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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান

নম্বর: A-413
িবষয়: �ুেল েসল েফান এবং অনয্ানয্ ইেল�িনক য�পািতর বয্বহার
েশৰ্ণী িবভাগ: িশক্ষাথর্ী
ইসু য্র তািরখ: 26 েফবৰ্ুয়াির, 2015
সার-সংেক্ষপ
এিট একিট নতুন পৰ্িবধান।

এিট িডপাটর্েম� অব এডুেকশেনর

(“DOE”)িনেচ উি�িখত সর�াম ধারণ এবং বয্বহােরর নীিত পৰ্িতি�ত
কের: 1) েসল েফান; 2) লয্াপটপ, টয্াবেলট, আইপয্াড এবং অনয্ানয্ একই
রকম কি�উিটং য�পািত (“কমিপউিটং িডভাইস”); এবং 3) �ুেল
বহনেযাগয্ (েপােটর্বল) িমউিজক এবং িবেনাদেনর িসে�ম। �ুেল েসল
েফান, কমিপউিটং য�পািত, এবং বহনেযাগয্ িমউিজক এবং িবেনাদেনর
িবিভ� িসে�ম সােথ থাকা অনু েমািদত। এই ধরেনর িজিনেসর বয্বহার
স�েকর্ পৰ্িতিট �ুল অবশয্ই এই পৰ্িবধােনর সােথ সাম�সয্ েরেখ একিট
�ুল-িভি�ক নীিত ৈতির করেব।

এই পৰ্িবধান 11/8/06 তািরখযু �

চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-412-এর েসকশন V(D), V(E), V(F) এবং
সংযু ি� A-েক রিহত এবং �লািভিষ� কের।
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I.

DOE-র নীিত
A. িশক্ষাথর্ীেদর িনেচ উি�িখত ইেল�িনক সামগৰ্ী �ুেল আনার অনু েমাদন রেয়েছ: 1) েসল েফান; 2)
লয্াপটপ, টয্াবেলট, আইপয্াড এবং অনয্ানয্ একই রকম কি�উিটং য�পািত (“কমিপউিটং
িডভাইস”); এবং 3) বহনেযাগয্ িমউিজক এবং িবেনাদেনর িসে�ম (েযমন আইপড, MP3 ে�য়াসর্,
PSP এবং িননেটনেডা DS)। 1
0

B. েসল েফান এবং বহনেযাগয্ িমউিজক এবং িবেনাদেনর য�পািত েকান �ুল কুইজ, েট� অথবা

পরীক্ষার সময় বয্বহার বা বাজােনা যােব না। 2
C. �ুল কতৃর্ক ��ভােব অনু েমািদত অথবা েকান বয্ি�ক (ইি�িভজুয্য়ালাইজড্) এডুেকশনাল েপৰ্াগৰ্ােম
অ�ভুর্� বা েসকশন 504-এর িবেশষ সু িবধা পিরক�নায় না থাকেল �ুল কুইজ, েট� অথবা
1

পরীক্ষার সময় েকান কমিপউিটং য�পািত চালােনা অথবা বয্বহার করা যােব না।
D. �ুেল ফায়ার িডৰ্ল অথবা অনয্ েকান জরুির পৰ্�িতর মহড়া চলাকােলও েসল েফান, কমিপউিটং
য�পািত এবং বহনেযাগয্ িমউিজক এবং িবেনাদেনর িসে�ম চালােনা বা বয্বহার করা যােব না।
E. েসল েফান, কমিপউিটং িডভাইস, এবং বহনেযাগয্ িমউিজক ও এ�ারেটইনেম� িসে�ম লকার রুম
অথবা বাথরুেমও বয্বহার করা যােব না।
II.

�ুল-িভি�ক িলিখত িবিধ িনেষধ পৰ্িত�া
A. িপৰ্ি�পয্ালগণ অবশয্ই এই পৰ্িবধােনর সােথ সাম�সয্পূণর্ভােব েসল েফান, কমিপউিটং য�পািত,
বহনেযাগয্ িমউিজক এবং িবেনাদন িসে�ম বয্বহার স�িকর্ত �ুল-িভি�ক নীিতমালা ৈতির করেবন
এবং েযখােন িনধর্ািরত থাকেব:
1. েকান পিরি�িতেত �ুেল েসল েফান, কমিপউিটং য�পািত, এবং বহনেযাগয্ িমউিজক এবং
িবেনাদেনর িসে�ম বয্বহার করা যােব; এবং
2. এই ধরেনর সর�াম বােজয়া�করণ, রক্ষণােবক্ষণ এবং িফিরেয় েদবার পৰ্িকৰ্য়া।
B. �ুল-িভি�ক নীিত ৈতিরেত িপৰ্ি�পয্ালগণ অবশয্ই �ুল িলডারিশপ েনতৃেত্বর (“SLT”)-এর সােথ
পরামশর্ করেবন।
C. এছাড়াও, েযসব �ুল কয্া�ােসর মােঝ অবি�ত, তােদর িবি�ং কাউি�ল েযৗথভােব েশয়ার করা
�ােন েযমন অিডটিরয়াম, হলওেয়, এবং কয্ােফেটিরয়ায় এইসব সর�াম বয্বহােরর জনয্ অবশয্ই
একিট িলিখত নীিত পৰ্ণয়ন করেব। 3
2

1

এই পৰ্িবধান চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-412-এর েসকশন V(D), V(E), এবং V(F) এবং সংযু ি� A-েক রিহত এবং
�লািভিষ� কের।
2

ে�ট এডুেকশন িডপাটর্েমে�র িনয়মকানু ন দ্বারা ে�ট �য্া�াডর্াইজড্ পরীক্ষা অনু ি�ত হবার সময় েসল েফান, কি�উিটং য�পািত,
বহনেযাগয্ িমউিজক ও িবেনাদন িসে�ম এবং অনয্ ইেল�িনক য�পািতর বয্বহােরর নীিত পিরচািলত হয়।

3

সংখয্াগির� েভােটর
মাধয্েম িস�া� হেব। েকােনা েক্ষেতৰ্ েভাট সমান সমান হেল, িবি�ং কাউি�ল অবশয্ই কয্া�াস গভানর্েন�
অিফেসর সােথ েযাগােযাগ করেব, যা তখন চুড়া� িস�া� েনেব।
একিট কয্া�ােসর পৰ্েতয্কিট �ুেলর কয্া�াস নীিত সংকৰ্া� িবষেয় একিট েভাট েদয়াড় অিধকার থাকেব।
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D. 2014-2015 �ুল বছেরর সকল �ুল-িভি�ক নীিত অবশয্ই 2 মাচর্, 2015 তািরেখর মেধয্ এবং
এরপর পৰ্িতবছর 31 অে�াবেরর মেধয্ গৃ হীত হেত হেব।
E. 2014-2015 িশক্ষা বেষর্র জনয্, যিদ �ুল-িভি�ক নীিত 2 মাচর্, 2015 তািরেখর মেধয্ গৰ্হণ না করা
হয়, তেব িপৰ্ি�পয্ালেক অবশয্ই েয েকান একিট উি�িখত অ�বর্তর্ীকািলন নীিত 2 মাচর্, 2015
তািরেখর মেধয্ পৰ্িত�া করেবন এবং তা অবশয্ই িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা এবং �াফেদর মােঝ পৰ্চার
করেত হেব 1 এিপৰ্ল, 2015 তািরেখর মেধয্, যা িন�িলিখত েসকশন III A এবং III B-েত উে�খ
করা হেয়েছ:
1. িশক্ষাথর্ীরা �ুেল েসল েফান, কমিপউিটং সর�াম, এবং বহনেযাগয্ িমউিজক এবং িবেনাদন
য�পািত আনেত পারেব, িক� েসগুিল তারা �ুেল চালােত অথবা বয্বহার করেত পারেব না;
অথবা
2. তারা ঐসব য� �ুেল আনেত পাের, িক� �ুল িবি�ংেয় পৰ্েবেশর পর েসগুিল �ুল কতৃর্ক
তােদর কাছ েথেক িনেয় েনয়া হেত পাের এবং �ুল িদবেসর েশষ পযর্� তা েকান িনিদর্� �ােন
সংরিক্ষত রাখা হেত পাের। িশক্ষাথর্ীরা �ুেল কমিপউিটং সর�াম, এবং বহনেযাগয্ িমউিজক
এবং িবেনাদন য�পািত আনেত পারেব, িক� েসগুিল �ুেল চালােত অথবা বয্বহার করেত নাও
েদয়া হেত পাের।
F. 2015-2016 �ুল বছর েথেক শুরু কের পৰ্িত বছর 31 অে�াবেরর মেধয্, পৰ্িতিট �ুল অবশয্ই এই
মেমর্ তার কনসিলেডেটড �ুল এবং ইয়ু থ েডেভলপেম� �য্ান সািটর্ফাই করােব েয, তারা �ুল
স�ি�র মেধয্ েসল েফান, কমিপউিটং সর�াম, এবং বহনেযাগয্ িমউিজক এবং িবেনাদনমূ লক যে�র
বয্বহার স�িকর্ত একিট নীিত গৰ্হণ কেরেছ এবং েসই নীিতিটর িবষেয় িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা, এবং
�ুল কমর্ীেদরেক অবিহত কেরেছ।
III.

�ুল-িভি�ক িবিধ িনেষধ পৰ্চার
A. পৰ্িতিট �ুল অবশয্ই এই পৰ্িবধান এবং �ুল নীিত স�েকর্ িলিখতভােব পৰ্িতবছর 31 অে�াবেরর
মেধয্ িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা এবং কমর্ীেদরেক জানােব। শুধু মাতৰ্ 2014-2015 �ুল বছেরর জনয্, এই
িবজ্ঞি� অবশয্ই 1 এিপৰ্ল, 2015 তািরেখর মেধয্ িদেত হেব।
B. পৰ্িতিট �ুল অবশয্ই এই পৰ্িবধান এবং �ুল নীিত অবিহতকরণ স�েকর্ 31 অে�াবেরর মেধয্ �ুল
কমর্ী এবং িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ একিট বািষর্ক পিরিচিত অনু �ান পিরচালনা করেব। শুধু মাতৰ্ 20142015 �ুল বছেরর জনয্, এই িদকিনেদর্শনা অবশয্ই 1 এিপৰ্ল, 2015 তািরেখর মেধয্ পৰ্িত�া করেত
হেব।
C. পৰ্িতিট �ুল তােদর ওেয়বসাইেট অবশয্ই এই নীিত স�িকর্ত েনািটস েপা� করেব।
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IV.

িশক্ষাথর্ী শৃ �লা
েযসকল িশক্ষাথর্ী DOE-র শৃ �লা িবিধ, �ুল নীিত, চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-413, এবং/অথবা DOE-র
গৰ্হণেযাগয্ ই�ারেনট বয্বহার এবং সু রক্ষা নীিত ল�ন কের েসলেফান, কি�উিটং সর�াম অথবা
বহনেযাগয্ িমউিজক এবং িবেনাদন িসে�ম বয্বহার কের তারা শৃ �লা িবিধেত িনধর্ািরত গাইেড�
মধয্�তা এবং শৃ �লাজিনত েযসব িনয়মনীিত রেয়েছ েসই অনু যায়ী শৃ �লা ল�েনর শাি� লাভ করেব।

V.

েসল েফান, কি�উিটং সর�াম, এবং হােত বহনেযাগয্ িমউিজক এবং িবেনাদন িসে�ম বােজয়া�করণ
েকান �ুল যিদ DOE-র শৃ �লা িবিধ, �ুল নীিত, চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-413 এবং/অথবা DOE-র
IAUSP ল�ন করার করার কারেণ েকান িশক্ষাথর্ীর েসল েফান, কি�উিটং সর�াম, অথবা বহনেযাগয্
িমউিজক অথবা িবেনাদন িসে�ম বােজয়া� কের, তাহেল িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� অবশয্ই
িশক্ষাথর্ীর িপতামাতার সােথ েযাগােযাগ করেবন। এই ধরেনর সর�াম বােজয়া�করণ এবং েফরতদান
অবশয্ই �ুল নীিত অনু সাের হেব। (উপেরা� েসকশন II েদখুন।)

VI.

ছাড় পৰ্দান
চয্াে�লর �ুল বয্ব�ার বৃ হ�র স্বােথর্ পৰ্েয়াজন মেন করেল এই পৰ্িবধান অথবা এর েযেকান অংশ(সমূ হ)
বয্বহার না করার অিধকার সংরক্ষণ কেরন।

VII.

অনু স�ান
এই পৰ্িবধান স�েকর্ সকল অনু স�ান িনেচর িঠকানায় েপৰ্রণ করেত হেব:
অিফস অভ েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলাপেম�
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street – Room 218
New York, NY 10007
েফান: 212-374-4220
ফয্া�: 212-374-5751
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