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চ্যান্সেলন্সরর প্রশবধান
নম্বর: A-740
শবষয়: গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থী ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গগাপনীয়তা
গেশি: শিক্ষার্থী
ইসযযর তাশরখ: 30 জানযয়াশর, 2020
পরিবর্তনেি সািাাংশ
এই প্ররবধাে 5 েনেম্বি, 2000 র্ারিনে জারিকৃর্ চ্যানেলনিি প্ররবধাে A-740 কক িরির্ কনি
পরিবর্তেসমূি:










শিক্ষার্থীন্সের গর্ভ ধারি করার কারন্সি ববষম্য, হয়রাশন, হুম্শক এবং/অর্থবা বযশলর শিকান্সর পশরিত হওয়া গর্থন্সক ম্যক্ত
র্থাকার এবং এসব ঘটনা জানানর প্রশক্রয়ার বযাখযা গেওয়া হন্সয়ন্সে (গসকিন II.D)
এই প্রশবধান সম্পন্সকভ তর্থয প্রোন্সনর জনয শপ্রশেপযান্সলর োশয়ন্সের বযাখযা গেওয়া হন্সয়ন্সে (গসকিন III.A.1 এবং গসকিন
III.A.3)
গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীন্সের অশপভত কাজ (অযাসাইনন্সম্ন্ট), ক্লান্সসর কাজ, এবং বাড়শত সহায়তা
প্রোন্সনর শবষয় বযাখযা করা হন্সয়ন্সে (গসকিন III.A.2).
শিক্ষার্থী, শপতাম্াতা এবং অশর্র্াবকন্সের েযধ খাওয়ানর শনধভাশরত স্থ্ানগুন্সলান্সত প্রন্সবিাশধকার সম্পশকভ ত DOE-এর নীশত
বযাখযা করা হন্সয়ন্সে (গসকিন III.A.5)
গর্ভ বতী বা সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীন্সের বাশড়ন্সত শিক্ষা শনন্সেভিনা লান্সর্র সম্ভাবয গ াগযতা সম্পশকভ ত শনয়ম্ বযাখযা
করা হন্সয়ন্সে (গসকিন III.C.1)
'শলশর্ং ফর ো ইয়াং ফযান্সম্শল থ্রু এডযন্সকিন' গপ্রাগ্রাম্ (অল্পবয়সী শপতাম্াতান্সের শিক্ষা কম্ভসূশচ্সহ জীবন াপন) সম্পন্সকভ
তর্থয প্রোন্সন স্কযন্সলর োশয়ে এবং এ ধরন্সনর গপ্রাগ্রান্সম্র শববরন্সির বযাখযা করা হন্সয়ন্সে (গসকিন III.C.2 এবং গসকিন
IV.D)
ডাক্তাশর সহা তাকাম্ী গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীন্সের সহায়তাোন এবং সহায়ক পশরন্সষবা প্রোন্সন স্কযল
স্টাফন্সের সক্ষম্তা সম্পন্সকভ বযাখযা করা হন্সয়ন্সে (গসকিন V.F)
তেন্সন্তর জনয গ াগান্স ান্সগর তর্থয হালনাগে করা হন্সয়ন্সে (গসকিন VI)
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সাি-সাংনেপ
এই প্ররবধাে 13 েনেম্বি, 2008 র্ারিনে জারিকৃর্ চ্যানেলনিি প্ররবধাে A-740 কক
িরির্ কনি এবাং এি স্থলারেরিক্ত িয়
স্কু নল যাওয়া বাধযর্ামূলক এমে বয়নসি গেতবর্ী রশোর্থীনেি বাধযর্ামূলকোনব
স্কু নল কযনর্ িনব, যরে ো শািীরিক কািনে এি রবপিীনর্ ককাে রকছু র্থানক এই
প্ররবধানেি উনেশয এই েীরর্ বাস্তবায়নে স্কু ল কর্ৃতপনেি েূরমকা ও োরয়ত্ব বযােযা
কিা এি অন্তেত ু ক্ত আনছ রশোর্থীি গেতকানল ও পিবরর্তকানলি প্ররিয়াসমূি,
কযগুনলাি জেয স্কু ল োয়বদ্ধ
I.

উপরিরচ্ত্র
DOE এটা শনশিত করন্সত অঙ্গীকারবদ্ধ গ , গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীন্সের গসসব গপ্রাগ্রাম্ ও
পশরন্সষবা করা হন্সে, গ গুন্সলা তান্সেরন্সক শবন্সিষর্ান্সব সাম্ঞ্জসযপূিভ DOE-এর আইন ও নীশত অনয ায়ী সম্পূিভরূন্সপ
গলখাপড়া চ্াশলন্সয় গ ন্সত সক্ষম্তা গেয়

II.

গেতবর্ী ও সন্তাে লালেপালেকািী রশোর্থীনেি অরধকাি
A. স্কযন্সল াওয়া বাধযতাম্ূলক এম্ন বয়ন্সসর গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীন্সেরন্সক বাধযতাম্ূলকর্ান্সব
স্কযন্সল গ ন্সত হন্সব এসব শিক্ষার্থীন্সের অশধকার রন্সয়ন্সে তান্সের স্কযন্সল অবস্থ্ান করার এবং তান্সের শিক্ষা অবযাহত
রাখার জনয গপ্রাগ্রাম্ ও পশরন্সষবা লান্সর্র এবং গর্ভ ধারিকান্সল এবং/অর্থবা ও শিক্ষার্থী শপতাম্াতা শহন্সসন্সব স্কযন্সল
সম্পূিভরূন্সপ স্কযন্সল অংিগ্রহি করার
B. গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীন্সের অশধকার আন্সে গসসব ক্লাস ও পাঠক্রম্ বশহর্ূভ ত কম্ভকাণ্ডসহ
সকল শিক্ষাগত গপ্রাগ্রাম্ ও কম্ভকান্সণ্ড সম্পূিভরূন্সপ অংিগ্রহন্সির, গ গুন্সলান্সত তারা শনশেভ ষ্ট গকান্সনা ডাক্তাশর
োয়ন্সম্াচ্ন্সনর সনে বযতীত গকবল গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী বন্সল অংিগ্রহন্সির গ াগয
C. শে ডাক্তাশর কারন্সি গকান্সনা েয টি আবিযক বন্সল শনধভাশরত হয়, গস েয টি গিন্সষ শিক্ষার্থীন্সক বাধযতাম্ূলকর্ান্সব
তান্সের গরকন্সডভ র্থাকা স্কযন্সল শফরন্সত হয় এবং তান্সের অশধকার র্থান্সক অশবলন্সম্ব পযনবভহাল লান্সর্র স্কযলন্সক অবিযই
ন্সর্থাপ যক্ত প্রাশতষ্ঠাশনক ও গাইডযাে সহায়তার বযবস্থ্া করন্সত হয় ান্সত শিক্ষার্থী তার শনয়শম্ত স্কযল গপ্রাগ্রান্সম্
শফন্সর গ ন্সত সক্ষম্ হয়
D. চ্যান্সনসলন্সরর প্রশবধান A-830 এবং A-832 এবং গফডান্সরল, গস্টট এবং স্থ্ানীয় আইন অনয ায়ী শিক্ষার্থীন্সের
অশধকার আন্সে গর্ভ ধারি করার কারন্সি ববষম্য, হয়রাশন, হুম্শক এবং/অর্থবা বযশলর শিকান্সর পশরিত হওয়া
গর্থন্সক ম্যক্ত র্থাকার গ সব শিক্ষার্থী শবশ্বাস কন্সর গ তারা গর্ভ ধারন্সির কারন্সি ববষম্য, হয়রাশন, হুম্শক
এবং/অর্থবা বযশলর শিকান্সর পশরিত হন্সয়ন্সে, তারা শপ্রশেপযাল বা শপ্রশেপযান্সলর র্ারপ্রাপ্ত বযশক্ত শকংবা অনয
গকান্সনা স্কযল স্টান্সফর কান্সে শরন্সপাটভ করন্সত পারন্সব এ ধরন্সনর শরন্সপাটভ-এর শবষয় চ্যান্সেলন্সরর প্রশবধানA-830
এবং/অর্থবা A-832 অনয ায়ী শবশহত করন্সত হন্সব গ সব শিক্ষার্থী শবশ্বাস কন্সর গ তারা গর্ভ ধারন্সির সান্সর্থ
সংশিষ্ট কারন্সি গকান্সনা DOE শন যক্ত বযশক্তর কান্সে ববষম্য বা হয়রাশনর শিকান্সর পশরিত হন্সয়ন্সে, গসন্সক্ষন্সেও
তারা অশফস অব ইক্যযয়াল অপরচ্য শনটি অযান্ড ডাইর্ারশসটি ম্যান্সনজন্সম্ন্ট (OEO)-এ অনলাইন্সন
https://www.nycenet.edu/oeo ওন্সয়বন্সপন্সজ কম্ন্সেন্ট ফরম্ পূরি কন্সর, (718) 935-3320 নম্বন্সর গফান কন্সর,
(718) 935-2531 নম্বন্সর ফযাক্স কন্সর, অর্থবা ডাকন্স ান্সগ 65 Court Street, Brooklyn, NY 11201 ঠিকানায়
অশর্ন্স াগ করন্সত পান্সর

III.

রপ্ররেপযাল ও স্কু ল স্টাফনেি োরয়ত্ব
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A.

শপ্রশেপযান্সলর োশয়ে
1. এই প্রশবধান্সনর অধীন্সন স্কযন্সলর গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীন্সের অশধকার সম্পন্সকভ
স্টাফন্সের সন্সচ্তন করা হন্সয়ন্সে, গসশবষয়টি শনশিত করার জনয প্রশতটি শম্ডল্ ও হাই স্কযন্সলর শপ্রশেপযাল
বা োশয়েপ্রাপ্ত বযশক্তন্সক প্রশতটি শিক্ষা বেন্সর সকল স্টাফন্সের শনন্সয় এই প্রশবধান প াভ ন্সলাচ্না করন্সত হন্সব
2. গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীরা শে গর্ভ ধারন্সির সান্সর্থ সংশিষ্ট কারন্সি অনযপশস্থ্ত র্থান্সক,
তাহন্সল তারা ান্সত ক্লান্সসর বাধযবাধকতাগুন্সলা গম্ন্সন চ্লন্সত পান্সর, গসটা শনশিত করার জনয অশপভত কাজ,
ক্লান্সসর কাজ, এবং বাড়শত সহায়তা প্রোন করন্সত হন্সব
3. গসকিন V-এ শনধভাশরত গগাপনীয়তার শবশধ অনয ায়ী গকান্সনা শিক্ষার্থী গর্ভ বতী বা তার গকান সন্তান
রন্সয়ন্সে, গসটা জানার পর শপ্রশেপযান্সলর োশয়ে হন্সলা শিক্ষার্থীন্সক এই প্রশবধান সম্পন্সকভ, গর্ভ ধারি সংক্রান্ত
স্বাস্থ্য শবষয়ক তর্থয, শিশু পশরচ্ ভার তর্থয এবং/অর্থবা সংশিষ্ট পশরন্সষবার তর্থয জানার সযন্স াগ প্রোন
করা শপ্রশেপযাল এসব তর্থয জানানর োশয়ে অপভি করন্সত পান্সরন গকান্সনা গাইন্সডে কাউশেলর, স্বাস্থ্য
শিক্ষার শিক্ষক, বা সংশিষ্ট অনয গকান্সনা প্রশিক্ষিপ্রাপ্ত কম্ভকতভ ার উপর তেযপশর, শপ্রশেপযাল বা োয়বদ্ধ
ফযাকাশি সেসযন্সক শিক্ষার্থীন্সেরন্সক তান্সের শিক্ষাগত অশধকার ও োয়-োশয়ে সম্পন্সকভ জানান্সবন এবং
শিক্ষার্থীন্সের র্থা র্থ প্রাশতষ্ঠাশনক সহায়তা ও গাইডযাে সান্সপাটভ সাশর্ভ স শেন্সয় সহায়তা করন্সবন ান্সত
তারা তান্সের শিক্ষা অবযাহত রাখন্সত সক্ষম্ হয় এবং গর্ভ কান্সল ও শিক্ষার্থী শপতাম্াতা শহন্সসন্সব স্কযন্সল
সম্পূিভরূন্সপ অংিগ্রহি করন্সত পান্সর র্ারপ্রাপ্ত ফযাকাশি সেসয শপ্রশেপযান্সলর তত্ত্বাবধান্সন কাজ করন্সবন
ও শিক্ষার্থীর জনয সাশর্ভ সসম্ূহ প্রোন্সনর শবষয়টি সম্ন্বয় করন্সবন
4. শিক্ষার্থী শহন্সসন্সব শনয়শম্ত স্কযল গপ্রাগ্রান্সম্ অংিগ্রহি শে গকান্সনা গর্ভ বতী শিক্ষার্থীর িারীরীক কারন্সি
সীশম্ত হয়, তাহন্সল গস শিক্ষার্থীর অর্থবা তার শপতাম্াতার োশয়ে হন্সলা শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যন্সসবা প্রোনকারীর
কান্সে গর্থন্সক স্কযন্সল র্থা র্থ কাগজপে উপস্থ্াপন করা শপ্রশেপযাল বা তার োশয়ন্সে শন যক্ত বযশক্তন্সক
স্বাস্থ্যন্সসবা প্রোনকারীর সযপাশরন্সির সান্সর্থ সাম্ঞ্জসযক্রন্সম্ একটি শিক্ষা পশরকল্পনা বতশরর প্রশক্রয়া শনধভারি
করন্সত হন্সব শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যগত শবষন্সয় গকান্সনা শবন্সিষ শবন্সবচ্নার প্রন্সয়াজন হন্সল পাঠযশবষয়বস্তুর
শিক্ষার্থীন্সেরন্সক জাশনন্সয় রাখন্সত হন্সব খন অনযানয িারীরীক অবস্থ্ার গক্ষন্সে স্কযলগুন্সলান্সক তর্থয জানান
হয়, একই প্রশক্রয়ায় স্কযলগুন্সলান্সক যশক্তসঙ্গত শবন্সিষ বযবস্থ্া প্রোন করন্সত হন্সব
5. অনযন্সরাধসান্সপন্সক্ষ শপ্রশেপযাল বা োশয়েপ্রাপ্ত বযশক্ত যশক্তসঙ্গতর্ান্সব সন্সচ্ষ্ট হন্সবন ান্সত প্রন্সয়াজন্সনর উপর
শর্শি কন্সর শিক্ষার্থী, শপতাম্াতা, অশর্র্াবক, শকংবা শিক্ষার্থীর সান্সর্থ শপতাম্াতাসূলর্ বা তত্ত্বাবধানম্যলক
সম্পন্সকভ আবদ্ধ বযশক্তর জনয একটি েযধ খাওয়ানর শনধভাশরত স্থ্ান্সনর বযবস্থ্া করন্সত পান্সরন ান্সত স্কযন্সল
বযন্সকর েযধ সরবরান্সহর জনয আসন্সত হয়, শে না শিক্ষাশনন্সেভিনাগত পশরন্সষবায় বাধা প্রোন োড়া এই
শবন্সিষ স্থ্ান প্রোন করা সম্ভব হয় একটি েযধ খাওয়ানর শনধভাশরত স্থ্ানটি হন্সব গরস্টরুম্ গর্থন্সক আলাো
একটি পশরেন্ন স্থ্ান, গ খান্সন আড়াল গেওয়া র্থাকন্সব ান্সত গেখা না ায় বা গকউ প্রন্সবি করন্সত না পান্সর
এবং গ খান্সন একটি ইন্সলশিকযাল আউটন্সলট, পাম্প ও অনযানয বযাশক্তগত শজশনস রাখার জনয একটয
সম্তল জায়গা এবং একটি গচ্য়ার রাখার জায়গা র্থান্সক স্থ্ানটির আন্সি-পান্সি চ্লম্ান পাশনর বযবস্থ্া
এবং বযন্সকর েযধ সংরক্ষন্সির জনয একটি গরশিজান্সরটর বা যশক্তসঙ্গত অপর গকান্সনা শবকল্প বযবস্থ্া র্থাকন্সত
হন্সব গ সব শিক্ষার্থীর বযন্সকর েযধ সংগ্রহ কন্সর, তান্সেরন্সক ক্লাস গর্থন্সক প্রন্সয়াজন্সন গ ন্সত শেন্সত হন্সব এবং
অশপভত কাজ, ক্লান্সসর কাজ, এবং এই প্রশবধান্সনর গসকিন III.A.2-এর সান্সর্থ সাম্ঞ্জসয শবধান কন্সর বাড়শত
সহায়তা প্রোন করন্সত হন্সব

B.

উপশস্থ্শত প্রশক্রয়া
শে গকান্সনা িারীরীক কারন্সি অনযপশস্থ্ত র্থাকন্সত হয়, তাহন্সল শনয়শম্ত উপশস্থ্শতর প্রশক্রয়া অনযসরি করন্সত
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A-740 গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থী ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গগাপনীয়তা 1/30/2020
হন্সব উপশস্থ্শত ও িারীরীক কারন্সি অনযপশস্থ্শত সংক্রান্ত ম্ানেণ্ড ও প্রশক্রয়াসম্ূহ জানন্সত হন্সল অনযগ্রহ কন্সর
চ্যান্সেলন্সরর প্রশবধান A-210 প ভান্সলাচ্না করুন
C.

বাশড়ন্সত শিক্ষাশনন্সেভিনা
1.

গকান্সনা গর্ভ বতী বা সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীর গরকন্সডভ র্থাকা স্কযল শিক্ষার্থীটির শিক্ষাগত
কলযান্সির জনয োয়বদ্ধ শকেয শকেয শিক্ষার্থী বাশড়ন্সত শিক্ষাশনন্সেভিনা লান্সর্র গ াগয হন্সত পান্সর, গ ম্ন
শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর সন্তান্সনর স্বাস্থ্যগত অবস্থ্ার শর্শিন্সত গ াগয শবন্সবশচ্ত হন্সল গকান্সনা শিক্ষার্থী
বাশড়ন্সত শিক্ষাশনন্সেভিনা লান্সর্র অনযন্সরাধ জানান্সত পান্সর চ্যান্সেলন্সরর প্রশবধান A-170 অনয ায়ী

2.

শিক্ষার্থীর গরকন্সডভ র্থাকা স্কযলটিন্সক খন শফন্সর াওয়ার গনাটিস গেওয়া হন্সব, স্কযন্সলর কম্ভকতভ ান্সের তখন
শিক্ষার্থীর দ্রুত প্রতযাবতভ ন্সনর বযাপান্সর সহায়তা শেন্সত হন্সব স্কযলটিন্সক অশবলন্সম্ব গস শিক্ষার্থীন্সক গ্রহি
করন্সত হন্সব গকান্সনা অবস্থ্ান্সতই স্কযন্সল গফরার জনয প্রস্তুত গকান্সনা শিক্ষার্থীন্সক গ্রহি করন্সত গকান্সনা স্কযল
অস্বীকার করন্সত পান্সর না সহজ উিরন্সির জনয স্কযলন্সক শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীর শপতাম্াতা, এবং সংশিষ্ট
স্কযল স্টাফন্সের সান্সর্থ একটি সর্ার আন্সয়াজন করন্সত হন্সব গ খান্সন স্কযন্সল গ সব গাইডযাে,
শিক্ষাশনন্সেভিনাগত ও সহায়তা পশরন্সষবা রন্সয়ন্সে, গসগুন্সলা সম্পন্সকভ প ভান্সলাচ্না করা হন্সব এবং শিক্ষার্থীর
শফন্সর আসার জনয একটি বতশর করা ান্সব সন্তান লালনপালনকারী গকান্সনা শিক্ষার্থীর স্কযন্সল শফন্সর
আসার পর শনন্সচ্ গসকিন IV অনযসান্সর শিক্ষার্থীটিন্সক 'শলশর্ং ফর ো ইয়াং ফযান্সম্শল থ্রু এডযন্সকিন'
(LYFE) গপ্রাগ্রান্সম্র তর্থয প্রোন করন্সত হন্সব

IV.

গেতবর্ী বা সন্তাে লালেপালেকািী রশোর্থীি জেয কযসব রবকল্প সুনযাগ িনয়নছ
A. গর্ভ বতী বা সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীর অশধকার আন্সে তার বতভ ম্ান স্কযন্সল র্থাকার শে গকান্সনা শিক্ষার্থী
চ্ায় অনয গকান্সনা স্কযন্সল বেশল হন্সত, তাহন্সল স্কযন্সলর শপ্রশেপযাল বা র্ারপ্রাপ্ত বযশক্তর োশয়ে হন্সব শিক্ষার্থী
এবং/অর্থবা শিক্ষার্থীর শপতাম্াতান্সেরন্সক শিক্ষার্থীর গ্রযাজযন্সয়িন্সনর িতভ াবশল সাফন্সলযর সান্সর্থ পূরন্সির জনয DOEএর শবশর্ন্ন শিক্ষাগত সযন্স াগ সম্পন্সকভ অনযসন্ধান করন্সত সাহা য করা
B. গকান্সনা গর্ভ বতী শিক্ষার্থী তার বতভ ম্ান স্কযন্সল র্থাকন্সত না চ্াইন্সল তান্সক আসন খাশল র্থাকা সান্সপন্সক্ষ শিক্ষার্থীর গজান
স্কযন্সল বেশল করা গ ন্সত পান্সর শপ্রশেপযাল, সংশিষ্টতা যক্ত শিক্ষক, এবং শিক্ষার্থী এবং/অর্থবা শিক্ষার্থীর
শপতাম্াতা/অশর্র্াবক অশফস অর্ স্টয ন্সডন্ট এনন্সরালন্সম্ন্সন্টর সান্সর্থ কাজ করন্সবন ান্সত শিক্ষার্থীর জনয একটি
উপ যক্ত কম্ভসূশচ্ খযন্সুঁ জ পাওয়া ায়
C. গর্ভ বতী বা সন্তান লালনপালনকারী গ শিক্ষার্থী এম্ন স্কযন্সল পড়ন্সে গ খান্সন তার াতায়াত করা কষ্টসাধয হন্সল
গস ন্সর্থাপ যক্ত প্রম্ািসহ াতায়ান্সতর সম্সযাজশনত কারন্সি শিক্ষার্থীর বাসস্থ্ান্সনর শনকটবতী গকান্সনা স্কযন্সল
বেশলর অনযন্সরাধ জানান্সত পারন্সব শপ্রশেপযাল, সংশিষ্টতা যক্ত শিক্ষক, এবং শিক্ষার্থী এবং/অর্থবা শিক্ষার্থীর
শপতাম্াতা/অশর্র্াবক OSE-এর সান্সর্থ কাজ করন্সবন ান্সত শিক্ষার্থীর জনয একটি উপ যক্ত কম্ভসূশচ্ খযন্সুঁ জ পাওয়া
ায়
D. LYFE গপ্রাগ্রাম্ েয় সপ্তাহ গর্থন্সক শতন বের বয়সী শিক্ষার্থীন্সের শপতাম্াতান্সের গেন্সলন্সম্ন্সয়ন্সের শি, উচ্চ
ম্ানসম্পন্ন শিশু শিক্ষা প্রোন কন্সর শনবভাশচ্ত শকেয DOE স্কযল সাইন্সট LYFE গপ্রাগ্রান্সম্র ম্াধযন্সম্ শিশু পশরচ্ াভ র
বযবস্থ্া রন্সয়ন্সে শে গকান্সনা গর্ভ বতী বা সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীর শিশু পশরচ্ ভার প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল
স্কযলন্সক গস শিক্ষার্থীন্সক সরাসশর LYFE গপ্রাগ্রান্সম্র সান্সর্থ গ াগান্স াগ করন্সত সহায়তা শেন্সত হন্সব LYFE
গপ্রাগ্রান্সম্র সান্সর্থ গ াগান্স ান্সগর তর্থয এই প্রশবধান্সনর গিন্সষ গেওয়া আন্সে
E. এোড়াও শিক্ষার্থীরা গকান্সনা গরফারাল গসন্টার ফর হাই স্কযল অলটারন্সনটির্স্-এ তর্থয ও শনন্সেভিনার জনয সাহা য
চ্াইন্সত পান্সর গরফারাল গসন্টার ফর হাই স্কযল অলটারন্সনটির্স্-এ কাউশেলর ও গেিাশলস্ট শন যক্ত আন্সেন
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ারা শিক্ষার্থীন্সের গ্রযাজযন্সয়িন্সনর পন্সর্থ এশগন্সয় াওয়ার জনয পশরকল্পনা বতশরন্সত সহায়তা করন্সত পারন্সবন সকল
বন্সরার গরফারাল গসন্টান্সরর সান্সর্থ গ াগান্স ান্সগর তর্থয এই নশর্থর গিন্সষ গেওয়া আন্সে
V.

প্রজেে স্বাস্থয সাংিান্ত রবিনয়ি কগাপেীয়র্া
A. স্কযন্সলর কম্ভকতভ া ও প্রিাসকন্সের অবিযই সব সম্য় শিক্ষার্থী গর্ভ ধারি, গ ৌনতা সংশিষ্ট ঘটনা, HIV/AIDS
(এইচ্আইশর্/এইডস), এবং গ ৌনবাশহত গরাগ সম্পশকভ ত অশতিয় সংন্সবেনিীল প্রকৃশতর তর্থয সম্পন্সকভ সজাগ
র্থাকন্সত হন্সব স্কযন্সলর স্টাফন্সেরন্সক অবিযই গপিাোশরন্সের চ্চ্ভা করন্সত হন্সব এবং এসব শবষয় শনন্সয় আন্সলাচ্নাকান্সল
শিক্ষার্থীর গগাপনীয়তার প্রশত ম্ ভাোিীল হন্সত হন্সব
B. স্কযন্সলর কম্ভকতভ াগি গকান্সনা শিক্ষার্থীন্সক গর্ভ , গ ৌনবাশহত গরাগ বা HIV/AIDS পরীক্ষা করানর োশব করন্সত বা
বাধয করন্সত পারন্সব না
C. স্কযন্সলর কম্ভকতভ াগি গ ম্ন গকান্সনা শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যন্সসবা প্রোনকারীন্সক শিক্ষার্থীর গর্ভ , গ ৌনবাশহত
গরাগ বা HIV/AIDS পরীক্ষা ফলাফল প্রোন করার োশব করন্সত বা প্রোন করা বাধযতাম্ূলক করন্সত পারন্সবন
না, গতম্শন পারন্সবন না গকান শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যন্সসবা প্রোনকারীন্সক শিক্ষার্থীর গর্ভ ধারন্সির সান্সর্থ
সংশিষ্ট পশরশস্থ্শত বা অবস্থ্া, HIV/AIDS, গ ৌন বাশহত গরাগ, শকংবা গ ৌন কম্ভকান্সণ্ড শলপ্ততা সম্পশকভ ত তর্থয
প্রকাি করায় বােযবাধকতা আন্সরাপ করন্সত পারন্সবন না
D. স্কযন্সলর কম্ভকতভ াগি গকান্সনা শিক্ষার্থীন্সক গকান্সনা গর্ভ , গ ৌনবাশহত গরাগ বা HIV/AIDS পরীক্ষায় অংিগ্রহি না
করার বা ফলাফল না প্রকান্সির জনয, শকংবা গর্ভ বতী, HIV+, শিক্ষার্থী শপতাম্াতা হওয়া, শকংবা STD
সংক্রম্ন্সির জনয স্কযল গর্থন্সক বশহষ্কার করন্সত পারন্সবন না স্কযল কম্ভকতভ া এ ধরন্সনর গকান্সনা পরীক্ষাধীন গকান্সনা
শিক্ষার্থীর স্কযন্সল অর্থবা স্কযন্সলর গপ্রাগ্রান্সম্ উপশস্থ্শতর িতভ ান্সরাপ করন্সত পারন্সবন না
E. DOE শপতাম্াতা সংশিষ্টতার ওপর গুরুে গেয় শপ্রশেপযাল বা তার োশয়ন্সে শন যক্ত বযশক্ত গকান্সনা গর্ভ বতী বা
সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীন্সক সহায়তার জনয তার পশরবারন্সক পশরকল্পনা বতশর ও শবশর্ন্ন শবকল্প
শবন্সবচ্নায় সংশিষ্ট করার জনয তটয ক্য উপ যক্ত হন্সব, ততটয ক্য প্রন্সচ্ষ্টা অবযাহত রাখন্সত পারন্সবন গ গক্ষন্সে
শিক্ষার্থী শপতাম্াতান্সের জানান্সনা শনন্সয় শনরাপিা বা অনয গকান্সনা ধরন্সনর শবন্সিষ উন্সেগ প্রকাি কন্সর,
শপ্রশেপযালন্সক অবিযই বযশক্তক পশরশস্থ্শত ও শিক্ষার্থীর অশধকান্সরর শবষশয় শবন্সবচ্নায় গরন্সখ গসগুন্সলা সম্পন্সকভ
শসদ্ধান্ত গ্রহি করন্সত হন্সব
F. গ সব শিক্ষার্থী র্থা র্থ ডাক্তাশর ও সহায়তা পশরন্সষবা এবং এ ধরন্সনর পশরন্সষবার জনয গরফান্সরল গপন্সত চ্ায়,
গকান শকেয ই গসগুন্সলা প্রোন গর্থন্সক স্টাফন্সের শবরত রাখন্সত পারন্সব না গর্ভ বতী বা সন্তান লালনপালনকারী
শিক্ষার্থীন্সক গ সব স্কযল স্টাফ পরাম্িভ গেন্সবন, তান্সেরন্সক অবিযই এ ধরন্সনর শিক্ষার্থীন্সের শনন্সজন্সের ও তান্সের
সন্তান বা সন্তানন্সের ডাক্তাশর পশরন্সষবা সম্পশকভ ত অশধকার সংক্রান্ত গস্টট ও গফডান্সরল আইন, এবং প্রশবধান
সম্পন্সকভ অবশহত হন্সত হন্সব
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VI.

র্েন্ত
গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীন্সের অশধকার সংক্রান্ত তেন্ত শনন্সচ্র ঠিকানায় পাঠান্সত হন্সব:
Title IX Coordinator
Office of Equal Opportunity
65 Court Street
Brooklyn, NY 11201
গফান: 718-935-4987
Title_IX_Inquiries@schools.nyc.gov
এই প্রশবধান্সনর শবষয়বস্তুর সান্সর্থ সম্পশকভ ত গগাপনীয়তা সংক্রান্ত সকল অনযসন্ধান শনন্সচ্র ঠিকানায় পাঠান্সত হন্সব:
Office of Legal Services
NYC Department of Education
52 Chambers Street – Room 308
New York, NY 10007
গফান: 212-374-6888
asklegal@schools.nyc.gov
শিশু পশরচ্ ভা, স্বাস্থ্য ও কাউন্সেশলং সাশর্ভ স সংক্রান্ত সকল অনযসন্ধান শনন্সচ্র ঠিকানায় পাঠান্সত হন্সব:
LYFE Program
NYC Department of Education
500 Eighth Avenue, Suite 709
New York, New York 10018
গফান: 212-609-8520
lyfe@schools.nyc.gov
গর্ভ বতী ও সন্তান লালনপালনকারী শিক্ষার্থীন্সের গাইডযাে সংক্রান্ত তন্সর্থযর জনয সকল অনযসন্ধান শনন্সচ্র গকান্সনা
একটি গরফান্সরল গসন্টান্সর পাঠান্সত হন্সব:
ব্রংক্স গরফারাল গসন্টার
1010 Rev. James Polite Avenue, Room 436
Bronx, NY 10459
গফান: 718-518-4530

গসন্ট্রাল ব্ররযকশলন গরফারাল গসন্টার
Boys and Girls High School
1700 Fulton St. 3rd Floor, Room 383
Brooklyn, NY 11213
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গফান: 718-804-6750 এক্সন্সটনিন. 3831
ডাউনটাউন ব্ররযকশলন গরফারাল গসন্টার
69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201
গফান: 718-935-9457
শম্ডটাউন ম্যানহযাটন গরফারাল গসন্টার
269 West 35th Street, 11th Floor
New York, NY 10018
গফান: 212-244-1274
ক্যইে গরফারাল গসন্টার
162-02 Hillside Avenue
Queens, NY 11432
গফান: 718-739-2100
স্টযান্সটন আইলযান্ড গরফারাল গসন্টার
450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301
গফান: 718-273-3225
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