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পিরবতর্েনর সারাংশ
এই পৰ্িবধান 23 অে�াবর, 2019 তািরেখ জািরকৃত চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-831 েক রিহত কের এবং এর �লািভিষ� হয়।
এই পৰ্িবধান দ্বারা েযৗন হয়রািনর অিভেযাগ দােয়র, তদ� এবং মীমাংসার প�িত পৰ্িত�া কের।
পিরবতর্নসমূ হ:
•

�� বয্াখয্া েদয় েয, েযৗন হয়রািন পৰ্িতেরাধ (SHP) সমন্বয়কারী এই পৰ্িবধােনর অ�গর্ত িবষেয় তথয্সূ তৰ্ িহেসেব কাজ
কেরন। (সংিক্ষ�সার)

•

যু � কের েয, অনলাইন িশক্ষায় থাকাকােল িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািন করা করা িনিষ�। (সারসংেক্ষপ,
েসকশন I.B)

•

িশক্ষাথর্ী কতৃক
র্ িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািন-এর সংজ্ঞা সংেশাধন। (েসকশন I.A)

•

ইেল�িনকভােব হয়রািনমূ লক েযাগােযােগর পৰ্কৃিতসমূ েহর তািলকায় উদাহরণ িহেসেব েট�ট, অয্াপস্, চয্াটরুম, এবং
েগিমং িসে�ম-েক অ�ভুর্� কের। (েসকশন I.E)

•

েযসব কমর্চারী II.C-এ পৰ্িতি�ত িনয়েমর অধীেন একিট িরেপাটর্ করেত বয্থর্ হন, তােদর স�েকর্ একিট ধারা যু � কের।
(েসকশন II.D)

•

যু � কের েয টাইেটল IX েকাঅিডর্েনটর কিথত িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািনর ঘটনার িরেপাটর্ গৰ্হণ করেত
পােরন। (েসকশন II.E)

•

“অনু স�ানমূ লক ফাইল-এ” কথািট অপসারণ কের। (েসকশন II.J)

•

যখিন েকােনা িরেপাটর্ পাওয়া যায়, তখন অিভেযাগ িনেয় িববদমান পক্ষ সমূ েহর িপতামাতােদরেক েয িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া�
বয্ি� সু পািরশ পৰ্দান কেরন, েস িবষেয় েসকশন II.L-এ তথয্ যু � কের। (েসকশন II.L)

•

চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-412-এ একিট সূ তৰ্ যু � কের এবং "বেরা/িসিটওয়াইড অিফস িডের�র অভ �ুেড� সািভর্েসস"
এর �েল "বেরা েসফিট িডের�র" পৰ্িত�াপন কের। (েসকশন II.M)

•

সাক্ষীর িববৃ িতেত “সংগৰ্হ করা” বদিলেয় “তােদরেক পৰ্�ত করার অনু েরাধ" কের। (েসকশন III.A.5)

•

�� বয্াখয্া েদয় েয, �ুেলর েসাশয্াল ওয়াকর্ার, গাইেড� কাউে�লর, সাইেকালিজ�, িকংবা অপর েকােনা উপযু � �ুল
�ােফর কােছ সু পািরশ কের পাঠােনা হেলা "ত�াবধানমূ লক হ�েক্ষপ"-এর উদাহরণ। (েসকশন IV.B)

•

েয পিরি�িতেত �ুেলর �াফ িবশ্বাস কেরন েয েকােনা ঘটনার পরবতর্ী পদেক্ষপ িহেসেব িশক্ষাথর্ীর ইি�িভজুেয়লাইজড্
এডুেকশন েপৰ্াগৰ্াম (IEP) বা েসকশন 504 �য্ান সংেশাধন করা, তাহেল করণীয় কী হেব, েস বয্াপাের তথয্ যু � কের।
(েসকশন IV.D)

•

বয্াখয্া কের েয অব েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডভালাপেম� (OSYD)-এর ৈতির েস�ু য়াল হয্ারাসেম� (েযৗন হয়রািন) েপা�ার
"��ভােব েসঁেট েদওয়া" বলেত বুঝায় "িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা, এবং �াফেদর কােছ সহেজই েচােখর পড়ার মেতা একটা
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�ােন", এবং যু � কের েয �ুলগুেলােক সবর্েতা উেদয্াগ িনেত হেব যােত এই তথয্ যথাস�ব িশক্ষা বছেরর শুরুেত েপা�
করা হয়। (েসকশন V.A)
•

যু � কের েয পৰ্িতিট �ুলেক অবশয্ই বছর বছর OSYD-এর পৰ্�ত করা িলিখত সামগৰ্ী িবতরণ করেত হেব, এবং েসসব
সামগৰ্ীেত অ�ভুর্� করেত হেব িপতামাতাগণ বাড়িত সহায়তার জনয্ �ুেলর বাইের যােদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন,
তােদর তথয্। (েসকশন V.B)

•

যু � কের েয পৰ্েতয্ক িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক সেবর্া� পৰ্েচ�া িনেয়াগ করেত হেব SHP িলয়ােজাঁ-এর নাম ও
েযাগােযােগর তথয্ িশক্ষাথর্ী ও িপতামাতােদর কােছ িশক্ষা বছেরর শুরুেত যত শীঘৰ্ স�ব পৰ্দােনর জনয্। (েসকশন V.C)

•

বয্াখয্া কের েয কমপেক্ষ এক (1) জনয্ SHP িলয়ােজাঁ OSYD-এর পৰ্�ত করা বাধয্তামূ লক SHP পৰ্িশক্ষণ স��
কেরেছন। (েসকশন V.F)

•

সকল িপৰ্ি�পয্ালেক অবশয্ই পুনিবর্নয্াসকৃত ও হালনাগাদকৃত তথয্ তােদর বািষর্ক কনসিলেডেটড �ুল অয্া� ইয়ু থ
েডেভলপেম� �য্ান-এ জমা িদেত হেব। (েসকশন IX)

•

েগাপনীয়তা স�িকর্ত েসকশন VII-এ “including providing supports and interventions” (সহায়তা এবং
হ�েক্ষপ পৰ্দানসহ) যু � কের।

•

সবর্তৰ্ চয্াে�লেরর পৰ্িবধােনর সংেযাগসূ তৰ্ পৰ্দােনর জনয্ হাইপারিলংক (hyperlink) যু � কের।
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সারসংেক্ষপ
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর (DOE) নীিত হে� এমন একিট
িনরাপদ ও সহায়ক িশখন ও িশক্ষা পিরেবশ বজায় রাখা যা িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক অনয্
িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািন মু�। এ ধরেনর হয়রািনর ঘটনা �ুেল, �ুল চলাকােল,
অনলাইন িশক্ষাকােল, �ুেলর আেগ বা �ুেলর পের, �ুেলর স�ি�েত থাকা
অব�ায়, �ুল পৃ �েপািষত অনু �ানমসূ েহ, DOE অথর্ািয়ত যানবাহেন ভৰ্মেণর সমেয়
অথবা �ুেলর স�ি�র বাইের সংঘিটত হেল, এ ধরেনর আচরণ িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়ায়
িব� ঘটায় বা ��ত িব� ঘটােব অথবা �ুল কিমউিনিটর স্বা�য্, সু রক্ষা, ৈনিতকতা,
বা কলয্াণেক িবপদাপ� কের বা ��ত িবপদাপ� করেব বেল িনিষ�। এই পৰ্িবধান
িনেচ উি�িখত সংজ্ঞা অনু সাের এই পৰ্িবধান স�েকর্ পৰ্িশিক্ষত েযৗন হয়রািন
পৰ্িতেরাধ িলঁয়ােজার িনেয়াগ, এবং েক িশক্ষাথর্ীর-পৰ্িত-িশক্ষাথর্ীর েযৗন হয়রািনর
িরেপাটর্ েপেত পােরন এবং েক এই পৰ্িবধােনর অ�গর্ত িবষেয়র তথয্সূ তৰ্ িহেসেব
কাজ কেরন, েসগুেলােক বাধয্তামূ লক িবেবচনা কের। এই পৰ্িবধান িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক
িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািনর ঘটনা িরেপাটর্, তদ�, িবজ্ঞি� পৰ্দান এবং পিরবিতর্ েখাঁজখবর রাখার প�িত িনধর্ারণ কের। েযসব িশক্ষাথর্ী এমন আচরেণ িল� হেয়েছ যা
এই পৰ্িবধােনর ল�ন িবেবিচত হয়, তারা হ�েক্ষপ, সহায়তা, এবং শৃ �লাজিনত
পদেক্ষপ যা িবেহিভওরাল এ�েপকেটশ� টু সােপাটর্ �ুেড� লারিনং' (“িডিসি�ন
েকাড”) এবং চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-443 অনু যায়ী যথাযথ, সাম�সয্পূ ণর্ ও
শাি�মূ লক বয্ব�ার মুেখামুখী হেব। যারা ক্ষিতগৰ্� ও সাক্ষী, তারা পৰ্েয়াজনীয়
হ�েক্ষপ ও সহায়তা লাভ করেব। িশক্ষাথর্ীর-পৰ্িত-িশক্ষাথর্ীর ৈবষময্র অিভেযাগসমূ হ
(এর অ�ভুর্� ওই সব ৈবষময্ যার িভি� িল�, িল� পিরচয়, ৈলি�ক অিভবয্ি�,
এবং েযৗন অগৰ্ািধকার), হয়রািন, ভীিত-পৰ্দশর্ন এবং/অথবা বুিলইং – এসেবর জনয্
চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-832 েদখুন।

I.

নীিত

A. DOE-এর নীিত হে� এমন একিট িনরাপদ ও সহায়ক িশখন ও িশক্ষা পিরেবশ বজায় রাখা যা িশক্ষাথর্ী কতৃক
র্
অনয্ িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািনর মেতা পিরেবশ মু�। েযৗন পৰ্কৃিতর েকান অযািচত আচরণ অথবা েযাগােযােগর
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মাধয্েম একজন িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক অনয্ িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািন করা এই পৰ্িবধােনর ল�ন যা পযর্া� পিরমােণ
গুরুতর, পিরবয্াপক, অথবা উভয়িটর মেতা েপৗনেপৗিনক েযমন:
(1) অপর িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ আচরেণর দ্বারা এমন একিট পৰ্িতকূল, আকৰ্মণা�ক, িকংবা হুমিকপূ ণর্ �ুল
পিরেবশ ৈতির করা যা:

a. অকারণপৰ্সূ ত এবং উে�খেযাগয্ভােব েকােনা িশক্ষাথর্ীর িশক্ষাগত কাযর্স�াদনা,
সু েযাগসু িবধা, িকংবা েকােনা িশক্ষাগত েপৰ্াগৰ্ােম (েযমন িশক্ষাথর্ী িনয়িমত �ােস উপি�ত
না হওয়া; িশক্ষাথর্ীর িবদয্ায়তিনক কাযর্স�াদনা বা �ােসর কাযর্স�াদনা পিরবতর্ন
হওয়া), �ুেলর ��র করা কমর্কাে� বা িশক্ষাথর্ীর িশক্ষাথর্ীর অপর েকােনা েক্ষেতৰ্ (েযমন
িশক্ষাথর্ীর িনয়িমত পাঠয্কৰ্ম বিহভূ র্ত কমর্কাে� অংশগৰ্হণ না করা বা অংশগৰ্হেণর মাতৰ্া
পিরবিতর্ত হওয়া) অংশগৰ্হণ করা বা েসটা েথেক উপকার লােভর সক্ষমতােক বাধাগৰ্�
কেরেছ বা করেত পারেতা; িকংবা

b. অকারণপৰ্সূ ত এবং উে�খেযাগয্ভােব েকােনা িশক্ষাথর্ীর মানিসক, আেবগজিনত, িকংবা
শারীিরক সু �তা (েযমন �ুেল িশক্ষাথর্ীর আচরণেক পৰ্ভািবত করা; িশক্ষাথর্ীর গুিটেয়
যাওয়া বা িনেজেক িবি�� কের েফলা; িশক্ষাথর্ীেক দু ভর্াবনাগৰ্�, মানিসক চাপযু � বা
অমেনােযািগ েদখােনা) বাধাগৰ্� কেরেছ বা করেত পারেতা; িকংবা

c. েকােনা িশক্ষাথর্ীর শারীিরক িনরাপ�ার জনয্ ভীিত (েযমন িশক্ষাথর্ী িনেজ এবং/অথবা
অপর িশক্ষাথর্ী বা �াফ িশক্ষাথর্ীিটর িনরাপ�ার বয্াপাের তােদর উেদ্বগ পৰ্কাশ কেরেছন)
সৃ ি�র যু ি�স�ত কারণ সৃ ি� কের থাকেল বা যু ি�স�ত কারণ সৃ ি� করেত পাের বেল
আশ�া করা হেল; িকংবা

d. িশক্ষাথর্ীর শারীিরকভােব আঘাত অথবা মানিসকভােব ক্ষিতর েযৗি�ক কারণ রেয়েছ বা
কারণ হেব বেল ধারণা করা হেল।
অথবা
(2) অনয্ েকানভােব িশক্ষাথর্ীর িশক্ষা সু েযােগ ক্ষিতকর পৰ্ভাব রাখেল।

B. িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািনর ঘটনা �ুেল, �ুল চলাকােল, অনলাইন িশক্ষাকােল, �ুেলর আেগ বা
�ুেলর পের, �ুেলর স�ি�েত থাকা অব�ায়, �ুল পৃ �েপািষত অনু �ানমসূ েহ, DOE অথর্ািয়ত যানবাহেন ভৰ্মেণর
সমেয় অথবা �ুেলর স�ি�র বাইের সংঘিটত হেল, েসটা িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়ায় িব� ঘটায় বা ��ত িব� ঘটােব
অথবা �ুল কিমউিনিটর স্বা�য্, সু রক্ষা, ৈনিতকতা, বা কলয্াণেক িবপদাপ� কের বা ��ত িবপদাপ� করেব বেল
িনিষ�।

C. DOE-র এই নীিত হেলা েযেকান িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা, অথবা DOE কমর্ী েয িশক্ষাথর্ীর-পৰ্িত-িশক্ষাথর্ীর েযৗন
হয়রািনর অিভেযােগর ঘটনা সরল িবশ্বােস িরেপাটর্ কের বা েসসব ঘটনার তদে� অংশগৰ্হণ কের তার িবরুে�
পৰ্িতেশাধমূ লক েকান পদেক্ষপ গৰ্হণ িনিষ� করা। েকােনা ধরেনর সু রক্ষামূ লক কমর্কাে� অংশগৰ্হেণর কারেণ
েকােনা বয্ি�র িবরুে� বয্ব�াগৰ্হণ পৰ্িতেশাধমূ লক বেল িবেবিচত। পৰ্িতেশােধর ঘটনার অিভেযাগ তদ� করা
হেব এবং সাক্ষয্-পৰ্মাণ দ্বারা সমিথর্ত হেল যথাযথ শাি�মূ লক বয্ব�া েনয়া হেব। এই পৰ্িবধােন যখনই
“িপতামাতা” শ�িট বয্বহৃত হেয়েছ, তখন এর অথর্ হে� িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা অথবা অিভভাবক(গণ), িশক্ষাথর্ীর
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সে� িপতামাতা বা েহফাজতকারীর স�েকর্ আব� বয্ি�(বগর্), অথবা িশক্ষাথর্ী িনেজ, যিদ েস িশক্ষাথর্ী স্বাবলম্বী
নাবালক অথবা 18 বছর বয়সী হেয় থােক।

D. িশক্ষাথর্ী কতৃক
র্ িশক্ষাথর্ীর েযৗন হয়রািন হে� একজন িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক আেরকজন িশক্ষাথর্ীর পৰ্িত েযৗন পৰ্কৃিতর
অযািচত আচরণ এবং/অথবা েযাগােযাগ। এ ধরেনর আচরণ সংি�� িশক্ষাথর্ীেদর িল�, েযৗন পক্ষাপত, িল�
পিরচয় িনিবর্েশেষ েযৗন হয়রািন বেল গণয্ হেত পাের। েযৗন হয়রািন শুধু একিট ঘটনা হেত পাের িকংবা
ধারাবািহক স�কর্যু� ঘটনায় সংঘিটত হেত পাের।

E. িশক্ষাথর্ীর-পৰ্িত-িশক্ষাথর্ীর েযৗন হয়রািন অেনক ধরেনর হেত পাের। এিট েমৗিখক, েমৗিখক নয় এমন, শারীিরক,
িলিখত অথবা ইেল�িনকভােব েযাগােযােগর মাধয্েম হেত পাের। ইেল�িনকভােব েযাগােযােগর মাধয্েম েযসব
হয়রািন হেত পাের, পৰ্যু ি�র বয্বহার তার মেধয্ অ�ভুর্� আেছ, তেব তা িন�িলিখতগুেলার মেধয্ সীিমত নয়:
ই�ারেনট; েসলেফান; ইেমইল; বয্ি�গত িডিজটাল সহকারী; েট�ট করা; অয্াপ; হােত বহনেযাগয্ ওয়য্ারেলস
িডভাইস; েসাশয্াল িমিডয়া; চয্াট রুম; েগিমং িসে�ম; এবং �গ।

F. িশক্ষাথর্ীর-পৰ্িত-িশক্ষাথর্ীর েযৗন হয়রািনর অ�ভুর্� আেছ িন�িলিখতগুেলা, তেব তা এগুেলার মেধয্ সীিমত নয়:
•

েযৗন কমর্কা� অথবা সহেযািগতার জনয্ চাপ সৃ ি� করা অথবা অনু েরাধ জানােনা;

•

েযৗন সিহংসতা অথবা েজারপূ বর্ক আচরেণ সংি�� হওয়া (েযমন আঘাত, ধষর্ণ) অথবা েযৗন কমর্ করার
জনয্ েকান বয্ি�েক েজার করা;

•

েযৗন পৰ্কৃিতর েকান ৈদিহক আচরেণ সংি��তা েযমন েকান বয্ি�র শরীর অথবা, েপাশাক �শর্ করা,
আদর-করা, চুমু খাওয়া, িচমিট কাটা, জাে� ধরা অথবা অনয্ বয্ি�র সােথ ঘষাঘিষ করা;

•

েযৗন িববৃ িত পৰ্দান, বেকৰ্াি� করা, েকান উি� করা, অপমানজনক িকছু বলা, হুমিক-পৰ্দান, িটিজং
এবং/অথবা ঠা�া-তামাশা করা অথবা েযৗন পৰ্কৃিতর েকান অযািচত পৰ্� করা;

•

েকান বয্ি�র শরীর স�িকর্ত গৰ্ািফক, েমৗিখক, অথবা িলিখত ম�বয্ করা;

•

অ�ীল অ�ভি� করা;

•

অনয্ বয্ি�েক িশকার িহেসেব ধরার জনয্ অনু সরণ করা, যার মেধয্ আেছ েটকেনালিজর বয্বহার

•

লালসাপূ ণর্ চাহিন, েযৗন েছনািল, অথবা পৰ্�াব দান;

•

েযৗন পৰ্কৃিতর িমথয্া অথবা গুজব ছিড়েয় েবড়ােনা;

•

েযৗনতা িনভর্র অথবা ইি�তপূ ণর্ িচতৰ্, িভিডও, অিডও েরকিডর্ং, ছিব, অথবা ডৰ্ইং েকান অনু মিত ছাড়া েরকডর্,
েপা�, পৰ্দশর্ন, এবং/অথবা িবতরণ করা; এবং

•

বতর্মান অথবা পৰ্া�ন েপৰ্িমক অথবা স�াবনাময় েডিটং পাটর্নারেক ক্ষিত করা, ভয় েদখান, অথবা িনয়�ণ
করার জনয্ শারীিরক, েযৗন, েমৗিখক এবং/অথবা আেবিগক হুমিক পৰ্দান অথবা িনগৰ্হ করা (েপৰ্িমক
িনগৰ্হ)।

II.

িরেপাটর্ করার পৰ্িকৰ্য়া
A. এই পৰ্িবধােন “িরেপাটর্” শ�িট েযভােব বয্বহৃত হেয়েছ তার অিথর্ িদেয় েবাঝায় িশক্ষাথর্ীর-পৰ্িত-িশক্ষাথর্ীর
েযৗন হয়রািন যা অিভেযােগর েয ভু�েভাগী তার অথবা অনয্ কােরা দ্বারা িরেপাটর্কৃত িরেপাটর্ (েযমন �ুলকমর্ী, িপতামাতা, অনয্ িশক্ষাথর্ী)।
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B. পৰ্েতয্ক িপৰ্ি�পয্াল অবশয্ই কমপেক্ষ (1) একজন কমর্ী সদসয্েক েযৗন হয়রািন পৰ্িতেরােধর (SHP) িলঁয়ােজা
িহেসেব কােজর জনয্ িনেয়াগ েদেবন যার কােছ িশক্ষাথর্ীর-পৰ্িত-িশক্ষাথর্ীর েযৗন হয়রািনর িরেপাটর্ করা যােব
এবং িযিন িশক্ষাথর্ী এবং কমর্ীেদর িরেসাসর্ িহেসেব পিরেষবা পৰ্দান করেবন। RFA িলয়ােজাঁ অবশয্ই একজন
লাইেস�ধারী পৰ্শাসক, সু পারভাইজর, িটচার, গাইেড� কাউে�লর, �ুল সাইেকালিজ�, অথবা েসাশয্াল
ওয়াকর্ার হেবন িযিন �ুেল পূ ণর্-কালীন (ফুল-টাইম) কাজ করেবন।

1. সকল সমেয়, �ুেল অবশয্ই একজন SHP িলঁয়ােজা থাকেবন িযিন েসকশন V.D-েত বিণর্ত েটৰ্িনং লাভ
কেরেছন। যিদ েকান কারেণ SHP িলঁয়ােজা তার পদ তয্াগ কেরন, িপৰ্ি�পয্াল অবশয্ই িনি�ত করেবন
নতুন SHP িলঁয়ােজােক িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ এবং িতিন 30 িদেনর মেধয্ ওই ধরেনর েটৰ্িনং েপেয়েছন।
অ�বর্তর্ী কােল, িপৰ্ি�পয্াল অবশয্ই একজন অ�বর্তর্ী SHP িলয়ােজাঁ িনেযাগ েদেবন।

2. যিদ েকান পিরি�িতেত SHP িলঁয়ােজা দীঘর্ সমেয়র জনয্ �ুেল তার দািয়ত্ব পালেন বয্থর্ হন, িপৰ্ি�পয্াল
অবশয্ই অনয্ একজন বয্ি�েক অ�বর্তর্ীকালীন িহেসেব তার দািয়ত্ব পালেন িনেয়াগ েদেবন েয পযর্�
না SHP িলঁয়ােজা িফের আেসন।
C. েযেকান কমর্ী সদসয্ িযিন িশক্ষাথর্ী-কতৃক
র্ -িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািনর সাক্ষী অথবা িযিন অবগত আেছন বা
েনািটস েপেয়েছন েয, েকান একজন িশক্ষাথর্ী অনয্ িশক্ষাথর্ী কতৃক
র্ েযৗন হয়রািনর িশকার, তােক আবিশয্কভােব
ওই অিভেযােগর কমর্কা� SHP িলঁয়ােজা অথবা িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি�র কােছ তাৎক্ষিণক
েমৗিখকভােব এক (1) �ুল িদবেসর মেধয্ িরেপাটর্ করেত হেব এবং ঘটনার বণর্না িদেয় ‘কমে�ই� িরেপািটর্ং
ফমর্’

(যা

পাওয়া

যােব

https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-

source/default-document-library/a-831-reporting-form.pdf?sfvrsn=43ca449

ওেয়বেপেজ)

SHP িলঁয়ােজা অথবা িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি�র কােছ েমৗিখক িরেপাটর্ করার দু ই (2) �ুল
িদবেসর মেধয্ জমা িদেত হেব।

িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� অবশয্ই িনি�ত করেবন েযন

িরেপািটর্ংেয়র হাডর্ কিপ তাৎক্ষিণকভােব লভয্ থােক।
D. একজন কমর্চারী িযিন উপেরর েসকশন II.C অনু যায়ী একিট িরেপাটর্ করেত বয্থর্ হন, তােক শৃ �লািবধানমূ লক
পৰ্িকৰ্য়ার েমাকােবলা করেত হেত পাের, যােত অ�ভুর্� হেত পাের পদচুয্িত, বাধয্তামূ লক পৰ্িশক্ষণ, এবং/অথবা
অপর েকােনা যথাযথ পরবিতর্ পরবতর্ী পদেক্ষপ।
E. িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা এবং �াফ ছাড়া অপর বয্ি�গণ িশক্ষাথর্ীর-পৰ্িত-িশক্ষাথর্ীর েযৗন হয়রািনর িবষেয় টাইেটল
IX েকাঅিডর্েনটরেক অবিহত কের (িনেচ েসকশন IX-এ তািলকাভু� তেথয্র মাধয্েম েফােন, ইেমইেল, িকংবা
সশরীের িগেয়) িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�, িলয়ােজাঁ বা অপর েকােনা �ুল �ােফর কােছ অিভেযাগ জানােত
পারেবন েমৗিখক বা িলিখতভােব, যার অ�ভুর্� আেছ অিভেযাগ/িরেপাটর্ করার ফমর্ (এিট পাওয়া যােব
https://www.schools.nyc.gov/docs

/default-source/default-document-library/student-

complaint-reporting-form ওেয়বেপজ-এ), অথবা অনলাইন েপাটর্াল বয্বহার কের (যা পাওয়া যােব
https://www.nycenet.edu /bullyingreporting ওেয়বেপজ-এ)।
F.

েযসব িশক্ষাথর্ী িবশ্বাস কের েয, তারা অনয্ িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক েযৗন হয়রািনর িশকার অথবা যােদর কােছ এই
ধরেন ঘটনা ঘটেত েদেখন বা এ ধরেনর ঘটনার পৰ্মাণ আেছ, তােদর উিচত অিবলেম্ব ঘটনািট িরেপাটর্ করা।

G. যিদ েকান িশক্ষাথর্ী বা িপতামাতার �ুেল িরেপাটর্ করা িনেয় উেদ্বগ থােক, তাহেল েস িশক্ষাথর্ী/িপতামাতা
ইেমইেলর মাধয্েম িরেপাটর্িট RespectForAll@schools.nyc.gov. িঠকানায় পািঠেয় অিফস অভ েসফিট
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িশ�াথ� কতৃর্ ক িশ�াথ�েক েযৗন হয়রািন

অয্া� ইয়ু থ েডেভলাপেম� (OSYD)-এ েযাগােযাগ করেত পােরন। েযসব েক্ষেতৰ্ এিট যথাযথ হেত পাের তার
কেয়কিট উদাহরণ: িশক্ষাথর্ী/িপতামাতা যিদ িনি�ত না হয় আচরণিট এই পৰ্িবধােনর আওতায় পেড় িকনা;
যিদ িশক্ষাথর্ী/িপতামাতা ইেতাপূ েবর্ অিভেযাগ কের থােক এবং আচরণ অবয্াহত থােক; অথবা যিদ
িশক্ষাথর্ী/িপতামাতা িবষয়িট পৰ্কাশ স�েকর্ উিদ্ব� থােক। এরকম পিরি�িতেত, OSYD এই পৰ্িবধােনর সােথ
সাম�সয্পূ ণর্ যথাযথ পরবতর্ী িনধর্ারণ করেব।
H. �ুল-কমর্ী বয্তীত িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা এবং অনয্ বয্ি�গণ অজ্ঞাতনামা িহেসেব িরেপাটর্ করেত পােরন, এবং
এ ধরেনর িরেপােটর্র এই পৰ্িবধােন েবঁেধ েদওয়া পৰ্িকৰ্য়া অনু সাের তদ� হেব এবং যতটা স�ব অজ্ঞাতনামা
িরেপাটর্ার কাছ েথেক তথয্ পাওয়া েগেছ বেল গৃ হীত হেব।
I.

SHP িলয়ােজাঁেক অবশয্ই অিবলেম্ব িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক পৰ্া� সকল িরেপােটর্র িবষেয় জানােত হেব।

J.

িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয সকল িলিখত িরেপাটর্ (েযমন ইেমইল, ‘কমে�ই�
িরেপািটর্ং ফমর্’ বয্বহার কের িরেপাটর্ অবশয্ই �ুেলর ফাইেল সংরিক্ষত থাকেব।

K. িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই সকল িরেপাটর্ অনলাইন অকাের� িরেপািটর্ং িসে�ম-এ (“OORS”)
িরেপাটর্ পাওয়ার এক (1) �ুল িদবেসর মেধয্ িলিপব� করেত এবং েসকশন III অনু যায়ী দৰ্ুত তদ� করেত
হেব।
L. িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি� যখনই েকােনা িরেপাটর্ পান, তােক ক্ষিতগৰ্� ও অিভযু � িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােদরেক
অিভেযােগর ঘটনা স�েকর্ অবশয্ই পরামশর্ িদেত হেব, এবং অবশয্ই তােদরেক এ পরামশর্ িদেত হেব েয,
ঘটনার তদ� করা হেব, এবং এ বয্াপাের েয যথাযথ সহায়তা ও হ�েক্ষেপর বয্ব�া রেয়েছ, েসটাও জানােত
হেব।

অনু েরাধসােপেক্ষ,

পৰ্িবধােনর

অনু িলিপ

ও

পৰ্াসি�ক

তথয্-উপকরণ

(যা

পাওয়া

যােব

https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/respect-for-all/respect-for-allhandouts ওেয়বেপজ-এ) িপতামাতােদর কােজ ইেল�িনকভােব এবং িপতামাতােদর যিদ ইেল�িনক সং�রণ
পাওয়ার সু েযাগ না থােক, তাহেল কাগেজ ছাপা অনু িলিপ লভয্ রাখেত হেব। এই ধরেনর েনািটিফেকশন
অবশয্ই তাৎক্ষিণকভােব করেত হেব িক� িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� কতৃর্ক িরেপাটর্ লােভর দু ই
্
(2) �ুল িদবেসর মেধয্ েসিট হেত হেব। যিদ কিথত ক্ষিতগৰ্� িপৰ্ি�পয্াল/তার �লািভিষ�েক এ ধরেনর
অবিহতকরেণর বয্াপাের সু রক্ষা স�িকর্ত উেদ্বেগর কথা জানায়, তাহেল িপৰ্ি�পয্াল/তার �লািভিষ�
েগাপনীয়তা ও সু রক্ষা সমসয্া িবেবচনা সােপেক্ষ িস�া� েনেবন িবষয়িট কিথত অিভযু ে�র িপতামাতােদরেক
অবিহত করা হেব িকনা। িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি� এই িস�া� িনেত িগেয় তার িসিনয়র িফ� কাউে�ল,
এবং টাইেটল IX েকাঅিডর্েনটর বা টাইেটল IX িলয়ােজাঁ-এর সােথ আেলাচনা করেত পােরন।
M. েযখােন িপৰ্ি�পয্াল/�লািভিষ� বয্ি� িবশ্বাস কেরন েয কিথত আচরণ অপরাধমূ লক কমর্কাে�র আওতায়
পেড়, েসখােন তােক অবশয্ই পুিলেশর সে� েযাগােযাগ করেত হেব (েদখুন চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-412,
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-412security-in-the-schools-english)। িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি� িসিনয়র িফ� কাউে�ল এবং/অথবা বেরা
েসফিট িডের�র িডের�র-এর সােথ পরামশর্ করেত পােরন।
N. অিভেযাগিট যিদ অিভেযােগর গুরুেত্বর িনিরেখ �ুল পযর্ােয় তদ� করা স�ব না হয়, তাহেল িপৰ্ি�পয্াল/তার
দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� অবশয্ই DOE-র টাইেটল IX েকাঅিডর্েনটেরর সােথ পরামশর্ করেবন।
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তদ�
A. সকল িরেপােটর্র তদ� করেত হেব। সকল পক্ষ ও সাক্ষীেদরেক অবশয্ই আলাদাভােব সাক্ষাৎকার িনেত হেব,
তদে�র েকােনা েনাট থাকেল েসগুেলা, এবং পৰ্িতিট সাক্ষাৎকােরর তািরখসহ নিথ থাকেল তা সংরক্ষণ করেত
হেব। িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই বা�িবকপেক্ষ যতটুকু স�ব দৰ্ুত িন�িলিখত সু িনিদর্� তদে�র
পদেক্ষপ গৰ্হণ করেত হেব, তেব তা িরেপাটর্ করার পাঁচ (5) �ুল িদবেসর পের হেত পারেব না;

1. ঘটনায় কিথত ক্ষিতগৰ্� বয্ি�র সাক্ষাৎকার;
2. কিথত ক্ষিতগৰ্�েক বলেবন একিট িলিখত িববৃ িত ৈতির করেত েযখােন যত েবিশ স�ব খুঁিটনািট বণর্না
থােক, যার মেধয্ রেয়েছ আচরেণর িববরণ, কখন এবং েকাথায় ঘটনািট ঘেটেছ এবং েক েদেখ থাকেত
পােরন;

3. অিভযু � িশক্ষাথর্ীেক ই�ারভুয্ করেবন এবং ঘটনািট ঘেট থাকেল, তােক পরামশর্ েদেবন অিবলেম্ব
এধরেনর আচরণ ব� করেত;

4. অিভযু � িশক্ষাথর্ীেক একিট িলিখত িববৃ িত ৈতির করেত বলেবন;
5. েকান সাক্ষী থাকেল তােদর সাক্ষাৎকার েনেবন এবং তােদর িলিখত িববৃ িত পৰ্�ত করেত বলেবন; এবং
6. পৰ্াসি�ক েকােনা পৰ্মাণ থাকেল (েযমন ছিব(সমূ হ), িভিডও পযর্েবক্ষণ বা অিডও েরকিডর্ং েযখােন যা
পৰ্েযাজয্) সংগৰ্হ করেবন। িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই অনু পযু � সাইবার-িবষয়ািদ কীভােব
িনেত হেব েস বয্াপাের DOE-এর গাইেড� অনু সরণ করেত হেব এবং পৰ্েয়াজেন তােদর বেরা েসফিট
িডের�র ও িসিনয়র িফ� কাউে�েলর সােথ পরামশর্ করেত হেব।

B. তদে�র েশেষ, িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই সকল পৰ্মাণ পযর্ােলাচনা করেত হেব ও পযর্া� পৰ্মাণ
দ্বারা অিভেযােগর ব�িন�তা িনি�ত করেত হেব (েযমন সকল পৰ্মােণর একিট পযর্ােলাচনার িভি�েত িকনা, এর
অ�ভুর্� সকল পক্ষ এবং সাক্ষীেদর পৰ্মােণর মান ও িবশ্বাসেযাগয্তা, কিথত ঘটনািট সংঘটেনর স�াবয্তা অিধক
বই কম নয়)।

C. যিদ অিভেযাগ ব�িন� হয়, তাহেল আচরণিট এই পৰ্িবধান ভ� কেরেছ িক-না, িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক
অবশয্ই েসটা িনি�ত করেত হেব। এটা িনি�ত করেত িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই আচরণিটর
পািরপািশ্বর্ক পিরি�িতেক স�ূ ণরূ
র্ েপ মূ লয্ায়ন করেত হেব। িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক বয্ি�েক িবেবচনা
করেত হেব িকছু সংখয্ক িবষয়েক, েসগুেলার মেধয্ িন�িলিখত িবষয়গুেলা থাকেত পাের, তেব তা এগুেলােতই
সীিমত নয়:

•
•
•
•
•
•
•
•

সংি�� পক্ষগুেলার বয়স;
আচরেণর ধরন, তীবৰ্তা ও পিরসর;
আচরণিট েযৗন ধরেনর িকনা;
আচরণিট আপি�কর িকনা;
আচরণিট অনাকাি�ত িকনা;
আচরেণর েপৗনঃপুিনকতা ও �ািয়ত্বকাল;
আচরেণর সে� জিড়ত বয্ি�েদর সংখয্া;
েকান পিরি�িতেত আচরণিট সংঘিটত হেয়েছ;
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আচরণিট েকাথায় সংঘিটত হেয়েছ;
এই িশক্ষাথর্ীেদর দ্বারা �ুেল আর েকান ঘটনা সংঘিটত হেযেছ িকনা;
আচরণিট ক্ষিতগৰ্ে�র িশক্ষায় েকান িবরূপ পৰ্ভাব েফেলিছ িকনা, এর মেধয্ আেছ উপি�িত,
অয্াকােডিমক কমর্স�াদনা, বা পাঠয্কৰ্মবিহভূ ত
র্ কমর্কাে� অংশগৰ্হণ;

•
•
•

আচরণিট �ুেল ক্ষিতগৰ্� পেক্ষর আচরণ বা সামািজক েমলােমশায় েনিতবাচক পৰ্ভাব েরেখেছ িক-না;
ক্ষিতগৰ্� পেক্ষর িনরাপ�ার বয্াপাের উেদ্বগ পৰ্কাশ করা হেয়েছ িক না; এবং
ক্ষিতগৰ্� পেক্ষর মানিসক, আেবগজিনত বা শারীিরক সু �তার উপর পৰ্ভাব পেড়েছ িক-না।

D. তদ� েশেষ, িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই িন�িলিখত তথয্ OORS-এ িলিপব� করা িনি�ত করেত
হেব: তদে�র ফলাফল; অিভেযাগ পৰ্মািণত হেয়েছ িক-না েস িস�া�; এবং েস আচরণিটর ফেল এই পৰ্িবধান
লি�ত হেয়েছ িক-না, েস িস�া�। কিথত িশক্ষাথর্ীর-পৰ্িত-িশক্ষাথর্ীর েযৗন হয়রািনর িরেপাটর্ পাবার দশ (10)
�ুল িদবেসর মেধয্ এই তথয্ অবশয্ই অনলাইন িরেপািটর্ং িসে�েম এ�ার করেত হেব, পিরি�িতর কারেণ
অপারগতা ছাড়া। OORS িরেপােটর্র একিট কিপ অবশয্ই টাইেটল নাইন েকাঅিডর্েনটর এবং বেরা/িসিটওয়াইড
অিফস, িডের�র অভ �ুেড� সািভর্েসেসর কােছ লভয্ রাখেত হেব।

E. েকােনা অিভেযাগ পৰ্মািণত িক-না এবং আচরণিটর কারেণ এ পৰ্িবধান লি�ত হেয়েছ িক-না,
িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই কিথত ঘটনার িশকার ও অিভযু � িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােদরেক িলিখতভােব
তা জানােত হেব। যিদ েকােনা অিভেযাগ পৰ্মািণত হেয় থােক, তাহেল এই িবজ্ঞি�েত অবশয্ই িবষয়িট িনেয়
কথা বলার ও পিরবিতর্েত করণীয় পদেক্ষপ স�েকর্ এবং স�ােনর জনয্ েকােনা হ�েক্ষপ ও সহায়তার বয্ব�া
আেছ িক-না, জানেত িপতামাতােদরেক �ুেলর সােথ েযাগােযাগ করার সু পািরশ থাকেত হেব।
িপতামাতােদরেকেক অবশয্ই পিরি�িতর কারেণ অপারগতা ছাড়া িরেপাটর্ পাওয়ার দশ (10) �ুল িদবেসর মেধয্
িবষয়িট জানােত হেব। েসকশন II.K-এর সােথ সাম�সয্ েরেখ কিথত িশকার েয িশক্ষাথর্ী, যিদ তার
িপতামাতােদরেক না জানানর েকােনা িস�া� গৰ্হণ করা হেয় থােক, তাহেল েসসব িপতামাতােদরেক এই
পয্ারাগৰ্ােফ বিণর্ত তথয্গুিল স�েকর্ জানােনা যােব না।

F. েসকশন III.E-েত বিণর্ত তথয্ িশক্ষাথর্ীর েরকেডর্র তেথয্র েগাপনীয়তা সংরক্ষেণর ে�ট এবং েফডােরল আইন
অনু যায়ী পৰ্দান করা হেব। অতএব, কিথত ক্ষিতগৰ্� িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােক শুধু পরবতর্ী পদেক্ষপ, হ�েক্ষপ
অথবা সহায়তা িবষেয় জানােনা হেত পাের এবং অিভযু � িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােক শুধু েযেকান পদেক্ষপ গৰ্হণ,
হ�েক্ষপ, অথবা সহায়তা যা অিভযু � িশক্ষাথর্ীর জনয্ পৰ্াসি�ক েসগুিল জানােনা হেব।

G. তদ� শুরুর আেগ বা তদ� চলাকােল েয েকােনা সময় িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি� যিদ িস�া� েনন েয িশক্ষাথর্ীর
(কিথত িশকার িশক্ষাথর্ী ও সাক্ষীসহ) ম�েলর জনয্ হ�েক্ষপ ও সহায়তা তদে�র চূ ড়া� সমাি�র আেগই
পৰ্েয়াজন, তাহেল িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােদরেক অবশয্ই জানােত হেব এবং েসকশন IV অনু যায়ী উপযু � হ�েক্ষপ
ও সহায়তার বয্ব�া ডকুেম� বা�বায়ন ও নজরদাির করেত, এবং পৰ্েয়াজেন সংেশাধন করেত হেব।

IV.

পরবতর্ী পদেক্ষপ

A.

আচরণিট ব� হেয়েছ, েসটা িনি�ত করার জনয্ িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই অিবলেম্ব উেদয্াগ িনেত
ও যথাযথ পরবতর্ী পদেক্ষপ গৰ্হণ করেত হেব।
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েসকশন III অনু যায়ী তদ� েশষ হওয়া এবং িস�া� গৰ্হেণর পর, ভু�েভাগী এবং অিভযু � িশক্ষাথর্ী, এবং
যথাযথ সাক্ষীেদর বয্াপাের হ�েক্ষপ এবং সহায়তা অবশয্ই পৰ্দান করা হেব। এই ধরেনর হ�েক্ষপ এবং
সহায়তার মূ লয্ায়ন অবশয্ই েকস-বাই-েকস িভি�েত করা হেব এবং অবশয্ই যেথাপযু �ভােব মিনটর এবং
পিরমাজর্ন করা হেব। হ�েক্ষপ ও সহায়তার মেধয্ িন�িলিখতগুেলা অ�ভুর্� আেছ, তেব িনেচ তা েসগুেলার
মেধয্ই সীমাব� নয়:

•

�ুেলর িভতের অথবা �ুেলর বাইের েমিডেকল পিরেষবার েরফারাল;

•

ত�াবধানমূ লক (গাইেড�) হ�েক্ষপ (েযমন �ুেলর েসাশাল ওয়াকর্ার, গাইেড� কাউি�লর,
সাইেকালিজ�, িকংবা অনয্ েকান যথাযথ �ুল �ােফর কােছ), িকংবা েকান কিমউিনিট-েবজড্
এেজি�র কােছ কাউে�িলং, সহায়তা, এবং/অথবা িশক্ষা বা মানিসক স্বা�য্ পিরেষবার জনয্ সু পািরশ
কের পাঠােনা;

•

অয্াকােডিমক সহায়তা ও পিরবতর্ন (েযমন �াস, লা�/অবকাশ িকংবা আফটার �ুল েপৰ্াগৰ্ােমর
সময়সূ িচ পিরবতর্ন); এবং

•

একিট ইনিডিভজুয়াল সােপাটর্ �য্ান (বয্ি�ক সহায়তা পিরক�না অবশয্ই ৈতির এবং বা�বায়ন হেব
এমন একজন িশক্ষাথর্ীর জনয্ েয িকনা একই �ুল বছের এই পৰ্িবধােনর দু ই (2) বা তার অিধকসংখয্ক
নীিতভে�র িশকার এবং/অথবা েকােনা িশক্ষাথর্ী েয একই �ুল বছের এই পৰ্িবধান দু ই (2) বা অিধকবার
ল�ন কেরেছ তার জনয্)

সহায়তা এবং হ�েক্ষপ স�িকর্ত আরও িব�ািরত তথয্ শৃ �লা-িবিধেত পাওয়া যােব। মধয্�তা িকংবা দ্ব�
িনরসন - েকানিটই েকান অব�ােত একিট বুিলইং বা ভীিত-পৰ্দশর্েনর উপযু � হ�েক্ষপ নয়। (এছাড়াও
চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-101 েদখুন (https://www.schools.nyc.gov/ docs/default-source/defaultdocument-library/a101-admissions-readmissions-transfers-english)
(https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source

এবং

A-449

/default-document-library/a-449-

safety-transfers) যা বদিলর করা উপযু � হেল পৰ্েয়াজেন কীভােব বদিল করেত হেব, েসটার জনয্ িনয়ম
ও পৰ্িকৰ্য়া িনধর্ারণ কের েদয়)।

C.

যখন েকান বয্ি� তার েডিটং পাটর্নারেক িনয়�ণ করার জনয্ হুমিক অথবা পৰ্কৃত শারীিরক, েযৗন এবং/অথবা
আেবগগত িনয়�েণর পয্াটানর্ বয্বহার কের, তখন �ুেলর উিচত কাউে�িলং, সহায়তা এবং িশক্ষালােভর জনয্
ভু�েভাগী এবং এধরেনর আচরণকারী িশক্ষাথর্ী উভয়েকই িভ� িভ� যেথাপযু � �ুল বা কমুয্িনিটিভি�ক
এেজি�েত পাঠান।

D. যিদ েকােনা �ুল িবশ্বাস কের েয েকােনা একিট ঘটনার েপৰ্িক্ষেত অবয্াহত পরবতর্ী পদেক্ষেপর জনয্ পৰ্েয়াজন
হয় িশক্ষাথর্ীর ইনিডিভজুেয়লাইজড্ এডুেকশন েপৰ্াগৰ্াম (IEP) বা েসকশন 504 পিরক�না সংেশাধন করা
আবশয্ক, তাহেল তােদরেক যথাযথ পৰ্িকৰ্য়া অনু সরণ করেত হেব যা চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-710-এ
(https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-710) এবং
ে�শাল
এডুেকশন
�য্া�াডর্
অপােরিটং
পৰ্িসিডওর
ময্ানু য়াল-এ
(SOPM,
https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-

T&I 33608 Chancellor Regulation A-831 (Bangla)

10

A-831

িশ�াথ� কতৃর্ ক িশ�াথ�েক েযৗন হয়রািন

10/07/2021

library/specialeducationstandardoperatingproceduresmanualmarch.pdf?sfvrsn=4cdb05a0
_2)এ উে�খ করা আেছ।

E.

েযসব িশক্ষাথর্ী এ পৰ্িবধান ভ� কেরেছ বেল িনধর্ারণ করা হেয়েছ, েস িডিসি�ন েকাড-এর এবং চয্াে�লেরর পৰ্িবধান
A-443-েত (https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-4433-5-04-english) বিণর্ত পৰ্িকৰ্য়া ও শতর্াবিল অনু যায়ী যথাযথ শাি�মূ লক বয্ব�ার মুেখামুখী হেব।

F.

িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই পক্ষগুেলা ও সাক্ষীেদর পৰ্িত পৰ্দ� সকল হ�েক্ষপ ও সহায়তা এবং
িনিষ� আচরেণ িনযু � থাকার ফল িহেসেব িশক্ষাথর্ীর (িশক্ষাথর্ীেদর) িবরূে� গৃ হীত সকল শাি�মূ লক
পদেক্ষপগুেলা সাসেপনশন অয্া� অিফস অভ িহয়ািরংস্ অনলাইন িসে�ম-এ (“SOHO”) OORS-এর মাধয্েম
িলিপব� করেত হেব।

V.

পৰ্িতেরাধ, অবিহতকরণ ও পৰ্িশক্ষণ

A. পৰ্িতিট �ুলেক অবশয্ই দৃ ি�গৰ্াহয্ �ােন (েয �ানগুেলােত িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা এবং কমর্চারীেদর সহেজ নজের
পড়েব মেন করা হয়) OSYD-এর পৰ্�ত করা িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািনর েক্ষেতৰ্ DOE-র নীিতর
বয্াখয্া করা েস�ু য়াল হয্ারাসেম� েপা�ার (যা পাওয়া যােব https://www.schools.nyc.gov/schoollife/policies-for-all/respect-for-all/respect-for-all-handouts ওেয়বেপজ-এ) েসঁেট িদেত হেব
এমন �ােন েযখােন িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা এবং কমর্চারীেদর যাতায়াত আেছ। েনািটেস অবশয্ই িনেয়াগপৰ্া� SHP
িলঁয়ােজার নােমর উে�খ থাকেব িযিন েযৗন হয়রািনমূ লক ঘটনার িরেপাটর্ েনেবন এবং আবিশয্কভােব উি�িখত
হেব এই পৰ্িবধেনর �ুল কিপগুিলর েকাথায় েসিট পাওয়া যােব এবং কীভােব িরেপাটর্ করেত হেব। �ুলগুেলােক
সেবর্া� পৰ্েচ�া িনেয়াগ করেত হেব যােত এই তথয্ িশক্ষা বছের যত তাড়াতািড় স�ব পৰ্দান করা যায়।

B.

সবগুেলা �ুলেক অবশয্ই সকল �ুল �াফ, িপতামাতা, এবং িশক্ষাথর্ীেদর কােছ একিট িরেপাটর্ করা , এবং
�ুেলর বাইের সহায়তালােভর জনয্ �ুেলর বাইের কার সােথ িপতামাতােদর েযাগােযাগ করেত হেব, েসসব এই
পৰ্িবধােন পৰ্িতি�ত পৰ্িকৰ্য়া ও নীিত েচােখ পড়ার মেতা উ�ল বেণর্ ৈতির করা OSYD-এর পৰ্�তকৃত িলিখত
উপকরণ হােত হােত িবিল করেত ও ইেল�িনকভােব লভয্ রাখেত হেব (যা পাওয়া যােব
https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/respect-for-all/respect-for-allhandouts) ওেয়বেপজ-এ। �ুলগুেলােক অবশয্ই এসব তথয্ �ুেল ভিতর্রত িপতামাতা/িশক্ষাথর্ীেদর কােছ �ুল
বছর বয্াপী লভয্ রাখেত হেব।

C. পৰ্েতয্ক িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয SHP িলয়ােজাঁ-এর নাম ও েযাগােযােগর
তথয্ �ুেলর ওেয়বসাইেট অ�ভুর্� করা আেছ এবং িশক্ষাথর্ী ও িপতামাতােদরেক বছের অ�ত একবার
ইেল�িনক েযাগােযাগ মাধয্েম, িক� এেতই সীিমত নয়, িশক্ষাথর্ীর বািড়েত পািঠেয়, িকংবা অনয্ েকান পৰ্িকৰ্য়ায়
জানােনা হেয়েছ। �ুলগুেলােক সেবর্া� পৰ্েচ�া িনেয়াগ করেত হেব যােত এই তথয্ িশক্ষা বছের যত তাড়াতািড়
স�ব পৰ্দান করা যায়।

D. পৰ্েতয্ক িপৰ্ি�পয্াল/তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি�েক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয িশক্ষাথর্ী এবং কমর্চারীেদরেক
(এর অ�ভুর্� িশক্ষা পৰ্দান কের না এমন কমর্ীও) পৰ্েতয্ক বছেরর 31 অে�াবেরর মেধয্ এই পৰ্িবধােনর
নীিতমালা ও প�িতসমূ হ স�েকর্ তথয্ এবং OSYD-এর পৰ্�তকৃত পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান করা হেয়েছ।
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পৰ্েতয্ক িপৰ্ি�পয্াল েযৗন হয়রািন (এর অ�ভুর্� েযৗন সিহংসতা) শনা�করণ এবং তা পৰ্িতেরাধ, ৈবষময্-িবেরাধী
নীিতমালা এবং আইন, েক্ষাভ পৰ্কােশর পৰ্িকৰ্য়া স�েকর্ OSYD-এর পৰ্�তকৃত পৰ্িশক্ষণ িনেত হেব এবং এই
পৰ্িবধান বা�বায়েন েযসব লভয্ িরেসাসর্ রেয়েছ, েসগুিল সংি�� পক্ষসমূ েহর কােছ পৰ্িতবছেরর 31 অে�াবেরর
মেধয্ লভয্ রাখেত হেব। পৰ্েতয্ক িপৰ্ি�পয্াল অবশয্ই িনি�ত করেবন েয, েসকশন III-এ বিণর্ত েয বয্ি�েক
(বয্ি�েদরেক) তদ� পিরচালনার জনয্ িনেয়াগ েদয়া হয়, তারাও েযন পৰ্েতয্ক �ুল বছেরর 31 অে�াবেরর
মেধয্ এই ধরেনর েটৰ্িনংও লাভ কেরেছ।

F.

F. পৰ্েতয্ক িপৰ্ি�পয্ালেক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয, েসকশন V.D-েত বিণর্ত �ুল েটৰ্িনং ছাড়াও অ�ত
একজন (1) SHP িলয়ােজাঁ OSYD পৰ্ণীত বাধয্তামূ লক SHP পৰ্িশক্ষণ স�� কেরেছন।

G. এই পৰ্িবধােনর একিট কিপ িপতামাতা, �ুল কমর্ী এবং িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ অনু েরাধসােপেক্ষ পৰ্দােনর বয্ব�া
থাকেত হেব।

VI.

সমিন্বত �ুল ও যু ব উ�য়ন পিরক�না
পৰ্েতয্ক িপৰ্ি�পয্ালেক অবশয্ই পৰ্িত �ুল বছেরর 31 অে�াবেরর মেধয্ িন�িলিখত তথয্, এবং DOE কতৃর্ক ি�র করা
েকােনা বাড়িত তথয্ থাকেল তা পৰ্িত িশক্ষা বছেরর 31 অে�াবেরর মেধয্ �ুেলর বািষর্ক কনেসািলেডেটড �ুল অয্া�
ইয়ু থ েডেভলপেম� �য্ান-এ দািখল করেত হেব:

A. SHP িলয়ােজাঁ(গণ)-এর নাম। এ তথয্ অবশয্ই যথাযথভােব হালনাগাদ করেত হেব;
B. পৰ্তয্য়নকৃত েয কমপেক্ষ একজন (1) SHP িলয়ােজাঁ উপের েসকশন V.F.-এ বিণর্ত েটৰ্িনং গৰ্হণ কেরেছন বা
করেবন।

C. এই মেমর্ পৰ্তয্য়ন েয িশক্ষাথর্ীেদর এই পৰ্িবধােনর েসকশন V.D-েত পৰ্িতি�ত িনয়েম নীিতমালা এবং প�িত
স�েকর্ তথয্ ও পৰ্িশক্ষণ েদয়া হেয়েছ;

D. পৰ্তয্য়ন েয িশক্ষািনেদর্শনামূ লক নয় এমন কমর্চারীসহ সব কমর্চারীেক এই পৰ্িবধােনর নীিতমালা এবং প�িত
স�েকর্ েসকশন V.D-েত বিণর্ত তথয্ ও পৰ্িশক্ষণ েদয়া হেয়েছ;

E. আেলাচয্সূ িচ, সইকরা উপি�িত তািলকা এবং েসকশন V.D অনু যায়ী বািষর্ক বাধয্তামূ লক �াফ পৰ্িশক্ষণ
উপকরেণর একিট কিপ �ুেলর ফাইেল সংরিক্ষত আেছ, েসটা িনি�ত করা;

F. পৰ্তয্য়ন েয িপৰ্ি�পয্াল এবং এই পৰ্িবধােনর অধীেন েয �াফ তদ� পিরচালনা করেবন, িতিন এই পৰ্িবধােনর
েসকশন V.E-এ পৰ্িতি�ত িনয়ম অনু যায়ী পৰ্িশক্ষণ স�� কেরেছন; এবং

G. েযৗন হয়রািন পৰ্িতেরাধ ও এ স�িকর্ত সমসয্া সমাধােনর পিরক�না।
VII.

েগাপনীয়তা
DOE-এর নীিত হে� এই পৰ্িবধােনর আওতায় সকল পক্ষ এবং সাক্ষী পৰ্দ� িরেপাটর্সমূ েহর েগাপনীয়তা রক্ষা করা।
তেব, পুিলিশ তদে� সহেযািগতা করার বাধয্বাধকতার িবপরীেত এবং/অথবা তদ� করার জনয্ পৰ্েয়াজনীয় পদেক্ষপ
গৰ্হণ, এবং/অথবা তদ� করার জনয্ পৰ্েয়াজনীয় পদেক্ষপ গৰ্হণ অথবা অিভেযাগ মীমাংসার উে�েশয্ সহায়তা ও
হ�েক্ষপ পৰ্দানসহ এই েগাপনীয়তােক অবশয্ই সু সম�সপূ ণর্ হেত হেব। সু তরাং, িরেপাটর্ সংকৰ্া� তথয্ এই পৰ্িবধােনর
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অধীন তথয্ যথাযথ পিরি�িত িকংবা আইিন বাধয্বাধকতা অনু যায়ী িকংবা যখন েকােনা িশক্ষাথর্ীর িনরাপ�া বা স্বা�য্গত
ঝুঁিকর কারেণ আবশয্ক হয়, তখন পৰ্কাশ করা হেত পাের।

VIII.

িবক� অিভেযাগ প�িত
এসব অভয্�রীণ পৰ্িকৰ্য়া একজন বয্ি�র অনয্ উপােয় সাহাযয্ লােভর অিধকার খবর্ কের না, যার অ�গর্ত িনেচ
উি�িখত েকান বিহরাগত সং�ায় অিভেযাগ দােয়র করা:

Office for Civil Rights
New York Office
32 Old Slip, 26 Floor
New York, NY 10005-2500
েফান: (646) 428-3800
ফয্া�: (646) 428-3843
ইেমইল: OCR.NewYork@ed.gov
http://www.ed.gov/ocr

IX.

অনু স�ান
এই পৰ্িবধান সংকৰ্া� সকল অনু স�ান িনেচর িঠকানায় পাঠােত হেব:

Office of School and Youth Development
NYC Department of Education
52 Chambers Street – Room 218
New York, NY 10007
েফান: (212) 374-6807
ফয্া�: (212) 374-5751
ইেমইল: RespectForAll@schools.nyc.gov

Title IX Coordinator
65 Court Street, Room 200
Brooklyn, NY 11201
ইেমইল: Title_IX_Inquiries@schools.nyc.gov
েফান: (718) 935-4987
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