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সূ শচপত্র
শিক্ষার্থীর শিক্ষণে সহায়তার জন্য শসশিিযাপী আচরেগত প্রতযািা

শন্উ ইয়কথ শসশি শডপািথণেন্ট অি এডভণকিন্ (NYCDOE) আোণের স্কভলগুণলায় শন্রাপে, সভ রশক্ষত এিং সভ িৃঙ্খল পশরণিি শন্শিত করণত
প্রশতশ্রুশতিদ্ধ গ্রর্খাণন্ প্রশতশেন্ গ্রিখান্ ও গ্রিখার কাজ হণয় র্াণক। একশি সভ রশক্ষত এিং সহায়ক স্কভল শন্িথর কণর স্কভল কশেউশন্শির সকল
সেণসযর প্রণচিার উপর – গ্রর্েন্ শিক্ষকিৃ ন্দ, প্রিাসক, শপতাোতা, কাউণেলর, সোজ কেথী, শন্রাপিার োশয়েপ্রাপ্ত িযশক্তগে, সংশিি গ্রসিা
পশরণষিা প্রোন্কারী, কযাণিণিশরয়া, কাণটাশডয়াল এিং িাস কেথীণের - সিার এণক অপণরর প্রশত শ্রদ্ধািীল র্াকার উপর।
এই ডকভযণেন্ট, K–12 শিক্ষার্থীর অশিকার ও োশয়ে শিল (https://www.schools.nyc.gov/StudentRights)-এ, একশি বিশচত্রযপূ েথ
সোণজ িলপ্রসভ ন্াগশরক হণয় ওঠায় সণচি শিক্ষার্থীণের সহায়তা করার জন্য ন্ীশতোলা প্রশতষ্ঠার োিযণে োশয়েপূ েথ শিক্ষার্থী-আচরে এিং
ের্থাোিীল ও সম্মান্জন্ক পশরণিি রক্ষাণক উৎসাশহত করা অন্তিভথক্ত রণয়ণে।

আচরণের োন্েণ্ড

স্কভল কশেউশন্শির—শিক্ষার্থী, কেথী ও শপতাোতাগে—সিাইণক অিিযই আচরণের োন্ র্াণত সি শিক্ষার্থী অিযস্ত হণি িণল প্রতযাশিত, পািাপাশি
এসি োন্ পূ রে ন্া করণল কী িযিস্থা গ্রন্য়া হণত পাণর, তা অিিযই জান্ণত ও িভ ঝণত হণি।
শিক্ষার্থীর শিক্ষণে সহায়তার জন্য শসশিিযাপী আচরেগত প্রতযািা (িৃ ঙ্খলা শিশি অন্তিভথক্ত) গ্রসসি আচরণের িেথন্া গ্রেয়, র্া NYC-এর
শিক্ষার্থীণের কাে গ্রর্ণক প্রতযাশিত োন্েণ্ড পূ রেকারী আচরে, এিং গ্রর্সি আচরে োন্েণ্ড পূ রে কণর ন্া, তার ও িেথন্া গ্রেয়। এর অন্তিভথক্ত
আণে শিশিন্ন িরণন্র গাইণডে হস্তণক্ষপ িা েিযস্থতা এিং অন্ভ ণোেন্ণর্াগয িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক িযিস্থা র্া অসোচরণের গ্রকান্ ঘিন্া গ্রোকাণিলায়
স্কভলগুণলা শন্ণত পাণর।
এসি শসশিিযাপী আচরেগত প্রতযািা NYCDOE-এর সকল স্কভল শিক্ষার্থীণের প্রশত প্রণর্াজয।
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স্কভল পশরণিি ও িৃ ঙ্খলাশিিান্ শিষণয় আেিথ সম্পশকথত শিিৃ শত

2015 সাণলর জভলাই োণসর গ্রিষ শেণক শড ব্লাশজও প্রিাসন্ শলডারশিপ শিেগুণলার একশি সভ পাশরি অিলম্বন্ কণর, একশি ন্তভন্ “স্কভল পশরণিি
ও িৃ ঙ্খলাশিিান্ শিষণয় আেিথ সম্পশকথত শিিৃ শত” (https://www1.nyc.gov/site/sclt/impact/impact.page) জাশর কণরন্। এই আেিথ
সম্পশকথত শিিৃ শত শন্ণচ গ্রেওয়া হণলা।
শন্উ ইয়কথ শসশির গ্রেয়ণরর অশিস, শন্উ ইয়কথ শসশি শডপািথণেন্ট অি এডভণকিন্ এিং শন্উ ইয়কথ শসশি পভশলি শডপািথণেন্ট শিশ্বাস কণর শসশির
স্কভলগুশলণত অিিযই সণিথাচ্চ শিক্ষে সহায়ক পশরণিি গণড় তভলণত হণি। আেরা শিশ্বাস কশর সকল শিক্ষার্থীর এই িরণন্র পশরণিি প্রাপয এিং
তাণের গ্রিখায় এিং সািলয অজথণন্র সি সম্ভািন্া শিেযোন্। এর অর্থ, সিথপ্রর্ে, আোণের স্কভলগুণলাণক অিিযই শন্রাপে রাখণত হণি। এিা
শেণয় আরও গ্রিাঝাণন্া হয় গ্রর্ তাণেরণক শন্রাপে গ্ররণখ, আেরা অিিযই গ্রেণলণেণয়ণের সকল চাশহো পূ রেকাণল শিক্ষা প্রশতষ্ঠান্গুশলর গ্রেৌশলক
চশরত্রও সংরক্ষে করণিা।
শন্উ ইর্কথ শসশি শিশ্বাস কণর গ্রর্ িৃ ঙ্খলাজশন্ত অশতশরক্ত িাশস্তেূ লক িযিস্থা শিক্ষার্থীণের সণিথাচ্চ স্বার্থ রক্ষা কণর ন্া, তা স্কভল শন্রাপিার
উন্নশতণক িযাহত কণর এিং শিক্ষার্থীণের েীঘথ-ণেয়াশে সম্ভিন্ার জন্য ক্ষশতকর। গণিষোয় গ্রেখা গ্রগণে গ্রর্, গ্রর্সি শিক্ষার্থী িৃ ঙ্খলাজশন্ত সেসযার
সম্মভ খীন্ হয়, এিং তারা গ্রর্ স্কভলসেূ ণহ পণড় গ্রসখাণন্ তাণেরণক অংিেহে এিং শিক্ষণের জন্য প্রণয়াজন্ীয় সাোশজক, োন্শসক এিং আচরেগত
েক্ষতা শিক্ষা গ্রেয় এেন্ ইশতিাচক সহায়তা প্রোন্ কণর আরও িাণলা পশরণষিা প্রোন্ সম্ভি। সভ তরাং, শন্উ ইয়কথ শসশি এইসি গণিষো-লব্ধ
গ্রশ্রষ্ঠ অন্ভ িীলন্ীর োিযণে কীিাণি সহায়তা প্রোন্ করা র্ায় গ্রসশিষণয় স্কভল কেথী এিং শন্রাপিা কেথীণেরণক প্রশিক্ষে গ্রেণি, এিং এণত
অন্তিভথক্ত, শিণিষ চাশহোর্ভ ক্ত শিক্ষার্থীণের অর্িা োশরদ্র িা সশহংসতার কারণে আতংকেস্তণের উন্নত সহায়তা প্রোন্ করা। শকেভ স্কভণলর প্রশিক্ষে
োড়াও িাড়শত শরণসাণসথর চাশহো র্াকণি গ্রসশি অন্ভ িািন্ কণর, শন্উ ইয়কথ শসশি শিণিষিাণি উচ্চ-চাশহোসম্পন্ন স্কভলগুণলাণত িৃ ঙ্খলার প্রগশতিীল
িারাগুণলা িাস্তিায়ণন্ প্রণর্াজন্ীয় শন্ণয়াগ সংক্রান্ত সহায়তা প্রোন্ করণি। আেরা একইসাণর্ স্কভল পশরণিি এিং শন্রাপিার উন্নশত সািণন্
স্থান্ীয় এিং জাতীয় েণডল গণড় তভলণিা। এইিাণি, শন্উ ইয়কথ শসশি স্কভল শন্রাপিা িৃ শদ্ধ অিযাহত রাখণত িৃ ঙ্খলা রক্ষার উপায় শহণিণি
সাসণপন্িণন্র িযিহার হ্রাস করণি এিং গ্রোিখাণিা স্কভল অসোচরণের জন্য সেন্ জাশর এিং গ্রেপ্তাণরর িযিহার তভণল গ্রন্ণি।
শন্উ ইয়কথ শসশি গ্রকান্ বিষেয গ্রেণন্ গ্রন্য় ন্া এিং প্রকৃত অর্িা িারোকৃত জাশত, িেথ, কৃশি, জাশতগত পশরচয়, জাতীয় সূ ত্র, শিণেশিে,
ন্াগশরকে/অশিিাসন্গত অিস্থা, প্রশতিশিে, িয়স, গ্রর্ৌন্ পেন্দ, শলঙ্গ (পভরুষে/ন্ারীে), বলশঙ্গক পশরচয়, গ্রর্ৌন্ অশিিযশক্ত অর্িা ওজণন্র
শিশিণত শিক্ষার্থীণের িৃ ঙ্খলাজশন্ত শিষণয় সেন্বয়হীন্তা এিং বিষেয েূ রীকরণে সকল উপায়গুণলা িযিহার করণি।
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িূশেকা

একশি শন্রাপে এিং ের্থাোিীল স্কভল কশেউশন্শি প্রশতষ্ঠা এিং গ্রসিার সংরক্ষে স্কভণল শিক্ষার্থীরা কীিাণি আচরে কণর, গ্রসশিষণয় প্রিান্ িূ শেকা
রাণখ। ইশতিাচক শিক্ষার্থী আচরে উন্নীত করণত, স্কভল কশেউশন্শির সকল সেসযণক—শিক্ষার্থী, কেথী ও শপতাোতাগে—েহেণর্াগয আচরেোলা,
র্া সি শিক্ষার্থীর গ্রেণন্ চলা প্রতযাশিত, এিং এসি শন্য়েকান্ভ ন্ লঙ্ঘণন্র গ্রোকাণিলায় গৃ হীত িযিস্থা জান্ণত ও িভ ঝণত হণি।
শিক্ষার্থীণের সাণর্ এসি আচরণের োন্েণ্ড, K-12 শিক্ষার্থীর অশিকার এিং োয়িদ্ধতার শিল
(https://www.schools.nyc.gov/StudentRights), এিং NYCDOE ইন্টারণন্ণির েহেণর্াগয িযিহার ও সভ রক্ষা ন্ীশত (IAUSP)
(https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/internet-acceptable-use-policy) পর্থাণলাচন্া করণত স্কভলগুণলার
সেয় আলাো কণর রাখা গুরুেপূ ে।থ এই পর্থাণলাচন্া িয়স উপর্ভ ক্ত হওয়া উশচত র্াণত সকল শিক্ষার্থী তারা গ্রর্খাণন্ই র্াকভক ন্া গ্রকন্
NYCDOE-এর ইন্টারণন্ি শসণটণে প্রণিি এিং িযিহাণরর সেয়সহ স্কভণল র্াকাকাণল তাণের কাণে প্রতযাশিত আচরে কী গ্রসশি জাণন্ এিং
গ্রিাণঝ। এশি শিণিষিাণি গুরুেপূ েথ র্খন্ আশলথ চাইল্ডহুড গ্রেণড শিক্ষার্থীরা আচরে এিং তার জন্য প্রশতশিিান্ িভ ঝণত তাণের গ্রিণড় ওঠার
পর্থাণয় র্াণক তখন্ তাণের সাণর্ কাজ করা হয়। িয়স র্াই গ্রহাক ন্া গ্রকন্, সকল শিক্ষার্থী স্কভল কশেউশন্শির প্রতযািার আণলাচন্ায় সংশিি হণি
এিং তাণের আচরণের জন্য ক্লাসরুণের “েূ ল ন্ীশত” বতশর করণত সশক্রয় অংিেহে করণি।
সেিাণি, গুরুেপূ েথ শিষয় হণলা, সকল স্কভল শিক্ষক এিং কেথীণক অিিযই স্পি এিং সেশন্বত আচরেগত প্রতযািা শন্শিতকরে করণত হণি র্া
শন্রাপে, শন্য়ে-োশিক, এিং ের্থাোপূ েথ স্কভল কশেউশন্শির িারা গণড় গ্রতাণল। স্কভণলর শিক্ষক এিং কেথীগে শিক্ষার্থী আচরে সংক্রান্ত গ্রকান্
সোিান্ প্রোণন্ অিিযই েৃ ঢ়, শন্রণপক্ষ এিং সেশন্বত র্াকণিন্ র্া শিক্ষার্থীণেরণক তাণের িূ ল গ্রর্ণক শিক্ষালাণি সক্ষে কণর এিং তাণের
অসোচরণের জন্য োয়িদ্ধ রাণখ।
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অংিীোর শহণিণি শপতাোতা

*ণন্াি: এই ন্শর্ণত “পযাণরন্ট” িণব্দর দ্বারা গ্রেণলণেণয়র শপতাোতা িা অশিিািক, শকংিা অন্য গ্রর্ িযশক্তর সাণর্ শিক্ষার্থীর শপতাোতাসূ লি িা
তত্ত্বািিান্েভলক সম্পকথ রণয়ণে, এেন্ িযশক্তণক গ্রিাঝায়। জন্ম িা েিক শপতাোতা, সৎ শপতাোতা, আইন্ দ্বারা শন্র্ভ ক্ত অশিিািক, পালক
শপতাোতা, এিং িতথোণন্ স্বভণল পড়ণে এেন্ সন্তাণন্র সাণর্ “শপতাোতার সম্পণকথ আিদ্ধ িযশক্ত”। “শপতাোতার সম্পণকথ আিদ্ধ িযশক্ত" দ্বারা
এেন্ গ্রকান্ িযশক্তণক িভ ঝান্ হয়, শর্শন্ শপতাোতার েৃ তভয, কারােণ্ড, োন্শসক অসভ স্থতা, গ্রটণির িাইণর অিস্থান্, সন্তান্ণক পশরতযাগ করা িা
এরকে অন্য গ্রকান্ কারণে সন্তাণন্র কাণে শপতাোতা িা অশিিািক উপশস্থত ন্া র্াকায় তার োশয়ে েহে কণরণেন্।
স্কভলগুণলাণক সভ রশক্ষত রাখার জন্য শিক্ষার্থী, শপতাোতা, এিং স্কভল টািণের সিার একশি িূ শেকা রণয়ণে এিং এই লক্ষয অজথণন্ তারা অিিযই
একসাণর্ কাজ করণি। স্কভল-কেথীণের োশয়ে শপতাোতাণক তাণের সন্তাণন্র আচরে সম্পণকথ অিশহত রাখা এিং গ্রকান্ সেসযা হণল তার
সোিাণন্ শপতাোতাণেরণক অংিীোর শহণিণি শন্ণয়াশজত করা। শপতাোতাণের সাণর্ গ্রর্াগাণর্াণগর েণিয অন্তিভথক্ত হণত পাণর গ্রিাণন্ গ্রর্াগাণর্াগ,
সিরীণর গ্রেখা করা, এিং শচশঠর োিযণে গ্রর্াগাণর্াগ, তণি তা এণতই সীোিদ্ধ ন্য়। একশি শন্রাপে এিং সহায়ক স্কভল পশরণিি গণড় তভলণত
শপতাোতাগে র্াণত সশক্রয় এিং সংশিি অংিীোর হণত সক্ষে, উৎসাশহত ও সহায়তাপ্রাপ্ত হণত পাণরন্, গ্রসিা শন্শিত করণত, তাণের অিিযই
িৃ ঙ্খলা শিশির সাণর্ পশরশচত হণত হণি। স্কভলগুণলাণক সভ পাশরি করা হয় শন্ম্নশলশখত সহায়তাগুণলা প্রোন্ করণত:




স্কভল কেথকতথারা এই ন্শর্র তর্য শিক্ষার্থী, কেথচারী এিং শপতাোতাণেরণক জান্ান্র জন্য োয়িদ্ধ র্াকণিন্। শিশিশি গ্রিাঝা এিং
শিক্ষার্থীণের সাোশজক-োন্শসক গ্রিণড় ওঠায় সহায়তা প্রোণন্ স্কভল কীিাণি শপতাোতাণের সাণর্ সিণচণয় িাণলা কাজ করণত পাণর
গ্রসসি শিষণয়র উপর শপতাোতাণের জন্য কেথিালা প্রোন্ করণত স্কভলগুশলণক উৎসাশহত করা হয়।
শিক্ষাশিেগণের োশয়ে শপতাোতাণক তাণের সন্তাণন্র আচরে সম্পণকথ অিশহত রাখা এিং স্কভল ও সোণজ সািণলযর জন্য প্রণয়াজন্ীয়
েক্ষতা শিক্ষার্থীণেরণক েণিয লালন্ করা। শপতাোতাণক তাণের সন্তাণন্র শিক্ষকণের এিং অন্য স্কভল কেথীণের সাণর্ ঐসি শিষণয়
আণলাচন্ায় উৎসাশহত করা হয় গ্রর্গুশল শিক্ষার্থীর আচরেণক প্রিাশিত কণর এিং র্া শিক্ষার্থীর সাণর্ কাজ করাণত কার্থকরী হয়
এেন্ সি গ্রকৌিল।

স্কভল এিং িাশড়র েণিয অর্থিহ পরােিথ এিং গ্রর্াগাণর্াগ র্াকা গুরুেপূ েথ। গ্রকান্ শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াণগর প্রণয়াজন্ হণল স্কভলগুশলণক
অিিযই গ্রোিাষ এিং অন্ভ িাে পশরণষিার িযিস্থা করণত হণি। শপ্রশেপযাল অর্িা তার োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত, স্কভল কাউণেলর, শিক্ষার্থীর
শপতাোতা, এিং শিক্ষার্থীর শিক্ষকণের েণিয এক িা একাশিক জন্ কতৃথক গাইণডে কন্িাণরণে উপশস্থত র্াকা শপতাোতার েতােতণক
উৎসাশহত করার একশি কার্থকর উপায় এিং গ্রসশি র্খন্ র্র্ার্র্, তখন্ শিক্ষার্থীণেরণক সাণর্ শন্ণয়ই তা করা উশচত।
শিক্ষার্থী আচরণের জন্য গ্রর্সকল শপতাোতা সহায়তা এিং েিযস্থতাশিষণয় আণলাচন্া করণত আেহী তাণেরণক তাণের সন্তাণন্র স্কভণলর পযাণরন্ট
গ্রকাঅশডথণন্িরসহ প্রণয়াজন্ণিাণি আপন্ার শডশিক্ট অশিণসর িযাশেশল সাণপািথ গ্রকাঅশডথণন্িণরর গ্রর্াগর্াণর্াগ করণত হণি। আপন্ার স্কভল িা
শডশিণক্টর শন্শেথি িযশক্তর সাণর্ গ্রর্াগাণর্াণগর িযাপাণর তত্ত্বািিান্ লাণির এিং তাণের সাণর্ গ্রর্াগাণর্াণগর উপায়সেূ হ জান্ার জন্য শন্ণচর
ওণয়িণপজশি িযিহার করুন্: https://www.schools.nyc.gov/school-life/support/get-help ।
র্শে গ্রকান্ শিক্ষার্থী অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরণে সংশিি হয় র্া িৃ ঙ্খলা শিশির লঙ্ঘন্, শপ্রশেপযাল অর্িা তার োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অিিযই শিক্ষার্থীর
শপতাোতার কাণে গ্রস আচরণের শরণপািথ করণিন্। র্খন্ গ্রকান্ শিক্ষার্থী গ্রকান্ অপরাি কণরণে িণল শিশ্বাস হয়, গ্রসণক্ষণত্র অিিযই পভশলি ও
শপতাোতাণক জান্াণত হণি। আরও তণর্যর জন্য চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-412 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policiesfor-all/chancellors-regulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্।

উপশস্থশত

একজন্ শিক্ষার্থীর অযাকাণডশেক অেগশত এিং সািণলযর জন্য স্কভণল তার উপশস্থশত গুরুেপূ েথ। স্কভল কেথকতথাণের অিিযই শন্শিত করণত হণি
গ্রর্, গ্রর্সি শিক্ষার্থী শন্য়শেত অন্ভ পশস্থত র্াকণে, তাণের জন্য র্র্ার্র্ প্রণচিা, হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা রণয়ণে। স্কভল উপশস্থশতর অশিস অর্িা
শপউশপল পারণসান্াল কশেশিণক অন্ভ পশস্থশত, অন্ভ পশস্থণত অিযস্ততা, এিং/অর্িা স্কভল পালাণন্ার গ্রকসগুণলা পর্থাণলাচন্া করণত হণি এিং
উপশস্থশতর শিক্ষক, শডন্, গাইণডে কাউণেলর, শিক্ষক, গ্রসািযাল ওয়াকথার এিং অন্য স্কভল কেথীণের সংশিি কণর একশি সোিান্ গ্রির করণত
হণি।
স্কভল টািণের অিিযই প্রণয়াজন্ীয় সহায়তা শন্িথারে এিং র্র্ার্র্ পেণক্ষপ েহণের জন্য শিক্ষার্থী এিং শপতাোতার সাণর্ শেশলত হণত হণি,
এর অন্তিভথক্ত আণে: তত্ত্বািিান্েূ লক হস্তণক্ষপ, গাইণডে, পাশরিাশরক বিঠক, কাউণেশলংণয়র জন্য গ্ররিারাল, প্রাশতষ্ঠাশন্ক গ্রপ্রাোে পশরিতথন্,
চভশক্ত, এিং/অর্িা শিউিশরং িা আিিার-স্কভল কেথসূশচণত গ্ররিারাল, তণি তা এণতই সীোিদ্ধ ন্য়। শকেভ সংখযক প্রশতণরািেূ লক পশরণষিার
আেিথ(https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-services.page) NYC অযাডশেশন্ণিিন্ ির শচলণেে
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(শিশুকলযাে পশরণষিা) (https://www1.nyc.gov/site/acs/about/about.page) দ্বারা চভশক্তিদ্ধ কেভযশন্শি-ণিজড অগথযান্াইণজিন্গুণলা
প্রোন্ কণর। এসি শিকণল্পর সাণর্ পশরচয় র্াকণল পশরিার ও স্কভলগুণলাণক অন্ভ পশস্থশত সেসযার গ্রোকাণিলায় গ্রসসি প্রশতণরািেূ লক পশরণষিা
কীিাণি িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর, গ্রসিা িভ ঝণত সহায়তা কণর।
স্কভলগুণলা উপশস্থশতর একশি ন্ীশতোলা বতশর ও প্রকাণির জন্য োয়িদ্ধ র্া উপশস্থশতর োন্েণণ্ডর সভ শিিাসেূ হ সম্পণকথ জান্ায় এিং োজথন্াকৃত
শহণসণি শিণিশচত অন্ভ পশস্থশতর (শকংিা শিলশম্বত হওয়ার), প্রণয়াজন্ীয় ন্শর্ এিং গ্রোকাণিলার জন্য প্রণর্াজয িযিস্থার সংজ্ঞাও শস্থর করণি। আরও
তণর্যর জন্য চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-210 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellorsregulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্।
শুরুণত শিণর র্ান্

সোচাণর শিক্ষার্থীণের উৎসাহ প্রোন্

শিক্ষার্থীণের অযাকাণডশেক অেগশত এিং সতীর্থ ও প্রাপ্তিয়স্কণের সাণর্ তাণের সম্পণকথর উপর স্কভল সংস্কৃশত এিং পশরণিণির িযাপক প্রিাি
রণয়ণে। প্রণতযক স্কভল শিক্ষার্থীণক একশি সহায়ক পশরণিি প্রোণন্র লণক্ষয একশি উন্নত স্কভল আিহ এিং সংস্কৃশত বতশর করণি িণল প্রতযাশিত
গ্রর্খাণন্ শিক্ষার্থীরা গ্রলখাপড়ায় ও সাোশজক শেক শেণয় সেৃ দ্ধ হণয় গ্রিণড় উঠণি।
শিক্ষার্থীণের েণিয সোজেভখী আচরে লালন্ করণত স্কভলগুশল একশি সশক্রয় িূ শেকা রাখণি গ্রসশিই প্রতযাশিত। সাোশজক-োন্শসক শিক্ষণে একশি
স্কভল গ্রপ্রাোণের িািযতােূ লক প্রার্শেক উপাোন্ হণি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সিথজন্ীন্ সভ রক্ষা। কার্থকর সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষা
শিক্ষার্থীণেরণক শন্ম্নশলশখত শিষয়গুণলাসহ জীিন্র্াপণন্ প্রণয়াজন্ীয় গ্রেৌশলক েক্ষতাসেূ হ গ্রিখায় সহায়তা গ্রেয়:






আণিগজশন্ত অন্ভ িূশত িন্াক্তকরে এিং িযিস্থােহে
র্ত্নিীলতা বতশর এিং অন্যণের িযাপাণর উণদ্বগ প্রকাি
ইশতিাচক সম্পকথ গণড় গ্রতালা
োশয়েিীল শসদ্ধান্ত েহে
গঠন্েূ লক এিং বন্শতকিাণি চযাণলশজং পশরশস্থশত গ্রোকাণিলা

আবেগজনিত অিু ভূনত
শিাক্তকরণ এেং েযেস্থাগ্রহণ

গঠিমূ লক এেং তিনতকভাবে
চযাবলনজং পনরনস্থনত
তমাকাবেলা

যত্নশীলতা ততনর এেং
অিযবের েযাপাবর উবেগ
প্রকাশ

ইনতোচক সম্পকক গবে
ততালা

োনিত্বশীল নসদ্ধান্ত গ্রহণ

শিক্ষার্থীরা র্খন্ এইসি েক্ষতা গণড় গ্রতাণল, তখন্ সতীর্থণের সাণর্ তাণের সম্পণকথ আরও ইশতিাচক অশিজ্ঞতা হয়, সাোশজক আচরণে তারা
আরও গঠন্েূ লক সংশিি হয় এিং অসোচরণে জশড়ণয় পড়ার সম্ভািন্া কণে আণস।
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র্র্ার্র্ সহায়তা প্রোণন্র সভ ণর্াগ আণে এিং স্কভলশি গঠন্েূ লক শন্য়েিৃ ঙ্খলা িাস্তিায়ন্ করণে, গ্রসিা শন্শিত করার জন্য একশি িহুস্তর-শিশিি
সহায়তা িযিস্থা (MTSS) প্রশতষ্ঠা করা গুরুেপূ েথ। MTSS একশি সােেীক িযিস্থা র্া সকল শিক্ষার্থীণের পরীক্ষা কণর এিং প্রণয়াজন্ অন্ভ র্ায়ী
লক্ষযাশিেভখী হস্তণক্ষপ প্রোন্ কণর। এ সহায়তার লক্ষয হণলা ন্েন্ীয়তা ও সোজেভখী েক্ষতা িৃ শদ্ধ করা র্া ক্লাসরুণে ও সিথত্র শিক্ষার্থীণের
সািলযণক গ্রজারোর করণত প্রণয়াজন্।
শিক্ষণে িযাঘাত ঘিায় এেন্ অন্ভ পর্ভ ক্ত শিক্ষার্থী আচরণে িযিস্থা েহণের োশয়েও স্কভল কেথী সেসযগণের। প্রিাসক, শিক্ষকেণ্ডলী, কাউশেলর
এিং অন্যান্য স্কভল কেথচারীগে প্রশতিিী শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীণক হস্তণক্ষপ ও শন্ণরাি গ্রকৌিণলর সাণর্ সংশিি করণিন্ এিং গ্রকৌিলসেূ হ
শন্ণয় শিক্ষার্থী ও শপতাোতাণের সাণর্ আণলাচন্া করণিন্ গ্রসশিই প্রতযাশিত। আচরেগত সেসযা িৃ শদ্ধ গ্ররাি ও হস্তণক্ষপ সম্পণকথ আরও তণর্যর
জন্য অন্ভ েহ কণর চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-411 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellorsregulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্।
র্শে, কখন্ও স্কভল কেথকতথাগে েণন্ কণরন্ গ্রর্ গ্রকান্ শিক্ষার্থীর সেসযার কারে তার প্রশতিশিতা র্ার জন্য তার গ্রস্পিাল এডভণকিন্ সাশিথস
প্রণয়াজন্, তাহণল শিক্ষার্থীণক অশিলণম্ব কশেশি অন্ গ্রস্পিাল এডভণকিণন্ (CSE; https://www.schools.nyc.gov/specialeducation/help/committees-on-special-education)-এ সভ পাশরি করা উশচত। প্রশতিশিতার্ভ ক্ত শিক্ষার্থীণের িাড়শত সভ রক্ষার জন্য 21–
22 পৃ ষ্ঠাও গ্রেখভন্।
ইশতিাচক স্কভল সংস্কৃশত গণড় তভলণত শিক্ষার্থী সংশিিতা একশি অশিণেেয অংি র্া শিক্ষার্থীণের সাোশজক-োন্শসক গ্রিণড় ওঠা এিং
অযাকাণডশেক অজথন্ণক এশগণয় গ্রন্য়। শিক্ষার্থীণের িহুশিি গঠন্েূ লক সাোশজক কেথকাণণ্ড অংিেহণের সভ ণর্াগ প্রোন্ এিং একই সাণর্ র্ত্নিীল
িিণন্ আিদ্ধ কণর, সহায়তাপ্রোন্কারী প্রাপ্তিয়স্কগে গ্রন্শতিাচক আচরে প্রশতণরাি করণত পাণরন্। এর শকেভ উোহরণের েণিয আণে:





শচন্তা-িািন্া এিং উণদ্বগ গ্রিয়ার করায় অর্থিহ সভ ণর্াগ এিং স্কভলশিশিক প্রণচিায় অংিেহে (ণর্েন্, টভণডন্ট গিন্থণেন্ট, শন্য়শেত
অন্ভ শষ্ঠত শিক্ষার্থী গ্রিারাে; স্কভলশিশিক কশেউশন্শি পশরণষিা প্রণজক্ট, ইতযাশে);
শিক্ষার্থী গ্রন্তৃে গণড় গ্রতালা;
আিিারস্কভল সহ-পাঠযক্রে কেথকাণ্ড (ণর্েন্, টভণডন্ট ক্লাি, এর অন্তিভথক্ত গ্রখলািভ লা সম্পশকথত ক্লাি ও শিে; পশরণষিা প্রশতষ্ঠান্,
ইতযাশে);
শিশিন্ন অযাকাণডশেক এিং সহ-পাঠযক্রে শিষণয় শিক্ষার্থীণের সািণলযর পর্থায়ক্রশেক স্বীকৃশত;

এ িরণন্র সভ ণর্াগ, এিং এর সাণর্ শন্ণরাি ও হস্তণক্ষপ সহায়তার একশি সােশেক গাইণডে কেথসূশচ র্ভ ক্ত কণর, শিক্ষার্থীণের অশিজ্ঞতা, গ্রকৌিল
ও েক্ষতা, এিং গ্রিণড় উঠার জন্য গ্রর্ সহায়তা প্রোন্ আিশিযক।
শুরুণত শিণর র্ান্
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K–12 শপতাোতার অশিকার এিং োয়িদ্ধতার শিল

দ্রিিয: K–12 শপতাোতার অশিকার এিং োয়িদ্ধতার শিল অন্লাইণন্ https://www.schools.nyc.gov/StudentRights ওণয়িণপণজ
গ্রপাট করা আণে।

সূ চন্া

শন্উ ইয়কথ শসশি পািশলক স্কভলগুণলা চায় শিক্ষার্থী, শপতাোতা এিং স্কভলকেথীণের েণিয একশি পারস্পশরক ের্থাোণিাণির চচথা গ্রহাক। স্কভল
কেভযশন্শির শিতণর এিং িাইণর শিক্ষার্থীণেরণক শিশিন্ন কেথকাণ্ড এিং কেথসূশচণত সশিিকরেও শসশি স্কভলগুণলার লক্ষয, র্া ন্াগশরক োশয়ে এিং
কেভযশন্শি পশরণষিার উপর গ্রজার গ্রেয়। আোণের স্কভল কেভযশন্শির সকল সেণসযর সহণর্াশগতায়, সেৃ দ্ধ শিক্ষে অশিজ্ঞতা উপণিাণগর পািাপাশি
শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় গ্রশ্রষ্ঠে অজথন্ করণি গ্রসশিই প্রতযাশিত। বিশচত্রপূ েথ সোণজ িলপ্রসভ ন্াগশরক হণত র্খন্ শিক্ষার্থীরা সণচি তখন্ এই ন্শর্শি
তাণের জন্য একশি শন্ণেথশিকা শহণিণি কাজ করণি।

I.

পািশলক স্কভণল শি শিক্ষালাণির অশিকার

পািশলক স্কভণল শি শিক্ষালাণির অশিকার সকল শিক্ষার্থীর জন্য একশি শন্িয়তার্ভ ক্ত গ্রেৌশলক “শিক্ষার্থী অশিকার”। শিক্ষার্থীণের অশিকার
আণে:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

আইন্ অন্ভ র্ায়ী শিক্ষার্থীর শকন্ডারগাণিথন্ গ্রর্ণক 21 িের িয়স পর্থন্ত স্কভণল পড়া এিং শি পািশলক স্কভল শিক্ষা েহে অর্িা হাই স্কভল শডণপ্ল্াো
অজথণন্র, গ্রর্শিই প্রর্ণে আসভ ক, অশিকার রণয়ণে; গ্রর্সকল শিক্ষার্থী িহুিাষা শিক্ষার্থীর গ্রর্াগযতা লাি কণরণে তাণের শদ্বিাষী শিক্ষা অর্িা শদ্বতীয়
িাষা শহণিণি ইংণরশজর কেথসূশচণত অংিেহণের আশিকার আণে র্া আইন্ দ্বারা সংরশক্ষত; আইন্ অন্ভ র্ায়ী 3 গ্রর্ণক 21 িের িয়স পর্থন্ত সকল
প্রশতিিী শিক্ষার্থী র্ারা শিণিষ শিক্ষার চাশহো আণে িণল িন্াক্ত হণয়ণে তাণের শি-ণত উপর্ভ ক্ত পািশলক স্কভল শিক্ষা লাণির অশিকার আণে;
শিক্ষার্থী সভ রশক্ষত এিং সহায়ক শিক্ষে পশরণিি লাি করণি, বিষেয, হয়রাশন্, িভ শলইং এিং সংকীেথতােভক্ত অিস্থায় গ্ররণড় উঠণি, এিং র্শে গ্রস েণন্
কণর গ্রর্, এ িরণন্র গ্রকান্ আচরণের গ্রস একজন্ শিকার, গ্রসণক্ষণত্র তার অশিণর্াগ োণয়র করার অশিকার র্াকণি (চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-830,
A-831, A-832, A-420, এিং A-421 https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellorsregulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্);
তাণের প্রকৃত িা অন্ভ শেত িয়স, জাশতণগাষ্ঠী, শিশ্বাস, িেথ, শলঙ্গ, বলশঙ্গক পশরশচশত (এর অন্তিভথক্ত আণে তাণের বলশঙ্গক পশরশচশতর সাণর্ সােজসয
গ্ররণখ িার্রুে ও লকার রুে িযিহার করা, এিং তাণের বলশঙ্গক পশরশচশতর সাণর্ সােজসযপূ েথ ন্াণে ও সিথন্াণে আখযাশয়ত হওয়া), বলশঙ্গক
অশিিযশক্ত, িেথ, জাশতগত উৎস, ন্াগশরকে/অশিিাসণন্র অিস্থা (টযািাস), ওজন্, গ্রর্ৌন্ পেন্দ, িারীশরক এিং/অর্িা োন্শসক অিস্তা, প্রশতিশিে,
বিিাশহক অিস্থা, এিং রাজনন্শতক শিশ্বাস শন্শিথণিণষ অন্যণের কাে গ্রর্ণক গ্রসৌজন্য ও ের্থাো লাি কর;
স্কভল িেণরর প্রর্ে শেণক অর্িা স্কভণল িশতথ হিার পর স্কভল িের চলাকাণল স্কভণলর ন্ীশতোলা এিং প্রশক্রয়াসেূ ণহর শলশখত একশি কশপ পাণি র্ার
অন্তিভথক্ত আণে শিক্ষার্থীর শিক্ষণে সহায়তার জন্য শসশিশিশিক আচরেগত প্রতযািা (িৃ ঙ্খলাশিশিসহ; https://www.schools.nyc.gov/DCode)
এিং শন্উ ইয়কথ শসশি শডপািথণেন্ট অি এডভণকিণন্র (NYCDOE) K–12 শিক্ষার্থীণের অশিকার এিং োয়িদ্ধতার শিল
(https://www.schools.nyc.gov/StudentRights) লাি করণিন্;
গ্রকাসথ এিং পরীক্ষাসেূ হসহ শডণপ্ল্াোর িতথ সম্পণকথ এিং এসি িতথ পূ রণের জন্য লিয সহায়তার তর্য অিশহত হণি;
িািযতােূ লক স্বাস্থযগত, জ্ঞান্াত্মক এিং িাষা শিষয়ক িাোইণয়র পরীক্ষা সম্পণকথ অিগত হণি;
স্কভণল গ্রর্সি গ্রকাসথ এিং কেথসূশচ রণয়ণে গ্রসগুশল সম্পণকথ জান্ণি এিং ঐশেক গ্রকাসথ িাোইণয় েতােত প্রকাণির সভ ণর্াগ লাি করণি;
গ্রপিাগত শিক্ষা লাি করণি;
স্কভল প্রেি প্রণতযক শিষয় এিং/অর্িা গ্রকাণসথর গ্রেশডংণয়র োপকাশঠ সম্পণকথ জান্ণি এিং প্রশতশষ্ঠত োপকাশঠর শিশিণত সম্পাশেত স্কভণলর কাণজর
জন্য গ্রেড লাি করণি;
শিক্ষা সংক্রান্ত অেগশতর কর্া জান্ণি এিং অেগশতর আন্ভ ষ্ঠাশন্ক ও অন্ান্ভ ষ্ঠাশন্ক উিয় েূ লযায়ণন্র পর্থায়িৃ ি শরণপািথ পাণি;
গ্রকান্ গ্রেণড আিার র্াকার আিংকা আণে শকন্া অর্িা গ্রকান্ গ্রকাণসথ অকৃতকার্থ হণল তা সেয়সেণয় জাশন্ণয় গ্রেয়া হণি;
গ্রকান্ গ্রেণড পভন্রায় গ্রর্ণক গ্রগণল অর্িা গ্রিল গ্রেড গ্রপণল গ্রস িযাপাণর গ্রর্ আশপণলর অশিকার আণে গ্রসশি জাশন্ণয় গ্রেয়া হণি;
স্কভল শসণটে কতৃ থক সংরশক্ষত শিক্ষার্থী গ্ররকডথ শন্য়ন্ত্রণে গ্রগাপন্ীয়তা রক্ষা;
উচ্চ শিক্ষা প্রশতষ্ঠান্ এিং/অর্িা শেশলিাশর শন্ণয়াগোতাণের কাণে তাণের গ্রর্াগাণর্াণগর তর্য প্রকাি ন্া করার অন্ভ ণরাি করা িা শপতাোতা কতৃ থক
অন্ভ ণরাি জান্ান্; (শেশলিাশর সংস্থার কাণে কীিাণি শিক্ষাা্র্থী তর্য প্রকাি করা হণি গ্রসশি শন্িথারণে শিক্ষার্থী এিং শপতাোতার অশিকার সংরক্ষে,
গ্রর্সি স্কভল আেথড্ সাশিথণসস গ্রিাণকিন্াল অযাপশিশচউড িযািাশর (ASVAB) পশরচালন্া কণর, তারা শেশলিাশর শন্ণয়গোতাণের কাণে শিক্ষার্থী গ্রস্কার
প্রকাি করণি ন্া, র্শে ন্া উিয় শপতাোতা এিং শিক্ষার্থী তাণের শলশখত সম্মশত প্রোন্ কণর।)
িযশক্তগত, সাোশজক, শিক্ষা-সংক্রান্ত, গ্রপিাগত এিং িৃ শিেূ লক উন্নয়ণন্র জন্য গাইণডে, কাউণেশলং এিং পরােিথ লাি।
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II. েতপ্রকাি এিং িযশক্ত স্বািীন্তার অশিকার

শন্উ ইয়কথ শসশি শডপািথণেন্ট অি এডভণকিন্ কতৃথক প্রশতশষ্ঠত ন্ীশতোলা এিং পদ্ধশত অন্ভ র্ায়ী সকল শিক্ষার্থীর েত প্রকাি, গ্রকান্ কাণজ
সহায়তা প্রোন্, গ্রকান্ শিষণয় আণলাচন্ার জন্য সংগশঠত িা সেণিত হওয়া এিং িাশন্তপূ েথ ও োশয়েিীলিাণি গ্রসগুশলর সের্থণন্ শিণক্ষাি
প্রেিথণন্র অশিকার শন্শিত করা হণয়ণে। শিক্ষার্থীণের অশিকার আণে:
প্রশতশন্শিেিীল কাঠাণোর টভণডন্ট গিন্থণেন্ট সংগশঠত করা, প্রসার করা ও তাণত অংিেহে করা;
শিক্ষার্থী সংগঠন্, সাোশজক এিং শিক্ষা-সংক্রান্ত ক্লাি অর্িা শিে গঠন্, গ্রসগুশলর উন্নশত এিং তাণত অংিেহে এিং ইকভযয়াল অযাকণসস অযাণক্টর
িতথ অন্ভ র্ায়ী রাজনন্শতক, িেথীয় ও োিথশন্ক গ্রুণপ গ্রর্াগোন্ করা;
3. র্র্ার্র্ স্কভল-শিশিক কশেশিসেূ ণহ প্রশতশন্শিে করা র্া প্রণর্াজয হণল গ্রিািোণন্র অশিকারসহ শিক্ষা প্রশক্রয়াণক প্রিাশিত কণর;
4. োশয়েিীল সাংিাশেকতার পদ্ধশতসেূ ণহর সাণর্ সেশন্বত এিং আইন্সম্মত শিক্ষাশিষয়ক সেসযা-শন্িথর র্ভ শক্তসম্মত শিিান্ গ্রেণন্ স্কভল জীিন্ণক
প্রশতিশলত কণর এিং শিক্ষার্থীণের উণদ্বগ ও েতােত প্রকাণির সভ ণর্াগ গ্রেয় এেন্ স্কভল শন্উজণপপার এিং স্কভল শন্উজণলিার প্রকাণির সভ ণর্াগ;
5. স্কভল কতৃ থক প্রশতশষ্ঠত সেয়, স্থান্ এিং শিতরে পদ্ধশতর র্ভ শক্তসঙ্গত গাইডলাইন্ গ্রেণন্ স্কভল এলাকার েণিয শন্উজণপপার, সাশহতয অর্িা রাজন্ীশত
শিষয়ক শলিণলি শিশলর সভ ণর্াগ-এর অন্তিভথক্ত ইণলকট্র্শন্ক োিযণে প্রকাশিত সােেীও এিং এসি সােেী োন্হাশন্কর, অিালীন্, িযিসাশয়ক অর্িা
এেন্ হণি ন্া র্া স্কভণলর কাণজ িযাঘাত ঘিায়, উণেখণর্াগয শন্য়েিণঙ্গর কারে হয় অর্িা অণন্যর অশিকারণক খিথ কণর;
6. গ্রকান্ রাজনন্শতক অর্িা অন্য িরণন্র িািন্, িযাজ অর্িা আেথিযান্ড পরার অশিকার র্া োন্হাশন্কর, অিীল অর্িা স্কভণলর কাণজ িযাঘাত ঘিায়,
উণেখণর্াগয শন্য়েিণঙ্গর কারে হয় অর্িা অণন্যর অশিকারণক খিথ কণর এেন্ ন্য়;
7. স্কভল কতৃ থক প্রশতশষ্ঠত র্ভ শক্তসঙ্গত গাইডলাই গ্রেণন্ স্কভণলর শিতণর অর্িা স্কভল ওণর্িসাইণি িভ ণলশিন্ গ্রিাডথ গ্রপাট করা র্া অিিযই োন্হাশন্কর,
অিীল, িযিসাশয়ক অর্িা এেন্ হণি ন্া র্া স্কভণলর কাণজ িযাঘাত ঘিায়, উণেখণর্াগয শন্য়েিণঙ্গর কারে হয় অর্িা অণন্যর অশিকারণক খিথ কণর;
8. স্কভল ইউশন্িেথ শিষণয় NYCDOE-এর ন্ীশতর োপকাশঠ গ্রেণন্ এিং িেথীয় িািিারার সাণর্ সেশন্বত গ্ররণখ শিক্ষার্থীরা তাণের শন্জস্ব গ্রপািাক-আিাক
গ্রিণে গ্রন্য়ার সভ ণর্াগ পাণি শকন্তু তা অিিযই শিক্ষে এিং শিক্ষাোন্ প্রশক্রয়ার জন্য শিপজ্জন্ক অর্িা তাণত শিঘ্ন ঘিায় এেন্ হণি ন্া;
9. তারা িারীশরকিাণি এিং তাণের সণঙ্গ িহন্-করা সােেীর িযাপাণর শন্রাপে র্াকণি এিং গ্রসগুশল স্কভল প্রাঙ্গণে িযিহাণর উপর্ভ ক্ত গ্রর্ণকান্ শজশন্স
স্কভল শিশল্ডংণয় আন্ণত পারণি;
10. িরীর তোশিসহ তারা গ্রর্ণকান্ অণর্ৌশক্তক অর্িা বিষেযেূ লক তোশিেভক্ত র্াকণি;
11. িারীশরক িাশস্ত এিং িকাঝকােভক্ত র্াকণি (চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-420 এিং A-421; https://www.schools.nyc.gov/schoollife/policies-for-all/chancellors-regulations/volume-a-regulations অন্ভ র্ায়ী);
12. আন্ভ গণতযর িপণর্ অংিেহে অর্িা িপর্কাণল োাঁড়াণত অস্বীকৃশত জান্াণন্ার অশিকার।
1.
2.

III. ন্যায়শিচার লাণির অশিকার
এই ন্শর্ণত শন্িথাশরত অশিকারসেূ হ অন্ভ র্ায়ী প্রণতযক শিক্ষার্থীর ন্যার্য অশিকার আণে। শিক্ষার্থীণের অশিকার আণে:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

স্কভণলর িৃ ঙ্খলা শিশি (https://www.schools.nyc.gov/DCode) এিং প্রশিিান্ লাি করার;
গ্রকান্শি র্র্ার্র্ আচরে এিং গ্রকান্ িরণন্র আচরণের িণল িাশস্তশিিান্েূ লক পেণক্ষণপর িযিস্থা গ্রন্য়া হণত পাণর, গ্রসশি জান্ার;
তাণের আচরেগত িযাপাণর গ্রপিাজীিী কেথী সেসয কতৃ থক পরােিথ লাণির গ্রর্ণহতভ তা স্কভণল তাণের শিক্ষা এিং সেৃ শদ্ধণক িযাহত কণর;
শন্শেথি অপরাণির জন্য সম্ভািয কী িযিস্থা িা িল হণত পাণর তা জান্ার;
স্কভল শন্য়ে-কান্ভ ন্ িণঙ্গর অশিণর্াণগ িাশস্তশিিান্েূ লক িযিস্থার িণল গ্রর্েন্ তাণের শিক্ষক কতৃ থক ক্লাস গ্রর্ণক সাসণপন্ড অর্িা অপসারণের গ্রক্ষণত্র
আইন্ান্ভ গ প্রশক্রয়া অন্ভ সরণের অশিকার; প্রশতিিী শিক্ষার্থী অর্িা র্াণের “প্রশতিশিতা আণে িণল িরা হণয়ণে”, তাণের ইন্শডশিজভয়ালস উইর্
শডসঅযাশিশলশিস এডভণকিন্ অযাক্ট (IDEA) অন্ভ র্ায়ী সভ রক্ষা লাণির অশিকার;
স্কভল শন্য়ে-কান্ভ ন্ িণঙ্গর অশিণর্াণগ িাশস্তেূ লক িযিস্থা েহণে গ্রর্েন্ তাণের শিক্ষক কতৃ থক ক্লাস গ্রর্ণক সাসণপন্ড অর্িা অপসারণের গ্রক্ষণত্র
আইন্ান্ভ গ প্রশক্রয়া অন্ভ সরণের অশিকার; প্রশতিিী শিক্ষার্থী, 504 পশরকল্পন্া, র্াণের “প্রশতিশিতা আণে িণল িরা হণয়ণে” তাণের আইশডইএ-র
আইন্ অন্ভ র্ায়ী সভ রক্ষার অশিকার।
এই ন্শর্ণত িশেথত তণের অশিকার এিং োশয়ে অন্ভ র্ায়ী স্কভল কতৃ থপণক্ষর গৃ হীত িযিস্থা এিং শসদ্ধাণন্তর শিরুণদ্ধ আশপল প্রশক্রয়া সম্পণকথ জান্া;
গ্রকান্ কন্িাণরে অর্িা শুন্াশন্ণত শপতাোতা এিং/অর্িা প্রশতশন্শি সণঙ্গ আন্ার অশিকার;
গ্রর্সকল পশরশস্থশতণত পভশলি সংশিি হণয়ণে গ্রসখাণন্ স্কভল কেথীণের উপশস্থত রাখা।
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IV. 18 এিং তার অশিক িয়ণসর শিক্ষার্থীণের িাড়শত অশিকার

গ্রিডাণরল িযাশেশল এডভণকিন্াল রাইিস্ অযান্ড শপ্রণিশস অযাক্ট(“এিইআরশপএ”) গ্রর্সকল শিক্ষার্থীর িয়স ১৮ িের তাণেরণক শিক্ষা গ্ররকডথ
সম্পশকথত শিষণয় শকেভ শিণিষ অশিকার প্রোন্ কণর।
চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-820চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-820 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-forall/chancellors-regulations/volume-a-regulations)-এর িশেথত প্রশক্রয়া অন্ভ র্ায়ী 18 এিং তার অশিক িয়সী শিক্ষার্থীণের
তাণের শন্জস্ব শিক্ষা গ্ররকডথ গ্রেখার অন্ভ ণরাি জান্াণন্া, িা তা গ্রেখার, এিং পর্থাণলাচন্া করার অশিকার আণে এিং গ্রসশি শন্উ ইয়কথ শসশি
শডপািথণেন্ট অি এডভণকিন্ (NYCDOE)-গ্রক শিক্ষার্থীর অন্ভ ণরাি পািার 45 শেণন্র েণিয করণত হণি।
চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-820 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellorsregulations/volume-a-regulations)-এ িশেথত প্রশক্রয়া অন্ভ র্ায়ী, 18 এিং তার অশিক িয়সী শিক্ষার্থীণের র্শে তারা েণন্ কণর
তাণের শন্জস্ব শিক্ষা গ্ররকণডথ িূ ল আণে, িা তা শিভ্রাশন্তকর, অর্িা গ্রসশি FERPA অন্ভ র্ায়ী তাণের গ্রগাপন্ীতার অশিকাণরর লঙ্ঘন্,
গ্রসণক্ষণত্র গ্রসশি পশরিতথণন্র অন্ভ ণরাি জান্াণন্ার অশিকার আণে।
18 এিং তার অশিক িয়সী শিক্ষার্থীণের তাণের শন্জস্ব শিক্ষা গ্ররকণডথ িন্াক্তণর্াগয গ্রর্সি িযশক্তগত তর্য আণে গ্রসগুশল প্রকাণি
সম্মশতোণন্র অশিকার আণে, এর িযশতক্রে শকেভ শন্শেথি গ্রক্ষত্র র্খন্ FERPA সম্মশত োড়াই তা প্রকাণির অন্ভ েশত প্রোন্ কণর, এর
অন্তিভথক্ত:


গ্রকান্ স্কভল কতৃথপণক্ষর কাণে শিক্ষা গ্ররকডথ প্রকাণির অশিকার র্া শতশন্ তার গ্রপিাগত োশয়ে পালণন্র জন্য প্রণয়াজন্ীয় েণন্ কণরন্।
স্কভল কতৃথপণক্ষর েণিয অন্তিভথক্ত আণে NYCDOE-গ্রত চাকশররত িযশক্তিগথ (ণর্েন্ প্রিাসক, শিক্ষক, অন্যান্য ইন্িাক্টর, অর্িা সহায়ক
কেথী সেসয), এোড়া NYCDOE-এর শন্ণয়াশজত এেন্ সি িযশক্ত র্াণেরণক পশরণষিাোন্ অর্িা কাণজর জন্য শডপািথণেন্ট শন্ণয়াশজত
কণরণে র্া অন্যর্ায় শডপািথণেন্ট তার শন্জস্ব কেথী দ্বারা করাণতা (ণর্েন্ এণজন্ট, কন্ট্রাক্টর এিং কন্সালিযান্ট), এিং এডভণকিন্
গ্ররকণডথ িযশক্তগত িন্াক্তণর্াগয তর্য িযিহার এিং রক্ষোণিক্ষণে NYCDOE-এর গ্রর্সি িযশক্ত সরাসশর জশড়ত।



অন্ভ ণরািক্রণে, অন্য স্কভল শডশিণক্টর কতৃথপণক্ষর কাণে গ্ররকডথ প্রকাণির অশিকার গ্রর্খাণন্ শিক্ষার্থী িশতথ হিার গ্রচিা করণে, িশতথর
পশরকল্পন্া করণে, অর্িা ইণতােণিয িশতথ হণয়ণে এিং র্শে প্রকাণির অশিকাণরর উণেিয শিক্ষার্থীর িশতথ অর্িা িেশলর জন্য হয়।



অন্যান্য িযশতক্রেসেূ হ র্া িযশক্তগত সন্াক্তকারী তর্য অন্ভ েশত িযশতণরণক প্রকাণির অন্ভ ণোেন্ গ্রেয়, গ্রসগুণলার েণিয শন্শেথি শকেভ িরন্
হণলা:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

সরকাশর প্রশতষ্ঠাণন্র অন্ভ ণোশেত প্রশতশন্শিণের এিং অশডি, েূ লযায়ন্, শকংিা অন্যান্য শন্শেথি কেথকাণণ্ডর সাণর্ সংশিি কেথকতথাণের কাণে;
শিক্ষার্থী আণিেন্ কণরণে িা অজথন্ কণরণে, এেন্ গ্রকান্ িাইন্যান্শিয়াল এইড-এর সাণর্ সম্পকথর্ভক্ত শিষণয়;
NYCDOE-এর জন্য িা পণক্ষ গ্রকান্ গণিষো পশরচালন্কারী প্রশতষ্ঠাণন্র কাণে;
কৃশতণের স্বীকৃশত প্রোন্কারী প্রশতষ্ঠাণন্র কাণে র্াণত তারা স্বীকৃশত প্রোন্েূ লক কাজ পশরচালন্া করণত পাণর;
18 এিং অশিক িয়স্ক শিক্ষার্থীণের শপতাোতাণের কাণে র্শে শিক্ষার্থী ইন্টারন্যাল গ্ররশিশন্উ সাশিথস (IRS)-এর কাণে িযাি-সংক্রান্ত শেক
শেণয় শন্িথরিীল হয়;
আোলণতর হুকভে িা আইশন্ সশপন্া প্রশতপালন্ করণত;
জরুশর স্বাস্থয ও শন্রাপিার সাণর্ সংর্ভ ক্ত উপর্ভ ক্ত কেথকতথার কাণে; এিং
“শন্ণেথশিকা তর্য" শহণসণি NYCDOE গ্রশ্রশেিভক্ত কণরণে গ্রর্সি তর্যণক। এই িরণন্র অশিকাংি প্রকাণির জন্য শন্শেথি িাড়শত গ্রকান্ িতথ
এিং সীোিদ্ধতা আণে। এগুশল সম্পশকথত আরও তণর্যর জন্য অন্ভ েহ কণর FERPA এিং চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-820 গ্রেখভন্।
(https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellors-regulations/volume-a-regulations)

গ্রেখভন্।

এিইআরশপএ-র িতথ অন্ভ র্ায়ী স্কভলগুণলা কতৃথক সংরশক্ষত এসি িযশক্তগত িন্াক্তণর্াগয তর্য সম্মশত োড়া প্রকাণির সেয় ১৮ এিং তার
অশিক িয়সী শিক্ষার্থীণের এইসি প্রকাণির গ্ররকডথ গ্রেখা এিং পর্থাণলাচন্ার অশিকার আণে। এোড়া, স্কভল কতৃথপণক্ষর কাণে প্রকাি, গ্রকান্
শিচাশরক শন্ণেথি োন্া অর্িা আইন্শসদ্ধ সেন্ জাশর সম্পশকথত প্রকাি, শন্ণেথশিকা তণর্যর জন্য প্রকাি, এিং শপতাোতার কাণে প্রকাি
অর্িা ১৮ এিং তার অশিক িয়সী শিক্ষার্থীর কাণে প্রকাণির জন্য স্কভলগুণলার গ্ররকডথ রাখার গ্রকান্ িািযিািকতা ন্াই।

9

NYCDOE FERPA-এর িতথ োন্ণত িযর্থ হণয়ণে এেন্ গ্রিাি হণল 18 এিং তার অশিক িয়সী শিক্ষার্থীণের US শডপািথণেন্ট অি
এডভণকিণন্র কাণে অশিণর্াগ োণয়ণরর অশিকার আণে। গ্রর্ অশিসশি FERPA পশরচালন্া কণর তার ন্াে এিং শঠকান্া:
Family Policy Compliance Office (িযাশেশল পশলশস কেপ্ল্াণয়ে অশিস)
NYC শডপািথণেন্ট অি এডভণকিন্
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5920
গ্রিান্: 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327)

V. শিক্ষার্থীর োশয়ে

প্রশতশি শিক্ষার্থীর কাে গ্রর্ণক োশয়েিীল আচরে এ ন্শর্র অন্তিভথক্ত সকল অশিকাণরর িযাপাণর সহায়তা গ্রেয়। এইসি োশয়ণের গ্রকান্
গ্রকান্শির লঙ্ঘন্ িৃ ঙ্খলা শিশি (https://www.schools.nyc.gov/DCode) অন্ভ র্ায়ী, িাশস্তেূ লক িযিস্থার পশরশস্থশত সৃ শি করণত পাণর।
অশিকার প্রণর্াণগর পািাপাশি পূ েথ োশয়েেহে শিক্ষার্থীগেণক শন্ণজণেরণক এিং সোজণক পশরণষিাোণন্র আরও িৃ হির সভ ণর্াগ গ্রেণি।
শিক্ষার্থীণের োশয়ে হণলা:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

শন্য়শেত এিং সেয়-ণেণন্ স্কভণল উপশস্থত র্াকা এিং তাণের শিক্ষা শিষণয়র সকল অংণি সািলয অজথণন্র প্রণচিা করার;
র্র্ার্র্ উপকরেসহ ক্লাণসর জন্য প্রস্তুত র্াকা এিং সশঠকিাণি গ্রিিিভ ক ও অন্য স্কভল সােেী সংরক্ষণের;
ক্লাস এিং স্কভল শিশল্ডংণয় প্রণিি এিং গ্রিশরণয় র্ািার সেয় স্কভণল শন্য়ে-কান্ভ ন্ অন্ভ সরে;
অস্ত্র, গ্রিআইশন্ োেকদ্রিয, শন্য়শন্ত্রত দ্রিয এিং অযালণকাহল েভক্ত স্কভল পশরণিি রক্ষায় সহায়তােণন্র;
শন্রাপে শিক্ষে পশরণিি িজায় র্াণক এিং শিক্ষণে অন্য শিক্ষার্থীর অশিকার লশঙ্ঘত ন্া হয়, এেন্ আচরে করার;
স্কভল কেভযশন্শির সেসযণের স্বাস্থয এিং কলযােণক শিপজ্জন্ক কণর গ্রতাণল, এেন্ শিষয় সম্পণকথ স্কভল কেথকতথাণের সাণর্ তর্য শিশন্েণয়র;
অন্যণের ের্থাো এিং সেতার প্রশত শ্রদ্ধািীল হওয়া এিং অণন্যর অশিকারণক ক্ষভন্ন অর্িা খিথ কণর এেন্ আচরে গ্রর্ণক শিরত র্াকা;
স্কভল সম্পশির প্রশত শ্রদ্ধা প্রেিথন্ এিং অণন্যর সােেীর প্রশত শ্রদ্ধািীল র্াকা, তা গ্রসগুণলা প্রাইণিি িা পািশলক সম্পশি র্াই গ্রহাক ন্া গ্রকন্;
প্রকৃত অর্িা অন্ভ শেত িয়স, জাশত, িেথীয় পশরচয়, িেথ, শলঙ্গ, শলঙ্গগত পশরচয়, শলঙ্গগত প্রকািিশঙ্গ, িেথ, জাতীয় সূ ত্র, ন্াগশরকে/অশিিাসন্গত
অিস্থা, ওজন্, গ্রর্ৌন্ অোশিকার, িারীশরক এিং/অর্িা োন্শসক অিস্থা, প্রশতিশিতা, বিিাশহক অিস্থা এিং রাজনন্শতক শিশ্বাস শিণিচন্ায় ন্া শন্ণয়
অন্যণের প্রশত শিিাচারসম্মত আচরে করণি এিং শ্রদ্ধািীল র্াকণি, এিং এইসি োপকাশঠর শিশিণত গ্রকান্ কিাক্ষ গ্রর্ণক শিরত র্াকণি;
শিক্ষার্থী এিং স্কভল কেথীণের প্রশত গ্রসৌজন্যেূ লক, শিশ্বস্ততা এিং সহণর্াশগতার আচরে গ্রেখাণি;
সভ ন্দর োন্শিক সম্পকথ উন্নয়ন্ এিং স্কভল কেভযশন্শির সেসযণের েণিয সহেশেথতার গ্রসতভ গণড় গ্রতালা;
দ্বন্দ্ব শন্রসণন্ অসাংঘশষথক পদ্ধশতর িযিহার করা;
টভণডন্ট গিন্থণেন্ট শন্িথাচণন্ অংিেহে এিং গ্রিািোন্;
সণিথাচ্চ সংশিিতা উৎসাশহত করণত টভণডন্ট গিন্থণেন্টণক একশি অর্থিহ আণলাচন্া-সিাস্থল কণর ইশতিাচক গ্রন্তৃ ে োন্;
িারীশরক, সাোশজক এিং সাংস্কৃশতক আেহ গ্রেিায় এিং শিক্ষার্থীণের চাশহো পূ রে কণর এেন্ প্রসাশরত পাঠযক্রে িশহথিূত কেথসূশচ বতশর কণর স্কভল
কেথীণের কাজ করা;
োশয়েিীল সাংিাশেকতার বন্শতক শিিান্ গ্রেণন্ চলা;
শস্পচ, রাইশিং, এিং প্রকাণির অন্য উপায়গুশলণত অিীল এিং োন্হাশন্কর গ্রর্াগাণর্াগ গ্রর্ণক শিরত র্াকা - এিং এর েণিয আণে ইণলকট্র্শন্ক
গ্রর্াগাণর্াগ, স্কভল কেভযশন্শির সাণর্ তাণের পারস্পশরক আোন্-প্রোন্;
কর্া িলায়, শলখায় এিং প্রকাণির অন্য োিযেগুশলণত শন্ণজণেরণক প্রকাি করা র্ার অন্তিভথক্ত ইণলক্ট্রশন্ক োিযে র্া সহণর্াশগতা িৃ শদ্ধ কণর এিং
শিক্ষা প্রশক্রয়ায় গ্রকান্ িযাঘাত ঘিায় ন্া;
িাশন্তপূ েথিাণি সেণিত হিার এিং অন্য গ্রর্সি শিক্ষার্থী অংিেহে করণত চায় ন্া তাণের শসদ্ধাণন্তর প্রশত সম্মান্ প্রেিথন্;
শুিভ শন্রাপে িযশক্তগত সােেী স্কভণল আন্ার অশিকার এিং র্া শিক্ষণে িযাঘাত সৃ শি কণর ন্া;
স্কভল শজেণন্শসয়াে, িরীর চচথার ক্লাস, লযাণিাণরিশর এিং ওয়াকথিণপ িযিহাণরর জন্য গ্রপািাক এিং কেথকাণণ্ডর গ্রর্ প্রশতশষ্ঠত গাইডলাইন্ আণে তা
অন্ভ সরে করার;
স্কভণলর িৃ ঙ্খলা শিশির (https://www.schools.nyc.gov/DCode) সাণর্ পশরশচত হওয়ার এিং স্কভণলর শন্য়ে-কান্ভ ন্ এিং শিশি-শিিান্ গ্রেণন্
চলার;
প্রশতশষ্ঠত স্কভল ন্ীশতোলা এিং শন্য়ে-কান্ভ ন্ গ্রেণন্ চলায় সহ-শিক্ষার্থীণেরণক উৎসাহোণন্ গ্রন্তৃ ে প্রোন্;
স্কভল-সম্পশকথত িযাপাণর শপতাোতাণের সজ্ঞাত রাখা, এর েণিয আণে স্কভণল শিক্ষার্থীর অেগশত, সাোশজক ও শিক্ষা শিষয়ক অন্ভ ষ্ঠান্, এিং
শপতাোতাণের কাণে গ্রপৌঁেভ ণন্ার জন্য স্কভল কেথীগে শিক্ষার্থীণের হাণত গ্রর্সি শচশঠপত্র গ্রেন্ গ্রসগুণলা গ্রর্ তারা গ্রপণয়ণেন্ গ্রসশিষয়শি শন্শিতকরে।

শুরুণত শিণর র্ান্
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অেগােী সহায়তার িাপ এিং িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা

শন্ণচ প্রেি সহায়তা এিং িৃ ঙ্খলার জন্য গৃ হীত িযিস্থার িাপ অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরণের একশি প্রগশতিীল প্রশক্রয়া প্রেিথন্ কণর। শিক্ষার্থী
অসোচরণের প্রশতশি ঘিন্া অিিযই শিন্ন শিন্নিাণি গ্রোকাণিলা করণত হণি। সকল গ্রক্ষণত্র, উপর্ভ ক্ত হস্তণক্ষপ এিং িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে
িাস্তিায়ণন্ অিিযই শিশিন্ন শিষয় শিণিচন্ায় শন্ণত হণি- এর অন্তিভথক্ত অসোচরণের প্রকৃশত এিং তা কতিা গুরুতর গ্রসশিষয়শি। শকেভ শকেভ
ঘিন্ায় স্কভণলর অিযন্তরীন্ িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত
পাণর। অন্য গ্রক্ষণত্র, গ্রকান্ শিক্ষার্থীর অসোচরণের জন্য সহায়তা ও হস্তণক্ষণপর সাণর্ সাণর্ একশি শন্শিি িা উণেখণর্াগয িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক
িযিস্থােহে আিশিযক শকংিা সিণচণয় র্র্ার্র্ হণত পাণর।
1.

অসোচরণে সহিতথী সহায়তা এিং িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে
র্খন্ গ্রকান্ শিক্ষার্থী অসোচরণে সম্পৃ ক্ত হয়, তখন্ প্রর্ভ ক্ত হণল িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থার সাণর্ সাণর্ তার অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরে সেসযা
সোিাণন্ এিং/অর্িা অন্তশন্থশহত চাশহো পূ রণের জন্য তাণক সহায়তাও প্রোন্ করা হয়। এর লক্ষয তার সাোশজক-োন্শসক গ্রিণড়
ওঠায় এিং সোজেভখী আচরে গণড় গ্রতালায় র্ত্নিান্ হওয়া এিং িশিষযত অসোচরে শন্িৃ শি।

2.

সকল শিক্ষার্থীর জন্য সিথজন্ীন্ প্রশতকার
ইশতিাচক শিক্ষার্থী আচরে িৃ শদ্ধ করণত স্কভল একশি সােশেক স্কভল পদ্ধশত েহে কণর। পাঠযক্রণে সাোশজক-আণিগজশন্ত শিক্ষে
অন্তিভথক্ত করা হণয়ণে। একশি সােশেক শিক্ষার্থী সহায়তার কেথসূশচ কার্থকর আণে গ্রস শিষয়শি শন্শিত করণত স্কভণলর টািগে
শন্য়শেত শেশলত হন্, এর অন্তিভথক্ত কাউণেশলং পশরণষিা, গাইণডে, সাোশজক-আণিগজশন্ত শিক্ষে, শিক্ষার্থী সংশিিতার সভ ণর্াগ, এিং
প্রশতণরাি এিং েিযস্থতার আচরেগত সহায়তা র্াণত সোজেভখী শিক্ষার্থী আচরে উৎসাশহত এিং গণড় গ্রতালা র্ায়, েৃ ঢ়তা িৃ শদ্ধ পায়,
এিং স্কভল কেভযশন্শির প্রশত শিক্ষার্থীণের ইশতিাচক সংণর্াগ গণড় ওণঠ। গ্রর্সকল শিক্ষার্থীর হস্তণক্ষপ এিং/অর্িা সহায়তার চাশহো
আণে তাণেরণক প্রর্ে অিস্থায় িন্াক্তকরণের লণক্ষয স্কভণলর একশি প্রচশলত শসণটে রণয়ণে।

3.

প্ররার্শেক সোিান্(সেূ হ)
র্খন্ গ্রকান্ শিক্ষার্থী সেসযায় পণড় অর্িা অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরণে সম্পৃ ক্ত হয় শিক্ষক শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ কণরন্, এিং
আচরণের িরন্ এিং গ্রসশি কতিা গুরুতর এিং শিক্ষার্থীর িয়স ও তার পশরপক্কতার স্তর - এসি িভ ণঝ শিক্ষক শন্ণচর উশেশখত
পেণক্ষপসেূ ণহর এক িা একাশিকশি গ্রন্ন্: শিক্ষার্থীর সাণর্ কন্িাণরে কণরন্; শিক্ষার্থীণক স্কভল কাউণেলর, শপউপল পাণসথান্যাল শিে
(PPT)-এর কাণে, এিং/অর্িা শডণন্র অশিণস গ্রপ্ররে কণরন্।

4.

সহায়তা এিং শিকল্প হস্তণক্ষপসেূ হ (13–15 গ্রেখভন্)
িেথান্ভ ক্রণে:
a. সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
b. কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
c. দ্বন্দ্ব শন্রসন্
d. িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
e. িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়রাল ইন্টাণিথন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
f. গাইণডে কন্িাণরে
g. গ্রহলথ এডভণকিন্ (স্বাস্থয শিক্ষা)
h. একক/গ্রুপ কাউণেশলং
i. ইন্শডশিজভযয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (ISP)
j. কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
k. গ্রেন্টশরং
l. শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
m. ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ ও সহায়তা
n. োেকদ্রিয অপিযিহাণর র্র্ার্র্ কাউণেশলং পশরণষিা
o. কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্ অরগযান্াইণজিন্, CBO) কাণে গ্ররিাণরল
p. পক্ষপাশতেেূ লক িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্, অর্িা হয়রাশন্সহ িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্, অর্িা হয়রাশন্র কারণে কাউণেশলং
পশরণষিায় গ্ররিারাল
q. র্ভ ি সম্পকথ িা শরণলিন্িীণপ অিোন্ন্া অর্িা গ্রর্ৌন্ সশহংসতাজশন্ত কারণে কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
r. োন্শসক স্বাস্থয সহায়তা পশরণষিায় গ্ররিাণরল
11

s.
t.

শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
োেকদ্রিয অপিযিহার প্রশতণরাি ও হস্তণক্ষপ শিণিষজ্ঞ (সািটযাে অযাশিউজ শপ্রণিন্িন্ অযান্ড ইন্টারণিন্িন্ গ্রস্পিাশলট,
SAPIS) গ্রপ্রাোণে গ্ররিাণরল
u. সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
v. স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
w. সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে
সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িণন্ আণে এেন্ শিক্ষার্থীণের জন্য, শিকল্প শিক্ষা প্রশতষ্ঠাণন্র সাইণি শিক্ষার্থীণের সহায়তাসেূ হ প্রোন্
করা হয়। গ্রসসি সাইি এিং শিক্ষার্থীর শন্জস্ব স্কভণলর সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ প্রশতষ্ঠা কণর তার অযাকাণডশেক এিং স্কভণল শিণর আসার সিল
উিরে শন্শিত করা হয়।
5.

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থার শিশিন্ন শিকল্প
 স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহণের পশরসর
a. অসোচরে সেসযা এিং তার প্রিাি গ্রোকাণিলার জন্য গ্রপডাগশজকযাল (শিক্ষায় শন্ণেথিন্ায় জশড়ত) স্কভল কেথীণের
শিক্ষার্থীর সাণর্ শেশিং
b. টভণডন্ট/শিচার কন্িাণরে
c. র্র্ার্র্ অসোচরে সেসযা সোিান্ এিং এর প্রিাি িভ ঝণত, সভ পারিাইজার কতৃথক আণয়াশজত শিক্ষার্থীর সাণর্
প্রাশতষ্ঠাশন্ক শেশিং (ণর্েন্, অযাশসসিযান্ট শপ্রশেপযাল, শপ্রশেপযাল)
d. পযাণরন্ট কন্িাণরে
e. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত অন্যান্য িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্ প্রাশতষ্ঠাশন্ক সংণিািন্ বিঠক, পাঠযক্রে-িশহথিূত কেথকাণ্ড
অর্িা কেভযন্াল লাঞ্চিাইে গ্রর্ণক িাে গ্রেয়া)
 শিক্ষক অপসারে অর্িা শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ (21–23 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্))
f. শিক্ষক কতৃথক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে
g. শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ (5 স্কভল শেিস পর্থন্ত)
 সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ (24–25 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
h. অশিলণম্ব পভন্িথহাল
i. 6-10 স্কভল শেিস
j. 11-15 স্কভল শেিস
k. 16–20 স্কভল শেিস* (শুিভ 4 ও 5 স্তণরর শিশিিণঙ্গর কারণে)

*20-এর চাইণত গ্রিশি শেণন্র জন্য সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ গ্রে ওয়া গ্রর্ণত পাণর শুিভ র্খন্ আইশন্ িািযিািকতা র্াণক িা 5 স্তণরর
শিশিিঙ্গ ঘণি র্াণত গুরুতর শিপজ্জন্ক িা সশহংস আচরে সংঘশিত হয় গ্রর্খাণন্ পশরশস্থশতর প্রণয়াজণন্ েীঘথতর সেণয়র সাসণপন্িন্ আিিযক
হয়। 20 শেন্ স্কভল শেিণসর গ্রিশি সকল সাসণপন্িণন্র গ্রক্ষণত্র অশিস অি গ্রসিশি এন্ড ইউর্ গ্রডণিলপণেন্ট-এর শসশন্য়র এশিশকউশিি
শডণরক্টর শকংিা চযাণেলণরর অন্য গ্রকাণন্া িারপ্রাপ্ত িযশক্ত অর্িা কশেউশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর অন্ভ ণোেণন্র প্রণয়াজন্ হণি। আণরা তণর্যর জন্য
পৃ ষ্ঠা 24-25 গ্রেখভন্।
শুরুণত শিণর র্ান্
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গ্রকান্ আচরণের একশি সােশেক প্রশতশিিাণন্র অশিণেেয অংি হণলা সহায়তা এিং েিযস্থতা। স্কভলগুশলণক অিিযই সাসণপন্িন্ চলাকাণলসহ,
িৃ ঙ্খলাজশন্ত প্রশক্রয়ার সকল স্তণর িািযতােূ লকিাণি সহায়তা পশরণষিা প্রোন্ করণত ও প্রোে রাখণত হণি। র্খন্ অন্িরত এিং
র্ণর্াপর্ভ ক্তিাণি িযিহৃত হয়, েিযস্থতা শিক্ষার্থী আচরণের উন্নশতণত সহায়ক িূ শেকা পালন্ কণর, গ্রপৌন্:ণপৌশন্ক অসোচরণের ঘিন্া হ্রাস কণর
এিং আরও ইশতিাচক স্কভল পশরণিি বতশরণত অিোন্ রাণখ। সহায়তার অন্তিভথক্ত হণত পাণর গ্রর্ণকান্ হস্তণক্ষপ র্া শিক্ষার্থীর চাশহো সিণচণয়
িাণলািাণি পূ রে কণর।

আিশিযক প্রাোেয ন্শর্
প্রণর্াজয হণল, গ্রকান্ িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক পেণক্ষপ গৃ হীত হণলা শক ন্া, গ্রসিা শিণিচন্া োড়াই সকল ঘিন্া, হস্তণক্ষপ, এিং সহায়তার প্রোেস্বরূপ
অিিযই সংশিি সকল পণক্ষর জন্য অন্লাইন্ অকাণরে শরণপাশিথং শসণটণে (OORS) অন্তিভথক্ত করণত হণি। ঘিন্ার শরণপািথ করা সংক্রান্ত আরও
তণর্যর জন্য চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-412 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellorsregulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্।
সকল িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা অিিযই সাসণপন্িন্ অযান্ড অশিস অি শহয়াশরং অন্লাইন্ (SOHO) শসণটণে শরণপািথ করণত হণি। ঘিন্ার শরণপািথ
করা সংক্রান্ত আরও তণর্যর জন্য চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-443 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-forall/chancellors-regulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্।

সহায়তা এিং েিযস্থতার পশরিাষা তাশলকা
িেথান্ভ ক্রণে:


সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
র্খন্ গ্রকান্ শিক্ষার্থী চযাণলশজং আচরণে সংশিি হয়, একজন্ প্রশিশক্ষত স্কভল কেথী সেসয শন্শেথি িযাপারশি, র্ার কারণে এই আচরেশি
ঘিণে. গ্রসশি িন্াক্তকরণে সহণর্াশগতােূ লক সেসযা-সোিান্ প্রশক্রয়া িযিহার করণত পাণর, আচরণের িযাপাণর িড়ণের উণদ্বগ জান্াণত
এিং শিক্ষার্থীণক একশি সহণর্াশগতােূ লক প্রশক্রয়ায় সংশিি করণত পাণর র্াণত আচরণের অন্তশন্থশহত কারে শচশিত করা র্ায় এিং
একশি পশরকল্পন্া িযিস্থার শসদ্ধান্ত েহে করা র্ায় র্া উিণয়র জন্য িাস্তিসম্মত এিং েহেণর্াগয।



কেভযশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
কেভযশন্শি পশরণষিা শিক্ষার্থীণের েক্ষতা অজথণন্র এিং কেভযশন্শিণক সহায়তাোণন্র জন্য িাস্তি জীিণন্র সোিান্সেূ ণহ শন্ণয়াশজত
হওয়ার সভ ণর্াগ গ্রেয়। এশি শিক্ষার্থীণেরণক তাণের আচরণের জন্য োশয়েিীল রাণখ এিং তাণের অতীত অসোচরণের প্রশতোন্ শেণত
তাণেরণক ইশতিাচক প্রশতকাণরর সভ ণর্াগ প্রোন্ কণর।



দ্বন্দ্ব শন্রসন্
দ্বন্দ্ব শন্রসন্ েভ ই িা অশিক পণক্ষর েণিয দ্বণন্দ্বর েীোংসার সভ ণর্াগ গ্রেয়। সহণর্াশগতােূ লক আলাপ-আণলাচন্া প্রশক্রয়া িযিহার কণর,
শিক্ষার্থীরা র্াণের সাণর্ তারা একশি পারস্পশরক সণন্তাষজন্ক সোিাণন্ গ্রপৌঁেভ ণত অসম্মত, তাণের সাণর্ একশি সেসযা িা দ্বন্দ্ব
সম্পণকথ গ্রিাণন্ ও আণলাচন্া কণর।



িযশক্তক আচরেগত চভশক্ত প্রেয়ন্
শিক্ষার্থী শিক্ষকণের সাণর্ শেশলত হণয় একশি শলশখত চভশক্ত প্রেয়ন্ করণি র্ার অন্তিভথক্ত র্াকণি লক্ষয এিং শন্শেথি কেথসম্পােন্ার
শকেভ কাজ র্া শিক্ষার্থীণক এই লক্ষয পূ রের জন্য সিলিাণি গ্রিষ করণত হণি। চভশক্তশি শিক্ষার্থী এিং শিক্ষক কতৃথক স্বাক্ষশরত হণি
এিং, প্রণয়াজন্ণিাণি শপতাোতাও গ্রসশি সই করণিন্।



গাইণডে কন্িাণরে
শপ্রশেপযাল এিং শিক্ষকগে, প্রণয়াজন্ণিাণি, শপতাোতাসহ শিক্ষার্থীর সণঙ্গ গাইণডে কন্িাণরণের অন্ভ ণরাি জান্াণত পাণরন্।
কন্িাণরণের লক্ষয আচরে পর্থাণলাচন্া, সেসযার সোিান্ গ্রির করা এিং অযাকাণডশেক, িযশক্তগত এিং সাোশজক সেসযার সোিান্
র্া এই আচরণের কারে অর্িা গ্রসশিণক প্রিাশিত কণরণে।



গ্রহলথ এডভণকিন্ (স্বাস্থয শিক্ষা)
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সকল গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য স্বাস্থয সম্পশকথত শিক্ষা একশি িািযতােূ লক প্রাশতষ্ঠাশন্ক শিষয়। এ ক্লাণস শিক্ষার্থীরা সভ স্থ তাকার জন্য
প্রণয়াজন্ীয় জ্ঞান্ ও েক্ষতা শিণখ, র্ার অন্তিভথক্ত আণে সাোশজক ও োন্শসক েক্ষতা, িভ শল প্রশতণরাণির উপায়, িািশিশন্েয় ও সম্পকথ
পাতাণন্ার েক্ষতা, অযালণকাহল, তাোক ও অন্যান্য োগস্ গ্রর্ণক স্বাস্থযগত ঝভাঁশক পশরহাণরর উপায়, ইতযাশে।


একক/েলগত কাউণেশলং
কাউণেশলং শিক্ষার্থীণেরণক তাণের গ্রর্সি একান্ত শিষয়সেূ হ গ্রন্শতিাচকিাণি তাণের স্কভণল উপশস্থশত, আচরে, এিং/অর্িা
অযাকাণডশেক সািলযণক ক্ষশতেস্ত করণে, গ্রসগুণলা গ্রগাপন্ীতার সাণর্ প্রকাণির সভ ণর্াগ গ্রেয়। ক্ষভদ্র-গ্রুপ কাউণেশলং এইসি চাশহো
পূ রে করণত পাণর গ্রর্েন্ োন্শসক চাপ িযিস্থাপন্া, গ্রক্রাি িযিস্থাপন্া, এিং দ্বন্দ্ব শন্রসন্ এিং/অর্িা গ্রর্াগাণর্াগ েক্ষতা, ইতযাশে।
শিক্ষার্থীরা লক্ষয আণলাচন্া এিং গ্রসশি শন্িথারে কণর, এিং সেসযা সোিাণন্র গ্রকৌিল গ্রিণখ র্া তাণেরণক শিশিন্ন িযশক্তগত চযাণলজ
গ্রোকাণিলায় সক্ষে কণর গ্রতাণল। কাউণেলরণেরণক শিক্ষার্থীর অযাকাণডশেক এিং িযশক্তগত অেগশত আণলাচন্ার জন্য শপতাোতাণের
সাণর্ শন্য়শেত আণলাচন্া করণত হণি।



ইন্শডশিজভযয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (ISP)
ইন্শডশিজভয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (িযশক্তক সহায়তা পশরকল্পন্া) হণলা িভ শল, হয়রাশন্, হুেশক, বিষেয এিং অন্যান্য আোসী আচরণের
শিকার িা সূ ত্রপাতকারী শিক্ষার্থীণের সহায়তা প্রোণন্র জন্য একশি শলশখত পশরকল্পন্া। এণত অন্যান্য শিষয়িস্তুর েণিয আণে
শিক্ষার্থীণের জন্য হস্তণক্ষপ ও সহায়তা এিং আচরণের গ্রকান্ উন্নশত হণয়ণে শক ন্া, গ্রসিা শন্িথারণের জন্য শিক্ষার্থী এিং/অর্িা
তাণের শপতাোতাণের সাণর্ োশয়েপ্রাপ্ত স্কভল টািণের একিা সভ শন্শেথি সেণয় আলাপ-আণলাচন্ার প্রর্া। গ্রর্সি শিক্ষার্থীর গ্রকস-এ
অশিকতর লক্ষযাশিেভখী প্রশক্রয়া প্রণয়াজন্ এিং/অর্িা শন্য়শেত েশন্ির করা আিিযক, তাণের গ্রক্ষণত্র এিা উপণর্াগী।



কাউণেশলং টািণের দ্বারা হস্তণক্ষপ
গ্রর্খাণন্ লিয, স্কভল-শিশিক কাউণেশলং কেথীগে এিং/অর্িা স্কভল-শিশিক োন্শসক স্বাস্থয কেথসূশচগুশল শিস্তৃত শিশিন্ন িরণন্র সােশেক
এিং গ্রগাপন্ীয় োন্শসক স্বাস্থয পশরণষিা এিং েিযস্থতা প্রোন্ কণর – এর অন্তিভথক্ত, শকন্তু এণতই সীোিদ্ধ ন্য়: েূ লযায়ন্, িযশক্তক,
গ্রুপ এিং পাশরিাশরক কাউণেশলং এিং/অর্িা গ্রর্রাশপ, শিক্ষক পরােিথ, এিং শপতাোতা এিং কেথীণের জন্য শিক্ষা-সংক্রান্ত
গ্রকৌিলাশে।



গ্রেন্টশরং
শিক্ষার্থীণেরণক একজন্ গ্রেন্টর/ণকাচ-এর সাণর্ জভশি গ্রিাঁণি গ্রেওয়া হয় র্াণত তারা একজন্ কাউণেলর, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এিং/অর্িা
প্রিাসণকর সাণর্ িযশক্তগত, প্রাশতষ্ঠাশন্ক শকংিা সাোশজক উন্নয়ণন্র জন্য কাজ কণরন্।



শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
স্কভল-টািণের োশয়ে শপতাোতাণক তাণের সন্তাণন্র আচরে সম্পণকথ অিশহত রাখা এিং গ্রকান্ সেসযা হণল তার সোিাণন্
শপতাোতাণেরণক অংিীোর শহণিণি তাশলকািভক্ত করা। শপতাোতাণের সাণর্ গ্রর্াগাণর্াণগর েণিয আণে, শকন্তু এণতই সীোিদ্ধ ন্য়,
গ্রিাণন্ গ্রর্াগাণর্াগ এিং/অর্িা শচশঠর োিযণে গ্রর্াগাণর্াগ।



ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
PBIS একশি িহুস্তরশিশিি শক্রয়ািীল কাঠাণো প্রোন্ কণর ও গ্রেৌশলক পাঠয শিষয়িস্তুণত গ্রর্েন্ র্াণক, শঠক তার অন্ভ রূপ আচরেগত
প্রতযািা শিক্ষা শেণয় স্কভল-শিশিক প্রশতণরাি িযিস্থার প্রসার ঘিায় র্াণত শিক্ষার্থীর আচরণে উন্নশত হয়।



র্র্ার্র্ োেকদ্রিয অপিযিহার শিষয়ক কাউণেশলং পশরণষিার জন্য গ্ররিারাল
োেকাসশক্তর সেসযা আণে এেন্ শিক্ষার্থীর গ্রক্ষণত্র, র্ার েণিয আণে গ্রি-আইশন্ োেকদ্রিয িা োেকদ্রিয-সংশিি সােেী এিং/অর্িা
অযালণকাহণলর িযিহার, গ্রসগুণলা সণঙ্গ রাখা অর্িা শিতরে, শিক্ষার্থীণক কাউণেশলং পশরণসিায় গ্ররিার করা জরুশর র্া স্কভণলর শিতণর
অর্িা িাইণরর গ্রকান্ কেভযশন্শি-শিশিক সংগঠণন্র োিযণে হণত পাণর।



কেভযশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (CBO) কাণে গ্ররিারাল
শিশিন্ন পশরণসিার জন্য শিক্ষার্থীণের কেভযশন্শি-শিশিক সংগঠণন্র কাণে গ্ররিার করা হণত পাণর এিং এর অন্তিভথক্ত শকন্তু এণতই
সীোিদ্ধ ন্য় স্কভল-েভ শি পরিতথী কেথসূশচ, একক অর্িা গ্রুপ-শিশিক কাউণেশলং, গ্রন্তৃে উন্নয়ন্, দ্বন্দ্ব শন্রসন্ এিং অযাকাণডশেক
শিউিশরং।
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পক্ষপাশতেেূ লক িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্, অর্িা হয়রাশন্সহ িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্, অর্িা হয়রাশন্র কারণে কাউণেশলং পশরণসিায়
গ্ররিারাল
র্খন্ গ্রকান্ শিক্ষার্থী অর্িা শিক্ষার্থীর েল পক্ষপাশতেেূ লক িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্ অর্িা হয়রাশন্র ঘিন্ায় জশড়ণয় পণড়, তখন্
িভক্তণিাগী এিং গ্রর্ শিক্ষার্থী এ িরণন্র আচরণে সম্পৃ ক্ত - উিয়ণক স্কভল কেথী অর্িা গ্রকান্ কেভযশন্শি-শিশিক এণজশে কতৃথক প্রেি
র্ণর্াপর্ভ ক্ত কাউণেশলং, সহায়তা, এিং শিক্ষা পশরণসিার জন্য পৃ র্কিাণি গ্ররিার করা প্রণয়াজন্।



র্ভ ি সম্পণকথর অপিযিহার অর্িা গ্রর্ৌন্ সশহংসতাজশন্ত কারণে কাউণেশলং পশরণসিায় গ্ররিারাল
র্খন্ গ্রকান্ িযশক্ত তার গ্রডশিং পািথন্ারণক শন্য়ন্ত্রে করার জন্য হুেশক অর্িা প্রকৃত িারীশরক, গ্রর্ৌন্ এিং/অর্িা আণিগগত শন্য়ন্ত্রণের
পযািান্থ িযিহার কণর, তখন্ স্কভণলর উশচত কাউণেশলং, সহায়তা এিং শিক্ষা পশরণষিার জন্য িভক্তণিাগী এিং এিরণন্র আচরেকারী
শিক্ষার্থী উিয়ণকই শিন্ন শিন্ন র্ণর্াপর্ভ ক্ত স্কভল িা কেভযশন্শিশিশিক এণজশেণত পাঠান্ উশচত।



োন্শসক স্বাস্থয পশরণষিা সহায়তার জন্য গ্ররিারাল
শিক্ষার্থীণেরণক একশি কাউণেশলং, োন্শসক স্বাস্থয, শকংিা গ্রেন্টশরং এণজশেণত পশরণসিা লাণির জন্য পাঠাণন্া হণত পাণর।



শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
শপউশপল পারণসান্যাল শিেগুণলা স্কভল-শিশিক শিে র্া প্রশতণরাি হস্তণক্ষপ গ্রকৌিল এিং সহায়তার োিযণে িহুশিি-িৃ ঙ্খলা পদ্ধশত
িযিহার কণর শিক্ষার্থী সািলযণক উদ্বভ দ্ধ কণর। প্ররণতযক শিক্ষার্থী গ্ররিারাণলর জন্য একজন্ গ্রকস েযাণন্জার অযাসাইন্ করা হয় এিং
শিক্ষার্থীর অযাকাণডশেক এিং/অর্িা অন্য চযাণলজগুশল গ্রোকাণিলা করার সহায়তায় একশি িযশক্তক পশরকল্পন্া বতশর করা হয়।



োেকদ্রিয অপিযিহার প্রশতণরাি ও হস্তণক্ষপ শিণিষজ্ঞ (সািটযাে অযাশিউজ শপ্রণিন্িন্ অযান্ড ইন্টারণিন্িন্ গ্রস্পিাশলট, SAPIS)
গ্রপ্রাোণে গ্ররিাণরল
গ্রর্সি শিক্ষার্থীর আিঙ্কা আণে অযালণকাহল ও োেকদ্রিয অপিযািহার, গযাং সংশিিতার, স্কভল গ্রর্ণক সাসণপন্ড হওয়ার,
উিৃ ঙ্খলআচরণের এিং িৃ ঙ্খলা শিশি িণঙ্গর, তাণেরণক হস্তণক্ষপ পশরণষিার জন্য SAPIS-এ সভ পাশরি কণর পাঠাণন্া হণত পাণর।
SAPIS শপতাোতাণের জন্য কেথিালার িযিস্থা কণর র্া অযালণকাহল ও োেকদ্রিয অপিযািহার সেসযা গ্রোকাণিলা, সাণর্ সাণর্ িভ শল ও
সশহংসা প্রশতণরাি কণর। SAPIS স্কভলগুণলাণত সংকিকাণল প্রণয়াজন্ীয় সহায়তা প্রোণন্র জন্য ক্রাইশসস-ণরসপে (সংকি-ণোকাণিলা)
সাশিথস প্রোন্ কণর। এোড়া এশি K-12 গ্রেডগুণলাণত হস্তণক্ষপ পশরণষিা প্রোন্ কণর র্াণত োেকদ্রিয অপিযািহাণরর সাণর্ সংশিি
গ্রন্শতিাচক স্বাস্থযগত, সাোশজক ও শিক্ষাগত পশরেশত গ্ররাি করা র্ায়।



পভন্রুদ্ধারেূ লক অন্ভ িীলন্ী
ইশতিাচক ইন্টারপারণসান্াল এিং ইন্টারগ্রুপ সম্পকথ গণড় তভলণত এিং — র্খন্ অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরে সেসযার উদ্ভি হয় তখন্ তার
সোিাণন্ পভন্রুদ্ধার অন্ভ িীলন্ীর িযিহার িৃ ঙ্খলার জন্য — প্রগশতিীল পদ্ধশত একশি শিশিপ্ররস্তর। পভন্রুদ্ধার অন্ভ িীলন্ীসেূ ণহর েণিয
আণে সহণর্াশগতােূ লক সেণঝাতা, সাণকথল প্রশক্রয়া, সতীর্থ েিযস্থতা, দ্বন্দ্ব শন্রসন্, এিং প্রাশতষ্ঠাশন্ক পভন্রুদ্ধার কন্িাণরশেং েিযস্থতা
শকংিা দ্বন্দ্ব শন্রসণন্র সাণর্ িভ শল এিং হুেশকর গ্রক্ষণত্র ক্ষেতার িারসাণেযর সংশিিতার কারণে গ্রর্ গ্রকান্ পশরশস্থশতণতই গ্রহাক, িভ শল
অর্িা হুেশক প্রোণন্র গ্রক্ষণত্র েিযস্থতা শকংিা দ্বন্দ্ব শন্রসণন্র গ্রকান্িাই র্র্ার্র্ হস্তণক্ষপ হণি ন্া। আরও তণর্যর জন্য অন্ভ েহ কণর
পৃ ষ্ঠা 16 -17 গ্রেখভন্।



স্বল্প গ্রেয়াশে আচরণের অেগশতর শরণপািথ
শিক্ষক এিং/অর্িা শপ্রশেপযালগে শপতাোতাণের কাণে শন্য়শেত শিশিণত তাণের সন্তান্ণের আচরণের গ্রপ্রাণেস শরণপািথ পাঠাণত
পাণরন্ র্তক্ষে ন্া তারা অন্ভ িি কণরন্ গ্রর্ শিক্ষার্থী তার আচরে শন্য়ন্ত্রণে গ্ররণখণে এিং সিলিাণি ক্লাসরুণে অংি শন্ণে।



সাোশজক-আণিগজশন্ত শিক্ষে
শিক্ষার্থীণের েক্ষতা শেণয় সশজ্জত করা র্াণত তারা আণিগ শন্য়ন্ত্রে করণত পাণর, ইশতিাচক লক্ষয শস্থর করণত পাণর, অন্যণের জন্য
সেণিেন্া প্রকাি করণত পাণর, এিং ইশতিাচক সম্পকথ গণড় তভণল ও গঠন্েূ লক শসদ্ধান্ত গ্রন্য়।

শুরুণত শিণর র্ান্

15

পভন্রুদ্ধরেূ লক অন্ভ িীলন্ী

একশি স্কভল কেভযশন্শির সকল সেসয শিশিন্ন বিশচত্রপূ েথ ক্ষেতা, আেহ, েতােত, এিং পশরিার এিং সাংস্কৃশতক পিিূ শে গ্রর্ণক আণস। এইসি
শিন্নতা শিরাি িশক্ত এিং ক্ষেতার সূ ত্র হণত পাণর র্খন্ কেভযশন্শি সেসযগে এণক অপরণক েূ লয গ্রেয় এিং ের্থাোিীল র্াণক। ইশতিাচক
ইন্টারপারণসান্াল এিং ইন্টারগ্রুপ সম্পকথ গণড় তভলণত এিং র্খন্ অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরে সেসযার উদ্ভি হয় তখন্ তার সোিাণন্ পভন্রুদ্ধার
অন্ভ িীলন্ীর িযিহার িৃ ঙ্খলার জন্য প্রগশতিীল পদ্ধশত একশি শিশিপ্ররস্তর।
িৃ ঙ্খলার জন্য পভন্রুদ্ধারেূ লক পদ্ধশত গ্রেৌশলক প্রশ্নসেূ ণহর পশরিতথন্ ঘিায় র্া গ্রকান্ আচরেগত ঘিন্া ঘিণল শজণজ্ঞস করা হণয় র্াণক। গ্রক
গ্রোষী এিং এরকে অসোচরণে র্ারা জশড়ত তাণেরণক কী িাশস্ত গ্রেয়া গ্রর্ণত পাণর - গ্রসশি শজণজ্ঞস করার পশরিণতথ পভন্রুদ্ধার পদ্ধশত চারশি
প্রিান্ প্রণশ্নর উির গ্রখাাঁণজ:





শক হণয়ণে?
এই আচরণের িণল গ্রক ক্ষশতেস্ত িা গ্রক শিকার হণয়ণে?
এর প্রশতকার শহণিণি কী িযিস্থা গ্রন্য়া গ্রর্ণত পাণর?
িশিষযণত এসি অসেচারেকারী কীিাণি শিন্ন আচরে করণত পাণর?

পভন্রুদ্ধারেূ লক অন্ভ িীলন্ীর িব্দতাশলকা


সাণকথল প্রশক্রয়া: গ্রকান্ স্কভণলর শিক্ষাশন্ণেথিন্ার কেথসূশচণত শন্য়শেত পভন্রুদ্ধারেূ লক সাণকথণলর িযিহার একশি উণেখণর্াগয প্রশতণরাি
এিং েিযস্থতার গ্রকৌিল। সাণকথল প্রণসস (িৃ ি প্রশক্রয়া) একশি েণলর েণিয সম্পকথ গণড় তভলণত, েনতকয ও শিশ্বাস গণড় তভলণত,
কেভযশন্শি গ্রিাি সৃ শি করণত, কীিাণি একসাণর্ শসদ্ধান্ত েহে করণত হয় তা শিখণত, পরস্পণরর কলযাণে ঐকেতয হণত, কশঠন্ সেসযা
সোিান্ এিং র্খন্ অন্য শিষণয়র উদ্ভি হয় গ্রসগুশলর সোিান্োণন্ সক্ষে কণর।
স্কভল কেভযশন্শিণত স্বার্থসংশিি গ্রুণপর সণিথািৃ হৎ গ্রুপশি হণলা শিক্ষার্থী গ্রুপ এিং একশি শন্রাপে এিং সহায়ক স্কভল পশরণিি গণড়
গ্রতালা এিং গ্রসশি িজায় রাখায় এর সিণচণয় িড় শরণসাসথ হণলা শিক্ষার্থীগে। শিক্ষার্থীণের েণিয এিং শিক্ষার্থী, পশরিার ও কেথী
সেসযণের োণঝ কেভযশন্শি গ্রিাি গণড় তভণল একশি সহায়ক এিং সকণলর সংস্কৃশতর অংিীোরে বতশরর অশিণেেয অংি। র্খন্
শিক্ষার্থীরা েহেীয়, তাণেরণক েূ লয, ের্থাো গ্রেয়া হয়, এিং অন্তিভথক্ত করা হয় িণল অন্ভ িি কণর, তখন্ তারা স্কভণলর সাণর্ একশি
ইশতিাচক সম্পকথ গণড় গ্রতাণল এিং েৃ ঢ়তা লালন্ কণর।
কেভযশন্শি শিশল্ডং সাণকথল অশিশন্ণিি কণর:
o
o
o
o
o

শন্রাপিা এিং আস্থার উপর। কেভযশন্শি সেসযগণের এণক অপণরর সাণর্ সংণর্াগ স্থাপণন্র জন্য শন্রাপিা এিং আস্থার
একশি চাশহো র্াণক।
সম্মান্। সেসযগে শন্রণপক্ষ এিং শিশ্বস্ততার সাণর্ এণক অপণরর সাণর্ গ্রেলাণেিা কণর এিং তাণের কেথকাণণ্ড িযশক্তগত
োশয়েণিাি স্বীকার কণর।
উন্মভ ক্ততা। কেভযশন্শি সেসযগে শদ্বিাহীন্িাণি তাণের শচন্তা এিং অন্ভ িূশত গ্রিয়ার কণর।
ের্থাো। একশি কেভযশন্শি শহণিণি িিণন্ আিদ্ধ হণত, সেসযগেণক অিিযই অন্ভ িি করণত হণি গ্রর্ তাণের েূ লয রণয়ণে
এিং িযশক্ত শহণিণি তাণের ের্থাো আণে, এিং তারা অিিযই এণক অপরণক শ্রদ্ধািীলিাণি জিাি গ্রেণি।.
ক্ষেতায়ন্। ক্ষেতায়ন্ গ্রিাি একশি গুরুেপূ েথ উপাোন্ এিং একশি কেভযশন্শির একজন্ সেসয হিার জন্য এশি একশি
প্রতযাশিত িল। কেভযশন্শি সহায়তা সেসযণেরণক তাণের শন্ণজণের সম্পণকথ একশি ন্তভন্ েৃ শিিশঙ্গ অজথণন্ সক্ষে কণর এিং
তাণের ক্ষেতা সম্পণকথ একশি ন্তভন্ আত্মশিশ্বাস বতশর কণর।

অন্ভ পর্ভ ক্ত শিক্ষার্থী আচরে সেসয সোিাণন্ র্খন্ েিযস্থতা িযিস্থা িযিহার করা হয়, পভন্রুদ্ধার সাণকথল কেভযশন্শি সেসযণেরণক
অন্যণের কলযাণে োশয়ে েহণে ক্ষেতাশয়ত কণর; সংঘাত িৃ শদ্ধণক প্রশতণরাি িা প্রিশেত করণত পাণর; তরুেরা গ্রর্ অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরণে
সম্পৃ ক্ত হয় তার অন্তশন্থশহত কারণের প্রশতকার এিং স্বািাশিক অিস্থায় শিশরণয় আন্ায় িযিস্থা শন্ণত পাণর; র্ারা অন্যণের ক্ষশত
কণরণে তাণের সোজেভখী েক্ষতা িৃ শদ্ধণত সহায়ক হণত পাণর; এিং র্ারা অন্যায় কণরণে তাণেরণক অন্যণের প্রশত গ্রর্সি অন্যার্য
আচরে হণয়ণে গ্রস িযাপাণর োয়িদ্ধতার সভ ণর্াগ সৃ শি এিং র্র্াসম্ভি ক্ষশত পূ রণের গ্রর্াগয কণর তভলণত পাণর। স্কভল কেভযশন্শি ক্ষশতেস্ত
হণয়ণে এেন্ গ্রর্ণকান্ একশি শন্শেথি ঘিন্ার িযিস্থােহণেও িৃ ি পদ্ধশত অন্ভ সরে করা গ্রর্ণত পাণর।
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সহণর্াশগতােূ লক সেণঝাতা: সহণর্াশগতােূ লক আলাপ-আণলাচন্া প্রশক্রয়া িযিহাণরর োিযণে গ্রর্ িযশক্ত ঘিন্া ঘশিণয়ণে িা সংঘাত সৃ শি
কণরণে তার সাণর্ সরাসশর আণলাচন্া কণর একশি পারস্পশরক সোিাণন্ গ্রপৌঁেভ ণন্া সম্ভি। সহণর্াশগতােূ লক আলাপ-আণলাচন্া
প্রশিক্ষণের অন্তিভথক্ত েণন্াণর্াগসহকাণর গ্রিান্ার ক্ষেতা এিং অন্য দ্বন্দ্ব শন্রসণন্র গ্রর্াগাণর্াগ েক্ষতা িৃ শদ্ধ।



সতীর্থ েিযস্থতা; একজন্ শন্রণপক্ষ, তৃতীয় পক্ষ েিযস্থতাকারী (ণকান্ স্কভণল, একজন্ শিক্ষার্থী গ্রর্ সতীর্থ েিযস্থতাকারী শহণিণি
প্রশিক্ষে প্রাপ্ত) সংঘাণত জশড়ত পক্ষগুণলার েণিয এই আলাপ-আণলাচন্া প্রশক্রয়া চাশলণয় শিষয়শিণক সহজীকরে কণর র্াণত তারা
একশি সণন্তাষজন্ক পারস্পশরক সোিাণন্ গ্রপৌঁেভ ণত পাণর। এই েিযস্থতা সংঘাণত জশড়ত পক্ষগুণলার েণিয গ্রর্ শিণরাি তার স্বীকৃশত
প্রোন্ কণর এিং শিষয়শি আণলাচন্ার গ্রিশিল আণন্ এিং উিয় পণক্ষর চাশহো পূ রণে তাণের েণিয একশি সোিান্ গ্রির করার লণক্ষয
সহায়তা গ্রেয়। শিিােোন্ পক্ষগুণলাণক অিিযই েিযস্থতা িযিহার করণত হণি এিং গ্রস্বোয় এই প্রশক্রয়ায় অংি শন্ণত হণি। একজন্
িযশক্ত র্খন্ অণন্যর দ্বারা শিক্ষাণর পশরেত হয় (ণর্েন্ হয়রাশন্ িা িভ শলইংণয়র গ্রক্ষণত্র), তখন্ ক্ষেতার িারসােযহীন্তার কারণে
েিযস্থতা িযিহার করা হয় ন্া।



প্ররাশতষ্ঠাশন্ক পভন্রুদ্ধার কন্িাণরে: গ্রর্পক্ষ ক্ষশত সািন্ কণরণে িণল স্বীকার কণরণে এিং গ্রর্ পক্ষ ক্ষশতেস্ত হণয়ণে, উিয় পক্ষণক
আণলাচন্ায় আন্ার জন্য শিণিষ প্রশিক্ষেপ্রাপ্ত একজন্ণক কন্িাণরে সঞ্চালক শহণিণি োশয়ে প্রোন্ করা হয়। গ্রকান্ স্কভল পশরণিণি
এই শিকল্প শিণিচন্াকাণল, পশরশস্থশত র্াই গ্রহাক ন্া গ্রকন্, ক্ষশতেস্ত িযশক্তর োন্শসক ও িারীশরক সভ স্থতা, সভ রক্ষা এিং কলযাে সণিথাচ্চ
গুরুেপূ েথ শিণিচন্ার শিষয়। ঘিন্ায় ক্ষশতেস্ত হণয়ণে এেন্ সকল সের্থকণক উিয় পক্ষ এই আণলাচন্া চণক্র আন্ণত পাণর। এই
কন্িাণরণের লক্ষয ক্ষশত সািন্কারী এিং ক্ষশতেস্ত উিণয়র েৃ শিণকাে গ্রর্ণক এণক অপরণক গ্রিাঝা এিং র্র্াসম্ভি ক্ষশতপূ রণে একশি
পারস্পশরক েনতণকয গ্রপৌঁো। িৃ ঙ্খলাজশন্ত সেসযা সোিাণন্র সাণর্ েিযস্থতা শহণিণি প্রাশতষ্ঠাশন্ক একশি পভন্রুদ্ধার কন্িাণরেও
িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর (উোহরে শহণিণি, একজন্ শিক্ষার্থী শিক্ষক কতৃথক অপসারে অর্িা শপ্রশেপযাল িা সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর
সাসণপন্িণন্র সণঙ্গ একশি প্রাশতষ্ঠাশন্ক পভন্রুদ্ধারেূ লক কন্িাণরণেও অংি শন্ণত পাণর) অর্িা এেন্ অসোচরে র্ার কারণে
শিক্ষণকর অপসারে অর্িা সাসণপন্িণন্র িািযিািকতা ন্াই, গ্রসশির সোিাণন্ িৃ ঙ্খলাজশন্ত একশি েিযস্থতাও িযিহৃত হণত পাণর।
অংিেহেকারী শিক্ষার্থীণের েণিয অন্ভ শেত ক্ষেতার িারসােযহীন্তা র্াকণল এই কন্িাণরে িযিহার করা উশচৎ ন্য়।



ওণয়লকাে-িযাক সাণকথল: ওণয়লকাে-িযাক সাণকথল শিক্ষার্থীণের জন্য একশি প্রশক্রয়া র্া স্কভল কেভযশন্শিণত শিণর আসা শিক্ষার্থীণক
প্রাশতষ্ঠাশন্কিাণি আেন্ত্রে করা এিং একশি সহায়ক শসণটে (ণর্েন্ গুরুেপূ েথ সম্পকথ ও শরণসাসথ) প্রশতষ্ঠার জন্য শডজাইন্ করা
হণয়ণে। প্রতযাগত শিক্ষার্থী ও সাণকথণলর অন্যান্য অংিেহেকারী (ণর্েন্ স্কভল টাি ও শপতাোতা) কীিাণি একশি সহজ প্রতযািতথন্
সম্ভি কণর তভলণিন্ এিং সাসণপন্িণন্র সেয় উদ্ভূত িযশক্তগত িা কেভযশন্শির পশরশস্থশত গ্রোকাণিলা করণিন্ র্া সাসণপন্িণন্র
ঘিন্ায় িূ শেকা গ্ররণখশেল। সাণকথল শিক্ষার্থীণের জন্য তাণের েতােত জান্ািার সভ ণর্াগ গ্রেয়, একজন্ণক অপণরর েৃ শিিঙ্গী সশক্রয়িাণি
গ্রিান্ার সভ ণর্াগ গ্রেয়, এিং একশি কেভযশন্শিণিাি গণড় তভণল। শিক্ষার্থী, টাি এিং কেভযশন্শির অন্যান্যরা শন্িথর করণত ও প্রণয়াজণন্র
েভহূণতথ আশ্রয় শন্ণত পাণর, এেন্ একশি িশক্তিালী সংস্কৃশত গণড় তভলণত এ অিযাস সহায়তা কণর। একশি িাশস্তেূ লক িযিস্থার (ণর্েন্
শিক্ষক কতৃথক অপসারণের িা একশি শপ্রশেপযাণলর িা সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িণন্র পর গ্রকান্ শিক্ষার্থীর ওণয়লকাে-িযাক
সাণকথণল অংিেহে) পািাপাশি একশি ওণয়লকাে-িযাক সাণকথলণক একশি হস্তণক্ষপ শহণসণি িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।

শুরুণত শিণর র্ান্
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িভশল এিং পক্ষপাতেূ লক আচরণের সোিান্
শন্ণরাি ও হস্তণক্ষপ

প্রশতশি স্কভল একশি গঠন্েূ লক স্কভল সংস্কৃশত গণড় তভলণি িণল প্রতযাশিত র্া ইশতিাচক আন্তঃিযশক্তক ও আন্তঃেলীয় সম্পকথ এিং শিক্ষার্থীণের
পরস্পণরর ও শিক্ষার্থী ও টািণের েণিয বিশচণত্রযর প্রশত ের্থাোণিাি বতশর করণি। সকল শিক্ষার্থীণের জন্য স্কভলগুণলাণক সহায়ক ও শন্রাপে
পশরণিি প্রোন্ করণত হণি গ্রর্খাণন্ তারা গ্রিণড় উঠণি এিং প্রাশতষ্ঠাশন্ক ও সাোশজকিাণি সেৃ দ্ধ হণি। গ্রকান্ স্কভণলর শিক্ষার্থীরা র্খন্ অন্য
শিক্ষার্থীণের সাণর্ বিষেযেূ লক অর্িা হয়রাশন্, িভ শলইং, অর্িা িীশত প্রেিথন্েূ লক আচরে কণর তখন্ শিখণন্ এিং উচ্চ অযাকাণডশেক োন্
পূ রণে শিক্ষার্থীণের গ্রর্াগযতা এিং শিক্ষার্থীণের শিশক্ষত কণর তভলণত স্কভল কেভযশন্শির ক্ষেতা হ্রাস পায়।
স্কভলগুণলাণক শন্ম্নশলশখত িযিস্থার োিযণে িভ শল প্রশতণরাি করণত হণি:
 স্কভলশিশিক ও ক্লাসরুেশিশিক সাোশজক ও আণিগজশন্ত শিক্ষে গ্রকৌিল এিং শন্য়েিৃ ঙ্খলার প্রশত ইশতিাচক েৃ শিিঙ্গী িাস্তিায়ন্
কণর;
 িভ শল প্রশতণরাণি প্রশতশি গ্রেণড পাঠযক্রণের সাণর্ র্ভ ক্ত করা িয়ণসাপণর্াগী শিক্ষাশন্ণেথিন্া প্রোন্ কণর;
 একশি স্কভলশিশিক ও ক্লাসরুেশিশিক আিহাওয়া বতশর করা র্া জাশতগত, সাংস্কৃশতক ও অন্যান্য বিশচত্রযণক সের্থন্ কণর, (ণর্েন্
সভ স্পি আচরেগত প্রতযািা, কভসংস্কার েূ রীকরেেূ লক পাঠপশরকল্পন্া অন্তিভথশক্ত, পক্ষপাতহীন্ আচরণের ন্েভন্া প্রেিথন্, সহেেথীতার
প্রসার ও সহণর্াশগতােূ লক শিক্ষে); এিং
 িভ শল আচরে প্রশতণরািেূ লক উণেযাণগ শপতাোতার অংিেহেণক উৎসাশহত করা।
প্রশতশি স্কভলণক িভ শল আচরে েূ র করার জন্য সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ীর প্রশত প্রশতশ্রুশতর প্রশতিলন্ ঘিায়, গ্রতেন্ িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক পদ্ধশত
িযিহার কণর পেণক্ষপ েহে করণত হণি, শন্ম্নশলশখতগুণলা র্ার অন্তিভথক্ত হণত পাণর, তণি তা এণতই সীশেত ন্য়:
 সাণর্ সাণর্ ক্ষশতেস্থ শিক্ষার্থীণক স্কভণলর ও কেভযশন্শির র্র্ার্র্ সহায়তা পশরণষিায় সভ পাশরি কণর পাঠাণন্া ;
 োয়ী শিক্ষার্থীণেরণক তাণের আচরণের পিাণত কাজ কণরণে গ্রর্ সেসযা, গ্রসিার প্রশতকাণরর জন্য কাউণেশলং-এএিং/অর্িা র্র্ার্র্
িাশস্তেূ লক িযিস্থার জন্য প্রিাসকণের কাণে পাঠাণন্া;
 সংশিি শিক্ষার্থীণের শপতাোতাণেরণক অিশহত করা;
 সোিাণন্র প্রশক্রয়া, গ্রর্েন্ অশিজ্ঞ সাণকথল শলডাণরর গ্রন্তৃণে পশরচাশলত সংণিািন্েূ লক জাশটস সাণকথল; এিং
 পভন্রািৃ শি গ্ররাণির জন্য অিযাহত সশক্রয়তা, গ্রর্েন্ একশি কেথকাণণ্ডর গ্রক্ষণত্র গ্রর্খাণন্ ঘিন্াশি ঘণিণে, গ্রসখাণন্ প্রাপ্তিয়স্কণের
তত্ত্বািিান্ িৃ শদ্ধ করা এিং ক্ষশতেস্থণের শন্রাপিার প্রশত ঘশন্ি ন্জরোশর করা।
 ইন্শডশিজভয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (“ISP”) বতশর করা
 একশি ইন্শডশিজভয়ালাইজড এডভণকিন্ গ্রপ্রাোে (IEP) শেশিং পভন্রায় আহ্বান্ করা
 কেভযশন্শি পশরণষিায় (শপতাোতার সম্মশতক্রণে) অংিেহে
িভ শলইং এিং হয়রাশন্ শিশিন্ন িরণন্র হণত পাণর এিং গ্রসইসি আচরে এর অন্তিভথক্ত র্া শিক্ষার্থীর প্রকৃত অর্িা িারোকৃত জাশত, িেথ, জাতীয়
সূ ত্র, জাশতগত পশরচয়, ন্াগশরকে/অশিিাসন্গত অিস্থা, িেথ, কৃশি, প্রশতিশিতা, গ্রর্ৌন্ অোশিকা, শলঙ্গ, বলশঙ্গক পশরচয়, বলশঙ্গক প্রকািিশঙ্গ,
অর্িা ওজণন্র কারণে করা হয়। এইসি আচরে সকল শিক্ষার্থীণের জন্য গুরুতর হুেশক, এিং স্কভণলর োশয়ে এই িরণন্র হয়রাশন্-সৃ ি বিশর
পশরণিি পশরহার করা, এ গ্রর্ণক উদ্ভূত সেসযার সোিান্, এিং পেণক্ষপ শন্ণয় এরকে হয়রাশন্ গ্রর্ন্ আর ন্া ঘণি গ্রসশিষয়শি শন্শিত করা।
হয়রাশন্, হুেশক, বিষেয এিং/অর্িা িভ শল আচরে সংক্রান্ত সকল শরণপািথ অন্ভ সিান্ করা হণি এিং র্র্ার্র্ পরিতথী পেণক্ষপ েহে করা হণি।
আরও তণর্যর জন্য, অন্ভ েহ কণর চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-832 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-forall/chancellors-regulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্।
স্কভল কেভযশন্শির প্রণতযণকর – শিক্ষক, সহায়ক কেথী, শসশকউশরশি এণজন্টস্, কযাণিণিশরয়া, কাণটাশডয়াল টাি, িাস োইিারস্, স্কভল
কাউণেলরস্, টভণডন্ট সাণপািথ টাি, শিক্ষার্থীগে, এিং শপতাোতাণের গ্রিাঝা প্রণয়াজন্ িভ শলইং কী এিং এর প্রশতণরাণি NYCDOE-র ন্ীশত কী।
িভ শলইং এিং বিষেযেূ লক আচরে শন্শষদ্ধকরণে এিং ন্ীরি েিথণকর িূ শেকা শন্রুৎসাশহতকরণে স্কভল-শিশিক ন্ীশতর িযাখযা শিণিষ গুরুেপূ েথ র্া
শিক্ষার্থীণেরণক িভ শলইং প্রশতণরাণি একশি প্রিান্ িূ শেকা রাখণত সহায়তা গ্রেয়।
শিক্ষার্থীর প্রশত শিক্ষার্থীর িভ শলইং এিং/অর্িা পক্ষপাত-শিশিক আচরে শন্রসন্ কার্থকরী সাোশজক-োন্শসক শিক্ষণের অশিণেেয অংি র্া
শিক্ষার্থীণের েূ ল গ্রর্াগযতার জন্য সহায়ক। এইসি গ্রেৌশলক জীিন্ েক্ষতার েণিয আণে: তাণের শন্ণজণের আণিগসেূ হ জান্া এিং গ্রসগুশল
শন্য়ন্ত্রে করা, অন্যণের প্রশত েেতা এিং উৎকণ্ঠা গ্রিাি, ইশতিাচক সম্পকথ প্রশতষ্ঠা, োশয়েপূ েথ শসদ্ধান্ত েহে, এিং গঠন্েূ লক এিং ন্ীশতগতিাণি
চযাণলশজং পশরশস্থশত গ্রোকাণিলা।
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গ্রর্সকল শিক্ষার্থী তাণের শন্ণজণের আণিগ সম্পণকথ জাণন্ এিং তার শন্য়ন্ত্রণে গ্রর্াগয তারা র্খন্ তাণের সতীর্থণের সাণর্ িািশিশন্েয় কণর
তখন্ আরও গ্রিশি েৃ ঢ়তা, আক্রেন্াত্মক অর্িা শন্শিয়তা ন্য়, প্রেিথন্ করণত সক্ষে হয়। গ্রর্সকল শিক্ষার্থী অন্যণের প্রশত র্ত্নিীল এিং
উৎকশণ্ঠত গ্রিাি কণর এিং ইশতিাচক সম্পকথ প্রশতষ্ঠা কণর তাণের িভ শলইং অর্িা বিষেযেূ লক আচরণে সংশিি হিার সম্ভািন্া কে। এোড়া,
গ্রর্সি শিক্ষার্থী শিণখণে কীিাণি োশয়েিীল শসদ্ধান্ত শন্ণত হয় এিং বন্শতক এিং গঠন্েূ লকিাণি চযাণলশজং পশরশস্থশতর গ্রোকাণিল করণত হয়
তাণের শন্শিয় েিথক হিার সম্ভািন্া কে এিং তারা র্শে তাণের গ্রকান্ সতীর্থণক হয়রাশন্ অর্িা িভ শলর শিকার হণত গ্রেণখ তাহণল গ্রসই
সতীণর্থর পক্ষািলম্বন্ করার সম্ভািন্াই তার গ্রিশি। কীিাণি শেত্র হণত হয় গ্রসশি গ্রিখার সহয়তায়, NYCDOE শিক্ষক এিং কাউণেলরণেরণক
সকণলর জন্য ের্থাোণিাি লালন্ ন্াণের পাঠযক্রে েশডউল িযিহাণরর প্রশিক্ষে প্রোন্ কণর। র্া শিক্ষার্থীণেরণক ন্ীরি েিথকণের িূ শেকা গ্রর্ণক
সহায়ক শেত্র হণত গ্রিখাণন্ার পািাপাশি অন্যান্য গ্ররসণপক্ট অর অল (সিার পরশত ের্থাো, RFA) গ্রপিাগত উন্নয়ণন্র সভ ণর্াগ গ্রেয়। আর ওা্
তণর্যর জন্য অন্ভ েহ কণর NYCDOE গ্ররসণপক্ট ির অল (RFA) লাইণেশর (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-forall/respect-for-all) গ্রেখভন্।
িভ শলইং এিং পক্ষপাত-শিশিক আচরণের সোিাণন্ স্কভল কেভযশন্শিণক সহায়তা প্রোন্ করণত NYCDOE গ্ররসণপক্ট ির অল (RFA) লাইণেশর
(https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/respect-for-all), শপতাোতা, শিক্ষার্থী, স্কভল টাি, এিং স্কভল গ্রন্তৃণের
জন্য অণন্ক িরণন্র তর্য-উপকরে প্রোন্ কণর। এইসি সহায়-সংস্থাণন্র েণিয আণে শপতাোতা এিং শিক্ষার্থীণের জন্য একশি গুরুেপূ েথ RFA
গ্রোশিওরসহ গাইণডে ডকভযণেন্ট এিং পরােিথপত্র র্াণত তারা িভ শলইং এিং দ্বণন্দ্বর েণিয গ্রর্ পার্থকয গ্রসশি িভ ঝণত পাণর, এোড়া স্কভল কেথীণের
জন্য রণয়ণে শিশিন্ন গ্রলসন্, িভ ক শলট, এিং অন্য শিক্ষা-শন্ণেথিন্ার সােেী। িভ শলইং প্রশতণরাি উদ্বভ দ্ধ করণত স্কভলগুণলাণক উৎসাশহত করা হয়,
র্ার অন্তিভথক্ত সাইিারিভ শলইং, বিশচত্রপূ েথ পাণঠর প্রশত ের্থাোণিাি এিং শিক্ষাশন্ণেথিন্ার কেথসূশচণত অন্য কেথকাণ্ড।
গ্ররসণপক্ট ির অল লাইণেশর স্কভলসেূ হণক উণেখ করার েণতা শিশিন্ন গ্রন্াশিস প্রোণন্র সভ ণর্াগও শেণয় র্াণক র্াণত শিক্ষার্থীরা ের্থাোপূ েথ পশরণিি
গণড় তভলণত সংশিি হয় গ্রর্েন্ িভ শল শপ্রণিন্িন্ োন্থ, গ্রন্া গ্রন্ইে কশলং উইক অর্িা শিশিন্ন প্রকল্প বতশরর োিযণে গ্রর্েন্ ন্ি ইন্ আওয়ার স্কভল
অর্িা গ্রন্া গ্রপ্ল্স ির গ্রহইি। স্কভলগুণলা িভ শলইং আচরে প্রশতণরাণি অর্িা বিশচণত্রর প্রশত ের্থাো িৃ শদ্ধণত গ্রকান্ একশি ক্লাস অর্িা স্কভলশিশিক
িভ ক অি েযা োন্থ িা প্রশিশক্ষত সতীর্থ শিক্ষাশিেগে সতীণর্থর-প্রশত-সতীর্থ কেথিালা গ্রিণে শন্ণত িভ ক শলট িযিহার কণর শকন্া, গ্রসশির গ্রচণয়ও
গ্রিশি জরুশর প্রশতশি স্কভল কেভযশন্শিণক অর্থিহ ও সশক্রয়িাণি স্কভল সংস্কৃশত ও পশরণিণি সংশিিকরে গ্রর্খাণন্ শিক্ষার্থীরা শন্রাপে ও ের্থাো
পাণি।
শপতাোতা ও শিক্ষার্থীরা শন্ণচ উশেশখতগুণলার একশি সম্পন্ন কণর িভ শল আচরে সম্পণকথ তাণের উণদ্বগ জান্াণত পাণরন্:
1. স্কভণলর গ্ররসণপক্ট ির অল (RFA) শলয়াণজাাঁণক, সন্তাণন্র স্কভল প্রিাসণন্র গ্রকান্ িযশক্তণক িা অন্য গ্রকান্ স্কভণলর কেথচাশরণক
জান্াণন্া; শকংিা
2. অন্লাইণন্ একশি িরে জো শেণয় (https://www.nycenet.edu/BullyingReporting) শকংিা অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড
ইয়ভ র্ গ্রডিালাপণেন্ট (OSYD) গ্রকRespectforAll@schools.nyc.gov শঠকান্ায়ইণেইল কণর; শকংিা
3. র্শে ঘিন্াশিণত গ্রকান্ শলঙ্গশিশিক শন্র্থাতন্ অন্তিভথক্ত র্াণক, তাহণল DOE িাইণিল IX গ্রকাঅশডথণন্িরণক
Title_IX_Inquiries@schools.nyc.gov শঠকান্ায় ইণেইল কণর; শকংিা
4. গ্রসােিার – শুক্রিার, সকাল 9িা গ্রর্ণক শিকাল 5িা পর্থন্ত 718-935-2288 ন্ম্বণর গ্রিান্ কণর।
পণর গ্রখাাঁজ-খির গ্রন্ওয়ার জন্য শপতাোতাণেরণক স্কভল প্রিাসণন্র কাণে গ্রর্ণক ইন্শসণডন্ট (ঘিন্া) ন্ম্বর গ্রচণয় শন্ণত হণি। এিাণক অন্লাইন্
অকাণরে শরণপাশিথং শসণটে (ঘিন্ার অন্লাইণন্ শরণপািথ, OORS) ন্ম্বরও িলা হয়।
হয়রাশন্, হুেশক, বিষেয এিং/অর্িা িভ শল আচরে সংক্রান্ত সকল শরণপািথ অন্ভ সিান্ করা হণি এিং র্র্ার্র্ পরিতথী পেণক্ষপ েহে করা হণি।
আরও তণর্যর জন্য, অন্ভ েহ কণর চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-832 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-forall/chancellors-regulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্।

িভশল শক?
িভ শল এক িরণন্র আচরে র্া গ্রকান্ ক্ষশতর উণেণিয করা হয়। উণেিয প্রণোশেতিাণি গ্রকান্ িযশক্ত র্খন্ িভ শল কণর তখন্ গ্রস র্া িণল িা কণর
গ্রসশি গ্রকান্ ক্ষশতর লণক্ষযই কণর র্াণক।
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িভ শল আচরণে সিসেয় গ্রর্ িযশক্ত িভ শলইং করণে এিং অন্য গ্রর্ িভ শলইংণয়র শিকার হণে তাণের েভ জণন্র ক্ষেতা(িারীশরক অর্িা সাোশজক) এিং
িশক্তর িারসােযহীন্তা অন্তিভথক্ত র্াণক। িভ শল আচরেকারী িযশক্ত গ্রর্ িযশক্তর প্রশত এিরণন্র আচরে করণে তার গ্রচণয় িারীশরকিাণি িড় অর্িা
িশক্তিালী িা িয়ণস িড় অর্িা সাোশজকিাণি উাঁচভ োণন্র অর্িা িশক্তর অশিকারী হণত পাণর।
িভ শল গ্রকান্ িযশক্ত(অর্িা গ্রুপ)কৃত আক্রেোত্মক আচরে র্া অন্য গ্রকান্ শন্শেথি িযশক্ত(অর্িা গ্রুপ)-ণক উণেিয কণর করা হয়। এই আক্রেোত্মক
আচরে অপ্রতযাশিত এিং গ্রন্শতিাচক। এশি উণেিয প্রণোশেত এিং গ্রকান্ প্রণরাচন্া োড়াই করা হয়। র্া উণেিয প্রণোশেতিাণি িলা িা করা
হয় তাণত গ্রর্ িযশক্তর প্রশত আচরেশি করা হয় গ্রস ক্ষশতেস্ত হয়। অশিক শন্শেথিিাণি, শন্উ ইয়কথ এডভণকিন্ ল, গ্রসকিন্ 11
(https://www.nysenate.gov/legislation/laws/EDN/11) অন্ভ সাণর:
"হয়রাশন্" ও "িভ শল" িলণত িভ ঝায় হুেশক, িেক িা শন্র্থাতণন্র োিযণে একশি িীশতকর পশরণিি বতশর করা, র্ার অন্তিভথক্ত
আণে সাইিারিভ শল, র্া (a) গ্রকান্ শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত সািলয, সভ ণর্াগ িা সভ শিিা, শকংিা োন্শসক, আণিগজশন্ত, শকংিা
িারীশরক সভ স্থতার প্রশত অণর্ৌশক্তকিাণি ও উণেখণর্াগযিাণি ক্ষশতসািন্ কণর িা করার সম্ভািন্া র্াণক; শকংিা র্া (b)
গ্রকান্ শিক্ষার্থীর িারীশরক শন্রাপিার প্রশত িীশতর র্ভ শক্তসঙ্গত কারে িা র্ভ শক্তসঙ্গত কারে হণত পাণর িণল আিঙ্কা করা
গ্রর্ণত পাণর; শকংিা র্া (c) গ্রকান্ শিক্ষার্থীণক িারীশরক িা োন্শসকিাণি আহত করার র্ভ শক্তসঙ্গত কারে হয় িা র্ভ শক্তসঙ্গত
কারে হণত পাণর িণল আিঙ্কা করা গ্রর্ণত পাণর; অর্িা র্া (d) স্কভণলর সম্পশির িাইণর সংঘশিত হয় ও স্কভণলর পশরণিণি
একশি উণেখণর্াগয শিঘ্ন সৃ শি কণর িা িলপূ িথক সৃ শি করণত পাণর, িলপূ িথক হণল গ্রস গ্রক্ষণত্র আচরে, হুেশক, িেক, শকংিা
শন্র্থাতন্ স্কভণলর সম্পশিণতও গ্রপৌঁোণত পাণর। হয়রাশন্ ও িভ শল কার্থকলাণপর অন্তিভথক্ত র্াকণত হণি গ্রসসি কার্থকলাপ র্ার
শিশি গ্রকান্ িযশক্তর প্রকৃত িা অন্ভ শেত জাশতে, িেথ, ওজন্, জাতীয়তার উৎস, জাশতগত েল, িেথ, িেথীয় আচার,
প্রশতিশিে, গ্রর্ৌন্ পক্ষপাত, শলঙ্গ ও গ্রর্ৌন্তা। এই সংজ্ঞা প্রসণঙ্গ “হুেশক, িীশতপ্রেিথন্ িা অসোচারে" পণের অন্তিভথক্ত
হণি গ্রেৌশখক ও গ্রেৌশখক-িশহিূ থত শক্রয়াকলাপ।
হয়রাশন্ এিং/অর্িা িভ শল ন্ান্ারূণপ হণত পাণর এিং িারীশরক, েভণখ ন্া িণল, গ্রেৌশখক অর্িা শলশখত হণত পাণর। এশি একশি ঘিন্ায় শকংিা
িারািাশহক সম্পকথর্ভক্ত ঘিন্ায় সংঘশিত হণত পাণর। শলশখত বিষেযকরে, হয়রাশন্, িীশত প্রেিথন্ এিং/অর্িা িভ শলর অন্তিভথক্ত হণলা ইণলক্ট্রশন্ক
পদ্ধশতণত গ্রপ্রশরত শচশঠপত্র ও সাইিারিভ শল (ণর্েন্ গ্রর্াগাণর্াগ প্রর্ভ শক্ত িযিহার কণর, তণি তা শুিভ এখাণন্ উশেশখতগুণলাণত সীোিদ্ধ ন্য়:
ইন্টারণন্ি, গ্রসলণিান্, ইণেইল, পাণসথান্াল শডশজিাল অযাশসটযান্ট হযান্ডণহল্ড শডিাইস, গ্রসািাল শেশডয়া, ব্লগ, চযাি রুে, এিং গ্রগশেং শসণটে।)

িভশল গ্রকান্ দ্বন্দ্ব ন্য়

দ্বন্দ্ব হণলা এেন্ একশি সংঘাত র্া েভ ই িা তণতাশিক িযশক্তর েণিয ঘণি এিং গ্রর্খাণন্ প্রশতপণক্ষর িারো গ্রর্, তাণের লক্ষয অর্িা আকাঙ্ক্ষার
গড়শেল রণয়ণে। পারস্পশরক কেথকাণণ্ডর সেণয় স্বািাশিকিাণি দ্বন্দ্ব ঘিণত পাণর। এশি জীিণন্র স্বািাশিক ঘিন্া গ্রর্ আেরা অণন্ক সেয়ই
অণন্ক শিষণয়, অণন্ক শচন্তায় অর্িা আেরা গ্রর্িাণি গ্রকান্ একশি শজশন্স করণত চাই গ্রসসি িযাপাণর অণন্যর সাণর্ একেত হণিা ন্া।
শিক্ষার্থীণের োণঝ অশিকাংি দ্বন্দ্ব গ্রেখা গ্রেয় র্খন্ তারা শিন্ন েৃ শিণকাে গ্রর্ণক গ্রকান্ একশি পশরশস্থশতণত গ্রেণখ। আেরা দ্বণন্দ্ব সংশিি িযশক্তণের
কীিাণি শিিরে গ্রেই গ্রসশি্ একিভ গ্রেখা র্াক: “তারা োর্া ঠভ কশেণলা”; “তারা এণক অপর শেণক গ্রতণড় আসশেণলা”; “গ্রস একিা িলশেণলা, তারা
িণলশেণলা আণরকিা।” এইসি গ্রক্ষণত্র, উিণয়ই সোন্িাণি “শন্ণজণের কর্া িলণে।”
দ্বন্দ্ব গ্রেখা শেণল োন্ভ ষ হতাি এিং রাগাশন্বত হণত পাণর। প্রণতযক িযশক্তর আণিগগত অন্ভ িূশত তভলন্ােূ লকিাণি সোন্ হণত পাণর কারে
উিণয়ই শন্ণজর উণেিয পূ রণে প্রশতণর্াশগতা করণে। উণিজন্াকর েভহূণতথ, একজণন্র অর্িা উিণয়র আণিগ দ্বন্দ্বণক িাশড়ণয় তভলণত পাণর।
আেরা সকণল অণন্ক দ্বন্দ্ব সম্পণকথই অিশহত গ্রর্খাণন্ োন্ভ ষ এণক অপরণক আঘাত গ্রেিার জন্য অণন্ক কর্া িণল, পণর আিার র্ার জণন্য
তারা অন্ভ তপ্তও হয়।
দ্বণন্দ্ব জশড়ত িযশক্তগে চায় দ্বন্দ্বশি শন্রসন্ গ্রহাক। প্রণতযণক শন্ণজ চায় গ্রসশিণক প্রশতশষ্ঠত রাখণত এই “আণগ শপণের” ঘিন্া ঘণি। উিণয়র
চাশহো পূ রে করা র্ায়, এেন্ দ্বন্দ্ব শন্রসণন্র েক্ষতা র্খন্ এক িা উিয় পণক্ষর র্াণক, তখন্ অশিকাংি গ্রক্ষণত্র ঐ েভ ই িযশক্তর োণঝ একই
িরণন্র দ্বণন্দ্বর পভন্রািৃ শি হিার আিঙ্কা র্াণক ন্া।
শুরুণত শিণর র্ান্

20

িৃ ঙ্খলা পদ্ধশত

স্কভণলর শিতণর গৃহীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা

স্কভলগুণলা শিশিন্ন িরণন্র িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে করণত পাণর র্া শিক্ষার্থী অসোচরণে তাণের োয়িদ্ধ রাণখ এিং র্া ক্লাসরুে গ্রর্ণক
শিক্ষার্থীণক অপসারে ন্া কণর অর্িা তাণক শিকল্প গ্রকান্ শিক্ষাশন্ণেথিন্ার সাইণি অযাসাইন্ণেন্ট ন্া শেণয়ও সম্ভি। এইসি প্রার্শেক
িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা গ্রপ্রাণেশসি লযাডার অি সাণপািথ এিং শডশসশপ্ল্ন্াশর গ্ররসপে-এ িশেথত আণে। গ্রকান্ স্কভণলর িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহণের
শসদ্ধাণন্ত অিিযই অসোচরণের প্রকৃশত এিং গ্রসশি কতিা গুরুতর গ্রসসি োড়াও অন্য কণয়কশি শিষয় শিণিচন্া শন্ণত হণি।

সাসণপন্িন্ এিং শিক্ষক কতৃথক অপসারে

চযাণেলণরর প্রশিিান্, গ্রটি এডভণকিন্ আইন্ এিং গ্রিডাণরল আইণন্র সাণর্ অিিযই সঙ্গশত গ্ররণখ িস্তুশন্ষ্ঠ এিং প্রশক্রয়াগতিাণি সকল
ক্লাসরুে সাসণপন্িন্ এিং অপসারে কার্থকর হণি। (দ্রিিয: শন্য়শেত স্কভল িেণরর সেয় গ্রর্ণক সাোর স্কভণলর শিক্ষার্থী িৃ ঙ্খলা শিিান্ শিন্ন এিং
পৃ র্কিাণি ইসভ যকৃত হয়।) শিক্ষার্থীর গ্ররকণডথ অন্তিভথক্ত করা সকল তর্য অিিযই চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-443
(https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellors-regulations/volume-a-regulations) অন্ভ র্ায়ী
শলশপিদ্ধ হণি। সাসণপন্িন্ গ্রর্ণক শিণর আসা শিক্ষার্থীণেরণক স্কভল সহায়তা প্রোন্ করণি গ্রসশিই প্রতযাশিত র্াণত স্কভল কেভযশন্শির সাোশজক
এিং অযাকাণডশেক োন্ পূ রণে তারা তাণের সণিথাচ্চ ক্ষেতা কাণজ লাগাণত পাণর।
সকল স্কভণল শিক্ষার্থীণেরণক পাাঁচ শেণন্র অশিক সাসণপন্িন্ শেণত পাণরন্ অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র
এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত অন্য গ্রকান্ িযশক্ত, অর্িা এশলণেন্টাশর এিং শেডল্ স্কভণলর গ্রক্ষণত্র কেভযশন্শি
সভ শপশরন্ণিন্ণডন্ট। প্রাসশঙ্গক সূ ত্র উণেণখর সভ শিিার জন্য, “সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্” িব্দ েভ শি এই ন্শর্র সি জায়গায় িযিহার করা
হণয়ণে র্া শেণয় অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডিালাপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত প্রেি
সাসণপন্িন্ এিং কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট কতৃথক প্রোন্ করা সাসণপন্িন্ - উিয়ই গ্রিাঝায়।
20-এর চাইণত গ্রিশি শেণন্র জন্য (আরও তণর্যর জন্য 24-25 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্) সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ গ্রেওয়া গ্রর্ণত পাণর শুিভ র্খন্
আইশন্ িািযিািকতা র্াণক িা 5 স্তণরর শিশিিঙ্গ ঘণি র্াণত গুরুতর শিপজ্জন্ক িা সশহংস আচরে সংঘশিত হয় গ্রর্খাণন্ পশরশস্থশতর প্রণয়াজণন্
েীঘথতর সেণয়র সাসণপন্িন্ আিিযক হয়। 20 শেন্ স্কভল শেিণসর গ্রিশি সকল সাসণপন্িণন্র গ্রক্ষণত্র অশিস অি গ্রসিশি এন্ড ইউর্
গ্রডণিলপণেন্ট-এর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর শকংিা চযাণেলণরর অন্য গ্রকাণন্া িারপ্রাপ্ত িযশক্ত অর্িা কশেউশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর
অন্ভ ণোেণন্র প্রণয়াজন্ হণি।

প্রশতিশিতার্ভ ক্ত শিক্ষার্থীণের জন্য িাড়শত সভ রক্ষা
প্ররশতিশিতার্ভ ক্ত শিক্ষার্থী, 504 শিণিষ িযিস্থা, অর্িা র্াণের “িরা হয় গ্রর্ প্রশতিশিতা আণে” তারা IDEA-এর অিীণন্ শন্শেথি প্রশক্রয়াগত সভ রক্ষা
লাণির অশিকার রাণখ (Chancellor's Regulation A-443 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-forall/chancellors-regulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্। একজন্ শিক্ষার্থীণক প্রশতিিী িরা হয় তখন্ই র্খন্ শিক্ষার্থীর শপতাোতা
শলশখতিাণি তার শিণিষ শিক্ষা এিং/অর্িা সম্পশকথত পশরণসিার চাশহোর িযাপাণর উণদ্বগ প্রকাি কণরন্, শপতাোতা শলশখতিাণি তার সন্তাণন্র
েূ লযায়ণন্র অন্ভ ণরাি জান্ান্, শপতাোতা অর্িা স্কভল কেথীগে শিক্ষার্থীর আচরণের পযািান্থ সম্পণকথ উৎকশণ্ঠত হন্ অর্িা শিক্ষার্থীণক প্রার্শেক
েূ লযায়ণন্র জন্য গ্ররিার করা হয়।

েযাশন্ণিণটিন্ শডিারশেণন্িন্ শরশিউ (MDR)
একশি গ্রেশন্ণিণটিন্ শডিারশেণন্িন্ পর্থাণলাচন্া (MDR) পশরচাশলত হয় তখন্ই র্খন্ গ্রকান্ প্রশতিিী শিক্ষার্থী অর্িা গ্রকান্ শিক্ষার্থী র্ার
প্রশতিশিতা আণে িণল িরা হয় তার জন্য িৃ ঙ্খলাজশন্ত পশরিতথণন্র প্রণয়াজন্ হয়, র্াণত শন্িথারে করা র্ায় গ্রর্ আচরেশির সাণর্ শিক্ষার্থীর
প্রশতিশিতার সরাসশর অর্িা পর্থাপ্ত সম্পকথ আণে শকন্া এিং/অর্িা আইইশপ িা গ্রসকিন্ 504 শিণিষ সভ শিিা পশরকল্পন্া িাস্তিায়ণন্ িযর্থতার
সরাসশর িল শকন্া। র্শে শিক্ষার্থীর আচরে শিক্ষার্থীর প্রশতিশিতার প্রকাি হয়, তাহণল শিক্ষার্থীণক তার আচরণের জন্য শকেভ িযশতক্রে োড়া,
িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক পেণক্ষপ েহে করা ন্া হণত পাণর। র্শে শিক্ষার্থীর আচরে শিক্ষার্থীর প্রশতিশিতার প্রকাি ন্া হয়, তাহণল শিক্ষার্থীণক তার
আচরণের জন্য িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক পেণক্ষপ েহে করা হণত পাণর।
স্থান্ পশরিতথণন্র েণতা িৃ ঙ্খলাজশন্ত পশরিতথণন্র ঘিন্া তখন্ই ঘণি র্খন্ শন্ম্নশলশখত কারণে তাণক শন্য়শেত কেথসূশচ গ্রর্ণক অপসারে করা
হয়:
(1) সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ শহণসণি লাগাতার 10-এর অশিক শেণন্র জন্য;
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(2) শতন্ িা অশিক িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক িযিস্থার (সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্, শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্, এিং/অর্িা শিক্ষক কতৃথক
অপসারে) িল শহণসণি 40-স্কভল শেিণসর েণিয গ্রোি 10-এর অশিক শেিণসর জন্য ; শকংিা
(3) অপসারণের একশি শিণিষ রূপ (পযািান্থ) িণল শপ্রশেপযাল গেয করণল িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক িযিস্থার িণল একশি স্কভল িেণর সিথণোি
10 স্কভল শেিণসর জন্য।
আরও তণর্যর জন্য NYCDOE আচরেগত সহায়তা ওণয়িণপজ (https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-andservices/behavior-supports) গ্রেখভন্।

িাংিন্াল শিণহশিয়র অযাণসসণেন্টস (FBA) এিং শিণহশিয়র ইন্টারণিন্িন্ প্ল্যান্স (BIP)

IEP-র্ভ ক্ত একজন্ শিক্ষার্থীর শিরুণদ্ধ র্শে গ্রকান্ িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক িযিস্থা গ্রন্য়া হয় এিং শন্িথাশরত হয় গ্রর্, তার প্রশতিশিতার িশহঃপ্রকািই তার
আচরে, তাহণল একশি িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (কার্থকর আচরেগত েূ লযায়ন্) পশরচাশলত অর্িা তা হালন্াগাে করা হণি এিং
একশি BIP প্রেয়ন্ অর্িা তা সংণিািে করা হণি। এোড়া, এেন্ কী র্শে শন্িথাশরত হয় গ্রর্ গ্রকান্ এক শিক্ষার্থীর আচরে তার প্রশতিশিতার
িশহঃপ্রকাি ন্য়, তাহণল একশি িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট শিক্ষার্থীর আচরে অশিক শিিেিাণি িভ ঝণত সহায়ক হণত পাণর।
একশি িযিহাশরক আচরেগত েূ লযায়ন্ (FBA) এেন্ একশি েূ লযায়ন্ র্া গ্রকান্ শিক্ষার্থীর শিক্ষে প্রশক্রয়া িািােস্থ কণর, এেন্ আচরণের কারে
ও শিক্ষার্থীর গ্রস আচরে কীিাণি তার পশরণিণির সাণর্ সম্পকথর্ভক্ত, তা শন্শিত হণত চায়।
এিশিএ-র শিশি হণি ডযািার িহুশিি সূ ত্র, র্া শিশিন্ন পশরণিি এিং শেণন্র শিশিন্ন সেয় গ্রর্ণক সংেহ করা হণি, এর অন্তিভথক্ত, শকন্তু এণতই
সীোিদ্ধ ন্য়: শিক্ষার্থীণক সরাসশর পর্থণিক্ষে গ্রর্ণক লব্ধ তর্য; শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীর শিক্ষক(ণের) কাে গ্রর্ণক প্রাপ্ত তর্য, সম্পশকথ ত পশরণষিা
প্রোন্কারী(ণের) এিং শিক্ষার্থী অন্য র্াণের সাণর্ ইন্টারঅযাক্ট কণর তাণের গ্রর্ণক প্রাপ্ত তর্য; শিক্ষার্থীর গ্ররকডথ এিং অন্য সূ ত্র গ্রর্ণক লিয ডযািা
এিং তর্য পর্থাণলাচন্া, এর েণিয আণে গ্রর্ণকান্ প্রসশঙ্গক তর্য র্া শিক্ষার্থীর শপতাোতা/প্রর্ত্নপ্রোন্কারী কতৃথক প্রেি। একশি এিশিএ অিিযই
একশি শিে দ্বারা পশরচাশলত হণি; শপ্রশেপযাল শিে এিং তার সঞ্চালক শন্িথারে করণিন্।
একশি আচরেগত েিযস্থতার পশরকল্পন্া (BIP) র্া শন্িথর কণর এিশিএ-র িলািণলর উপর এিং এশিণত ন্ূ যন্তে র্া অন্তিভথক্ত র্াণক তা হণলা:
সেসযােস্ত আচরণের শিিরে; এেন্ আচরে শিক্ষার্থী গ্রকন্ করণে গ্রস সম্পশকথত সােশেক এিং শন্শেথি শকেভ অন্ভ শেত িারো; এিং হস্তণক্ষণপর
গ্রকৌিল র্ার েণিয আণে এ িরণন্র আচরণের প্রশতকাণর ইশতিাচক আচরেগত সহায়তা। আচরণের ঘিন্া প্রশতণরাি করণত অর্থাৎ িার িার
গ্রসশি গ্রর্ন্ ন্া হয় BIP অিিযই েিযস্থতার গ্রকৌিলসেূ হ িন্াক্ত করণি, এিং শিক্ষার্থীণক পৃ র্ক শিকল্প এিং োন্ান্সই আচরে শিক্ষা গ্রেণি, এিং
লক্ষয-শস্থরকৃত অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরে(সেূ হ) এিং শিকল্প েহেণর্াগয আচরে(সেূ ণহর) জন্য কী িযিস্থা েহে করা হণত পাণর, গ্রসশি জান্াণি।
কার্থসম্পােন্ার একশি োপকাশঠ প্রশতষ্ঠা করণত গ্রিসলাইন্ ডযািা (ণেৌশলক উপাি) অিিযই িযিহার করত হণি এিং তার আণলাণক হস্তণক্ষণপর
কার্থকাশরতার েূ লযায়ন্ও করণত হণি। একই ডযািা সংেণহর পশরোপ (কত ঘন্ঘন্, কতিা প্রখর, কত সেয়িযাপী এিং/অর্িা কতিা প্রেন্ন)
িযিহার কণর BIP অিিযই েশন্ির করণত হণি (এিং শপতাোতার কাণে তা শরণপািথ করণত হণি) র্া FBA-র জন্য গ্রিসলাইল ডযািা সংেণহ
িযিহৃত হণয়ণে। পশরিশতথত আচরে িৃ শদ্ধর পািাপাশি সেসযাজশন্ত আচরে হ্রাণসর জন্য এই লক্ষয শন্িথারে।
FBA পশরচালন্ার পর, FBA-র িলািল পর্থাণলাচন্ার জন্য IEP শিণের সিা আহ্বান্ করণত হণি, আণরকশি সঙ্গশতসম্পন্ন BIP প্রেয়ন্ করা
হণি (র্শে র্র্ার্র্ হয়), এিং র্শে শিক্ষার্থীর আচরেসংশিি সেসযার জন্য িযিস্থা েহে করণত হণয়, তাহণল হস্তণক্ষপ, শিণিষ িযিস্থা িা অন্য
গ্রকান্ গ্রপ্রাোে পশরিতথন্সহ গ্রকান্ শিণিষ র্ন্ত্র িা পশরণষিা র্শে প্রণয়াজন্ হণল গ্রসিা প্রশতিলণন্র জন্য শিক্ষার্থীর িযশক্তক শিক্ষা কেথসূশচ (IEP)
হালন্াগাে করণত হণি।
শুরুণত শিণর র্ান্
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িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহে

প্রাশতষ্ঠাশন্ক পভন্ভরুদ্ধার কন্িাণরণের িযিহারসহ শিশিন্ন িৃ ঙ্খলাজশন্ত শিকল্প িযিস্থার জন্য অন্ভ েহ কণর গ্রপ্রাণেশসি লযাডার অি সাণপািথ এিং
শডশসশপ্ল্ন্াশর গ্ররসপে (11–12 ন্ং পৃ ষ্ঠায়) গ্রেখভন্।
সকল িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা অিিযই আণরাশপত হণি এিং শিক্ষার্থীর গ্ররকণডথ সকল সংণর্াজন্ অিিযই করণত হণি চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-443
(https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellors-regulations/volume-a-regulations)-এর
প্রশক্রয়াগত িতথ অন্ভ র্ায়ী এিং তা সেশন্বত হণি গ্রকান্ শন্শেথি লঙ্ঘণন্র জন্য অন্ভ ণোশেত শিশিন্ন িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা শহণিণি। স্কভলগুশলর কাণে
প্রতযািা গ্রর্, শিক্ষক কতৃথক অপসারে, শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ অর্িা সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ আণরাপ করার আণগ তারা র্তিা সম্ভি
এিং র্র্ার্র্িাণি সহায়তা এিং েিযস্থতা ও অপসারেহীন্ িৃ ঙ্খলা িযিস্থার িযিহার করণি।
শন্ম্নশলশখত িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক িযিস্থার সাণর্ র্ভ ক্তিাণি একশি প্রর্াগত সংণিািন্ বিঠক ও ওণয়লকাে-িযাক সাণকথল (সংজ্ঞা গ্রেখভন্ 17 ন্ং
পৃ ষ্ঠায়) হস্তণক্ষপেূ লক িযিস্থা শহণসণি িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।

স্কভণলর শিতণর গৃহীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা

স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থার েণিয র্াকণত পাণর শডণিন্িন্ িা পাঠযক্রে িশহথিূত কেথকাণ্ড অর্িা কেভযন্াল েিযািণিাজ গ্রর্ণক
িশহষ্কার। স্কভণলর শিতণরর এসি িযিস্থা র্শে গৃ হীত হয়, তাহণল গ্রসগুশল অিিযই ক্লাণসর সেণয় গ্রন্য়া র্াণি ন্া, র্াণত শিক্ষার্থী শিক্ষা-সেয়
িশঞ্চত ন্া হয়, এিং এিং তা অিিযই হণত হণি NYCDOE ওণয়লণন্স পশলশস (https://infohub.nyced.org/reports-andpolicies/policies/doe-wellness-policy) অন্ভ র্ায়ী।

ক্লাসরুে গ্রর্ণক শিক্ষক কতৃথক অপসারে

শিক্ষা প্রশক্রয়ায় উণেখণর্াগয িযাঘাত অর্িা ক্লাসরুণে শিক্ষণকর কতৃথণে উণেখণর্াগয শিঘ্ন সৃ শিকারী আচরণে সংশিি গ্রকান্ শিক্ষার্থীণক শিক্ষক
এই শিশিণত উশেশখত িৃ ঙ্খলাজশন্ত শিকল্পসেূ ণহর সাণর্ সেশন্বতিাণি ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে করণত পাণরন্। অপসাশরত সকল শিক্ষার্থী শুিভ
অপসারণের জন্য অন্ভ ণরািকারী শিক্ষণকর ক্লাস োড়া অিিযই অন্যান্য শিক্ষকণের ক্লাণস (ণর্েন্, শেউশজক, আিথ, সাণয়ে) গ্রর্াগোণন্র জন্য
অন্ভ ণোশেত হণি।
অপসাশরত শিক্ষার্থীণেরণক স্কভণলর শিতণর অন্য গ্রকান্ স্থাণন্ পাশঠণয় গ্রেয়া হণি গ্রর্খাণন্ তাণেরণক অিযাহত শিক্ষাশন্ণেথিন্া পশরণষিা প্রোন্ করা
হণি র্ার অন্তিভথক্ত ক্লাসওয়াকথ এিং গ্রহােওয়াকথ। শিক্ষার্থী অসোচরণের প্রশতশি ঘিন্া অিিযই পৃ র্কিাণি গ্রেখা হণি, শিক্ষক অপসারে
িাস্তিায়ণন্র আণগ র্র্ার্র্ সহায়তা এিং েিযস্থতার পািাপাশি িৃ ঙ্খলাশিিান্েূ লক িযিস্থা A-E (12 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্) িযিহার কণর উণেখণর্াগয
শিঘ্নসৃ শিকারী ক্লাসরুে আচরে সেসযা সোিাণন্র সি গ্রচিাই করা হণি।


শন্উ ইয়কথ এডভণকিন্ ল, গ্রসকিন্ 2801 (https://www.nysenate.gov/legislation/laws/EDN/2801) অন্ভ সাণর, গ্রকাণন্া 3–
5 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণক এক গ্রসণেটাণর র্শে গ্রকান্ও শিক্ষক চার (4) িার অর্িা এক ট্র্াইণেটাণর শতন্ (3) িার ক্লাসরুে গ্রর্ণক
অপসারে কণরন্, তাহণল অিিযই তার পরিতথী অসোচরণে সংশিিতার জন্য শপ্রশেপযাণলর ন্ূ যন্তে 1 শেণন্র সাসণপন্িন্ আণরাপ
করণত হণি র্া অন্যর্ায় গ্রস শিক্ষক কতৃথক গ্রসই গ্রসণেটাণর অর্িা ট্র্াইণেটাণর অপসারে হণত পারণতা। উোহরে শহণিণি, গ্রর্
শিক্ষার্থী অন্যর্ায় এক গ্রসণেটাণর 5 (পঞ্চে) িাণরর েণতা অপসাশরত হণি, গ্রস এর পশরিণতথ অিিযই শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্
পাণি। শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ অণরাণপর জন্য অিিযই িতথগুশল অন্ভ সরে করণত হণি।
Note: গ্রেড 3-এর গ্রকান্ শিক্ষার্থীর জন্য সাসণপন্িন্ আণরাপ করণত হণল শপ্রশেপযালণের অিিযই অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্
গ্রডণিলপণেন্ট অশিস OSYD-এর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টণরর অন্ভ ণোেন্ শন্ণত হণি।

শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্

গ্রর্ আচরে শিক্ষার্থীর শন্ণজর, অন্য শিক্ষার্থীর অর্িা স্কভল কেথীণের িারীশরক আহত হওয়ার েণতা স্পি এিং তাৎক্ষশেত শিপে শন্ণয় আণস,
অর্িা িাশন্তপূ েথ ক্লাস পশরচালন্ায় অর্িা অন্যান্য স্কভল কেথকাণণ্ড শিঘ্ন ঘিায়, তাহণল এই িঙ্খলাশিশির শন্য়ে অন্ভ সাণর শপ্রশেপযাণলর ক্ষেতা আণে
গ্রকান্ শিক্ষার্থীণক এক গ্রর্ণক পাাঁচ স্কভল শেিণসর জন্য সাসণপন্ড করার। শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ আণরাণপর আণগ সহায়তা এিং হস্তণক্ষণপর
োিযণে অন্ভ পর্ভ ক্ত শিক্ষার্থী আচরে সেসযা সোিাণন্ অিিযই গ্রর্ৌশক্তক প্রণচিা করণত হণি।

23

সাসণপন্ডকৃত শিক্ষার্থীণেরণক অিিযই শিক্ষা-শন্ণেথিন্া প্রোন্ করা হণি – এর অন্তিভথক্ত স্কভণলর শিতণর গ্রকান্ শিকল্প স্থাণন্ গ্রহােওয়াকথ এিং
ক্লাসওয়াকথ অযাসাইন্ করা।
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সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্

একজন্ সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ পাাঁচ স্কভল শেিণসর অশিক সেণয়র হণত পাণর এিং এেন্ িরণন্র আচরণের জন্য তা চাওয়া হয় র্া
িৃ ঙ্খলা শিশিণত অন্ভ ণোশেত রণয়ণে।
সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ প্রাপ্ত গ্রকান্ শিক্ষার্থী অিিযই একশি শুন্াশন্র সভ ণর্াগ লাি করণি গ্রর্খাণন্ শিক্ষার্থীর তার শন্ণজর পণক্ষর প্রোে
এিং সাক্ষী উপস্থাপন্ এিং স্কভণলর পণক্ষর সাক্ষীণেরণক প্রশ্ন করার সভ ণর্াগ র্াকণি।
স্কভল র্শে অশিণর্াগ প্রোে করণত পাণর এিং সাসণপন্িন্ েণ্ড অপশরিশতথত র্াণক, অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র
এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অর্িা কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট শন্ণচ ও পশরিতথী পৃ ষ্ঠাগুণলাণত িশেথত গ্রর্ণকান্
একশি িযিস্থা শন্ণত পারণিন্।


অশিলণম্ব পভন্িথহাল
অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেন্ট-এর শচি এশিশকউশিি শডণরক্টর অশিসার অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত িা
কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট শিক্ষার্থীণক শিণর আসার পর ওণয়লকাে-িযাক সাণকথলসহ (17 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্) আিার দ্রুত তার
সাসণপন্ডকৃত স্কভণল তার েণণ্ডর শসদ্ধান্ত িহাল গ্ররণখ পভন্িথাসন্ করণত পাণরন্।



শন্িথাশরত 6-10 স্কভল শেিণসর জন্য সাসণপন্িন্
অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অর্িা
কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট স্কভল গ্রর্ণক শিক্ষার্থীর শন্িথাশরত 6-10 স্কভল শেিণসর সাসণপন্িণন্র আণেি শেণত পাণরন্ গ্রর্ সেণয় গ্রস
স্কভল শিশল্ডংণয়র িাইণর অন্য গ্রকান্ স্থাণন্ শিকল্প শিক্ষা লাণির সভ ণর্াগ পাণি। সাসণপিণন্র সেয় সোপ্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থীণক
অিিযই শিণর আসার পর একশি ওণয়লকাে-িযাক সাণকথলসহ (17 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্) তার েূ ল স্কভলশিণত পভন্িথহাল করণত হণি।



শন্িথাশরত 11-15 স্কভল শেিণসর জন্য সাসণপন্িন্
অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অর্িা
কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট স্কভল গ্রর্ণক শিক্ষার্থীর শন্িথাশরত 11-15 স্কভল শেিণসর সাসণপন্িণন্র আণেি শেণত পাণরন্ গ্রর্ সেণয় গ্রস
স্কভল শিশল্ডংণয়র িাইণর অন্য গ্রকান্ স্থাণন্ শিকল্প শিক্ষা লাণির সভ ণর্াগ পাণি। সাসণপিণন্র সেয় সোপ্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থীণক
অিিযই শিণর আসার পর একশি ওণয়লকাে-িযাক সাণকথলসহ (17 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্) তার েূ ল স্কভলশিণত পভন্িথহাল করণত হণি।



শন্িথাশরত 16-20 স্কভল শেিণসর জন্য সাসণপন্িন্
অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অর্িা
কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট স্কভল গ্রর্ণক শিক্ষার্থীর শন্িথাশরত 16-20 স্কভল শেিণসর সাসণপন্িণন্র আণেি শেণত পাণরন্ গ্রর্ সেণয় গ্রস
স্কভল শিশল্ডংণয়র িাইণর অন্য গ্রকান্ স্থাণন্ শিকল্প শিক্ষা লাণির সভ ণর্াগ পাণি। সাসণপিণন্র সেয় সোপ্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থীণক
অিিযই শিণর আসার পর একশি ওণয়লকাে-িযাক সাণকথলসহ (17 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্) তার েূ ল স্কভলশিণত পভন্িথহাল করণত হণি।

সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িণন্র গ্রক্ষণত্র চযাণেলর িা চযাণেলণরর োশয়েপ্রাপ্ত িযশক্ত শকংিা কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্টএর অন্ভ ণোেণন্র িািযিািকতার জন্য শিশিন্ন শিকল্প েীোংসা
20-এর চাইণত গ্রিশি শেণন্র জন্য সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ গ্রেওয়া গ্রর্ণত পাণর শুিভ র্খন্ আইশন্ িািযিািকতা র্াণক িা 5 স্তণরর
শিশিিঙ্গ ঘণি র্াণত গুরুতর শিপজ্জন্ক িা সশহংস আচরে সংঘশিত হয় গ্রর্খাণন্ পশরশস্থশতর প্রণয়াজণন্ েীঘথতর সেণয়র সাসণপন্িন্ আিিযক
হয়। োরাত্মক শিপজ্জন্ক এিং/অর্িা সশহংস আচরণের অন্তিভথক্ত হণত পাণর গ্রসসি িযিহার র্ার গ্রর্ণক োরাত্মক িারীশরক ক্ষত িা অপরণক
গ্রর্ৌন্ কেথকাণণ্ড শলপ্ত হণত িল প্রণয়াণগর ঘিন্াও ঘিণত পাণর। 20 শেন্ স্কভল শেিণসর গ্রিশি সকল সাসণপন্িণন্র গ্রক্ষণত্র অশিস অি গ্রসিশি
এন্ড ইউর্ গ্রডণিলপণেন্ট-এর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর শকংিা চযাণেলণরর অন্য গ্রকাণন্া িারপ্রাপ্ত িযশক্ত অর্িা কশেউশন্শি
সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর অন্ভ ণোেণন্র প্রণয়াজন্ হণি। গ্রর্খাণন্ 20 স্কভল শেিণসর অশিক শেিণসর জন্য সাসণপন্িন্ অন্ভ ণোশেত হয়, গ্রসখাণন্
শন্ম্নশলশখত শিশিন্ন শিকল্প িাশস্তেূ লক িযিস্থার ষভ ণর্াগ র্াণক:


21–39 স্কভল শেিণসর িশিথত সাসণপন্িন্
অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অর্িা
কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট গ্রকান্ শিক্ষার্থীণক স্কভল গ্রর্ণক 21-39 স্কভল শেিণসর সাসণপন্িণন্র আণেি শেণত পাণরন্ গ্রর্ সেণয় গ্রস
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স্কভল শিশল্ডংণয়র িাইণর অন্য গ্রকান্ স্থাণন্ শিকল্প শিক্ষা লাণির সভ ণর্াগ পাণি। সাসণপিণন্র সেয় সোপ্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থীণক
অিিযই শিণর আসার পর একশি ওণয়লকাে-িযাক সাণকথলসহ (17 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্) তার েূ ল স্কভলশিণত পভন্িথহাল করণত হণি।


প্রর্ণে 30 শেন্ ও পরিশতথণত প্রশত 15 শেন্ পর পর স্বণতাশক্রয় পর্থাণলাচন্াসহ 40-180 স্কভল শেিণসর জন্য সম্প্রসাশরত সাসণপন্িন্
অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অর্িা
কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট একজন্ শিক্ষার্থীণক 40-180 স্কভল শেিণসর সাসণপন্িণন্র আণেি শেণত পাণরন্ এিং প্রর্ণে 30 শেন্ পর
ও পরিশতথণত প্রশত 15 স্কভল শেিস পর পর অেীে পভন্িথাসণন্র স্বণতাশক্রয় শরশিউসহ একশি শিকল্প শিক্ষার সাইণি পাঠাণত পাণরন্।
শিক্ষার্থীর পভন্িথাসণন্র তাশরখ শন্িথারণে, অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা
চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত, র্তিা সম্ভি, তার শিক্ষা অিযাহত রাখা শন্শিত করণত স্কভণলর কযাণলন্ডার শিণিচন্া করণিন্। অেীে
পভন্িথাসন্ অন্ভ ণোশেত ন্া হণল, শিক্ষার্থীণক তার িাশক সাসণপন্িন্ সেণয়র জন্য শিকল্প শিক্ষার সাইণিই কািাণত হণি, এিং
সাসণপন্িণন্র গ্রিণষ শিণর আসার পর একশি ওণয়লকাে-িযাক সাণকথলসহ সাসণপন্ডকৃত স্কভণল অিিযই পভন্িথাসন্ করা হণি।



অেীে পভন্িথাসণন্র জন্য প্রর্ণে 60 শেণন্র, পরিশতথণত প্রশত 30 শেন্ অন্তর অন্তর স্বণতাশক্রয় পর্থাণলাচন্াসহ এক িেণরর
সাসণপন্িন্
1994-এর গ্রিডাণরল গান্-শি (অণেয়াস্ত্র-েভক্ত) স্কভল আইন্ অন্ভ সাণর, গ্রকান্ শিক্ষার্থী র্শে স্কভণল আণেয়াস্ত্র, গ্রিাো অর্িা অন্য
শিণফারক (কযাণিগশর 1-এ গ্রর্িাণি িশেথত আণে) এণন্ণে অর্িা িহন্ করণে িণল শস্থর হয়, তাণক এক িেণরর গ্রচণয় কে ন্য় এেন্
সেণয়র জন্য অিিযই সাসণপন্ড করা হণি। অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা
চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত িা কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট (ণর্েন্শি অণেয়াস্ত্র-েভক্ত স্কভলস্ আইণন্ িশেথত আণে) ঘিন্াগুণলার
জন্য শলশখতিাণি, আলাো আলাো কণর, একজন্ শিক্ষার্থীর শিণর আসার পর একশি ওণয়লকাে-িযাক সাণকথলসহ এই সাসণপন্িন্
পশরিতথন্ করণত পাণরন্।
অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অর্িা
কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট একজন্ শিক্ষার্থীণক এক িেণরর সাসণপন্িণন্র আণেি শেণত পাণরন্ এিং সাসণপন্ডকারী স্কভণল
পভন্িথহাণলর জন্য প্রর্ণে 60 শেন্ পর ও পরিশতথণত প্রশত 30 স্কভল শেিস পর পর অেীে পভন্িথাসণন্র স্বণতাশক্রয় শরশিউসহ একশি
শিকল্প শিক্ষার সাইণি পাঠাণত পাণরন্। অেীে পভন্িথাসন্ অন্ভ ণোশেত ন্া হণল, শিক্ষার্থীণক তার িাশক সাসণপন্িন্ সেণয়র জন্য শিকল্প
শিক্ষাশন্ণেথিন্া সাইণিই র্াকণত হণি, এিং সাসণপন্িণন্র গ্রিণষ শিণর আসার পর (17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)একশি ওণয়লকাে-িযাক
সাণকথলসহ সাসণপন্ডকৃত স্কভণল অিিযই পভন্িথাসন্ করা হণি।



িশহষ্কার (স্কভল িের শুরুর আণগ, অর্থাৎ 1 জভলাই, গ্রর্সকল শিক্ষার্থীর িয়স 17 িের হণয়ণে, গ্রসসি শুিভ সািারে শিক্ষার শিক্ষার্থীণের
জন্য)
স্কভল িের শুরুর আণগ গ্রর্সকল শিক্ষার্থীর িয়স 17 হণয়ণে শুিভ োত্র গ্রসইসি সািারে শিক্ষার শিক্ষার্থীণেরণক অশিস অি গ্রসিশি
অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অর্িা কেভযশন্শি
সভ পশরন্ণিন্ণডন্ট শুিভ শন্উ ইয়কথ শসশি পািশলক স্কভল শসণটে গ্রর্ণক এক িেণরর জন্য িশহষ্কার করণত পাণরন্।

সাসণপন্িণন্র সেয় এিং সাসণপন্িন্ গ্রর্ণক গ্রিরার পর শিক্ষার্থীণের জন্য সহায়তা

সাসণপন্িণন্র সেয় এিং সাসণপন্িন্ গ্রর্ণক তাণের শন্ণজর স্কভণল গ্রিরার সেয় স্কভলগুশল অিিযই শিক্ষার্থীণেরণক র্র্ার্র্ সহায়তা প্রোন্
করণি র্াণত তারা তাণের সণিথাচ্চ ক্ষেতা শেণয় স্কভল কেভযশন্শিণত তাণের সাোশজক/আচরেগত এিং অযাকাণডশেক োন্ পূ রে করণত পাণর।
সকল শেডল্ এিং হাই স্কভল স্তণর, গ্রর্সি শিক্ষার্থী সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ গ্রিাগ করণে তাণেরণক শিকল্প শিক্ষা গ্রকণে (ALC) পাঠণন্া
হয়। ALC-গ্রত, শিক্ষার্থীরা উণেখণর্াগয সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসহ প্রশতশেন্ অযাকাণডশেক শিক্ষা-শন্ণেথিন্া লাি করণি। IEP-র্ভ ক্ত শিক্ষার্থীণেরণক
অিিযই র্র্ার্র্ গ্রস্পিাল এডভণকিন্ পশরণষিা প্রোন্ করণত হণি র্া শিক্ষার্থীর আইইশপ লক্ষয পূ রণে সহায়ক হণি।
সকল গ্রেড স্তণর লক্ষযশি হণলা শিক্ষার্থীণের েণিয সোজেভখী োন্শসকতা, গ্রকৌিল এিং দ্ক্ক্ষতা িৃ শদ্ধ কণর তাণের শন্ণজণের স্কভল, অর্িা শন্য়শেত
ক্লাসরুণে শিশরণয় গ্রন্য়ার জন্য প্রস্তুত করা র্াণত েৃ ঢ়তা বতশর হয় এিং অপরাি প্রিেতার সম্ভািন্া হ্রাস পায়। শিক্ষার্থীর শন্ণজর স্কভল গ্রর্ণক
সহায়তা অিযাহত রাখা স্কভণলর োশয়ে। সহায়তার অন্তিভথক্ত র্াকণত পাণর শিশিন্ন সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ অর্িা উিয়শির গ্রর্ণকান্ গ্রকান্ একশি
শেশ্রে তাণত অন্তিভথক্ত হণত পাণর র্া শন্শেথি শিক্ষার্থীর চাশহো সিণচণয় িাণলািাণি পূ রে কণর।
শুরুণত শিণর র্ান্
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আশপল এিং ট্র্যােিার
আশপল

সাসণপন্িণন্র শিরুণদ্ধ শপতাোতাগে আশপল করণত পাণরন্। শপ্রশেপযালগণের সাসণপন্িন্ অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেণন্টর
শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্তর শকংিা কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর কাণে আশপল করা গ্রর্ণত পাণর।
সভ পাশরন্ণিন্ণডন্টএর সাসণপন্িন্ (র্া অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডিালাপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা চযাণেলণরর
োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত িা কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্ট কতৃথক প্রেি সাসণপন্িন্) সম্পণকথ চযাণেলণরর কাণে আণিেন্ করা গ্রর্ণত পাণর। আশপল
প্রশক্রয়ার সেয়সীো এিং কীিাণি তা করণত হণি গ্রস সম্পশকথত আরও তণর্যর জন্য চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-443
(https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellors-regulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্।

শিশিন্ন িরণন্র িেশলর সভ ণর্াগসেূ হ


গ্রস্বো িেশল:
অশিস অি এন্ণরালণেণন্টর সহণর্াশগতায় অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা
চযাণেলণরর োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অর্িা কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট গ্রকান্ শিক্ষার্থীণক শপতাোতার সম্মশতক্রণে অন্য স্কভণল িেশল
করণত পাণরন্। সভ রক্ষা সম্পশকথত িেশলর জন্য চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-449 (https://www.schools.nyc.gov/schoollife/policies-for-all/chancellors-regulations/volume-a-regulations) গ্রেখভন্।



অশন্োকৃত িেশল:
র্খন্ গ্রকান্ শিক্ষার্থীর আচরে এিং/অর্িা অযাকাণডশেক গ্ররকডথ গ্রর্ণক প্রতীয়োন্ হয় গ্রর্, শিক্ষার্থীর স্কভণলর সাণর্ োশন্ণয় গ্রন্য়া
অসণন্তাষজন্ক এিং শপ্রশেপযাল শিশ্বাস কণরন্ গ্রর্ িেশল গ্রর্ণক শিক্ষার্থীর উপকার হণি অর্িা অন্য গ্রকার্াও গ্রস উপর্ভ ক্ত শিক্ষা লাি
করণি, চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-450 (https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellorsregulations/volume-a-regulations) অন্ভ র্ায়ী অশন্োকৃত িেশল চাইণত পাণরন্। একজন্ প্রশতিিী শিক্ষার্থীণক তার গ্রহাে স্কভণল
গ্রস গ্রর্ কেথসূশচ লাি করণে, গ্রসই একই কেথসূশচর জন্য তার ইোর শিরুণদ্ধ আণরকশি স্কভণল িেশল করা র্াণি ন্া। র্শে এেন্ শিশ্বাস
হয় গ্রর্, প্রশতিিী শিক্ষার্থীর শিন্ন শিণিষ শিক্ষা কেথসূশচ/সহায়তার চাশহো আণে কারে তার আচরে এিং অযাকাণডশেক গ্ররকণডথ
প্রতীয়োন্ হণয় গ্রর্ গ্রস তার িতথোন্ স্কভণল োশন্ণয় শন্ণত পারণে ন্া, গ্রসণক্ষণত্র স্কভল একশি IEP শেশিং ডাকণত পাণর।

সকল চযাণেলণরর প্রশিিান্ NYCDOE-এর ওণয়িসাইি https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/chancellorsregulations-এ পাওয়া গ্রর্ণত পাণর।
শুরুণত শিণর র্ান্
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শন্শষদ্ধ সােেী: অস্ত্র
কযাণিগশর I











আণেয়াস্ত্র, এর েণিয আণে শপস্তল, টািথার গান্, এিং হযান্ডগান্, সায়ণলোর, ইণলক্ট্রশন্ক ডািথ, িিগান্, রাইণিল, গ্রেশিন্ গান্, অর্িা
গ্রর্ণকান্ িরণন্র অস্ত্রিস্ত্র র্া এেন্িাণি শডজাইন্ করা হণি িা হণয়ণে গ্রর্শি গ্রর্ণক শিণফারে প্রশক্রয়ায় তাৎক্ষশেকিাণি গ্রকান্ শকেভ
গ্রোাঁড়া র্ায়।
টান্ গান্/অস্ত্রিস্ত্র
এয়ার গান্, শরং গান্, অর্িা অন্য গ্রকান্ র্ন্ত্র অর্িা অস্ত্র র্ার েণিয পশরচালন্ িশক্ত শরং অর্িা িায়ভ , এিং এেন্ গ্রকান্ অস্ত্র র্ার
েণিয গুশল অর্িা খাশল কাতভথজ গ্রলাড কণর িযিহার করা র্ায়(ণর্েন্ BB গান্ অর্িা গ্রপইন্টিল গান্)
সভ ইচণব্লড েভ শর, োশিশি েভ শর, পাইলাে িযাশলশটক েভ শর এিং েশড়র আেণল তরিাশর (এেন্ একশি েশড় র্াণত েভ শর অর্িা তরিাশর
লভ কাণন্া র্াণক)
ডযাগার, শটণলণিা, শডরক্, গ্ররজর, িি কািার, গ্রকস কািার, ইউশলশি ন্াইি এিং অন্য সি িরণন্র েভ শর
শিশল ক্লাি, ব্লযাকজযাক, ব্লাশজওন্, চাকা শটক, এিং গ্রেিাল ন্াকলস্
শলং িি িা গুলশত (ণোি, িারী র্া রািাণরর পশির সাণর্ র্ভ ক্ত অর্িা তা দ্বারা চাশলত) এিং লাং িি
োিথাল আিথণসর উপকরে - এর েণিয আণে কভং িভ টারস্, ন্ান্চাক এিং শুশরণকন্
শিণফারক দ্রিয, গ্রর্েন্ গ্রিাো, আতিিাশজর সােেী এিং গ্রিাম্বণিল

কযাণিগশর II

গ্রন্াি: কযাণিগশর II-এ তাশলকািভক্ত শজশন্সগুণলা সণঙ্গ রাখার কারণে র্শে সাসণপন্িণন্র আণিেন্ হণয় র্াণক গ্রসণক্ষণত্র শপ্রশেপযালণক অিিযই
আণগ গ্রেখণত হণি উণেিযশি িারীশরক আঘাত করা িা অন্য গ্রকান্ উণেিয শেণলা শকন্া গ্রর্েন্ কাণরা কাণে ন্ণখর িাইল পাওয়া গ্রগণল গ্রেখণত
হণি গ্রসসি উপকরণে গ্রকান্ িাশস্ত হ্রাণসর িযাপার আণে শকন্া। এোড়া, শপ্রশেপযালণক অিিযই শিণিচন্ায় শন্ণত হণি গ্রকাণন্া ন্কল িন্দভক
গ্রেখণত কতিা আসল িন্দভণকর েণতা - তাণক গ্রসশির রং, সাইজ, আকৃশত, গ্রেখণত গ্রকেন্ এিং ওজন্, এই শিষয়সেূ হও শিণিচন্ায় শন্ণত হণি।





এশসড অর্িা শিেজ্জন্ক রাসায়শন্ক দ্রিয (ণর্েন্ গ্রপপার (েশরচ) গ্রর, গ্রেইস)
ন্কল িন্দভক অর্িা অন্য গ্রকান্ িরণন্র ন্কল অস্ত্র
গ্রলাড-করা অর্িা খাশল কািভথজ অর্িয অন্য িরণন্র গ্রগালািারুে
গ্রর্ণকান্ োরোস্ত্র, শিপজ্জন্ক, অর্িা চার ইশঞ্চ িা েীঘথতর িাতি িারাণলা গ্রচাখা র্ন্ত্র র্া অস্ত্র শহণিণি িযিহৃত হয় িা িযিহার করা
গ্রর্ণত পাণর (ণর্েন্ কাাঁশচ, ন্ণখর িাইল, িাঙ্গা কাাঁচ, গ্রচইন্, তার)।

শুরুণত শিণর র্ান্

প্রগশতিীল িৃ ঙ্খলা

িৃ ঙ্খলাশিিাণন্র শিষয়শিণক “শিক্ষালাণির সেয়” শহণিণি েণন্ করা িৃ ঙ্খলার প্রশত একশি গুরুেপূ েথ ইশতিাচক েৃ শিিঙ্গী। সোজ-শহনতষী আচরে
শিক্ষাোণন্র লক্ষয শন্ণয় অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরে গ্রোকাণিলার জন্য প্রগশতিীল িৃ ঙ্খলাশিিান্ িযিস্থা ক্রেিিথোন্ হস্তণক্ষপ িযিহার কণর। প্রগশতিীল
িৃ ঙ্খলা গ্রকান্ িাশস্ত চায় ন্া। তার পশরিণতথ, প্রগশতিীল িৃ ঙ্খলা োয়িদ্ধতা এিং ইশতিাচক আচরেগত পশরিতথন্ প্রতযািা কণর।.
প্রগশতিীল িৃ ঙ্খলাশিিাণন্র লক্ষয িভল গ্রর্ণক শিক্ষার্থীণেরণক শিক্ষা গ্রন্য়ায় সহায়তা প্রোন্ কণর গ্রন্শতিাচক আচরণের পভন্রািৃ শি গ্ররাি করা।
প্রগশতিীল িৃ ঙ্খলাশিিান্ িাস্তিায়ণন্র জন্য গ্রন্শতিাচক আচরণে শন্ণয়াশজত শিক্ষার্থীণক সহায়তা প্রোন্ করা প্রণয়াজন্। শিক্ষার্থীণের জন্য এর
লক্ষয হণলা:






গ্রকন্ আচরেশি োন্েণণ্ডর সাণর্ সােজসযপূ েথ ন্য় এিং এণত কী ক্ষশত হয়, গ্রসশি িভ ঝাণন্া;
একই পশরশস্থশতণত তারা অন্য কী করণত পারণতা, গ্রসিা িভ ঝাণন্া;
তাণের কণেথর জন্য োয় স্বীকার করাণন্া;
িশিষযণত িযিহাণরর জন্য সোজ-শহনতষী গ্রকৌিল এিং েক্ষতা গ্রিখার সভ ণর্াগ প্রোন্; এিং
এ িরণন্র আচরেজশন্ত ঘিন্া আিার ঘিণল আরও কণঠার পশরেশত গ্রোকাণিলা করণত হণি, গ্রসশি িভ ঝাণন্া।

কাউণেশলং এিং অন্য স্কভল-শিশিক েিযস্থতা গ্রর্েন্ পভন্রুদ্ধারেূ লক অন্ভ িীলন্ীর োিযণে শিক্ষার্থীর আচরে গ্রিািরাণন্ার গ্রর্ৌশক্তক সি গ্রচিা
অিিযই করণত হণি। সহায়তা এিং েিযস্থতা গুরুেপূ েথ কারে অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরে অর্িা িৃ ঙ্খলা শিশির লঙ্ঘন্ আরও গুরুতর সেসযার
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লক্ষেস্বরূপ হণত পাণর, শিক্ষার্থীরা ইণতােণিয র্ার িভক্তণিাগী। সভ তরাং, এশি গুরুেপূ েথ গ্রর্, স্কভল কতৃথপক্ষ গ্রর্সি শিষয় শিক্ষার্থীর আচরেণক
প্রিাশিত কণর গ্রসগুশলণক স্পিথ কাতর শহণিণি শিণিচন্া করণি এিং তাণের চাশহো অন্ভ র্ায়ী সিথাশিক সহায়তা শেণয় তা গ্রোকাণিলা করণি।
উপর্ভ ক্ত িৃ ঙ্খলা শিষয়ক িযিস্থা েহণে প্রশতণরাি এিং কার্থকরী েিযস্থতা, শিক্ষার্থীণের শিক্ষায় শিঘ্ন সৃ শিণত প্রশতণরাি, এিং ইশতিাচক স্কভল
সংস্কৃশত গণড় গ্রতালার উপর গ্রজার গ্রেয়া উশচত। র্খন্ গ্রকান্ শিক্ষার্থীর অসোচরণের পশরেশতণত তাণক ক্লাসরুণের িাইণর রাখা হয়, তখন্ সম্ভি
হণল স্কভণলর উশচত শিক্ষার্থীণক তার শন্য়শেত কেথসূশচণত সিলিাণি শিশরণয় আন্ার সহায়তা করার জন্য একশি কার্থকর গ্রকৌিল শহণিণি,
একশি পভন্রুদ্ধারেূ লক ওণয়লকাে-িযাক সাণকথল প্রশক্রয়া (আরও তণর্যর জন্য পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্) শিণিচন্ায় করা।
প্রশতিশিতার্ভ ক্ত গ্রর্সি শিক্ষার্থী র্াণের আচরে স্কভণল শিক্ষার্থী অংিেহণে শিঘ্ন সৃ শি কণর, গ্রসসি শিক্ষার্থীর আচরণের কারে িভ ঝার জন্য একশি
আিশিযক োিযে হণলা িাংিন্াল শিণহশিয়ারাল অযাণসসণেন্ট (কার্থকর আচরেগত েূ লযায়ন্, FBA)। FBA-র পর শিণহশিয়ারাল ইন্টারণিন্িন্
প্ল্যান্ (BIP) িা আচরেগত েিযস্থতার পশরকল্পন্া শিক্ষার্থীর আচরে সংক্রান্ত িযিস্থা েহণের শন্শেথি পদ্ধশত প্রোন্ কণর।

িৃ ঙ্খলা সংক্রান্ত িযিস্থা েহণের উপায় শন্িথারে

িৃ ঙ্খলা সংক্রান্ত কী িযিস্থা আণরাপ করণত হণি গ্রসশি শন্িথারণে স্কভল কতৃথপক্ষণক অিিযই িৃ ঙ্খলা শিশি গ্রেণখ শসদ্ধান্ত েহে করণত হণি।
অন্ভ পর্ভ ক্ত আচরে শন্ণরাণি সিণচণয় িাণলা কী িযিস্থা গ্রন্য়া র্ায় তা শন্িথারণে, আচরণের পশরশস্থশতর শিিে েূ লযায়ন্ জরুশর। র্র্ার্র্
িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা শন্িথারণের আণগ শন্ণচ উশেশখত শিষয়গুশল অিিযই শিণিচন্ায় শন্ণত হণি:











শিক্ষার্থীর িয়স এিং পশরপক্কতা;
শিক্ষার্থীর িৃ ঙ্খলা সংক্রান্ত গ্ররকডথ (এর অন্তিভথক্ত আণগর গ্রর্ণকান্ অসোচরণের িরন্, আণগর অসোচরে ঘিন্ার সংখযা, এিং
প্রশতিাণর িৃ ঙ্খলা ও গাইণডে েিযস্থতায় কী িযিস্থা গ্রন্য়া হণয়শেণলা গ্রসসি শিষয়);
আচরণের িরন্, প্রচণ্ডতা এিং িযাশপ্ত;
এই আচরে গ্রকান্ পশরশস্থশতণত/ণপ্রক্ষাপণি ঘণিশেণলা;
o উোহরেস্বরূপ:
 শিক্ষার্থী িভ শল আচরণের িা ক্লাসরুণে িভ শলর পশরণিণির শিকার হশেল িা হণয় আসশেল শক ন্া;
 শিক্ষার্থী প্রশতশক্রয়া করশেল শক-ন্া শকংিা আত্ম-রক্ষাণর্থ পেণক্ষপ শন্শেল শক-ন্া;
 ঘিন্া সংঘিণন্র আণগ গ্রকান্ ইশতিাচক, প্রশতণরািাত্মক পদ্ধশত িযিহার কণর শিষয়শি শন্ষ্পশির গ্রকান্ উণেযাগ
গ্রন্ওয়া হণয়শেল শক-ন্া;
 অন্যান্য হস্থণক্ষপ, গ্রর্েন্ সোচারণে সহায়তা ও সংণিািন্াত্মক অন্ভ িীলন্ী সেসযাকাণল শিক্ষার্থীণক স্কভণল
অিস্থাণন্র সভ ণর্াগ শেণয় র্র্ার্র্িাণি আচরে শন্য়ন্ত্রে করণত পাণর শক-ন্া এিং এ িরণন্র হস্তণক্ষপ পূ ণিথ
িযিহাণরর গ্রচিা করা হণয়ণে শক-ন্া; এিং
 শিক্ষার্থীণক িভ শল আচরণের শলপ্ত হওয়ার জন্য িাশস্তেূ লক িযিস্থার েভণখােভখী করা হণে শক-ন্া, এিং র্শে তা-ই
হয়, তাহণল সংণিািন্াত্মক অন্ভ িীলন্ী শিেযোন্ আণে শক-ন্া, এিং ঘিন্া েীোংসার উণেণিয িাশস্তেূ লক িযিস্থা
শহণসণি িশহষ্কারাণেিেূ লক িাশস্তর চাইণত অশিক কার্থকর হণত পাণর, গ্রতেন্ গ্রকান্ সংণিািন্াত্মক অন্ভ িীলন্ী
প্রশক্রয়া আণে শক-ন্া।
ভ
আচরণের গ্রপৌন্ঃপশন্কতা ও স্থাশয়েকাল;
আচরণের সণঙ্গ জশড়ত িযশক্তণের সংখযা;
আচরণে সংশিি সকল িযশক্তর সাোশজক োন্শসক অিস্থা/চাশহো; এিং
o উোহরেস্বরূপ:
 পশরিার িা কেভযশন্শির অিস্থা; এিং
 োেক িযিহার ও গ্রন্িােস্থতা।
শিক্ষার্থীর IEP (িযশক্তক শিক্ষা পশরকল্পন্া), BIP (আচরেগত েিযস্থতা পশরকল্পন্া) এিং/অর্িা 504 শিণিষ িযিস্থা, র্শে প্রণর্াজয হয়।

গ্রকান্ আচরণের একশি সােশেক জিাি প্রোণন্র অশিণেেয অংি হণলা সহায়তা এিং েিযস্থতা।
শুরুণত শিণর র্ান্
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প্রগশতিীল লঙ্ঘণন্র স্তর

শিক্ষার্থী শিক্ষে সহায়তাোণন্ শসশিওয়াইড আচরেগত প্রতযািা শিক্ষার্থীণেরণক তাণের আচরণের জন্য োয়িদ্ধ রাণখ। িৃ ঙ্খলার লঙ্ঘন্ কতিা
গুরুতর তার শিশিণত পাাঁচশি স্তণর এগুণলাণক িাগ করা হণয়ণে। র্খন্ই সম্ভি এিং র্ণর্াপর্ভ ক্ত, অসোচরণের জিাি িৃ ঙ্খলা িযিস্থার সণিথাশন্ম্ন
স্তর শেণয় শুরু করা উশচত এিং এর অন্তিভথক্ত র্াকণি উপর্ভ ক্ত সহায়তা এিং েিযস্থতা(সেূ হ)।
প্রগশতিীল লঙ্ঘণন্র
41 গ্রেখভন্।
 স্তর 1 —
 স্তর 2 —
 স্তর 3 —
 স্তর 4 —
 স্তর 5 —

স্তর: িৃ ঙ্খলার লঙ্ঘন্ কতিা গুরুতর তার শিশিণত পাাঁচশি স্তণর এগুণলাণক িাগ করা হণয়ণে। আণরা তণর্যর জন্য পৃ ষ্ঠা 30অসহণর্াশগতােূ লক/অিািয আচরে
শিিৃ ঙ্খল আচরে
শিঘ্নসৃ শিকারী আচরে
আক্রেোত্মক অর্িা আঘাত প্রোন্কারী/ক্ষশতকর আচরে
গুরুতর শিপজ্জন্ক অর্িা শহংস্র আচরে

প্রশতশি স্তণরর লঙ্ঘণন্ সম্ভািয গাইণডে েিযস্থতা কাশঙ্খত - এোড়া শকেভ সংখযক সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা একজন্ শিক্ষক, শপ্রশেপযাল,
শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অি শে অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেন্ট অর্িা চযাণেলাণরর অন্য গ্রকান্ শন্র্ভ ক্ত িযশক্ত অর্িা
কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট কতৃথক আণরাশপত হণত পাণর।
গ্রকাণন্া শিক্ষার্থী অসোচরে করণল িা গ্রশ্রশেকণক্ষ কার্থত িযাঘাত সৃ শি করণল গ্রর্সি িাশস্তেূ লক িযিস্থা গ্রন্য়া হণত পাণর গ্রসগুণলা শপ্রশেপযাল,
শিক্ষক, স্কভল কেথী, শিক্ষার্থী এিং শপতাোতাণের জান্া উশচত। শডশসশপ্ল্ন্ গ্রকাড িা িৃ ঙ্খলা শিশিশি েভ ই িাণগ শিিক্ত: K–5 গ্রেড এিং গ্রসকিন্ B:
6-12 গ্রেড – শিক্ষার্থীর িয়স এিং সািারে পশরপক্কতা র্াণত শিণিচন্ায় গ্রন্য়া র্ায় গ্রসশিষয়শি শন্শিত করণত। শকেভ লঙ্ঘন্ K–3 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের গ্রিলায় প্রণর্াজয ন্য়। গ্রকান্ শিক্ষার্থী িৃ ঙ্খলা শিশিশির আওতািভক্ত গ্রকান্ অসোচারণে শলপ্ত শেণলা শক-ন্া, গ্রসিা শন্িথারণের গ্রক্ষণত্র
স্কভলগুণলাণক শিক্ষার্থীর িশিথষ্ণভ িয়ণসর কর্া শিণিচন্া করণত হণি।
তাশলকািভক্ত লঙ্ঘণন্ সি-শিষয় অন্তিভথক্ত গ্রন্ই। িৃ ঙ্খলা শিশিণত তাশলকািভক্ত গ্রন্ই, এেন্ গ্রকান্ িরণন্র অসোচরণে শিক্ষার্থীরা জশড়ত র্াকণল
শিক্ষক, শপ্রশেপযাল অর্িা শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অি শে অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলপণেন্ট অর্িা চযাণেলণরর শন্র্ভ ক্ত
িযশক্ত অর্িা কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর দ্বারা র্র্ার্র্ িযিস্থার েভণখােভখী হণিন্। এশি শন্িথর কণর স্কভণলর শন্য়ে িঙ্গ করার উপর এিং এশি
K–12 গ্রেণডর শিক্ষার্থীর শন্ণচ শচশত্রত অর্র্ার্থ আচরেগত সেসযা সোিাণন্র প্রশেত িযিস্থার সাণর্ সােজসযপূ েথ। স্কভল কেথী, শিক্ষার্থী এিং
শপাতাোতাগে আচরণের প্রতযাশিত সকল োন্ সম্পণকথ অিগত র্াকণিন্ গ্রস শিষয়শি শন্শিত করণত, স্কভণলর শন্য়ে-কান্ভ ন্ শলশখতিাণি িৃ ঙ্খলা
শিশির সাণর্ অিিযই শিতরে করণত হণি।
আণগর েিযস্থতা এিং/অর্িা আণগ র্র্ার্র্ িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সণত্ত্বও গ্রর্সকল শিক্ষার্থী িারংিার অসোচরণে জশড়ত হয় তাণের
োয়িদ্ধতার ক্রোঙ্কশচশিত োপকাশঠ িৃ ঙ্খলা শিশিণত গ্রেয়া আণে। গ্রপৌন্ঃপভশন্ক অসোচরণের পযািাণন্থ সংশিি এসি শিক্ষার্থীর িযাপাণর আরও
কণঠার োয়িদ্ধতার িযিস্থা েহে করা হণি। র্খন্ই সম্ভি এিং র্র্ার্র্, এ িরণন্র িাশস্তেূ লক িযিস্থা প্রণয়াণগর আণগ, স্কভল কতৃথপক্ষ কে
গুরুতর িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থার শিষয় শিণিচন্া করণি এিং গাইণডে েিযস্থতা িযিহার করণি।

গ্রকার্ায় এিং কখন্ িৃ ঙ্খলা শিশি প্রণর্াজয

িৃ ঙ্খলা শিশিণত শন্িথাশরত োন্ আচরণের গ্রক্ষণত্র প্রণর্াজয:
 স্কভণল স্কভল চলাকাণল;
 স্কভল সম্পশির েণিয, স্কভল শুরু হিার আণগ এিং পণর;
 NYCDOE অর্থাশয়ত গ্রকান্ পশরিহণন্ ভ্রেেকাণল;
 স্কভল আণয়াশজত সকল অন্ভ ষ্ঠাণন্ এিং
 স্কভল সম্পশির েণিয ন্য় শকন্তু এেন্ আচরে র্া শিক্ষা প্রশক্রয়ার উপর গ্রন্শতিাচক প্রিাি গ্রিলণত পাণর িণল গ্রিাঝা র্ায় অর্িা স্কভল
কেভযশন্শির কাণরা স্বাস্থয, সভ রক্ষা, বন্শতকতা অর্িা কলযােণক ক্ষশতেস্ত করণত পাণর।
র্খন্ অসোচরণের সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ, অঙ্গিশঙ্গ অর্িা প্রকািিশঙ্গ সংশিি র্াণক, তখন্ এই লঙ্ঘন্ গ্রেৌশখক, শলশখত অর্িা ইণলকট্র্শন্ক
গ্রর্াগাণর্াণগ প্রণর্াজয হয়, এিং এর অন্তিভথক্ত শকন্তু শুিভ তা গ্রিিশিং, ই-ণেইশলং, এিং সাোশজক গ্রন্িওয়াণকথ সীোিদ্ধ ন্য়।
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শপ্র-K শিক্ষার্থীণের আচরেগত চাশহো পূ রণের উপায়

িৃ ঙ্খলা শিশি K-12 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের আচরেগত প্রতযািা প্রশতষ্ঠা কণর। শপ্র-K শিক্ষার্থীণের জন্য িৃ ঙ্খলা শিশি প্রণর্াজয ন্য়। শডপািথণেন্ট অি
এডভণকিন্ এিং NYC অযাডশেশন্ণিিন্ ির শচলণেন্স্ সাশিথণসস সকল শিক্ষার্থীর অযাকাণডশেক এিং আচরেগত সািণলযর জন্য র্াণত তারা
আশলথ চাইল্ডহুড কেথসূশচ তযাণগর সেয় শকন্ডারগাণিথণন্ প্রস্তুত হণয় প্রণিি করণত গ্রসশিষয়শি শন্শিতকরণে প্রশতশ্রুশতিদ্ধ। আচরে িযিস্থাপন্া
সম্পশকথত আরও তর্যর জন্য, আরশল চাইল্ডহুড-এর অিীণন্ শডপািথণেন্ট অি এডভণকিণন্র ওণয়িসাইণি অযাডশেশন্ণিিন্ ির শচলণেন্
সাশিথণসস এিং শডপািথণেন্ট অি এডভণকিণন্র গ্রটিণেন্ট অন্ শিণহশিয়ার েযাণন্জণেন্ট গ্রেখভন্।
(https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/statement-on-positive-behaviorguidance.pdf).
শুরুণত শিণর র্ান্
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িঙ্খলা শিশি লঙ্ঘন্: K–5 গ্রেড

স্তর 1 িৃ ঙ্খলা-লঙ্ঘন্ - অসহণর্াশগতােূ লক/অস্বীকৃশতেূ লক আচরে
A01
A02

A03
A04
A05
A06
A07
A08

A09
A10

অন্ভ েশতহীন্ স্কভল অন্ভ পশস্থশত (A-D)
আিিযক স্কভল ইউশন্িেথ পরণত িযর্থতা (স্কভল ইউশন্িেথ ন্ীশত েহে কণরণে এিং এিযাপাণর শপতাোতাগে গ্রকান্ অিযাহশতর অন্ভ েশত
পায়শন্ শুিভ োত্র গ্রসইসি স্কভল শিক্ষার্থীণের গ্রিলায় প্রণর্াজয) (A-D)
দ্রিিয: অন্ভ েহ কণর NYCDOE Guidelines for Gender Inclusion (https://www.schools.nyc.gov/schoollife/policies-for-all/guidelines-on-gender/guidelines-on-gender-inclusion) গ্রেখভন্।
স্কভণল গ্রেশরণত উপশস্থশত(A-E)
NYCDOE অর্িা স্কভল ন্ীশতর লঙ্ঘন্ কণর স্কভণল শিশিন্ন শজশন্স আন্া অর্িা িযিহার করা (A-E)
স্কভল প্রাঙ্গণের গ্রর্খাণন্ শিক্ষার্থীর র্াকার কর্া গ্রসখাণন্ র্াকণত িযর্থ হওয়া (A-E)
শিক্ষা প্রশক্রয়াণক িযাহত কণর এেন্ অসোচরে (ণর্েন্ ক্লাসরুণে, লাইণেশরণত অর্িা হলওণয়ণত গণ্ডণগাল করা) (A-F)
গ্রেৌশখক অর্িা অের্থাোিীল রুঢ় আচরণে সংশিিতা (A-F)
শিক্ষা প্রশক্রয়াণক িযাহত কণর অর্িা শন্রাপে ন্য় এেন্ গ্রপািাক, িভশপ (ণর্েন্ কযাপ অর্িা হযাি), অর্িা অন্য গ্রকান্ শকেভ পরা*
(A-E)
*দ্রিিয: র্শে এেন্ প্রশ্ন উত্থাশপত হয়, গ্রকান্ গ্রপািাক অর্িা োর্া ঢাকার িভশপ িেথীয় প্রশতশন্শিণের অংি শকন্া, গ্রসণক্ষণত্র স্কভল িণরা
শডণরক্টর অি সাসণপন্িণন্র সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ করণি।
শলশখত NYCDOE ন্ীশতোলা এিং/অর্িা স্কভণলর শন্য়ে-কান্ভ ন্ লঙ্ঘন্ কণর গ্রকান্ প্রচারপত্র গ্রপাট করা িা শিতরে (A-E)
র্র্ার্র্ অন্ভ েশত োড়া স্কভল কেশপউিার, িযাি গ্রেশিন্, গ্রিান্ অর্িা অন্য ইণলক্ট্রশন্ক সােেী অর্িা র্ন্ত্রপাশতর িযিহার (A-E)

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।

সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 3–15 গ্রেখভন্)

















সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
দ্বন্দ্ব শন্রসন্
িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
িাংিন্াল শিণহশিয়ারাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়ারাল
ইন্টারণিন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
গাইণডে কন্িাণরে
একক/গ্রুপ কাউণেশলং
কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
গ্রেন্টশরং
শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্
অরগযান্াইণজিন্, CBO) কাণে গ্ররিাণরল
শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)
A. অসোচরে সেসযা এিং তার প্রিাি গ্রোকাণিলার জন্য
গ্রপডাগশজকযাল (শিক্ষায় শন্ণেথিন্ায় জশড়ত) স্কভল কেথীণের
শিক্ষার্থীর সাণর্ শেশিং
B. টভণডন্ট/শিচার কন্িাণরে
C. র্র্ার্র্ অসোচরে সেসযা সোিান্ এিং এর প্রিাি িভ ঝণত,
সভ পারিাইজার কতৃথক আণয়াশজত শিক্ষার্থীর সাণর্ প্রাশতষ্ঠাশন্ক
শেশিং (ণর্েন্, অযাশসসিযান্ট শপ্রশেপযাল, শপ্রশেপযাল)
D. পযাণরন্ট কন্িাণরে
E. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্,
প্রাশতষ্ঠাশন্ক সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত
কেথকাণ্ড, অর্িা কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে
গ্রেয়া)
F. গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5
গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য
শিক্ষক কতৃথক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে 5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর)
অর্িা চার িা তার অশিক (ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
শুরুণত শিণর র্ান্।
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স্তর 2 লঙ্ঘন্ - শিিৃ ঙ্খল আচরে
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

শসগাণরি, ইণলক্ট্রশন্ক শসগাণরি, েযাচ, লাইিার, এিং/অর্িা গ্রিইশপং র্ন্ত্রপাশত সণঙ্গ রাখা এিং/অর্িা গ্রসগুণলার িযিহার (A–D)
জভয়া গ্রখলা (শুিভ োত্র 3-5 গ্রেণডর জন্য: A-F)
গ্রন্াংরা, অণিািন্, অিালীন্, অর্িা লালসাপূ েথ িাষা, অঙ্গিশঙ্গ, অর্িা আচরণের িযিহার (A-F)
স্কভল কতৃথপণক্ষর কাণে শের্যা তর্য প্রোন্ এিং/অর্িা তাণেরণক শিভ্রান্ত করা (ণক–2 গ্রেড: A-E) (3-5 গ্রেড: A-F)
অন্যণের গ্রকান্ সেেীর অপিযিহার (A-F)
স্কভল িাণস উিৃ ঙ্খল আচরণে সংশিিতা অর্িা তার কারে হওয়া (A-E)
তোরশকর োশয়েপ্রাপ্ত স্কভল কশেথিৃণন্দর অন্ভ েশত োড়া ক্লাস অর্িা স্কভল প্রঙ্গে তযাগ (A-E)
অন্ভ পর্ভ ক্ত অর্িা অর্াশচতিাণি কাণরা িারীণরর গ্রগাপন্ অংণির সংস্পণিথ আসা অর্িা স্পিথ করা। (শুিভ গ্রক–3 গ্রেড: A-F)
(4-5 গ্রেণডর জন্য, লঙ্ঘন্ A28 গ্রেখভন্) (িাক্কা-িাশক্ক, গ্রঠলা-ণঠশল ইতযাশের জন্য A24 গ্রেখভন্।)
শডপািথণেণন্টর ইন্টারণন্ি িযিহাণরর ন্ীশতর লঙ্ঘন্(শিক্ষা-সংক্রান্ত ন্য় এেন্ উণেণিয, শন্রাপিা/ণগাপন্ীয়তার লঙ্ঘন্ কণর
শডপািথণেণন্টর শসণটে িযিহার) (ণক–2 গ্রেড: A-D) (3-5 গ্রেড: A-F)

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 13–15 গ্রেখভন্)
 সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
 কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
 দ্বন্দ্ব শন্রসন্
 িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
 িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়রাল
ইন্টাণিথন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
 গাইণডে কন্িাণরে
 একক/গ্রুপ কাউণেশলং
 কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
 গ্রেন্টশরং
 শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
 সতীর্থ েিযস্থতা, (পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্)
 ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
 কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্
অরগযান্াইণজিন্, CBO) কাণে গ্ররিাণরল
 শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
 সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
 স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
 সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)
A. অসোচরে সেসযা এিং তার প্রিাি গ্রোকাণিলার জন্য
গ্রপডাগশজকযাল (শিক্ষায় শন্ণেথিন্ায় জশড়ত) স্কভল কেথীণের
শিক্ষার্থীর সাণর্ শেশিং
B. টভণডন্ট/শিচার কন্িাণরে
C. র্র্ার্র্ অসোচরে সেসযা সোিান্ এিং এর প্রিাি িভ ঝণত,
সভ পারিাইজার কতৃথক আণয়াশজত শিক্ষার্থীর সাণর্ প্রাশতষ্ঠাশন্ক
শেশিং (ণর্েন্, অযাশসসিযান্ট শপ্রশেপযাল, শপ্রশেপযাল)
D. পযাণরন্ট কন্িাণরে
E. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্,
প্রাশতষ্ঠাশন্ক সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত
কেথকাণ্ড, অর্িা কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে
গ্রেয়া)
F. গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5
গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য
শিক্ষক কতৃথক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে 5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর)
অর্িা চার িা তার অশিক (ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
শুরুণত শিণর গ্রর্ণত
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স্তর 2 লঙ্ঘন্ - শিিৃ ঙ্খল আচরে, চলণি
A20

A21

শিক্ষা-শিষয়ক গ্রকান্ অসততার সাণর্ সংশিিতা র্ার অন্তিভথক্ত শকন্তু এণতই সীোিদ্ধ ন্য়:
a. ন্কল করা (ণর্েন্ অণন্যর পরীক্ষাপত্র গ্রর্ণক ন্কল; পরীক্ষার সেয় এেন্ সি শিষণয়র িযিহার র্া পরীক্ষা গ্রর্
শিক্ষার্থী শেণে তার িযিহাণরর অশিকার ন্া র্াকা; গ্রর্ পরীক্ষা এখন্ও গ্রন্য়া হয়শন্ গ্রসশির শিষণয়র সজ্ঞাত পূ েথ অর্িা
আংশিক িযিহার, ক্রয়, শিক্রয়, চভশর, হস্তান্তর অর্িা চাওয়া; অন্য শিক্ষার্থীর হণয় পরীক্ষায় অংিেহে অর্িা অন্যণক
শন্ণজর হণয় পরীক্ষা গ্রেয়ার অন্ভ েশত প্রোন্; গ্রর্ পরীক্ষা এখন্ও অন্ভ শষ্ঠত হয়শন্ গ্রসশি পরীক্ষার আণগই পািার জন্য
ঘভষ প্রোন্; অর্িা পরীক্ষার আণগ পরীক্ষার কশপ অর্িা উির পাওয়া) (ণক–2 গ্রেড: A-E) (3-5 গ্রেড: A-F)
b. অপণরর গ্রলখা শন্ণজর িণল চালাণন্া (খযাশত লাণির আিায় উপর্ভ ক্ত স্বীকৃশত োড়া অণন্যর গ্রলখা অসততার োিযণে
শন্ণজর িণল চাশলণয় গ্রেয়া গ্রর্েন্ ইন্টারণন্ি, অর্িা অন্য গ্রকান্ সূ ত্র গ্রর্ণক গ্রকান্ গ্রলখা কশপ করা) (শুিভ 4-5 গ্রেড:
A-F)
c. গ্রর্াগসাজস করা (অণন্যর সাণর্ জাশলয়াশতণত সংশিি হণয় শন্ণজর খযাশতর জন্য গ্রকান্ গ্রলখা বতশর করা) (শুিভ 4-5
গ্রেড: A-F)
ইণলক্ট্রশন্ক গ্রিকণন্ালশজর অপিযিহার(ণর্েন্ অন্ন্ভ ণোশেত অশডও/শিশডও গ্ররকশডথং) (ণক–2 গ্রেড: A-E) (3-5 গ্রেড: A-F)

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 13–15 গ্রেখভন্)
 সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
 কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
 দ্বন্দ্ব শন্রসন্
 িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
 িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়রাল
ইন্টাণিথন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
 গাইণডে কন্িাণরে
 একক/গ্রুপ কাউণেশলং
 কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
 গ্রেন্টশরং
 শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
 সতীর্থ েিযস্থতা, (পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্)
 ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
 কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্
অরগযান্াইণজিন্, CBO) কাণে গ্ররিাণরল
 শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
 সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
 স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
 সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)
A. অসোচরে সেসযা এিং তার প্রিাি গ্রোকাণিলার জন্য
গ্রপডাগশজকযাল (শিক্ষায় শন্ণেথিন্ায় জশড়ত) স্কভল কেথীণের
শিক্ষার্থীর সাণর্ শেশিং
B. টভণডন্ট/শিচার কন্িাণরে
C. র্র্ার্র্ অসোচরে সেসযা সোিান্ এিং এর প্রিাি িভ ঝণত,
সভ পারিাইজার কতৃথক আণয়াশজত শিক্ষার্থীর সাণর্ প্রাশতষ্ঠাশন্ক
শেশিং (ণর্েন্, অযাশসসিযান্ট শপ্রশেপযাল, শপ্রশেপযাল)
D. পযাণরন্ট কন্িাণরে
E. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্,
প্রাশতষ্ঠাশন্ক সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত
কেথকাণ্ড, অর্িা কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে
গ্রেয়া)
F. গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5
গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য
শিক্ষক কতৃথক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে 5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর)
অর্িা চার িা তার অশিক (ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
শুরুণত শিণর গ্রর্ণত

34

স্তর 3 লঙ্ঘন্ - শিিৃ ঙ্খল আচরে
A22

A23

A24

A25
A26

আইন্শসদ্ধ কতৃথপক্ষ অর্িা স্কভল কতৃথপক্ষ িা স্কভল গ্রসিশি এণজণন্টর আণেণির গ্রতায়াক্কা ন্া করা িা তা অোন্য করা র্া শিক্ষা
প্রশক্রয়ায় অর্িা শিক্ষণকর ক্ষেতায় উণেখণর্াগয িযাঘাত ঘিায় এিং/অর্িা স্কভল কেভযশন্শির জন্য শিপজ্জন্ক (ণক–3 গ্রেড: A-F)
(4-5 গ্রেড: A-F, G শুিভ অন্ভ ণোেন্সহ)
দ্রিিয: এই আচরে স্তর 1 অর্িা 2 অন্তিভথক্ত কণর ন্া, অসণর্াশগতােূ লক/অোন্যকারী অর্িা শিিৃ ঙ্খল আচরে, (ণর্েন্ অিালীন্
িাষার িযিহার, A13; অর্িা শন্শষদ্ধ গ্রপািাক পরা, A08; অর্িা শন্শষদ্ধ শজশন্স স্কভণল আন্া, A04)
দ্রিিয: A22 -এর জণন্য শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িণন্র অন্ভ ণোেণন্র আণগ শপ্রশেপযালগেণক অিিযই আণগ গ্রর্ণক অশিস অি
গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডিালাপণেণন্টর শলশখত অন্ভ ণোেন্ গ্রপণত হণি।
প্রকৃত অর্িা িারোকৃত জাশত, জাতীয় পশরচয়, িেথ, কৃশি, জাতীয় সূ ত্র, ন্াগশরকে/অশিিাসন্গত অিস্থা, ওজন্, শলংগ, বলংশগক
পশরচয়, বলংশগক প্রকাি, গ্রর্ৌন্ অোশিকার, অর্িা প্রশতিশিতা শিশিণত গাশলগালাজ করা (ণক-2 গ্রেড: A-E) (3 গ্রেড: A-F)
(4-5 গ্রেড: A–I)
গ্রকান্ শিক্ষার্থী অর্িা স্কভল কেথীণক গ্রঠলা িা িাক্কা গ্রেয়া অর্িা গ্রকান্ গ্রোিখাণিা ঝগড়াঝাশি িা িারীশরক োরাোশরণত
সংশিিতা(ণর্েন্ কাউণক িাক্কা শেণয় চণল র্াওয়া), অর্িা অন্যণক গ্রকান্ শকেভ শেণয় শঢল োরা (ণর্েন্ চক) অর্িা র্ভ তভ গ্রেয়া
(আরও গুরুতর িারীশরক আক্রেোত্মক আচরণের জন্য, A33 গ্রেখভন্) (ণক–3 গ্রেড: A-F) (4-5 গ্রেড: A-G)
স্কভণলর শলশখত শন্য়ে-কান্ভ ন্ লঙ্ঘন্ কণর গ্রকান্ অন্ভ ন্ণোশেত িযশক্তণক স্কভণল আন্া অর্িা অন্ভ ন্ণোশেত েিথন্ার্থীণেরণক স্কভণল
প্রণিণির সভ ণর্াগ প্রোন্ (ণক–2 গ্রেড: A-E) (3 গ্রেড: A-F) (4-5 গ্রেড: A–I)
অন্ভ ণোেন্ িযতীত গ্রজণন্শুণন্ অণন্যর সম্পে গ্রন্য়া (ণক–3 গ্রেড: A-F) (4-5 গ্রেড: A–I)

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 13–15 গ্রেখভন্)
 সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
 কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
 দ্বন্দ্ব শন্রসন্
 িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
 িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়রাল
ইন্টাণিথন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
 গাইণডে কন্িাণরে
 একক/গ্রুপ কাউণেশলং
 ইন্শডশিজভযয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (ISP)
 কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
 গ্রেন্টশরং
 শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
 সতীর্থ েিযস্থতা, (পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্)
 ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
 কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্
অরগযান্াইণজিন্, CBO) কাণে গ্ররিাণরল
 (পক্ষপাশতেেূ লক) িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্ অর্িা হয়রাশন্র
কারণে কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
 সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
 স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
 সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)
A. অসোচরে সেসযা এিং তার প্রিাি গ্রোকাণিলার জন্য
গ্রপডাগশজকযাল (শিক্ষায় শন্ণেথিন্ায় জশড়ত) স্কভল কেথীণের
শিক্ষার্থীর সাণর্ শেশিং
B. টভণডন্ট/শিচার কন্িাণরে
C. র্র্ার্র্ অসোচরে সেসযা সোিান্ এিং এর প্রিাি িভ ঝণত,
সভ পারিাইজার কতৃ থক আণয়াশজত শিক্ষার্থীর সাণর্ প্রাশতষ্ঠাশন্ক
শেশিং (ণর্েন্, অযাশসসিযান্ট শপ্রশেপযাল, শপ্রশেপযাল)
D. পযাণরন্ট কন্িাণরে
E. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্, প্রাশতষ্ঠাশন্ক
সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত কেথকাণ্ড, অর্িা
কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে গ্রেয়া)
F. গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5
গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য
শিক্ষক কতৃ থক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে 5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর)
অর্িা চার িা তার অশিক (ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)
G. শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ এক গ্রর্ণক পাাঁচ স্কভল শেিণসর জন্য
H. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্, র্ার িলািল, শিণর-আসার
পর স্বাগত জান্াণন্াসহ তাৎক্ষশেক পভন্িথহাল
I. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্, র্ার িলািল, শিণর-আসার
পর স্বাগত জান্াণন্াসহ শন্িথাশরত েয় গ্রর্ণক েি স্কভল শেিণসর
জন্য সাসণপন্িন্

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
শুরুণত শিণর গ্রর্ণত
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স্তর 3 লঙ্ঘন্ - শিিৃ ঙ্খল আচরে, চলণি
A27
A28

A29

A30

A31

গ্রর্ণকান্ পন্থায় স্কভণলর গ্ররকডথ অর্িা ন্শর্ ন্ি, পশরিতথন্ অর্িা পশরিিথন্ করা - এর অন্তিভথক্ত, শকন্তু এণতই সীোিদ্ধ ন্য়,
কেশপউিার অর্িা অন্য ইণলক্ট্রশন্ক োিযে (ণক–3 গ্রেড: A-E) (4-5 গ্রেড: A–I)
অন্ভ পর্ভ ক্ত অর্িা অর্াশচতিাণি কাণরা িারীণরর গ্রগাপন্ অংণির সংস্পণিথ আসা অর্িা স্পিথ করা। (শুিভ 4-5 গ্রেড: A-I) (ণঠলা,
িাক্কা গ্রেয়া ইতযাশের জন্য, গ্রেখভন্ A24)
দ্রিিয: এই লঙ্ঘন্ গ্রক–3 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য প্রণর্াজয ন্য়।
গযাং-সম্পশকথত আচরণে সংশিিতা (ণর্েন্ গযাং-সম্পৃ ক্ত গ্রপািাক-আিাক এিং/অর্িা সােেী পশরিান্ অর্িা প্রেিথন্, োশিশি
গ্রলখা, গ্রকান্ অঙ্গিশঙ্গ অর্িা সংণকত গ্রেখাণন্া) (শুিভ 4-5 গ্রেড: A-F)
দ্রিিয: গ্রকান্ আচরে গযাং-সম্পশকথত শকন্া গ্রসশি শন্িথারণে, স্কভল কতৃথপক্ষ অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডিালাপণেণন্টর গযাং
ইউশন্ণির সাণর্ পরােিথ করণত পাণর।
দ্রিিয: এই লঙ্ঘন্ গ্রক–3 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য প্রণর্াজয ন্য়, লঙ্ঘন্ A18 গ্রেখভন্।
স্কভল সম্পে অর্িা স্কভল কেথী, শিক্ষার্থী িা অন্যণের সম্পে ধ্বংণসর, তার উপর োশিশি আাঁকা অর্িা অন্য ইেকৃত ক্ষশতর সাণর্
সংশিিতা (ণক–3 গ্রেড: A-F) (4-5 গ্রেড: র্শে স্কভল সম্পশি অর্িা অন্য িযশক্তর সম্পশির গ্রকান্ উণেখণর্াগয ক্ষশত সািন্ করা
হয়, তাহণল শুিভ C–F, G–I
োন্হাশন্কর সােেী অর্িা সাশহণতযর গ্রপাশটং অর্িা শিতরে (এিরণন্র সােেী ইন্টারণন্ণি গ্রপাট করা -এর অন্তিভথক্ত) (শুিভ 45 গ্রেড: C–I)
দ্রিিয: এই লঙ্ঘন্ K–3 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য প্রণর্াজয ন্য়।

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 13–15 গ্রেখভন্)
 সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
 কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
 দ্বন্দ্ব শন্রসন্
 িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
 িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়রাল
ইন্টাণিথন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
 গাইণডে কন্িাণরে
 একক/গ্রুপ কাউণেশলং
 ইন্শডশিজভযয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (ISP)
 কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
 গ্রেন্টশরং
 শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
 সতীর্থ েিযস্থতা, (পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্)
 ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
 কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্
অরগযান্াইণজিন্, CBO) কাণে গ্ররিাণরল
 (পক্ষপাশতেেূ লক) িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্ অর্িা হয়রাশন্র
কারণে কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
 সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
 স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
 সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)
A. অসোচরে সেসযা এিং তার প্রিাি গ্রোকাণিলার জন্য
গ্রপডাগশজকযাল (শিক্ষায় শন্ণেথিন্ায় জশড়ত) স্কভল কেথীণের
শিক্ষার্থীর সাণর্ শেশিং
B. টভণডন্ট/শিচার কন্িাণরে
C. র্র্ার্র্ অসোচরে সেসযা সোিান্ এিং এর প্রিাি িভ ঝণত,
সভ পারিাইজার কতৃ থক আণয়াশজত শিক্ষার্থীর সাণর্ প্রাশতষ্ঠাশন্ক
শেশিং (ণর্েন্, অযাশসসিযান্ট শপ্রশেপযাল, শপ্রশেপযাল)
D. পযাণরন্ট কন্িাণরে
E. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্, প্রাশতষ্ঠাশন্ক
সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত কেথকাণ্ড, অর্িা
কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে গ্রেয়া)
F. গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5
গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য
শিক্ষক কতৃ থক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে 5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর)
অর্িা চার িা তার অশিক (ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)
G. শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ এক গ্রর্ণক পাাঁচ স্কভল শেিণসর জন্য
H. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার স্বাগত
িাতথাসহ তাৎক্ষশেক পভন্িথহাল
I. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্, র্ার িলািল, শিণর-আসার
পর স্বাগত জান্াণন্াসহ শন্িথাশরত েয় গ্রর্ণক েি স্কভল শেিণসর
জন্য সাসণপন্িন্

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
শুরুণত শিণর গ্রর্ণত
36

স্তর 4 এিং স্তর 5 আচরে সম্পণকথ িযিস্থা েহে

এই প্রগশতিীল আচরে শিশি শিক্ষার্থী অসোচরণের িৃ ঙ্খলািণঙ্গর কারণে িযিস্থা েহণের পািাপাশি সহায়তা/েিযস্থতাণক সংর্ভ ক্ত গ্ররণখণে
র্াণত শিক্ষার্থী তাণের অসোচরে গ্রর্ণক শিক্ষা শন্ণত পাণর। প্ররগশতিীল সহায়তার স্তর এিং িৃ ঙ্খলািণঙ্গর পশরেশত সকল শিক্ষার্থীর জন্য
সিথজন্ীন্ প্রশতণরাি এিং গ্রর্সি শিক্ষার্থীর িাড়শত এিং/অর্িা শন্শেথি সহায়তা পশরণষিার চাশহো রণয়ণে তাণের আশলথ িন্াক্তকরে চায়।
স্কভলসেূ হণক অিিযই স্তর 4 এিং 5-এর আচরে সহায়তার প্রগশতিীল স্তর এিং িৃ ঙ্খলা িযিস্থা পশরেশত এিং এই শিশিণত িশেথত
প্রগশতিীল িৃ ঙ্খলা িযিস্থা অন্ভ র্ায়ী সোিান্ শন্ণত হণি। এই শিশিণত এইসি িরণন্র আচরণের জন্য শিশিন্ন িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহণের
সভ ণর্াগ রণয়ণে র্াণত শন্শিত করা র্ায় গ্রর্, উপর্ভ ক্ত িযিস্থা শন্িথারণে সকল প্রসশঙ্গক উপাোন্ শিণিশচত হণয়ণে।
20-এর চাইণত গ্রিশি শেণন্র জন্য সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ গ্রেওয়া গ্রর্ণত পাণর শুিভ র্খন্ আইশন্ িািযিািকতা র্াণক িা 5 স্তণরর
শিশিিঙ্গ ঘণি র্াণত গুরুতর শিপজ্জন্ক িা সশহংস আচরে সংঘশিত হয় গ্রর্খাণন্ পশরশস্থশতর প্রণয়াজণন্ েীঘথতর সেণয়র সাসণপন্িন্
আিিযক হয়। 20 শেন্ স্কভল শেিণসর গ্রিশি সকল সাসণপন্িণন্র গ্রক্ষণত্র অশিস অি গ্রসিশি এন্ড ইউর্ গ্রডণিলপণেন্ট-এর শসশন্য়র
এশিশকউশিি শডণরক্টর শকংিা চযাণেলণরর অন্য গ্রকাণন্া িারপ্রাপ্ত িযশক্ত অর্িা কশেউশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর অন্ভ ণোেণন্র প্রণয়াজন্ হণি।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষপ এিং গুরুতরিাণি
শিপজ্জন্ক এিং/অর্িা শহংসাত্মক আচরে সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত পৃ ষ্ঠা 21–25-এ পাওয়া র্াণি।
শুরুণত শিণর গ্রর্ণত
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স্তর 4 িৃ ঙ্খলা লঙ্ঘন্ - আক্রেোত্মক অর্িা আঘাত প্রোন্কারী/ক্ষশতকর আচরে
A32

A33
A34
A35

A36

সশহংসতা, আঘাত-প্রোন্ অর্িা ক্ষশতর হুেশকসহ গ্রকান্ শলশখতপত্র অর্িা সেেীর গ্রপাশটং অর্িা শিতরে, প্রেিথন্ িা শিশন্েয়,
অর্িা গ্রকান্ শিক্ষার্থী িা স্কভল-কেথীর শিরুণদ্ধ করা গ্রকান্ সশহংস কেথকাণ্ড অর্িা তার গ্রকান্ অিীল, অিালীন্ িা লালসাপূ েথ েশি
প্রেিথন্(এিরণন্র সােেী ইন্টারণন্ণি গ্রপাট করা এর অন্তিভথক্তশকন্তু এণতই সীোিদ্ধ ন্য়) (ণক–2 গ্রেড: A-F) (3-5 গ্রেড: D–I)
A24 িশেথত গ্রোিখাণিা িাক-শিতণ্ডা িাণে গ্রকান্ িারীশরক আক্রেোত্মক আচরণে সংশিিতা, র্া উণেখণর্াগয আঘাণতর ঝভাঁশক হণত
পাণর িা সাোন্য আঘাত-প্রাশপ্তর কারে (K–2 গ্রেড: A-F) (3-5 গ্রেড: D–J)
অণন্যর (ণের) প্রশত গ্রজারপূ িথক, হুেশক, পশরকল্পন্া, অর্িা উস্কাশন্র োিযণে গ্রকান্ সশহংস, আঘাতজশন্ত, ক্ষশতকর ঘিন্া ঘিণন্া
(ণক–2: A-F) (3-5 গ্রেড: D–J)
স্কভল িাণস এেন্ আচরণে সংশিি হওয়া র্া আঘাত প্রাশপ্তর উণেখণর্াগয ঝভাঁশক হণত পাণর িা তার কারে (ণক–2 গ্রেড: A-F, G
শুিভ গ্রর্খাণন্ এই আচরে িারিার ঘণি এিং িারীশরক সশহংসতা সংশিি র্াণক) (3 গ্রেড: D-G) (4-5 গ্রেড: D–J)
দ্রিিয: চযাণেলণরর প্রশিিান্ A-801 অন্ভ র্ায়ী শিক্ষার্থীণেরণক িাস গ্রর্ণক িশহষ্কার করা গ্রর্ণত পাণর।
ইণলক্ট্রশন্ক গ্রর্াগাণর্াগ িযিহাণরর োিযণে এসি িরণন্র আচরণে (সাইিার-িভ শলইং) সংশিি হওয়াসহ হয়রাশন্, িীশত-প্রেিথন্,
এিং/অর্িা িভ শলইং ইতযাশে আচরণে সংশিি হওয়া; এেন্ আচরণের েণিয আণে, শকন্তু এণতই সীোিদ্ধ ন্য়: িারীশরক
সশহংসতা; উতযক্তকরে; গ্রেৌশখক, শলশখত, অর্িা িারীশরক আচরে র্া অণন্যর ক্ষশতর হুেশকস্বরুপ; শিক্ষার্থী অর্িা কেথী সেসযণক
শকেভ করণত গ্রজার িা িািয করণত চাওয়া; অপোন্ করা; শিদ্রুপ করা; অপোন্ অর্িা আলাো করার লণক্ষয সতীর্থ গ্রুপ গ্রর্ণক
গ্রির কণর গ্রেয়া; অপোন্কর িাষা িযিহার অর্িা অপোন্জন্ক গ্রকৌতভক করা অর্িা অপোন্ িা হয়রাশন্র জন্য ন্ােকরে করা
(ণক-2 গ্রেড: A-F, G শুিভ গ্রর্খাণন্ এই আচরে িারিার ঘণি এিং িারীশরক সশহংসতা সংশিি র্াণক) (3 গ্রেড: D-G) (4-5
গ্রেড: D–J)

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 13–15 গ্রেখভন্)






















সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)

সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
দ্বন্দ্ব শন্রসন্
িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়রাল
ইন্টাণিথন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
গাইণডে কন্িাণরে
একক/গ্রুপ কাউণেশলং
ইন্শডশিজভযয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (ISP)
কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
গ্রেন্টশরং
শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
সতীর্থ েিযস্থতা, (পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্)
ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্ অরগযান্াইণজিন্,
CBO) কাণে গ্ররিাণরল
(পক্ষপাশতেেূ লক) িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্ অর্িা হয়রাশন্র কারণে
কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
র্ভ ি সম্পকথ িা শরণলিন্িীণপ অিোন্ন্া অর্িা গ্রর্ৌন্ সশহংসতাজশন্ত
কারণে কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
োন্শসক স্বাস্থয সহায়তা পশরণষিায় গ্ররিাণরল
শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

A.

B.
D.

E.
F.

G.

H.
I.
J.
K.

অসোচরে সেসযা এিং তার প্রিাি গ্রোকাণিলার জন্য
গ্রপডাগশজকযাল (শিক্ষায় শন্ণেথিন্ায় জশড়ত) স্কভল কেথীণের শিক্ষার্থীর
সাণর্ শেশিং
টভণডন্ট/শিচার কন্িাণরে
র্র্ার্র্ অসোচরে সেসযা সোিান্ এিং এর প্রিাি িভ ঝণত,
সভ পারিাইজার কতৃ থক আণয়াশজত শিক্ষার্থীর সাণর্ প্রাশতষ্ঠাশন্ক শেশিং
(ণর্েন্, অযাশসসিযান্ট শপ্রশেপযাল, শপ্রশেপযাল)
পযাণরন্ট কন্িাণরে
স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্, প্রাশতষ্ঠাশন্ক
সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত কেথকাণ্ড, অর্িা
কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে গ্রেয়া)
গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য শিক্ষক কতৃ থক
ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে
5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর) অর্িা চার িা তার অশিক
(ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)
শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ এক গ্রর্ণক পাাঁচ স্কভল শেিণসর জন্য
সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার স্বাগত
িাতথাসহ তাৎক্ষশেক পভন্িথহাল
সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার স্বাগত
িাতথাসহ শন্িথাশরত েয় গ্রর্ণক েি স্কভল শেিণসর জন্য সাসণপন্িন্
সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার স্বাগত
িাতথাসহ শন্িথাশরত 11–15 স্কভল শেিণসর জন্য সাসণপন্িন্

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
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স্তর 4 িৃ ঙ্খলা লঙ্ঘন্ - আক্রেোত্মক অর্িা আঘাত প্রোন্কারী/ক্ষশতকর আচরে, চলণি
A37

A38

A39

ইণলক্ট্রশন্ক গ্রর্াগাণর্াগ িযিহাণরর োিযণে এসি িরণন্র আচরণে (সাইিার-িভ শলইং) সংশিি হওয়াসহ হয়রাশন্, িীশত-প্রেিথন্,
এিং/অর্িা িভ শলইং ইতযাশে আচরণে সংশিি হওয়া; এেন্ আচরণের েণিয আণে, শকন্তু এণতই সীোিদ্ধ ন্য়: িারীশরক
সশহংসতা; উতযক্তকরে; গ্রেৌশখক, শলশখত, অর্িা িারীশরক আচরে র্া অণন্যর ক্ষশতর হুেশকস্বরুপ; শিক্ষার্থী অর্িা কেথী সেসযণক
শকেভ করণত গ্রজার িা িািয করণত চাওয়া; অপোন্ করা; শিদ্রুপ করা; অপোন্ অর্িা আলাো করার লণক্ষয সতীর্থ গ্রুপ গ্রর্ণক
গ্রির কণর গ্রেয়া; অপোন্কর িাষা িযিহার অর্িা অপোন্জন্ক গ্রকৌতভক করা অর্িা অপোন্ িা হয়রাশন্র জন্য ন্ােকরে করা
(ণক–2 গ্রেড: A-F, G শুিভ গ্রর্খাণন্ এই আচরে িারিার ঘণি এিং িারীশরক সশহংসতা সংশিি র্াণক) (3 গ্রেড: D-G) (4-5
গ্রেড: D–J)
গ্রর্ৌন্ প্রকৃশতর গ্রকান্ অণেৌশখক অর্িা িারীশরক আচরণে সংশিিতা র্া গ্রর্ৌন্ ইশঙ্গত গ্রেয় এেন্ উশক্ত িা িণক্রাশন্ত, প্রস্তাি োন্
(ণর্েন্ স্পিথ করা, আের করা, শচেশি কািা, জন্সেণক্ষ লালসাপূ েথ অর্িা অণিািন্ আচরে, অর্িা গ্রর্ৌন্ ইশঙ্গত প্রোন্কারী
গ্রকান্ িাতথা অর্িা েশি পাঠাণন্া িা গ্রপাট করা) (শুিভ 4–5 গ্রেণডর জন্য D–J)
র্র্ার্র্ অন্ভ ণোেন্ োড়া োেক দ্রিয অর্িা গ্রপ্রসশক্রপিন্ প্রেি গ্রকান্ ওষভ ি, গ্রিআইশন্ োগ, শসন্ণর্শিক হযালভ শসণন্াণজন্স্, োগ
িযিহাণরর সােেী, এিং/অর্িা অযালণকাহল সণঙ্গ রাখা (ণক–2 গ্রেড: D-F) (3-5 গ্রেড: D–J)

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 13–15 গ্রেখভন্)
 সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
 কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
 দ্বন্দ্ব শন্রসন্
 িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
 িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়রাল
ইন্টাণিথন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
 গাইণডে কন্িাণরে
 একক/গ্রুপ কাউণেশলং
 ইন্শডশিজভযয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (ISP)
 কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
 গ্রেন্টশরং
 শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
 সতীর্থ েিযস্থতা, (পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্)
 ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
 োেকদ্রিয অপিযিহাণর র্র্ার্র্ কাউণেশলংণয় গ্ররিারাল
 কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্
অরগযান্াইণজিন্, CBO) কাণে গ্ররিাণরল
 (পক্ষপাশতেেূ লক) িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্ অর্িা হয়রাশন্র কারণে
কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 র্ভ ি সম্পকথ িা শরণলিন্িীণপ অিোন্ন্া অর্িা গ্রর্ৌন্
সশহংসতাজশন্ত কারণে কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 োন্শসক স্বাস্থয সহায়তা পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
 োেকদ্রিয অপিযিহার প্রশতণরাি ও হস্তণক্ষপ শিণিষজ্ঞ
(সািটযাে অযাশিউজ শপ্রণিন্িন্ অযান্ড ইন্টারণিন্িন্
গ্রস্পিাশলট, SAPIS) গ্রপ্রাোণে গ্ররিাণরল
 সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
 স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
 সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)
A. অসোচরে সেসযা এিং তার প্রিাি গ্রোকাণিলার জন্য
গ্রপডাগশজকযাল (শিক্ষায় শন্ণেথিন্ায় জশড়ত) স্কভল কেথীণের
শিক্ষার্থীর সাণর্ শেশিং
B. টভণডন্ট/শিচার কন্িাণরে
C. র্র্ার্র্ অসোচরে সেসযা সোিান্ এিং এর প্রিাি িভ ঝণত,
সভ পারিাইজার কতৃথক আণয়াশজত শিক্ষার্থীর সাণর্ প্রাশতষ্ঠাশন্ক
শেশিং (ণর্েন্, অযাশসসিযান্ট শপ্রশেপযাল, শপ্রশেপযাল)
D. পযাণরন্ট কন্িাণরে
E. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্,
প্রাশতষ্ঠাশন্ক সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত
কেথকাণ্ড, অর্িা কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে
গ্রেয়া)
F. গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5
গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য
শিক্ষক কতৃথক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে 5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর)
অর্িা চার িা তার অশিক (ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)
G. শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ এক গ্রর্ণক পাাঁচ স্কভল শেিণসর জন্য
H. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার
স্বাগত িাতথাসহ তাৎক্ষশেক পভন্িথহাল
I. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার
স্বাগত িাতথাসহ শন্িথাশরত েয় গ্রর্ণক েি স্কভল শেিণসর জন্য
সাসণপন্িন্
J. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার
স্বাগত িাতথাসহ শন্িথাশরত 11–15 স্কভল শেিণসর জন্য
সাসণপন্িন্

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
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শুরুণত শিণর গ্রর্ণত
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স্তর 4 িৃ ঙ্খলা লঙ্ঘন্ - আক্রেোত্মক অর্িা আঘাত প্রোন্কারী/ক্ষশতকর আচরে, চলণি
A40

অন্ভ ণোেন্ োড়া, গ্রজার কণর অর্িা িয়-িীশত প্রেিথন্ ন্া কণর অণন্যর অর্িা স্কভণলর সােেী গ্রন্য়া অর্িা গ্রন্িার গ্রচিা করা (ণক–2 গ্রেড: AF) (3-5 গ্রেড: D–J)

A41
A42
A43

প্রতারোর উণেণিয িায়ার অযালােথ অর্িা অন্য গ্রকান্ শিপণের অযালােথ িাজাণন্া (ণক–2 গ্রেড: A-F) (3-5 গ্রেড: D–I)

A44

হয় গ্রিপণরায়া আচরণে সংশিি হণয় এিং/অর্িা িারীশরক আঘাত প্রোন্ করণত পাণর এেন্ গ্রকান্ শজশন্স িযিহাণরর োিযণে গুরুতর আঘাত
প্রোন্(ণর্েন্ লাইিার, গ্রিণের িাকল্, োতা, অর্িা গ্রলজার পণয়ন্টার) (ণক–2: D-F, G শুিভ গ্রর্খাণন্ এই আচরে িারিার ঘণি এিং িারীশরক
সশহংসতা সংশিি র্াণক) (3–5 গ্রেড: D–J)

A45
A46

োঙ্গার প্রণরাচো োন্/কারে ঘিাণন্া (ণক–2 গ্রেড: D-F) (3-5 গ্রেড: D–J)

A47

র্র্ার্র্ অন্ভ ণোেন্ োড়া োেক দ্রিয অর্িা গ্রপ্রসশক্রপিন্ প্রেি গ্রকান্ ওষভ ণির িযিহার, অর্িা গ্রিআইশন্ োগ, শসন্ণর্শিক হযালভ শসণন্াণজন্স্,
এিং/অর্িা অযালণকাহল িযিহার (ণক–2 গ্রেড: D) (3-5 গ্রেড: D–J)

গ্রিাো োরার হুেশক প্রেিথন্ (ণক–2 গ্রেড: A-F) (3-5 গ্রেড: D–I)
হয় গ্রকান্ গ্রিপণরায়া আচরণে সংশিি হণয়, এিং/অর্িা িারীশরক আঘাত প্রোন্ করণত পাণর এেন্ গ্রকান্ শজশন্স িযিহাণরর োিযণে
উণেখণর্াগয গুরুতর আঘাত প্রোণন্র ঝভাঁশক সৃ শি (ণর্েন্ লাইিার, গ্রিণের িাকল্, োতা, অর্িা গ্রলজার পণয়ন্টার) (ণক–2 গ্রেড: A-F) (3-5
গ্রেড: D–J)

কযাণিগশর II-এ িশেথত গ্রকান্ অস্ত্র িহন্, প্রেিথন্ অর্িা শিশক্র (ণক–2 গ্রেড: D-F) (3-5 গ্রেড: D–J)
দ্রিিয: কযাণিগশর II-এ তাশলকািভক্ত শজশন্সগুণলা সণঙ্গ রাখার কারণে র্শে সাসণপন্িণন্র আণিেন্ হণয় র্াণক গ্রসণক্ষণত্র শপ্রশেপযালণক অিিযই
আণগ গ্রেখণত হণি উণেিযশি িারীশরক আঘাত করা িা অন্য গ্রকান্ উণেিয শেণলা শকন্া গ্রর্েন্ কাণরা কাণে ন্ণখর িাইল পাওয়া গ্রগণল গ্রেখণত
হণি গ্রসসি উপকরণে গ্রকান্ িাশস্ত হ্রাণসর িযাপার আণে শকন্া। এোড়া, শপ্রশেপযালণক অিিযই শিণিচন্ায় শন্ণত হণি গ্রকান্ ন্কল িন্দভক
গ্রেখণত কতিা আসল িন্দভণকর েণতা - তাণক গ্রসশির রঙ, সাইজ, আকৃশত, গ্রেখণত গ্রকেন্ এিং ওজণন্র শিষয়সেূ হও শিণিচন্ায় শন্ণত হণি।

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 13–15 গ্রেখভন্)
























সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)
A. অসোচরে সেসযা এিং তার প্রিাি গ্রোকাণিলার জন্য
গ্রপডাগশজকযাল (শিক্ষায় শন্ণেথিন্ায় জশড়ত) স্কভল কেথীণের
শিক্ষার্থীর সাণর্ শেশিং
B. টভণডন্ট/শিচার কন্িাণরে
C. র্র্ার্র্ অসোচরে সেসযা সোিান্ এিং এর প্রিাি িভ ঝণত,
সভ পারিাইজার কতৃ থক আণয়াশজত শিক্ষার্থীর সাণর্ প্রাশতষ্ঠাশন্ক
শেশিং (ণর্েন্, অযাশসসিযান্ট শপ্রশেপযাল, শপ্রশেপযাল)
D. পযাণরন্ট কন্িাণরে
E. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্, প্রাশতষ্ঠাশন্ক
সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত কেথকাণ্ড, অর্িা
কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে গ্রেয়া)
F. গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5
গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য
শিক্ষক কতৃ থক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে 5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর)
অর্িা চার িা তার অশিক (ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)
G. শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ এক গ্রর্ণক পাাঁচ স্কভল শেিণসর জন্য
H. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার স্বাগত
িাতথাসহ তাৎক্ষশেক পভন্িথহাল
I. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার স্বাগত
িাতথাসহ শন্িথাশরত েয় গ্রর্ণক েি স্কভল শেিণসর জন্য সাসণপন্িন্
J. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার স্বাগত
িাতথাসহ শন্িথাশরত 11–15 স্কভল শেিণসর জন্য সাসণপন্িন্

সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
দ্বন্দ্ব শন্রসন্
িযশক্তক আচরে চভ শক্ত প্রেয়ন্
িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়রাল ইন্টাণিথন্িন্ প্ল্যান্
(BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
গাইণডে কন্িাণরে
একক/গ্রুপ কাউণেশলং
ইন্শডশিজভ যয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (ISP)
কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
গ্রেন্টশরং
শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
সতীর্থ েিযস্থতা, (পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্)
ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
োেকদ্রিয অপিযিহাণর র্র্ার্র্ কাউণেশলংণয় গ্ররিারাল
কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্ অরগযান্াইণজিন্, CBO)
কাণে গ্ররিাণরল
(পক্ষপাশতেেূ লক) িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্ অর্িা হয়রাশন্র কারণে কাউণেশলং
পশরণষিায় গ্ররিাণরল
ইয়ভ র্ গ্ররিারাণলর জন্য কাউণেশলং সাশিথণস গ্ররিারাল গ্রর্ণক গ্রেন্টাল গ্রহলথ
সাণপািথ সাশিথণস গ্ররিারাল
োন্শসক স্বাস্থয সহায়তা পশরণষিায় গ্ররিাণরল
শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
োেকদ্রিয অপিযিহার প্রশতণরাি ও হস্তণক্ষপ শিণিষজ্ঞ (সািটযাে অযাশিউজ
শপ্রণিন্িন্ অযান্ড ইন্টারণিন্িন্ গ্রস্পিাশলট, SAPIS) গ্রপ্রাোণে গ্ররিাণরল
সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
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স্তর 5 লঙ্ঘন্ - গুরুতর শিপজ্জন্ক অর্িা শহংস্র আচরে
A48
A49

A50
A51

অশেসংণর্াগ করা (ণক–2 গ্রেড: D-F, G শুিভ গ্রর্খাণন্ এই আচরে িারিার ঘণি) (3 গ্রেড: D–J) (4-5 গ্রেড: D–K)
অণন্যর সােেী গ্রন্য়া অর্িা গ্রন্য়ার গ্রচিায় হুেশক প্রোন্ ও িল প্রণয়াগ
(ণক–2 গ্রেড: D-F, G শুিভ গ্রর্খাণন্ এই আচরে িারিার ঘণি এিং িারীশরক সশহংসতা সংশিি র্াণক) (3 গ্রেড: D–J, G–J শুিভ
গ্রর্খাণন্ এই আচরে িারিার ঘণি এিং িারীশরক সশহংসতা সংশিি র্াণক) (4–5 গ্রেড: D–K)
স্কভল কতৃথপক্ষ অর্িা স্কভল শন্রপিা এণজন্টণের উপর িল প্রণয়াগ অর্িা গুরুতর আঘাত হান্া িা তার গ্রচিা (ণক–2 গ্রেড: D-F,
G শুিভ গ্রর্খাণন্ এই আচরে িারিার ঘণি এিং িারীশরক সশহংসতা সংশিি র্াণক) (3 গ্রেড: D–J) (4-5 গ্রেড: E–K)
শিক্ষার্থী অর্িা অন্যণের উপর গুরুতর আঘাত হান্া অর্িা তার গ্রচিায় প্রচণ্ড িশক্তর িযিহার (ণক–2 গ্রেড: D-F, G শুিভ গ্রর্খাণন্
এই আচরে িারিার ঘণি এিং িারীশরক সশহংসতা সংশিি র্াণক) (3–5 গ্রেড: D–K)

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 13–15 গ্রেখভন্)
 সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
 কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
 দ্বন্দ্ব শন্রসন্
 িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
 িাংিন্াল শিণহশিয়ারাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়ারাল
ইন্টারণিন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
 গাইণডে কন্িাণরে
 একক/গ্রুপ কাউণেশলং
 ইন্শডশিজভযয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (ISP)
 কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
 গ্রেন্টশরং
 শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
 সতীর্থ েিযস্থতা, (পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্)
 ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ ও সহায়তা
 োেকদ্রিয অপিযিহাণর র্র্ার্র্ কাউণেশলং পশরণষিা
 কেভযশন্শি-শিশিক সংগঠণন্র কাণে গ্ররিারাল
 (পক্ষপাশতেেূ লক) িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্ অর্িা হয়রাশন্র
কারণে কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 র্ভ ি সম্পকথ িা শরণলিন্িীণপ অিোন্ন্া অর্িা গ্রর্ৌন্
সশহংসতাজশন্ত কারণে কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 োন্শসক স্বাস্থয সহায়তা পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
 োেকদ্রিয অপিযিহার প্রশতণরাি ও হস্তণক্ষপ শিণিষজ্ঞ
(সািটযাে অযাশিউজ শপ্রণিন্িন্ অযান্ড ইন্টারণিন্িন্
গ্রস্পিাশলট, SAPIS) গ্রপ্রাোণে গ্ররিাণরল
 সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
 স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
 সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)
A. অসোচরে সেসযা এিং তার প্রিাি গ্রোকাণিলার জন্য
গ্রপডাগশজকযাল (শিক্ষায় শন্ণেথিন্ায় জশড়ত) স্কভল কেথীণের
শিক্ষার্থীর সাণর্ শেশিং
B. টভণডন্ট/শিচার কন্িাণরে
D. র্র্ার্র্ অসোচরে সেসযা সোিান্ এিং এর প্রিাি িভ ঝণত,
সভ পারিাইজার কতৃথক আণয়াশজত শিক্ষার্থীর সাণর্ প্রাশতষ্ঠাশন্ক
শেশিং (ণর্েন্, অযাশসসিযান্ট শপ্রশেপযাল, শপ্রশেপযাল)
E. পযাণরন্ট কন্িাণরে
F. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্,
প্রাশতষ্ঠাশন্ক সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত
কেথকাণ্ড, অর্িা কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে
গ্রেয়া)
G. গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5
গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য
শিক্ষক কতৃথক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে 5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর)
অর্িা চার িা তার অশিক (ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)
H. শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ এক গ্রর্ণক পাাঁচ স্কভল শেিণসর জন্য
I. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার
স্বাগত িাতথাসহ তাৎক্ষশেক পভন্িথহাল
I. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার
স্বাগত িাতথাসহ শন্িথাশরত েয় গ্রর্ণক েি স্কভল শেিণসর জন্য
সাসণপন্িন্
J. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার
স্বাগত িাতথাসহ শন্িথাশরত 11–15 স্কভল শেিণসর জন্য
সাসণপন্িন্
K. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার
স্বাগত িাতথাসহ শন্িথাশরত 16-20 স্কভল শেিণসর জন্য
সাসণপন্িন্

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
শুরুণত শিণর গ্রর্ণত
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স্তর 5 লঙ্ঘন্ - গুরুতর শিপজ্জন্ক অর্িা শহংস্র আচরে, চলণি
A52

A53

A54
A55

েলীয় সশহংসতার ঘিন্ায় অন্য একজন্ অর্িা অন্যণের সাণর্ পশরকল্পন্া, প্রণরাচো, অর্িা অংিেহে
(K–2 গ্রেড: D-F, G শুিভ গ্রর্খাণন্ এই আচরে িারিার ঘণি এিং িারীশরক সশহংসতা সংশিি র্াণক) (3 গ্রেড: D–J, G–J শুিভ
গ্রর্খাণন্ এই আচরে িারিার ঘণি এিং িারীশরক সশহংসতা সংশিি র্াণক) (4–5 গ্রেড: D–K)
গযাং-সম্পশকথত ঘিন্ায় শিপজ্জন্ক অর্িা সশহংস আচরণে সংশিিতা (3 গ্রেড: A-F) (4-5 গ্রেড: A–H)
দ্রিিয: গ্রকাণন্া আচরে গযাং-সম্পশকথত শকন্া গ্রসশি শন্িথারণে, স্কভল কতৃথপক্ষ অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডণিলাপণেণন্টর
গযাং ইউশন্ণির সাণর্ পরােিথ করণত পাণর।
দ্রিিয: এই লঙ্ঘন্ K–2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য প্রণর্াজয ন্য়।
গ্রর্ৌন্ কেথকাণণ্ড সংশিি হিার জন্য অন্যণক িারীশরক গ্রর্ৌন্ আক্রেণের প্রণচিা/ণজার-জিরেশস্ত অর্িা িল প্রণয়াণগ সংশিিতা
(শুিভ 4-5 গ্রেড: H–L)
গ্রিআইশন্ োগ অর্িা শন্য়শন্ত্রত দ্রিয এিং/অর্িা অযালকণহাল শিশক্র অর্িা শিতরে (K–2 গ্রেড: D-F) (3 গ্রেড: D-K) (4-5
গ্রেড: E–K)

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 13–15 গ্রেখভন্)
 সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
 কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
 দ্বন্দ্ব শন্রসন্
 িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
 িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়রাল
ইন্টাণিথন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
 গাইণডে কন্িাণরে
 একক/গ্রুপ কাউণেশলং
 ইন্শডশিজভযয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (ISP)
 কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
 গ্রেন্টশরং
 শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
 সতীর্থ েিযস্থতা, (পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্)
 ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
 োেকদ্রিয অপিযিহাণর র্র্ার্র্ কাউণেশলং পশরণষিা
 কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্
অরগযান্াইণজিন্, CBO) কাণে গ্ররিাণরল
 (পক্ষপাশতেেূ লক) িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্ অর্িা হয়রাশন্র কারণে
কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 র্ভ ি সম্পকথ িা শরণলিন্িীণপ অিোন্ন্া অর্িা গ্রর্ৌন্
সশহংসতাজশন্ত কারণে কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 োন্শসক স্বাস্থয সহায়তা পশরণষিায় গ্ররিাণরল
 শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
 োেকদ্রিয অপিযিহার প্রশতণরাি ও হস্তণক্ষপ শিণিষজ্ঞ (সািটযাে
অযাশিউজ শপ্রণিন্িন্ অযান্ড ইন্টারণিন্িন্ গ্রস্পিাশলট, SAPIS)
গ্রপ্রাোণে গ্ররিাণরল
 সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
 স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
 সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)
D. পযাণরন্ট কন্িাণরে
E. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্,
প্রাশতষ্ঠাশন্ক সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত
কেথকাণ্ড, অর্িা কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে
গ্রেয়া)
F. গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5
গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য
শিক্ষক কতৃথক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে 5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর)
অর্িা চার িা তার অশিক (ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)
G. শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ এক গ্রর্ণক পাাঁচ স্কভল শেিণসর জন্য
H. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্, র্ার িলািল, শিণর-আসার
পর স্বাগত জান্াণন্াসহ তাৎক্ষশেক পভন্িথহাল
I. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্, র্ার িলািল, শিণর-আসার
পর স্বাগত জান্াণন্াসহ শন্িথাশরত েয় গ্রর্ণক েি স্কভল শেিণসর
জন্য সাসণপন্িন্
J. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার স্বাগত
িাতথাসহ শন্িথাশরত 11–15 স্কভল শেিণসর জন্য সাসণপন্িন্
K. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার স্বাগত
িাতথাসহ শন্িথাশরত 16-20 স্কভল শেিণসর জন্য সাসণপন্িন্
L. আইণন্র িণতথর গ্রক্ষত্রসেূ ণহ, অর্িা পশরশস্থশতর চাশহোর
কারণে, 20 শেণন্র অশিক সেণয়র সাসণপন্িন্ আণরাণপর
জন্য, অন্ভ েহ কণর 24–25 পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
শুরুণত শিণর গ্রর্ণত
45

স্তর 5 লঙ্ঘন্ - গুরুতর শিপজ্জন্ক অর্িা শহংস্র আচরে, চলণি
A56
A57

A58
A59
A60

আণেয়াস্ত্র, গ্রিাো, অর্িা শিণফারক োড়া কযাণিগশর I-এ িশেথত গ্রর্ণকান্ অস্ত্র িহন্ অর্িা শিশক্র (ণক-2 গ্রেড: D-F, G গ্রকান্ অস্ত্র িার
িার আন্ার জন্য) (3 গ্রেড: D-K) (4-5 গ্রেড: E–K)
স্কভল কেথী, শিক্ষার্থী, অর্িা অন্যণের উপর আঘাত হান্ার গ্রচিায় কযাণিগশর II-গ্রত িশেথত অস্ত্র িযিহাণরর হুেশক প্রোন্ অর্িা িযিহার
করা। (ণক-2 গ্রেড: D-F) (3 গ্রেড: D-K) (4-5 গ্রেড: E–K)
দ্রিিয: আরও তণর্যর জন্য পৃ ষ্ঠা 25 গ্রেখভন্।
আণেয়াস্ত্র, গ্রিাো অর্িা অন্য গ্রকান্ শিণফারক োড়া, স্কভলকেথী, শিক্ষার্থী, অর্িা অন্যণের উপর আঘাত হান্া অর্িা গ্রস গ্রচিায় িা হুেশক
প্রোণন্ কযাণিগশর I-এর িশেথত গ্রর্ণকান্ অণস্ত্রর িযিহার (ণক-2 গ্রেড: D-F) (3 গ্রেড: D-K) (4-5 গ্রেড: E–K)
আণেয়াস্ত্র, গ্রিাো অর্িা অন্য গ্রকান্ শিণফারক োড়া, স্কভলকেথী, শিক্ষার্থী, অর্িা অন্যণের উপর আঘাত হান্া অর্িা গ্রস গ্রচিায় িা হুেশক
প্রোণন্ কযাণিগশর I অর্িা II-এ িশেথত গ্রর্ণকান্ অণস্ত্রর িযিহার (ণক-2 গ্রেড: D-G) (3 গ্রেড: D-L) (4-5 গ্রেড: H–L)
কযাণিগশর I -এ িশেথত আণেয়াস্ত্র, গ্রিাো, অর্িা অন্য শিণফারক িহন্ অর্িা তার িযিহার। দ্রিিয:
দ্রিিয: A60 -এর জন্য, অশিস অি গ্রসিশি অযান্ড ইয়ভ র্ গ্রডিালাপণেণন্টর শসশন্য়র এশিশকউশিি শডণরক্টর অর্িা তার োশয়ণে শন্র্ভ ক্ত
িযশক্ত অর্িা কেভযশন্শি সভ পাশরন্ণিন্ণডন্ট প্রশতশি ঘিন্া পৃ র্ক পৃ র্কিাণি শিণিচন্ায় শন্ণয়, শলশখতিাণি, সাসণপন্িন্ পশরিতথন্ করণত
পাণরন্। (L)

িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থােহণের িেণল িা অন্ভ সঙ্গী পেণক্ষপ শহণসণি শিক্ষার্থী সহায়তা ও হস্তণক্ষপণক িযিহার করা গ্রর্ণত পাণর।
সহায়তা এিং হস্তণক্ষপসেূ হ (পৃ . 13–15 গ্রেখভন্)

























সম্ভািয িৃ ঙ্খলাজশন্ত পেণক্ষণপর পশরসর* (পৃ ষ্ঠা 17 এিং 24–25
গ্রেখভন্)
D. পযাণরন্ট কন্িাণরে
E. স্কভণলর শিতণর গৃ হীত িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা (ণর্েন্,
প্রাশতষ্ঠাশন্ক সংণিািন্েূ লক কন্িাণরে, পাঠযক্রে-িশহথিূত
কেথকাণ্ড, অর্িা কশেউন্াল লাঞ্চ খািার সেয় গ্রর্ণক িাে
গ্রেয়া)
F. গ্রক-2 গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য এক শেন্ পর্থন্ত অর্িা 3-5
গ্রেণডর শিক্ষার্থীণের জন্য চার স্কভল শেিস পর্থন্ত সেণয়র জন্য
শিক্ষক কতৃথক ক্লাসরুে গ্রর্ণক অপসারে (র্া 3-5 গ্রেণডর
শিক্ষার্থীণের জন্য ন্ূ যন্তে 5 অর্িা তার অশিক (ণসণেটাণর)
অর্িা চার িা তার অশিক (ট্র্াইণেটাণর) অপসারে)
G. শপ্রশেপযাণলর সাসণপন্িন্ এক গ্রর্ণক পাাঁচ স্কভল শেিণসর জন্য
H. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্, র্ার িলািল, শিণর-আসার
পর স্বাগত জান্াণন্াসহ তাৎক্ষশেক পভন্িথহাল
I. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্, র্ার িলািল, শিণর-আসার
পর স্বাগত জান্াণন্াসহ শন্িথাশরত েয় গ্রর্ণক েি স্কভল শেিণসর
জন্য সাসণপন্িন্
J. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার
স্বাগত িাতথাসহ শন্িথাশরত 11–15 স্কভল শেিণসর জন্য
সাসণপন্িন্
K. সভ পাশরন্ণিন্ণডণন্টর সাসণপন্িন্ র্ার িল শিণর-আসার
স্বাগত িাতথাসহ শন্িথাশরত 16-20 স্কভল শেিণসর জন্য
সাসণপন্িন্
L. আইণন্র িণতথর গ্রক্ষত্রসেূ ণহ, অর্িা পশরশস্থশতর চাশহোর
কারণে, 20 শেণন্র অশিক সেণয়র সাসণপন্িন্ আণরাণপর
জন্য, অন্ভ েহ কণর 24–25 পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্

সহণর্াশগতােূ লক সেসযা সোিান্
কশেউশন্শি পশরণষিা (শপতাোতার সম্মশতক্রণে)
দ্বন্দ্ব শন্রসন্
িযশক্তক আচরে চভশক্ত প্রেয়ন্
িাংিন্াল শিণহশিয়রাল অযাণসসণেন্ট (FBA)/শিণহশিয়রাল
ইন্টাণিথন্িন্ প্ল্যান্ (BIP) (22 ন্ং পৃ ষ্ঠা গ্রেখভন্)
গাইণডে কন্িাণরে
একক/গ্রুপ কাউণেশলং
ইন্শডশিজভযয়ালাইজড সাণপািথ প্ল্যান্ (ISP)
কাউণেশলং টাি দ্বারা হস্তণক্ষপ
গ্রেন্টশরং
শপতাোতার সাণর্ গ্রর্াগাণর্াগ
সতীর্থ েিযস্থতা, (পৃ ষ্ঠা 17 গ্রেখভন্)
ইশতিাচক আচরেগত হস্তণক্ষপ এিং সহায়তা (PBIS)
োেকদ্রিয অপিযিহাণর র্র্ার্র্ কাউণেশলং পশরণষিা
কশেউশন্শি শিশিক সংগঠণন্র (কশেউশন্শি গ্রিইজড্ অরগযান্াইণজিন্,
CBO) কাণে গ্ররিাণরল
(পক্ষপাশতেেূ লক) িভ শলইং, িীশত-প্রেিথন্ অর্িা হয়রাশন্র কারণে
কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
র্ভ ি সম্পকথ িা শরণলিন্িীণপ অিোন্ন্া অর্িা গ্রর্ৌন্ সশহংসতাজশন্ত
কারণে কাউণেশলং পশরণষিায় গ্ররিাণরল
োন্শসক স্বাস্থয সহায়তা পশরণষিায় গ্ররিাণরল
শপউশপল পাণসথাণন্ল শিণে (PPT) গ্ররিাণরল
োেকদ্রিয অপিযিহার প্রশতণরাি ও হস্তণক্ষপ শিণিষজ্ঞ (সািটযাে
অযাশিউজ শপ্রণিন্িন্ অযান্ড ইন্টারণিন্িন্ গ্রস্পিাশলট, SAPIS)
গ্রপ্রাোণে গ্ররিাণরল
সংণিািন্েূ লক অন্ভ িীলন্ী (16–17 ন্ং পৃ ষ্ঠায় গ্রেখভন্)
স্বল্প গ্রেয়াশে আচরেগত অেগশতর শরণপািথ
সাোশজক আণিগজশন্ত শিক্ষে

*দ্রিিয: সহায়তা এিং হস্তণক্ষপ সম্পশকথত আরও শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 13-15-এ পাওয়া র্াণি। িৃ ঙ্খলাজশন্ত িযিস্থা েহে সম্পশকথত আরও
শিস্তাশরত তর্য পৃ ষ্ঠা 23-24-এ পাওয়া র্াণি।
শুরুণত শিণর গ্রর্ণত
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