সিরচর়ি ভারো অথিা একমাত্র মিকল্প িাহযল কমিটি সেই কাজ করার জন্য অন্ুযিামদি কিৃি পক্ষ; অথিা (2)
কমিটি চাইযল ছাত্র িা ছাত্রীযক উপযুক্ত পদযক্ষপ গ্রহযণর জন্য প্রশােযকর কাযছ পাঠাযি পাযর।
কমিটির এই মেদ্ধান্ত মলমখি হযি এিং মশক্ষক-মশমক্ষকা ছাত্র িা ছাত্রী িাাঁর ক্লাযে মেমরয়ে মন্যি অেম্মি হও়োর পযর মিন্টি স্কু ল মদিযের িযিয মেদ্ধান্ত
মন্যি হযি। যমদ সলাকাল সেেযিণ্ট মরমর্উ কমিটি ছাত্র িা ছাত্রীযক সেই ক্লাযে সেরি ন্া পাঠাযন্ার মেদ্ধান্ত সন়্ে সয ক্লাে সথযক িাযক অপোরণ করা
হয়েমছল, িাহযল প্রশােক ছাত্র িা ছাত্রী অন্য একটি উপযুক্ত ক্লাযে, স্কু যলর অর্যন্তযর োিম়েক িমহষ্কার অথিা স্কু যলর িাইযর োিম়েক িমহষ্কাযরর শামি
মদয়ে রাখযি পাযরন্। স্কু যলর মর্িযর অথিা স্কু যলর িাইযর োিম়েক িমহষ্কার দশ মদন্ পযিন্ত েি়েকাযলর জন্য হযি পাযর। সয সকাযন্া এিং েি
শামিিূলক পদযক্ষপ েম্পযকি মপিা-িািাযক মলমখির্াযি জান্াযন্া হযি, মচঠি পাঠিয়ে অথিা েু যডণ্ট মডমেমেন্ সরোরাল েিি পাঠিয়ে। সন্াটিযশর
প্রামিস্বীকার করার অন্ুযরাি কযর মপিা-িািার জন্য একটি সন্াটও েংযুক্ত হযি।

প্রবিররাি/হিরক্ষপ
ছাত্রছাত্রীযদর জন্য প্রমিযরাি/হিযক্ষযপর সিশ অযন্ক কিিেূমচ আযছ যার িযিয আযছ েহপাঠীযদর িিযস্থিা, মিিাদ েিািাযন্র জন্য ক্লাে,
িাদক মির়্েক মশক্ষার ক্লাে, মপিা-িািােুলর্ দাম়েত্ব পালযন্র ক্লাে, চামরমত্রক মশক্ষা, স্কু যলর অর্যন্তযর োিম়েক িমহষ্কার/জীিন্িারযণর
জন্য প্রয়োজন্ী়ে দক্ষিার প্রমশক্ষণ, র়্ে সদখাযন্ার ঘটন্া েম্পযকি েযচিন্ কযর এিন্ মক্র়োকলাপ এিং অন্যান্য কিিেূমচ ও মক্র়োকলাপ।
POINTS (েেল হও়োর জন্য প্রয়োজন্ী়ে ঐমিক হিযক্ষযপর িযিস্থা) ছাত্রছাত্রীযদর মিিাদ মন্রেযন্, েহপাঠীযদর চাপ োিলাযি, সক্রাি
মন়্েন্ত্রণ করযি এিং অন্যযদর েযে সযাগাযযাগ স্থাপন্ করযি োহাযয কযর। সযেি ছাত্রছাত্রী িারমপযট জমডয়ে পযড িাযদর -এ পাঠাযন্া
হযি পাযর, সযটি হল ছাত্রছাত্রীযদর জন্য শমন্িাযর অন্ুমষ্ঠি একটি মিিাদ সিটাযন্ার ক্লাে। ছাত্রছাত্রীযদর িযিয মিমর্ন্ন েিেযা
শামন্তপূণির্াযি েিািাযন্র প্রযচষ্টাযক আরও সজারদার করযি মপিা-িািাযকও অংশগ্রহযণর জন্য অন্ুযরাি করা হ়ে।
GRIP (েলােল লার্ হিযক্ষপ/প্রমিযরাি) হল িাদকদ্রিয েম্পমকি ি মশক্ষা কিিেূমচ যা িাদকদ্রিয/মন্মর্দ্ধ দ্রিয েম্পমকি ি অপরাি
ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকার মিমি অন্ুযা়েী প্রথিিাযরর জন্য কযরযছ এিন্
ছাত্রছাত্রীযদর জন্য সদও়ো হ়ে। অপরাি #5a(িণ্টন্/মিম়ক্র/অমর্প্রা়ে) এর মিমি লঙ্ঘন্কারীরা অথিা সযেি ছাত্রছাত্রীযক গুরুির
অপরাযির অমর্যযাযগ অথিা একামিক অপরাযির অমর্যযাযগ অমর্যুক্ত করা হয়েযছ িারা সযাগয ন়্ে, যমদ ন্া DeKalb সিাডি অি
এডু যকশন্ এর শুন্ামন্ কিিকিি া অন্যরকি মন্যদি শ সদন্।
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বিরাপদ স্কু ে বিরীক্ষা
DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট মন্রাপদ এিং েুশৃঙ্খল মশক্ষার পমরযিশ মন্মিি করযি দা়েিদ্ধ। গযির্ণা অিয়েযন্ সদখা সগযছ সয মহংোত্মক
এিং অপরািিূলক আচরণ প্রমিযরাি এিং হ্রাে করার জন্য ছাত্রছাত্রীর িত্ত্বািিান্ অিযন্ত গুরুত্বপূণ।
ি ছাত্রছাত্রীরা যাযি স্কু যল মন্রাপদ সিাি
কযর িার জন্য প্রািি়েস্ক িযমক্তর িত্ত্বািিান্ প্রয়োজন্। েুিরাং, মন্রাপদ স্কু ল মন্রীক্ষা অথিাৎ সেে স্কু ল অমডট এর উযেশয হল ছাত্রছাত্রীর
ওপর প্রািি়েস্ক িযমক্তর িত্ত্বািিান্ ও ন্জরদামর, মিযশর্ি উিরযণর েিয়ে; DCSD ছাত্রছাত্রীর আচরণমিমি - ছাত্রছাত্রীর অমিকার, দাম়েত্ব
এিং চামরমত্রক উন্নমি পুমিকা অন্ুযা়েী উপযুক্ত আচরযণর মিমিগুমল ছাত্রছাত্রীরা িুেযি সপযরযছ মক ন্া িার িূলযা়েন্; যমদ কযাম্পাযে সকাযন্া
েংকট সদখা সদ়ে িাহযল কিীরা পদ্ধমিগুমল সিাযেন্ মক ন্া িা মন্মিি করা; এিং ছাত্রছাত্রী স্কু যল মন্রাপদ সিাি কযর মক ন্া িা মন্মিি
করযি যযথির্াযি মন্িিামচি ছাত্রছাত্রীযদর মন্য়ে েিীক্ষা পমরচালন্া করা;
সেে স্কু ল অমডট এর লক্ষয হল যাযি ছাত্রছাত্রী এিং কিীরা মন্রাপদ এিং েুশৃঙ্খল পমরযিযশ মশখযি পাযর এিং কাজ করযি পাযর। এই মন্রীক্ষা
পমরচালন্ার উযেশযগুমল হল: (1) স্কু ল মদিযের েূচন্া এিং েিামির েি়ে কিীযদর িত্ত্বািিান্ েম্পযকি স্থান্ী়ে স্কু যলর প্রশােকযদর স্কু লমর্মিক
িথয সদও়ো; (2) স্কু যল মন্রাপিার মির্য়ে ছাত্রছাত্রীযদর অন্ুর্ূমি েম্পযকি িথয েংগ্রহ এিং প্রদান্; (3) েংকটকালীন্ েিয়ে অন্ুেরণ করযি
হযি এিন্ পদ্ধমি েম্পযকি েযচিন্িা কিীযদর আযছ মক ন্া সে েম্পযকি িথয সদও়ো; এিং (4) র্িন্ ও পমরযিশ পরীক্ষা।
োরা িছর িযর প্রমশক্ষণপ্রাি মন্রাপদ স্কু ল অযাডমিমন্যিটর যযথির্াযি মন্িিাচযন্র িািযযি মন্রীক্ষা পমরচালন্া করযিন্। স্কু ল র্িযন্ প্রযিযশর
পযর দযলর সন্িা মপ্রমিপালযক িাাঁযদর উপমস্থমি েম্পযকি জান্াযিন্। মন্রীক্ষা দযলর েদেযরা, যাযদর েযে স্কু যলর িান্মচত্র, ঘণ্টা পডার েি়েেূমচ
এিং মন্রীক্ষা স্মরণিামলকা থাযক, স্কু ল কযাম্পাযের মন্িিামরি এলাকা়ে যাযিন্ এিং মন্রীক্ষা চলাকালীন্ ন্মথপযত্র অন্তর্ুি ক্ত িথয পযিযিক্ষণ
করযিন্। এই প্রমক্র়োটি েম্পূণি হযি োিারণি পাঁ়েমত্রশ (35) মিমন্যটর িি েি়ে লাযগ। প্রাথমিক এিং িািযমিক স্কু যলর জন্য একটি
েুপামরশকৃ ি পদ্ধমি অন্ুোযর মন্রীক্ষার ন্ম্বর সদও়ো হযি। মন্রীক্ষার েলােল েুপামরন্যটন্যডণ্ট, সডপুটি েুপামরন্যটন্যডণ্ট, স্কু ল মলডারমশপ
অযাণ্ড অপাযরশন্াল োযপাটি, মচে মলগযাল অমেোর, মরমজওন্াল েুপামরন্যটন্যডণ্ট, মপ্রমিপাল এিং েহকারী মপ্রমিপালযদর জান্াযন্া হযি।
সেে স্কু ল অমডট যাযি মিশ্বির্াযি পমরচামলি হ়ে িা মন্মিি করযি সেে স্কু ল অমডট প্রমশক্ষণ িমডউল বিমর করা হযি। সেে স্কু ল অমডট
প্রমক্র়ো িুেযি এিং িযিহার করযি কযাম্পাযের শন্াক্ত করা কিীযদর প্রমশক্ষণ সদও়ো হযি এিং পরীক্ষা করা হযি। এছাডাও স্কু যলর প্রশােক,
স্কু যলর কিী এিং ছাত্রছাত্রীরা সেে স্কু ল অমডট প্রমক্র়ো েম্পযকি সপশাদার মশক্ষা গ্রহযণর েুযযাগ পাযিন্। এটা প্রিযামশি সয সেে স্কু ল অমডট
এর িযিহাযরর েযল শামিিূলক কারযণ েুপামরশ এিং োিম়েক িমহষ্কাযরর েংখযা কযি যাযি।
ছাত্রছাত্রীরদর রপািাক বিবি
স্কু যলর পমরযিশ মশক্ষাগ্রহযণর পযক্ষ অন্ুকূল হযি হযি। ছাত্রছাত্রীর িামহযক রূপ স্কু যলর পমরযিযশ ইমিিাচক অথিা সন্মিিাচক প্রর্াি সেলযি
পাযর। ছাত্রছাত্রীরা অিশযই স্কু ল মডমিক্ট এর সপাশাক মিমির শিি গুমল সিযন্ চলযি। সযেি ছাত্রছাত্রী মন্যচর িণিন্া অন্ুযা়েী সপাশাক মিমির
শিি গুমল সিযন্ চলযি িযথি হ়ে, িারা অপরাি #25 - ছাত্রছাত্রীর সপাশাক মিমি লঙ্ঘযন্র জন্য অমর্যুক্ত হযি পাযর (পৃষ্ঠা 43-44 সদখুন্):
•

ছাত্রছাত্রীযদর কাযছ এটা প্রিযামশি সয িারা মিযশর্ কিিেূমচযি মন্রাপিা েংক্রান্ত েি মিমিগুমল সিযন্ চলযি যার িযিয েুরক্ষা
সপাশাক, মন্রাপিা চশিা পরা এিং অন্যান্য অন্ুরূপ শিি অন্তর্ুি ক্ত।

•

মশক্ষা প্রমক্র়ো়ে মিঘ্ন ঘটা়ে অথিা অন্যান্য ছাত্রছাত্রী, কিী অথিা অমিমথযদর স্বাস্থয অথিা মন্রাপিার পযক্ষ মিপজ্জন্ক এিন্
জািাকাপড, গ়েন্া, উমি, শরীযর মছদ্র করা অথিা অন্যান্য শারীমরক অলংকার পরার মন্মর্দ্ধ।

•

যমদ ছাত্র িা ছাত্রী এিন্ জািাকাপড, প্রিীকমচি, প্রিীক, উমি, শরীযর মছদ্র কযর পরযি হ়ে এিন্ মজমন্ে, গ়েন্াগাাঁটি অথিা
অলংকার পযর অথিা েযে রাখা যা দলী়ে মক্র়োকলাপ অথিা মন্মর্দ্ধ োিগ্রী, িাদকদ্রিয, িদ অথিা িািাযকর িযিহারযক
উৎোমহি কযর, িাহযল িা মন্মর্দ্ধ।

•

আপমিকর এিং/অথিা অিীল শব্দ, মচত্র, সরখামচত্র, সরখাঙ্কন্ প্রদশিন্ কযর অথিা যাযি এিন্ শব্দ অথিা িাকযাংশ অন্তর্ুি ক্ত যা
মহংোত্মক, মিঘন্ েৃমষ্টকারী, সযৌন্ উেীপন্া জাগা়ে, রাজনন্মিক/োিামজকর্াযি মিিমকি ি শব্দ অথিা মচত্র অথিা এিন্ শব্দ িা
িাকযাংশ যা সকাযন্া িযমক্তর জামিগি পমরিণ্ডল, িণি, জামি, জামিগি উৎপমি, িিী়ে মিশ্বাে, সযৌন্ অমর্িুখীন্িা অথিা
প্রমিিন্ধকিার কারযণ অিিান্ন্ান্কর, এিন্ জািাকাপড, উমি অথিা অন্যান্য অলংকার পমরিান্ করা মন্মর্দ্ধ।

সকািযরর মন্যচ পযাণ্ট পরা, সপট এিং িুযকর িিযিিী এলাকা প্রদশিন্, হিার টপ/টযাঙ্ক টপ, টপ/ব্লাউজ যা িক্ষ-মির্ামজকা প্রদশিন্ কযর, খুি
সছাট শটিস্, জামল সদও়ো/মর্ির পযিন্ত সদখা যা়ে এিন্ সপাশাক, মফ্ল্প-ফ্ল্প, মহল ছাডা মিটউইন্-দয-সটা জুিা, শ়েন্কযক্ষ িযিহৃি জুিা অথিা
শরীযরর ন্ডাচডা়ে িািাদান্কারী জুিা এিং িড িরযন্র কাটা আযছ এিন্ সপাশাক, পযাণ্ট অথিা স্কাটি পরা মন্মর্দ্ধ।
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মরি রাখরিি: ছাত্রছাত্রীর রপািাক সম্পবকিি রকারিা অবিবরক্ত িিিািেী আরছ বক িা িা িািার িিয ছাত্রছাত্রী/বপিা-মািারক বিবদি ি
স্থািী়ি স্কু রের পুবিকা পযি ারোচিার িিয অিুররাি করা হরে।

রখরো়িাডসুেভ আচররণর বিবি
সখযলা়োডেুলর্ আচরণযক একটি শব্দ মদয়ে িযাখযা করা যা়ে: সম্মাি। আিাযদর মন্যজযদর প্রমি, স্কু যলর প্রমি এিং স্কু যল আগি
অমিমথযদর প্রমি েম্মান্ প্রদশিন্ করযল শুিু সয জন্যগাষ্ঠীর কাযছ একটি ইমিিাচক িািি া যা়ে িাই ন়্ে, আিাযদর স্কু যল যারা
প্রমিযযামগিািূলক মক্র়োকলাযপ অংশগ্রহণ কযর িাযদর েকযলর কাযছই সেই িািি া সপৌাঁছা়ে।
অংিগ্রহণকারীরদর দাব়িত্ব:
•

উপযুক্ত র্ার্ার িযিহার;

•

অমিমথ অথিা সহাে মহযেযি মিযরািী পক্ষযক েম্মান্ প্রদশিন্ কযরা;

•

েি েি়ে মন্যজযক মন়্েন্ত্রণ কযরা;

•

কিিকিি ার মিচার এিং মিমির িযাখযাযক িযিাদা প্রদশিন্ কযরা;

•

ইমিিাচকর্াযি সিািার স্কু যলর প্রমিমন্মিত্ব করার দাম়েত্ব গ্রহণ কযরা;

•

এিন্র্াযি কাজ কযরা যাযি দশিকযদর িযিয একটি ইমিিাচক দৃমষ্টর্মে গযড ওযঠ;

•

লডাইয়ে মন্যুক্ত েি সখযলা়োযডরা এিং পমরিিি সখযলা়োযডরা যারা প্রমিযযামগিা চলাকালীন্ সিঞ্চ এলাকার িাইযর যা়ে এিং
যাযদর িিি িান্ প্রমিযযামগিা সথযক িমহষ্কার করা হ়ে িাযদর সক্ষযত্র িাইযর িযে থাকার মিমি প্রযযাজয হযি;

•

যমদ সখলা পমরচালন্াকারী কিিকিি ার এমক্ত়োরর্ু ক্ত মির়্ে ন্াও হ়ে, িাহযলও প্রমিযযামগিার আযগ এিং পযর সখযলা়োযডরা
র্াযলা সখযলা়োডেুলর্ িযন্ার্াি প্রদশিন্ করযি এটাই প্রিযামশি। ঠাট্টা করা, লডাই করা ইিযামদ আচরণ মন্মর্দ্ধ।
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আোদা করর রাখা এিং বি়িন্ত্রণ
জুলাই 8, 2010-এ জমজি়োর সিাডি অি এডু যকশন্ জমজি়োর স্কু যল মন়্েন্ত্রণ িযিস্থার িযিহার েম্পযকি মিমি 160-5-1.35 অন্ুযিাদন্
কযরযছ। শিি ান্ুোযর DeKalb সিাডি অি এডু যকশন্ সিাডি এর একটি ন্ীমি, সডেমক্রপ্টর সকাড JGF (2) অযক্টাির 7, 2010 িামরযখ
অন্ুযিাদন্ কযরযছ যার িািযযি সেট এর মিমিগুমলর শিি পূরণ হয়েযছ। মন্যচ DeKalb এর ন্ীমিটি সদও়ো হল।

রিািি এর আোদা করর রাখা এিং বি়িন্ত্রণ সম্পবকিি িীবি
রিসবক্রপ্টর রকাি: JGF (2)
DeKalb কাউমণ্ট সিাডি অি এডু যকশন্ র্মিি হয়েযছ এিন্ ছাত্রছাত্রীযদর শারীমরকর্াযি মন়্েন্ত্রযণ রাখা েংক্রান্ত মন্রাপি প্রশােযন্র মন্ম্নমলমখি প্রমিি
িান্ মন্মদি ষ্ট কযর মদয়েযছ।
1.

জমজি়ো মডপাটিযিণ্ট অি এডু যকশন্ এর মিমি 160-5-1-.35 এর েংজ্ঞা অন্ুোযর রাো়েমন্ক মন়্েন্ত্রন্, যামন্ত্রক মন়্েন্ত্রণ অথিা প্রিণিা মন়্েন্ত্রযন্র
িযিহার DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল মডমিক্ট এ মন্মর্দ্ধ।

2.

জমজি়ো মডপাটিযিণ্ট অি এডু যকশন্ এর মিমি 160-5-1-.35 এর েংজ্ঞা অন্ুোযর আলাদা কযর রাখার পদ্ধমির িযিহার DeKalb কাউমণ্ট স্কু ল
মডমিক্ট এ মন্মর্দ্ধ।
a.

আলাদা কযর রাখার িযিয সেই েি পমরমস্থমি অন্তর্ুি ক্ত ন়্ে সযখাযন্ মড-এেকযাযলশন্ প্রযুমক্ত অথিা মন়্েন্ত্রযণ প্রমশমক্ষি একজন্ কিী
ছাত্র িা ছাত্রীর েযে একই িালািন্ধ ন়্ে এিন্ ঘযর উপমস্থি আযছন্।

b.

আলাদা কযর রাখার িযিয "টাইি-আউট" অন্তর্ুি ক্ত ন়্ে, যাযক আচরণগি হিযক্ষপ িলা হ়ে এিং যাযি ছাত্র িা ছাত্রীযক মশক্ষাগ্রহযণর

c.

মক্র়োকলাপ সথযক োিম়েকর্াযি েমরয়ে রাখা হ়ে মকন্তু যাযি ছাত্র িা ছাত্রী একটি স্থাযন্ িন্দী কযর রাখা হ়ে ন্া।
স্কু যলর অর্যন্তযর োিম়েক িমহষ্কার, আটযক রাখা, ছাত্রছাত্রীর অন্ুযরাযি সশ্রণীকযক্ষর একটি অন্য স্থাযন্ িাযক মিরাি সদও়ো অথিা
একটি পৃথক িন্ধ ন়্ে এিন্ কযক্ষ রাখার ঘটন্া আলাদা কযর রাখার অন্তর্ুি ক্ত ন়্ে।

3.

শারীমরকর্াযি মন়্েন্ত্রণ শুিু িখন্ই িযিহার করা হযি যখন্ ছাত্র িা ছাত্রী িার মন্যজর অথিা অন্যযদর িাৎক্ষমণক মিপযদর কারণ এিং সেই ছাত্র
িা ছাত্রী িু লন্ািূলকর্াযি কি মন্মিড আচরণগি হিযক্ষযপ োডা সদ়ে ন্া যার অন্তর্ুি ক্ত হল সিৌমখক মন্যদি শ অথিা অন্যান্য মড-এেকযাযলশন্
সকৌশল।
a.

শারীমরক মন়্েন্ত্রযণর িযিয এগুমল অন্তর্ুি ক্ত ন়্ে: েীমিি শারীমরক েংস্পশি এিং/অথিা ছাত্রছাত্রীযদর মন্রাপিার জন্য অন্যমদযক
পমরচালন্া, শারীমরক মন্যদি শ সদও়ো অথিা সকাযন্া দক্ষিার মশক্ষা সদও়োর েি়ে েূত্র িমরয়ে সদও়ো, িযন্াযযাগ পুন্রা়ে অন্যমদযক
পমরচামলি করা, সকাযন্া অিস্থাযন্ মন্যদি শ সদও়ো অথিা স্বািন্দয সদও়ো।

b.

c.

শারীমরক মন়্েন্ত্রণ সযেি সক্ষযত্র িযিহার করা হযি ন্া:
i.

শামিিূলক িযিস্থা অথিা শামি মহযেযি; অথিা

ii.

যখন্ ছাত্র িা ছাত্রী মন্রাপযদ মন়্েন্ত্রণ করা যাযি ন্া, অথিা

iii.

যখন্ ছাত্রছাত্রীর মশক্ষা েংক্রান্ত সরকডি এর িণিন্া অন্ুযা়েী ছাত্র িা ছাত্রীর িন্িামত্ত্বক, মচমকৎো েংক্রান্ত অথিা

শারীমরক অিস্থার কারযণ হিযক্ষযপর িযিস্থা করা উমচি হযি ন্া।
যখন্ ছাত্র িা ছাত্রী আর িার মন্যজর অথিা অযন্যর িাৎক্ষমণক েুাঁ মকর কারণ ন্া হ়ে অথিা যমদ সদখা যা়ে ছাত্র িা ছাত্রী প্রচণ্ড
যন্ত্রণা়ে আযছ, িখন্ েি শারীমরক মন়্েন্ত্রণ অমিলযম্ব েিাি করযি হযি।

4.

সকাযন্া কিী শারীমরক মন়্েন্ত্রযণর িািি প্রয়োগ করার আযগ িাাঁযক অন্ুযিামদি প্রমশক্ষণ কিিেূমচ েম্পূণি করযি হযি।
a.

অন্ুযিামদি প্রমশক্ষণ কিিেূমচযি ইমিিাচক আচরণগি হিযক্ষপ সকৌশল িারািামহকর্াযি প্রয়োগ করা হযি এিং সেই েযে প্রমিযরাি
এিং মড-এেকযাযলশন্ সকৌশল এিং মন়্েন্ত্রণও িযিহার করা হযি।

b.

প্রদি প্রমশক্ষণ েম্পযকি স্কু ল এিং কিিেূমচযি মলমখি এিং বিদুযমিন্ ন্মথপত্র এিং প্রযিযক প্রমশক্ষযণর অংশগ্রহণকারীযদর িামলকা
রাখযি হযি। এই িরযন্র ন্মথপযত্রর প্রমিমলমপ জমজি়ো মডপাটিযিণ্ট অি এডু যকশন্-সক অথিা সয সকাযন্া োিারণ িান্ুর্যক মদযি হযি।

c.

যখন্ শারীমরক মন়্েন্ত্রণ মির্য়ে প্রমশক্ষণপ্রাি কিীযদর অন্ুপমস্থমিযি সকাযন্া কিী অন্ুযিামদি প্রমশক্ষণ কিিেূমচ েম্পূণি ন্া কযর ছাত্র িা
ছাত্রীযক শারীমরকর্াযি মন়্েন্ত্রণ করযি যান্, ছাত্রছাত্রী অথিা অন্যযদর যাযি আঘাি ন্া লাযগ িার সচষ্টা কযরন্, িখন্ মিমন্ অন্য
ছাত্রছাত্রীরা উপমস্থি থাকযল িাযদর অমিলযম্ব োহাযয করার জন্য অন্ুযরাি করযিন্।
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5.

যখন্ই েম্ভি সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রীযক শারীমরকর্াযি মন়্েন্ত্রযণ রাখার ঘটন্ার ওপর অন্য একজন্ কিী অথিা প্রশােক ন্জর রাখযিন্। ছাত্র িা
ছাত্রীযক মন়্েন্ত্রণ করার প্রমিটি ঘটন্া়ে অংশগ্রহণকারী অথিা িত্ত্বািিান্কারী কিী শারীমরকর্াযি মন়্েন্ত্রণ করার ঘটন্াটি ন্মথর্ু ক্ত কযর
রাখযিন্।

6.

যখন্ই সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রীর ওপর শারীমরক মন়্েন্ত্রণ িযিহার করা হযি, িখন্ই সেই স্কু ল অথিা কিিেূমচ সযখাযন্ মন়্েন্ত্রণ করা হয়েযছ,
ছাত্রছাত্রীর মপিা-িািা অথিা আইন্েম্মি অমর্র্ািকযক একটি স্কু ল মদিযের িযিয মন়্েন্ত্রণ িযিহার করার মির্য়ে জান্াযিন্।

7.

এই ন্ীমির জন্য সকাযন্া কিীর সক্ষযত্র উপযরর অন্ুযিদ এর েংজ্ঞা অন্ুযা়েী টাইি-আউট অথিা অন্য সয সকাযন্া সশ্রণীকক্ষ পমরচালন্া পমরকল্পন্া
অথিা দৃমষ্টর্মের িযিহার মন্মর্দ্ধ ন়্ে যার অন্তর্ুি ক্ত হল সশ্রণীকক্ষ সথযক ছাত্র িা ছাত্রীর অপোরণ যা এই মিমিযি মন্মদি ষ্টর্াযি িলা সন্ই।

8.

এই ন্ীমি একজন্ কিীযক ছাত্রছাত্রীযদর িযিয িারমপট অথিা মিিকি িন্ধ করযি উপযুক্ত পদযক্ষপ সন্ও়ো সথযক মিরি রাখযি ন্া।

9.

ছাত্রছাত্রী অথিা অন্যযদর আেন্ন ক্ষমি অথিা শারীমরক আঘাি সথযক েুরমক্ষি রাখযি শারীমরক মন়্েন্ত্রযণর প্রয়োজন্ আযছ মক ন্া সে মির্য়ে
মেদ্ধান্ত সন্ও়ো এিং ছাত্রছাত্রী অথিা অন্যযদর আেন্ন ক্ষমি অথিা শারীমরক আঘাি সথযক েুরমক্ষি রাখযি প্রয়োজন্ী়ে পদযক্ষপ সন্ও়োর িি
কাজগুমল স্বািীন্ ইিা অন্ুযা়েী েম্পন্ন করযি হযি, এগুমল মিযশর্ উযেশযোিযন্র জন্য েম্পন্ন করা কাজ ন়্ে।

10.

সকাযন্া সকাযন্া সক্ষযত্র সযখাযন্ ছাত্র িা ছাত্রী িৎক্ষণাৎ মন্যজর িা অযন্যর মিপযদর কারণ হযি পাযর, সেখাযন্ স্কু ল অথিা কিিেূমচ মন্িিারণ করযি
কখন্ আইন্ িলিৎকারী এিং/অথিা জরুমর মচমকৎোর জন্য মচমকৎো কিীযদর োহাযয সন্ও়ো প্রয়োজন্। এই ন্ীমির সকাযন্া মকছু আইন্
িলিৎকারী অথিা জরুমর মচমকৎো কিীযদর কিি যিয িািাদান্ করযি ন্া।

11.

যখন্ জরুমর মচমকৎো কিী অথিা আইন্ িলিৎকারী কিীরা ছাত্র িা ছাত্রী স্কু ল অথিা কিিেূমচ সথযক েমরয়ে মন্য়ে যাযিন্, িখন্ স্কু যলর
কিিকিি া অিশযই ছাত্র িা ছাত্রী মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািকযক অমিলযম্ব জান্াযিন্।
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িারা 504 এর অিীরি ছাত্রছাত্রী এিং বপিা-মািার অবিকার সম্পবকিি রিাটিি
1973 এর পুন্িিােন্ আইযন্র 504 ন্ং িারা যাযক োিারণি “িারা 504,” িযল উযেখ করা হ়ে, হল একটি বির্িয-মিযরািী মিমিিদ্ধ
আইন্ যা িামকি ন্ যুক্তরাযের কংযগ্রে প্রণ়েন্ কযরযছ। িারা 504 এর উযেশয হল বির্িয মন্মর্দ্ধ করা এিং যাযি প্রমিিন্ধী ছাত্রছাত্রীরা
মশক্ষার েুযযাগ পা়ে এিং প্রমিিন্ধী ন়্ে এিন্ ছাত্রছাত্রীযদর েিান্ সিমন্মেট পা়ে িা মন্মিি করা।
িারা 504 েম্পযকি আরও িযথযর জন্য অথিা যমদ আপন্ার প্রশ্ন থাযক অথিা আরও েহা়েিার প্রয়োজন্ হ়ে, িাহযল অন্ুগ্রহ কযর
মডমিক্ট এর িারা এর সকাঅমডিযন্টর এর েযে মন্ম্নমলমখি ঠিকান্া়ে সযাগাযযাগ করুন্:
504 Coordinator
5829 Memorial Drive
Stone Mountain, Georgia 30083
সোন্: 678-676-1980
34 CFR অংশ 104 এ িমণিি িারা 504 এর িািিা়েন্ েম্পমকি ি প্রমিিান্গুমলযি মপিা-িািা এিং/অথিা ছাত্রছাত্রীযদর মন্ম্নমলমখি
অমিকারগুমল সদও়ো হয়েযছ:
1. আপন্ার মশশুর অমিকার আযছ প্রমিিন্ধী ন়্ে এিন্ ছাত্রছাত্রীর মশক্ষাগি প্রয়োজন্গুমল যিটা পযিাির্াযি সিটাযন্া হ়ে,
আপন্ার মশশুর িযমক্তগি মশক্ষার প্রয়োজন্গুমল পূরযণর লযক্ষয উপযুক্ত মশক্ষার অমিকারও সেইর্াযি পূরণ করা হযি। 34
CFR 104.33.
2. প্রমিিন্ধী ন়্ে এিন্ ছাত্রছাত্রীযদর ওপর এিং িাযদর মপিা-িািার ওপর সয শুিগুমল িোযন্া হ়ে, আপন্ার মশশুর অমিকার
আযছ সেই শুিগুমল ছাডা মিন্ািূযলয মশক্ষা পমরযর্িা পাও়োর। মিিাকারী এিং অন্ুরূপ িৃ িী়ে পক্ষ যারা এিন্ পমরযর্িা সদন্
যা পমরযর্িার প্রাপক কিৃি ক পমরচামলি অথিা প্রদি ন়্ে, িাযদর প্রমিিন্ধী ছাত্রছাত্রীযদর জন্য প্রদি পমরযর্িার অথি
সযাগাযন্ার বিি দাম়েত্ব সথযক ছাড সদও়ো হ়ে ন্া। 34 CFR 104.33.
3. আপন্ার মশশুর অমিকার আযছ একটি মশক্ষা পমরযিযশ (প্রামিষ্ঠামন্ক অথিা অপ্রামিষ্ঠামন্ক)প্রমিিন্ধী ন়্ে এিন্ ছাত্রছাত্রীযদর
েযে িার প্রয়োজযন্র জন্য উপযুক্ত েিিামিক পমরিাযণ অংশগ্রহণ করার। 34 CFR 104.33.
4. আপন্ার মশশুর অমিকার আযছ েুযযাগ-েুমিিা, পমরযর্িা এিং মক্র়োকলাযপর েুযযাগ সন্ও়োর যা প্রমিিন্ধী ন়্ে এিন্
ছাত্রছাত্রীযদর সদও়ো েুযযাযগর েযে িু লন্ী়ে। 34 CFR 104.33.
5. িারা 504 এর সযাগযিা মন্িিারযণর আযগ আপন্ার মশশুর িূলযা়েন্ হও়োর অমিকার আযছ। 34 CFR 104.35.
6. আপন্ার অমিকার আযছ মশশুর িূলযা়েযন্র জন্য মডমিক্ট অন্ুযরাি করযল সেই অন্ুযরাযি েম্মমি ন্া সদও়োর। 34 CFR
104.35.
7. আপন্ার অমিকার আযছ এটা মন্মিি করার যাযি িূলযা়েন্ পদ্ধমি, যার িযিয পরীক্ষাও থাকযি পাযর, 34 CFR 104.35
এর শিি গুমল সিযন্ চযল।
8. আপন্ার এটা মন্মিি করার অমিকার আযছ যাযি মডমিক্ত মিমর্ন্ন েূত্র সথযক প্রাি িথযযক উপযুক্ত িযল মিযিচন্া কযর, যার
অন্তর্ুি ক্ত হযি পাযর স্বার্ামিক কুশলিা এিং অমজিি কৃ মিযত্বর পরীক্ষা, সগ্রড, মশক্ষক-মশমক্ষকার েুপামরশ এিং পযিযিক্ষণ,
শারীমরক অিস্থা, োিামজক এিং োংস্কৃ মিক সপ্রক্ষাপট, মচমকৎোর সরকডি, এিং মপিা-িািার েুপামরশ। 34 CFR 104.35.
9. আপন্ার এটা মন্মিি করার অমিকার আযছ যাযি সেেযিণ্ট েংক্রান্ত মেদ্ধান্ত এিন্ একদল িযমক্ত সন্ন্, যার অন্তর্ুি ক্ত হযিন্
আপন্ার মশশু, িূলযা়েন্ সথযক প্রাি, সেেযিণ্ট এর মিমর্ন্ন মিকল্প, এিং েিযচয়ে কি মন়্েন্ত্রণ আযছ এিন্ পমরযির্ এিং
িু লন্ী়ে েুযযাগ-েুমিিা েম্পযকি জাযন্ন্ এিন্ িযমক্তরা। 34 CFR 104.35.
10. যমদ আপন্ার মশশু িারা 504 এর অিীযন্ সযাগয হ়ে, িাহযল িার অমিকার আযছ মকছু েি়ে পর পযর পুন্িূিলযা়েন্ পাও়োর
যার অন্তর্ুি ক্ত হল সেেযিণ্ট এর সকাযন্া িাৎপযিপূণি পমরিিি যন্র আযগ। 34 CFR 104.35.
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11. আপন্ার মশশুর শন্াক্তকরণ, িূলযা়েন্ এিং সেেযিণ্ট মির্য়ে মডমিক্ট এর সকাযন্া পদযক্ষযপর আযগ আপন্ার অমিকার আযগ
অমগ্রি সন্াটিশ পাও়োর। 34 CFR 104.36.
12. আপন্ারা অমিকার আযছ আপন্ার মশশুর মশক্ষা েংক্রান্ত সরকডি পরীক্ষা কযর সদখার। 34 CFR 104.36.
13. আপন্ার মশশুর শন্াক্তকরণ, িূলযা়েন্ অথিা মশক্ষা েংক্রান্ত সেেযিণ্ট েম্পযকি মডমিক্ট এর সকাযন্া পদযক্ষপ মির্য়ে মন্রযপক্ষ
শুন্ামন্র অমিকার আপন্ার আযছ। শুন্ামন্যি মপিা-িািার অংশগ্রহণ এিং উমকলযক মদয়ে প্রমিমন্মিযত্বর েুযযাগও এর
অন্তর্ুি ক্ত। 34 CFR 104.36.
14. অন্ুযরািোযপযক্ষ এই সন্াটিশ এিং মডমিক্ট এর মন্রযপক্ষ শুন্ামন্ পদ্ধমির প্রমিমলমপ পাও়োর অমিকার আপন্ার আযছ। 34
CFR 104.36.
15. যমদ আপমন্ মন্রযপক্ষ শুন্ামন্ কিিকিি ার মেদ্ধাযন্তর েযে একিি ন্া হন্ (স্কু ল সিাডি এর েদেয এিং অন্যান্য মডমিক্ট কিীযদর
মন্রযপক্ষ শুন্ামন্ কিিকিি া মহযেযি গণয করা হ়ে ন্া)িাহযল মডমিক্ট এর মন্রযপক্ষ শুন্ামন্ পদ্ধমি অন্ুযা়েী আপন্ার অমিকার
আযছ সেই মেদ্ধাযন্তর পুন্মিিযিচন্ার জন্য অন্ুযরাি করার। 34 CFR 104.36.
16. সয সকাযন্া েি়ে িামকি ন্ যুক্তরাযের মডপাটিযিণ্ট অি এডু যকশন্স্ অমেে ের মেমর্ল রাইটস্ এর কাযছ আপন্ার একটি
অমর্যযাগ দায়ের করার অমিকার আযছ।
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িারা 504 এর পেবি সংক্রান্ত বিরাপত্তা িযিস্থা
এক িিরর:
িারা 504 এর অিীযন্ মশশুর শন্াক্তকরণ, িূলযা়েন্ অথিা মশক্ষাগি সেেযিণ্ট মির্য়ে মডমিক্ট কিৃি ক গৃহীি পদযক্ষপ অথিা মন্মি়ে থাকার কারযণ
সয সকাযন্া ছাত্র িা ছাত্রী, মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািক ("ন্ামলশকারী") একটি মন্রযপক্ষ শুন্ামন্র জন্য অন্ুযরাি করযি পাযরন্। মন্রযপক্ষ শুন্ামন্র
অন্ুযরাি মলমখির্াযি মডমিক্ট এর িারা 504 সকাঅমডিযন্টর এর কাযছ করযি হযি; িযি, ন্ামলশকারী যমদ মলমখির্াযি শুন্ামন্র অন্ুযরাি করযি
িযথি হ়ে, িাহযল িাাঁর জন্য মন্রযপক্ষ শুন্ামন্র িযিস্থা করার দাম়েত্ব সথযক মডমিক্ট সরহাই পাযি ন্া যমদ িারা 504 এর সকাঅমডিযন্টর এর িািযযি
ন্ামলশকারী মন্রযপক্ষ শুন্ামন্র জন্য সিৌমখক অন্ুযরাি জান্ান্। শুন্ামন্ জন্য মলমখি অন্ুযরাি েম্পূণি করযি িারা 504 এর সকাঅমডিযন্টর
ন্ামলশকারীযক োহাযয করযিন্।

শুিাবির িিয অিুররাি:
শুন্ামন্র জন্য অন্ুযরাযির অন্তর্ুি ক্ত হযি মন্ম্নমলমখিগুমল:

A. ছাত্র িা ছাত্রীর ন্াি;
B. ছাত্র িা ছাত্রীর িামডর ঠিকান্া;
C. সয স্কু যল ছাত্র িা ছাত্রী পডাযশান্া করযছ;
D. সয মেদ্ধাযন্তর জন্য শুন্ামন্ হযি;
E. পুন্মিিযিচন্ার জন্য অন্ুযরাি করার কারণ;
F. ন্ামলশকারী কিৃি ক প্রিামিি েিািান্; এিং
G. ন্ামলশকারীর ন্াি এিং সযাগাযযাযগর িথয
শুন্ামন্র জন্য ন্ামলশকারীর অন্ুযরাি পাও়োর দশটি (১০) কিিমদিযের িযিয িারা 504 এর সকাঅমডিযন্টর মলমখির্াযি শুন্ামন্র অন্ুযরাযির
প্রামিস্বীকার করযিন্ এিং শুন্ামন্র েি়ে এিং স্থান্ মস্থর করযিন্। যমদ শুন্ামন্র জন্য মলমখি অন্ুযরাযির িযিয উপযরাক্ত প্রয়োজন্ী়ে িথয ন্া থাযক,
িাহযল িারা 504 এর সকাঅমডিযন্টর ন্ামলশকারীযক সেই মন্মদি ষ্ট িথয েম্পযকি জান্াযিন্ যা অন্ুযরািটি েম্পূণি করার জন্য প্রয়োজন্। শুন্ামন্র
অন্ুযরাযির িযিয যিক্ষণ পযিন্ত ন্া উপযরাক্ত েি প্রয়োজন্ী়ে িথয অন্তর্ুি ক্ত হ়ে, িিক্ষণ েি়েেূমচ এিং প্রমক্র়ো স্থমগি রাখা হযি।

মিযস্থিা:
িাাঁর শুন্ামন্র অন্ুযরাযি ন্ামলশকারী সযেি মির়্ে েম্পযকি মিিামরি জান্াযিন্ সেই মির়্েগুমলর েিািাযন্র জন্য মডমিক্ট িিযস্থিার েুযযাগ মদযি
পাযর। িিযস্থিা সস্বিাপ্রেূি এিং ন্ামলশকামর ও মডমিক্ট উর়্েযকই অংশগ্রহযণর জন্য েম্মি হযি হযি। প্রয়োজযন্ একটি আন্ুষ্ঠামন্ক শুন্ামন্র
েি়েেীিা মন্িিারযণর জন্য একটি ছাড েংক্রান্ত েিি-এ অিশযই স্বাক্ষর করযি হযি। ন্ামলশকারী সয সকাযন্া েি়ে িিযস্থিার েিামির জন্য অন্ুযরাি
করযি পাযরন্। যমদ সকাযন্া চু মক্ত ছাডাই িিযস্থিা েিাি করা হ়ে, িাহযল শুন্ামন্র জন্য আর সকাযন্া অন্ুযরাি ছাডাই মডমিক্ট একটি মন্রযপক্ষ
শুন্ামন্ পমরচালন্ার জন্য পদ্ধমি অন্ুেরণ করযি।

শুিাবি পেবি:

A. িারা 504 এর সকাঅমডিযন্টর একজন্ মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি ার োহাযয সন্যিন্ মযমন্ ন্ামলশকারীর শুন্ামন্র অন্ুযরাি পাও়োর পযর
45টি কযাযলণ্ডার মদিযের িযিয শুন্ামন্ পমরচালন্া করযি যমদ ন্া ন্ামলশকারী পূযিিই অন্যর্াযি একিি হন্ অথিা মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া
কিিকিি া ন্ামলশকারীযক চামলয়ে যাও়োর অন্ুিমি সদন্।

B. ন্ামলশকারী অথিা মডমিক্ট উপযুক্ত কারণ সদখাযল, মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি া িাাঁর মন্যজর স্বািীন্ মেদ্ধান্ত অন্ুোযর চামলয়ে যাও়োর
মন্যদি শ সদযিন্ অথিা ন্িু ন্ শুন্ামন্র িামরখ িাযি করযিন্। চামলয়ে যাও়োর অন্ুযরাি মলমখির্াযি মদযি হযি এিং অন্য পযক্ষর কাযছ
প্রমিমলমপ পাঠাযি হযি।
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C. শুন্ামন্র আযগ ন্ামলশকারী মশশুর মশক্ষা েংক্রান্ত সরকডি পরীক্ষা কযর সদখার েুযযাগ পাযিন্।
D. ন্ামলশকারী শুন্ামন্যি িাাঁর মন্যজর খরযচ আইমন্ সকৌাঁেুমলযক মদয়ে প্রমিমন্মিত্ব করাযন্ার েুযযাগ পাযিন্ এিং শুন্ামন্যি অংশগ্রহণ, কথা
িলা, োক্ষীযদর পরীক্ষা করা এিং িথয উপমস্থি করার েুযযাগ পাযিন্। যমদ শুন্ামন্যি আইমন্ সকৌাঁেুমল ন্ামলশকারীর হয়ে প্রমিমন্মিত্ব
কযরন্, িাহযল মিমন্ অিশযই শুন্ামন্র 10টি কযাযলণ্ডার মদিে আযগ িারা 504 এর সকাঅমডিযন্টরযক মলমখির্াযি জান্াযিন্। আইমন্
সকৌাঁেুমল কিৃি ক প্রমিমন্মিযত্বর মির্য়ে িারা 504 এর সকাঅমডিযন্টরযক মলমখির্াযি জান্াযি িযথি হযল িা শুন্ামন্ চামলয়ে যাও়োর উপযুক্ত
কারণ িযল গণয করা হযি।

E. ন্ামলশকারী সকাযন্া দামি করযল িা প্রিাণ করার দাম়েত্ব িাাঁর ওপর িিি াযি। পমরমস্থমি অথিা আইন্ অন্ুোযর যমদ উপযুক্ত িযল মিযিমচি
হ়ে, িাহযল মন্রযপক্ষ শুন্ামন্ কিিকিি া মডমিক্টযক দামির মির্য়ে িার অিস্থান্/মেদ্ধাযন্তর পক্ষ েিথিন্ করার মন্যদি শ মদযি পাযরন্(অথিাৎ
একজন্ প্রাপক একটি প্রমিিন্ধী ছাত্র িা ছাত্রীযক মন়্েমিি মশক্ষা পমরযিযশ রাখযিন্ যা প্রাপক কিৃি ক পমরচামলি, যমদ ন্া প্রাপক সদখাযি
পাযরন্ সয মন়্েমিি পমরযিযশ অন্ুপূরক েহা়েক েরজ্ঞাি এিং পমরযর্িা মদয়ে ওই িযমক্তর মশক্ষা েযন্তার্জন্কর্াযি অজিন্ করা েম্ভি ন়্ে।
34 C.F.R. §104.34). মডমিক্ট এর এক িা একামিক প্রমিমন্মি, যাাঁরা উমকল হযি পাযরন্, োক্ষযপ্রিাণ এিং োক্ষীযদর উপমস্থি করার
জন্য শুন্ামন্যি উপমস্থি থাকযিন্, ন্ামলশকারীর মিিৃমির উির সদযিন্ এিং পযিাযলাচন্া কিিকিি ার প্রযশ্নর উির সদযিন্।

F. মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি ার োক্ষীযদর িলিন্ািা পাঠাযন্ার অমিকার সন্ই,োক্ষযপ্রিাণ েম্পমকিি কযঠার মিমি শুন্ামন্যি প্রযযাজয হযি
ন্া। মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি ার প্রাক-শুন্ামন্ মন্যদি শািলী জামর করার ক্ষিিা থাকযি যার অন্তর্ুি ক্ত হযি পাযর উর়্ে পক্ষযক ন্মথপত্র
এিং সযেি োক্ষীরা উপমস্থি থাকযি িাযদর ন্াযির আদান্প্রদাযন্র জন্য মন্যদি শ সদও়ো।

G. মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি া মন্িিারণ করযিন্ মন্র্িরযযাগযিা এিং প্রািামণকিার িূযলযর মন্মরযখ সকান্ োক্ষযপ্রিাণযক কিটা গুরুত্ব মদযি
হযি।

H. জন্োিারণ শুন্ামন্যি উপমস্থি থাকযি পারযিন্ ন্া।
I. শুন্ামন্র মির়্ে সেই েি মির্য়ের িযিয েীিািদ্ধ থাকযি যা শুন্ামন্র জন্য মলমখি অথিা সিৌমখকর্াযি অন্ুযরাি করা হয়েযছ।
J. উর়্ে পক্ষ েরােমর িাযদর ডাকা োক্ষীযদর প্রশ্ন করযি। অন্য পযক্ষর োক্ষীযদর পািা সজরা করা যাযি। িাাঁর স্বািীন্ মেদ্ধান্ত অন্ুযা়েী
মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি া োক্ষীযদর আরও পরীক্ষা করা অথিা সজরা করার অন্ুিমি মদযি পাযরন্।

K. মডমিক্ট এর িযয়ে মিিৃমিগুমলর সকাটি মরযপাটিিং অথিা অমডও সরকমডিং এর োহাযযয সরকডি করা হযি। শুন্ামন্ েম্পমকিি েি ন্মথপত্র
মডমিক্ট এর কাযছ থাকযি।

L. যমদ আইযন্র অন্যরকি শিি ন্া থাযক, িাহযল মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি া মডমিক্ট কিৃি ক গৃহীি পদযক্ষপযক েিথিন্ করযিন্ যমদ ন্া
ন্ামলশকারী প্রিাণ করযি পাযরন্ সয োক্ষযপ্রিাযণর আমিকয িাাঁর দামিযক েিথিন্ করযছ।

M. যমদ অন্ুপমস্থমির িযাপাযর অমগ্রি ন্া জামন্য়ে এিং মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি ার অন্ুিমি ন্া মন্য়ে ন্ামলশকারী পূিিমন্িিামরি শুন্ামন্যি
উপমস্থি হযি িযথি হন্ অথিা েঠিক কারণ দশিাযন্া হ়ে, িাহযল িার িািযযি মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি ার োিযন্ িযমক্তগির্াযি
উপমস্থি হও়োর দা়ে এডাযন্া যাযি ন্া।

বসোন্ত:
শুন্ামন্ পমরচালন্ার িামরযখর কুব়ি (20) কযাযলন্ডর মদিযের িযিয মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি া মলমখি মেদ্ধান্ত জামর করযিন্। মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া
কিিকিি া কিৃি ক গৃহীি মেদ্ধাযন্তর িযিয আমথিক ক্ষমি অথিা উমকযলর মে সদও়োর মির়্েগুমল অন্তর্ুি ক্ত হযি ন্া।

পুিবিি রিচিা:
যমদ আপমন্ মন্রযপক্ষ পযিাযলাচন্া কিিকিি ার মেদ্ধান্ত েম্পযকি েন্তুষ্ট ন্া হন্, িাহযল সয সকাযন্া পক্ষ পুন্মিিিচন্ার অমিকার প্রয়োগ করযি পাযরন্,
আমপল, পদযক্ষপ গ্রহযণর কারণ অথিা দামি যা িাাঁযদর প্রাপয িিি িাযন্ চালু এিন্ সেট অথিা সেডাযরল এর মিমি অথিাপ্রমিিান্ অন্ুযা়েী সেগুমল
প্রয়োগ করযি পাযরন্।
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মিযশর্ মশক্ষা: অমিকার ও দাম়েত্ব সিাোর সক্ষযত্র িা-িািার জন্য মন্যদি মশকা
মিযশর্ মশক্ষা েংক্রান্ত অমিকার ও দাম়েত্ব িুেযি আপন্ার োহাযযযর জন্য এই গাইডটি বিমর হয়েযছ। মিযশর্ মশক্ষার িযাপাযর জমজি়ো
সেট সিাডি অি এডু যকশন্ (মজএ. মিমড. অি এডু ক. আর.) এিং ইমন্ডমর্জু়োলে উইদ মডজএমিমলটিজ এডু যকশন্ অযাক্ট (আইমডইএ)এর সপযরন্টে’ রাইট-এ যা সলখা আযছ িার পমরিযিি এটা িযিহার করা উমচি ন়্ে। (মজএ. মিমড. এডু ক. আর. 160-4-7-.09
প্রমেমডউরাল সেেগাডিে/সপযরন্টে’ রাইটে সদখুন্) জমজি়ো সপযরন্টে’ রাইটে-এর পূণি েংস্করণ সদখযি হযল অন্ুগ্রহ কযর জমজি়ো
মশক্ষামির্াযগর ওয়েিোইট www.gadoe.org খুলুন্ এিং মন্িিাচন্ করুন্ অমেে ও মডমর্শন্, এরপর কামরকুলাি ও ইন্িাকশন্,
িারপর সস্পশাল এডু যকশন্ োমর্ি যেে অযান্ড োযপাটি। িা-িািার অমিকার খুাঁজযি হযল আপন্াযক এরপর সদখযি হযি মডেমপউট
মরজমলউশন্ অথিা েযামিমল এন্যগজযিন্ট ইন্েরযিশন্ অযান্ড মরযোযেিে। এই অমিকাযরর পূণি েংস্করণ মিমর্ন্ন র্ার্া়ে উপলব্ধ এিং
মর্মডয়ো েিিযাযটও রয়েযছ। এই োরন্ীটি সপযরন্টাল প্রমেমডউরাল সেেগাডিযের েংমক্ষি গাইড। আইমডইএ-এর অিীযন্
থাকা সপযরন্টাল রাইটযের েম্পুণি িামলকা সদখযি হযল আপন্ার েু যডন্ট’ে সকে িযাযন্জাযরর োযথ সযাগাযযাগ করুন্
অথিা
সদখুন্ঃ
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-EducationServices/Documents/Parents%20Rights/Parents_Rights_English%20r%201-14.pdf.

ররকিি:

মূেযা়িি পেবি:

• আপন্ার মশশুর মশক্ষার সরকডি সদখার অমিকার আপন্ার আযছ।

• আপন্ার মশশুর অমিকার আযছ সয িার অোিথিয আযছ মক ন্া এিং মিযশর্
মশক্ষা এিং/অথিা এই েংক্রান্ত পমরযর্িার প্রয়োজন্ মক ন্া িা মন্ণিয়ের জন্য
পূণিাে িূলযা়েন্ করাযন্ার ।

• আপমন্ চাইযল আপন্াযক সরকযডির অন্ুিাদ কযর সদও়ো হযি অথিা িযাখযা কযর
সদও়ো
• যমদ আপন্ার িযন্ হ়ে সকাযন্া মকছু আপন্ার মশশুর সরকযডি থাকা উমচি ন়্ে িাহযল
আপমন্ অন্ুযরাি করযি পাযরন্ সরকযডির মকছু অংশ পমরিিি ন্ করযি িা েমরয়ে মন্যি।
• িথয, িন্তিয, উপাি অথিা এই েংক্রান্ত মলমখি মকছু মশশুর সরকযডি েংযযাজন্ করার
অমিকার আপন্ার আযছ।
• ইমন্ডমর্জুলাইজড এডু যকশন্ সপ্রাগ্রাি (আইমপ) এিং/অথিা আপন্ার মশশুর অন্যান্য
সরকযডির কমপ আপমন্ চাইযি ও েংগ্রহ করযি পাযরন্। স্কু ল মডমিক্ট কমপর জন্য িাশুল
চাইযি পাযর মকন্তু অন্ুেন্ধান্ িা িথয সদও়োর জন্য িাশুল চাইযি পাযর ন্া।

• আপন্ার মলমখি েম্মমিযি, আপমন্ আপন্ার পমরযপ্রমক্ষযি সকাযন্া িযমক্তযক দাম়েত্ব মদযি
পাযরন্ সরকডি অন্ুেন্ধান্ ও িূলযা়েযন্র জন্য।

• আপন্ার মশশুর েংশ়েিূলক অোিযথিযর েি সক্ষত্র িূলযা়েযন্র অমিকার আপন্ার
আযছ।
• স্কু ল মডমিক্টযক আইমডইএ এিং জমজি ়ো সস্পশাল এডু যকশন্ রুলে-এর পদ্ধমি
অন্ুযা়েী আপন্ার মশশুর পরীক্ষা মন্যি হযি।
• িূলযা়েযন্ অিশযই একটির সিমশ পরীক্ষা থাকযি, এিং সেই পরীক্ষাগুমল হযি এিন্
র্ার্া়ে যা মশশু োিারণি িযিহার কযর, যমদ ন্া অমর্র্ািক ও স্কু ল
অন্যমকছু যি েহিি হ়ে, এিং প্রমি মিন্ িছযর অন্তি একিার পরীক্ষা মন্যি
হযি।

• েক্ষিিা এিং পুন্িূল
ি যা়েযন্ আপন্ার মশশুর কী কিিেূমচ ও পমরযর্িা প্রয়োজন্ সেই
েংক্রান্ত মেদ্ধাযন্ত আপমন্ জমডি থাকযিন্।

িরথযর রগাপিী়িিা:

িূযিিম সীমািে পবররিি:

• আপন্ার মশশুর বশমক্ষক মরযপাটি সগাপন্ী়ে।

• আপন্ার মশশুর সশ্রমণকযক্ষ সশখার এিং অোিথিযহীন্ অন্যান্য মশশু যারা েিান্
ি়েে ও িযরর িাযদর েযে স্কু যলর েি কিিেূমচ ও মক্র়োকলাযপ অংশ সন্ও়োর
অমিকার আযছ, যা আপন্ার মশশুর জন্য উপযুক্ত।

• শুিুিাত্র আপন্ার মশশুর সরকযডির কমপ আপমন্ চাইযি পাযর।
• আপন্ার মশশুর েযে সযেি স্কু লকিী থাযকন্ িাাঁরাই আপন্ার মশশুর সরকডি
সদখযিন্ এিং এজন্য আপন্ার েম্মমির প্রয়োজন্ সন্ই।

• স্কু ল মডমিক্ট কিী অিশযই িযিস্থা ও পমরিাজি ন্ করযিন্ যাযি আপন্ার মশশু
স্কু যলর েিি কিিেমূ চ ও মক্র়োকলাযপ সযাগ মদযি পাযর যা িার জন্য উপযুক্ত।

• আপন্ার েম্মমি ছাডা আর সকউ আপন্ার মশশুর সরকডি সদখযি পাযি ন্া।
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স্বািীি মূেযা়িি:
• যমদ আপমন্ স্কু যলর িূলযা়েযন্ েম্মি ন্া হন্, আপমন্ িযমক্তগি িা
সকাযন্া সপশাদার িূলযা়েন্কারীযক মদয়ে মযমন্ স্কু ল মডমিযক্ট মন্যুক্ত
মশশুর পরীক্ষা করাযি পাযরন্। এই অমিকার িযিহার করযি হযল
অিলম্বন্ করযি হযি িা জান্যি স্কু ল কিৃি পযক্ষর েযে সযাগাযযাগ

সাররারগট রপররন্টস:
েরকামর খরযচ,
ন্ন্, আপন্ার
কী পদ্ধমি
করুন্।

• অন্ুযরাযির মর্মিযি স্কু ল মডমিক্ট অমি অিশযই আপন্াযক স্বািীন্ িূলযা়েন্কারীর
একটি িামলকা সদযি যাযি আপন্ার মশশুর পরীক্ষা সন্ও়োর জন্য আপমন্
একজন্যক মন্িিাচন্ করযি পাযরন্।
• স্বািীন্ িূলযা়েন্কারীর েলােল অিশযই মিযিচন্া করযি স্কু ল মডমিক্ট।

• যখন্ স্কু ল মডমিক্ট মশশুর -িা িািাযক রাযজযর সকাযন্া ও়োযডি খুাঁযজ পাযি ন্া,
স্কু ল মেযেি একজন্ োযরাযগট (পমরিিি ) সপযরন্টযক মন্যুক্ত করযি মযমন্ মিযশর্
মশক্ষা পমরযর্িার জন্য সকাযন্া িূলযা়েন্, বিঠক অথিা বশমক্ষক মেদ্ধাযন্তর সক্ষযত্র
মশশুটির অমিকার ও স্বাযথি মশশুটির প্রমিমন্মিত্ব করযিন্।
• োরাযগট সপযরন্ট মিযশর্ প্রমশক্ষণ পাযিন্ এিং আইইমপ /অন্যান্য বিঠযক
েম্মমিপ্রদান্ কযর ও অংশগ্রহণ কযর িািামপিার র্ূ মিকা পালন্ করযিন্।

• সকাযন্া পডু়োর মিযশর্ মশক্ষার সক্ষযত্র োযরাযগট সপযরযন্টর োিারণ সপযরযন্টর
িযিাই অমিকার ও দাম়েত্ব আযছ।

• এই পরীক্ষার েলােল িযিহার করযি আইইমপ দল এটা মন্ণি়ে করযি সয
আপন্ার মশশুর অোিথিযিা রয়েযছ মকন্া এিং িার জন্য মিযশর্ মশক্ষা প্রয়োজন্
আযছ মক ন্া।

বিজ্ঞবি / অবভভািরকর অংিগ্রহণ:

অবভরযাগ, মিযস্থিা, শুিাবি:

• আপন্াযক আপন্ার মপিািািার অমিকার েম্বযন্ধ অিমহি করা আিশযক।

• আপমন্ যমদ স্কু ল কিৃ পক্ষ োরা আপন্ার মশশুর জন্য মন্িিামরি কাযিক্রযির
োযথ একিি ন্া হন্ িাহযল িিযস্থিার িা যথাযথ প্রমক্র়ো শুন্ামন্ চাইিার
অমিকার আযছ।

• আপন্ার মশশুর সযাগযিা, পুন্রা়ে িূলযা়েন্, IEP ের্ার জন্য এই ের্া়ে
আপন্াযক আিন্ত্রণ জান্াযন্া আিশযক।
• আপন্াযক আপন্ার মশশুর মশক্ষাগি কাযিক্রযির েিি ন্মথর কমপ সদও়ো হযি
এিং আপন্াযক সেগুমল িযাখযাও করা হযি।
• কমপ আপন্ার স্থান্ী়ে র্ার্া, সব্রইল, িা প্রিীকী র্ার্া়ে িযাখযা করা হযি।
প্রয়োজন্ হযল স্কু ল কিৃ পক্ষ অন্ুিাদক িা সদার্ার্ী প্রদান্ করযি।
• আপন্াযক আপন্ার মশশুর মিযশর্ মশক্ষা েংক্রান্ত মেদ্ধান্ত গ্রহণ েংক্রান্ত সকাযন্া
বিঠযক অংশগ্রহযণর েুযযাগ অিশযই সদও়ো হযি ।
• আপন্াযক অিশযই আিন্ত্রণ জান্াযন্া হযি এিন্ বিঠযক যা আপন্ার মশশুর
অোিথিয, িূলযা়েন্, পুন্িূল
ি যা়েন্, সেেযিন্ট এিং িার আইইমপ ও এর কন্যটন্ট
েম্পমকি ি আযলাচন্ার জন্য হযি।
• আপন্ার অমিকার আযছ আইইমপ বিঠযক সযাগ সদিার যা আপন্ার ও আইইমপ
েদেযযদর পারস্পমরক েম্মমিযি েুমিিিযিা েি়ে ও স্থাযন্ করা হযি।

• সকাযন্া আইইমপ বিঠযক আপন্ার মশশুর আইইমপ দযলর সকাযন্া

েদযেযর
সযাগদাযন্র সক্ষযত্র ছাড সদও়োর িা ন্া সদও়োর অমিকার আযছ আপন্ার।
আপন্ার েম্মমি ছাডা স্কু ল মডমিক্ট একজন্ প্রয়োজন্ী়ে েদেযযক েমরয়ে মদযি
পাযর ন্া।

• স্কু ল কিৃ পক্ষও িিযস্থিা িা একটি যথাযথ প্রমক্র়ো শুন্ামন্র জন্য অন্ুযরাি করযি
পাযরন্।
• িিযস্থিা মন্িিামরি হিার আযগ মপিািািা ও স্কু ল কিৃ পক্ষ উর়্েযক িিযস্থিার
িযাপাযর েম্মি হযি হযি।
• যখন্ আপমন্ একটি যথাযি শুন্ামন্র অন্ুযরাি কযরন্, আপন্ার এই সরজলুযশন্
অমিযিশযন্ অংশগ্রযণর অমিকার আযছ যা এই প্রমক্র়োর েিেযার েিািাযন্
মপিািািা এিং স্কু লযক একটি েুযযাগ প্রদান্ কযর ও যার িািযযি মপিািািা এিং
কিৃ পক্ষ শুন্ামন্র প্রমক্র়ো এমডয়ে মশশুযক িাৎক্ষমণক েুমিিা প্রদান্ করযি পাযর।
• যখন্ আপমন্ উপযুক্ত পদ্ধমি শুন্ামন্র জন্য অন্ুযরাি কযরযছন্, আপন্ার অমিকার
আযছ অযাডমিমন্যিটির্ ল জাজ (এএলযজ) /শুন্ামন্ আমিকামরক োরা
পমরচামলি মন্রযপক্ষ শুন্ামন্ পদ্ধমি সিযছ সন্ও়োর।
• আইমডইএ অথিা জমজি ়ো সস্পশাল এডু যকশন্ রুল েংক্রান্ত সকাযন্া েংশ়ে, েিেযা
অথিা অেম্মমির িযাপাযর িদন্ত করার জন্য আপমন্ জমজি ়োর মশক্ষা মির্াযগ
মলমখি অমর্যযাগ দায়ের করযি পাযরন্।
মডমর্েন্ ের সস্পশাল এডু যকশন্
োমর্ি যেে অযান্ড োযপাটিযে আপন্ার অমর্যযাগ েযাক্স করযি পাযরন্ 404-6516457 (েযাক্স) ন্ম্বযর অথিা মন্ম্নমলমখি ঠিকান্াযি মচঠি পাঠাযি পাযরন্ঃ
মডমর্েন্ ের সস্পশাল এডু যকশন্ োমর্ি যেে অযান্ড োযপাটিে অযাট 1871 টু ইন্
টাও়োর ইে, 205 সজেযে মহল সযআর. োইর্ এেই, আটলান্টা, মজএ 30334.
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সম্মবি:

িৃঙ্খো পেবি ও অবিকার :

• আপন্ার েম্মমি/ো়ে ছাডা মশশুর পরীক্ষা িূলযা়েন্ অথিা পুন্িূযি লা়েন্ স্কু ল
করযি পাযর ন্া।

• যখন্ প্রমিিন্ধীমশশুর িযিহার লক্ষয কযর আইইমপ টিি অন্য িযিস্থা এিং/অথিা
মশক্ষাদাযন্র পদ্ধমি অন্ুেন্ধান্ করযছ িখন্ পডু়োটিযক মশমক্ষি করার জন্য স্কু ল
মেযেযির উমচি কয়েকটি ন্ীমিমন়্েি অন্ুেরণ করা।

• আপন্ার েম্মমি/ ো়ে ছাডা স্কু ল আপন্ার মশশুযক মিযশর্ মশক্ষা়ে যুক্ত করা
অথিা আপন্ার মশশুর সপ্রাগ্রাি সেেযিযন্ট িদল করযি পাযর ন্া।
• স্কু ল মডমিক্ট আইন্ োরা মচমিি মন্মদি ষ্ট িযমক্তর সক্ষত্র িযমিযরযক আপন্ার
েম্মমি/ ো়ে ছাডা আপন্ার মশশুর সরকডি প্রকাশ করযি পাযর ন্া ।
• আপন্ার েম্মমি/ ো়ে ন্া সদও়োর অমিকার আযছ।

• একিার েম্মমি সদও়োর পর মিযশর্ মশক্ষা ও এই েংক্রান্ত পমরযর্িা়ে আপন্ার
েম্মমি মেমরয়ে সন্ও়োর অমিকার আপন্ার আযছ; আপন্াযক এটা মলমখির্াযি
করযি হযি। েম্মমি মেমরয়ে সন্ও়োর অথি হল আপন্ার মশশু আর সকাযন্া
মিযশর্ মশক্ষা পমরযর্িা গ্রহণ করযি ন্া।

প্রাইরভট স্কু ে রেসরমন্ট :
• যমদ আপমন্ আপন্ার েন্তান্যক সকাযন্া সিেরকামর স্কু যল র্মিি করযি চান্,
আপন্ার অংশ সন্ও়ো সশর্ আইইমপ বিঠযক স্কু ল আমিকামরকযদর আপন্ার ইযি
জান্াযি হযি এিং েরকামর কিিেূমচ েম্পযকি আপন্ার েংশ়ে িযাখযা করযি হযি।

• স্কু ল মেযেযির

সিেরকামর স্কু যলর িাশুল সদও়ো আিশযক ন়্ে যমদ ন্া বশমক্ষক
িূলযা়েযন্র িািযযি সকাযন্া পডু়োর মিযশর্ বশমক্ষক প্রয়োজন্ সিটাযি স্কু ল মডমিক্ট
মিন্ািূযলয উপযুক্ত েরকামর মশক্ষার প্রিাি কযর এিং যা আইইমপর অন্তর্ুি ক্ত।

• যখন্ মশশু, পডু়ো অথিা স্কু লকিীর েম্ভািয মিপযদর আশঙ্কা থাযক স্কু ল িখন্
পডু়োযদর মিকল্প কিিেূমচযি েমরয়ে মদযি পাযর।
• িযিস্থা যাই সহাক ন্া সকন্, আপন্ার মশশুযক অিশযই মিন্ািূযলয েরকামর মশক্ষার
িযিস্থা মদয়ে যাযি স্কু ল মডমিক্ট।
• এই িযিস্থা অিশযই আপন্ার মশশুযক পমরযর্িা গ্রহযণ েক্ষি করযি যা িাযক িার
আইইমপ-সি লক্ষয ও উযেশয অজি যন্ োহাযয কযর।
• িাদক, অযালযকাহল, অযস্ত্রর মিমিমন়্েি র্ে অথিা স্কু যলর অন্যান্য মিমি র্ে
করযল শামি হযি পাযর।

• এই অমিকার আপন্াযক, আপন্ার মশশুযক এিং স্কু ল মেযেিযক প্রমিরক্ষা সদ়ে।

রযাগারযাগ :

• যখন্ আপন্ার মশশুর মশক্ষা মন্য়ে আপমন্ উমেি, িখন্ স্কু ল মপ্রমিপাল অথিা
মিযশর্ মশক্ষা আমিকামরকযক এটা িলা খুি গুরুত্বপূণ।
ি
• যমদ আপন্ার আরও োহাযয প্রয়োজন্ হ়ে, সপযরন্ট ও অযাডযর্াযকমে গ্রুপ আযছ
যাযদর সথযক আপমন্ োহাযয সপযি পাযরন্। িথয অথিা ন্াযির িামলকার জন্য
স্কু লযক িলুন্। এইেযে আপমন্ সযাগাযযাগ করযি পাযরন্ সপযরন্ট টু সপযরন্ট অে
জমজি ়োর োযথ যাযদর কাযছ সরোযরল িা অন্যান্য িযথযর জন্য েমক্র়ে িামলকা
রয়েযছ। সোন্ করুন্ 1-800-229-2038 অথিা সদখুন্ www.p2pga.org .

• আপমন্ োহাযযযর জন্য অন্যান্য োহাযযকারী উৎে খুাঁজযি সস্পশাল এডু যকশন্
োমর্ি যেে অযান্ড োযপাযটি 404-656-3963 অথিা 1-800-311-3936 ন্ম্বযর
সযাগাযযাগ করযি পাযরন্ মকংিা সদখযি পাযরন্ জমজি ়োর মশক্ষামির্াযগর
ওয়েিোইট www.gadoe.org।
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িািার অবিকার (ESEA)

এর্মর েু যডন্টে োকযেে অযাক্ট (ইএেএেএ)-অন্ুযা়েী মপিা-িািা িাাঁযদর মশশুর মশক্ষক-মশমক্ষকা সপশাদার
সযাগযিা েম্পযকি িযথযর জন্য অন্ুযরাি করযি পাযরন্। মন্ম্নমলমখি িথযগুমল চাও়ো সযযি পাযর:
1)

মশক্ষক-মশমক্ষকা মক o
o
o

মশক্ষক-মশমক্ষকা সগ্রড পযিায়ে এিং িাাঁযদর মন্জ মন্জ মির্য়ের সক্ষযত্র, সয মির়্েগুমল মিমন্ পডান্, জমজি়োর
সপ্রাযেশন্াল েযাণ্ডাডিে কমিশন্ এর েরকামরর্াযি প্রিযম়েি সযাগযিার শিি পূরণ কযরন্ মক ন্া;
জরুমর অথিা োিম়েক মর্মিযি মন্যুক্ত মক ন্া যাযি রাজয মন্মদি ষ্ট সযাগযিািান্ অথিা েরকামরর্াযি
প্রিযম়েি সযাগযিার শযিি ছাড সদও়ো হয়েযছ মকন্া;
মশক্ষক-মশমক্ষকা সয মির্য়ে স্নািক সেই মির়্েটি পডাযি মকন্া;

2) আিা-সপশাদাযররা ছাত্রছাত্রীযদর পমরযর্িা সদন্ মক ন্া এিং যমদ িা হ়ে িাহযল িাাঁযদর সযাগযিা কী।

যমদ আপন্ার মশশুর মশক্ষক-মশমক্ষকা এিং/অথিা আিা-সপশাদারযদর সযাগযিা েম্পযকি িযথযর জন্য জান্যি চান্,
িাহযল অন্ুগ্রহ কযর স্কু যলর মপ্রমিপাযলর েযে সযাগাযযাগ করুন্।
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িাবি সংক্রান্ত আইবি বিি প্রবক্র়িার প্রিাহবচত্র
ছাত্র িা ছাত্রীর মিরুযদ্ধ স্কু যলর মিমি
র্ে করার অমর্যযাগ এযেযছ
ছাত্র িা ছাত্রী স্কু যলর প্রশােযকর েযে
োক্ষাৎ কযরযছ (োিম়েক িমহষ্কাযরর জন্য
স্কু যলর প্রশােমন্ক আইন্েম্মি বিি প্রমক্র়ো)

ছাত্র িা ছাত্রী স্কু যলর মিমি লঙ্ঘন্
কযরমন্ এিং িাযক ক্লাযে মেমরয়ে
সদও়ো হয়েযছ

ছাত্র িা ছাত্রী স্কু যলর মিমি
লঙ্ঘন্ কযরযছ

ছাত্র িা ছাত্রীযক শুিু 10 মদযন্র
োিম়েক িমহষ্কাযরর শামি সদও়ো হযি

ছাত্র িা ছাত্রীযক 10 মদযন্র জন্য োিম়েক িমহষ্কার
করা হযি এিং েম্ভিি মডমিক্ট এর আইমন্ বিি
প্রমক্র়োর শুন্ামন্র জন্য পাঠাযন্া হযি

পমরণাি প্রদান্ করা হয়েযছ এিং মপিািািাযক জান্াযন্া হয়েযছ যমদ মপিািািা/অমর্র্ািক মেদ্ধাযন্তর েযে একিি ন্া
হন্ িাহযল মিমন্ একটি স্কু ল মদিযের িযিয
মলমখির্াযি মপ্রমিপালযক জান্াযিন্ এিং
িারপযরও মেদ্ধাযন্তর েযে একিি ন্াহযল
একটি স্কু ল মদিযের িযিয মলমখির্াযি
মরমজওন্ালেুপামরন্যটন্যডণ্টযক জান্াযিন্।

মপিা-িািাযক 10 মদযন্র োিম়েক িমহষ্কার েম্পযকি জান্াযন্া হ়ে
এিং দীঘিযি়োমদ িমহষ্কার অথিা স্থা়েী িমহষ্কাযরর েুপামরশ
মিযিচন্া করার জন্য মপ্রমিপাযলর কাযছ পাঠাযন্া হ়ে যমদ মপিািািা/অমর্র্ািক মেদ্ধাযন্তর েযে একিি ন্া হন্ িাহযল মিমন্
একটি (1) স্কু ল মদিযের িযিয মলমখির্াযি মপ্রমিপালযক জান্াযিন্
এিং িারপযরও মেদ্ধাযন্তর েযে একিি ন্াহযল একটি (1) স্কু ল
মদিযের িযিয মলমখির্াযি মরমজওন্াল েুপামরন্যটন্যডণ্টযক
জান্াযিন্।

মপ্রমিপাল মির়্েটি মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র জন্য পাঠান্ এিং মডপাটিযিণ্ট
অি সেে স্কু লস্ অযাণ্ড েু যডণ্ট মরযলশন্স্ এর েযে একটি (1) স্কু ল মদিযের িযিয সযাগাযযাগ
কযর েুপামরশেহ পাঠাযন্ার মির্য়ে আযলাচন্া কযরন্ এিং যমদ আিশযক হ়ে িাহযল মডমিক্ট এর
আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্র েি়েেূমচ মস্থর কযরন্

হযাাঁ

যমদ শুন্ামন্র েি়ে িাযি হ়ে, িাহযল ছাত্র িা ছাত্রী
মক মিযশর্ মশক্ষা অথিা িারা 504 পমরযর্িা
পাযি?

ছাত্র িা ছাত্রীযক অমিলযম্ব লক্ষণ
মন্িিারণ অথিাৎ িযামন্যেযেশন্
মডটারমিযন্শন্-এ পাঠাযন্া হ়ে
আচরণটি মক প্রমিিন্ধকিার
লক্ষণ?

ন্া

মপ্রমিপাল মপিা-িািা/অমর্র্ািকযক মিজ্ঞমির
মচঠি পাঠান্

ন্া
মডমিক্ট এর আইমন্ বিি প্রমক্র়োর শুন্ামন্ হ়ে

হযাাঁ

শুন্ামন্ মপ্রমিপাল িামিল কযরন্ এিং IEP/504
দল পমরযর্িার পমরিিি ন্েিূহ মন্িিারণ কযর

শুন্ামন্র মেদ্ধান্ত পরিিী কিিমদিযে সিলা 2:00টার পযর মপিা-িািা/অমর্র্ািকযক
জান্াযন্া হ়ে এিং শুন্ামন্র দশ (10) মদযন্র িযিয মলমখির্াযি জান্াযন্া হ়ে।
মপিা-িািা/অমর্র্ািক সিাডি অি এডু যকশন্ এর কাযছ আমপল করযি
পাযরন্মেদ্ধান্ত গ্রহযণর িামরযখর পযর মিশ (20) কযাযলণ্ডার মদিযের িযিয।
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2016-2017
ভ়ি রদখারিা/হ়িরাবি/ঠাট্টামস্করা বিষ়িক প্রিাহবচত্র
মপিা-িািা, অমর্র্ািক, ছাত্র িা ছাত্রী অথিা েংমিষ্ট ন্াগমরকযদর র়্ে
সদখাযন্া, হ়েরামন্ অথিা ঠাট্টািস্করার িযাপাযর উযেগ েম্পযকি জান্াযি চান্।

স্কু যল প্রশােক, েযাকামি, স্কু যলর কিী অথিা অন্যান্য কিীযদর কাযছ উযেযগর
মির্য়েযিৌমখক অথিা মলমখির্াযি জান্াযিন্ (যি শীঘ্র েম্ভি িযি িা মত্রশ(30)
মদযন্র িযিয হযল র্াযলা হ়ে।

স্কু যলর মপ্রমিপাল অথিা িাাঁর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মির কাযছ উযেযগর মির়্েটি জান্াযন্া হযি এিং ইন্মেমন্ট
কযাম্পাে-এ মরযপাটি অন্তর্ুি ক্ত করা হযি।

স্কু যলর মপ্রমিপাল অথিা িাাঁর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মি পরিিী মদযন্র িযিয একটি িদন্ত শুরু করযিন্; েি িদযন্তর িযিয ন্ূযন্িি
অন্তর্ুি ক্ত মির়্ে হযি একটি িািি িযথযর মিিৃমি বিমর করা এিং োক্ষীযদর োক্ষাৎকার সন্ও়ো।

িদন্ত চলাকালীন্ অথিা িার পযর সকাযন্া উপযুক্ত েিয়ে েি পযক্ষর মপিা-িািাযক এিন্ িথয জান্াযন্া হযি যা সেডাযরল এর
সগাপন্ী়েিা েংক্রান্ত আইন্ র্ে কযর ন্া।

যমদ ছাত্রছাত্রীযদর আচরণমিমি লঙ্ঘন্ হয়ে থাযক, িাহযল অমর্যুক্ত ছাত্র িা ছাত্রীযক ি়েযের পযক্ষ উপযুক্ত পমরণাি সর্াগ করযি হযি।

সযিযমক্তমরযপাটিকযরযছন্িাাঁরআরযকাযন্াউযেযগরমির়্েযন্ইএ
িংমির়্েটিিন্ধকযরযদও়োহয়েযছ।

সয িযমক্ত মরযপাটি কযরযছন্ মিমন্ মিশ্বাে কযরন্ সয র়্ে সদখাযন্া, হ়েরামন্ অথিা
ঠাট্টিস্করার ঘটন্ার মন্রেযন্ স্কু ল উপযুক্ত কাযিকর পদযক্ষপ সন়্েমন্।

সয িযমক্ত মরযপাটি কযরযছন্ মিমন্ মিন্টি (3) স্কু লমদিযের িযিয েংমিষ্ট মরমজওন্াল
েুপামরন্যটন্যডণ্ট এর অমেযের েযে সযাগাযযাগ করযিন্; মিমন্ মির্য়ের িদন্ত শুরু
করযিন্ এিং সয িযমক্ত মরযপাটি কযরযছন্ িাাঁযক দশটি (10)স্কু লমদিযের িযিয উপযুক্ত
প্রমিমক্র়ো জান্াযিন্।

সয িযমক্ত মরযপাটি কযরযছন্ িারাঁ এই মির্য়ে িারািামহক উযেগ আযছ সয প্রমিমক্র়ো
উপযুক্ত অথিা কাযিকর হ়েমন্।
মিযশর্ লক্ষয রাখা হয়েযছ এিন্
ছাত্রছাত্রীযদর সক্ষযত্র এিং সযিন্
প্রয়োজন্ সেই অন্ুযা়েী অপরািী
এিং/অথিা স্কু ল কমিউমন্টিযক
ঘটন্া পরিিী পমরযর্িা সদযি।

সয িযমক্ত মরযপাটি কযরযছন্ মিমন্ েুপামরন্যটন্যডণ্ট এর অমেযের েযে সযাগাযযাগ করযিন্;
মিমন্ মিন্টি (3)স্কু লমদিযের িযিয মির্য়ের িদন্ত শুরু করযিন্ এিং সয িযমক্ত মরযপাটি
কযরযছন্ িাাঁযক উপযুক্ত প্রমিমক্র়ো জান্াযিন্
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ভ়ি রদখারিা/হ়িরাবি/ঠাট্টামস্করা সংক্রান্ত প্রবিরিদিপত্র
এই েমি টি www.dekalb.k12.ga.us/student-relations-এ পাও়িা যারি
আিরকর িাবরখ ______ /_____ / ________ স্কু ে _______________________________________________________
রয িযবক্ত ঘটিা সম্পরকি িাবির়িরছি: িাম ___________________________________________________________________
একটিরক বঘরর িৃত্ত আুঁকুি ক্ষমিগ্রি িযমক্ত/মশকার েংমিষ্ট ছাত্র িা ছাত্রী
িাম রগাপি রাখরি চাি?

মপিা-িািা/ অমর্র্ািক

আত্মী়ে-স্বজন্

েংমিষ্ট িযমক্ত েযাকামি/কিী

ন্া (যমদ হযাাঁ হ়ে, িাহযল আপন্ার ন্াি মলখযিন্ ন্া)

হযাাঁ

রটবেরোি ___-_____- _________

ই-রমে ___________________________________________________

১. ক্ষবিগ্রি ছাত্র িা ছাত্রীর িাম (অিুগ্রহ করর স্পি অক্ষরর বেখুি) স্কু ে

ি়িস

িাবি

বেঙ্গ

________________________________________________ ______________________ _________ _________ ________
২. অবভযুক্ত অপরািারী িাম
_______________________________

________________________________

মযাদা (পডু়িা, োকাবল্ট/কমী, অিযািয) স্কু ে

_________ _________ _________

_______________________________

________________________________

_________ _________ _________

_______________________________

________________________________

_________ _________ _________

৩.এই ছাত্র িা ছাত্রী বক ভ়ি রদখারিা, হ়িরাবি অথিা ঠাট্টামস্করার বিকার হর়িরছ? হযাুঁ
৪. রকাি িাবররখ ঘটিা ঘরটরছ?
____/ ___/ _____ েি়ে: _______ পূিিাি/অপরাি
িাে মদন্ িছর

____ / ____/ _____
িাে
মদন্
িছর

৫. ঘটিা রকাথা়ি ঘরটবছে? (রযগুবে প্ররযািয িার সিগুবে বিিি াচি করুি)
□ স্কুযলর েম্পমিযি (অন্ুগ্রহ কযর িৃি আাঁকুন্): সশ্রণীকক্ষ প্রযিশপথ কযাযেযটমর়ো
□ স্কুযলর উযদযাযগর পমরচামলি মক্র়োকলাযপ অথিা স্কুযলর েম্পমিযি অন্ুমষ্ঠি অন্ুষ্ঠাযন্
□ স্কুল িাযে (অন্ুগ্রহ কযর িৃি আাঁকুন্): পূিিাি/অপরাি
□ স্কুযল যাও়ো/আোর পযথ (অন্ুগ্রহ কযর িৃি আাঁকুন্: পূিিাি/অপরাি)
□ অন্লাইন্

িা

ি়িস

িাবি

বেঙ্গ

িািা রিই

েি়ে: _______ পূিিাি/অপরাি

মজি/লকার রুি

অন্যান্য

৬. রয বিিৃবিটি ঘটিা সিরচর়ি ভারোভারি িণি িা করর িার পারি X বচি বদি(রযগুবে প্ররযািয িার সিগুবে বিিি াচি করুি):
□ হ়েরামন্ (জামি/জামিগি উৎপমি, িণি, িিি, জামিগি উৎপমি,মলে, প্রমিিন্ধকিা, সযৌন্ অমর্িুখীন্িা মলে পমরমচমি ইিযামদ)
□ শারীমরক মহংোত্মক আচরণ (িারা, লামথ িারা, িাক্কা সদও়ো, থুিু সদও়ো, চু ল িযর টান্া অথিা সকাযন্া মকছু সছাাঁডা)
□ ছাত্র িা ছাত্রীযক িার অথিা িার ক্ষমি করার জন্য অন্য আযরক িযমক্তযক িযিহার
□ সিৌমখক (মপছযন্ লাগা, গালাগামল সদও়ো, েিাযলাচন্ািূলক িন্তিয করা অথিা িযমক্তগির্াযি অথিা অন্য পদ্ধমিযি র়্ে সদখাযন্া)
□ ঠাট্টািস্করা করা
□ জুলুি
□ র্ীমিপ্রদশিন্কারী অথিা রূঢ় এিং/অথিা র়্ে সদখাযন্া অের্মে
□ িাইযর রাখা (ছাত্র িা ছাত্রীযক িাইযর রাখা িা প্রিযাখযান্ করা)
□ ক্ষমিকর গুজি, গুলগল্প ছডাযন্া অথিা জন্েিযক্ষ সহ়ে করা
□ োইিার িািযযি র়্ে সদখাযন্া/মপছু সন্ও়ো (একটিযক মঘযর িৃি আাঁকুন্: স্কুল চলাকালীন্/ স্কুযলর পযর)
৭. ভ়ি রদখারিা/হ়িরাবি/ঠাট্টামস্করা করার অিুরপ্ররণা (একটিরক বঘরর িৃত্ত আুঁকুি):
__জামি/িণি __িিি __মলে __মলে পমরচ়ে/সযৌন্ অমর্িুখীন্িা __শারীমরক/িান্মেক প্রমিিন্ধকিা
__জামিগি উৎপমি/পমরচ়ে__অন্যান্য

ঘটিাটি রযভারি আপিারক িািারিা হর়িরছ রসইভারি িার সংবক্ষি বিিরণ বদি অথিা একটি বেবখি বিিৃবি এিং রয রকারিা প্রদত্ত সামগ্রী যুক্ত করুি:

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

এই বররপাটিটি যার কারছ িমা রদও়িা হর়িরছ (িৃত্ত আুঁকুি): মপ্রমিপাল
___/___/_____
জিা সদও়োর িামরখ

মপ্রমিপাল এর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মি (ন্াি) _____________________________________

_____________________________________
ন্াি স্পষ্ট অক্ষযর মলখুন্

_____________________________________
স্বাক্ষর

িণ্টন্: িূল কমপটি মপ্রমিপাল/মপ্রমিপাল এর িযন্ান্ীি প্রমিমন্মিযক সদও়ো হযি; ছাত্রছাত্রীযদরযরকডি এর জন্য প্রমিমলমপ, জিাকারীর জন্য প্রমিমলমপ

েংযশামিি 06-16-16
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“স্কুযল থাকাকালীন্ মশশুর জীিযন্ িাৎপযিপূণি প্রািি়েস্ক িযমক্ত মহযেযি মশক্ষক-মশমক্ষকাযদর অিশযই মকছু িাত্রা়ে শৃঙ্খলা রক্ষার দাম়েত্ব
থাযক। শৃঙ্খলা ছাডা মশক্ষাদান্ কাযিকর হযি পাযর ন্া। িযি, শৃঙ্খলার মর্ি গৃযহ গঠিি হ়ে। যখন্ মশক্ষক-মশমক্ষকা শৃঙ্খলা েংক্রান্ত
মির্য়ে েিেযার কথা জান্ান্, িখন্ মপিা-িািা অথিা অমর্র্ািক অিশযই িাাঁযদর মশশুযদর েযে এিং মশক্ষক-মশমক্ষকার েযে কথা
িযল একযত্র একটি েিািাযন্র পথ বিমর করযিন্।
শৃঙ্খলাপরা়েণিার উযেশয হল মশশুযদর গ্রহণযযাগয আচরযণর মদযক পমরচামলি করা এিং িাযদর মিচক্ষণ এিং দাম়েত্বশীল মেদ্ধান্ত
সন্ও়োর মশক্ষা সদও়ো।শৃঙ্খলাপরা়েণিা মশশুযদর েুশৃঙ্খল মচন্তার্ািন্া করযি এিং িাযদর কাজকযিির বন্মিক পমরণাি িুেযি সশখা়ে।"
-ন্যাশন্াল PTA
___________________________________________
ছাত্রছাত্রীরদর আচরণবিবি সম্পরকি বেবখি মন্তিয, পরামিি অথিা সুপাবরিরক স্বাগি িািারিা হরি। এগুবে এই ঠিকািা়ি
পাঠারিা রযরি পারর:
DEPARTMENT OF STUDENT RELATIONS,
5823 MEMORIAL DRIVE,
STONE MOUNTAIN, GA. 30083.
(678) 676-1811

িঃ রমেবভি িিসি সভাপবি
িঃ আর. বেরেি বগ্রি, সুপাবরিরটিরিি

DeKalb কাউমণ্ট সিাডি অি এডু যকশন্ এর ন্ীমি হল জামি, িণি, িিি, জামিগি উৎপমি, প্রমিিন্ধকিা, ি়েে, মলে, সযৌন্ অমর্িুখীন্িা অথিা
মলে পমরমচমির ওপর মর্মি কযর মডমিক্ট এর সকাযন্া মশক্ষািূলক কিিেূমচ, মক্র়োকলাপ অথিা কিিার্যাযে বির্িযিূলক আচরণ ন্া করা।
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