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পশিবর্তনেি সািাাংি

এই প্রবিধান ১৯ ফেব্রুয়াবে, ২০০৩ তাবেন্সখ জাবেক্ৃ ত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-630 ফক্ েবিত ক্ন্সে।
এটি ধর্মীয় বিক্ষাে জনয বিক্ষার্থী স্যন্স াগ পবেচ্ালনাে প্রবিয়া বনধধােণ ক্ন্সে। এছাড়া, এটি ধর্মীয় বেিস্ উে াপন এিং
পালন্সনে স্যবিধা পািাে অনযন্সোধ জানান্সনাে ফক্ষন্সে স্কয লস্র্মূি ফ স্ি গাইডলাইন এিং প্রবিয়া অনযস্েণ ক্ন্সে ফস্গুবলও
বনধধােণ ক্ন্সে।
পবেিতধ নস্র্মূি:


প্রবিধানটি পযনোয় প্রণয়ন ক্ো িন্সয়ন্সছ।



বপতার্মাতাগণ ধর্মীয় প্রবতষ্ঠান ফর্থন্সক্ প্রবত ফস্ন্সর্মস্টান্সে তান্সেে স্ন্তান্সনে জনয ফ ধর্মীয়-উে াপন স্র্মন্সয়ে স্যবিধা
পান্সি ফস্টিে এক্টি বেন্সপােধ ততবেে োবয়ত্ব তান্সেে র্থাক্ন্সি এিং বেন্সপােধটি ঐ ফস্ন্সর্মস্টান্সেে ফিষ স্কয ল বেিন্সস্ে আন্সগ
বপ্রবেপযান্সলে ক্ান্সছ জর্মা বেন্সত িন্সি।
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সাংশক্ষপ্তসাি
এই প্রবিধান বিক্ষার্থীন্সেে ধর্মীয় বিক্ষাে স্র্ময় প্রোন পবেচ্ালনাে
গাইডলাইন, বনয়র্মািলী, এিং প্রবিয়া বনধধােণ এিং ধর্মীয় উৎস্ি উে াপন
এিং পালন্সন ফ ৌবিক্ স্যন্স াগ স্যবিধা প্রোন ক্ন্সে। এই প্রবিধান ১৯
ফেব্রুয়াবে, ২০০৩ তাবেন্সখ জাবেক্ৃ ত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-630 ফক্
েবিত ক্ন্সে। স্ক্ল বিবডং প্রিাস্ক্ এিং ক্র্মীে এই প্রবিধান স্ম্পন্সক্ধ জানা
উবচ্ত।
I.

ভূ বর্মক্া
বিক্ষার্থীন্সেেন্সক্ তান্সেে ধন্সর্মধে বভবিন্সত তিষর্ময ক্ো ান্সি না, এিং স্কয লস্র্মূি বিক্ষার্থীন্সেে ধর্মীয় অবধক্াে পালন্সন
অিিযই ফ ৌবিক্ স্যন্স াগ-স্যবিধা প্রোন ক্েন্সি। এক্ইভান্সি, স্কয লস্র্মূিন্সক্ ধর্মীয় ক্র্মধক্ান্সেে বিরুন্সে ফক্ান
স্েক্াবে অনযন্সর্মােন োন্সন অর্থিা অন্স ৌবিক্ভান্সি জবড়ত িিাে বিষন্সয় ফ স্াংবিধাবনক্ বনন্সষধাজ্ঞা েন্সয়ন্সছ
ফস্স্ম্পন্সক্ধ অিিযই অিবিত র্থাক্ন্সত িন্সি। এই প্রবিধান ধর্মীয় বিক্ষা/বনন্সেধিনা, উৎস্ি উে াপন এিং পালন্সন
বিক্ষার্থীন্সেে স্র্ময়োন্সনে স্যন্স াগ-স্যবিধাে অনযন্সোধ ক্ীভান্সি েক্ষা ক্ো িন্সি ফস্বিষন্সয় স্কয লগুন্সলাে জনয বক্ছয
গাইডলাইনও বনধধােণ ক্ন্সে। এই বনয়র্মগুবল স্ক্ল বিক্ষার্থী এিং ধর্মীয় আচ্াে পালন্সন স্র্মানভান্সি প্রন্স াজয।
A.

ধর্মীয় বিক্ষা/বনন্সেধিনাে জনয স্র্ময় প্রোন
বনউ ইয়ক্ধ ফস্টে ক্বর্মিনাে অি এডয ন্সক্িন্সনে প্রবিধান (CR 109.2) অনয ায়ী, বনউ ইয়ক্ধ বস্টি
বডপােধন্সর্মন্ট অি এডয ন্সক্িন প্রবত িযধিান্সেে বিক্ষা বেিন্সস্ে ফিষ ঘণ্টাটি ধর্মীয় বনন্সেধিনা/বিক্ষাে “স্র্ময়
বিন্সিন্সি” বনধধােণ ক্ন্সেন্সছ।
স্কয ল বিবডং এিং প্রাঙ্গন্সণে িাইন্সে অনযবষ্ঠত ফক্ান ধর্মীয় বনন্সেধিনা/বিক্ষাে ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত ফ াগোন্সনে জনয স্কয ল
স্র্মন্সয় ফক্ান অনযন্সর্মাবেত বিক্ষার্থীে অনযপবিবত ক্ষর্মান্স াগয। ধর্মীয় বিক্ষা-বনন্সেধিনাে ক্র্মধস্ূবচ্ অিিযই ফক্ান
র্থান্স াগয ধর্মীয় প্রবতষ্ঠান ক্তৃধ ক্ অর্থিা তাে অধীন্সন পবেচ্াবলত িন্সি।
1.

বপতার্মাতাে োবয়ত্বস্র্মূি:
a.

প্রন্সতযক্ বপতার্মাতা ব বন ধর্মীয় বিক্ষা-বনন্সেধিনাে উন্সেন্সিয স্র্মন্সয়ে অনযন্সোধ জানান তান্সক্
অিিযই স্কয ল ফর্থন্সক্ স্ন্তান্সনে ছাড়া পািাে জনয স্বাক্ষেক্ৃ ত, বলবখত অনযন্সর্মােনপে এিং ধর্মীয়
বিক্ষা ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত বিক্ষার্থীে ফেবজন্সেিন্সনে ক্বপ জর্মা বেন্সত িন্সি। স্বাক্ষেক্ৃ ত, বলবখত
অনযন্সর্মােন্সন অিিযই ধর্মীয় প্রবতষ্ঠানটিে পবেবচ্বত এিং ফ খান্সন বিক্ষাোন ক্ো িয় তাে
ঠিক্ানা র্থাক্ন্সত িন্সি।

b.

স্ন্তানন্সেেন্সক্ ছাড়াপ্রাপ্ত স্র্মন্সয়ে ক্র্মধস্ূবচ্ ফর্থন্সক্ প্রতযািাে ক্োে জনয বপতার্মাতান্সক্ অিিযই
স্কয ল-ক্র্মীন্সেেন্সক্ জানান্সত িন্সি।

c.

স্কয ল অবধন্সিিন স্ংবক্ষপ্ত ক্ো িন্সল এিং বিক্ষার্থীন্সেে ছয টি
বপতার্মাতান্সেেন্সক্ অিিযই বিক্ল্প িযিিা বনন্সত িন্সি।

বে আন্সগ িয়, তািন্সল

বপতার্মাতাগণ ধর্মীয় প্রবতষ্ঠান ফর্থন্সক্ প্রবত ফস্ন্সর্মস্টান্সে তান্সেে স্ন্তান্সনে জনয ফ ধর্মীয়-উে াপন
স্র্মন্সয়ে স্যবিধা পান্সি ফস্টিে এক্টি বেন্সপােধ ততবেে োবয়ত্ব তান্সেে র্থাক্ন্সি এিং বেন্সপােধটি ঐ
ফস্ন্সর্মস্টান্সেে ফিষ স্কয ল বেিন্সস্ে আন্সগ বপ্রবেপযান্সলে ক্ান্সছ জর্মা বেন্সত িন্সি।
2.

স্কয ন্সলে োয়োবয়ত্ব
স্কয লগুন্সলা অিিযই:
বপতার্মাতাে ক্াছ ফর্থন্সক্ উপন্সে িবণধত ফস্ক্িন I.A.1.a অনয ায়ী স্বাক্ষেক্ৃ ত, বলবখত অনযন্সর্মােন
এিং ধর্মীয় বিক্ষাে ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত বিক্ষার্থীে ফেবজন্সেিন্সনে ক্বপ পািাে পে, প্রবত িযধিান্সেে
বিক্ষা বেিন্সস্ে ফিষ ঘণ্টায় তান্সক্ ফছন্সড় ফেন্সি ান্সত ফস্ ধর্মীয় বিক্ষাে ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত অংিগ্রিণ
স্ক্ষর্ম িয়।
স্বাক্ষেক্ৃ ত অনযন্সর্মােন এিং ধর্মীয় বিক্ষা ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত বিক্ষার্থীে ফেবজন্সেিন
স্কয ন্সলে োইন্সল স্ংেবক্ষত োখন্সি।

 এই প্রবিধান্সন

খনই “বপতার্মাতা” িব্দটি িযিহৃত িন্সয়ন্সছ, তখন এে অর্থধ িন্সে বিক্ষার্থীে বপতার্মাতা অর্থিা অবভভািক্(গণ),
বিক্ষার্থীে বপতার্মাতা িানীয় িা ফিোজতক্ােীে স্ম্পন্সক্ধ আিে িযবি(িগধ), অর্থিা বিক্ষার্থী বনন্সজ, বে ফস্ স্বািলম্বী নািালক্
অর্থিা ১৮ িছে িয়স্ী িন্সয় র্থান্সক্।
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B.

b.

এক্টি পেবত ততবে ক্েন্সি ফ খান্সন স্কয ল ফর্থন্সক্ ছাড়া পািাে স্র্ময় আস্ন্ন িন্সল বিক্ষার্থী এিং
বিক্ষক্ন্সেে র্মন্সন ক্বেন্সয় ফেয়া িন্সি। এই ধেন্সনে ছয টি স্াধােণভান্সি প্রবতবষ্ঠত স্কয ল নীবতর্মালা
অনয ায়ী িন্সি। স্কয ল ক্তৃধ পক্ষ অিিযই দ্রুত ছয টি প্রোন্সনে স্ক্ল প্রন্সচ্ষ্টা চ্ালান্সিন।

c.

ফ স্ি বিক্ষার্থী ধর্মীয় বিক্ষাে ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত ফ াগোন্সনে জনয ছাড়া পান্সি তান্সেেন্সক্ ধর্মীয়
বিক্ষাে ক্র্মধস্ূবচ্ ফর্থন্সক্ ফেবেন্সত আস্াে ক্ােন্সণ আেোে-স্কয ল ক্র্মধস্ূবচ্ ফর্থন্সক্ অন্স ৌবিক্ভান্সি
িাে ফেন্সি না।

d.

ধর্মীয় বিক্ষাে ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত ফ াগোন্সনে জনয ছয টি পাওয়ায় বিক্ষার্থীন্সেেন্সক্ অযাক্ান্সডবর্মক্ েে
ফেন্সি না।

e.

ফ স্ি বিক্ষার্থী ছয টি বনন্সয় ধর্মীয় বিক্ষাে ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত অংিগ্রিণ ক্েন্সি না তান্সেে জনয
ত্নস্িক্ান্সে পবেক্ল্পনা গ্রিণ ক্েন্সি, এিং ান্সত তান্সেেন্সক্ উন্সেখন্স াগয বিক্ষা ক্র্মধস্ূবচ্ প্রোন
ক্ো িন্সয় ফস্বিষয়টি বনবিত ক্েন্সি।

f.

বিক্ষার্থীন্সেে জনয ছয টি বনন্সয় ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত ফ াগোন্সনে বিষয়টি বনবিত ক্ো োবয়ন্সত্ব র্থাক্ন্সি
না। ধর্মীয় বিক্ষাে ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত বিক্ষার্থীন্সেে অনযপবিত র্থাক্াে বিষন্সয় ফক্ান অনযস্ন্ধান্সনে
উিে পািবলক্ স্কয ল ক্তৃধ পক্ষ ফেন্সি না, এিং চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-820-এ ফ অনযন্সর্মােন
ফেয়া আন্সছ ফস্স্ি িযতীত বিক্ষার্থী স্ম্পবক্ধ ত ফক্ান তর্থযও প্রোন ক্েন্সি না।

g.

ছয টি বনন্সয় ধর্মীয় বিক্ষাে ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত অংিগ্রিন্সণে জনয ফক্ান বিক্ষার্থীন্সক্ প্রলযব্ধ ক্ো অর্থিা
স্কয ল স্ম্পবিে ক্াছাক্াবছ ফ ন ফতর্মন ফক্ান ঘেনা না ঘন্সে ফস্বিষয়টি বনবিত ক্ো।
এছাড়া, ছয টি বনন্সয় এ ধেন্সনে ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত ফ াগোন্সনে ফক্ান প্রচ্ােও স্কয ন্সল ক্ো িন্সি না।

h.

উপন্সে উবেবখত ফস্ক্িন I.A.1.d অনয ায়ী প্রবত ফস্ন্সর্মস্টাে ফিন্সষ স্কয ন্সল স্ংেবক্ষত ছয টি প্রাপ্ত
এইস্ি ক্র্মধস্ূবচ্ন্সত ভবতধ বিক্ষার্থীন্সেে উপবিবতে বেন্সপােধ োখা িন্সি।

ধর্মীয় সুন াগ-সুশবধা
1.

ধর্মীয় উে াপন এিং অনযষ্ঠান্সনে স্যবিধালান্সভে ফ ন্সক্ান অনযন্সোধ অিিযই র্থা র্থ স্কয ল ক্তৃধ পন্সক্ষে
ক্ান্সছ বলবখতভান্সি জর্মা বেন্সত িন্সি। স্কয ল ান্সত উপ যি িযিিা এিং র্থা র্থ স্র্ময়স্ূবচ্ বনধধােণ
ক্েন্সত পান্সে ফস্ লন্সক্ষয এ ধেন্সনে অনযন্সোধ প ধাপ্ত স্র্ময় িান্সত বনন্সয়ই জানান্সত িন্সি।

2.

ফ ন্সক্ান স্যবিধাে প্রবতটি অনযন্সোধ অিিযই স্কয ল ক্তৃধ ক্ পৃর্থক্ভান্সি এিং স্যবিন্সিচ্নাে র্মাধযন্সর্ম ফনয়া
িন্সি। আইনী বিন্সিচ্নাে প্রবত লক্ষয ফেন্সখ, বডপােধন্সর্মন্ট অি এডয ন্সক্িন্সনে োবয়ত্ব এিং নীবত েক্ষা
ক্ন্সে, এিং স্কয ন্সলে ও প্রন্সতযক্ বিক্ষার্থীে বিক্ষা ক্র্মধস্ূবচ্ে প্রবত ত্নিান িন্সয় এই ধেন্সনে স্যবিধাে
অনযন্সোন্সধে প্রন্সচ্ষ্টা স্কয ল ক্তৃধ পক্ষ বিবস্ততাতাে স্ান্সর্থ ক্েন্সি। ফক্ান স্যবিধালান্সভ বপতার্মাতান্সেে এক্টি
বিপাবক্ষক্ স্িন্স াবগতার্মূলক্ োবয়ত্ব র্থাক্ন্সি।

3.

স্কয ল বিবডং এিং প্রঙ্গন্সণে িাইন্সে ধর্মীয় উে াপন
ফ ৌবিক্ এিং বিক্ষাগতভান্সি স্ম্ভি িন্সল, স্কয ল বিবডং এিং প্রাঙ্গন্সণে িাইন্সে ধর্মীয় অনযষ্ঠান্সনে
িযিিা বলবখতভান্সি স্র্মন্সয়ে অনযন্সোধ পািাে পে প্রন্সতযক্ বিক্ষার্থীে জনয তাে স্র্ময়স্ূবচ্
র্মানানস্ইভান্সি ক্ো িন্সি। বনয়বর্মত স্কয ল চ্লাক্ান্সল বিক্ষার্থীন্সেে ধর্মীয় উে াপন্সনে ফ ন্সক্ান
স্র্ময় প্রোন্সনে বস্োন্ত স্কয ল বপ্রবেপযাল বনন্সজ ফনন্সিন। ফ স্ি বিষয় বিন্সিচ্নায় ফনয়া িন্সি
বক্ন্তু এন্সতই স্ীর্মািে নয় ফস্গুবলে র্মন্সধয আন্সছ:
i.

ক্তো স্র্মন্সয়ে অনযন্সোধ জানান্সনা িন্সয়ন্সছ;

ii.

স্যবিধা ক্তক্ষন্সণে জনয িন্সি;

iii.

প্রন্সতযক্ বিক্ষার্থীে স্র্ময়স্ূবচ্ে উপে ক্তো প্রভাি ফেলন্সি, ফ র্মন ফক্ান ক্লাস্গুবলন্সত
ফস্ উপবিত র্থাক্ন্সত পােন্সি না;

iv.

ফ স্ি ক্লান্সস্ বিক্ষার্থী উপবিত র্থাক্ন্সত পােন্সি না ফস্গুবলে ঘােবত পূেণ িন্সি বক্না;
এিং/অর্থিা

v.

এই স্যবিধালান্সভে ক্ােন্সণ বিক্ষার্থীে আিবিযক্ বিক্ষা স্র্মন্সয়ে ঘােবত িন্সি বক্না।
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4.

b.

িাইন্সে ফর্থন্সক্ আস্া পেীক্ষা গ্রিণক্ােী প্রবতষ্ঠান পবেচ্াবলত পেীক্ষাে বেন্সন বিক্ষার্থীো বে
ধর্মীয় উে াপন্সনে ক্ােন্সণ পেীক্ষায় অনযপবিত র্থান্সক্, ফস্ন্সক্ষন্সে পেীক্ষা পবেচ্ালনাক্ােী
প্রবতষ্ঠান বিক্ষার্থীন্সেেন্সক্ বিক্ল্প তাবেন্সখ গৃিীত পেীক্ষা স্ম্পন্সক্ধ অিবিত ক্েন্সি।

c.

র্থা র্থ উপবিবতে ফেক্ডধও স্ংেবক্ষত র্থাক্ন্সি। বনউ ইয়ক্ধ ফস্টে ক্বর্মিনাে অি এডয ন্সক্িন
ক্তৃধ ক্ স্বীক্ৃ ত ধর্মীয় ছয টিে বেন অর্থিা বিতেণক্ৃ ত িাবষধক্ ক্যান্সলন্ডান্সে স্বীক্ৃ ত নয় এর্মন
অনয ফক্ান ছয টিে বেন ফ স্ি বিক্ষার্থী পালন ক্ন্সে তাো তান্সেে উে াপন্সনে তাবেন্সখে আন্সগ
বলবখত বপতার্মাতাে অনযন্সোন্সধে বভবিন্সত ঐস্ি বেন্সনে অনযপবিবত ফর্থন্সক্ অিযািবত পান্সি।
বিক্ষক্গণ অিিযই বিক্ষার্থীন্সক্ অনযপবিত বচ্বিত ক্েন্সি এিং ক্ােণ বিন্সিন্সি চ্যান্সেলন্সেে
প্রবিধান A-210 অনয ায়ী এটিএস্ বস্ন্সস্টন্সর্ম ফক্াড “05” (ধর্মীয়/স্াংস্কৃ বতক্ উে াপন)
এন্টাে ক্েন্সি।

প্রার্থধনা
ফ স্ক্ল বিক্ষার্থী স্কয ল স্ম্পবিন্সত প্রার্থধনা ক্েন্সত আগ্রিী তাো তা আলাোভান্সি ক্েন্সত পােন্সি বক্ন্তু
ফস্টি ফ ন স্কয ল ক্র্মধস্ূবচ্ পবেচ্ালনায় িযাঘাত অর্থিা তান্সক্ িযিত না ক্ন্সে। ফক্ান বনবেধ ষ্ট ধন্সর্মধে
প্রবত পক্ষপাবতত্ব অর্থিা অনয ফক্ান স্ংবিষ্টতা এড়ান্সত, স্কয লগুন্সলা ফক্ান বিক্ষার্থীে প্রার্থধনাে জনয
পৃর্থক্ ফক্ান রুর্ম অর্থিা বিন্সিষ ফক্ান জায়গাে িযিিা ক্েন্সি না। স্কয ল ক্তৃধ পন্সক্ষে
প্রবতবনবধত্বক্ােী ফক্ান িযবিে এই ধেন্সনে প্রার্থধনা স্ংগঠিত ক্ো, তান্সত ফনতৃ ত্বোন, অর্থিা
অনযভান্সি অংিগ্রিণও অনযপ যি। দ্রষ্টিয: িাই স্কয ল বিক্ষার্থীন্সেে ধর্মীয় ক্লাি গঠন্সনে অবধক্াে
েন্সয়ন্সছ এিং চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-601-এে ইক্যযয়াল অযাক্ন্সস্স্ অযাক্ট অনয ায়ী, এিং স্কয ন্সলে
বনজস্ব প্রবিয়া অনযস্ান্সে ফ স্র্ময় ফলখাপড়া চ্লন্সছ না এর্মন স্র্মন্সয় তাো বর্মবলত িন্সয় প্রার্থধনা
অনযষ্ঠান ক্েন্সত পান্সে।

5.

ফোজা োখা অর্থিা উপিাস্ ক্ো
ফ স্ি বিক্ষার্থী ফোজা োন্সখ অর্থিা উপিাস্ ক্ন্সে তাো চ্াইন্সল ক্যান্সেন্সেবেয়ান্সত পৃর্থক্ভান্সি িস্ন্সত
পান্সে।

6.

য সব শিক্ষার্থী যিাজা িানে অর্থবা উপবাস কনি র্ািা চাইনে কযানেনেশিয়ানর্ পৃর্থকভানব
বসনর্ পানি।
স্কয লস্র্মূিন্সক্ ধর্মীয় উে াপন্সনে জনয ফ স্ি স্যবিধা প্রোন ক্ো িয় ফস্গুবলে এক্টি স্ঠিক্ ফেক্ডধ
োখাে বিষয় অিিযই বনবিত ক্েন্সত িন্সি। এইস্ি ফেক্ন্সডধ আন্সছ স্যবিধা পািাে আন্সিেন, ফ
স্যবিধা প্রোন ক্ো িন্সয়ন্সছ তাে উন্সেখ, এিং ফক্ন স্যবিধা অনযন্সর্মাবেত িা প্রতযাখান ক্ো িন্সয়ন্সছ
তাে ক্ােণ।

II.

অেুসন্ধাে
এই প্রবিধান স্ম্পন্সক্ধ স্ক্ল অনযস্ন্ধান বনন্সচ্ে ঠিক্ানায় ফপ্রেণ ক্েন্সত িন্সি:
ফোন:
212-374-6095

The Office of Student Enrollment
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street, Room 218
New York, NY 10007

েযাক্স:
212-374-5751

