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পিরবতর্ েনর সারাংশ
ei pিবধান 2 নেভmর, 2007 তািরেখ জািরকৃ ত চয্ােnলেরর pিবধান A-663 েক রিহত কের eবং eর sলািভিষk হয়।
eিট iংেরিজেত কথা বলার kমতা সীিমত eমন িপতামাতােদর সnানেদর িশkায় জিটল কমর্সিূ চ o পিরেসবায় aথর্বহ aংশgহণ করা o aংশgহণ করার সুেযাগ
েদoয়ার িন য়তা িবধান করার িনয়ম pিত া কের।
পিরবতর্ নসমূহ:


বতর্ মান eনoয়াiিস িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর কাঠােমার pিতফলন ঘটায়



নাবালক িশkাথ েদর aনুবাদ পিরেসবা না েদoয়া হেত পাের, েস তথয্ েদয়



াnেলশন aয্াn inারিpেটশন iuিনট পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর eবং aনয্ানয্ গুরtু পূণর্ sু লিভিtক কমর্চািরেদর ভাষা জানা থাকার শতর্ পূরেণর জনয্ pিশkণ
েদেব।
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সংিkpসার

ei pিবধানিট 2 নেভmর, 2007 তািরেখর চয্ােnলেরর pিবধান A-663 রিহত কের eবং eর sলািভিষk হয়। eিট
1
iংেরিজেত কথা বলার kমতা সীিমত eমন িপতামাতােদর সnানেদর িশkায় জিটল কমর্সিূ চ o পিরেসবায় aথর্বহ
aংশgহণ করা o aংশgহণ করার সুেযাগ েদoয়ার িন য়তা িবধান করার িনয়ম pিত া কের।
ফয্ােমিল eনেগজেমn aয্াn eডেভােকিস aিফেসর aধীনs াnেলশন aয্াn inারিpেটশন iuিনট পিরবারসমূহ o
েনতৃ tশীল িপতামাতােদর জনয্ ভাষা বুঝার েkেt সহায়তা েদoয়ার জনয্ দায়বd।
I.

সংjা
e pিবধান সংkাn িবষেয়র েkেt:

II.

anভুর্ k ভাষা বলেত বুঝায় iংেরিজিভn aনয্ েয নয়িট সবর্ািধক বয্ব ত সাধারণ pাথিমক ভাষা িনu iয়কর্ িসিটেত বসবাসকারীরা বয্বহার
কের থােকন বেল িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন (“িডপাটর্ েমn”) সনাk কেরেছ, েসগুেলা।

B.

pাথিমক ভাষা বলেত বুঝায় েকান িশkাথ র িপতামাতা বা aিভভাবক pাথিমকভােব েয ভাষায় কথা বেলন বেল িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন
িনি ত হেয়েছ।

C.

inারিpেটশন (েমৗিখক ভাষাnর) বলেত বুঝায় eকজন iংেরিজভাষী eবং eকজন anভুর্ k ভাষাভাষীর মেধয্ যুগপথ ভাবিবিনময় েযখােন
eকজেনর কথা aনয্জেনর কােছ মুেখ মুেখ িভn eকিট ভাষায় বুিঝেয় বলা হয়।

D.

য্াnেলশন (িলিখত ভাষাnর) বলেত বুঝায় eকজন iংেরিজভাষী eবং eকজন anভুর্ k ভাষাভাষীর মেধয্ যুগপথ ভাবিবিনময় েযখােন
eকজেনর কথা aনয্জেনর কােছ িভn eকিট ভাষায় বেল বুঝােনা বলা হয়।

E.

ভাষা সহায়তা পিরেসবা বলেত বুঝায় iংেরিজ eবং aনয্ eকিট anভুর্ k ভাষায় inারিpেটশন (েমৗিখক ভাষাnর) eবং/aথবা াnেলশন
(িলিখত ভাষাnর) কের সহায়তা েদoয়া।

pাথিমক ভাষা সনাkকরণ

III.

1

A.

A.

sু লগুেলােক aবশয্i িশkাথ ভিতর্ হoয়ার 30 িদেনর মেধয্ (িকংবা iেতামেধয্ ভিতর্ হoয়া িশkাথ র জনয্ aিফস aব িটিচং aয্াn লারিনং
েয তািরখ o pিkয়া িনধর্ারন কের েদেব) sু েল ভিতর্ হoয়া সকল িশkাথ র িপতামাতা েয pাথিমক ভাষােত কথা বেলন, eবং েস ভাষা যিদ
iংেরিজ না হয়, তাহেল েস িপতামাতার সােথ িডপাটর্ েমn-eর কাযর্কর েযাগােযােগর জনয্ ভাষা সহায়তার pেয়াজন আেছ িক না, সনাk
করেত হেব।

B.

sু লেক সকল িপতামাতার pাথিমক বয্ব ত ভাষার eকিট uপেযাগী o চলমান েরকডর্ সংরkণ করেত হেব। e ধরেনর তথয্ aবশয্i eিটeস
(ATS)-e eবং িশkাথ র জরুির েযাগােযােগর কােডর্ uেlখ থাকেত হেব।

ভাষা সহায়তা পিরেসবা েদoয়ার বাধয্বাধকতা
A.

pিতিট sু ল o aিফসেক pিবধােনর সােথ স িত েরেখ ভাষাগত সহায়তার pেয়াজন আেছ, eমন িপতামাতাগণ যােত িডপাটর্ েমn-eর সােথ
কাযর্কর েযাগােযাগ করেত সkম হন, েসজনয্ তােদরেক aনুবাদ o েদাভাষী পিরেসবা pদান করেত হেব।

B.

িডপাটর্ েমn ei pিবধােনর রূপেরখার বাiেরo aনুবাদ o েদাভাষী পিরেসবা pদান করেত পারেব।

C.

িপতামাতাগণ ভাষাগত িকংবা েদাভাষী পিরেসবার জনয্ েকান pাpবয়s বnু /স ী িকংবা আtীেয়র uপর িনভর্ র করেত পারেবন। িশkাথ
eবং aনয্ানয্ েছেলেমেয় (18 বছেরর কম বয়s নাবালক) sু েলর েকান কমর্কতর্ া বা িপতামাতার জনয্ েকান আনু ািনক বা aনানু ািনক
সভায়, েযখােন িশkাথ সাফলয্ eবং/আথবা আচরণ িনেয় আেলাচনা হেব, েদাভাষী িহেসেব কাজ করেত পারেব না।

ei pিবধােন যখনi “িপতামাতা” শbিট বয্ব ত হেয়েছ, তখন eর aথর্ হেc িশkাথ র িপতামাতা aথবা aিভভাবক(গণ), িশkাথ র সে িপতামাতা বা েহফাজতকারীর সmেকর্
আবd বয্িk(বগর্), aথবা িশkাথ িনেজ, যিদ েস sাবলmী নাবালক aথবা 18 বছর বয়সী হেয় থােক।
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IV.

sু ল-িভিtক ভাষা সহায়তা মূলয্ায়ন
A.

কিmpেহনিসভ eডু েকশন pয্ান (সমিnত িশkা পিরকlনা)-eর aংশ িহেসেব pিতিট sু লেক aবশয্i িনmিলিখত িবষয়গুেলার বয্বsা করেত
হেব:
1.

V.

িনmিলিখত িবষয়গুেলাসহ ei pিবধােনর শতর্ aনুযায়ী pেয়াজনীয় ভাষা সহায়তার বয্বsা করা:
a.

িবদয্মান বয্বsা িকংবা য্াnেলশন aয্াn inারিpেটশন iuিনট-eর মাধয্েম িনয়িমত o সময়মেতা aনূিদত নিথর বেnাবs
করা;

b.

িপতামাতােদর সােথ িশkক, গাiেডn কাuিnলর, sু ল নাসর্ eবং/aথবা aনয্ানয্ sু ল কমর্চারীেদর সােথ েছেলেমেয়েদর
সmিকর্ ত গুরtু পূণর্ তথয্ িনেয় দলগত বা eকক সাkােতর সময় মতিবিনমেয়র জনয্ e ধরেনর পিরেসবার pেয়াজন হেল
aনুেরাধসােপেk সময়মেতা েদাভাষী পিরেসবার বয্বsা করা;

c.

িকভােব েসসব pেয়াজন েমটােনা হেব; eবং

d.

pেয়াজন েমটানর জনয্ িনেবিদত aখর্ায়ন o েলাকবল:

e.

িনেচর aংেশ uিlিখত েসকশন VII aনুযায়ী িনধর্ািরত aবিহতকরেণর বাধয্বাধকতার শতর্ পিরপালন।

aনুবােদর বাধবাধকতা
A.

েকndীয়ভােব psত করা গুরtু পূণর্ কাগজপt
1.

2.
B.

a.

ভিতর্ , আেবদন, eবং বাছাi;

b.

মান o কাযর্সmাদনা (েযমন, িরেপাটর্ কােডর্ র মান ভাষা):

c.

আচরণ, িনরাপtা, eবং শৃ লািবধান;

d.

েsশাল eডু েকশন (িবেশষ িশkা) o িরেলেটড সািভর্ স (সংি

e.

বদিল o aপসারণ।

পিরেসবা); eবং

াnেলশন aয্াn inারিpেটশন iuিনট যা করেব: (a) anভুর্ k সবগুেলা ভাষায় গুরtু পূণর্ িচিঠপt সময়মেতা aনুবাদ করেব; eবং
(b) গুরtু পূণর্ িচিঠপt সmেকর্ সংি aিফসগুেলার সােথ কাজ করেব যােত e ধরেনর aনুবাদ sু লগুেলা সহেজi েপেত পাের।

িশkাথ িবেশেষর জনয্ গুরtু পূণর্ নিথ
1.

C.

েযসব নিথেত িনmিলিখত তথয্ o aনয্ানয্ তথয্সহ েছেলেমেয়েদর িশkাসংkাn তথয্ aনভুর্ k থােক, েসগুেলার েকানিট িসিটর সকল
িকংবা যেথ সংখয্ক িপতামাতােদর কােছ িবিল িকংবা iেলkিনক মাধয্েম pচার করেত হেব, িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর েকndীয়
aিফস তা িনধর্ারণ করেব:

েযসব িপতামাতােদর pাথিমক ভাষা anভুর্ k ভাষাগুেলার eকিট, তােদর জনয্ েয েকান বয্িkগত, িশkাথ িবেশষ সmিকর্ ত, িকn
িশkাথ র িনmিলিখত েকান eকিটেত সীমাবd নয়, েসসব নিথর aনুবাদ sু লগুেলােক সরবরাহ করেত হেব:
a.

sাsয্;

b.

িনরাপtা;

c.

আiিন িকংবা শৃ লািবধানমূলক িবষয়; eবং

d.

পাবিলক eডু েকশন (গণিশkা) িকংবা েকান েsশাল eডু েকশন, iংিলশ লয্া েু য়জ লারনার aথবা a-pিমত pািত ািনক
িশkা কমর্সিূ চেত anভুর্ িk।

aনুবােদর িবকlসমূহ
যখন য্াnেলশন aয্াn inারিpেটশন iuিনট, sু ল, িকংবা aিফস anভুর্ k eক বা eকািধক ভাষায় pেয়াজনীয় aনুবাদ সরবরাহ করেত
সামিয়কভােব aসমথর্ হেব, তখন aনয্ানয্ সহায়তার সােথ সােথ মূল iংেরিজ নিথর সােথ যুk কের সংি ভাষা বা ভাষাসমূেহ eকিট
pাসি ক বয্াখয্ামূলক িচিঠ বা িবjিp িদেয় িপতামাতােদর জািনেয় িদেত হেব েয, e ধরেনর নিথর aনুবাদ তারা িক কের েপেত পােরন।
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VI.

েদাভাষী পিরেসবা
A.

বােজট aনুযায়ী িনয়িমত কােজর সমেয় েযসব িপতামাতােদর মাতৃ ভাষা anভুর্ k ভাষাগুেলার েকান eকিট eবং িযিন sু ল কমর্চারী o sু েলর
কমর্কতর্ ােদর সােথ তােদর সnােনর িশkা সmেকর্ গুরtু পূণর্ িবষেয় েযাগােযােগর জনয্ e ধরেনর পিরেসবার জনয্ aনুেরাধ জানােবন,
িডপাটর্ েমnেক তখন eসব পিরেসবার জনয্ যেতা েবিশ সmব েদাভাষী (েমৗিখক aনুবাদ) পিরেসবা িদেত হেব।

B.

যিদ পাoয়া যায়, তাহেল িপতামাতা েযখােন aনুেরাধ জানােবন, েসখােন হয় pতয্k না হয় েটিলেফােন e ধরেনর েদাভাষী সহায়তা pদােনর
বয্বsা করা হেব।

C.

িডপাটর্ মn-eর য্াnেলশন aয্াn inারিpেটশন iuিনট িনmিলিখত িসিটিভিtক সভাগুেলােত েদাভাষী পিরেসবার বয্বsা করেব:
1.

পয্ােনল ফর eডু েকশনয্াল পিলিস িমিটং;

2.

িসিটoয়াiড ieলeল পয্ােরn িমিটং;

3.

িসিটoয়াiড/কমুয্িনিট eডু েকশন কাuিnল িমিটং;

4.

েসnাল aিফস আেয়ািজত aনয্ানয্ িসিটিভিtক িপতামাতােদর সভা।

e ধরেনর সভা বা aনু ােন েদাভাষী পিরেসবা pদান করেত হেব বেল িডপাটর্ েমn pতয্াশা করেব, েযখােন aংশgহণকারীেদর মাতৃ ভাষা
anভুর্ k ভাষাগুেলার েকান eকিট।
VII.

VIII.

aবিহতকরেণর শতর্
A.

েযসব
িপতামাতােদর
মাতৃ ভাষা
anভুর্ k
ভাষাগুেলার
eকিট
eবং
যােদর
ভাষাগত
সহায়তা
পিরেসবার pেয়াজন আেছ, sু ল o aিফসগুেলার দািয়t েসসব িপতামাতােদরেক ‘িপতামাতােদর aিধকার o দািয়েtর সনদ’-eর eকিট কিপ
pদান করা যােত তােদর aনুবাদ o েদাভাষী পিরেসবা লােভর aিধকােরর কথা anভুর্ k আেছ। ei নিথর aনূিদত সংsরণ anভুর্ k
ভাষাগুেলােত পাoয়া যােব ei oেয়বসাiেট: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm

B.

sু ল eবং aিফসগুেলােক aবশয্i েকান unুk sােন বা সংি sানগুেলার pধান pেবশপেথর কাছাকািছ eকিট ফলেক anভুর্ k সবগুেলা ভাষা
বা সবেচেয় েবিশ বয্ব ত ভাষাগুেলােত েদাভাষী পিরেসবা লােভর সুিবধার কথা uেlখ কের িদেত হেব।
anভুর্ k ভাষাগুেলােত aনূিদত ফলক পাoয়া যােব http://schools.nyc.gov/Offices/Translation/TipsandResources/Default.htm ei
oেয়বসাiেট।

C.

েযসব িপতামাতার ভাষাগত সহায়তা পিরেসবার pেয়াজন আেছ, তারা েযেনা শুধু ভাষাগত pিতবnকতার জনয্ sু েলর pশাসিনক কমর্কতর্ ােদর
সােথ েযাগােযাগ করেত akম না হন, সকল sু েলর িনরাপtা পিরকlনায় তার েস িন য়তা থাকেব।

D.

েযসব sু েলর শতকরা 10 ভােগর aিধক িশkাথ র িপতামাতােদর eমন ভাষায় কথা বেলন যােদর মাতৃ ভাষা iংেরিজo নয়, িকংবা anভুর্ k
ভাষাগুেলারo eকিট নয়, েসসব sু লগুেলােক ei েসকশন-eর সােথ স িতিবধান কের য্াnেলশন aয্াn inারিpেটশন iuিনট-eর কাছ েথেক
uk ভাষাগুেলাত aনূিদত ফলক o pেয়াজনীয় ফরম সংgহ করেত o টাঙােত হেব eবং ফরম সরবরাহ করেত হেব।

E.

িডপাটর্ েমn-eর oেয়বসাiেট িপতামাতােদর aনুবাদ o েদাভাষী পিরেসবা লােভর aিধকার eবং িকভােব েসসব পিরেসবা পাoয়া েযেত পাের,
েসসব তথয্ anভুর্ k ভাষায় pদান করেত হেব।

ভাষা সহায়তা লােভর aনুেরাধ জানানর বয্বsা
A.

ei pিবধােন িনিদর্ aনুবাদ o েদাভাষী পিরেসবার শতর্ পূরণ করার জনয্ sু ল eবং িডoi-eর aিফসসমূহেক
inারিpেটশন iuিনট-eর oেয়বসাiেট pদt রূপেরখা aনুসরণ করেত হেব।

য্াnেলশন aয্াn

B.

ভাষা সহায়তা পিরেসবা লাভ করেত আgহী িপতামাতােদরেক তােদর sানীয় sু ল aিফস বা তােদর সnান েয sু েল পেড়, েস sু েল েযাগােযাগ
করেত হেব।

C.

িলিখত o েমৗিখক aনুবাদ পাoয়ার uপায় সmেকর্ েকান p থাকেল তা য্াnেলশন aয্াn inারিpেটশন iuিনট-e েযাগােযাগ করেত হেব।

aনুবাদ
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IX.

pিশkণ
য্াnেলশন aয্াn inারিpেটশন iuিনট সময় সময় পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর eবং aনয্ানয্ গুরtু পূণর্ sু ল-িভিtক কমর্কতর্ ােদরেক ei pিবধান o ভাষা
সহায়তা লােভর eসব শতর্ সমূহ পূরেণ লভয্ uপকরণসমূহ সmেকর্ pিশkণ েদেব।

X.

aবিহতকরেণর বাধয্বাধকতা
য্াnেলশন aয্াn inারিpেটশন iuিনট িনmিলিখত pদt সকল ভাষা সহায়তা পিরেসবার েরকডর্ সংরkণ করেব, তেব তা eেতi সীিমত থাকেব না:

XI.



তারা anভুর্ k ভাষাসমূেহ aনুবাদ কেরন েযসব ৈবিশ মি ত নিথ, েসগুেলার সংখয্া eবং সাধারণ pকৃ িত;



কেতািট সভায় o কেতািট ভাষায় েদাভাষী পিরেসবা pদান করা হয়, তার সংখয্া;



ভাষা সহায়তার জনয্ তােদর বািষর্ক বােজট;



িডপাটর্ েমn-eর কেতাজন কমর্চারী ভাষা সহায়তা পিরেসবা পূণকর্ াল ভাষা সহায়তা পিরেসবা pদান কেরন, তার সংখয্া;



েফান কেতাবার eবং কেতািট ভাষায় ভাষা সহায়তা পিরেসবা pদান করা হয়;

তদn
ei pিবধান সmেকর্ সকল aনুসnান িনেচর িঠকানায় েpরণ করেত হেব:

Office for Family Engagement and Advocacy
Translation and Interpretation Unit
েফান:
718-752-7373

N.Y.C. Department of Education
45-18 Court Square - 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
iেমiল িঠকানা: translations@schools.nyc.gov
http://www.nyc.gov/schools/offices/translation

ফয্াk:
718-752-7390

