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এিট একিট নতুন পৰ্িবধান। এিট আচরণগত স�ট অিভজ্ঞতা করা
িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ হ�েক্ষপ ও হৰ্াস, এবং 911 নম্বের েযাগােযাগ করা
সংকৰ্া� িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর (“DOE”) নীিত ও প�িত পৰ্িত�া
কের। পৰ্িবধানিট 1 অগা�, 2015 তািরেখ কাযর্কর হেব।
I.

আচরণগত স�ট হৰ্াস/হ�েক্ষপ এবং 911-এ েযাগােযাগ 1
A. এই পৰ্িবধান েযসব িশক্ষাথর্ী আচরণগত স�েটর মুেখামুিখ তােদর জনয্ হ�েক্ষপ ও হৰ্াস, এবং 911
নম্বের েযাগােযাগ করা সংকৰ্া� িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর (“DOE”) নীিত ও প�িত পৰ্িত�া
কের। এিট 1 অগা� 2015 তািরেখ কাযর্কর হেয়েছ। যখন েকােনা িশক্ষাথর্ী এমন আচরেণ িল� হয়
যা ওই িশক্ষাথর্ী বা অনয্ােনয্র জনয্ মারা�ক জখম হওয়ার যেথ� ঝুঁিক ৈতির কের, তখন �ুলেক
অবশয্ই আচরণিট িনয়�েণ আনার যথাযথ েকৗশল িনধর্ারণ এবং �ুল কমর্চারীরা িন�বিণর্ত উপােয়
িনরাপেদ পিরি�িত পৰ্শমেন সক্ষম হেবন িকনা িবেবচনা করেত হেব। এ ধরেনর পিরি�িতেত
অবশয্ই িন�বিণর্ত প�িতসমূ হ অনু সরণ করেত হেব:
1. িপৰ্ি�পয্াল/মেনানীত বয্ি�েক অবশয্ই পিরি�িত স�েকর্ অবিহত করেত হেব এবং অবশয্ই
িপতামাতার সে� েযাগােযাগ করার েচ�া করেত হেব। 2 িনরাপ�ার কথা িবেবচনাধীন এবং যিদ
পিরি�িত িনরসেন �ুল কমর্ীেদর পৰ্েচ�ায় েকােনা বয্াঘাত ঘটােব না তখন িপতামাতােক অবশয্ই
েফােন অথবা বয্ি�গতভােব তার স�ােনর সােথ কথা বলার সু েযাগ িদেত হেব।
0

1

1

শারীিরক আঘাত বা স্বা�য্গত অব�ার কারেণ জরুরী িচিকৎসা েসবার জনয্ 911 নম্বের েযাগােযাগ স�িকর্ত নীিতমালা ও প�িতসমূ হ
চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-412 েত উে�খ করা হেয়েছ।

2

“পয্াের�” শ�িটর অথর্ িপতামাতা বা অিভভাবক বা েয বয্ি�র সােথ িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা বা তত্বাবধানীয় স�েকর্ রেয়েছ, তােক, িকংবা
িশক্ষাথর্ী স্বাবলম্বী মাইনর (িকেশার-িকেশারী) বা 18 বছর বা অিধক বয়সী হেল তার িনেজেকই বু ঝায়।

T&I 31965 A-411 Chancellor Regulation (Bangla-Bengali)

1

A-411

II.

আচরণগত স�ট হৰ্াস/হ�েক্ষপ এবং 911-এ েযাগােযাগ

5/21/2015

2. েযখােন স�ব বয্বহার কের আচরণিট িনরাপেদ িনয়�ণ করার জনয্ সাড়াদানকারী �ুল
কমর্চারীেক সবর্া�ক েচ�া করেত হেব: 1) আচরণগত স�ট দূ র করার েকৗশল ও হ�েক্ষপ; এবং
2) �ুেলর স�ট হৰ্াস পিরক�নায় শনা�কৃত �ুেলর িনজস্ব ও কিমউিনিট িরেসাসর্ বা সহায়স�িত
(িনেচ Section III েদখুন)। যিদ �াসরুেমর িশক্ষক অথবা সাড়াদানকারী কমর্চারী আচরণিট
হৰ্াস করেত বয্থর্ হন, তাহেল িশক্ষক/কমর্চারীেক স�ট হৰ্ােস পৰ্িশিক্ষত কমর্ী সদসয্েদর সহায়তা
চাইেত হেব। িশক্ষক/কমর্ী সদসয্ অয্ািস�য্া� িপৰ্ি�পয্াল, িডন, �ুেলর কৰ্াইিস ই�ারেভনশন
িটেম সদসয্, িবি�ং েরসপ� িটেমর সদসয্, গাইডয্া� কাউে�লর, �ুল-েবইজড েম�াল েহলথ
ি�িনক (SBMH) অথবা সাইেট �ুল-েবইজড েহলথ েস�ার উইথ েম�াল েহলথ সািভর্েসস
(SBHC), অথবা বেরায় িচলেডৰ্� েমাবাইল কৰ্াইিসস িটম থাকেল েসটার সদসয্সহ অপরাপর
যেথাপযু � কমর্চারী এবং িরেসাসর্ বা সহায়স�িত েথেক সাহাযয্ চাইেত পােরন।
3. তেব, েযখােন িশক্ষাথর্ীর আচরণ তার িনেজর অথবা অনয্েদর জখম হওয়ার অিনবাযর্ ও পযর্া�
ঝুঁিক ৈতির কের এবং �ুল কমর্চারী অথবা উপের বিণর্ত সহায়ক পিরেষবাগুেলার পেক্ষ িনরাপেদ
িনয়�ণ করা অস�ব হয়, তাহেল িপৰ্ি�পয্াল/�লািভিষ�েক অবশয্ই 911 নম্বের েফান করেত
হেব। এরকম পিরি�িতেত েযখােন িপৰ্ি�পয্াল/�লািভিষে�র সে� েযাগােযাগ করা স�ব নয়,
েসখােন সাড়াদানকারী কমর্ী সদসয্/�ুল েসফিট এেজ�েক অবশয্ই 911 নম্বের েফান করেত হেব
এবং অিতসত্বর িপৰ্ি�পয্াল/�লািভিষ�েক অবিহত করেত হেব।
যখন 911 নম্বের েফান করা হয়, তখন �ুেলর দািয়ত্বাবলী
A. যখন েকােনা িশক্ষাথর্ীর জনয্ 911 নম্বের েফান করা হয়, তখন 911 নম্বের েফান করা হেয়েছ েসটা
িপতামাতােক অবিহত করার জনয্ িপৰ্ি�পয্াল/মেনানীত বয্ি� অবশয্ই তােক েফান করেবন।
B. িপতামাতারা যিদ �ুেল এেস পেড় থােকন এবং এর ফেল ঘটনা�েল উপি�ত 911 সাড়াদানকারীেদর
দািয়ত্ব ও কতর্বয্পালেন বাধা সৃ ি� করেব না এরকম মেন হয় তাহেল িপতামাতােক অবশয্ই ঘটনা�েল
উপি�ত 911 সাড়াদানকারী এবং িশক্ষাথর্ীর সে� কথা বলার সু েযাগ িদেত হেব।
C. যিদ এমন হয় েয িপতামাতা �ুেল এেস েপৗঁছান নাই িক� েফােন তােদর সে� েযাগােযাগ করা
হেয়েছ, তাহেল িপতামাতােদর অবশয্ই ঘটনা�েল উপি�ত 911 সাড়াদানকারী এবং িশক্ষাথর্ীর সে�
কথা বলার সু েযাগ িদেত হেব যিদ তা স�ব হয় এবং এর ফেল ঘটনা�েল উপি�ত 911
সাড়াদানকারীেদর দািয়ত্ব ও কতর্বয্পালেন বাধা সৃ ি� করেব না।
D. যিদ িপতামাতা তার স�ানেক হাসপাতােল না পাঠােনার জনয্ অনু েরাধ কেরন, তাহেল ঘটনা�েল
উপি�ত 911 সাড়াদানকারীরা DOE কমর্চারী, িপতামাতা এবং যেথাপযু � অনয্ানয্ বয্ি� েথেক
পৰ্াসি�ক তথয্ সংগৰ্হ করেবন এবং িচিকৎসা সহায়তা পৰ্তয্াখয্ােনর েক্ষেতৰ্ FDNY-র নীিতমালা ও
প�িত অনু সাের িপতামাতার অনু েরাধ রক্ষা করা যায় িকনা েসই িস�া� েনেবন।
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E. যিদ িনরুিপত হয় েয িশক্ষাথর্ীর জরুির িচিকৎসা এবং/অথবা পিরবহেনর পৰ্েয়াজন েনই, তাহেল
�ুেলর কমর্কতর্াগণ এবং িপতামাতা পরবতর্ী পদেক্ষপগুেলা িনেয় আেলাচনা করেবন, যার অ�ভুর্�
তেব এেতই সীমাব� নয়, িশক্ষাথর্ীর �ােস িফের যােব িক না।
F. যিদ �ুল কমর্চারী িশক্ষাথর্ীর িপতামাতার সে� েযাগােযােগ অসমথর্ হন, তাহেল ঘটনা�েল উপি�ত
911 সাড়াদানকারীরা DOE কমর্চারী, িপতামাতা এবং যেথাপযু � অনয্ানয্ বয্ি� েথেক পৰ্াসি�ক তথয্
সংগৰ্হ করার পর, িশক্ষাথর্ীর জরুির িচিকৎসা এবং/অথবা পিরবহন আবশয্ক িকনা তা িনরূপণ
করেবন। যিদ িনরুিপত হয় েয িশক্ষাথর্ীেক হাসপাতােল পাঠােনা হেব, তাহেল �ুল কমর্চারীেক
অবশয্ই িশক্ষাথর্ীর সে� েযেত হেব। যিদ �ুল কমর্চারীর �ুল িদবস েশষ হওয়ার আেগ িপতামাতা
না েপৗঁছান, তাহেল পরবতর্ী িনেদর্েশর জনয্ কমর্ী সদসয্েক অবশয্ই িপৰ্ি�পয্াল/�লািভিষে�র সে�
েযাগােযাগ করেত হেব।
G. েকােনা অব�ােতই িশক্ষাথর্ীর আচরণেহতু শৃ �লামূ লক পৰ্িতিকৰ্য়া বা শৃ �লামূ লক বয্ব�া িহেসেব 911
নম্বের েফান করেবন না। উপর�, েযসব েক্ষেতৰ্ িনরাপেদ স�ট িনরসেন পৰ্শমন েকৗশল বা িরেসাসর্
(সহায়স�িত) বয্বহার করা যায়, যা উপের I.A.2-েত বিণর্ত হেয়েছ, েসসব েক্ষেতৰ্ পৰ্শমন েকৗশল বা
িরেসােসর্র (সহায়স�িতর) পিরবেতর্ বা িবক� িহেসেব 911 বয্বহার করা যােব না।
H. িশক্ষাথর্ীর �ুেল উপি�িত বা পৰ্তয্াবতর্েনর শতর্ িহেসেব �ুল মানিসক সু �তার ছাড়পেতৰ্র (ি�য়াের�
েলটােরর) জনয্ অনু েরাধ বা তা বাধয্তামূ লক করেত পারেব না।
I. আচরণগত েকােনা স�েটর পর, �ুল কমর্চারীরা িশক্ষাথর্ীর জনয্ যথাযথ ইিতবাচক আচরণগত
সহায়তা ও হ�েক্ষপ িবষেয় আেলাচনার উে�েশয্ িপতামাতা (এবং েযখােন পৰ্েযাজয্ িশক্ষাথর্ীর) সে�
িমিলত হেব।
স�ট েমাকােবলা পিরক�না
A. পৰ্িতিট �ুেলর স�েট সাড়াদান/পৰ্িতেরাধ িশক্ষাদান/হ�েক্ষপ পৰ্দান দল (কৰ্াইিসস
েরসপ�/িপৰ্েভনশন এডুেকশন/ইনটারেভনশন িটম) (কৰ্াইিসস ই�ারেভনশন িটম বা স�েট
সাড়াদানকারী দল) �ুেলর িকেশার-িকেশারীেদর গেড় েতালার সমিন্বত পিরক�নার (কনেসািলেডেটড
�ুল অয্া� ইয়ু য্থ েডেভলপেম� �য্ােনর) অংশ িহেসেব অবশয্ই একিট স�ট পৰ্শমন পিরক�না
(কৰ্াইিসস িড-এসেকেলশন �য্ান) ৈতির করেব। এধরেনর পিরক�না অবশয্ই:
1. আচরণগত স�টময় পিরি�িত পৰ্শমেনর জনয্ েকৗশলসমূ হ অ�ভুর্� করেব;
2. স�টাপ� িশক্ষাথর্ীেদর অনয্েদর েথেক িনরাপেদ আলাদা রাখা যােব, �ুল ভবেন এরকম একিট
�ান িচি�ত করেব;
3. পৰ্শমন েকৗশেল পৰ্িশিক্ষত এমন �ুল �াফেদর শনা� করেব;
4. �ুল এবং িপতামাতােদর জনয্ লভয্ �ুেলর ও কিমউিনিটর িরেসাসর্ বা সহায়স�িত (েযমন,
েম�াল েহলথ ি�িনক, েমাবাইল কৰ্াইিসস িটম, জরুির/একই িদেন মানিসক স্বা�য্ মূ লয্ায়ন
িচি�ত কের এমন ফয্ািসিলিট); এবং
5. �ুল কমর্চারীেদর কােছ স�ট পৰ্শমন ও সাড়াদান করার িনয়মনীিত বা েপৰ্ােটাকল কীভােব
অবিহত করা হয় তার বণর্না করেব।
িরেপাটর্ করার পৰ্িকৰ্য়া
A. যখনই 911 নম্বের েযাগােযাগ করা হয় তখন িপৰ্ি�পয্াল/মেনানীত বয্ি�েক অবশয্ই (718) 9353210 নম্বের েফান কের DOE ইমােজর্ি� ইনেটক েস�াের (EIC) অবিহত করেবন।
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আচরণগত স�ট হৰ্াস/হ�েক্ষপ এবং 911-এ েযাগােযাগ
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B. িপৰ্ি�পয্াল/�লািভিষ�েক 911 নম্বের েযাগােযাগ করা হেয়িছল এমন ঘটনাসহ সকল �ুল-সংি��
ঘটনা সংঘটেনর 24 ঘ�ার মেধয্, অবশয্ই অনলাইন অকাের� িরেপাটর্ (OORS Report) ফাইল
করেত হেব।
C. OSYD িরেপাটর্ ফাইল করা সংকৰ্া� কািরগির পৰ্ে�র জবাব েদয়ার জনয্ অিফস অভ েসইফিট অয্া�
ইয়ু থ েডেভলপেম� (OSYD)-এর েহ� েড� রেয়েছ। েহ� েড� েসামবার েথেক শুকৰ্বার সকাল
8:00 am েথেক িবকাল 5:00 pm পযর্� েখালা থােক। (718)935-5004 নম্বের েফান কের েহ�
েডে�র সােথ েযাগােযাগ করুন, এবং OSYD ওেয়ব সােপাটর্-এর জনয্ অনু েরাধ করুন।
D. চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-820 এবং ফয্ািমিল এডুেকশনাল রাইটস অয্া� পৰ্াইেভিস অয্া� (FERPA)
অনু সাের, অনু েরাধসােপেক্ষ, িপতামাতােদর তােদর স�ােনর অকাের� িরেপােটর্র কিপ লাভ করার
অিধকার আেছ।
িবজ্ঞি� অবিহতকরণ
A. পৰ্েতয্ক কৰ্াইিসস ইনটারেভনশন িটমেক 31 অে�াবেরর মেধয্ �ুেলর সকল কমর্চারীর জনয্ অবশয্ই
একিট ওিরেয়ে�শন পিরচালনা করেত হেব। ওিরেয়ে�শেন অবশয্ই এই পৰ্িবধােন বিণর্ত নীিতমালা
ও প�িতসমূ হ এবং �ুেলর স�ট পৰ্শমন (িড-এসেকেলশন �য্ান) পিরক�না উপ�াপন করেত হেব।
B. পৰ্েতয্ক �ুলেক 31 অে�াবেরর মেধয্ এইমেমর্ পৰ্তয্য়ন করেত হেব েয �ুলিটর বািষর্ক সু সংহত ও
যু ব উ�য়ন পিরক�নায় ওিরেয়ে�শন অিধেবশন পিরচালনা করা হেয়েছ।
C. এই পৰ্িবধােন বিণর্ত নীিতমালা ও প�িতসমূ হ এবং স�ট পৰ্শমন পিরক�না 31 অে�াবেরর মেধয্
অবশয্ই একিট �ুল েসইফিট কিমিট ৈবঠেক উ�াপন করেত হেব েযখােন �ুেলর একজন �ুল
েসইফিট এেজ� েলেভল III/মেনানীত বয্ি� অবশয্ই উপি�ত থাকেবন।
D. এই পৰ্িবধােনর একিট কিপ িপতামাতােদর জনয্ অনু েরাধসােপেক্ষ লভয্ রাখেত হেব।
অনু স�ান
এই পৰ্িবধান স�েকর্ সকল অনু স�ান িনেচর িঠকানায় েপৰ্রণ করেত হেব:
Office of Safety and Youth Development
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street – Room 218
New York, NY 10007
Telephone: 212-374-5501
Fax: 212-374-5751

T&I 31965 A-411 Chancellor Regulation (Bangla-Bengali)

4

