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পশিবর্তনেি সািাাংি

এটি ২২ জযন, ২০০৯ তাবেখ ইস্যয কো চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-501-শ্রক েবিত কন্সে।
পবেিতত নস্মূি:


বচ্ন্সেন ফার্স্ত শ্রনটওয়াকত -এে ইনটিন্সেন্সটড স্াবভত স্ শ্রস্ন্টাে/বডন্সেক্টে অি শ্রস্ফটি অযান্ড স্াস্ন্সপনশন-এে বডন্সেক্টে
অি র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন-এে উন্সেখগুন্সলাে শ্রেন্সঅ অবফস্ অি শ্রস্ফটি অযান্ড ইয়যড শ্রডন্সভলপন্সমন্ট র্স্যন্সডন্ট
স্াস্ন্সপনশন-এে িন্সো বডন্সেক্টে কো িন্সয়ন্সে। (পৃষ্ঠা 1, শ্রস্কশন II(B); পৃষ্ঠা 2, শ্রস্কশন III; পৃষ্ঠা 3, শ্রস্কশন
III(6); পৃষ্ঠা 3, শ্রস্কশন IV(A) এিং IV(B); পৃষ্ঠা 4, শ্রস্কশন IV(C) and IV(D))

T&I-22144 (Bengali)

A-450

1/20/11

অননবিক িদবল প্রবিয়া

1 of 5
সাংশক্ষপ্তসাি
এই প্রবিধানটি শ্রক-১২ শ্রেড পর্তন্ত বশোডীন্সদে অননবিক িদবলে বিষয়টি বনয়ন্ত্রি
কন্সে।

এটি ২২ জযন, ২০০৯ তাবেন্সখ জাবেকৃ ত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান

A-450, অননবিক িদবল প্রবিয়া-শ্রক েবিত কন্সে।
I.

ভূশিকা
এই প্রবিধানটি বনউ ইয়কত শ্রর্স্ট এডয ন্সকশন আইন্সনে শ্রস্কশন 3214(5) অনযস্ান্সে স্াধােি বশোে বশোডীন্সদে
(র্ান্সদে আইইবপ শ্রনই) অননবিক িদবল কার্তকে কোে প্রবিয়া িযাখযা কন্সে। 1 স্ম্ভািয শ্রেন্সঅ অননবিক িদবল
প্রবিয়া শুরুে পূন্সিত বিকল্প িস্তন্সেপমূলক প্রবিয়াস্মূি িযিিাে কেন্সত িন্সি। র্খন শ্রকান বশোডীে আচ্েি িা
প্রাবতষ্ঠাবনক শ্রেকডত শ্রডন্সক শ্রদখা র্ায় শ্রর্ স্কয ন্সল শ্রস্ বনন্সজন্সক স্ন্সন্তাষজনকভান্সি খাপ খাওয়ান্সত িযডত িন্সি এিং
বপ্রবেপযাল র্বদ বিশ্বাস্ কন্সেন শ্রর্ অনযঅ িদবল কেন্সল বশোডী উপকৃ ত িন্সি এিং শ্রস্ উপর্যক্ত বশো লাভ
কেন্সত পােন্সি, তখন বপ্রবেপযাল এই প্রবিধান অনযস্ান্সে অননবিক িদবলে উন্সদযাগ বনন্সত পান্সেন। বশোে শ্রেন্সঅ
র্ান্সত বশোডীে বিঘ্ন নূযনতম োখাে িযাপান্সে স্িতাত্মক প্রন্সচ্ষ্টা বনন্সয়াবজত কেন্সত িন্সি।
[দ্রষ্টিয: শ্রকান বশোডী র্বদএমন শ্রকান অস্দাচ্ােি কন্সে র্াে জনয শৃঙ্খলা বিবধ ও চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান
অনযর্ায়ী স্ামবয়ক িবিষ্কাে (স্াস্ন্সপনশন)আিশযক িয়, তািন্সল িবিষ্কান্সে ে শ্রচ্ষ্টা কেন্সত িন্সি।)

II.

শেনিাধিূলক বযবস্থা
A.

স্কয ল-অভযন্তেস্থ িযিস্থা
স্কয ন্সলে কমতকতত াগি র্ডাস্ম্ভি উন্নত বশেি প্রস্াে ও বশো প্রবিয়ায় শ্রনবতিাচ্ক প্রভাি শ্রফন্সল শ্রর্স্ি
আচ্েিগত স্মস্যা, শ্রস্গুন্সলা শ্রমাকান্সিলাে জনয শ্রকৌশল উদ্ভািন ও িযিান্সেে জনয দায়িদ্ধ ডাকন্সিন।
র্খন শ্রকান বশোডীেআচ্েিএিং/অডিা প্রাবতষ্ঠাবনক শ্রেকডত শ্রডন্সক শ্রিাঝা র্ায় শ্রর্ স্কয ন্সলে স্ান্সড শ্রস্
স্ন্সন্তাষজনকভান্সি খাপ খাওয়ান্সত পােন্সে না, তখন স্কয ন্সলে কমতকতত ান্সদেন্সক পবেকল্পনা ততবে কেন্সত িন্সি
এিং বশোডীে আচ্েিগত স্মস্যা শ্রমাকান্সিলাে শ্রকৌশল অনযস্ন্ধান কেন্সিন এিং শ্রস্স্ি বিকল্প িযিস্থা
বনন্সয় বশোডী ও বশোডীে বপতামাতাে স্ান্সড আন্সলাচ্না কেন্সিন।2 এই পবেকল্পনায় বিকল্প বশো উপকেি
এিং/অডিা প্রবিয়া, বিকল্প ক্লাস্রুম িযিস্থাপনা শ্রকৌশল, প্রবতকােমূলক পবেন্সষিা, বিকল্প ক্লান্সস্ বশোডী
স্থানান্তে, তত্ত্বািধান্সন স্িায়তা, এিং িযবক্তগত ও পাবেিাবেক পবেবস্থবত শ্রমাকান্সিলায় স্িায়তা অন্তভযত ক্ত
িন্সত পান্সে। স্কল প্রবতন্সোধমূলক পদন্সেন্সপে কডা বশোডীে শ্রেকন্সডত িিতনা বদন্সত িন্সি। শ্রকান স্ময় র্বদ
স্কয ন্সলে কমতকতত াগি র্বদ স্ন্সেি কন্সেন শ্রর্, বশোডীে শ্রকান স্মস্যা তাে প্রবতিবন্ধতাে িবিিঃপ্রকাশ র্াে
জনয শ্রেশাল এডয ন্সকশন স্াবভত স্ প্রন্সয়াজন, তািন্সল স্কয ন্সলে কমতকতত ান্সদেন্সক অবিলন্সম্ব একটি শ্রেশাল
এডয ন্সকশন্সনে মূলযায়ন পবেচ্ালনাে জনয কবমটি অন শ্রেশাল এডয ন্সকশন অবফন্সস্ স্যপাবেশ কেন্সত িন্সি।

B.

শ্রেিা-িদবল
র্খন বশোডীন্সক স্কয ন্সলে স্ান্সড মাবনন্সয় চ্লাে স্কল প্রন্সচ্ষ্টা িযডত িয়,এিং র্খন বপ্রবেপযান্সলে বিশ্বাস্
জন্মান্সি শ্রর্ অনয শ্রকান স্কয ন্সল িবদল কেন্সল বশোডী লাভিান িন্সি িা উপর্যক্ত বশো লাভ কেন্সি, তখন
বপ্রবেপযাল বপতামাতা স্িন্সর্ান্সগ অনযঅ িদবলে বচ্ন্তাভািনা কেন্সত পােন্সিন। র্বদ বপতামাতা িদবলে
িযাপান্সে স্ম্মবত শ্রদন এিং অবফস্ অি স্কয ল অযান্ড ইয়যড শ্রডন্সভলপন্সমন্ট (ওএস্ওয়াইবড) িন্সো বডন্সেক্টে
অি র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশে ওএস্ওয়াইবড-এে ভােপ্রাপ্ত বচ্ফ এবিবকউটিভ অবফস্াে বিন্সস্ন্সি একমত িন,

1

একটি প্রবতিবন্ধতার্যক্ত শ্রেন্সলন্সমন্সয় তাে মূল স্কয ন্সল শ্রর্ কমতস্ূবচ্ন্সত আন্সে, অনয শ্রকান স্কয ন্সল একই কমতস্ূবচ্ে জনয অননবিক িদবল
কো র্ান্সি না।
র্বদ বিশ্বাস্ িয় শ্রর্ শ্রকান প্রবতিবন্ধতার্ক্তয শ্রেন্সলন্সমন্সয়ে বভন্ন শ্রকান শ্রেশাল এডয ন্সকশন কমতস্ূবচ্ িা স্িায়তাে
প্রন্সয়াজন েন্সয়ন্সে কােি শ্রস্ বশোডীেআচ্েিএিং/অডিা প্রাবতষ্ঠাবনক শ্রেকডত শ্রদন্সখ িযঝা র্ায় শ্রর্ স্কয ন্সলে স্ান্সড শ্রস্ স্ন্সন্তাষজনকভান্সি
খাপ খাওয়ান্সত পান্সেবন, তািন্সল স্কয ন্সল একটি আইইবপ স্ভা আন্সয়াজন কেন্সত িন্সি।

2

এই প্রবিধান্সনে শ্রকাডাও র্খন "পযান্সেন্ট" (বপতামাতা) শব্দটি িযিিাে কো িন্সি, তখন শব্দটি র্া িযঝান্সি, তা িন্সলা বশোডীে
বপতামাতা িা অবভভািক, বকংিা অনয শ্রকান িযবক্ত িা এন্সজবে র্াে স্ান্সড বশোডীে বপতামাতাস্ূলভ িা তত্ত্বািধানমযলক স্ম্পকত
েন্সয়ন্সে, বকংিা স্ম্পকত বেন্নকােী নািালক িা ১৮ িেে িন্সয়স্ী বশোডী েয়ং।
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তািন্সল শ্রেিািদবল কার্তকে কো িন্সত পান্সে। র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশে-এে িন্সো বডন্সেক্টেন্সক অবফস্ অভ
র্স্যন্সডন্ট এনন্সোলন্সমন্ট (র্স্যন্সডন্ট এনন্সোলন্সমন্ট)-এে এবিবকউটিভ বডন্সেক্টে/ভােপ্রাপ্ত িযবক্তে স্ান্সড
আন্সলাচ্নািন্সম ভবতত ে জনয একটি উপর্যক্ত স্কয ল বনধতােি কেন্সিন। র্বদ বপতামাতা িদবলে বিষন্সয় স্ম্মত
না িন এিং বপ্রবেপযাল বশোডীন্সক িদবল কেন্সত চ্ান, তািন্সল এই প্রবিধান্সন বনধতাবেত অননবিক িদবলে
বনয়ম অনযস্েি কেন্সত িন্সি।
অননবিক িদবল প্রবিয়া ঝয লন্ত ডাকাকান্সল বশোডীন্সক অিশযই তাে িতত মান স্কয ন্সল ডাকন্সত িন্সি, র্বদ না
বশোডী চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান অনযর্ায়ী স্ামবয়ক িবিষ্কাে িন্সয় ডান্সক ও অনযঅ ভবতত ে জনয বনন্সদতবশত িন্সয়
ডান্সক, বকংিা বপতামাতা িদবলে জনয স্ম্মবত বদন্সয় ডান্সকন।
III.

শিশিপযানলি সানর্থ সাক্ষাৎ
অননবিক িদবল প্রবিয়াে স্ূচ্না কোে জনয বপ্রবেপযালন্সক প্রডন্সম র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন্সনে িন্সো বডন্সেক্টন্সেে স্ান্সড
আন্সলাচ্না কেন্সত িন্সি। র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন্সনে িন্সো বডন্সেক্টে িদবলে স্যপাবেন্সশে িযাপান্সে একমত িন্সল
বপ্রবেপযাল বনম্নবলবখত পদন্সেপগুন্সলা েিি কেন্সিন:
A.

B.

বিজ্ঞবপ্ত
1.

বপ্রবেপযাল/স্থলাবভবষক্ত িযবক্ত বশোডী ও তাে বপতামাতান্সক এই মন্সমত িিতনা
বিজ্ঞবপ্ত প্রদান কেন্সিন শ্রর্, বশোডীন্সক িদবলে স্যপাবেশ বিন্সিচ্নাধীন
বপ্রবেপযান্সলে স্ান্সড একটি অনানযষ্ঠাবনক স্াোন্সতে তাবেখ, স্ময় ও স্থান
বশোডীন্সক তান্সদে পেন্সেে একজন পোমশতদাতান্সক স্ন্সে শ্রনওয়াে অবধকান্সেে
ডাকন্সত িন্সি।

বদন্সয় একটি বলবখত
েন্সয়ন্সে। বিজ্ঞবপ্তন্সত
এিং বপতামাতা ও
কডা অিশযই উন্সেখ

2.

তিঠন্সকে আন্সগ বশোডীে শ্রেকন্সডতে একটি কবপ শ্রপন্সত অনযন্সোধ জানািাে ও তা িান্সত পাওয়াে
অবধকাে শ্রর্ বপতামাতান্সদে আন্সে, শ্রস্টা বিজ্ঞবপ্তন্সত উন্সেখ ডাকন্সত িন্সি।

3.

বিজ্ঞবপ্তন্সত আেও উন্সেখ ডাকন্সত িন্সি শ্রর্, বপ্রবেপযান্সলে তিঠন্সকে পন্সে র্বদ বপ্রবেপযাল বিশ্বাস্ কন্সেন
শ্রর্ িদবল আিশযক এিং বপতামাতা এন্সত একমত না িন, তািন্সল িদবল কার্তকে িওয়াে আন্সগ
একটি শুনাবনে স্যন্সর্াগ লান্সভে অবধকাে বপতামাতান্সদে আন্সে।

বপ্রবেপযান্সলে অনানযষ্ঠাবনক তিঠক
1.

বপ্রবেপযান্সলে তিঠক একটি শ্রফাোন্সমে স্যন্সর্াগ শ্রদন্সি শ্রর্খান্সন বপতামাতা, বশেকিৃে, এিং অনযানয
স্কয ল র্স্াফ বপ্রবেপযাল কতৃত ক বশোডীে িদবলে কডা বিন্সিচ্নাে স্ান্সড স্ংবিষ্ট বিষয়গুন্সলা মূলযায়ন
কেন্সত পােন্সিন। এটি বশোডীে প্রাবতষ্ঠাবনক ও আচ্েিগত চ্াবিদা বনন্সয় এিং ইবতপূন্সিত র্বদ শ্রস্স্ি
স্মস্যাে স্মাধান্সনে জনয শ্রকান পদন্সেপ িা শ্রকৌশল িযিিাে কো িন্সয় ডান্সক, তা বনন্সয়
আন্সলাচ্নাে স্যন্সর্াগ শ্রদয়।

2.

বপ্রবেপযালন্সক অিশযই শ্রস্ তিঠক পবেচ্ালনা কেন্সত িন্সি। র্খন শ্রকান বপতামাতা মযলতবিে অনযন্সোধ
জানান, বপ্রবেপযালন্সক স্ান্সড স্ান্সডই তিঠন্সকে নতয ন স্ময়স্ূবচ্ ঠিক কেন্সত িন্সি। বিন্সশষ পবেবস্থবত
োড়া বিতীয়িাে তিঠন্সকে স্ময়স্ূবচ্ পূনিঃবনধতােন্সিে অনযন্সোধ জানান অনযন্সমাবদত নয়। র্ডার্ড
শ্রনাটিস্ শ্রদওয়াে পেও বশেক ও তাে বপতামাতা অনযপবস্থত ডাকন্সল বপ্রবেপযালন্সক তিঠক চ্াবলন্সয়
শ্রর্ন্সত িন্সি এিং গৃিীত বস্দ্ধান্সন্ত তান্সদে উপবস্থবত বনবিত কোে জনয স্কয ল কমতকতত ান্সদে শ্রনওয়া
উন্সদযান্সগে কডা অন্তভযত ক্ত ডাকন্সত িন্সি। তিঠক শ্রর্ বনধতাবেত তাবেন্সখ অনযবষ্ঠত িন্সয়ন্সে, এিং তান্সত
শ্রকান বস্দ্ধান্ত গৃিীত িন্সয় ডাকন্সল, শ্রস্টা বপতামাতান্সদেন্সক বলবখতভান্সি জানান্সত িন্সি।

3.

তিঠন্সক স্িায়তাে জনয বশোডী ও বপতামাতা একজন অযাটবনত িা অনয শ্রকান িযবক্তন্সক স্ন্সে
আনন্সত পােন্সিন। বশোডী ও তিঠন্সক উপবস্থত িন্সত তাে মাবনন্সয় চ্লায় আিবশযক শ্রকান স্মস্যা
ডাকন্সল শ্রস্ িযাপান্সে ওয়ান্সকিিাল স্কয ল কমতকতত ান্সদেন্সক বপ্রবেপযাল
প্রন ক কেন্সত পান্সেন। তিঠকটি
শ্রকানআনযষ্ঠাবনক িাদানযিাদ প্রবিয়া নয়, এটি একটি পডবনন্সদতশমূলক প্রবিয়া এিং বিন্সোধপূিত িন্সত
পােন্সি না। অযাটবনত িা অযাডন্সভান্সকট অনানযষ্ঠাবনক তিঠন্সকে তিবশষ্ট শ্রমন্সন চ্লন্সত িন্সি।
র্বদ বপতামাতাে প্রাধান্সনযে ভাষা ইংন্সেবজ না িয়, তািন্সল বপতামাতা তিঠন্সকে তাবেন্সখে আন্সগ
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বপ্রবেপযান্সলে স্ান্সড শ্রর্াগান্সর্াগ কন্সে বডওই-শ্রক শ্রদাভাষীে িযিস্থা কোে অনযন্সোধ জানান্সত পােন্সিন
অডিা তিঠন্সক স্িায়তা বদন্সত একজন শ্রদাভাষী স্ন্সে আনন্সত পােন্সিন।

IV.

4.

বপতামাতাে অনযন্সোন্সধে শ্রপ্রবেন্সত বপ্রবেপযালন্সক তান্সদে জনয বশোডীে শ্রেকন্সডতে কবপ বদন্সত িন্সি।

5.

তিঠক স্মাবপ্তে পে বপ্রবেপযাল র্বদ বিশ্বাস্ কন্সেন শ্রর্ িদবলে আিবশযকতা শ্রনই, তািন্সল বতবন পাাঁচ্
বদন্সনে মন্সধয বলবখতভান্সি বশোডী ও বপতামাতান্সদেন্সক তা জানান্সিন এিং এন্সত বশোডীে চ্াবিদা
শ্রমটানে স্যপাবেশকৃ ত শ্রকৌশল উন্সেখ কেন্সিন।

6.

র্বদ বপ্রবেপযাল বস্দ্ধান্সন্ত উপনীত িন শ্রর্ বশোডীন্সক িদবল কেন্সল শ্রস্ উপকৃ ত িন্সি িা অনয স্কয ন্সল
শ্রস্ পর্তাপ্ত ও উপর্যক্ত বশো লাভ কেন্সি, তািন্সল বপ্রবেপযালন্সক অিশযই িদবলে একটি বলবখত
স্যপাবেশ র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন-এে িন্সো বডন্সেক্টে িোিে ইস্যয কেন্সত িন্সি। বপ্রবেপযান্সলে বলবখত
স্যপাবেন্সশ অিশযই বশোডীে আচ্েি এিং/অডিা প্রাবতষ্ঠাবনক স্মস্যাে একটি িিতনা অন্তভযত ক্ত কেন্সত
িন্সি র্ান্সত িদবলে আিবশযকতা এিং বশোডীে স্মস্যা স্মাধান্সনে জনয আন্সগ শ্রর্স্ি বিকল্প িযিস্থা
ও প্রবিয়া অনযস্েি কো িন্সয়বেল, তাে উন্সেখ ডাকন্সত িন্সি। বপ্রবেপযান্সলে স্যপাবেন্সশে বচ্ঠিে
একটি কবপ বশোডী ও বপতামাতান্সক বদন্সত িন্সি (স্ংর্যবক্ত নং ২ দ্রষ্টিয)।

অশিস অব স্কু ল অযান্ড ইয়ুর্থ ডেনভলপনিন্ট (ওএসওয়াইশে)-এি শুোশে
A.

প্রাডবমক দাবয়ত্ব
একজন বপ্রবেপযান্সলে কাে শ্রডন্সক িদবলে স্যপাবেশ পাওয়াে পে র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন-এে িন্সো বডন্সেক্টে
শ্রক র্া র্া কেন্সত পান্সেন:

B.

1.

বস্দ্ধান্ত বনন্সত পান্সেন শ্রর্ অননবিক িদবল ঠিক নয় নয় এিং বপ্রবেপযাল ও বপতামাতন্সদে
বলবখতভান্সি জানান্সত পান্সেন শ্রর্, বশোডীে পন্সে িাড়বত স্কয ল-বভবিক উন্সদযাগ বনন্সত িন্সি; বকংিা

2.

বিন্সিচ্নাে জনয বপ্রবেপযান্সলে স্যপাবেশ েিি কেন্সত পান্সেন এিং বশোডী ও তাে বপতামাতান্সক
বলবখতভান্সি জানান্সত পান্সেন শ্রর্ একটি িদবলে প্রস্তাি গৃিীত িন্সয়ন্সে এিং তান্সদে শুনাবন লান্সভে
অবধকাে আন্সে র্া বনন্সচ্ িবিতত িন্সয়ন্সে।

বিজ্ঞবপ্ত
র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন-এে িন্সো বডন্সেক্টে বশোডী ও তাে বপতামাতান্সক জানান্সত িন্সি শ্রর্ তান্সদে শুনাবনে
অবধকাে আন্সে। শ্রস্ বচ্ঠিন্সত বনম্নবলবখত তডয ডাকন্সত িন্সি (স্ংর্যবক্ত নং ৩ শ্রদখযন):
1.

এ ধেন্সনে িদবল প্রবিয়াে বনবদত ষ্ট কােি।

2.

এই মন্সমত একটি বিিৃবত শ্রর্ বশোডী ও বপতামাতা শুনাবনে অনযন্সোধ জানািাে জনয দশ (১০)
বদন্সনে স্ময় পান্সিন।

3.

এই মন্সমত বিজ্ঞবপ্ত শ্রর্, র্বদ শুনাবনে অনযন্সোধ কো িয়, তািন্সল শুনাবনে
তাবেখ, স্ময় ও
স্থান্সনে িযিস্থা কো িন্সি এিং র্বদ না বপতামাতা শুনাবন মযলতবি শ্রেন্সখ অবিলন্সম্ব িদবল কার্তকে
কোয় বলবখত স্ম্মবত শ্রদন, তািন্সল শুনাবন-পেিতী বলবখত বস্দ্ধান্ত জাবে না কো পর্তন্ত প্রস্তাবিত
িদবল কার্তকে কো িন্সি না। তন্সি বপতামাতা অবিলন্সম্ব িদবলে স্ম্মবতও বদন্সলও এন্সত তাো
শুনাবনে অবধকাে তযাগ কন্সেন্সেন, তা িযঝায় না।

4.

এই মন্সমত বিজ্ঞবপ্ত শ্রর্, বপতামাতান্সদ র্বদ দশ (১০) বদন্সনে মন্সধয শুনাবনে অনযন্সোধ না কন্সেন,
তািন্সল দশ (১০) বদন অবতিাবিত িওয়াে পে প্রস্তাবিত িদবল কার্তকে কো র্ান্সি, র্বদ না
বপতামাতা আেও আন্সগ িদবলে বলবখত স্ম্মবত প্রদান কন্সেন।

5.

শুনাবনেআন্সগ বশোডীে শ্রেকন্সডতে কবপ পাওয়াে শ্রর্ অবধকাে আন্সে, শ্রস্ িযাপান্সে বিজ্ঞবপ্ত।
বিজ্ঞবপ্তন্সত বি িা কম খেন্সচ্ আইবন স্িায়তা শ্রদয়, এমন কমযযবনটি এন্সজবেগুন্সলাে তাবলকা এিং
আবপল প্রবিয়াে একটি কবপ অন্তভযত ক্ত কেন্সত িন্সি।

6.

এই মন্সমত বিজ্ঞবপ্ত শ্রর্, বপতামাতা শুনাবনন্সত স্িায়তা শ্রদওয়াে জনয স্ন্সে আনন্সত পােন্সিন; বশোডী
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িা বপতামাতা স্ােীন্সদে প্রন ক কেন্সত এিং বশোডীে পন্সে স্ােী ও প্রমাি উপস্থাপন কেন্সত
পােন্সিন; এিং বিয়াবেং অবফন্সস্ স্ােীন্সদে জনয স্মন জাবে কোে অনযন্সোধ কেন্সত পােন্সিন।
7.

এই মন্সমত বিজ্ঞবপ্ত শ্রর্, র্বদ বপতামাতাে প্রাধান্সনযে ভাষা ইংন্সেবজ না িয়, তািন্সল শ্রদাভাষী স্ন্সে
আনাে িা বডওই-শ্রক শ্রদাভাষীে িযিস্থা কোে অনযন্সোধ জানািাে অবধকাে আন্সে।
র্বদ বপতামাতা শুনাবনে অনযন্সোধ না জানান এিং দশ (১০) বদন অবতিান্ত িন্সয় র্ায় িা
বপতামাতা আে ও আন্সগ িদবলে বলবখত স্ম্মবত প্রদান কন্সে ডান্সকন, তািন্সল র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন্সনে
িন্সো বডন্সেক্টে িন্সো এনন্সোলন্সমন্ট-এে এবিবকউটিভ বডন্সেক্টে/ভােপ্রাপ্ত িযবক্তে স্ান্সড
আন্সলাচ্নািন্সম উপর্যক্ত একটি স্কয ন্সল ভবতত ে বস্দ্ধান্ত শ্রনন্সিন। র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন-এে িন্সো বডন্সেক্টে
োিক স্কয ল ও শ্রপ্রেক স্কয ল, উভয়টিে বপ্রবেপযালন্সদেন্সক এিং বপতামাতান্সদেন্সক বশোডীন্সক শ্রকান্
স্কয ন্সল িদবল কো িন্সি ও কন্সি শ্রস্ িদবল কার্তকে িন্সি, তা জাবনন্সয় একটি বচ্ঠি শ্রদন্সিন। শ্রস্
স্কয লটিন্সক িন্সত িন্সি এমন র্ান্সত শ্রস্খান্সন বশোডী উপর্যক্ত বশো শ্রপন্সত পান্সে।

C.

শুনাবন
র্বদ বপতামাতা শুনাবনে অনযন্সোধ জাবনন্সয় ডান্সকন, তািন্সল র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন্সনে িন্সো বডন্সেক্টেন্সক
এেপে র্ডাশীঘ্র স্ম্ভি বিয়াবেং অবফন্সস্ে স্ান্সড শুনানীে স্ময়স্ূবচ্ বনধতােি কেন্সত িন্সি।
1.

স্কয ন্সলে বপ্রবেপযাল িা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তে উপবস্থবত োড়া শ্রকান শুনাবন িন্সত পােন্সি না।

2.

মযলতবিে অনযন্সোধ কো িন্সয় ডাকন্সল বিয়াবেং অবফস্ন্সক দ্রুত বিয়াবেংন্সয়ে স্মস্য়স্ূবচ্ পবেিতত ন
কেন্সত িন্সি। বিন্সশষ পবেবস্থবত োড়া বিতীয়িাে শুনাবন মযলতবিে অনযন্সোধ জানান অনযন্সমাবদত
নয়।

3.

শুনাবন িন্সত িন্সি বশোডী ও বপতামাতাে স্ান্সড।

পূনিঃবনধতাবেত স্ময় শুনাবনন্সত তাো

অনযপবস্থত ডাকন্সল শুনাবন তান্সদে অনযপবস্থবতএত িন্সি, র্বদ না উপর্যক্ত কােন্সি শুনাবন মযলতবি
কো আিশযক িয়। র্বদ শুনাবন অনযপবস্থবতন্সত িয়, তািন্সল বিয়াবেং অবফস্ন্সক বপতামাতা ও
বশেকন্সক উপবস্থত কোে িযাপান্সে স্কয ল কমতকতত ান্সদে প্রন্সচ্ষ্টাে কডা বনবিত কেন্সত িন্সি এিং
শুনাবনে কাজ চ্াবলন্সয় শ্রর্ন্সত িন্সি। শুনাবন শ্রর্ বনধতাবেত তাবেন্সখ অনযবষ্ঠত িন্সয়ন্সে, এিং তান্সত
শ্রকান বস্দ্ধান্ত গৃিীত িন্সয় ডাকন্সল, শ্রস্টা বশোডী ও বপতামাতান্সদেন্সক বলবখতভান্সি জানান্সত িন্সি।

D.

4.

িদবল কো িন্সল বশোডী শ্রর্ লাভিান িন্সি িা অনয স্কয ন্সল শ্রর্ উপর্যক্ত বশো লাভ কেন্সি,
কমতকতত াগি শ্রস্টা প্রদশতন্সনে জনয দাবয়ত্বশীল ডাকন্সিন।

স্কয ন্সলে

5.

স্কয ল কমতকতত া ও বপতামাতা স্ােী ও প্রমাি উপস্থাপন কেন্সত ও স্ােীন্সদে প্রন ক কেন্সত পােন্সিন।

6.

বিয়াবেং অবফস্াে শপড কোন্সত ও উপবস্থত িন্সত অবনিযক স্ােীন্সদে জনয স্বপনা ইস্যয কোে
িযাপান্সে েমতাপ্রাপ্ত এিং স্বপনা ইস্যযে আন্সগ তান্সদে স্ংবিষ্টতাে প্রমাি দাবিে েমতা স্ংেেি
কন্সেন। স্কয ল কমতকতত া িা িদবলে বিষয় বিন্সিচ্নাধীন বশোডীে বপতামাতান্সদে উভয় পে বিয়াবেং
অবফন্সস্ে স্ান্সড শ্রর্াগান্সর্াগ কেন্সত এিং স্ােীে জনয স্বপনা ইস্যযে অনযন্সোধ জানান্সত পান্সেন।
বডপাটতন্সমন্ট অি এডয ন্সকশন্সনে কমতচ্ােী িা বশোডীে জনয স্বপনা শ্রপ্রেি কেন্সিন স্কয ল কমতকতত া।
শ্রকান বশোডী স্ােীে জনয স্বপনা ইস্যয কো িন্সলও এিং শ্রস্ উপবস্থত িন্সত ও স্ােী বদন্সত োবজ
িন্সলও বপতামাতাে স্ম্মবত োড়া শ্রস্ আস্ন্সত পােন্সি না।

7.

শ্রটপ শ্রেকডত িা শ্রর্স্ন্সনাোফাে িাো শুনাবনে হুিহু শ্রেকডত স্ংেবেত িন্সি। বপতামাতাো চ্াইন্সল
তান্সদেন্সক শ্রটপ িা ট্রােবিপ্ট-এেএকটি কবপ বদন্সত িন্সি।

বস্দ্ধান্ত
1.

শুনাবনে দশ স্কয ল বদিন্সস্ে মন্সধয র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন্সনে িন্সো বডন্সেক্টেন্সক অিশযই বপ্রবেপযাল ও
বপতামাতান্সদেন্সক তাে বস্দ্ধান্ত ও তাে কােি জাবনন্সয় একটি বচ্ঠি বদন্সত িন্সি।

2.

র্বদ র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন্সনে িন্সো বডন্সেক্টে িদবলে স্যপাবেশ প্রতযাখযান কন্সেন, তািন্সল তাে বলবখত
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বস্দ্ধান্সন্ত র্ডার্ড বশোগত ও তত্ত্বািধানগত পবেন্সষিাে প্রন্সয়াজন িন্সল বশোডী শ্রর্ স্কয ন্সল িতত মান্সন
ভবতত আন্সে, শ্রস্খান্সনই তাে িযিস্থা কোে কডা উন্সেখ ডাকন্সত িন্সি।

V.

3.

র্বদ র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন্সনে িন্সো বডন্সেক্টে িদবলে স্যপাবেশ অনযন্সমাদন কন্সেন, তািন্সল র্স্যন্সডন্ট
স্াস্ন্সপনশন্সনে িন্সো বডন্সেক্টেন্সক িন্সো এনন্সোলন্সমন্সন্টে এবিবকউটিভ বডন্সেক্টে/ভােপ্রাপ্ত িযাবক্তে
স্ান্সড আন্সলাচ্নািন্সম ভবতত ে জনয র্ডার্ড একটি স্কয ল িাোই কেন্সত িন্সি। বশোডীন্সক শ্রকান স্কয ন্সল
িদবল কো িন্সি ও িদবল কন্সি শ্রডন্সক কার্তকে িন্সি, র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন্সনে িন্সো বডন্সেক্টেন্সক
বচ্ঠিন্সত শ্রস্টাও েষ্ট উন্সেখ কেন্সত িন্সি। শ্রস্ স্কয লটিন্সক িন্সত িন্সি এমন র্ান্সত শ্রস্খান্সন বশোডী
উপর্যক্ত বশো শ্রপন্সত পান্সে। োিক স্কয ন্সলে বপ্রবেপযালন্সকও অিশযই িদবলে শ্রনাটিস্ শ্রপন্সত িন্সি।

4.

মধয-শ্রস্ন্সমর্স্ান্সে িা মধয-স্াইন্সকন্সল িদবলে স্ান্সড স্ংবিষ্ট বশোগত িাধাবিঘ্ন পবেিান্সেে জনয
বশোডীন্সক শ্রস্ন্সমর্স্াে িা স্াইন্সকন্সলে শ্রশন্সষ িদবলে বিষয়টি অিশযই বিন্সিচ্নায় োখন্সত িন্সি।
অন্তিততী স্মন্সয় বশোডী তাে িতত মান স্কয ন্সল শ্রলখাপড়া অিযািত োখন্সি।

5.

বডন্সলামা প্রদান কন্সে না (ন্সর্মন, পূিতাকাল বজইবড শ্রপ্রাোম) এমন শ্রপ্রাোন্সম িা খণ্ডকান্সলে শ্রপ্রাোন্সম
অননবিক িদবল শ্রকান বশোডীে জনয স্যপাবেশ কো িা কার্তকে কো র্ান্সি না, তান্সদে িয়স্
র্া-ই শ্রিাক।

6.

র্স্যন্সডন্ট স্াস্ন্সপনশন-এে িন্সো বডন্সেক্টেন্সক বচ্ঠিন্সত বস্দ্ধান্সন্তে বিরুন্সদ্ধ বশোডী ও বপতামাতান্সদে
আবপল কোে অবধকান্সেে কডাও উন্সেখ কেন্সত িন্সি।

আশপল
আবপল িন্সত িন্সি বলবখত এিং তা পাঠান্সত িন্সি চ্যান্সেলে িোিে 3।
শ্রকান বস্িান্সন্তে বিরুন্সদ্ধ আবপল কেন্সত িন্সি বস্দ্ধান্ত েিন্সিে দশ স্কয ল বদিন্সস্ে বকংিা শুনাবনে শ্রটপ িা
ট্রােবিপ্ট পাওয়াে দশ বদন পে, দযন্সটাে মন্সধয শ্রর্টি শ্রদবেন্সত িয়। র্তবদন আবপল ঝয লন্ত ডাকন্সি, ততবদন
বশোডী তাে িদবলকৃ ত স্কয ন্সল শ্রলখাপড়া কেন্সি। বশোডী ও বপতামাতা বশোডীে অননবিক িদবলে শুনাবন শ্রশন্সষ
বস্দ্ধান্ত েিন্সিে পে পে এিং আবপন্সলে আন্সিদন বিন্সিচ্নাধীন ডাকাকান্সলই শুধয চ্যান্সেলন্সেে কান্সে একটি
স্ামবয়ক বস্দ্ধান্সন্তে অনযন্সোধ জানান্সত পান্সেন। এ অনযন্সোধ অিশযই বলবখতভান্সি জানান্সত িন্সি।

VI.

অেুসন্ধাে
এই প্রবিধান স্ম্পন্সকত স্কল অনযস্ন্ধান বনন্সচ্ে ঠিকানায় শ্রপ্রেি কেন্সত িন্সি:

Office of School and Youth Development

শ্রফান:
212-374-6784

শ্রফান:
212-374-6888
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N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street, Room 218
New York, NY 10007

ফযাি:
212-374-5751

Office of Legal Services

ফযাি:

N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street, Room 308
New York, NY 10007

আবপল
চ্যান্সেলন্সেে
কান্সে
শ্রদওয়াে
স্ান্সড
স্ান্সড
Office
52 Chambers Street, New York, NY 10007 ঠিকানায়ও পাঠান্সত িন্সি।
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212-374-5596

Legal

Services,

Room

308,

