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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান
নম্বর: A-418
িবষয়: েযৗন অপরাধী স�েকর্ অবিহতকরণ
েশৰ্ণীিবভাগ: িশক্ষাথর্ী
ইসু য্র তািরখ: 5 অগা�, 2008
পিরবতর্েনর সারাংশ
এই পৰ্িবধান 11 এিপৰ্ল, 2006 তািরেখ জািরকৃত চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-418-েক �লািভিষ� কের।
পিরবতর্নসমূ হ:
•
•
•

িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর বতর্মান কাঠােমার পৰ্িতফলেনর উে�েশয্ পৰ্িবধানেক হালনাগাদ কের।
নমুনা িচিঠর ইংেরিজ ও অনয্ানয্ ভাষায় অনু িদত সং�রণ ডাউনেলােডর জনয্ ওেয়বসাইেটর বয্ব�া
কের।
অিফেসর নাম ও েযাগােযােগর তথয্ আপেডট করা হেয়েছ।
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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান
নম্বর: A-418
িবষয়: েযৗন অপরাধী স�েকর্ অবিহতকরণ
েশৰ্ণীিবভাগ: িশক্ষাথর্ী
ইসু য্র তািরখ: 5 অগা�, 2008

সারসংেক্ষপ

এই পৰ্িবধান 11 এিপৰ্ল, 2016 তািরেখ জািরকৃত চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-418েক হালনাগাদ কের এবং �লািভিষ� হয়। এিট �ুেল ও িপতামাতােদর মেধয্
িনউ ইয়কর্ ে�েটর 'েস� অেফ�ার েরিজে�শন অয্া�' অনু যায়ী েদাষী সাবয্�
েযৗন অপরাধী স�িকর্ত তথয্ অবিহতকরণ পৰ্িকৰ্য়া স�েকর্ বয্ব�া গৰ্হণ কের।
I. িনরাপ�া সেচতনতা �ারক
A.

B.

অপিরিচতেদর সােথ ভাবিবিনমেয় িনরাপ�া স�েকর্ িশক্ষাথর্ী ও িপতামাতােদর সতকর্তা
অবলেম্বর কথা �রণ কের িদেত িশক্ষািনেদর্শনা �াফসহ সকল িপৰ্ি�পয্ালেদরেক িন�িলিখত
পদেক্ষপ িনেত হেব, তেব তা এর মেধয্ সীমাব� নয়:
• িশক্ষাথর্ীেদর কখেনাই অপিরিচত মানু েষর সােথ বািড়েত যাওয়া উিচত নয়।
• িশক্ষাথর্ীেদর কখেনাই অপিরিচত মানু েষর সােথ কথা বলা উিচত নয়।
• িশক্ষাথর্ীেদর অপিরিচত মানু েষর কােছ েথেক িকছু গৰ্হণ করা উিচত নয়।
• অেচনা েকােনা েলাক যিদ িশক্ষাথর্ীর সােথ কথা বলেত চায় এবং �ুেলর কাছাকািছ েঘারাঘুির
কের, তাহেল তােদরেক �ুেল িফের আসেত এবং তাৎক্ষিণকভােব িবষয়িট েকােনা �াফ
সদসয্েক জানােত উৎসািহত করা উিচত।
• অ�বয়সী িশক্ষাথর্ীেদর কােরা সােথ �ুেল যাওয়া আসা করেত হেব।
• অেপক্ষাকৃত েবিশ বয়েসর েছেলেমেয়েদর যখন স�ব দলেবঁেধ েহঁেট/বােস চলােফরা করেত
উৎসাহ েদয়া উিচত।
�ুল বছেরর শুরুেত িপৰ্ি�পয্ালেক বাধয্তামূ লকভােব সকল িপতামাতােদরেক েরিজ�াডর্ েযৗন
অপরাধীেদর স�েকর্ তথয্ লােভর েযসব মাধয্ম রেয়েছ, িন�িলিখতগুেলাসহ েসসব মাধয্ম
স�েকর্ জানােত হেব:
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1. িনউ ইয়কর্ ে�ট িডিভশন অভ িকৰ্িমনয্াল জাি�স সািভর্স, যােদর সােথ েফােন
1800-262-3257 নম্বের এবং ই�ারেনেট
http://www.criminaljustice.ny.gov/SomsSUBDirectory/search_index.jsp.
-এর মাধয্েম েযাগােযাগ করা েযেত পাের। িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন-এর ওেয়বসাইেট
https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellorsregulations/volume-a-regulations িগেয় অিফস অভ �ুল আয্া� ইয়ু থ েডেভলপেম�এর েহাম েপজ-এর মাধয্েমও িনউ ইয়কর্ ে�ট িডপাটর্েম� অভ িকৰ্িমনয্াল জাি�স সািভর্েসর
ওেয়বসাইেট যাওয়া যােব।
2. তৃতীয় �েরর (েলেভল িথৰ্) েযৗন অপরাধীেদর উপ-তািলকা সংরক্ষণ করা হয় - NYPD,
One Police Plaza, Room 110 C, New York, NY 10038 -এ।
3. �ুল, �ুেলর একিট সু িনধর্ািরত �ােন ও পয্াের� েকাঅিডর্েনটেরর অিফেস একিট ফাইল
সংরক্ষণ কের।

II. পটভূ িম

4. িপতামাতােদর জনয্ একিট তথয্ জ্ঞাপনমূ লক নমুনা িচিঠ, সংযু � করা হেয়েছ (সংযু ি� নং
1)। এই নমুনা িচিঠ, একই সােথ এই িচিঠর অনু িদত সং�রণ পাওয়া েযেত পাের, উি�িখত
ওেয়বেপেজ: https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-forall/chancellors-regulations/volume-a-regulations

A. িনউ ইয়কর্ েস� অেফ�ার েরিজে�শন অয্া� অনু যায়ী েদাষী সাবয্� েযৗন অপরাধীেদর
বাধয্তামূ লকভােব অপরাধ সংঘটেনর পরবতর্ী দশ বা অিধক বছেরর জনয্ িনউ ইয়কর্ ে�ট িডিভশন
অভ িকৰ্িমনাল জাি�স সািভর্েস েরিজ�ার করেত হেব। �ানীয় আইন পৰ্েয়াগকারী সং�া �ুেলর
মেতা "সহেজ লক্ষয্ব� হওয়ার আশ�াগৰ্�েদর" পৰ্িত�ানগুেলার আেশপােশ পুনরায় অপরাধ
সংঘটেনর মেতা ঝুঁিকবহুল অপরাধীর বসবােসর জনয্ আগমেণর কথা জানাবার দািয়ত্বপৰ্া�। যারা
এই তথয্ পােব, এই অয্া� তােদরেকও তথয্ অনয্েদর কােছ িবতরেণর অিধকার েদয়।
B. িনউ ইয়কর্ িসিট পুিলশ িডপাটর্েম�-এর কাছ েথেক তথয্ লাভ
িনউ ইয়কর্ ে�ট িডিভশন অভ িকৰ্িমনয্াল জাি�স সািভর্েসস-এ বাধয্তামূ লকভােব েরিজ�ার করেত
হয় েযসব পুনরায় অপরাধ সংঘটেনর গড়পড়তা অথবা উ� ঝুঁিকবহুল িহেসেব তািলকাভু� েযৗন
অপরাধীেদর, িনউ ইয়কর্ িসিটর পৰ্িতিট েপেটৰ্াল বেরা-এর NYPD বেরা কময্া�ার বা তার �লািভিষ�
বয্ি� তােদর স�িকর্ত তথয্ �ুল িডি��গুেলােক পৰ্দােনর জনয্ দািয়ত্বপৰ্া�।
েয বেরােত েযৗন অপরাধী বাস কের, েসই বেরার অিফস অভ েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলপেম�এর বেরা েসফিট িডের�র, D75 িসিটওয়াইড েপৰ্াগৰ্ামস্, D79 অ�ারেনিটভ অয্াকােডিমস্ অয্া�
েপৰ্াগৰ্ামস্, এবং িফ� সােপাটর্ েস�ার েডপুিট িডের�র ফর �ুেড� সািভর্েসস-এর কােছ বেরা
কময্া�ার/�লািভিষ� বয্ি� িবজ্ঞি� পাঠােবন।
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C. NYPD িবজ্ঞি�র িবষয়ব�
D. NYPD-এর িবজ্ঞি�েত ("েনািটেফেকশন") অনয্ানয্ িবষয়ব�র মেধয্ েযসব তথয্ অ�ভুর্� হেত পাের,
তা িনেচ েদওয়া হেলা: অপরাধী েযখােন �ানা�িরত হেয়েছ, তার িজপ েকাড, 1 েরিজ�াডর্ েযৗন
অপরাধীর নাম, েস েযৗন অপরাধী েয অপরাধ কেরেছ, তার বণর্না, এবং তার পয্ােরােলর শতর্
িহেসেব অনয্ িবেশষ েকান িবিধিনেষধ আেরাপ করা হেয় থাকেল েসটা, েরিজ�াডর্ েযৗন অপরাধীর
একিট ফেটাগৰ্াফ যা ফেটাকিপ েমিশেন কিপ করা যায়।
0

িডপাটর্েম�েক NYPD এই মেমর্ িনেদর্শনা েদয় েয, তােদর েদওয়া িবজ্ঞি�র মাধয্েম তারা েযৗন
অপরাধী স�েকর্ �ুল কমর্কতর্ােদর কােছ েযসব তথয্ েদয়, েসসব তেথয্র বাইের তারা েকান তথয্
পৰ্দান কের না।
NYPD েযসব তথয্ িডপাটর্েম�েক েদয়, েসই তথয্গুেলা সবার জনয্ উ�ু �।
III. িবজ্ঞি� পাওয়ার পর িনরাপ�া পৰ্শাসকেক েযসব পদেক্ষপ গৰ্হণ করেত হেব
A. অিফস অভ েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলপেম�-এর বেরা েসফিট িডের�র একিট দা�িরক ফাইল
ৈতির করেত হেব েযখােন িতিন NYPD বেরা কময্া�ার/�লািভিষ� বয্ি�র কাছ েথেক পাওয়া সকল
িবজ্ঞি� সংরক্ষণ করেবন।
B. অিফস অভ েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলপেম�-এর বেরা েসফিট িডের�র িবজ্ঞি�িটর একিট কের
কিপ D75 িসিট ওয়াইড েপৰ্াগৰ্ামস্, D79 অ�ারেনট অয্াকােডিমজ অয্া� েপৰ্াগৰ্ামস্, এবং িডি��-এর
অভয্�ের েযৗন অপরাধী বাস কের েয িজপ েকােড, েসটা েয িফ� সােপাটর্ েস�ােরর অধীেন, েসটার
�ুেড� সািভর্েসস-এর েডপুিট িডের�র, এবং বিধর্ত অংশ-সহ সবগুেলা �ুেল পাঠােবন।
C. অিফস অভ েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলপেম�-এর বেরা েসফিট িডের�র িডি��গুেলােত
সহায়তাপৰ্দানকারী িফ� সােপাটর্ েস�ােরর িডের�রেদরেক এই মেমর্ িনেদর্শনা েদেবন েয, িনউ ইয়কর্
ে�েটর িডিভশন অভ িকৰ্িমনয্াল জাি�স-এর েযৗন অপরাধী েরিজে�শন অয্া�-এর অধীেন
বাধয্তামূ লকভােব েরিজ�ার করেত হয়, এমন একজন েযৗন অপরাধী িডি�ে� বসবােসর জনয্
�ানা�িরত হেয়েছ।
IV. একিট িবজ্ঞি� পাওয়ার পর িপৰ্ি�পয্ালেক েযসব পদেক্ষপ গৰ্হণ করেত হেব
A. এসব িবজ্ঞি�র অ�ভুর্� সকল িবষয়ব� জমা রাখার জনয্ িপৰ্ি�পয্াল বা তার �লািভিষ� বয্ি�েক
একিট দা�িরক ফাইল ৈতির করেত হেব। এই ফাইল এমনভােব এবং এমন �ােন সংরক্ষণ করেত
হেব েযন েসটা কমর্চারী ও িপতামাতােদর জনয্ সহজলভয্ হয়।

1

েরিজ�াডর্ েযৗন অপরাধীর বািড়র পূ ণর্ িঠকানা েদওয়া হেব না।
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B. যিদ িপৰ্ি�পয্াল সরাসির NYPD বা অনয্ েকান সূ তৰ্ েথেক িবজ্ঞি� পান, তাহেল িপৰ্ি�পয্ালেক তা
অিফস অভ েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলপেম�-এর বেরা েসফিট িডের�রেক জানােত হেব এবং
অিফস অভ েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলপেম�-এর বেরা েসফিট িডের�রেক একিট কিপ িদেত হেব।
C. িপৰ্ি�পয্ালেক �ুল েসফিট সু পারভাইজার, পয্াের� েকাঅিডর্েনটর ও কাে�ািডয়ানসহ যথাযথ �ুল
কমর্চারীেক এ িবজ্ঞি� পাওয়ার কথা জানােত হেব, এবং �াফেদরেক জানােত হেব েয, তারা েযন
িবজ্ঞি�র অ�ভুর্� তেথয্র সােথ িনেজেদর পিরিচত কের েনন, যার মেধয্ আেছ েরিজ�াডর্ েযৗন
অপরাধীর ফেটাগৰ্াফ, যিদ তা িবজ্ঞি�েত অ�ভুর্� থােক। িবজ্ঞি�সমূ েহর কিপ অবশয্ই নূ য্নতম
হেলও �ুল েসফিট সু পারভাইজার, পয্াের� েকাঅিডর্েনটর, বাইেরর কমর্কা�সমূ হ (েযমন, িবরিত বা
2
শরীরচচর্া িশক্ষা) যারা তদারিক কেরন, তােদরেক এবং কাে�ািডয়ানেক েদন।
1

D. িপৰ্ি�পয্ালেক �াফেদর জািনেয় িদেত হেব েয, যিদ তারা েকােনা েযৗন অপরাধীেক েদেখন েয
সে�হজনক আচরেণ িল� বেল মেন হে�, েসটা তােদর অিবলেম্ব িপৰ্ি�পয্ালেক জানােত হেব, িতিন
911-এ েফান করেবন, িকংবা জরুির পিরি�িতেত �াফেদরেক সরাসির 911-এ েফান করেত হেব
এবং তারপর িপৰ্ি�পয্ালেক জানােত হেব।
E. িপৰ্ি�পয্াল তার �ুেলর আওতাভু� সকল িডি�� 75 িসিটওয়াইড েপৰ্াগৰ্াম এবং/অথবা িডি�� 79
অ�ারেনিটভ অয্াকােডিমক আয্া� েপৰ্াগৰ্ােমর েপৰ্াগৰ্াম িডের�র বা সাইট সু পারভাইজারেক সতকর্
কের েদেবন এবং েপৰ্াগৰ্াম িডের�র/সাইট সু পারভাইজারেদর িবজ্ঞি�র িবষয়ব� জািনেয় েদেবন।
F. েয িজপ েকােড েযৗন অপরাধী বাস কের, েস একই িজপ েকােডর অধীন� �ুলগুেলার
িপৰ্ি�পয্ালেদরেক িবজ্ঞি� পাওয়ার দু ই স�ােহর মেধয্ সকল িপতামাতােদর কােছ েযৗন অপরাধীর
ছিবসহ একিট কের িবজ্ঞি�র কিপ, িদেত হেব।
িপতামাতােদরেক জানােত একিট নমুনা িচিঠ, পৰ্িবধােনর সংযু ি� নং 2, বয্বহার করা েযেত পাের।
এই নমুনা িচিঠ, সােথ এই িচিঠর অনু িদত সং�রণগুেলা পাওয়া যােব উি�িখত ওেয়বেপজ-এ:

https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellorsregulations/volume-a-regulations

G. িপৰ্ি�পয্াল/েপৰ্াগৰ্াম িডের�র েকান িবজ্ঞি� েপেল িবজ্ঞি�িট পাওয়ার দু ই স�ােহর মেধয্ িপৰ্ি�পয্ালেক
তা পয্াের� অয্ােসািসেয়শেনর কাযর্কর েবােডর্র েপৰ্িসেড� বা ভারপৰ্া� বয্ি�েক েস িবজ্ঞি� িদেত
হেব।
H. েযসব গৰ্ুপ িনয়িমত �ুলিট বয্বহার কেরন এবং যােদর েছেলেমেয় �ুল ছু িটর পের ও স�াহাে�
(উইকএ�) �ুল বয্বহার কের, িপৰ্ি�পয্াল/েপৰ্াগৰ্াম িডের�র তােদরেক িবজ্ঞি� পাওয়ার কথা জানােত
পােরন।

2

যতক্ষণ এসব কমর্কতর্াগণ আ�াভাজন িহেসেব কাজ কেরন এবং তােদর কােজ সািবর্কভােব অবেহলা না কেরন,
ততক্ষণ পযর্� সকল কমর্কতর্ােদরেক এধরেনর িবষয়ব� জানােনার নাগিরক দায়ব�তা েথেক েরহাই েদওয়া হয়।
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A-418

েযৗন অপরাধী স�েকর্ অবিহতকরণ

8/05/2008

I. িপৰ্ি�পয্ালগণ যিদ অিফস অভ েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলপেম�-এর বেরা েসফিট িডের�র ছাড়া
অনয্ েকান সূ তৰ্ েথেক েযৗন অপরাধীর উপি�িত স�েকর্ তথয্ েপেয় থােকন, তাহেল তােদরেক
অিফস অভ েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলপেম�-এর বেরা েসফিট িডের�রেক জানােবন যােত িবজ্ঞি�িট
িবতরেণর জনয্ েদওয়া হেয়ছ িক না, েসটা িনি�ত হেত এবং পরবতর্ী পদেক্ষপ স�েকর্ িনেদর্শনা
েপেত পােরন।
V. সু পািরশ ও সীমাব�তা স�েকর্ বাড়িত পৰ্িকৰ্য়া
A. পয্াের� েকাঅরিডেনটরেদরেক অবশয্ই তােদর কিপ এমনভােব রাখেত হেব যােত সহেজ
িপতামাতাগণ েদখেত পােরন।
B. এ ধরেনর িবজ্ঞি� পাওয়ার পর পয্াের�স্ অয্ােসািসেয়শন এবং অনয্ানয্েদর মােঝ পৰ্চােরর উেদয্াগ
িনেত হেব যােত এধরেনর িবজ্ঞি�র ফেল েয উেদ্বগ েদখা েদয়, েসটা পৰ্শমন করা যায়। িশক্ষাগত
েনতৃত্ব ও িপতামাতােদরেক িবজ্ঞি� পৰ্াি�র কথা জানােত হেব শুধু সতকর্ কের েদওয়ার জনয্ নয়,
বরং িনযর্াতেনর আশ�ার িবরুে� তােদরেক তািলকাভু� রাখার পৰ্েচ�া িহেসেব।
VI. অনু স�ান
A. এই পৰ্িবধান স�েকর্ আইনগত পৰ্� পাঠােত হেব অিফস অভ িলগয্াল সােভর্েসস-এর অয্াটিনর্ অন
কল-এর কােছ, যােক পাওয়া যােব 212-374-6888 নম্বর।
B. এ পৰ্িবধান স�েকর্ অনয্ানয্ পৰ্� িনেচর িঠকানায় পাঠােত হেব:
Office of Safety and Youth Development
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street - Room 218
New York, NY 10007
Telephone: 212-374-4368
Fax: 212-374-0842
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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-418 - সংযু ি� নং. 1 - পৃ �া 1 এর 1

নমুনা িচিঠ

িপৰ্য় P.S./I.S./J.H.S./H.S. _______________ কিমউিনিটর িপতামাতা এবং সদসয্বৃ �:
আমােদর �ুল কিমউিনিটেত স্বাগতম। এই িবজ্ঞি�িট আপনার স�ান �ুেল যাওয়া-আসা সহ, যখন অনয্ানয্ বািহেরর কাযর্কৰ্েম স�ৃ � হেব
তখন আপনার স�ানেক িনরাপদ রাখার জনয্ পদেক্ষপগুেলা েনয়ার গুরুত্ব �রণ কিরেয় িদে�। িনেচ িকছু িনরাপ�ার সু পরামশর্ েদয়া
হেলা েযগুেলা আমরা আশা কির আপনারা আপনােদর স�ানেদর সােথ েশয়ার করেবন:
•
•
•
•

•
•

িশক্ষাথর্ীেদর কখেনাই অপিরিচত মানু েষর সােথ বািড়েত যাওয়া উিচত নয়।
িশক্ষাথর্ীেদর কখেনাই অপিরিচত মানু েষর সােথ কথা বলা উিচত নয়।
িশক্ষাথর্ীরা অপিরিচত মানু েষর কােছ েথেক িকছু গৰ্হণ করেব না।
অেচনা েকােনা েলাক যিদ িশক্ষাথর্ীর সােথ কথা বলেত চায় এবং �ুেলর কাছাকািছ েঘারাঘুির কের, তাহেল
তােদরেক �ুেল িফের আসেত এবং তাৎক্ষিণকভােব িবষয়িট েকােনা �াফ সদসয্েক জানােত উৎসািহত করা
উিচত।
অ�বয়সী িশক্ষাথর্ীেদর কােরা সােথ �ুেল যাওয়া আসা করেত হেব।
অেপক্ষাকৃত েবিশ বয়েসর েছেলেমেয়েদর যখন স�ব দলেবঁেধ েহঁেট/বােস চলােফরা করেত উৎসাহ েদয়া উিচত।

আমােদর �ুেলর িশক্ষকগণও িশক্ষাথর্ীেদর অপিরিচত বয্ি�েদর সােথ কথা না বলেত এবং েকােনা অপিরিচত বয্ি� এিগেয় আসেল,
দায়ীত্বপৰ্া� পৰ্া�বয়�েদর অবিহত করা সহ, কী কী করেত হেব তা �রণ কিরেয় েদেবন।
অিতির�ভােব, িশক্ষা বছর জুেড়, িনউ ইয়কর্ ে�ট েস� অেফ�ার েরিজে�শন অয্া� অনু যায়ী িনউ ইয়কর্ িসিট পুিলশ িডপাটর্েম� েথেক
আমরা িবজ্ঞি� েপেত পাির েয েকােনা েরিজ�াডর্ েযৗন অপরাধী (েস� অেফ�ার) আমােদর �ুল েয এলাকায় অবি�ত েসই এলাকায়
বসবাস করেত �ানা�িরত হেয়েছ। আমরা েযসকল িবজ্ঞি� েপেয় থািক েসগুেলার কিপ িপতামাতােদর জনয্ পয্াের� েকাঅিডর্েনটেরর
অিফেস পাশাপািশ ________________ অিফেস সহজলভয্ থাকেব। এছাড়াও আপিন েরিজ�াডর্ েস� অেফ�ারেদর স�েকর্ তথয্ NYS
িডিভশন অভ িকৰ্িমনয্াল জাি�েসর ওেয়বসাইেট http://www.criminaljustice.ny.gov/SomsSUBDirectory/search_index.jsp
িঠকানায় অবি�ত অথবা 1-800-262-3257 নম্বের েফান কের েপেত পােরন, অথবা NYPD, One Police Plaza, Room 110 C,
New York, New York দ্বারা সংরিক্ষত তৃতীয় �েরর (েলেভল িথৰ্) (উ� ঝুঁিক স��) েরিজ�াডর্ েস� অেফ�ারেদর উপ-তািলকা
েপেত পােরন। ওেয়বসাইটিটেত িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর ওেয়বসাইেটর মাধয্েমও যাওয়া েযেত পাের, www.nycenet.edu, অিফস
অভ �ুল ই�ােভর্নশন অয্া� েডেভলাপেম�-এর েহাম েপইেজর মাধয্েম। অবেশেষ, আমােদর �ুল এবং েযৗন অপরাধী (েস� অেফ�ার)
একই িজপ েকােড অবি�ত হয়, তেব আমােদর �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর সকল িপতামাতােদর িবজ্ঞি�র কিপ পাঠােবা।
এই পৰ্িকৰ্য়াগুেলা এই �ুেল সকল িশক্ষাথর্ীেদর একিট িনরাপদ পিরেবশ পৰ্দান করার আমােদর অবয্াহত পৰ্েচ�ার অংশ।
িবনীত,

িপৰ্ি�পয্াল/েপৰ্াগৰ্াম িডের�র
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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-418 - সংযু ি� নং. 2 - পৃ �া 1 এর 1

নমুনা িচিঠ

িপৰ্য় P.S./I.S./J.H.S./H.S. _______________ কিমউিনিটর িপতামাতা এবং সদসয্বৃ �:
আমােদর �ুল িনউ ইয়কর্ িসিট পুিলশ িডপাটর্েমে�র কােছ েথেক একিট িবজ্ঞি� েপেয়েছ েয একজন "েরিজ�াডর্ েস� অেফ�ার (েযৗন
অপরাধী)" ________ িজপ েকােড বসবাস করেত এেসেছ। এই িবজ্ঞি�র উে�শয্ হে� নাজুক জনেগাি� রেয়েছ এমন েকােনা পৰ্িত�ানেক
এমন েকােনা বয্ি� স�েকর্ অবিহত করা, েয স�াবয্ িবপদ�নক হেত পাের। এই �ুেলর িপৰ্ি�পয্াল িহেসেব, আিম এই তথয্ যথাযথ
�ুল �াফেক অবিহত কেরিছ এবং আপনােক অবিহত করার জনয্ এই িচিঠ েপৰ্রণ করিছ।
আমােদর �ুল এই েরিজ�াডর্ েস� অেফ�ার (েযৗন অপরাধী) স�েকর্ তথয্ ________________ অিফেস ফাইল করার পাশাপািশ
পয্াের� েকাঅিডর্েনটেরর অিফেস সংরক্ষণ করেবা। এছাড়াও েরিজ�াডর্ েস� অেফ�ারেদর স�েকর্ তথয্ NYS িডিভশন অভ িকৰ্িমনয্াল
জাি�েসর ওেয়বসাইেট http://www.criminaljustice.ny.gov/SomsSUBDirectory/search_index.jsp িঠকানায় পাওয়া যােব
অথবা 1-800-262-3257 নম্বের েফান কের েপেত পােরন, অথবা NYPD, One Police Plaza, Room 110 C, New York,
New York দ্বারা সংরিক্ষত তৃতীয় �েরর (েলেভল িথৰ্) (উ� ঝুঁিক স��) েরিজ�াডর্ েস� অেফ�ারেদর উপ-তািলকা পাওয়া যােব।
ওেয়বসাইটিটেত িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর ওেয়বসাইেটর মাধয্েমও যাওয়া েযেত পাের, www.nycenet.edu, অিফস অভ �ুল
ই�ােভর্নশন অয্া� েডেভলাপেম�-এর েহাম েপইেজর মাধয্েম।
আপিন এেত সংযু � পােবন এই েরিজ�াডর্ েস� অেফ�ােরর (েযৗন অপরাধী) ফেটাগৰ্ােফর একিট কিপ। �ুেলর িনরাপ�া পৰ্িকৰ্য়া
কেঠারভােব পালন করা হেব, এেত রেয়েছ দশর্নাথর্ী িনয়�ণ পৰ্িকৰ্য়াসমূ হ।
আমােদর �ুেলর িশক্ষকগণও িশক্ষাথর্ীেদর অপিরিচত বয্ি�েদর সােথ কথা না বলেত এবং েকােনা অপিরিচত বয্ি� এিগেয় আসেল,
দায়ীত্বপৰ্া� পৰ্া�বয়�েদর অবিহত করা সহ, কী কী করেত হেব তা �রণ কিরেয় েদেবন। আিম আপনােদর অনু েরাধ করিছ েয আপনারা
পৰ্তয্েক বািড়েত েছেলেমেয়েদর সােথ এই সমসয্াগুেলা িনেয় আেলাচনা করুন। েছেলেমেয়েদর স�� করা আমােদর উে�শয্ নয়, বরং
তােদর মােঝ েসসব দক্ষতা গেড় তুলেত সহায়তা করা যা তােদর অপিরিচতেদর সােথ কথা বলা বা েকাথাও যাওয়ার স�াবয্ িবপদ েথেক
িনেজেদর আেরা ভালভােব রক্ষা করেত পাের।
এই পৰ্িকৰ্য়াগুেলা এই �ুেল সকল িশক্ষাথর্ীেদর একিট িনরাপদ পিরেবশ পৰ্দান করার আমােদর অবয্াহত পৰ্েচ�ার অংশ।
িবনীত,
িপৰ্ি�পয্াল/েপৰ্াগৰ্াম িডের�র
Enc.
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