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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান
নম্বর: A-449
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েশৰ্ণীিবভাগ: িশক্ষাথর্ীবৃ �
ইসু য্র তািরখ: 09 মাচর্, 2011
পিরবতর্েনর সারাংশ
এই পৰ্িবধান 20 জানু য়াির, 2011 তািরেখ জািরকৃত চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-449 েক রিহত কের এবং এর �লািভিষ� হয়।
পিরবতর্নসমূ হ:
•

েযাগােযােগর তথয্ হালনাগাদ করা হেয়েছ।
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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান
নম্বর: A-449
িবষয়: েসইফিট টৰ্য্া�ফার (িনরাপ�াজিনত কারেণ �ানা�রণ)
েশৰ্ণীিবভাগ: িশক্ষাথর্ীবৃ �
ইসু য্র তািরখ: 09 মাচর্, 2011
সারসংেক্ষপ
এই পৰ্িবধান িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর অনু েমাদন পৰ্িকৰ্য়ার িববরণ েদয় েযমন (1)
যখন িশক্ষাথর্ীরা �ুল স�ি�র মেধয্ সিহংস অপরােধর িশকার হয়, এবং (2) যখন
িশক্ষাথর্ীরা �ুেলর মািলকানাধীন এলাকার মেধয্ সিহংস অপরােধর িশকার হয়, এবং অনয্
পিরি�িতেত, যখন �ুেল েকােনা িশক্ষাথর্ীর অবয্াহত উপি�িত তার জনয্ অিনরাপদ বেল
িনধর্ািরত হয়।
I.

ভূ িমকা
A.
B.

C.

II.

এই পৰ্িবধান িশক্ষাথর্ীেদরেক িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর অনু েমাদন েদয়া হেব িকনা েসিট িনধর্ারেণর
পৰ্িকৰ্য়ার িববরণ েদয়।
েনা চাই� েলফট্ িবহাই� অয্া� আইেনর অধীেন িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিল: েনা চাই� েলফট্
িবহাই� আইন অনু যায়ী, যিদ েকােনা িশক্ষাথর্ী তার �ুেল বা �ুল-পৰ্া�েন েকােনা সিহংস অপরােধর
িশকার হয় তাহেল তা অবশয্ই �ুলেক জানােত হেব এবং েসই িশক্ষাথর্ীর অনয্ েকােনা িনরাপদ �ুেল
বদিলর অিধকার থাকেব। েকােনা িশক্ষাথর্ী এই ধরেনর বদিলর অনু েরাধ জানােল যিদ িনধর্ািরত হয় েয,
েস �ুল পৰ্া�েন সিহংস অপরােধর িশকার হেয়েছ, তাহেল তােক অবশয্ই বদিলর অনু েমাদন িদেত হেব।
অনয্ানয্ িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিল: েকােনা িশক্ষাথর্ী �ুল-পৰ্া�েন সিহংস অপরােধর িশকার না হেয়ও
অেনক পিরি�িতেত িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর অনু েরাধ জানােত পাের। যিদ িনধর্ািরত হয় েয �ুেল
িশক্ষাথর্ীর অবয্াহত উপি�িত িনরাপদ নয়, েসেক্ষেতৰ্ এমন েকােনা অনু েরাধ অনু েমািদত হওয়া উিচত।

সিহংস অপরােধর িশকার এমন িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ েনা চাই� েলফট্ িবহাই� আইেন িনরাপ�াজিনত কারেণ
বদিল
A.

এই আইেন “সিহংস েফৗজদারী অপরাধ”-এর সংজ্ঞা িন�রূপ:
1
1.
ে�েটর েফৗজদারী আইেনর সংজ্ঞা অনু যায়ী অনয্ কাউেক গুরুতরভােব শারীিরক আঘাত করা
(েযমন, হামলা, অি�সংেযাগ) এই অপরােধর অ�ভুর্�; অথবা
2.
এমন েকােনা েযৗন অপরাধ যার সােথ জবরদি� জিড়ত (েযমন, ধষর্ণ, মুখ বা পায়ু -কািমতা, েযৗন
িনযর্াতন); অথবা
0

1

েফৗজদারী আইন 10.00 (10)-এ সংজ্ঞািয়ত “গুরুতর শারীিরক আঘাত” হে�, যা এমন একিট “শারীিরক আঘাত, েযটা

মৃ তুয্ ঘটােনার যেথ� ঝুঁিক সৃ ি� কের, অথবা যার ফেল মৃ তুয্ হেত পাের বা গুরুতর েকােনা দীঘর্ািয়ত শারীিরক অ� িবকৃিত
ঘটােত পাের, অথবা স্বাে�য্র দীঘর্ািয়ত ৈবকলয্ বা েদেহর েকােনা অে�র কাযর্কািরতার দীঘর্ািয়ত ক্ষিত বা ৈবকলয্ ঘটােত পাের।”
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3.

অনয্ েযেকােনা ধরেনর অপরাধ, যা েফৗজদারী আইনানু যায়ী মারা�ক েকােনা অে�র বয্বহার
2
অথবা বয্বহােরর হুমিক িহেসেব সংজ্ঞািয়ত হেয়েছ।
যিদ �ুেলর েকােনা কমর্ী জানেত পােরন েয �ুল পৰ্া�েন েকােনা িশক্ষাথর্ী সিহংস অপরােধর িশকার
হেয়েছ, তাহেল চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-412 এবং A-443 অনু যায়ী িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই
একিট পূ ণর্ তদ� কের যথাযথ বয্ব�া িনেত হেব। অিতির�ভােব, িনেচ উি�িখত পদেক্ষপগুিল
তাৎক্ষিণকভােব অবশয্ই গৰ্হণ করেত হেব।
1.
িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই ঘটনািট NYPD, ইমােজর্ি� ইনফেমর্শন েস�ার (“EIC”)
এবং িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােক অবিহত করেত হেব।
2.
িশক্ষাথর্ী সিহংস অপরােধর িশকার (উপের উি�িখত সংজ্ঞা অনু যায়ী) হেয়েছ িকনা েসিট িনধর্ারেণ,
িপৰ্ি�পয্ালেক অবশয্ই NYPD-র সােথ পরামশর্ করেত হেব। NYPD-র �ুল েসফিট িডিভশেনর
সােথ িনেচর পৰ্িকৰ্য়াসমূ হ পৰ্িতি�ত হেয়েছ।
a.
িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি� যিদ িবশ্বাস কেরন েয, িশক্ষাথর্ী সিহংস অপরােধর িশকার
হেয়েছ, তাহেল িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই �ুল েয থানায় (িপৰ্িস�েট) অবি�ত
েসই থানার NYPD �ুল েসফিট সােজর্ে�র দািয়েত্ব িনযু � বয্ি�র সােথ েযাগােযাগ করেত
হেব। যিদ �ুল েসফিট সােজর্�েক না পাওয়া যায়, তাহেল িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�র
অবশয্ই থানার (িপৰ্িস�ট) কমা�ার অথবা েসই দািয়েত্ব িনযু � বয্ি�র সােথ েযাগােযাগ
করেত হেব।
b.
িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই ঘটনা েযই �ুেল ঘেটেছ েসটার নাম এবং/অথবা
েফান নম্বর, ঘটনার তািরখ, সময়, এবং েযখােন ঘটনািট ঘেটেছ েসই �ান এবং েয
িশক্ষাথর্ী(রা) অপরােধর িশকার হেয়েছ তার বা তােদর নাম জানােত হেব।
c.
�ুেলর তদে�র এক �ুল িদবেসর মেধয্, উপের উি�িখত সংজ্ঞা অনু যায়ী িশক্ষাথর্ী েয
সিহংস অপরােধর িশকার হেয়েছ েসই অিভেযােগর তদ� করেব িকনা তা NYPD
3
েমৗিখকভােব িনি�ত করেব। NYPD একিট িলিখত িন�য়তাও পৰ্দান করেব।
d.
NYPD-এর েমৗিখক িন�য়তা পাবার 24 ঘ�ার মেধয্, িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি� অবশয্ই
বেরা িডের�র অভ সাসেপনশন িযিন অিফস অভ �ুল অয্া� ইয়ু থ েডেভলপেম�
(OSYD)-এর িচফ এি�িকউিটভ অিফসার (CEO) িহেসেব দািয়ত্ব পালন কেরন, তােক
অবিহত করেবন এবং সকল পৰ্াসি�ক ঘটনা জানােবন। সকল কাগজপতৰ্ অবশয্ই
(সাক্ষীর ব�বয্, ঘটনার িরেপাটর্, ইতয্ািদ) বেরা িডের�র অভ সাসেপনশেনর পযর্ােলাচনার
জনয্ পৰ্�ত থাকেত হেব।
e.
িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�র িবজ্ঞি� পাবার 24 ঘ�ার মেধয্, বেরা িডের�র অভ
সাসেপনশনেক অবশয্ই িস�া� গৰ্হণ করেত হেব েয িশক্ষাথর্ী �ুল পৰ্া�েণ সিহংস
অপরােধর িশকার হেয়েছ তা িবশ্বাস করার যেথ� কারণ রেয়েছ িকনা। এই িস�া�
গৰ্হেণ বেরা িডের�র অভ সাসেপনশন অিফস অভ িলগয্াল সািভর্েসর সােথ পরামশর্ করেত
পােরন। েজেন রাখুন েয, েকােনা িশক্ষাথর্ী সিহংস অপরােধর িশকার হেয়েছ েসটা
1

B.

2

2

েফৗজদারী আইন 10.00(12)-এ “মারা�ক অ�”-েক সংজ্ঞািয়ত করা হেয়েছ এমন অ� িহেসেব যা “গুিলভিতর্ একিট অ�
এবং যা িদেয় গুিল করেল মৃ তুয্ অথবা গুরুতর শারীিরক জখম হেত পাের, অথবা সু ইচে�ড নাইফ বা ছু ির, গৰ্য্ািভিট নাইফ,
পাইলাম বয্ািলি�ক নাইফ, েমটাল নাকল্ নাইফ, ডয্াগার, িবিল, �য্াকজয্াক, অথবা েমটাল নাকল্।”
3

শুধু মাতৰ্ এই �ারেক বিণর্ত উে�েশয্র রূপেরখা অনু যায়ী NYPD েথেক েদয়া তথয্ বয্বহার করা েযেত পাের।
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িবশ্বােসর কারণ িনধর্ারেণর জনয্ অপরােধর জনয্ েদাষী সাবয্� হবার আবশয্কতা েনই।
f.
বেরা িডের�র অভ সাসেপনশন যিদ িনধর্ারণ কেরন েয, িশক্ষাথর্ী �ুল পৰ্া�েন সিহংস
অপরােধর িশকার হেয়েছ তা িবশ্বাস করার কারণ রেয়েছ, েসেক্ষেতৰ্ িশক্ষাথর্ীর বদিলর
অিধকার থাকেব।
িশক্ষাথর্ী �ুল পৰ্া�েন সিহংস অপরােধর িশকার হেয়েছ তা িবশ্বাস করার কারণ রেয়েছ েসটা
িনধর্ািরত হবার এবং েসজনয্ তার বদিলর অিধকার পৰ্িতি�ত হবার 24 ঘ�ার মেধয্, বেরা
িডের�র অভ সাসেপনশন অবশয্ই িলিখতভােব িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােক তার অনয্ পাবিলক �ুেল
4
বদিল হবার অিধকার স�েকর্ জানােবন (1 নম্বর সংযু �িট েদখুন)। এই েনািটসিট অবশয্ই
বয্ি�গতভােব, এ�েপৰ্স ডাকেযােগ অথবা অনয্ েকােনা একই ধরেনর জরুির িভি�েত (েযমন,
ফয্া� অথবা ইেমইেল) পাঠােত হেব েযন েনািটসিট েয িস�া� গৰ্হেণর 24 ঘ�ার মেধয্ িপতামাতা
েপেয়েছন তা িনি�ত হওয়া যায়।
a.
বেরা িডের�র অভ সাসেপনশন অনু েরাধ করেবন েয িপতামাতা বদিল হেত আগৰ্হী িকনা
েসটা আেলাচনার জনয্ েনািটস পাবার পাঁচ িদেনর মেধয্ িপতামাতা েযন তােক অবিহত
কেরন।
b.
িপতামাতা যিদ পাঁচ িদেনর মেধয্ জবাব না েদন, তেব বেরা িডের�র অভ সাসেপনশন
অবশয্ই িপতামাতার সােথ েযাগােযাগ করেবন।
c.
িপতামাতা যিদ বদিল িনেত আগৰ্হী হন, বেরা িডের�র অভ সাসেপনশনস্, অিফস অভ
�ুেড� এনেরালেমে�র (“�ুেড� এনেরালেম�স্”) এি�িকউিটভ িডের�র অভ বেরা
এনেরালেম�/ভারপৰ্া� বয্ি�র সােথ পরামেশর্র েপৰ্িক্ষেত িপতামাতােক একিট বদিলর
�ুেলর পৰ্�াব করেবন। িডি�� 75 পাবিলক �ুলসমূ েহর িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্, বেরা
িডের�র অভ সাসেপনশন িডি�� 75-এর িডের�র অভ ে�সেমে�র সােথ পরামশর্ কের
িপতামাতােক একিট বদিলর �ুেলর পৰ্�াব েদেবন। যথাস�ব, িশক্ষাথর্ীেক এমন একিট
�ুেল বদিল েদয়া হেব েয �ুলিট েনা চাই� েলফট্ িবহাই� আইেনর অধীেন পৰ্িত বছর
পযর্া� অগৰ্গিত সাধন করেছ এবং েযিট উ�িত আবশয্ক, সংেশাধনমূ লক পদেক্ষপ গৰ্হণ
অথবা নতুন কের গড়ার পৰ্িকৰ্য়াধীন নয়।
d.
িশক্ষাথর্ী সিহংস অপরােধর িশকার হেয়েছ তা িবশ্বাস করার কারণ পৰ্িতি�ত হবার দশ
কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্ বেরা িডের�র অভ সাসেপনশন অবশয্ই িপতামাতােক বদিল
�ুলিট স�েকর্ অবিহত করেবন (সংযু ি� নম্বর 2 েদখুন)।
3

িপতামাতার স�িত লােভর পর বেরা িডের�র অভ সাসেপনশন েয �ুেল বদিল হে� েসই
�ুলেকও অবশয্ই জানােবন েয, িশক্ষাথর্ী ঐ �ুেল বদিল হে�।
e.

4

িবদয্মান িবিধ এবং পৰ্িবধান অনু যায়ী বদিল পাওয়া িশক্ষাথর্ীেদর অবশয্ই পিরবহন সু িবধা
পৰ্দান করেত হেব।

এই �ারক স�িকর্ত েযেকােনা িচিঠ যতটা স�ব িপতামাতার বািড়েত বয্বহৃত ভাষা অথবা তােদর সােথ েযাগােযােগর স�াবয্

েয বয্ব�া রেয়েছ েসটা বয্বহােরর মাধয্েম করেত হেব। ঐসব েক্ষেতৰ্ যিদ স�ব হয়, িপতামাতার িনজস্ব ভাষা অথবা তােদর
সু িবধাজনক েযাগােযােগর ভাষার মাধয্েম িচিঠর পূ ণর্ অনু বাদ িচিঠর সােথ সংযু � কের েদয়া বা�নীয় অথবা েসখােন উে�খ
করাও েযেত পাের “সংযু � িচিঠেত আপনার স�ান স�িকর্ত গুরুত্বপূ ণর্ তথয্ রেয়েছ। অনু গৰ্হ কের যথাশীঘৰ্ই স�ব েসটা
অনু বাদ কিরেয় িনন।”
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f.

4.

III.

যিদও িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােক তােদর িশক্ষাথর্ীেক বদিলর সু েযাগ অবশয্ই পৰ্দান করা হেব,
িক� িতিন ই�া করেল তার স�ানেক বতর্মান �ুেলও েরেখ েদয়ার িস�া� িনেত পােরন।
িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি� এবং বেরা িডের�র অভ সাসেপনশন তােদর সােথ আইন পৰ্েয়াগকারী
কমর্কতর্ােদর েয আেলাচনা হেয়েছ েসসব িবষেয়র যথাযথ নিথপতৰ্ সহ, িপতামাতােক েপৰ্রণকৃত
িবজ্ঞি�, পুিলশ িরেপাটর্সমূ হ, ইতয্ািদ অবশয্ই সংরক্ষণ করেবন।

অনয্ িনরাপ�াজিনত বদিলসমূ হ:
A.

B.

C.

D.

যিদ েকােনা িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা বদিলর অনু েরাধ জানায় এবং িনধর্ািরত হয় েয, �ুেল িশক্ষাথর্ীর
অবয্াহত উপি�িত িশক্ষাথর্ীর জনয্ িনরাপদ নয়, তেব �ুল পৰ্া�েন িশক্ষাথর্ী সিহংস অপরােধর িশকার না
হেয়ও িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিল েপেত পাের। িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�র পরামেশর্র েপৰ্িক্ষেত
�ুেড� এনেরালেমে�র এি�িকউিটভ িডের�র অভ বেরা এনেরালেম�/ভারপৰ্া� বয্ি� এই িস�া�
গৰ্হণ করেবন। িডি�� 75 পাবিলক �ুল িশক্ষাথর্ীেদর েবলায়, িডি�� 75-এর িডের�র অভ ে�সেম�,
িডি�� 75-এর িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�র সােথ পরামশর্ করার পর, এই িস�া� েনেবন।
এই অনু েরাধ যিদ �ুল-সংকৰ্া� সু রক্ষার ঘটনা হয়, েসেক্ষেতৰ্ িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি�
অবশয্ই একিট পূ ণর্ তদ� করা হেয়েছ েস িবষয়িট িনি�ত এবং ঘটনার িরেপাটর্ ৈতির করেবন, সংি��
পক্ষগুেলার ব�বয্ েনেবন এবং সাক্ষী েজাগাড় করেবন, এবং চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-412 এবং A-443
অনু যায়ী শৃ �লাভে�র কারেণ যথাযথ বয্ব�া গৰ্হণ করেবন। ঘটনা যিদ েফৗজদারী পৰ্কৃিতর হয়,
িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� িপতামাতার কােছ পুিলশ িরেপােটর্র কিপ চাইেবন। অনু েরাধ
মূ লয্ায়েন, িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� তদে�র ফলাফল এবং সকল সহায়ক নিথপতৰ্
পযর্ােলাচনা করেবন।
িপতামাতার কাছ েথেক িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর অনু েরাধ এবং সকল সহায়ক কাগজপতৰ্ পাবার
48 ঘ�ার মেধয্, িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� বদিলর পৰ্েয়াজন আেছ িকনা েসই মেমর্ �ুেড�
এনেরালেমে�র এি�িকউিটভ িডের�র ফর বেরা এনেরালেম�/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি�র কােছ
অবশয্ই একিট সু পািরশ করেবন (সংযু ি� নম্বর 4 েদখুন)। িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� অবশয্ই
িনেচ উি�িখত নিথপতৰ্সমূ হ �ুেড� এনেরালেমে�র এি�িকউিটভ িডের�র অভ বেরা
এনেরালেম�/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি�েক পৰ্দান করেবন।
1. িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর ভিতর্ ফমর্ (3 নং সংযু ি� েদখুন);
2. তদে�র সারাংশ (4 নং সংযু ি� েদখুন);
3. ঘটনা সংকৰ্া� �ুল িরেপােটর্র কিপ; এবং
4. পুিলশ িরেপােটর্র কিপ।
িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি�র অনু েমাদন এবং অনয্ নিথপতৰ্ পাবার এক স�ােহর মেধয্, �ুেড�
এনেরালেমে�র এি�িকউিটভ িডের�র অভ বেরা এনেরালেম�/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� বেরা েসফিট
িডের�র িযিন অিফস অভ �ুল অয্া� ইয়ু থ েডেভলাপেম� (OSYD)-এর িচফ এি�িকউিটভ অিফসার
(CEO)-এর দািয়েত্বও কাজ কেরন তার সােথ পরামশর্ কের িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর অনু েমাদন
েদয়া যােব িকনা তা অবশয্ই িনধর্ারণ করেবন এবং িস�া�িট িলিখতভােব িপতামাতােক জানােবন।
িডি�� 75 পাবিলক �ুল িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্, িডি�� 75-এর িডের�র অভ ে�সেম� িনরাপ�াজিনত
কারেণ বদিলর অনু েমাদন েদয়া যােব িকনা তা অবশয্ই িনধর্ারণ করেবন এবং েতমন িস�া� েনয়া হেল
অবশয্ই িপতামাতােক িলিখতভােব তা জানােবন। যিদ বদিলর অনু েরাধ অনু েমািদত হয়, িলিখত
েনািটিফেকশন অবশয্ই: 1) েয �ুেল িশক্ষাথর্ীেক বদিলর পৰ্�াব েদয়া হেয়েছ েসিট স�েকর্ িপতামাতােক
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উপেদশ পৰ্দান করেব; এবং 2) বদিলকৃত �ুেল িশক্ষাথর্ীেক েয পাঠােনা হে� েস িবষয়িট জানােব।
IV.

বদিলর কাগজপতৰ্
যখন িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিল অনু েমািদত হয়, েপৰ্রক �ুল অবশয্ই �ুেড� এনেরালেমে�র এি�িকউিটভ
িডের�র অভ বেরা এনেরালেম�েক িনেচ উি�িখত নিথপতৰ্ পৰ্দান করেব যােত বদিলকৃত �ুেল িশক্ষাথর্ীর
েরিজে�শন সহজ হয়:
A.
B.
C.
D.
E.

V.

ইিমউনাইেজশেনর েরকডর্;
টৰ্য্া�িকৰ্� এবং/অথবা বতর্মান িরেপাটর্ কাডর্;
িশক্ষাথর্ীর েপৰ্াগৰ্াম কােডর্র কিপ; এবং
ইি�িভজুয়ালাইজড এডুেকশন েপৰ্াগৰ্াম (“IEP”), যিদ পৰ্েযাজয্ হয়
§504 সু িবধা পিরক�না, যিদ পৰ্েযাজয্ হয়।

অনু স�ান
এই পৰ্িবধান সংকৰ্া� সকল অনু স�ান িনেচর িঠকানায় পাঠােত হেব:
েনা চাই� েলফট িবহাই� বদিলর জনয্:
Office of School and Youth Development
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street
New York, NY 10007
েফান: 212-374-6784
ফয্া�: 212-374-5751

অনয্ানয্ িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলসমূ হ:
Office of Student Enrollment
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street
New York, NY 10007
েফান: 212-374-2363
ফয্া�: 212-374-5568
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িশক্ষাথর্ীেক অনয্ পাবিলক �ুেল বদিলর অিধকার স�িকর্ত িচিঠ

িপৰ্য় ______________________:

অনু গৰ্হ কের েজেন রাখুন, এিট িবশ্বাস করার কারণ রেয়েছ েয, আপনার স�ান �ুল পৰ্া�েন একিট সিহংস অপরােধর িশকার হেয়েছ। েনা চাই�
েলফট্ িবহাই� আইন অনু যায়ী, েস �ুল কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক িনধর্ািরত যথাযথ অনয্ একিট �ুেল িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিল হবার েযাগয্। আপিন যিদ
বদিল িনেত আগৰ্হী হন, আপনােক অবশয্ই এই েনািটশ পাবার পাঁচ িদেনর মেধয্ ____________________________ -এ, আমার সােথ েযাগােযাগ
করেত হেব। আপিন আপনার স�ানেক তার বতর্মান �ুেলও রাখেত পােরন। েকােনা পৰ্� থাকেল অনু গৰ্হ কের আমােক েফান করেত িদ্বধা করেবন
না।

আপনার িবশ্ব�,

সাসেপনশন িডের�র

অনু িলিপ: িপৰ্ি�পয্াল
এনেরালেম� িডের�র
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বদিলর �ুল িনধর্ারেণর িচিঠ

িপৰ্য় ______________________:

অনু গৰ্হ

কের

েজেন

রাখুন

েয,

িনরাপ�াজিনত

কারেণ

আপনার

বদিল

অনু েরাধ

অনু যায়ী,

আপনার

স�ানেক

______________________________________, �ুেল বদিল করা হেয়েছ যা কাযর্করী হেব____________________ তািরখ েথেক। আপিন
েয বদিলিট গৰ্হণ কেরেছন বা আপনার স�ান তার বতর্মান �ুেলই থাকেব বেল যিদ িস�া� িনেয় থােকন েসিট িনি�ত করেত অনু গৰ্হ কের অিতস�র
আমার সােথ েযাগােযাগ করুন িক� তা েযন দু ই �ুল িদবেসর পের না হয়। আপিন যিদ নতুন �ুলিটেত আপনার স�ানেক িদেত আগৰ্হী হন, তাহেল
আিম আপনােক পৰ্েয়াজনীয় তথয্ পৰ্দান করেবা যােত তার ঐ �ুেল েরিজে�শন দৰ্ুত হয়।

আপনার িবশ্ব�,

িডের�র অভ সাসেপনশন

অনু িলিপ: িপৰ্ি�পয্াল (েপৰ্রক �ুল)
িপৰ্ি�পয্াল (গৰ্হণকারী �ুল)
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েসফিট টৰ্া�ফার ইনেটক ফমর্ (িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর পূ রণকৃত ফমর্)

এই ফমর্িট শুধু মাতৰ্ সকল িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর অনু েরােধর জনয্ বয্বহৃত হেব। অস�ূ ণর্ অনু েরােধর ফমর্ পৰ্িকৰ্য়াকরণ করা হেব না এবং
েসটা আপনােক েফরত েদয়া হেব।
িশক্ষাথর্ীর নাম_____________________________________________________তািরখ_____________________
িশক্ষাথর্ীর আইিড (ID) #___________________________________েগৰ্ড �র _____________জ� তািরখ__________
িপতামাতা/অিভভাবেকর নাম______________________________________েফান_________________________
িঠকানা (বািড় #, ি�ট, অয্াপাটর্েম� #, বেরা এবং িজপ) _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
****************************************************************************************************************
�ুল__________________________________________________________________________________
েজনােরল এডুেকশন (সাধারণ িশক্ষা) অথবা ে�শাল এডুেকশন (িবেশষ িশক্ষা) (একিট বৃ �ব� করুন)
েগৰ্েডর �র_______________________

েকৰ্িডেটর সংখয্া______________________

অনু পি�িত_________________________

িবলম্ব______________________________

ে�শাল েপৰ্াগৰ্াম/েমজর_______________________________ ESL: হয্াঁ

অথবা

না (একিট বৃ �ব� করুন)

পূ েবর্ েয �ুেল পেড়েছ ________________________________ তািরখ(সমূ হ) _____________________
ডীেনর েরকডর্


েনই



িপৰ্ি�পােলর সাসেপনশন / তািরখ_________________________



�ােফর সােথ আচরণ



সু পািরনেটনেডে�র সাসেপনশন / তািরখ_____________________



েশৰ্ণীকেক্ষ িবশৃ �লা



অনয্ানয্_____________________________________________



মাদক সংকৰ্া�



উপি�িত/�াস ফাঁিক েদয়া



িশক্ষাথর্ীেদর সােথ আচরণ

পূ রণ কেরেছন_______________________________________________________________________________
****************************************************************************************************************
ENROLLMENT OFFICE USE ONLY (শুধু মাতৰ্ এনেরালেম� অিফেসর বয্বহােরর জনয্)
Approved_____________________________________Date__________________________________________
Placement ________________________________________Effective Date______________________________
Denied__________________________________________________Date_______________________________
Comments_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
c:

____________________________________ AP ___________________________________Sending School

cc: _____________________________________AP _________________________________Receiving School
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েসফিট টৰ্য্া�ফার সামাির অভ ইনেভি�েগশন ফমর্ (িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিল সংকৰ্া� তদে�র সারসংেক্ষেপর ফমর্)
িশক্ষাথর্ীর নাম __________________________________________________________তািরখ____________________________
িশক্ষাথর্ীর আইিড (ID) #_______________________________েগৰ্ড �র _______________ জ�তািরখ ______________________
িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর অনু েরােধর কারণ(সমূ হ) (সু িনিদর্�ভােব িব�ািরত িদন) _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ঘটনায়(সমূ েহ) জিড়ত সকল বয্ি�র পিরচয় উে�খ করুন পৰ্িতিট নােমর পােশ অিভযু � িলখুন: S (সাসেপ�/অিভযু �), V (িভকিটম/ভু�েভাগী),
W (উইটেনস্/সাক্ষী), O (আদার/অনয্) ।
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
েক তদ� পিরচালনা কেরেছন? _____________________________________________________________________________
িববৃ িত েনয়া হেয়েছ িক?  হয্াঁ  না
উ�র হয্াঁ হেল, কার কাছ েথেক? (সকল বয্ি�েক শনা� করুন এবং িববৃ িত সংযু � করুন, যিদ তারা লভয্ হয়) __________________
____________________________________________________________________________________________________
কার ই�ারিভউ েনয়া হেয়েছ? (সকল বয্ি�েক শনা� করুন) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
অনু গৰ্হ কের িনেচ তদে�র ফলাফেলর সার-সংেক্ষপ পৰ্দান করুন:
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ঘটনা(গুিল) সংঘিটত করার জনয্ অিভযু � িশক্ষাথর্ী(েদর) িবরুে� সাসেপনশনসহ কী ধরেনর শাি�মূ লক বয্ব�া েনয়া হেয়েছ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� দ্বারা েকানও ৈবঠক হেয়েছ িক?  হয্াঁ

 না

িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর অনু েরােধর সমথর্েন আপনার কােছ কী কী পৰ্মাণ (ডকুয্েমে�শন) রেয়েছ?
_________পুিলশ িরেপাটর্ (অিভেযাগ #, দু ঘটর্ না #, সহায়ক িরেপাটর্ # উে�খ করুন) _____________________________
িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর ঘটনার িরেপাটর্ (# উে�খ করুন) ______________________________________________
________ িববৃ িতসমূ হ
অনয্ানয্ (দয়া কের উে�খ করুন) _______________________________________________________________
গাইেড� কাউে�লর/িডেনর নাম, িযিন িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিলর অনু েরােধর সােথ সংি�� িশক্ষাথর্ীেক ই�ারিভউ কেরেছন:
__________________________________________________________________________________________________
পূ ণর্ তদে�র পর, আমােদর িবশ্বাস িনরাপ�াজিনত কারেণ বদিল আবশয্ক।
িপৰ্ি�পােলর স্বাক্ষর ________________________________________অয্ািস�য্া� িপৰ্ি�পােলর স্বাক্ষর____________________
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