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পিরবতর্ েনর সংিkpসার
ei pিবধান 20 জানুয়াির 2011 তািরেখ জািরকৃ ত A-755 pিবধানিটেক হালনাগাদ কের o তার sলািভিষk হয়।
পিরবতর্ নসমূহ:



ei pিবধান পিরমাজর্ ন করা হেয়েছ eিট pিতফিলত করেত েয আtহতয্ার েচ া কেরেছ বা সmাবয্ আtহতয্াpবণ আচরণ pদশর্ন কেরেছ eমন
িশkাথ েদরেক sু ল কমর্কতর্ ােদর িসeসi-েত েpরণ aথবা eকিট 504 সংsান ৈবঠেকর জনয্ aনুেরাধ করার িবষয়িট sু ল কমর্কতর্ ােদর িবেবচনা করা
uিচত। (d বয্ েসকশন III.D, পৃ া 5; সংযুিk 1।)



ei pিবধান িচলে ন ফাsর্ েনটoয়াকর্ স-সহ িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর বতর্ মান িবনয্াস pিতফিলত করার uেdেশয্ পিরমাজর্ ন করা হেয়েছ। (d বয্
সংযুিk 1।)



সহায়স িত নতু ন eবং লভয্ মানিসক sাsয্ পিরেসবা (d বয্ সংযুিk 2) pিতফিলত করার জনয্ হালনাগাদ করা হেয়েছ।

T&I-16566 (Bengali)
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সারাংশ
ei pিবধান 20 জানুয়াির 2011 তািরেখ জািরকৃ ত চয্ােnলেরর pিবধান A-755 হালনাগাদ কের eবং তার sলািভিষk
হয়। সাmpিতক বছরগুেলায় sু ল বয়সী তরুণেদর মেধয্ আtহতয্া eবং আtহতয্া pেচ ার ঘটনা আশ াজনক হাের বৃিd
েপেয়েছ। ei pিবধান সmাবয্ aথবা pকৃ ত আtহতয্াpবণ আচরণ েমাকােবলায় sু েলর ভূ িমকার pিত aিভিনেবশ কের eবং
pেতয্ক sু লেক eকিট sু ল kাiিসস inারেভনশন pয্ান pণয়েন সহায়তা করার লেkয্ পথিনেদর্ শ েজাগায়। সmাবয্ েকান
আtহতয্া pেচ ার তথয্ জানা থাকেল, িশkাথ তা েগাপন রাখেত aনুেরাধ করুক বা না করুক, িpিnপয্াল বা sলািভিষk
বয্িkর েগাচরীভূ ত করা pেতয্ক কমর্কতর্ ার দািয়t। শুধূ sু ল েবজড েমnাল েহলথ েpাgাম (eসিবeমeiচিপ) pিশkণpাp
কমর্কতর্ া, েযমন গাiেডn কাuেnলর, সাiেকালিজs, েসাশয্াল oয়াকর্ ার, eবং সাiিকয়াি sরা যথাযথ কাuেnিলং পিরেসবা
pদান করেত পারেবন। ei কমর্কতর্ ারা sু ল kাiিসস েরসপn/িpেভনশন eডু েকশন/inারেভনশন িটম গঠেনর জনয্
গুরtু পূণ।র্ িpিnপয্াল কতৃর্ ক দািয়tpাp বয্িkবগর্, েযমন aয্ািসsয্াn িpিnপয্াল, গাiেডn কাuেnলর, েসাশাল oয়াকর্ ার,
েমnাল েহলথ oয়াকর্ ারেদর আtহতয্াpবণ আচরেণর কথা aবশয্i িপতামাতােদর aবিহত করেত eবং িডপাটর্ েমn aব
eডু েকশেনর “aনলাiন aকােরn িরেপাটর্ ” পূরণ করেত হেব।
ভূ িমকা
িশkাথ রা pায়শ সহপা , িশkক eবং aনয্ানয্ কমর্কতর্ ার কােছ তােদর আtহতয্া করার icা সংkাn iি ত িদেয় থােক। aতeব, সব sু ল কমর্কতর্ ােক (িশkক
eবং িশkক নয় eমন) আtহতয্া pবণতার iি ত েদয় eমন আচরণগত লkণ সmেকর্ সেচতন করার িবষয়িট গুরtু পূণ।র্ আtহতয্া সংkাn সব আচরণ গুরেু tর
সে gহণ করেত হেব।
I.

pশাসন
pেতয্ক eেলেমnাির, inারিমিডেয়ট, জুিনয়র হাi sু ল, হাi sু ল, eবং িসিটবয্াপী েsশাল eডু েকশন েpাgােমর িpিnপয্াল িনmিলিখত কাজগুেলা করেবন:
A.

eকজন কমর্কতর্ ােক sু েলর sু ল সুiসাiড িpেভনশন িলয়ােজাঁ িহসােব কাজ করার জনয্ দািয়t pদান। িতিন আtহতয্া িনবারণ
িশkা/pিতিবধান সংkাn সকল িবষেয় িচলে n ফাsর্ েনটoয়াকর্ (িসeফeন) iuথ েডেভলপেমn িলয়ােজাঁর সে sু েলর সংেযাগ িহসােব
দািয়tপালন করেবন। িডoi-র “aনলাiন aকােরn িরেপািটর্ং িসেsস” (ooআরeস)-e আtহতয্ার িরেপাটর্ সmn করার দািয়t িলয়ােজাঁর।
িতিন sু েলর “kাiিসস িটম” (d বয্ িনেচর েসকশন I.B) eরo সদসয্।

B.

eকিট sু ল সংকট েমাকােবলা/িনবারণ িশkা/pিবধান দল (“kাiিসস িটম”) গঠন। kাiিসস িটম িবদয্মান িশkাথ সংkাn কমর্চারীবৃn বা
সামিgক sাsয্ দেলর (কমিpেহনিসভ েহলথ িটম) aংশ হেত পাের। kাiিসস িটেম sু েলর দািয়tpাp সুiসাiড িলয়ােজাঁ eবং sু লিভিtক
মানিসক sাsয্ কম েদর aবশয্i anভুর্ k করেত হেব। kাiিস িটম eকিট মাlাiিডিসিpনাির দল েযখােন sু ল িpিnপয্াল, দািয়tpাp সুiসাiড
িলয়ােজাঁ, গাiেডn কাuেnলর, িশkক, sু লিভিtক সহায়তা দল, সাবsয্াn aয্ািবuজ িpেভনশন aয্াn inারেভনশন েsশািলs
(eসeপআieস), েহলথ িরেসাসর্ েকাaিডর্ েনটর, sু ল নাসর্, sু লেবজড েমnাল েহলথ েpাভাiডার (eসিবeমeiচিপ) পাসর্েনল eবং aনয্ানয্
কমর্কতর্ া যােদর আtহতয্া সmেকর্ ধারণা eবং e িবষেয় কাজ করার jান আেছ তােদরেক anভুর্ k করা যায়।

II.

C.

িনি ত করা েয, sু েলর আtহতয্া িনবারণ/pিতিবধান পিরকlনা পুেরাপুির বাsবায়ন হেয়েছ।

D.

িনি তকরণ েয আtহতয্া সmিকর্ ত েরফােরn গাiড - আtহতয্া ঝুঁ িকর িবপদলkণ eবং বয্বsাgহণ pিkয়া (সংযুিk নmর 1) eবং
“িনu iয়কর্ িসিটর িকেশaর-িকেশারীেদর জনয্ মানিসক sাsয্ o সমাজ পিরেসবা” (সংযুিk 2) সব sু ল কমর্কমর্তােদর সরবারাহ করা
হেয়েছ।

E.

িনি ত করা েয, আtহতয্া সংkাn েরফােরn গাiড, kাiিসস িটেমর সদসয্েদর তািলকা eবং pিতিবধান pিkয়া দৃশয্মান sােন টানান
হেয়েছ।

F.

http://www.omh.state.ny.us/omhweb/licensing/bic/locatebic1.asp িঠকানায়, িনu iয়কর্ েsট aিফস aব
েমnাল েহলথ েথেক, pেয়াজনেবােধ, eকজন পিরেষবা pদানকারীেক িচিhতকরণ

িশkার মাধয্েম িনবারণ
িশkার মাধয্েম আtহতয্া িনবারেণর লkয্ হেc আtহtাpবণ আচরেণর িবপদলkণ aথবা ei আচরেণ inন েজাগােত পাের eমন কারণগুেলার েkেt
sু ল কমুয্িনিটর (িশkক/eবং িশkক নন eমন কমর্চারী, িপতামাতা, িশkাথ , iতয্ািদ) সেচতনতা বৃিd eবং তােদর জনয্ যথাযথ িনবারণ/pিতিবধান
পিরেসবার সুিবধাgহণ সুগম করা। িবপদলkণ eবং uপসগর্গেু লা, aনয্ানয্ কারণ eবং িভn িভn পিরিsিতর সে িমিলেয়, সতকর্ ভােব বয্াখয্া করেত
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হেব। িকছু িকছু uপসগর্ eবং িবপদলkণ িবষেয় আtহতয্া সংkাn েরফােরn গাiড েদখুন (সংযুিk 1)।
A.

kাiিসস িটম-eর দািয়tাবিল
pেতয্ক sু ল kাiিসস িটমেক aবশয্i:
1.

2.

আtহতয্াpবণ আচরণ pদশর্নকারী িশkাথ েদর জনয্ pিতিবধান eবং সহায়তাদােন sু েলর করণীয় পদেkপ pিত া কের eমন eকিট
sু ল kাiিসস inারেভনশন pয্ান pণয়ন করেত হেব। পিরকlনায় থাকেত হেব:
a.

িনবারণ-িশkা/pিতিবধান eবং িনবারণ-utর (ফেলা আপ) পদেkপ o কাযর্kম gহণ;

b.

বাsবায়েনর জনয্ eকিট সময়সীমার anভুর্ িk;

c.

পিরকlনা বাsবায়েন সংি

d.

sু েলর “সংহত sু ল o যুব unয়ন পিরকlন” eর aংশ িহসােব anভুর্ িk।

কমর্কতর্ ােদর নাম eবং তােদর pাসি ক ভূ িমকা দািয়tাবিলর anভুর্ িk; eবং

pেতয্ক sু লবছেরর শূরেু ত pথম দুi মােসর মেধয্ sু ল কমর্চারীেদর জনয্ eকিট oিরেয়nশন েসশন পিরচালন করেত হেব।
oিরেয়েnশন েসশেন sু েলর আtহতয্া িনবারণ-িশkা/pিতিবধান পিরকlনা সমg sু ল কমুয্িনিটর কােছ uপsাপন করেত হেব।
pশাসিনক কনফােরn, কমর্চারী ৈবঠক, িশkক কনফােn eবং িশkক নন eমন কমর্কতর্ া o িপতামাতােদর ৈবঠেকo eিট uপsাপন
করা েযেত পাের।

3.

sু েলর সব কমর্চারীর জনয্ িশkক pিশkণ/েপশাগত unয়েনর বয্বsা বা পিরচালনা করেত হেব। ei pিশkেণ িpিnপয্াল বা
দািয়tpাp sু ল িলয়ােজাঁর কােছ আtহতয্া pেচ া eবং/aথবা আtহতয্pবণ আচরণ সmিকর্ ত তাত্kিণক েরফােরেলর pিত aিভিনেবশ
করা দরকার। uপরn, কমর্চারীেদর aবশয্i আtহতয্ার ঝুঁ িক, ঝুঁ িকমূলক আচরণ, শনাkকরণেযাগয্ লkণ, েরফােরল pিkয়া, ফেলাআপ sােটিজ সmিকর্ ত pাসি ক তথয্ েজাগােত eবং সmাবয্ আtহতয্াpবণ িশkাথ েদর িবেশষ চািহদা িবষেয় কমর্চারীেদর সংেবদনশীল
করেত হেব।

4.

সব িশkাথ র মেধয্ মৃতুয্র িনতয্তা সmেকর্ েবাধ সৃি eবং, যথন pেয়াজন, সাহাযয্ pাথর্না dারা িনেজর eবং aেনয্র িবষেয়
দািয়tশীলতার পিরচয় pদােনর জনয্ unয়নগতভােব যথাযথ িশkাথ সেচতনতা কমর্কা েজাগান।

5.

কমুয্িনিটর মেধয্ সাংগঠিনক সহায়তা সমnয় করা, মানিসক sাsয্ সংsা eবং হাসপাতালগুেলার সে েযাগােযাগ pিত া করা eবং
যথাযথ িনবারণ-িশkা/pিতিবধান েকৗশল সmেকর্ িপতামাতােদর pিশkণ েদয়া। ei pিশkণ হেব sু েলর সামিgক sাsয্ কমর্সিূ চর
aংশ। দল কমুয্িনিট সংsা/দলগুেলােক pিশkেণ aংশgহেণর জনয্ uত্সাহ েদেব। eিট সুপািরশ করা হয় েয aবয্াহত েযাগােযাগ,
pিশkণ eবং সেবর্াc সহেযািগতা িনি ত করার জনয্ দল মােঝ মােঝ হাসপাতাল সংsা কমর্চারীেদর সে ৈবঠক করেব।

6.

কমুয্িনিট মানিসক sাsয্ সংsা eবং হাসপাতালগুেলােক sু েলর আtহতয্ িনবারণ-িশkা/pিতিবধান পদেkপ সmেকর্ aবিহত করা।
kাiিসস িটম pেতয্ক সংsা eবং/aথবা হাসপাতােলর িলয়ােজাঁর uেlখসহ eকিট িবশদ কমুয্িনিট িরেসাসর্ eবং েরফােরn তািলকা
pণয়ন o বয্বহার করেব। সহায়স িতর তািলকা িফ বছর হালনাগাদ করেত হেব।
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III.

pিতিবধান pিkয়া
pেতয্ক কমর্কতর্ ােক আtহতয্ার pেচ া বা সmাবয্ আtহতয্া সmিকর্ ত তথয্ িpিnপয্াল বা দািয়tpাp িলয়ােজাঁেক aবিহত করেত হেব িশkাথ ei তথয্
েগাপন রাখার জনয্ aনুেরাধ কের থাক বা না থাক।
A.

আtহতয্া pেচ া
1.

িনবারণ পদেkপ
যখন েকান কমর্কতর্ ার কােছ আtহতয্া pেচ া সmিকর্ ত খবর থােক, তখন িনmিলখত পদেkপগুেলা aবশয্i gহণ করেত হেব:
a.

কমর্কতর্ ােক aবশয্i সহায়তা চাiেত eবং িpিnপয্াল/দািয়tpাpেক aবিহত করেত হেব।

b.

কমর্কতর্ ােক aবশয্i িনি ত করেত হেব েয িশkাথ সকল aবsােতi স ীহীন নয়।

c.

কমর্কতর্ ােক aবশয্i িনি ত করেত হেব েয যথাযথ ফাsর্ eiড pিkয়া pেয়াগ করা হেয়েছ।

d.

কমর্কতর্ ােক aবশয্i 911-e েযাগােযাগ করেত হেব যােত িশkাথ েক িনকটবত হাসপাতােল sানাnিরত o ভিতর্ করা যায়।

e.

িpিnপয্াল/দািয়tpাp বয্িkেক aবশয্i িপতামাতােক aবিহত করেবন eবং তােক sু েল aথবা সংি হাসপাতােল েডেক
পাঠােবন। িশkাথ েক যিদ বাধয্তামূলকভােব হাসপাতােল sানাnিরত করেত হয় eবং িপতামাতা eেস না েপৗঁছন, তাহেল
sু েলর eকজন কমর্কতর্ ােক aবশয্i িশkাথ র সে হাসপাতােল েযেত হেব। িপতামাতা যিদ কমর্কতর্ ার sু লিদেনর েশেষ eেস না
েপৗঁছন, তাহেল কমর্কতর্ ােক aবশয্i িpিnপয্াল/দািয়tpাpর সে হাসপাতােল েযাগােযাগ করেত হেব।

2.

utর-িনবারণ/ফেলা-আপ pিkয়া
িpিnপয্াল/দািয়tpাpেক িশkাথ o িপতামাতােক সাহাযয্ করার জনয্ িশkাথ র আtহতয্া pেচ ার পর aবশয্i িনmিলিখত
পদেkপগুেলা gহণ করেত হেব:
a.

যথাযথ sু ল সহায়তা িনি ত করার জনয্ িপতামাতা eবং eসিবeমeiচিপ aথবা eকিট বিহরাগত িচিকত্সা পিরেসবা
pদানকারীর সে aবয্াহত েযাগােযাগ রkা করেত হেব।

b.

যথাযথ িশkাদান aবয্াহত রাখা। েকান িশkাথ েক “িচিকত্সেকর ছাড়পt” বা “sু েল pতয্াবতর্ েনর aনুমিতপt” pািp
সােপেk থাকা aবsা sু েল আসা েথেক িবরত রাখা যােব না।

c.

B.

িশkাথ sু েল িফের আসার পর যথাযথ sু ল গাiেডn eবং কাuেnিলং পিরেসবা pদান করা। eর মেধয্ থাকেত পাের, তেব
eেতi সীমাবd নয়:
i.

িশkাথ eবং পিরবােরর সে েযাগােযাগ বজায় রাখা;

ii.

eসিবeমeiচিপ, হাসপাতাল eবং মানিসক sাsয্ সংsাগুেলার সে েযাগােযাগ করা;

iii.

sু েলর দািয়tগুেলা পালন করেত o খাপখাiেয় িনেত িশkাথ েক সাহাযয্ করা;

iv.

েযখােন pেযাজয্ েসখােন sু ল কমর্সিূ চর সে মািনেয় েনয়া; eবং/aথবা

v.

বাiেরর সাহােযয্র সে sু েলর পিরেসবাগুেলার সমnয় করা।

vi.

ঘটনািট যিদ বৃহtর sু ল কমুয্িনিটেত aিভঘাত সৃি কের, তাহেল পিরিsিত েমাকােবলায় কমর্কতর্ া eবং িশkাথ েদর
সাহাযয্ করার জনয্ kাiিসস িটমেক তলব করেত হেব।

আtহতয্াpবণ আচরণ
1.

িবপদলkণ
যখিন িশkাথ মুেখ বা িলিখতভােব আtহতয্ার িবশদ পিরকlনা বয্k কের aথবা িনmিলিখত আচরেণর ৈবিশ য্গেু লার কেয়কিট
eকেt pদশর্ন কের, তখিন পিরিsিতিটেক জীবেনর জনয্ হুমিকsরূপ মেন করেত হেব:


মারাtক aথবা aবয্াহত মৃতুয্েশাক



aতীত আtনাশী আচরণ



সmূণর্ আtসংবৃিt/eকািকt
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2.



ৈনরাশয্েবাধ



দীঘর্েময়ািদ aবসাদ



দীঘর্েময়ািদ মাদক aপবয্বহার



sু েল kমaবনিতশীল কমর্সmাদনা



বাsবতােবাধ িবsৃিত



আেবগশূনয্তা/aস ত pিkয়া



আেkাশ/েkাধ

pিতিবধান পদেkপ
িনmিলিখত পদেkপগুেলা aবশয্i gহণ করেত হেব যখন েকান কমর্কতর্ া আtহতয্াpবণ আচরণ সmেকর্ জানেবন:
a.

কমর্কতর্ ােক aবশয্i aিবলেm িpিnপয্াল/দািয়tpাpেক aবিহত করেত হেব।

b.

কমর্কতর্ ােক aবশয্i 911-e েফান করেত হেব েযখােন pেযাজয্।

c.

িpিnপয্াল/দািয়tpাpt বয্িk aবশয্i িপতামাতার সে েযাগােযাগ করেবন eবং তােদরেক গুরত
ু র eবং সmাবয্ িবপjনক
pকৃ িতর পিরিsিত সmেকর্ সেচতন কের েতালার পাশাপািশ eকিট তাত্kিণক কমর্পিরকlনা gহেণ সহায়তা করেবন, েযমন
eসিবeমeiচিপ-েত েরফােরল, sানীয় হাসপাতাল, মানিসক sাsয্ সংsা বা aনয্ানয্ যথাযথ সহায়তা পিরেসবার িঠকানা।

d.

িশkাথ যিদ আtহতয্া pেচ ার uপায় সmিকর্ ত েকান iি ত কের থােক, তাহেল aিবলেm িনবারণমূলক বয্বsার জনয্
িপতামাতােক aবশয্i aবিহত করেত হেব। uপরn, আtহতয্া pেচ া বাsবায়ন কমর্pিkয়া (েযমন, মারাtক ast বা
oষুধ/ াগ) েথেক িশkাথ েক দূের রাখার জনয্ িপতামাতােক “িবিধিনেষেধর uপায়” সmেকর্ পরামশর্ িদেত হেব।

3.

utর-pিতিবধান/ফেলা-আপ কমর্কা
যথাযথ sু ল সহায়তা িনি ত করার জনয্ িpিnপয্াল/দািয়tpাp বয্িkেক aবশয্i িপতামাতা eবং িচিকত্সা পিরেষবা pদানকারীর
সে aবয্াহত েযাগােযাগ রাখেত হেব। িশkাথ র জনয্ ঝুঁ িকর পিরমাণ িনধর্ারণ eবং যথাযথ pিতিবধান o পিরেসবা pদােন
িpিnপয্াল/দািয়tpাpেক aবশয্i kাiিসস িটেমর সে েযাগােযাগ রাখেত হেব। আtহতয্ার ঝুঁ িক আেছ eমন িশkাথ েদর সে কাজ
করার সমেয় sু ল কমর্কতর্ ােদর ‘সুiসাiড েরফােরn গাiড - পদেkপgহণ pিkয়া’ (সংযুিk নmর 1) aবশয্i বয্বহার করেত হেব।

C.

আtহতয্ার ধারণা
1.

pিতিবধান পদেkপ
যখন eকজন িশkাথ আtহতয্া সmেকর্ সাধারণ ধারণা বা aনুভূিত বয্k eবং েকান েকান িবপদলkণ বা সুiসাiড েরফােরn গাiড
- আtহতয্া ঝুঁ িকর িবপদলkণ (সংযুিk নmর 1)-e uিlিখত লkণ pদশর্ন কের, তখন িনmিলিখত পদেkপগুেলা aবশয্i gহণ
করেত হেব:

2.

a.

যথাযথ pিতিবধান eবং পিরেসবা িনধর্ারেণ kাiিসস িটম aবশয্i পিরিsিত মূলয্ায়ন করেব।

b.

e ধরেনর আচরণ সmেকর্ aবগত কমর্কতর্ ােক aবশয্i aিবলেm িpিnপয্াল/দািয়tpাpেক aবিহত করেত হেব।

c.

িpিnপয্াল/দািয়tpাpt aবশয্i িশkাথ র িপতামাতােক গুরত
ু র eবং সmাবয্ িবপjনক ধরেনর পিরিsিত সmেকর্ সেচতন কের
তু লেবন।

utর-pিতিবধান ফেলা আপ পদেkপ
kাiিসস িটমেক, িপতামাতার সহেযািগতায়, aবশয্i eকিট পিরকlনা pণয়ন করেত হেব িনmিলিখত লkয্সমূহ পূরেণ:


aবয্াহত সমথর্ন eবং eবং agগিত পযর্েবkেণ িশkাথ র সে িনয়িমত িশিলত হoয়ার জনয্ kাiিসস িটেমর eকজন সদসয্েক
দািয়t েদয়া;



aিতিরk েকান পদেkপ gহণ করা সmব িকনা িনরূপেণ sু েলর মেধয্ eবং/aথবা িচিকত্সা পিরেসবা pদানকারীর সে ফেলা
আপ;
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D.

IV.



িশkাথ েক eসিবeমeiচিপ aথবা বাiেরর েকান েমnাল েহলথ িskিনং েpাgাম, িডেpশন িskিনং েpাgাম aতবা মানিসক sাsয্
সংsার কােছ পাঠান;



িশkাথ eবং পিরবারেক aবয্াহত েথরািপuিটক pিতিবধােন aংশgহেণ uত্সাহদান; eবং/aথবা



িশkাথ র agগিত িনয়িমত পযর্ােলাচন eবং pিতিবধােনর ফল িনরূপেণ আtহতয্া িনবারণ, িশkা eবং pিতিবধান দেলর সে
েযাগােযাগ করা।

েযখােন eকজন িশkাথ আtহতয্ার pেচ া েনয় aথবা সmাবয্ আtহতয্াpবণ আচরণ pদশর্ন কের, pেযাজয্ েkেt sু ল কমর্কতর্ ার িসeসi-র
কােছ েরফােরল aথবা eকিট 504 ৈবঠেকর aনুেরাধ করার কথা িবেবচনা করা uিচত। 504 ৈবঠক পিরচালন সmিকর্ ত তেথয্র জনয্ aনুgহ
কের
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/381F4607-7841-4D28-B7D50F30DDB77DFA/97054/A7101202011FINAL.pdf oেয়বসাiেট চয্ােnলেরর pিবধান A-710 েদখুন।

ফেলা-আপ pিkয়া
েকান িশkাথ র আtহতয্া pেচ া বা আtহতয্াজিনত মৃতুয্র পর পিরিsিত েমাকােবলায় কমর্কতর্ া, িশkাথ eবং িপতামাতােদর সহায়তা করার জনয্
ফেলা-আপ pিkয়া pিত া করেত হেব। িনmিলিখত ফেলা-আপ কমর্কা pেতয্ক sু েলর পিরকlনায় anভুর্ k করেত হেব:
A.

V.

িনmবিণর্ত লkয্ aজর্ েন eকিট আtহতয্ার ঘটনার পর যত শী সmব সব sু ল কমর্চারী সমবােয় eকিট sাফ কনফােরn aনু ান করেত হেব:
1.

আtহতয্া িঘের গুজেবর aবসান ঘটান;

2.

pেতয্ক kােস আtহতয্ার ঘটনা েমাকােবলার লেkয্ eকিট পিরকlনা pণয়ন (মুk আেলাচনার aনুমিত েদয়া eবং আtহতয্ার ঝুঁ িকেত
থাকা aনয্ানয্ িশkাথ েক শনাk eবং আtহতয্ার aনুকরণ eড়ানর বয্বsা েনয়ার জনয্);

3.

েমেমািরয়াল সািভর্ স aনু ান িবেবচনা; eবং

4.

িশkাথ , কমর্কতর্ া o সমg sু ল কমুয্িনিটর েশাক pিতিkয়া সামলান।

B.

uত্ক া দূর eবং eমন দুঘটর্ নার পর েয ধরেনর aনুভূিত হয় তা িনরসন করার জনয্ sু ল মানিসক sাsয্ কম , kাiিসস িটম সদসয্
eবং/aথবা কমুয্িনিটিভtক সংগঠনগুেলার িশkাথ eবং কম েদর সে েছাট েছাট দেল আেলাচনায় বসা uিচত।

C.

িpিnপয্ােলর সে আেলাচনাkেম পিরবােরর সদসয্েদর aবয্াহত সহায়তা পিরেসবা লােভ বাiেরর েকান সংগঠেন সুপািরশ কের পাঠােনা।

aবিহতকরণ pিkয়া
A.

aনলাiন aকােরn িরেপাটর্
সব sু ল কমর্কতর্ ােক sু েল আtহতয্াজিনত মৃতুয্, আtহতয্ার pেচ া eবং আtহতয্া করার icা pদশর্েনর ঘটনা aবশয্i িনmিলিখত uপােয়
িডপাটর্ েমn aব eডু েকশনেক aবিহত করেত হেব:
1.

sু ল কমর্কতর্ ােক aবশয্i aিবলেm িpিnপয্াল/দািয়tpাpেক aবিহত করেত হেব।

2.

িpিnপয্াল/দািয়tpাpেক aবশয্i aিবলেm যথাযথভােব েফােন িসeফeন iuথ েডেভলপেমn িলয়ােজাঁেক aবিহত করেত হেব।

3.

িpিnপয্াল/দািয়tpাpেক aবশয্i aিবলেm (718) 935-3210 নmের েফান কের িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর eমােজর্ িn
iনফরেমশন েসnাের ঘটনািট aবিহত করেত হেব।

4.

িpিnপয্াল/দািয়tpাpেক aবশয্i eক sু লিদবেসর মেধয্ eকিট ‘aনলাiন aকােরn িরেপািটর্ং িসেsম িরেপাটর্ (ooআরeস) সুiসাiড
িরেপাটর্ ’ করেত হেব। িডoi ooআরeস িলংেক pেবশ করা যােব https://ats.nycboe.net/safety/portal/ িঠকানায়।

5.

িpিnপয্াল/দািয়tpাpেক aবশয্i ooআরeস দশ (10) িদেনর মেধয্ ফেলা-আপ িরেপাটর্ করেত হেব।

aিফস aব sু ল aয্াn iuথ েডেভলপেমn ooআরeস িরেপাটর্ দািখল সmিকর্ ত েযেকান কািরগির pে র জবাব েদয়ার জনয্ eকিট েহলপ
েডেsর বয্বsা কেরেছ। েহl েডs েসামবার শুkবার সকাল 8:00 েথেক িবকাল সnয্া 6:00 aবিধ েখালা থােক। েহl েডেsর সে
েযাগােযাগ করার জনয্ (718) 935-5004 নmের েফান কের oeসoয়াiিড oেয়ব সােপাটর্ িব.-েক চান। িনu iয়কর্ েsট েসnাল
েরিজsার ফর চাil aয্ািবuজ aয্াn ময্ালি টেমn eর কােছ িবষয়িট েগাচরীভূ ত করুন (চয্ােnলেরর A-750, সাসেপকেটড চাil
aয্ািবuজ aয্n ময্ালি টেমn েদখুন।)
1.

সব কমর্কতর্ া বাধয্তামূলকভােব িশশু িনযর্াতন eবং িনgহজিনত ঘটনার িরেপাটর্ ার। েয কমর্কতর্ ার কােছ pতয্k তথয্ আেছ িতিন
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বয্িkগভােব eবং aিবলেm 1-800-635-1522 নmের িনu iয়কর্ েsট েসnাল েরিজsার (eসিসআর) ফর চাil aয্ািবuজ
aয্াn েনগেলk-e eকিট েমৗিখক িরেপাটর্ করেবন যখন:
a.

eকজন িশkাথ সmাবয্ আtহতয্াpবণ আচরণ pদশর্ন কের eবং sু েলর েযৗিkক কারণ থােক সেnহ করার েয িশশুিট
িনযর্ািতত eবং িনগৃহীত হেয়েছ।

b.

িপতামাতা sু েলর সে সহেযািগতায় িকংবা িবকl িনবারণমূলক পদেkপgহেণ asীকৃ িত জানায় eবং িশশুিট তখনo ঝুঁ িকেত
থােক।

2. eসিসআর-e েমৗিখক িরেপাটর্ করার aবয্বিহত পের কমর্কতর্ ােক িpিnপয্াল/sলািভিষk বয্িkেক aবশয্i aবিহত করেত হেব
যােক eরপর 48 ঘ ার মেধয্ eলিডeসeস 2221 e (LDSS 2221 A) পূরণ করেত হেব। ei ফরেমর কিপ
http://schools.nyc.gov/StudentSupport/NonAcademicSupport/ChildAbuse/default.htm
oেয়বসাiট েথেক সংgহ করা যােব। (চয্ােnলেরর A-750, সাসেপকেটড চাil aয্ািবuজ aয্n ময্ালি টেমn েদখুন।)
VI.

কািরগির সহায়তা
আtহতয্া িনবারণ eবং pিতিবধান পিরকlন, েপশাদািরt unয়ন পিরচালন eবং আtহতয্া িনবারণ eবং pিতিবধান িবষেয় িশkামূলক uপকরণ
িচিhত করায় িসeফeন iuথ েডেভলপেমn িলয়ােজাঁ ei pিবধান িবষেয় সহায়তা িদেত পােরন। কািরগির সহায়তার জনয্ িনmিলিখত নmের aিফস
aব sু ল iuথ aয্াn েডেভলপেমn-eর সে েযাগােযাগ করুন:

VII.

aনুসnান
ei pিবধান সmিকর্ ত aনুসnান িনmিলিখত িঠকানায় পাঠােত হেব:
েফান
212-374-0805

Office of School and Youth Development
Suicide Prevention and Intervention
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street - Room 218
New York, NY 10007

ফয্াk
212-374-5751

