
িডি�� ফ�ািমিল হ�া�বকু
2022-2023 আরও তেথ�র জন�

: অন�ুহ কের আপনার স�ােনর িবি�ং �শাসেকর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

এই নিথ� বাংলায় অনবুাদ করা হেয়েছ। অ�াে�স করেত এখােন ি�ক ক�ন.

এই নিথ� বাংলায় অনবুাদ করা হেয়েছ। অ�াে�স করেত এখােন ি�ক ক�ন.

এই নিথ� বাংলায় অনবুাদ করা হেয়েছ। আরও পড়েত এখােন ি�ক ক�ন।

________________________________________________________
িবষয়ব��িলর সারণী

https://www.youtube.com/watch?v=imEYdf9o8LA


ডািব� �ুল �জলা �শাসিনক অিফস�িল

িভশন

��টেম�

�শয়ারড ভ�ালু

অফ �ুল

িডের�রস �জলা �শাসন
সুপািরনেটনেডে�র মি�পিরষদ
�ক�ীয় �শাসন

�ুল এবং

িমশন
আপার
�বাড�
��টেম�
ি�ি�পালেদর আেগ এবং আফটার �কয়ার ��া�াম
�ুল সময় (উ� িবদ�ালয় পরী�া)

জ�রী �ুল সমাপনী

সমান সুেযাগ কম�সং�ান িববিৃত

িবদ�ালেয়র বািষ�ক িব�ি� �বাড�  পিলিস
000. �বাড�  নীিত/প�িত/
006.
101. িমশন িববিৃত/দিৃ�/
ভাগ করা মান 103. �বষম�/িশেরানাম IX �যৗন হয়রািন িশ�াথ�েদর �ভািবত কের
103.1 ননিডসি�িমেনশন - �িতব�ী
/িশেরানাম IX �যৗন হয়রািন �ভািবত কম�েদর �ভািবত কের
105.1 িপতামাতা/
113. িবেশষ িশ�া
114. উপহার �দওয়া িশ�া
115. কম�জীবন এবং �যুি�গত িশ�া
ি�পস
12.এ��াকাির�লার ি�য়াকলাপ
123. আ�ঃিবদ�ালয় অ�াথেল�কস
123.1. কনসশন ম�ােনজেম�

2



123.2
অ�াের� 127. মলূ�ায়ন িসে�ম
138. ইংেরিজ িশ�াথ�েদর জন� ভাষা
142. অিভবাসী িশ�াথ�
143.
146. ছা�
পিরেষবািদ 146. িশেরানাম �থম - পিরেষবার তুলনামলূক
200.
201. ভিত�  201িশ�াথ�েদর
202. অিন�াকৃত িশ�াথ�েদর �যাগ�তা
ইিমউনাইেজশন এবং সং�ামক �রাগ
204.
206. �জলা
209
203.
িনেয়াগ
এর
মেধ�-ইনেজ�র
211. ছা� দঘু�টনা
212.
214. �াস র �া�
216.
217.
218. ছা�
2181. অ�
220. ছাে�র অিভব�ি�/ব�ন এবং সাম�ীর �পাি�ং
221.
ছা�েদর জন� �পাষাক �কাড 222.
�ুেলর স�ি�র
অনসু�ান
227. িনয়ি�ত পদাথ�/প�ারািফস/পারেফািরয়া 2229. ছা�েদর
-ছা�ীরা
23
।
তহিবেলর
ছা�ছা�ীরা
237. �বদ�ুিতন �যাগােযাগ িডভাইস
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246. �ুল
সু�তা 247. হ�ািজং
249. বিুলং/সাইবার বিুলং
250. িশ�াথ� িনেয়াগ
251. গৃহহীন িশ�াথ�
304. �জলা কম�েদর কম�সং�ান
312. সুপািরনেটনেড�/সহকারী সুপািরে�ে��
323. তামাক এবং ভ�ািপং পণ�
324.
352. িশ�াথ�েদর সােথ
িনরী�া 621.
619. �জলা
িবল
705. সুিবধা এবং কম�ে�ে�র সুর�া 707.
�ুল সুিবধার ব�বহার
716.
718. �ুল�িলেত পিরেষবা �াণী
804. �ুল িদন
805। জ�রী ��িত
806. িশ� িনয�াতন
808. খাদ� পিরেষবা
810 �া� �পােট� শন
810.2 পিরবহন - িভিডও/অিডও �রকিড� ং 815.
ই�ারেনট, কি�উটার এবং �নটওয়াক�
819. আ�হত�া
904. �ুল ইেভ��িলেত জনসাধারেণর উপি�িত 906.
অিভেযাগ
916. ���ােসবক
918. িশেরানাম I

জনসাধারেণরিব�ি�: �ফিরিফেকশন:

Ferpa/coppa/Ahera/এিপেনি�েনর জ�রী �শাসন
ferpper
Ferpa-
িব�ি� এবং িডের�ির তেথ�র জন� �না�েশর জন� �গাপনীয়তা িব�ি� িশ�েদর অনলাইন �গাপনীয়তা
উে�শ� আইন (coppa)
ই�ার-ই�ার�ন �হণেযাগ�, সুরকার
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।

হাই �ুল �কাড অফ

ক�াের�ার �বআইিন হয়রািন ইএন�

ি�েয়�ভ ওয়াক� , ই�ারেনট/ওেয়বসাইট, �সাশ�াল িমিডয়া, �টিলিভশন, �কাশনা, �মাবাইল অ�াি�েকশন এবং
বেুল�ন �বাড� �িল পাঠ��ম স�িক� ত ��ে�র

ি�প �না�শ িব�ি�

�জলা ক�ােল�ার

�জলা

�া�� িব�ি�

�হামবাউ�

গাইডলাইনস

ইন �ুল

অ�গিত

িশ�াথ�েদর

িরেপা�� ং

পাবিলক610

িবেশষ

িভিডও নজরদাির িব�ি�

���ােসবী িশ�াথ� দঘু�টনা

পিরেষবািদ
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789 �ুল�িলেত

উ� ডািব� �ুল �জলা
�শাসিনক অিফস
8201 ল�ানসডাউন অ�ািভিনউ
আপার ডািব�, িপএ 19082
7200

�জলা �শাসিনক অিফস�িলর জন� ডাক িচ�পে�র �কানা অ�ায়ীভােব �ানা�িরত হয় অ�ােরািনিম�
এিলেম�াির �ুল ক�ািপটাল ই�ভেম� �কে�র স�সারণ ও সং�ােরর কারেণ উপেরর �কানা�।

িমশন ��টেম�

আপার ডািব� �ুল িডি�ে�র ল�� হল এক� িব�ৃত িশ�ামলূক ��া�াম �দান করা যা সম� িশ�াথ�েক
ি��কাল িথ�াের িবকিশত কের, কায�কর �যাগােযাগ দ�তা সহ, তােদর এক� িচর-পিরবত� নশীল িবে�র
সােথ খাপ খাইেয় িনেত �মতায়ন কের। আমােদর িশ�াথ�রা ব�ি�গত উৎকষ� সাধন এবং অন�েদর �সবা
করার জন� একজন িশ�াথ�র মানিসকতা গেড় �তালার সময় সততা এবং আ�িব�াস �দশ�ন করেব।

িভশন ��টেম�

আপার ডািব� �ুল িডি�ে�র দিৃ�ভি� হলসকল িশ�াথ�েক তােদর উৎকষ� সাধনার সুেযাগ �দােনর মাধ�েম
ঐক� গেড় �তালা।

ভাগ

● করা মলূ� সকল ব�ি� িশখেত স�ম।

● ব�ি�রা িবিভ� উপােয় এবং িবিভ� হাের িশেখ।

● ব�ি�েদর স�ান ও ময�াদার সােথ আচরণ করার অিধকার রেয়েছ।

● িশ�াথ�রা িবিভ� �িতভা এবং দ�তার সােথ অনন� ব�ি�।

● �শখার সফল অিভ�তা আ�স�ান �তির কের।

● িশ�া এক� য�শীল পিরেবেশ সবেচেয় কায�কর �যখােন সামািজক িমথি�য়া উ� মান বজায় রাখা
হয়।
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● পিরবিত� ত �বি�ক সমােজ বসবােসর জন� �েয়াজনীয় �ান এবং দিৃ�ভি� অজ� েন িশ�া ব�ি�েদর
উৎসািহত করেব।

● সমােলাচনামলূক িচ�াভাবনা, সমস�া সমাধান এবং িস�া� �হণ অপিরহায� জীবন দ�তা।

● �যুি�র আপেডেটর জন� �মাগত ব�ি�গত এবং সাংগঠিনক সম�য় �েয়াজন।

● পিরবিত� ত িব� সমােজর সােথ �দখা করার জন� সম� কম�েদর �পশাগত িবকাশ অত�াবশ�ক।

● সমাজ উপকৃত হয় যখন ব�ি�গত অিধকার সামি�কভােব �গা�ীর চািহদার সােথ ভারসাম�পূণ� হয়।

● মানস�� পাবিলক িশ�া সম� স�দায়েক সরাসির উপকৃত কের।

● আজীবন �শখার দািয়� সম� স�দােয়র, িবদ�ালেয়র, পিরবার�র এবং সবেচেয় ���পূণ�ভােব,
ব�ি�র।

�বাড�  অফ �ুল িডের�রস

এডওয়াড�  �াউন, ��িসেড�
�ডানা� িফ�স, ভাইস ��িসেড�
রােচল িমেচল
িনল �ডসনয়াস�
�ডসাইির' ল�ামার-মারিফ

ড. �মেরিডথ
ি�ে�াফার ওয়ারসােভজ �ড�া
িনল
এ
. কাইল বারম�ান ইেমল

: udsdschoolboard@upperdarbysd.org

�ডিভডড�ািমেয়ন ,উইিলয়ামস সিলিসটর িশ�া ও ছা�েদর পিরেষবা এবং অথ� পিরচালনা কিম�র �বঠেকর জন� 6:00
pmওিডেস�র এবং জনু মােসর 1লা এবং 3য় ম�লবার সভা অনিু�ত হয়।ি�ক কের �জলা ওেয়বসাইেট পাওয়া
যােব এখােন।

�জলা �শাসেনর

সুপািরনেটনেড� ক�ািবেনট

ড.ড�ািনেয়ল িপ. ম�াকগ�াির, �ুল সুপািরনেটনেড�

ড.জন কাউি�ল, সহকারী সুপািরনেটনেড� অফ পােস�ােনল অ�া� ই��ই�

এডওয়াড�  মাশ�ােলক, সহকারী সুপািরনেটনেড� অফ �ুেড� সািভ� েসস

��ইগ রজাস�, িচফ ফাইন�াি�য়াল অিফসার
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অ�ােরা�া িকউ. িবউেফাড� , িডের�র অফ কিমউিনেকশনস

মাক�  ম�ানিল, পাবিলক �সফ�

অফ ি�ি�ন �কিল, পাঠ��েমর পিরচালক

ডাঃে�গির মানে�, �াথিমক িশ�ার

�কিল িসেমান, িশ�া

মাধ�িমক�ায়ান উরসন, িপউিপল সািভ� েসেসর িডের�র

ওেয়ি� এলগাট� , �ফডােরল ��া�ােমর িডের�র, ফুড সািভ� েসস, �ুল কাউে�লর এবং �সাশ�াল ওয়াক� ার

রবাট�  িহিলনি�, �টকেনালিজ িডের�র

মারিভন িল, িডের�র অফ অপােরশনস

�ম ল�া�াট� , �ুেড� �ডটা ম�ােনজার

��িস িহ�সন, �শাসিনক সহকারী

�স�ােলর�শাসন

রবাট�  ইেয়েমালা, কে�ালার অফ িফনা�

�িবিড, সুপারভাইজার �া�েপােট� শেনর

বারবারা �াইডার, অ�ািস��া� সুপারভাইজার

�েমািথ িলফ, ফ�ািসিল�স ম�ােনজার

�িবিড, অ�ািস��া� ম�ােনজার অফ ফ�ািসিল�জ

িননা টায়ার, �প-�রাল অ�া� �বিনিফটেসর

িকিমশা িস�সন, িহউম�ান িরেসােস�স

, �স�াল �রিজে�শেনর ত�াবধায়ক

�জায়াড� ম�াকিগলেভির, পারেচিজং সুপারভাইজার

রবাট�  �শায়াট� জ, কাির�লাম সুপারভাইজার - ব�বসা, গিণত, �টক এড

ক�াথিরন কািনয়া, কাির�লাম সুপারভাইজার - আট� , িমউিজক, �সাশ�াল �ািডজ, লাইে�ির

ি�ে�ন ও'িনল, কাির�লাম সুপারভাইজার - ল�া�েুয়জ আট� স, িরিডং, ওয়া��  ল�া�েুয়জ

, এিলসাব কাির�লাম সুপারভাইজার - িব�ান, �া�� ও শারীিরক িশ�া, পিরবার এবং �ভা�া িব�ান

�জায়ানা িডমােক� া, মাি�-টায়াড�  িসে�ম অফ সােপাট� (এম�এসএস) এবং ইংিলশ ল�া�েুয়জ লান�ােস�র
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ক�াি�স িরকিসওন, অনলাইন লািন�ংেয়র

টমাস িফ�, িবেশষ িশ�ার

�মিলসা ত�াবধায়ক

�জিনফার �জা�, িবেশষ িশ�ার

�মগান ম�াকেকাচ, িবেশষ িশ�ার ত�াবধায়ক।

�জমস িনলেসন, ��শাল এডুেকশন সুপারভাইজার

�ুল এবং ি�ি�পাল

িক�ারগােট� ন �স�ার িডনা উইিলয়ামস, ি�ি�পাল
3200 ��ট �রাড, ��ে�ল িহল, িপএ 19026
610-284-7992

অ�ােরািনিম� �াথিমক িবদ�ালয় �জা�য়া �রহাক, ি�ি�পাল
4611 ব� অ�ািভিনউ, ��ে�ল িহল, িপএ 19026
610-853-4510

�বভারিল িহলস িমডল �ুল ওেয়ন �রিম, ি�ি�পাল
1400 গ�ােরট �রাড, আপার ডািব�, িপএ 19082
610-626-9317

বাইউড �াথিমক িবদ�ালয় ি�ি�ন িমহান, ি�ি�পাল
330 অ�াভন �রাড, আপার ডািব�, িপএ 19082 610-352-6842
চাল�স �কিল �াথিমক িবদ�ালয় ড�ািনেয়ল হাইল�া�, ি�ি�পাল
3400 �ডিনসন অ�ািভিনউ, ��ে�ল িহল, িপএ 19026 610-638-1070

��ে�ল িহল িমডল �ুল িজল প�ালািডেনা, ি�ি�পাল
3001 ��ট �রাড, ��ে�ল িহল, িপএ 19026
610-853-4580

গ�ােরটেফাড�  �াথিমক িবদ�ালয় অ�ােলন �াইেডজ, ি�ি�পাল
3830 গ�ােরট �রাড, ��ে�ল িহল, িপএ 19026 610-626-9168

হাইল�া� পাক�  �াথিমক িবদ�ালয় �জায়ান �ডিভেটা, ি�ি�পাল
8301 West Chester Pike, Upper Darby, PA 19082 610-853-4530

Hillcrest Elementary School Susan Campbell, Principal
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2601 Bond Avenue, Drexel Hill, PA 19026 610-853-4530

�ুল উইিলয়াম রজাস�, ি�ি�পাল
861 বাি�ং �লন, কািজন, িপএ 19018
610-622-6755

��ানহা��  িহলস �াথিমক িবদ�ালয় �মিলসা ওয়ািলস, ি�ি�পাল
7051 রাি�ন �লন, আপার ডািব�, িপএ 19082
610-626-9111

ওয়া�ার এম. �সনেকা �াথিমক িবদ�ালয় । ি�ে�াফার পুগিলজ, ি�ি�পাল
15 ই� ল�াম� অ�ািভিনউ, ��নে�ন, িপএ 19036
610-957-5114

ওেয়��ক পাক�  এিলেম�াির �ুল মাক�  কমেফাট� , ি�ি�পাল
199 ওেয়��ক �াইভ, ি�ফটন হাইটস, িপএ 19018 6910-6326

আপার ডািব� হাই �ুেল ড ম�ািথউ অ�ােলাওেয়, ি�ি�পাল
601 এন. ল�া�ডাউন অ�ািভিনউ, ��ে�ল িহল, িপএ 19026 610-622-7000

�ুেলর

সময় �ুেলর সময় (িনয়িমত)

িক�ারগােট� ন

িক�ারগােট� ন �স�ার 8:40 AM - 11:30 AM/12:40 PM - 3:30 PM

ওেয়��ক পােক� র িক�ারগােট� ন, 8:50 AM - 11:30 AM/12:35 PM - 3:15 PM
Primos, িহলে�� িক�ারগােট� েনর ছা�রা এক�েত অংশ�হণ

কেরঅিধেবশন
।

সম� �াথিমক িবদ�ালয় সকাল 8:50 AM - 3:15 PM

মাধ�িমক িবদ�ালয়

�বভারিল িহলস িমডল �ুল 8:00 AM - 2:40 PM
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��ে�ল িহল িমডল �ুল 8:30 AM - 3:10 PM

আপার ডািব� হাই �ুল 7:30 AM - 2 :41 PM

�ুেলর সময় (আেগ বরখা�)

িক�ারগােট� ন

িক�ারগােট� ন �স�ার 8:40 AM - 10:10 AM/11:10 PM - 12:40 PM

ওেয়��ক পােক�  িক�ারগােট� ন, 8:50 AM-10:20 AM/11:00 PM -12:30 PM
Primos, Hillcrest *িক�ারগােট� েনর ছা�রা

�ধুমা� এক� �সশেন �যাগ �দয়।

সম� �াথিমক িবদ�ালয় সকাল 8:50 AM - 12:30 PM

মাধ�িমক িবদ�ালয়

�বভারিল িহলস িমডল �ুল 8:00 AM - 1:00 PM

��ে�ল িহল িমডল �ুল 8:30 AM - 1:30 PM

আপার ডািব� হাই �ুল 7:30 AM - 1 : 00 PM

�ুেলর সময় (2-ঘ�া �দির �খালা)

িক�ারগােট� ন

িক�ারগােট� ন �স�ার 10:30 AM - 12:15 PM/1:45 PM - 3:30 PM

ওেয়��ক পােক�  িক�ারগােট� ন, 10:50 AM - 12:35 PM/1 :30 PM - 3:15 PM

Primos, Hillcrest) *িক�ারগােট� েনর ছা�রা

�ধুমা� এক� �সশেন �যাগ �দয়।*

সম� �াথিমক িবদ�ালয় সকাল 10:50 - 3:15 PM
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মাধ�িমক িবদ�ালয়

�বভারিল িহলস িমডল �ুল 10:00 AM - 2:40 PM

��ে�ল িহল িমডল �ুল 10:30 AM - 3:10 PM

আপার ডািব� হাই �ুল - 2:41 PM

িবলি�ত �খালার �যেকােনা সকােল মিন�ং এ�েটে�ড �ড �কয়ার বািতল করা হয়।

*

9:30 AM- 8:40 AM এবং 3:15 PM - 6:00 PM
��া�াম: 8:40 AM - 12:40 PM
PM ��া�াম: 11:30 AM - 3:15 PM

অ�ােরািনিম� �াথিমক িবদ�ালয় 7:30 AM - 8:40 AM AM & 3:15 PM - 6:00 PM

Bywood Elementary School 7:30 AM - 8:40 AM এবং 3:15 PM - 6:00 PM

Garrettford Ele �ম�াির �ুল 7:30 AM - 8:40 AM এবং 3:15 PM - 6:00 PM

হাইল�া� পাক�  �াথিমক িবদ�ালয় 7:30 AM - 8:40 AM এবং 3:15 PM - 6:00 PM

িহলে�� �াথিমক িবদ�ালয় 7:30 AM - 8:40 AM এবং 3:15 PM - 6:00 PM

ওেয়��ক পাক�  �াথিমক িবদ�ালয় 7:30 AM - 8:40 AM এবং 3:15 PM - 6:00 PM

* ��ব�: �ুেলর আেগ এবং পের ��া�াম�িল �দান কের ই�ান� �ডলাওয়�ার কাউি�র কিমউিন� ওয়াইএমিসএ।

�ুেলর সময় (হাই �ুল �টি�ং)

অন�ুহ কের িকে�ান পরী�া এবং িপএসএ� পরী�ার সময় হাই �ুেলর আগমন এবং বরখাে�র সময় �দখুন।

ইমােজ� ি� �ুল ��ািজং

আপার ডািব� �ুল িডি�� �ুল �াফ, বাবা-মা/অিভভাবক এবং �ুল কিমউিন� ��কেহা�ারেদর জ�ির িব�ি�
�রাি�ত করেত ইেমল, �সাশ�াল িমিডয়া এবং �মাবাইল অ�ালা�� ং �যুি�েক �কৗশলগতভােব অি�মাইজ করা এবং
িলভােরজ করা চািলেয় যােব। বাছাই করা �যাগােযােগর সর�াম�িল এর জন� ব�বহার করা হয়:

● �কানও জ�ির/��তর ঘটনা বা �ুেলর সময়সূচী পিরবত� েনর িবষেয় িপতামাতা/অিভভাবকেদর অবিহত
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● আপেডট�িল

● করা �ুেলর জ�ির �িতি�য়া পিরক�না স�িক� ত �যেকান প�িত স�েক�  তথ� �দােনর জন�

;

�যাগােযােগর টুল HOW IN JOIN

PARENTLINK

জ�রী/��তর ঘটনা এবং �ুেলর
সময়সূচী �হাম অ�াে�স �স�ার
(HAC) �থেক িপতামাতা এবং
স�দায় িনব�নকারীেদর
�যাগােযােগর তথ� পিরবত� েনর বাত� া
পাঠােনা হয়।

ParentLink বাত� া�িলর জন� িপতামাতার �যাগােযােগর তথ� �হাম অ�াে�স
�স�ার �থেক উপল�। �হাম অ�াে�স �স�াের �যাগােযােগর তথ� (ইেমল এবং
�ফান ন�র) আপ-টু-�ডট রাখার জন� িপতামাতা/অিভভাবক দায়ী।ি�ক এখােন
HAC-�ত আপনার �যাগােযােগর তথ� কীভােব আপেডট করেবন তা
জানেতি�ক এখােন �ত আপনার �যাগােযােগর তথ� আপেডট করেত

ParentLinks �পেত সাইন আপ করেত পােরন এখােন।

UpperDarbySchoolDistrict
Official

অিভভাবকেদর

করেত উৎসািহত করা লাইক, অনসুরণ এবং সদস�তা হেল �যেকােনা িব�ি�
চালু

@UpperDarbySchoolDistrictOfficial - ___

Facebook _ টুইটার
https://www.facebook.com/Upper-Darby-School-District

- স�ব @upperdarbysd

CRISISGO APP

জ�রী/��তর ঘটনা এবং �ুেলর
সময়সূচী পিরবত� েনর বাত� া�িল

🔉CRISISGO হল জ�রী সতক� তা এবং �মেসিজং পাওয়ার �ততম

উপায় UDSD িপতামাতারা CrisisGo অ�াপ ডাউনেলাড করেত এবং এক�
িবনামেূল� অ�াকাউ� �তির করেত পােরন। তারপর অিভভাবকেদর উপযু� ID
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�জলার অিফিসয়াল CrisisGo
অ�ােপর মাধ�েম �শয়ার করা হয়।

ন�েরর মাধ�েম DISTRICT NEWS �প এবং তােদর পছে�র �ুেল সদস�তা
িনেত হেব।

ি�ক

পয�ােলাচনা UDSD ইমােজ� ি� কিমউিনেকশন ��ান আরও তেথ�রজন�

2016 সােলর আইন 64 পাবিলক �ুল স�ােক 180 িদেনর �েয়াজনীয়তা পূরেণর জন� এক� নমনীয় িনেদ�শনা
িদবস (FID) �তির করার অনমুিত �দয়। এক� FID িদন এক� জ�রী পিরি�িতেত এক� পাবিলক �ুলেক
সমথ�ন করার জন� ব�বহার করা �যেত পাের যা এক� �থাগত প�িতেত িনেদ�শনা �দানেক বাধা �দেব। এক�
FID িদেনর সময় িনেদ�শ অনলাইন, অফলাইন, বা উভেয়র সংিম�ণ হেত পাের। এক� FID ব�বহার করা হেব
যখন িব�ি� �দান করা হেব.

সুেযাগ কম�সং�ান িববিৃত

�বষম� িবেরাধী

আপার ডািব� �ুল িডি�� এক� সমান সুেযােগর িশ�া �িত�ান এবং জািত, বণ�, জাতীয় উ�স, িল�, অ�মতা
বা সীিমত ইংেরিজ দ�তার িভি�েত �বষম� করেব না তার কায��ম, কম�সূচী বা কম�সং�ান অনশুীলেন িশেরানাম
VI, িশেরানাম IX, এবং ধারা 504 �ারা। �বষম� সং�া� সম� উে�গেক িনেদ�শ করা উিচত:

ডাঃ এ.এস. জন কাউি�ল, সহকারী সুপািরনেটনেড� ফর পােস�ােনল এবং ই��ই�
আপার ডািব� �ুল িডি�� অ�াডিমিনে�শন িবি�ং
4611 ব� অ�ািভিনউ
��ে�ল িহল, PA 19026

�ুল �বাড�  নীিত�িলর বািষ�ক িব�ি�

৷ এই হ�া�বেুক �দ� তেথ� নীিতর নােমর পাশাপািশ নীিতর এক� সংি�� িববরণ অ�ভু� � রেয়েছ।এ পাওয়া
যােব BoardDocs-৷ BoardDocs �জলা ওেয়বসাইেটর মাধ�েম অ�াে�স করা �যেত পাের। �বাড� নীিতর
পাশাপািশ, �েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান�িলও BoardDocs-এ তািলকাভু� করা হয়। এ�িল BoardDocs-এ
�িত� নীিতর নীেচ সংযু� পাওয়া যােব। �শাসিনক �িবধান�িল কীভােব �জলা

�শাসন �বাড� নীিত পিরচালনা কের তার িববরণ �দয়৷ অেনক ফম� এবং অন�ান� ���পূণ� তথ� �শাসিনক
�িবধােন পাওয়া যােব।

000. �বাড�  নীিত/�ি�য়া/�শাসিনক �িবধান�িল

�বাড� কতৃ� ক গৃহীত নীিত এবং প�িত�িল সাধারণ প�ারািমটার�িলেক �িতি�ত কের যার মেধ� �ুল �জলার
�দনি�ন কাজ�িল পিরচালনা করা হয়৷ �বাড� নীিত�িল পিরচালনা এবং বা�বায়েনর জন� �শাসিনক
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�িবধান�িল সুপািরনেটনেডে�র িনেদ� েশ �শাসন �ারা �তির এবং �েয়াগ করা হয়। �েযাজ� িহসােব, �ুল
স�দােয়র সকল সদস� �বােড� র নীিত এবং �শাসিনক িবিধ-িবধান উভয়ই �মেন চলেবন বেল আশা করা হে�,
উে�িখত সীমাব�তা এবং ব�িত�ম সােপে�।

যাইেহাক, নীিত বা প�িত �মেন চলেত �বাড� বা �শাসেনর ব�থ�তা গৃহীত �কােনা আইনানগু ব�ব�ােক বািতল
করেব না।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

006.

কিম�র সভা এবং কােজর অিধেবশন সহ সকল পাবিলক �বােড� র সভার �না�শ, �বাড� কতৃ� ক মেনানীত সাধারণ
স�ালেনর সংবাদপে� এই জাতীয় সভার তািরখ, �ান এবং সময় �কােশর মাধ�েম এবং এই জাতীয় �পা� করার
মাধ�েম �দওয়া হেব। �বােড� র �শাসিনক অিফেস িব�ি�। �েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার
ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

101. িমশন ��টেম�/িভশন/�শয়ারড ভ�ালসু

আপার ডািব� �ুল িডি�� এক� ব�াপক এবং চ�ােলি�ং িশ�ামলূক ��া�াম �দান করেত �িত�িতব� যা িনরাপদ
পিরেবেশ সকল িশ�াথ�েক িনেজেদর এবং অন�েদর স�ান করেত, িশ�ার মলূ� িদেত এবং আমােদর �বিচ��ময়
স�দায় ও সমােজ অবদান রাখেত উৎসািহত কের। আ�িব�াসী, �াধীন িচ�ািবদ।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

103। �বষম�/িশেরানাম নবম �যৗন হয়রািন ছা�েদর �ভািবত

কের বয়স, ধম�, ধম�, িল�, �যৗন অিভেযাজন, বংশ, জাতীয় উ�স, �ববািহক অব�া, গভ� াব�া বা
অ�মতা/অ�মতা।

িডি��� �বষম�ম�ু সকল িশ�াথ�েদর জন� এক� িনরাপদ, ইিতবাচক িশ�ার পিরেবশ বজায় রাখার �চ�া
কের। �বষম� �জলার িশ�াগত এবং ��া�ােম�ক ল���িলর সােথ সাম�স�পূণ� নয় এবং এ� �ুেলর মােঠ,
�ুল-��রকৃত কায�কলােপ এবং �ুল স�া বা �ুল-��রকৃত কায�কলােপ বা �সখান �থেক পিরবহন �দানকারী
�যেকান যানবাহেন িনিষ�।

িডি�� �কাস� অফার, কাউে�িলং, সহায়তা, পিরেষবা, কম�সং�ান, অ�াথেল�কস এবং পাঠ��ম বিহভূ� ত
ি�য়াকলাপ�িল �বষম� ছাড়াই �দান করেব৷ িডি�� �ফডােরল এবং রা�ীয় আইন এবং �িবধােনর
�েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ�, অ�মতা গঠনকারী িচি�ত শারীিরক এবং মানিসক �িতব�কতার জন�
যুি�স�ত থাকার ব�ব�া করেব।
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�বাড� এমন ছা� এবং তৃতীয় প�েক উৎসািহত কের যারা িব�াস কের �য তারা বা অন�রা �বষেম�র িশকার হেয়েছ
তারা এই ধরেনর ঘটনার অিবলে� মেনানীত কম�চারীেদর কােছ িরেপাট� করেত, এমনিক যিদ সংি�� ঘটনার
উপাদান�িল �ুেলর মাঠ, �ুেলর কায��ম বা �ুল পিরবহন �থেক দেূর ঘেট থােক বা উ�ূত হয়।

�বাড� িনেদ�শ �দয় �য �বষেম�র �মৗিখক এবং িলিখত অিভেযাগ�িল অিবলে� তদ� করা হেব এবং অিভেযাগ
�মািণত হেল যথাযথ সংেশাধনমলূক বা �িতেরাধমলূক ব�ব�া �নওয়া হেব। �বাড� িনেদ�শ �দয় �য এই নীিতর
অধীেন আনা �বষেম�র �য �কানও অিভেযাগও �সই আচরেণর জন� পয�ােলাচনা করা হেব যা এই নীিতর অধীেন
�বষম�মলূক �মািণত নাও হেত পাের তেব �বােড� র অন�ান� নীিতর অধীেন পয�ােলাচনা এবং স�াব� পদে�েপর
�যাগ�তা।

সম� পে�র �গাপনীয়তা, সা�ী, অিভেযাগ, এক� অিভেযাগ দািখল এবং তদ� এই নীিত এবং �জলার আইিন ও
তদ�মলূক বাধ�বাধকতা অনসুাের পিরচািলত হেব৷

�বষেম�র অিভেযােগর কারেণ �িতেশাধ বা �িতেশােধর �কােনা�ই ঘটেব না।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

103.1 িনিব�েশেষ - অ�মতা সহ �যাগ� িশ�াথ�

�বাড� এ�েক এই �জলার নীিত িহসােব �ঘাষণা কের �য সম� �জলা ��া�াম এবং অনশুীলন�িল �িতব�ী সম�
�যাগ� ছা�েদর িব�ে� �বষম� �থেক ম�ু থােক৷ �বাড� �িতব�ী এবং অ�ম িশ�াথ�েদর সমানভােব একােডিমক
এবং অ-অ�াকােডিমক পিরেষবা এবং ��া�াম �দান করার দািয়� �ীকার কের।

িডি��, িশ�াথ� বা িপতামাতা/অিভভাবকেক �কােনা খরচ ছাড়াই, �জলায় নিথভু� �িতব�ী �িতব�ী
িশ�াথ�েক িবনামেূল� এবং উপযু� পাবিলক এডুেকশন (FAPE) �দান করেব। এর মেধ� রেয়েছ িশ�ার ব�ব�া
এবং সংি�� সাহায�, পিরেষবা, বা থাকার ব�ব�া যা �িত� �যাগ� �িতব�ী িশ�াথ�েক �বষম� ছাড়াই িশ�ামলূক
কম�সূিচ এবং পাঠ��ম বিহভূ� ত ি�য়াকলাপ�িলেত অংশ�হণ করার এবং লাভ করার সমান সুেযাগ �দান করার
জন� �েয়াজনীয়। অ�মতাহীন ছা�, �ফডােরল এবং রা�ীয় আইন ও �িবধােনর সােথ সাম�স�পূণ�।

�বাড� এমন ছা�/ছা�ী এবং অিভভাবক/অিভভাবকেদর উৎসািহত কের যারা িব�াস কের �য তারা �বষম� বা
হয়রািনর িশকার হেয়েছ তারা এই ধরেনর ঘটনার �তই মেনানীত কম�চারীেদর কােছ িরেপাট�  করেত।

�বাড� িনেদ�শ �দয় �য �বষম� বা হয়রািনর অিভেযাগ�িল অিবলে� তদ� করা হেব এবং �মািণত অিভেযােগর জন�
সংেশাধনমলূক ব�ব�া �নওয়া হেব। সম� পে�র �গাপনীয়তা বজায় রাখা হেব, �জলার আইনী এবং তদ�মলূক
বাধ�বাধকতার সােথ সাম�স�পূণ�।

এই নীিত �ারা সুরি�ত �কােনা অিধকার বা িবেশষািধকাের হ�ে�প করার উে�েশ� �জলা �কােনা ব�ি�র িব�ে�
ভয়ভীিত, �মিক, জবরদি�, �বষম� বা �িতেশাধ �হণ করেব না। �েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার
ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।
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104. �বষম�/িশেরানাম IX �যৗন হয়রািন যা কম�েদর �ভািবত

কের , পূব�পু�ষ, জাতীয় উ�স, �ববািহক অব�া, �জেন�ক তথ�, গভ� াব�া, অ�মতা/অ�মতা বা �জেন�ক
তথ�। িডি�� �ফডােরল এবং রা�ীয় আইন এবং �িবধােনর �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ�, অ�মতা
গঠনকারী িচি�ত শারীিরক এবং মানিসক �িতব�কতার জন� যুি�স�ত থাকার ব�ব�া করেব।

�বাড� কম�চারী এবং তৃতীয় প�েক উৎসািহত কের যারা িব�াস কের �য তারা বা অন�রা �বষেম�র িশকার হেয়েছ
এই ধরেনর ঘটনা�িলেক মেনানীত কম�চারীেদর কােছ অিবলে� িরেপাট�  করেত।

�বাড� িনেদ�শ �দয় �য �বষেম�র �মৗিখক এবং িলিখত অিভেযাগ�িল অিবলে� তদ� করা হেব এবং অিভেযাগ
�মািণত হেল যথাযথ সংেশাধনমলূক ব�ব�া �নওয়া হেব। �বাড� িনেদ�শ �দয় �য এই নীিতর অধীেন আনা �বষেম�র
�য �কানও অিভেযাগও �সই আচরেণর জন� পয�ােলাচনা করা হেব যা এই নীিতর অধীেন �বষম�মলূক �মািণত নাও
হেত পাের তেব �বােড� র অন�ান� নীিতর অধীেন পয�ােলাচনা এবং স�াব� পদে�েপর �যাগ�তা।

সম� পে�র �গাপনীয়তা, সা�ী, অিভেযাগ, অিভেযাগ দািখল করা এবং তদ� এই নীিত এবং �জলার আইনী এবং
তদ�মলূক বাধ�বাধকতা অনসুাের পিরচািলত হেব৷

�বাড� �বষেম�র �িতেবদন �তির করার জন� বা স�িক� ত তদ� বা �নািনেত অংশ �নওয়ার জন� বা ব�ি�
যুি�স�তভােব �বষম�মলূক বেল িব�াস কের এমন আচরেণর িবেরািধতা করার জন� �কােনা ব�ি�র িব�ে�
�িতেশাধ �নওয়া িনিষ� কের। �িতেশােধর অিভেযাগ �বষেম�র অিভেযােগর মেতা একইভােব পিরচালনা করা
হেব।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

105.1 িপতামাতা/অিভভাবক এবং ছা�েদর

�ারা িশ�ামলূক উপকরেণর পয�ােলাচনা �বাড� এই নীিত �হণ কের তা িনি�ত করার জন� �য
িপতামাতা/অিভভাবকেদর িশ�ামলূক সাম�ী পয�ােলাচনা করার সুেযাগ রেয়েছ এবং পাঠ��ম স�েক� তেথ�র
অ�াে�স রেয়েছ, যার মেধ� িশ�াগত মান, িশ�ামলূক �কৗশল এবং িশ�ার উপকরণ�িল রেয়েছ। ...

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

113. িবেশষ িশ�া

�িতব�ী ছা�েদর সব�ািধক িশ�াগত সুিবধা �পেত এবং তােদর িনয়িমত িশ�া সমবয়সীেদর সােথ যতটা স�ব
িশি�ত হেত সাহায� করার জন� �জলা� �িত�িতব�।
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�বাড� িনেদ�শ �দয় �য সম� �িতব�ী ছা�েদর িচি�ত করা হেব, মলূ�ায়ন করা হেব এবং �ফডােরল এবং রােজ�র
আইন ও �িবধান অনযুায়ী উপযু� িশ�ামলূক ��া�াম এবং পিরেষবা �দান করা হেব। িডি�� িনি�ত করেব
�য এ� চাই� ফাইে�র অধীেন তার দািয়� পালন কের তা িনি�ত করেত �যাগ� বেল িবেবিচত ছা�েদর
যথাযথভােব মলূ�ায়ন করা হেয়েছ এবং িবেশষ িশ�া এবং স�িক� ত পিরেষবার �েয়াজন িহসােব িচি�ত করা
হেয়েছ এবং �েযাজ� �ফডােরল এবং রা�ীয় আইন ও �িবধান অনযুায়ী িশ�ামলূক পিরেষবা এবং ��া�াম�িল
�দওয়া হেয়েছ। অিতির�ভােব, �জলা� িনি�ত করেত �িত�িতব� �য �িতব�ী িশ�াথ�েদর সােথ �ফডােরল
এবং রা�ীয় আইন এবং �িবধান অনসুাের �বষম� করা হয় না এবং বলা হেয়েছ �য িশ�াথ�েদর �েযাজ� আইন ও
�িবধান সহ এক� উপযু� 504 পিরক�না �দওয়া হেয়েছ তা িনি�ত করেত।

�বাড� , সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�র সুপািরেশর মাধ�েম, �ফডােরল �ারা �েয়াজনীয় �জলার িবেশষ িশ�া
জনসংখ�ার িচি�ত চািহদার উপর িভি� কের, �িতব�ী ছা�েদর িনেদ�শনার জন� �জলা কতৃ� ক �দান করা সুিবধা,
��া�াম, পিরেষবা এবং কম� িনধ�ারণ করেব। এবং রা�ীয় আইন ও �িবধান।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

114. �িতভাধর িশ�া

�িত� িশ�াথ�র িবেশষ �মতা িবকােশর জন� �বােড� র দশ�ন অনসুাের, �জলা� িচি�ত িশ�াথ�েদর �ত�
িশ�াগত চািহদা �মটােত িডজাইন করা �িতভাধর িশ�া পিরেষবা এবং ��া�াম�িল �দান করেব।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

115. ক�ািরয়ার

এবং কািরগির িশ�া �বাড�  ক�ািরয়ার এবং �যুি�গত িশ�ার এক� ��া�াম �দান করেব যােত:

1. �ীকৃত, নতুন এবং উদীয়মান �পশা�িলেত দ� কম� বা �যুি�িবদ িহসােব কম�সং�ােনর জন� িশ�াথ�েদর
��ত করা।

2. �পা�-�সেক�াির িশ�া কায��েম তািলকাভুি�র জন� িশ�াথ�েদর ��ত ক�ন।
3. কম�জীবেনর পথ �বেছ িনেত িশ�াথ�েদর সহায়তা ক�ন।

�বাড� িনি�ত করেব �য সম� িশ�াথ� এবং িপতামাতা/অিভভাবকেদর কম�জীবন এবং কািরগির িশ�া কায��ম
এবং �কােস� অংশ�হেণর জন� ছা�েদর অিধকার স�েক� অবিহত করা হেয়েছ এবং এই জাতীয় ��া�াম�িলেত
নিথভু� �িতব�ী িশ�াথ�রা রা�ীয় এবং �ফডােরল আইন ও �িবধােনর অধীেন পিরেষবা পাওয়ার অিধকারী।
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�বাড� �ারা �নসর করা বা ত�াবধােন কম�জীবন এবং �যুি�গত ��া�ােম অংশ�হণকারী সকল িশ�াথ�েক
িনয়িমতভােব �জলা �ুেল নিথভু� বেল গণ� করা হেব এবং �বােড� র নীিত এবং �জলা �শাসিনক �িবধান ও
িনয়মাবলীর অধীন হেব।

�বাড�  কম�জীবন এবং �যুি�গত িশ�ার এক� ��া�ামেক সমথ�ন করেব যার মেধ� অ�ভু� � থাকেত পাের:

1. কম�জীবেনর উ�য়েনর এক� সমবায় কম�সূিচেত অংশ�হেণর জন� �ডলাওয়�ার কাউি� এিরয়া
�ভােকশনাল �টকিনক�াল �ুেল �যাগদানকারী �জলার িশ�াথ�রা।

2. এক� সমবায় িশ�া ��া�াম ছা�েদর ব�ি�গত কম�সং�ান অিভ�তা �দােনর জন�.

িশ�াথ� এবং িপতামাতা/অিভভাবকেদর জানােনা উিচত �য উপি�িতর জন� �িতি�ত মানদ� অনসুাের কম�জীবন
এবং কািরগির িশ�া কায��েম ভিত�  িনয়িমত নিথভু� �জলা িশ�াথ�েদর জন� অ�াে�সেযাগ�।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

121. িফ� ি�পস

�বাড� �ীকার কের �য িফ� ি�প, যখন পাঠ��েমর অিবে�দ� অংশ �শখােনা এবং �শখার জন� ব�বহার করা হয়,
তখন এ� �ুেলর িশ�ামলূক ��া�ােমর এক� িশ�াগত িদক �থেক ভাল এবং ���পূণ� উপাদান। স�কভােব
পিরকি�ত এবং স�ািদত িফ� ি�প�িল করেত পাের:

1. �ুেলর বাইেরর পিরেবেশ িশ�াগত অিভ�তা �দােনর মাধ�েম ��ণীকে�র িশ�ার পিরপূরক ও সমিৃ�।
2. িশ�াথ�েদর মেধ� নতুন আ�হ জািগেয় তুলনু।
3. িশ�াথ�েদরেক �ুেলর বাইেরর িবে�র বা�বতার সােথ একােডিমক িশ�ার সােথ স�ক� যু� করেত সাহায�

ক�ন।
4. এ� �াকৃিতক, সাং�ৃিতক, িশ�, বািণিজ�ক, সরকাির এবং িশ�ার মেতা স�দােয়র স�েদর পিরচয়

�দয়।
5. িশ�াথ�েদর তােদর বা�ব পিরেবেশ বা�ব িজিনস এবং বা�ব �ি�য়া অধ�য়েনর সুেযাগ িদন।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

অিতির� তথ�:

�পনিসলভািনয়া িশ�া িবভাগ - িনেদ�শমলূক সময় এবং আইন 80 ব�িত�ম -
https://www.education.pa.gov/Policy-Funding/BECS/Pardons/Pages/InstTimeAct80Excepti
ons.aspx
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122। পাঠ��ম বিহভূ� ত

কায�কলােপর এক� যুি�স�ত ��া�ােমর িবকাশেক উ�সািহত করা �বােড� র নীিত হেব যােত ছা�রা �নতৃ� এবং
উেদ�াগ িবকােশর সুেযাগ �পেত পাের, এবং ব�ি�গত আ�হ�িল অনসুরণ করেত পাের যা িশ�ানীিত এবং
��া�াম�িলর সােথ সাম�স�পূণ�। �জলা �ুল.

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

123. আ�ঃ�লাি�ক অ�াথেল�� �বাড�  আ�ঃিবদ�ালয়

অ�াথেল�কেসর এক� ��া�ােমর মলূ�েক সম� �জলার িশ�াথ�েদর জন� �মাট �ুল অিভ�তার এক� অিবে�দ�
অংশ িহসােব এবং স�দােয়র স�ৃ�তার এক� বাহক িহসােব �ীকৃিত �দয়৷

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

123.1। কনকাশন ম�ােনজেম�

�বাড� �জলার অ�াথেল�ক ��া�ােম অংশ�হণকারী িশ�াথ�েদর িনরাপ�া িনি�ত করার ��� �ীকার কের।
অ�াথেল�ক কায�কলােপ অংশ�হণ করার সময় িশ�াথ�েদর �ারা �ািয়� �িতেরাধ, সনা�করণ এবং িচিক�সার
জন� িনেদ� িশকা �দান করার জন� এই নীিত� �তির করা হেয়েছ। �েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার
ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

123.2 হঠাৎ কািড� য়াক অ�াের�

�বাড� �জলার অ�াথেল�ক ��া�ােম অংশ�হণকারী িশ�াথ�েদর িনরাপ�া িনি�ত করার ��� �ীকার কের। ছা�
�ীড়ািবদেদর আকি�ক কািড� য়াক অ�াের� �িতেরাধ এবং �ীকৃিত �দােনর জন� এই নীিত� �তির করা হেয়েছ।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

127. মলূ�ায়ন প�িত

�বাড� এক� মলূ�ায়ন পিরক�না �তির এবং বা�বায়ন করার জন� তার দািয়� �ীকার কের যা িশ�াথ�রা �কান
িডি�েত একােডিমক মান অজ� ন করেছ এবং িশ�ামলূক কম�সূিচর উ�িতর জন� তথ� �দান করেব।

রাজ� এবং �ানীয় একােডিমক মান�িলর �ত� অজ� েনর মলূ�ায়ন করার জন� এবং �য সম� ছা�রা একােডিমক
মান অজ� ন করেছ না তােদর িচি�ত করেত এবং সহায়তা �দান করার জন� �বাড� �জলা �ুল�িলেত ব�বহােরর
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জন� এক� মলূ�ায়ন প�িত অনেুমাদন করেব৷ �বাড� �িত ছয় (6) বছের অ�ত একবার এক� মলূ�ায়ন ব�ব�া
অনেুমাদন করেব, যা অনেুমাদেনর তািরেখর এক (1) বছেরর পের বা�বািয়ত হেব না।

�বাড� �জলা মলূ�ায়ন ব�ব�া পয�ােলাচনা করার এবং ছা� বা িপতামাতা/অিভভাবকেদর ব�ি�গত অিধকার ল�ন
না কের �য�িল এক� �বধ উে�শ� পিরেবশন কের �স�িলেক অনেুমাদন করার অিধকার সংর�ণ কের৷

�বাড� সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�েক অিভভাবক/অিভভাবকেদর অনেুরাধ ম�রু করার জন� িনেদ�শ �দয়
�য রাে�র মলূ�ায়ন িপতামাতার/অিভভাবেকর ধম�য় িব�ােসর সােথ সাংঘিষ�ক িকনা। অিভভাবক/অিভভাবেকর
অনেুরাধ�িল রা�ীয় মলূ�ায়ন পিরচালনার কমপে� দইু (2) স�াহ আেগ জমা িদেত হেব। �জলা মলূ�ায়ন নিথর
িনরাপ�া িনি�ত করেব।

যিদ, এক� রা�ীয় মলূ�ায়ন পিরদশ�ন করার পের, একজন িপতা-মাতা/অিভভাবক মলূ�ায়ন� তােদর ধম�য়
িব�ােসর সােথ সাংঘিষ�ক বেল মেন কেরন, তাহেল সুপািরনেটনেডে�র কােছ িলিখত অনেুরােধর িভি�েত
অিভভাবক/অিভভাবেকর অিধকার থাকেব তােদর স�ানেক �সই রা�ীয় মলূ�ায়ন �থেক �মা করার অিধকার
থাকেব। �য মলূ�ায়ন তােদর ধম�য় িব�ােসর সােথ সাংঘিষ�ক।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

138. ইংেরিজ িশ�ানিবশেদর জন� ভাষা িনেদ�শনা

িশ�া কম�সূচী �বােড� র দশ�ন অনসুাের সম� �জলার ছা�েদর মানস�� িশ�ামলূক ��া�াম �দােনর জন�, এবং �য
সম� ছা�-ছা�ীরা ইংিলশ লান�াস� (EL) তােদর ইংেরিজ ভাষার দ�তা বাড়ােত, �জলা এক� কায�কর ভাষা
িনেদ�শনা �দান করেব। িশ�ামলূক ��া�াম (LIEP) যা ইংেরিজ িশ�াথ�েদর চািহদা পূরণ কের। LIEP-এর ল��
হেব ইংেরিজ ভাষার দ�তা বিৃ� এবং িশ�াথ�েদর একােডিমক কৃিতে�র সাফল� �দশ�ন করা যােত EL িশ�াথ�রা
�বাড� কতৃ� ক গৃহীত একােডিমক মান অজ� ন করেত পাের এবং একােডিমক সাফল� অজ� ন করেত পাের। EL ছা�েদর
িচি�ত করা হেব, মলূ�ায়ন করা হেব এবং LIEP অনযুায়ী উপযু� িনেদ�শনা �দান করা হেব এবং �ফডােরল এবং
রা�ীয় আইন ও �িবধােনর সােথ সাম�স�পূণ�, িশ�ামলূক ��া�াম এবং পাঠ��ম বিহভূ� ত কায�কলােপ তােদর
সব�ািধক স�াবনা অজ� েনর জন� এক� ন�ায়স�ত সুেযাগ �দান করা হেব।

EL িশ�াথ�েদর ইংেরিজ ভাষার দ�তা িবকােশর জন� অনেুমািদত পাঠ��েমর অংশ িহসােব EL িশ�াথ�েদর
ইংেরিজ ভাষা উ�য়ন িনেদ�শনা (ELD) �দােনর জন� �বাড� এক� LIEP অনেুমাদন করেব। িডি�� EL ছা�েদর
LIEP-এর িবধােনর উপর িভি� কের, সম� পাঠ��িমক এলাকার জন� িবষয়ব� িনেদ�শনা এবং মলূ�ায়েনর
পিরকি�ত ELD িনেদ�শনা এবং পিরবত� ন উভয়ই �দান করেব। LIEP িচ�াভাবনা কের এবং ই�াকৃতভােব
পিরক�না করা হেব এবং রাজ� এবং �ফডােরল আইন এবং �িবধান অনযুায়ী মলূ�ায়ন করা হেব এবং �জলার EL
ছা�েদর চািহদা পূরণ করেব। LIEP কায�কর গেবষণা-িভি�ক তে�র উপর িভি� কের হেব, পয�া� স�দ এবং
যথাযথভােব �িশি�ত কম�েদর সােথ বা�বািয়ত হেব এবং িন�িলিখত �েয়াজনীয়তা�িল পূরণ করেব:

1. EL ছা�েদর উপযু� ��ড �েরর জন� রা�ীয় একােডিমক িবষয়ব�র মান�িলর সােথ সংযু�।
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2. �সেক� ল�া�েুয়জ (ESL) িশ�ক িহেসেব স�কভােব �ত�িয়ত ইংেরিজ, এবং ESL �ত�িয়ত িশ�কেদর
সােথ একেযােগ কাজ করা অন�ান� �ত�িয়ত িবষয়ব� এলাকার িশ�কেদর �ারা �দ� ELD িনেদ�শনা
অ�ভু� � ক�ন।

3. রা�ীয় মলূ�ায়ন এবং ELD মানদে�র ব�বহার অ�ভু� � ক�ন।
4. সম� দ�তার �ের EL ছা�েদর জন� িবষয়ব�েত ন�ায়স�ত অ�াে�স �দান ক�ন।
5. �কাস� বা একােডিমক ��া�ােম তািলকাভুি�র জন� ন�ায়স�ত অ�াে�স �দান ক�ন যার জন� EL ছা�রা

অন�থায় �যাগ�।

�বাড� LIEP-�ক অ�ত বািষ�ক ছা�েদর ফলাফেলর উপর িভি� কের কায�কািরতার জন� মলূ�ায়ন করার িনেদ�শ
�দয়, এবং ফলাফল�িল রাজ� এবং �ফডােরল আইন ও �িবধান, এবং রাজ� িনেদ� িশকা অনসুাের নিথভু� করা হয়।

�জলার LIEP এবং LIEP-এর মলূ�ায়েনর ফলাফল�িল EL ছা�েদর সােথ কাজ করা �জলা কম�েদর এবং EL
ছা�েদর িপতামাতা/অিভভাবকেদর কােছ উপল� করা হেব৷

�বাড�  �জলার ব�াপক পিরক�না �ি�য়ায় EL ছা�েদর এবং ��া�াম�িলেক সে�াধন করেত পাের।

ELD পিরেষবা এবং ��া�াম�িলর জন� �বাড� �ডলাওয়�ার কাউি� ই�ারিমিডেয়ট ইউিনট #25 এর সােথ চুি�
করেত পাের।

�বাড� িনি�ত করেব �য �যাগ� EL ছা� যারা অপাবিলক �ুেল নিথভু� হেয়েছ তােদর িচি�ত করা হেয়েছ,
মলূ�ায়ন করা হেয়েছ, মলূ�ায়ন করা হেয়েছ, ন�ায়স�ত LIEP পিরেষবা এবং ��া�াম�িল �দান করা হেয়েছ এবং
�েযাজ� আইন ও �িবধান অনযুায়ী পয�েব�ণ করা হেয়েছ। িডি�� অপাবিলক �ুেলর সােথ �যাগ� EL ছা�েদর
জন� পিরেষবা এবং ��া�াম�িলর িবধান এবং পয�েব�েণ সম�য় করেব।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

142.

অিভবাসী ছা�-ছা�ীরা �জলা �ুেল পড়া অিভবাসী ছা�-ছা�ীেদর চািহদা পূরণ এবং উপযু� পিরেষবা �দােনর জন�
�বাড�  এক� ��া�াম �িত�া কের।

অিভবাসী ছা� শ��র অথ� হল এমন এক� িশ� িযিন, বা যার িপতা-মাতা বা �ী, একজন পিরযায়ী কৃিষ কম�,
যার মেধ� একজন পিরযায়ী দ�ুকম�, বা একজন অিভবাসী মৎস�জীবী এবং িযিন, পূব�বত� ছি�শ (36) মােস, কৃিষ
বা মাছ ধরার কােজ অ�ায়ী বা �মৗসুমী কম�সং�ােনর জন� এক� �ুল িডি�� �থেক অন� �ুেল বা �েযাজ�
�ফডােরল এবং/অথবা রাজ� আইেন আরও সং�ািয়ত করা হেয়েছ এমন িপতামাতা বা প�ীেক �া� করা বা তার
সােথ থাকা।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।
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143.

�মাগত িবপ�নক �ুল�িলর জন� মানদ� �পনিসলভািনয়া িডপাট� েম� অফ এডুেকশন, �না চাই� �লফট
িবহাই� অ�া� (ধারা 9532) এর অিনরাপদ �ুল চেয়স িবকে�র িবধান �ারা �েয়াজনীয়, এইভােব �মাগত
িবপ�নক �ুল�িল িচি�ত করার জন� িন�িলিখত মান�িল �হণ কের৷

ছা� �ানা�েরর সুেযাগ

1. নীেচ �দওয়া ব�তীত, �য ছা� এক� �মাগত িবপ�নক �ুেল যায় তােক অবশ�ই এক� চাট� ার �ুল সহ
LEA-এর মেধ� এক� িনরাপদ পাবিলক �ুেল �ানা�র করার সুেযাগ িদেত হেব।

2. �য িশ�াথ� এক� �মাগত িবপ�নক �ুেল যায় �স �য �কােনা সময় �ানা�েরর জন� আেবদন করেত
পাের যখন �ুল �সই পদবী বজায় রােখ।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

146. ছা�

পিরেষবা �বাড� িনেদ�শ �দয় �য �িত ছয় (6) বছের, �জলা ছা�েদর চািহদার উপর িভি� কের ছা� পিরেষবা�িলর
এক� ব�াপক এবং সমি�ত K-12 ��া�াম বা�বায়েনর জন� এক� িলিখত পিরক�না �তির করেব৷ পিরক�না�
�বােড� র অনেুমাদেনর ন�ূনতম আঠাশ (২৮) িদেনর জন� �জলার �শাসিনক অিফস এবং িনকট� পাবিলক
লাইে�িরেত জনসাধারেণর পিরদশ�ন এবং ম�েব�র জন� উপল� করা হেব।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

146. িশেরানাম I - পিরেষবা�িলর তুলনামলূকতা

�জলা সং�ান�িলর সমতুল� ব�ন হল এক� উপায় হল সম� ছা�েদর এক� মানস�� িশ�া িনি�ত করেত
�জলা ব�বহার করেব৷ এই নীিত� �ফডােরল তহিবল �াি� িনিব�েশেষ রাজ� এবং �ানীয় উ�স �ারা অথ�ায়নকৃত
সং�ান�িলর িবতরেণ �কানও �বষম� না ঘেট তা িনি�ত করার জন� �জলার �িত�িত �দশ�ন কের৷

�বাড� িনেদ�শ �দয় �য �িত� �জলা �ুল িশেরানাম I তহিবল �হণ কের এমন পিরেষবা�িল �দােনর জন� অবশ�ই
রাজ� এবং �ানীয় তহিবল ব�বহার করেত হেব যা সামি�কভােব �নওয়া হয়, অ�ত �সই �জলার �ুল�িলর
পিরেষবা�িলর সােথ তুলনীয় �য�িল িশেরানাম I তহিবল পায় না৷

যিদ �জলার সম� �ুল িশেরানাম I তহিবল পায়, �বাড� িনেদ�শ �দয় �য রাজ� এবং �ানীয় তহিবল�িল পিরেষবা�িল
�দােনর জন� ব�বহার করা হেব, যা সামি�কভােব �নওয়া হেয়েছ, �িত� িবদ�ালেয় যেথ� তুলনীয়।
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�বাড� �ীকার কের �য তুলনােযাগ�তা ��ড-��ােনর িভি�েত ��ড-��ান বা �ুল-বাই-�ুল িভি�েত পিরমাপ করা
�যেত পাের।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

200.

ছা�েদর তািলকাভুি� �েযাজ� আইন ও �িবধান, �বােড� র নীিত এবং �শাসিনক �িবধান অনসুাের �বাড� �ুল
বয়েসর ছা�েদর �জলা �ুেল পড়ার �যাগ� নিথভু� করেব।

�ুেলর বয়সেক িডি�ে�র িক�ারগােট� ন ��া�ােমর জন� �াথিমক ভিত� র বয়স �থেক হাই �ুল �থেক �াতক বা
�ুেলর �ময়াদ �শষ হওয়ার সময়কাল িহসােব সং�ািয়ত করা হেব �যখােন একজন িশ�াথ� 21 (21) বছর বয়েস
�পৗঁছায়, �য� �থেম ঘটেব।

বসবােসর �জলােক �ুল �জলা িহসােব সং�ািয়ত করা হেব �যখােন একজন িশ�াথ�র িপতামাতা/অিভভাবকরা
থােকন।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

201। ছা� ভিত�

�বাড� �থম ��ণীেত এবং িক�ারগােট� ন িশ�াথ�েদর ভিত� র জন� বয়েসর �েয়াজনীয়তা �াপন করেব যা রা�ীয়
আইন ও �িবধােনর সােথ সাম�স�পূণ�।

বাধ�তামলূক �ুল বয়স বলেত এক� িশ�র জীবেনর সময়কালেক �বাঝায় যখন িশ�� িশ�ানিবস িহসােব �ুেল
�েবশ কের যা আট (8) বছর বয়েসর পের, সেতেরা (17) বছর বয়স পয�� বা উ� �থেক �াতক পয�� নাও হেত
পাের। �ুল, �যটা আেগ ঘটেব।

�াথিমক িবদ�ালেয়র সব�িন� ��েড িক�ারগােট� ন �েরর উপের �েবশকারী িশ�াথ�রা হল �ারি�ক।
িশ�ানিবসেদর বািষ�ক �ুল �ময়ােদর �থম দইু (2) স�ােহ এবং তারপের �জলার িবেবচনার িভি�েত �ুেল ভিত�
করা হেব। �য িশ�র বয়স আট (8) বছর তােক �ুল বছেরর �য �কােনা সময় �ুেল ভিত�  করা হেব।

�বােড� র এমন �কােনা িশ�েক িশ�ানিবস িহেসেব ভিত� করার �েয়াজন �নই যার বয়স নতুনেদর জন� �জলার
�িতি�ত ভিত� র বয়েসর �চেয় কম।

িক�ারগােট� েনর �ারি�ক ছা�েদর বয়স অবশ�ই পাঁচ (5) বছর হেত হেব �য বছেরর 31 আগ� বা তার আেগ
তারা �ুেল নিথভু� করার জন� িনব�ন করেব৷
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�থম ��েডর �ারি�ক ছা�েদর অবশ�ই ছয় (6) বছর বয়স হেত হেব �য বছেরর 31 আগ� বা তার আেগ তারা
�ুেল নিথভু� করার জন� িনব�ন করেব।

অন� �ুল �জলা �থেক �ানা�িরত ছা�েদর অবশ�ই বয়েসর সম� �েয়াজনীয় �মাণ, বসবােসর �মাণ এবং
�কাদান, �সইসােথ �ানা�রকারী ছা� �য �জলা �থেক এেসেছন �সখান �থেক �ানা�র এবং �ুল �রকড� এবং
িবি�ং ি�ি�পাল বা �রিজ�ারেক সহায়তা করেব এমন অন�ান� �ডটা উপ�াপন করেত হেব। �ানা�রকারী
িশ�াথ�র যথাযথ �ান িনধ�ারেণর পাশাপািশ 22 জানয়ুারী, 2009 তািরেখর �াথিমক িশ�া িব�ি�, ছা�েদর
তািলকাভুি� এবং সমেয় সমেয় সংেশািধত িহসােব িনধ�ািরত �যেকান অিতির� িবষয়।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�েক �ুেল �েবেশর জন� িনব�ন করা �িত� িশ�াথ�র
িপতামাতা/অিভভাবেকর বয়স, বসবাস এবং �েয়াজনীয় �কাদােনর �মাণ জমা িদেত হেব।

�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

202. অনাবািসক ছা�েদর �যাগ�তা

এ� �বােড� র নীিত হেব �য অনাবাসী ছা�েদর ভিত� র অনমুিত না �দওয়া, যিদ না অন�থায় আইন �ারা �েয়াজন
হয় (পালক, গৃহহীন, ইত�ািদ)৷

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�র িবেবচনার িভি�েত ��শাল এডুেকশন �ডলাওয়�ার কাউি� কনেসা�� য়ােমর
চুি�র িবধান অনসুাের �জলার �ুেল পড়া ছা�েদর �ুেলর সুিবধা�িল �দান করা �যেত পাের।

�বােড� র �েয়াজন হেব �য িনভ� রতা বা অিভভাবক� �দখােনা উপযু� আইিন ড�েমে�শন বা �রিসেডি�র এক�
সােপাট� এিফেডিভট অিফস অফ �স�াল �রিজে�শেন দািখল করেত হেব, আেগ একজন �যাগ� অনাবাসী ছা�েক
�জলা �ুেল ছা� িহেসেব �হণ করা হেব। িশ�া িবভাগ �ারা জাির করা িনেদ� িশকা অনসুাের, শপথ িববিৃতেক �মাণ
করার জন� �বাড�  একজন বািস�ােক অিতির�, যুি�স�ত তথ� জমা �দওয়ার �েয়াজন হেত পাের।

�বাড� বসবাস, িনভ� রতা এবং অিভভাবকে�র দািব যাচাই করার এবং �ুেল উপি�িত (অথবা সাইবার চাট� ার �ুল
বা চাট� ার �ুেল তািলকাভুি�) �থেক অপসারেণর অিধকার সংর�ণ কের একজন অনাবািসক ছা� যার দািব�
অৈবধ।

যিদ �রিসেডি�র সােপাট� এিফেডিভেট থাকা তথ� িমথ�া বেল �মািণত হয়, তাহেল �বােড� র নীিত অনসুাের, ছাে�র
অপসারেণর আেবদন করার সুেযাগ �দওয়ার �না�শ �দওয়ার পের ছা�েক �ুল �থেক সিরেয় �দওয়া হেব।

�বাড� �ুল �জলার সীমানার বাইের বসবাসকারী �কােনা অনাবািসক ছাে�র জন� �ুেল বা �সখান �থেক পিরবহেনর
জন� দায়ী থাকেব না যিদ না অন�থায় আইেনর �েয়াজন হয়।

�উশন হার আইন অনযুায়ী বািষ�ক িনধ�ারণ করা হেব. উপি�িতর আগাম �উশন মািসক চাজ�  করা হেব।
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�েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

203. �কাদান এবং সং�ামক �রাগ

�ুল স�দায়েক িকছু সং�ামক �রােগর িব�ার �থেক র�া করার জন�, �বােড� র জন� ছা�, িপতামাতা/অিভভাবক
এবং �জলা কম�েদর �ারা �িতি�ত নীিত এবং �শাসিনক িবিধ�িল অনসুরণ করা �েয়াজন৷

সম� ছা�েদর রা�ীয় আইন এবং �িবধান অনসুাের িনিদ�� িকছু �রােগর িব�ে� �কা �দওয়া হেব, যিদ না ধম�য়
বা িচিকৎসার কারেণ িবেশষভােব অব�াহিত �দওয়া হয়।

�পনিসলভািনয়া িডপাট� েম� অফ �হলেথর �েয়াজনীয়তা অনযুায়ী �িত� ছাে�র জন� �া�� �রকেড� র অংশ িহসােব
�কাদােনর এক� শংসাপ� বজায় রাখা হেব।

একজন ছা�েক �কাদােনর �েয়াজনীয়তা �থেক �রহাই �দওয়া হেব যার িপতা-মাতা/অিভভাবক ধম�য় কারেণ এই
ধরেনর �কাদােনর িবষেয় িলিখতভােব আপি� কেরন বা যার িচিক�সক �ত�য়ন কেরন �য িশ�াথ�র শারীিরক
অব�া ইিমউনাইেজশেনর িবপরীেত।

�য ছা�েক রা�ীয় �িবধান অনযুায়ী �কা �দওয়া হয়িন, তােক �জলা �ুেল ভিত� করা বা ভিত� হেত �দওয়া হেব না,
যিদ না িচিকৎসা বা ধম�য় কারেণ ছাড় না �দওয়া হয় বা একািধক �ডাজ ভ�াকিসন িসিরজ �� করার পের
সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� �ারা অ�ায়ীভােব ভিত� করা হয় এবং �মাণ জমা �দওয়া হয়। �ুেল
উপি�িতর প�ম িদেন বা তার আেগ �কাদান বা এক� �মিডেকল সা�� িফেকট।

�য সকল গৃহহীন ছা�েদর �কা �দওয়া হয়িন বা গৃহহীন হওয়ার কারেণ �কাদােনর �রকড� �দান করেত অ�ম
তােদর �েযাজ� আইন ও �িবধােনর িবধান অনসুাের ভিত�  করা হেব।

কমনওেয়লেথর মেধ� এক� �ুেল �ানা�িরত পালক পিরচয�ার ছা� এবং ছা�েদর আইন এবং �িবধান অনযুায়ী
ভিত� করা হেব, এবং �কা �দওয়ার �মাণ �দওয়ার জন� ি�শ (30) িদন সময় থাকেত হেব, এক� একািধক �ডাজ
ভ�াকিসন িসিরজ স�ূণ� করার পিরক�নার িব�ািরত এক� �মিডেকল সা�� িফেকট বা এক� অব�াহিত জন�
�েয়াজনীয়তা স��.

�কাদােনর �েয়াজনীয়তা পয�েব�েণর দািয়� সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� এবং �ধান নােস�র।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�:

1. িনি�ত ক�ন �য একজন িশ�াথ�র �ুেল ভিত� র আেগ িপতামাতা/অিভভাবকেদর অবিহত করা হেয়েছ,
বা �কা �দওয়ার �েয়াজনীয়তা, �কাদােনর �েয়াজনীয় �মাণ, ধম�য় বা িচিকৎসার কারেণ উপল� ছাড়,
এবং উপায়�িল স�েক� অিতির� �কাদােনর �েয়াজন রেয়েছ। যার �ারা এই ধরেনর ছাড় দািব করা
�যেত পাের।
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2. স�ূণ� �কাদােনর �েয়াজনীয়তা �মেন চলা িনি�ত করেত আইন ও �িবধান অনযুায়ী ছা�েদর �মিডেকল
সা�� িফেকট পয�ােলাচনা করার জন� �ুল কম�েদর মেনানীত ক�ন।

3. �িত বছর �কা �দওয়ার জন� রা�ীয় মান পয�ােলাচনা ক�ন এবং �সই অনযুায়ী দািয়��া� �জলা
কম�েদর িনেদ�শ িদন।

4. �ুল স�দােয়র �া�� র�ার জন� �েয়াজনীয় ইিমউনাইেজশেনর িডি��-��র ��া�াম�িল তদ� ক�ন
এবং সুপািরশ ক�ন। এই ধরেনর ��া�াম �বােড� র অনেুমাদন সােপে� হেব এবং �ানীয় �া�� সং�ার
সহেযািগতায় পিরচািলত হেত পাের।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� �িত বছেরর 31 িডেস�েরর মেধ� �া�� অিধদ�ের �বদ�ুিতনভােব
ইিমউনাইেজশন �ডটা িরেপাট� করেবন। যিদ �জলা ইেলক�িনকভােব িরেপাট� � স�ূণ� করেত না পাের, তাহেল
সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� 15 িডেস�েরর মেধ� �া�� িবভােগ �েয়াজনীয় ফেম�র �কাদােনর �ডটা
িরেপাট�  করেবন।

�বাড� অনেুমাদন কের �য ছা�েদর একজন িচিক�সক �ারা িনণ�য় করা হেয়েছ বা সে�হ করা হেয়েছ �ুল নাস� �ারা
এক� �রাগ িনিদ�� িনিদ�� �রাগ এবং সং�ামক অব�ার জন� �া�� িবভােগর �িবধান �ারা িনেদ� িশত সমেয়র জন�
�ুল �থেক বাদ �দওয়া হেব।

�ুল নাস� �া�� িবভাগ �ারা �েয়াজনীয় �ানীয় �া�� কতৃ� পে�র কােছ সে�হজনক সং�ামক �রােগর উপি�িত
স�েক�  িরেপাট�  করেব।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� িনেদ�শ �দেবন �য �জলা �ুল�িলেত সং�ামক �রােগর সং�মণ কমােনার জন�
পিরকি�ত �া�� িনেদ� িশকা এবং সাব�জনীন সতক� তা �েয়াগ করা হেব।

সং�ামক এবং �াণঘাতী �রাগ �িতেরাধ সং�া� িনেদ�শনা রােজ�র িবিধ �মাতােবক সম� �েরর জন� িশ�ামলূক
কম�সূিচেত �ুল�িল �ারা �দান করা হেব।

�ুল চলাকালীন সমেয় অিভভাবক/অিভভাবকেদর অবিহত করা হেব এবং সং�ামক এবং �াণঘাতী �রােগর সােথ
স�িক� ত িনেদ� েশ ব�ব�ত পাঠ��েমর সম� উপকরণ পয�ােলাচনা করার সুেযাগ �দওয়া হেব।

�জলায় নিথভু� �িত� িশ�াথ�র জন� এক� ব�াপক �া�� �রকড� বজায় রাখা হেব। �রকেড� �েয়াজনীয় পরী�া,
পিরমাপ, �ীিনং, িনয়িমত এবং িবেশষ পরী�া এবং িচিকৎসা ��াবলীর ফলাফল অ�ভু� � থাকেব।

সম� �া�� �রকড� �গাপনীয় হেব, এবং তােদর িবষয়ব� �ধুমা� িপতামাতা/অিভভাবেকর িলিখত অনেুরােধ
ছাে�র �াে��র জন� বা একজন িচিক�সেকর কােছ �েয়াজন হেলই �কাশ করা হেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

204.
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উপি�িত �বােড� র জন� �েয়াজন �য �জলা �ুেল নিথভু� �ুল বয়েসর ছা�রা রােজ�র আইন অনসুাের িনয়িমত �ুেল
উপি�ত হয়। �জলার �ারা �দ� িশ�ামলূক ��া�াম� িশ�াথ�র উপি�িতর উপর পূব�াভাস �দওয়া হয় এবং
িশ�াথ�েদর একােডিমক মান এবং ধারাবািহক িশ�াগত অ�গিত অজ� েনর জন� িনেদ�শনা এবং ��ণীকে�
অংশ�হেণর ধারাবািহকতা �েয়াজন। বাধ�তামলূক �ুল বয়স এক� িশ�র জীবেনর সময়কাল িহসােব সং�ািয়ত
করা হেব �য সময় �থেক স�ােনর িপতামাতারা স�ানেক �ুেল �েবশ করার জন� িনব�াচন কেরন এবং �য� িশ�র
বয়স আঠােরা (18) বছর না হওয়া পয�� ছয় (6) বছেরর পের হেব না। বয়স এই শ�� এমন এক� িশ�েক
অ�ভু� � কের না যার এক� িনয়িমত �ীকৃত, লাইেস��া�, িনবি�ত বা অনেুমািদত উ� িবদ�ালয় �থেক �াতেকর
শংসাপ� রেয়েছ।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

206.

িডি�ে�র মেধ� অ�াসাইনেম� �বাড� িনেদ�শ �দয় �য এই �জলার মেধ� �াস এবং �ুল�িলেত ছা�েদর অ�াসাইনেম�
ছা�েদর িশ�াগত চািহদা এবং �মতা এবং �জলা স�েদর সেব�া�ম ব�বহােরর সােথ সাম�স�পূণ� হেত হেব।

�বাড� পয�ায়�েম �জলার �ুেল উপি�িতর এলাকা িনধ�ারণ করেব, এবং �িত� এলাকার ছা�েদর িনধ�ািরত �ুেল
উপি�ত থাকার আশা করা হে�। এই �জলার মেধ� �ুেল ছা�েদর বরা� করার সময়, �কান �বষম� ঘটেব না।

সুপািরনেটনেড� পয�ায়�েম িবদ�মান উপি�িতর ����িল পয�ােলাচনা করেবন এবং �বােড� র কােছ সুপািরশ
করেবন �য�িল িনরাপদ ছা� পিরবহন এবং �মণ, �ুেল অ�াে�েসর সুিবধা, আিথ�ক এবং �শাসিনক দ�তা, বা
িনেদ�শমলূক ��া�ােমর উপযু�তার িবেবচনার �ারা ন�ায়স�ত হেত পাের।

িবি�ং ি�ি�প�াল   �ুেলর ছা�েদর উপযু� ��ড, ��ণী বা �গা�ীেত বরা� করেবন, িশ�াথ�র চািহদা এবং �মতার
পাশাপািশ �ুেলর িশ�ামলূক কম�সূিচ এবং �শাসেনর িবেবচনার িভি�েত।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

209. �া�� পরী�া/ি�িনং

�ুল �কােডর সােথ স�িতেত, �বােড� র �েয়াজন হেব �য �জলা ছা�েদর �া�� ও দাঁেতর পরী�ায় জমা িদেত হেব
যােত �ুল স�দায়েক সং�ামক �রােগর িব�ার �থেক র�া করা যায়, �া��, িনরাপ�ায় িশ�াথ�েদর অংশ�হণ
িনি�ত করার জন� এবং শারীিরক িশ�া �কাস��িল তার/তার ব�ি�গত চািহদা পূরণ কের, এবং �িতকারেযাগ�
শারীিরক অ�মতা �ারা �িত� িশ�াথ�র �শখার স�াবনা �াস না কের তা িনি�ত করেত।

এক� �াইেভট �া�� পরী�া এবং/অথবা �ড�াল পরী�ার �মাণ একজন িশ�াথ�র ষ� ��ণীেত এবং একাদশ
��ণীেত �েবেশর সময় �দান করা হেব। িডি�� �বসরকারীভােব পিরচািলত শারীিরক এবং �ড�াল পরী�ার
িরেপাট� �হণ করেব �যখােন একজন িশ�াথ�র ��েড �েবেশর আেগ এক (1) বছেরর মেধ� স�� হেয়েছ �যখােন
এক� পরী�ার �েয়াজন।
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�িত� িশ�াথ� �াথিমক �েবেশর পর, ষ� ��ণীেত এবং একাদশ ��ণীেত �ুেলর িচিক�সেকর �ারা পিরচািলত
এক� ব�াপক �া�� পরী�া �হণ করেব।

ষ� ��ণীেত এবং একাদশ ��ণীেত মলূ �েবেশর পর যিদ �কান িশ�াথ� �াইেভট �া�� পরী�ার �মাণ না �দয়,
তাহেল �ুেলর িচিকৎসক পরী�া পিরচালনা করেবন।

যিদ �কানও িশ�াথ� মলূ �েবেশর পের, তৃতীয় ��ণীেত এবং স�ম ��ণীেত এক� ব�াপক �ড�াল পরী�ার �মাণ
�দান না কের, তাহেল �ুেলর �ডি�� পরী�া পিরচালনা করেবন।

�ুল নাস� বা �মিডক�াল �টকিনিশয়ান �িত� ছাে�র দিৃ� পরী�া, �বণ পরী�া, য�া পরী�া, পরামশ�েযাগ� বেল
মেন করা অন�ান� পরী�া এবং উ�তা এবং ওজন পিরমাপ, �জলা �ারা �িতি�ত িবরিতেত পিরচালনা করেবন।
উ�তা এবং ওজন পিরমাপ ছা�েদর ওজন-এর জন�-উ�তার অনপুাত গণনা করেত ব�বহার করা হেব।

একজন িশ�াথ� �য িপতা-মাতা/অিভভাবেকর �া�িরত এক� িববিৃত উপ�াপন কের �য এক� �মিডেকল পরী�া
তার/তার ধম�য় িব�ােসর পিরপ�ী, তখনই পরী�া করা হেব যখন �া�� সিচব িনধ�ারণ করেবন �য ছা��
অন�েদর �াে��র জন� এক� উে�খেযাগ� �মিক উপ�াপন কের।

�যখােন �ুেলর �া�� আিধকািরকেদর বা িশ�কেদর কােছ মেন হয় �য একজন ছা� �াভািবক বিৃ� এবং িবকাশ
�থেক িবচু�ত হেয়েছ, অথবা �যখােন �ুেলর পরী�া�িল �া�� বা দাঁেতর যে�র �েয়াজনীয় শত� �িল �কাশ কের,
িপতামাতা/অিভভাবকেক অবিহত করা হেব; এবং এক� সুপািরশ করা হেব �য িপতামাতা/অিভভাবক এক�
ব�ি�গত িচিক�সক বা দাঁেতর ডা�ােরর সােথ পরামশ� ক�ন৷

শারীিরক ও দাঁেতর পরী�া বা ি�িনং �হণকারী িশ�াথ�েদর িপতামাতা/অিভভাবকেদর অবিহত করা হেব।
িব�ি�েত পরী�া বা �ীিনংেয়র তািরখ এবং অব�ান অ�ভু� � থাকেব এবং িব�ি�েত থাকেব �য
িপতামাতা/অিভভাবক উপি�ত থাকেত পােরন বা িপতামাতার/অিভভাবেকর খরেচ ব�ি�গতভােব পরী�া বা
�ীিনং করােত পােরন। এই ধরেনর িববিৃতেত িব�ি�ও অ�ভু� � থাকেত পাের �য িশ�াথ�েক এই ধরেনর পরী�া
বা �ীিনং �থেক অব�াহিত �দওয়া হেত পাের যিদ তা িপতামাতার/অিভভাবেকর ধম�য় িব�ােসর পিরপ�ী হয়।

�া�� �রকড�

�জলা �িত� ছাে�র জন� এক� ব�াপক �া�� �রকড� বজায় রাখেব যার মেধ� রেয়েছ �কাদােনর �রকড� এবং
পরী�া, পিরমাপ, িনয়িমত িনধ�ািরত পরী�া এবং িবেশষ পরী�ার ফলাফল। সম� �া�� �রকড� �গাপনীয় হেব
এবং �ধুমা� ছাে�র �াে��র জন� �েয়াজন হেল বা আইন ও �বােড� র নীিত অনসুাের িপতা/মাতা/অিভভাবেকর
অনেুরােধ �কাশ করা হেব।

মেনানীত �জলা কম�রা �ানা�রকারী �ুল �থেক �জলা �ুেল �ানা�িরত িশ�াথ�েদর �া�� �রকেড� র জন� অনেুরাধ
করেব। �াফরা �জলা �ুল �থেক অন� �ুেল �ানা�িরত িশ�াথ�েদর �া�� �রকেড� র জন� এই ধরেনর অনেুরােধর
জবাব �দেবন।
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িশ�াথ� কমপে� দইু (2) বছর ধের �জলা �ুেল নিথভু� না হওয়ার পেরই �জলা ছা�েদর �া�� �রকড� �ংস
করেত পাের।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� সম� �াফ সদস�েদর �া�� সমস�া বা অ�মতা িনেদ�শ কের এমন অব�ার
জন� িশ�াথ�েদর �মাগত পয�েব�ণ করেত এবং �ুেলর নাস�েক অিবলে� এই ধরেনর অব�ার িরেপাট� করেত
িনেদ�শ �দেবন।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� িনি�ত করেবন �য সম� িপতামাতা/অিভভাবকেক িচলে�ন'স �হলথ
ই��ুের� ��া�াম (CHIP) এর অি�� এবং �যাগ�তা স�েক�  �না�শ �দওয়া হেয়েছ।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

209.1 খাদ� অ�ালািজ�  ব�ব�াপনা

�বাড� ��তর বা �াণঘাতী খাদ� অ�ালািজ� যু� িশ�াথ�েদর জন� এক� িনরাপদ এবং �া��কর পিরেবশ �দােনর
জন� �িত�িতব� এবং �জলা �ুল�িলেত খাদ� অ�ালািজ� ব�ব�াপনােক �মাকােবলা করার জন� নীিত �াপন করেব
যােত:

1. ��তর হওয়ার স�াবনা �াস করা এবং/বা দরূ করা বা স�াব� �াণঘাতী এলািজ�  �িতি�য়া।
2. এক� ��তর বা স�াব� �াণঘাতী অ�ালািজ� র �িতি�য়ার ��ে� �ত এবং কায�কর �িতি�য়া িনি�ত

ক�ন।
3. �েয়াজেন �েয়াজনীয় আবাসেনর মাধ�েম, ��ণীক� পা�� এবং িফ� ি�প সহ সম� �ুেলর ��া�াম এবং

কায�কলােপ স�ূণ�ভােব অংশ�হণ করার সুেযাগ �দান কের িশ�াথ�েদর অিধকার র�া ক�ন।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

209.2 ডায়ােব�স ব�ব�াপনা

�বাড�  �ীকার কের �য �ুেল ডায়ােব�স ব�ব�াপনার এক� কায�কর কম�সূিচ ���পূণ�:

1. ডায়ােব�স আ�া� িশ�াথ�েদর তাৎ�িণক িনরাপ�া।
2. ডায়ােব�স �রাগীেদর দীঘ�েময়াদী �া��.
3. িনি�ত ক�ন �য ডায়ােব�স আ�া� িশ�াথ�রা �ুেলর কায��েম স�ূণ�ভােব িশখেত এবং অংশ�হেণর

জন� ��ত।
4. ডায়ােব�স-স�িক� ত জ�রী অব�া ��ণীকে�র কায��ম ব�াহত করার স�াবনা কিমেয় িদন।

�বাড� এই নীিত �হণ কের �েযাজ� রাজ� এবং �ফডােরল আইন এবং �িবধান, এবং �বাড� নীিত এবং �শাসিনক
�িবধান অনযুায়ী, ছা� �া�� পিরেষবার িবধান সং�া�।
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ডায়ােব�স �মিডেকল ম�ােনজেম� ��ান (DMMP) মােন এক� নিথ যা ছাে�র �া��েসবা অনশুীলনকারী এবং
িপতামাতা/অিভভাবেকর �ারা �তির এবং �া�িরত �মিডেকল আেদশ বা ডায়ােব�স প�িতর বণ�না কের।

Individualized Education Program (IEP) মােন �িতব�ী �িতব�ী িশ�াথ�র জন� িলিখত িশ�াগত
িববিৃত যা �ফডােরল এবং রা�ীয় আইন ও �িবধান অনযুায়ী িবকিশত, পয�ােলাচনা এবং সংেশািধত হয়। একজন
�িতব�ী িশ�াথ� হল �জলার এখিতয়ােরর মেধ� এক� �ুল-বয়সী িশ� যার মলূ�ায়ন করা হেয়েছ এবং আইন �ারা
সং�ািয়ত এক বা একািধক �িতব�ী রেয়েছ এবং যার জন� এই ধরেনর অ�মতা, িবেশষ িশ�া এবং স�িক� ত
পিরেষবা�িলর �েয়াজন।

�সকশন 504 সািভ� স এি�েম� (পিরেষবা চুি�) মােন �িতব�ী একজন �যাগ� িশ�াথ�র জন� এক� �ত�
পিরক�না যা িশ�াথ�র জন� �েয়াজনীয় সুিনিদ�� স�িক� ত এইডস, পিরেষবা বা আবাসন ব�ব�ার উে�খ কের,
যা �ুেল বা�বািয়ত হেব, �ুেল যাওয়া এবং যাওয়ার সময়, এবং সম� ��া�াম এবং প�িতেত, যােত িশ�াথ�র
�ুেলর িশ�ামলূক ��া�াম, অ-অ�াকােডিমক পিরেষবা এবং পাঠ��ম বিহভূ� ত কায�কলােপর সুিবধা�িলর সমান
অ�াে�স থােক।একজন �িতব�ী বলেত �বাঝায় এমন একজন িশ�াথ� যার শারীিরক বা মানিসক অ�মতা রেয়েছ
যা �জলার িশ�া কায��ম, অ-অ�াকােডিমক পিরেষবা বা পাঠ��ম বিহভূ� ত ি�য়াকলাপ�িলর এক� িদক�িলেত
অংশ�হণ বা অ�াে�সেক উে�খেযাগ�ভােব সীমাব� বা িনিষ� কের।

�িশি�ত ডায়ােব�স কম� মােন লাইেস�িবহীন �ুল কম�চারী যারা সফলভােব �েয়াজনীয় �িশ�ণ স��
কেরেছন।

এক� �ুল �স�ংেয় একজন িশ�াথ� ডায়ােব�স-স�িক� ত য� এবং িচিক�সা �হণ করার আেগ, িশ�াথ�র
িপতামাতা/অিভভাবক এই ধরেনর যে�র জন� িলিখত অনেুমাদন এবং িশ�াথ�র �া��েসবা অনশুীলনকারীর কাছ
�থেক িনেদ�শনা �দান করেবন। ছাে�র DMMP-এর অংশ িহেসেব িলিখত অনেুমাদন জমা �দওয়া �যেত পাের।

ডায়ােব�স-স�িক� ত য� �বাড� নীিত, �জলা প�িত এবং এক� IEP, পিরেষবা চুি� বা DMMP-এর মেতা �ত�
ছা� পিরক�নার সােথ সাম�স�পূণ�ভােব �দান করা হেব।

একজন িশ�াথ�র �া�� এবং িনরাপ�া বজায় রাখার জন�, �িত� িশ�াথ�র �ত� পিরক�নায় �ুেলর �াফেদর
এবং অন�ান� �া�বয়�েদর যারা �ুেলর �স�ংেয় িশ�াথ�র জন� দায়ব� তােদর কী তথ� সরবরাহ করা হেব তা
সে�াধন করেব।

ছা� �া�� �রকড�  �গাপনীয় এবং রা� এবং �ফডােরল আইন এবং �িবধান অনযুায়ী বজায় রাখা হেব.

�ুল নাস�, সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�র সােথ পরামশ� কের, একজন ছা� �ারা উপি�ত �িত� �ুল
িবি�ংেয় কমপে� একজন (1) �ুল কম�চারীেক সনা� করেত পাের, িযিন �ুল নাস� নন এবং যার লাইেস��া�
�া��েসবা অনশুীলনকারী হওয়ার �েয়াজন �নই ডায়ােব�স সহ িশ�াথ�েদর জন� ডায়ােব�স য� এবং িচিক�সা
স�ালেনর জন�। িচি�ত �ুল কম�চারীর এই ভূিমকা �ত�াখ�ান করার অিধকার আেছ।
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একজন িচি�ত �ুল কম�চারী িযিন এই ভূিমকা� �হণ কেরেছন তারা রােজ�র �ারা িবকািশত �িশ�ণ বা এক�
লাইেস��া� �া��েসবা অনশুীলনকারীর �ারা �দ� �িশ�ণ� স�ূণ� করেবন যােত ডায়ােব�েসর য� এবং
িচিক�সার ��ে� দ�তা রেয়েছ, যার মেধ� রেয়েছ ন�ূনতম:

1. সব ধরেনর ডায়ােব�েসর এক� ওভারিভউ৷
2. রে�র �েকাজ িনরী�েণর উপায়।
3. ল�� সীমার বাইের রে�র �েকাজ মা�ার ল�ণ এবং িচিক�সা, �সইসােথ হাইেপা�াইেসিময়া,

হাইপার�াইেসিময়া এবং অন�ান� স�াব� জ�রী অব�ার ল�ণ এবং িচিক�সা।
4. �কাগন এবং ইনসুিলন পিরচালনার �কৗশল।

িচি�ত �ুল কম�চারী বািষ�ক িভি�েত এই ধরেনর �িশ�ণ স�� করেব।

�েয়াজনীয় �িশ�েণর সফল সমাি�র পের, �ত� �িশি�ত ডায়ােব�স কম�েদর ডায়ােব�েসর ওষুধ পিরচালনা,
পয�েব�ণ সর�াম ব�বহার এবং অন�ান� ডায়ােব�স য� �দােনর জন� একজন িশ�াথ�র পিরেষবা চুি� বা
IEP-�ত মেনানীত করা �যেত পাের।

�িশি�ত ডায়ােব�স কম�েদর �ারা ডায়ােব�স-স�িক� ত যে�র মেধ� যিদ ডায়ােব�স ওষুেধর �শাসন
ইনেজকশন বা ইনিফউশেনর মাধ�েম অ�ভু� � থােক, তাহেল �বােড� র িন�িলিখত�িল �েয়াজন হেব:

1. িপতামাতা/অিভভাবক এবং িশ�াথ�র �া��েসবা অনশুীলনকারীেক এই ধরেনর �শাসেনর জন� িলিখত
অনেুমাদন িদেত হেব ; এবং

2. �িশি�ত ডায়ােব�স কম�েদর অবশ�ই এই ধরেনর �শাসেনর জন� এক� লাইেস��া� �া��েসবা
অনশুীলনকারীর কাছ �থেক ডায়ােব�েসর য� এবং িচিক�সায় দ�তার সােথ বািষ�ক �িশ�ণ �হণ
করেত হেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

210. ওষুেধর ব�বহার

ছা�েদর অসু�তা িনণ�য় ও িচিকৎসার জন� �বাড� দায়ী থাকেব না। িপতামাতা/অিভভাবকেদর �ুেলর সমেয়র আেগ
বা পের ওষুধ �দওয়ার জন� উৎসািহত করা হয়। িপতামাতা/অিভভাবক এবং লাইেস��া� ��সি�পশেনর
িনেদ�শনা অনসুাের �ুল চলাকালীন সমেয় একজন িশ�াথ�েক িনধ�ািরত ওষুেধর �শাসেনর অনমুিত �দওয়া হেব
তখনই যখন এই জাতীয় ওষুধ �সবেন ব�থ�তা িশ�াথ�র �া��েক িবপ� করেব এবং/অথবা িশ�াথ� স�ম হেব না।
�ুল চলাকালীন সমেয় ওষুধ পাওয়া না �গেল �ুেল �যেত।

�বাড� সম� �জলা কম�চারীেদর িনেদ�শ �দয় �য �পনিসলেভিনয়া িডপাট� েম� অফ �হলথ এর িনেদ� িশকা�িল
�পনিসলেভিনয়া �ুল�িলর জন� ওষুধ �শাসন এবং জ�রী যে�র জন� �মেন চলেত।
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�ুল চলাকালীন সমেয় �কােনা িশ�াথ�েক বা �কােনা ওষুধ খাওয়ােনার আেগ, �বাড� েক অিভভাবক/অিভভাবেকর
িলিখত অনেুরােধর �েয়াজন হেব, এই ধরেনর �শাসেনর জন� অনমুিত �দওয়া হেব।

�ুেল মাদক�ব� খাওয়ােনা যােব না।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

210.1 হাঁপািন ইনেহলার/এিপেন�াইন অেটা-ইনেজ�েরর দখল/ব�বহার

�বাড� �জলােক এিপেন�াইন অেটা-ইনেজ�র�িল �ুল �জলার নােম �ক করার জন� �িশি�ত কম�চারীেদর �ারা
�িশি�ত কম�চারীেদর �ারা এক� অ�ানািফল�াক�ক �িতি�য়া অনভুব করেছ বেল িব�াস করার জন� অনমুিত
�দেব৷ অ�ানািফল�াি�স - এক� আকি�ক, ��তর এলািজ� �িতি�য়া যা একই সােথ শরীেরর িবিভ� অংশেক
জিড়ত কের। চরম ��ে�, অ�ানািফল�াি�স মতুৃ�র কারণ হেত পাের। অ�াজমা ইনেহলার বলেত �বাঝায় অ�াজমা
অ�াটােকর িচিক�সার জন� িনধ�ািরত ওষুেধর ��-অিভনেয়র �-�শাসেনর জন� ব�ব�ত এক� িনধ�ািরত য�।

এিপেন�াইন অেটা-ইনেজ�র মােন অ�ানািফল�াি�েসর �ভােব ভুগেছন এমন িশ�াথ�েদর �ত �াথিমক িচিকৎসা
�দােনর জন� এিপেনি�ন �শাসেনর জন� িডজাইন করা এক� িনধ�ািরত িডসেপােজবল �াগ �ডিলভাির িসে�ম।

�-�শাসন বলেত একজন িশ�াথ�র ��সি�পশন বা লাইেস��া� িচিক�সক, �ত�িয়ত িনবি�ত নাস�
অনশুীলনকারী বা িচিক�সক সহকারীর িলিখত িনেদ�শ অনসুাের ওষুেধর ব�বহারেক �বাঝায়।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�, �ুেলর নাস� (�িল) এর সােথ িমিলত হেয়, অ�াজমা ইনেহলার বা এিপেনি�ন
অেটা-ইনেজ�র এবং জ�রী �িতি�য়া এবং �ক এিপেনি�ন �য়ংি�য়-এর অিধ�হণ, �িকং এবং �শাসেনর জন�
িশ�াথ�েদর দখল এবং �-�শাসেনর জন� প�িত�িল িবকাশ করেবন। ইনেজ�র, এবং এিপেনি�ন
অেটা-ইনেজ�েরর ��ােরজ এবং ব�বহােরর জন� দায়ী �ুল কম�চারীেদর �িশ�ণ। সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত
ব�ি� বািষ�ক ছা�েদর, িপতামাতা/অিভভাবকেদর এবং কম�েদর এই নীিত� ছা� আচরণিবিধর সােথ হ�া�বকু
এবং িনউজেলটাের, �জলার ওেয়বসাইেট এবং �পা� করা �না�শ এবং অন�ান� কায�কর প�িতেত �কাশ কের
িবতরণ করেবন।

�ুেলর িচিক�সক হেবন �জলায় এিপেনি�ন অেটা-ইনেজ�েরর মজদু এবং ব�বহােরর জন� ��সি�পশন এবং
ত�াবধানকারী �মিডেকল �পশাদার। সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� �ক এিপেনি�ন অেটা-ইনেজ�েরর
�শাসেনর জন� �ুল িচিক�সেকর কাছ �থেক এক� �ায়ী আেদশ পােবন।

�ক এিপেনি�ন অেটা-ইনেজ�েরর িবি�ং-�লেভল ��ােরজ এবং �শাসেনর জন� �ুল নাস� দায়ী থাকেব।

�ক এিপেনি�ন অেটা-ইনেজ�েরর �শাসেনর সােথ স�িক� ত এই নীিতর িবধান�িল �থেক অ�-আউট করার
অিধকােরর জন� �জলা� বািষ�ক িপতামাতা/অিভভাবকেদর অবিহত করেব। অ�-আউট করার জন�, একজন
অিভভাবক/অিভভাবক বািষ�ক �ুল নােস�র কােছ �জলার ছাড়পে� �া�র করেবন এবং �ফরত �দেবন। �া�িরত
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অ�-আউট ফম��িল �ুল নাস� �ারা র�ণােব�ণ করা হেব, এবং �ুল নাস� �িশি�ত �ুল কম�চারীেদর এমন
ছা�েদর নাম �দান করেব যােদর িপতামাতা/অিভভাবকরা এক� �া�িরত অ�-আউট ফম� �ফরত িদেয়েছন৷

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

211. ছা� দঘু�টনা

বীমা �বাড� অ�ত�ািশত দঘু�টনার জন� বীমা কভােরেজর �েয়াজনীয়তা �ীকার কের যা �ুেল উপি�িত বা �ুেলর
�ীড়া ও পাঠ�ম বিহভূ� ত ��া�ােম অংশ�হেণর সময় িশ�াথ�েদর ঘটেত পাের।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� দায়ী থাকেবন:

1. ��িসিফেকশন ��ত ক�ন এবং সুপািরশ এবং �বােড� র অনেুমাদেনর জন� �যাগ� বীমা ক�ািরয়ােরর কাছ
�থেক উপযু� কভােরজ সুরি�ত ক�ন।

2. িবমা �কনার জন� �যাগ� হেত পাের এমন সম� ছা�/ছা�ীেদর এবং অিভভাবক/অিভভাবকেদর অবিহত
ক�ন।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

212। িরেপা�� ং

�বাড� �ীকার কের �য �ুল এবং বািড়র মেধ� �যাগােযাগ �িত� ছাে�র বিৃ� এবং িশ�ার এক� ���পূণ�
উপাদান। �বাড� িপতামাতা/অিভভাবকেদর ছা� কল�াণ এবং একােডিমক অ�গিত স�েক� অবিহত রাখার জন�
�ুেলর দািয়� �ীকার কের।

�বাড� িনেদ�শ �দয় �য �জলার িনেদ�শনামলূক ��া�ােম সম� ছা�েদর একােডিমক অ�গিত পিরমােপর এক� ব�ব�া
অ�ভু� � থাকেব।

�বাড� সুপািরনেটনেড�েক িশ�াথ�েদর অ�গিত িরেপাট� করার এক� িসে�ম �তির করার িনেদ�শ �দয় যােত
একােডিমক অ�গিত িরেপাট� , ��ড িরেপাট�  এবং িশ�কেদর সােথ অিভভাবক/অিভভাবক সে�লন অ�ভু� � থােক।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� িপতামাতা/অিভভাবকেদর কােছ িশ�াথ�র অ�গিত িরেপাট� করার জন�
�শাসিনক �িবধান �তির করেবন।

সম� উপযু� কম� সদস�, তােদর �পশাগত দািয়ে�র অংশ িহসােব, ছা�েদর অ�গিত পিরমাপ এবং িরেপাট� করার
জন� �িতি�ত িসে�ম�িল �মেন চলেবন।

�িতেবদেনর িবিভ� প�িত, ��ড �েরর জন� উপযু� এবং পাঠ��েমর িবষয়ব� ব�বহার করা হেব।
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ছা� এবং িপতা/মাতা/অিভভাবক উভেয়ই ব�থ�তার এক� মলুতুিব ��েডর যেথ� সতক� তা পােবন, অথবা �য�
ছাে�র একােডিমক অব�ােক িব�পভােব �ভািবত করেব।

অিভভাবক-িশ�ক সে�লেনর সময়সূচী এমন সমেয় ঘটেব যা িপতামাতা/অিভভাবকেদর অংশ�হেণর সেব�া� মা�া
িনি�ত কের।

��ড িরেপাট� কম নয় (9) স�ােহর ব�বধােন জাির করা হেব। িপতামাতা/অিভভাবকেদর কােছ িশ�াথ�র অ�গিত
িরেপাট�  করার প�িত�িলর পয�ােলাচনা এবং মলূ�ায়ন পয�ায়�িমক িভি�েত পিরচািলত হেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

214. �াস র �া�

�বাড� মাধ�িমক িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর জন� ��ড পেয়� গড় এবং ��ণী র◌ �া� কি�উ�ং করার এক�
িসে�েমর �েয়াজনীয়তা �ীকার কের যােত িশ�াথ�, িপতামাতা/অিভভাবক এবং অন�েদর তােদর সমবয়সীেদর
মেধ� তােদর আেপি�ক একােডিমক িনেয়ােগর িবষেয় জানােনা হয়।

�বাড� 9-12 ��েডর ছা�েদর জন� মােনর িব�ু স�য়েনর মাধ�েম �াস য�াে�র এক� িসে�ম অনেুমাদন কের।
�িত� ��ড �র ছা�েদর তােদর �ণমান পেয়� গড় অনযুায়ী �ান �দেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

216. ছা� �রকড�

ছা�েদর িশ�াগত �ােথ�র জন� ব�ি�র �গাপনীয়তার অিধকার িনি�ত করার সময় ব�ি� এবং ছা�েদর �গা�ী
স�েক� �ডটা এবং তথ� সং�হ, ধারণ এবং ব�বহার �েয়াজন। �ুল �জলা �বধ িশ�াগত উে�েশ� িশ�াথ�েদর জন�
িশ�াগত �রকড�  বজায় রাখেব।

�বাড� ছা� �রকড� সং�হ, ধারণ, �কাশ এবং সুর�ার জন� তার দািয়� �ীকার কের। এছাড়াও �বাড� ছা� �রকেড� র
�গাপনীয়তা বজায় রাখার জন� আইিন �েয়াজনীয়তা �ীকার কের এবং ছা� িশ�ার �রকেড� র অননেুমািদত
অ�াে�স, পুন��পাদন, এবং/অথবা �কাশ এবং এই ধরেনর �রকড� �থেক ব�ি�গতভােব শনা�েযাগ� তথ� িনিষ�
কের।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

217.
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�াতেকর �েয়াজনীয়তা �বাড� �াতেকর �েয়াজনীয়তা�িল �াপন কের এবং �াতক অন�ুােন িডে�ামা এবং
শংসাপ� �দােনর মাধ�েম �িত� িশ�াথ�র িশ�ামলূক ��া�ােমর সফল সমাি� �ীকার কের।

�বাড�  �াতেকর �েয়াজনীয়তা�িল �হণ করেব যা ছা�েদর অবশ�ই রা�ীয় �িবধান অনসুাের অজ� ন করেত হেব।

�বােড� র জন� �াতেকর �েয়াজনীয়তা�িল �কাশ করা এবং ছা� এবং িপতামাতা/অিভভাবকেদর কােছ িবতরণ
করা এবং �িত� �ুল ভবেন বা �জলার ওেয়বসাইেট উপল� করা �েয়াজন। �াজেুয়শেনর �েয়াজনীয়তার সম�
পিরবত� ন�িল �কাশ করা হেব এবং ছা�/ছা�ী এবং অিভভাবক/অিভভাবকেদর কােছ িবতরণ করা হেব এবং
�বােড� র অনেুমাদেনর পর অিবলে� �িত� �ুল ভবেন বা �জলার ওেয়বসাইেট উপল� করা হেব।

�বাড� একজন �িতব�ী িশ�াথ�েক অনমুিত �দেব, যার �ত� িশ�া কায��ম (IEP) অিবরত িশ�ামলূক পিরেষবা
িনধ�ারণ কের, তার/তার �াতক ��িণর সােথ সূচনা অন�ুােন অংশ�হণ করেত এবং উপি�িতর এক� শংসাপ�
�হণ করেত পাের, তেব শত�  থােক �য ছা�� চার� (4) অংশ িনেয়েছ। উ� িবদ�ালেয়র বছর।

�বাড� �িতব�ী �িতব�ী িশ�াথ�েক এক� উ� িবদ�ালয় িডে�ামা �দান করেব যারা �বাড� �ারা �িতি�ত �াতক
�েয়াজনীয়তা বা িশ�াথ�র IEP দল �ারা িনধ�ািরত ল���িল পূরণ কের।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� �বােড� র �েয়াজন অনসুাের �াতেকর জন� �িত� �াথ�র জন� �েয়াজনীয়
ন�ূনতম সংখ�ক ��িডট�িলর জন� �শাসিনক �িবধান �াপন করেবন।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

অিতির� তথ� - 2026-এর �াস �থেক �� কের সব�ািধক 28� ��িডট অনেুমািদত হেব।

218. ছা� শ�ৃলা

�বাড� �দখেত পায় �য ছা�েদর আচরণ �শখার সােথ ঘিন�ভােব স�িক� ত। এক� কায�কর িশ�া কায��েমর জন�
এক� িনরাপদ এবং সুশ�ৃল �ুল পিরেবশ �েয়াজন।

�বাড� �ুেলর ত�াবধােন থাকাকালীন বা �ুেলর স�ি�েত থাকাকালীন, �ুল-��র ি�য়াকলাপ�িলেত উপি�ত
থাকাকালীন �ুল �জলার সম� ছা�েদর আচরেণর িবষেয় ন�ায�, যুি�স�ত এবং �বষম�হীন িনয়ম ও �িবধান
�াপন করেব, এবং �ুেল বা �ুল �থেক �নসরকৃত কায�কলােপ �মণ করার সময়। �বাড� ছা� শ�ৃলা িনয়�ণ
করার জন� ছা� চিরে�র এক� �কাড �হণ করেব এবং জািত, িল�, বণ�, ধম�, �যৗন অিভমখুীতা, জাতীয় উ�স বা
�িতব�কতা/অ�মতার কারেণ ছা�েদর শাি�মলূক ব�ব�া �হণ করা হেব না। ছা� চিরে�র �কাড �বাড� �ারা
সমেয় সমেয় �েয়াজন অনযুায়ী সংেশাধন করা হেব। �িত� ছা�েক অবশ�ই �বােড� র নীিত এবং ছা� শ�ৃলা
িনয়�ণকারী ছা� চিরে�র �কাড �মেন চলেত হেব।

�বাড� নীিতমালা এবং �জলা িবিধ ও �িবধান ল�েনর জন� ছা�েদর শ�ৃলাব� করার জন� �জলা কম�েদর �ারা
শারীিরক শাি�র ব�বহার িনিষ� কের৷
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সাসেপনশন এবং বিহ�ার �বােড� র নীিত অনযুায়ী করা হেব।

একজন �িতব�ী িশ�াথ�র ��ে�, যার জন� এক� মলূ�ায়ন মলুতুিব রেয়েছ এমন একজন িশ�াথ� সহ, �জলা রাজ�
এবং �ফডােরল আইন এবং �িবধান�িল �মেন চলার জন� �েয়াজনীয় সম� পদে�প �নেব, �ানীয় আইন
�েয়াগকারী সং�ার সােথ সমেঝাতা �ারেক বিণ�ত প�িত�িল এবং �বাড�  নীিত।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

218.1। অ�

�বাড� িশ�াগত �ি�য়ার সােপে� এক� িনরাপদ �ুল পিরেবেশর ��� �ীকার কের। �ুল �স�ংেয় অ� রাখা ছা�
এবং কম�েদর িনরাপ�ার জন� �মিক এবং আইন �ারা িনিষ�৷

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

220. ছা�েদর অিভব�ি�/ব�ন এবং সাম�ীর �পাি�ং

পাবিলক �ুেলর ছা�েদর বাক �াধীনতার অিধকার মািক� ন যু�রাে�র সংিবধান এবং কমনওেয়লেথর সংিবধান
�ারা িনি�ত করা হেয়েছ৷ �বাড� িশ�াথ�েদর শ� বা �তীেক িনেজেদর �কাশ করার এবং �সই অিভব�ি�র অংশ
িহসােব �পা� করার জন� মেনানীত এলাকায় সাম�ী িবতরণ ও �পা� করার অিধকারেক স�ান কের। �বাড� এও
�ীকার কের �য �সই অিধকােরর অনশুীলন অবশ�ই এক� সুশ�ৃল �ুল পিরেবশ বজায় রাখার জন� এবং �ুল
স�দােয়র সকল সদেস�র অিধকার র�া করার জন� �জলার দািয়� �ারা সীিমত হেত হেব।

এই নীিত� সাধারণভােব ছা�েদর অিভব�ি�েক সে�াধন কের এবং �জলা-��রকৃত কায�কলােপর অংশ নয় এমন
সাম�ী িবতরণ এবং �পাি�ংেক সে�াধন কের।

�জলার পাঠ��িমক বা পাঠ��ম বিহভূ� ত ��া�ােমর অংশ িহসােব িবতরণ বা �পা� করেত চাওয়া সাম�ী�িল �ুল
�জলার িশ�ামলূক কম�সূিচর অংশ িহসােব িনয়ি�ত হেব৷

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

221। জন� ��স �কাড

�ুেল ছা�েদর �পাশােকর উপর সীমাব�তা আেরাপ করার �মতা �বােড� র আেছ। �বাড� ছা�েদর এবং তােদর
িপতামাতা/অিভভাবকেদর তােদর উপি�িতর িবষেয় িস�া� �নওয়ার অিধকাের হ�ে�প করেব না, যখন তােদর
পছ��িল �ুেলর িশ�া কায��মেক ব�াহত কের বা �া�� বা িনরাপ�ার ঝঁুিক �তির কের।
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�বাড�  ছা�েদর মানস�ত �পাশাক পরেত বাধ� করেব, যা �জলা জেুড় বা পৃথক �ুেলর জন� �েয়াজন হেত পাের।

শারীিরক িশ�ার �াস, কািরগির িশ�া, পাঠ� বিহভূ� ত ি�য়াকলাপ বা অন�ান� পিরি�িতেত �যখােন িশ�াথ�র
�া�� বা িনরাপ�া িনি�ত করার জন� িবেশষ �পাশােকর �েয়াজন হেত পাের �সখােন অংশ�হণ করার সময়
িশ�াথ�েদর িনিদ�� ধরেণর �পাশাক পরেত হেত পাের।

ভবেনর অধ�� বা মেনানীত ব�ি� ছা�েদর �পাশাক এবং সাজস�া িনরী�ণ করার জন� এবং �বাড� নীিত এবং
ছা�েদর �পাশাক এবং সাজস�া িনয়�ণকারী �ুেলর িনয়ম�িল �েয়াগ করার জন� দায়ী থাকেবন৷

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� িনি�ত করেবন �য এই নীিত বা�বায়নকারী সম� িনয়ম ছাে�র �িচ ও
ব�ি�ে�র অনশুীলেনর উপর ন�ূনতম �েয়াজনীয় িবিধিনেষধ আেরাপ কের।

�াফ সদস�েদর িনেদ�শ �দওয়া হেব, উদাহরণ��প, পির��তা, পির��তা, �াপ�তা, িবনয় এবং �পাশাক এবং
�চহারার �িত ইিতবাচক মেনাভাব �দশ�ন করেত।

সম� ছা� এই �পাষাক �কাড সােপে� হেব. এই নীিতর িবধান�িল �মেন সি�ত হেয় িশ�াথ�েদর অবশ�ই �িতিদন
�ুেল িরেপাট�  করেত হেব।

�পাষাক:

�হণেযাগ� �পাষাক অবশ�ই উপযু� আকােরর হেত হেব এবং িন�িলিখত �েয়াজনীয়তা�িল �মেন চলেত হেব:

1. আমরা দঢ়ৃভােব িশ�াথ�েদর �ুেলর রঙ এবং �পাশাক পিরধান কের তােদর �ুেলর গব� �দশ�ন করেত
উ�সািহত কির।

2. ছা�েদর এমন �পাশাক পরার অনমুিত �নই যা অন�েক �ছাট কের, �যৗন ি�য়াকলােপর পরামশ� �দয়, বা
সিহংসতা, অ�, অ�ালেকাহল, মাদক, তামাক, �বষম�, গ�াং বা �কােনা অৈবধ কায�কলাপেক �বাঝায়।
�পাশাক বা িজিনসপে� আপি�কর ভাষা বা �ািফ�ও অনেুমািদত নয়।

3. সম� শাট� এবং �পাশােকর হাতা থাকেত হেব এবং পুেরা ধড় এবং কাঁধ �ঢেক রাখেত হেব। ট�া� টপস,
িমি�ফস, �উব টপস, �লা কাট শাট� , ��াপেলস, ��ােগ� ��াপ, শাট� , হ�ার বা �বয়ার ব�াক শােট� র
মাধ�েম �দখার অনমুিত �নই।

4. �পাষাক, �াট� এবং শট� স অবশ�ই মধ�-উ� পয�� �পৗঁছােত হেব। আমরা "আঙুেলর �প" িনয়ম� ব�বহার
কির, যার মােন �সাজা হেয় দাঁড়ােনার সময়, আ�েুলর ডগা �হেমর সােথ স�িতপূণ�।

5. প�া� অবশ�ই িনতে�র হােড়র উপের পরেত হেব। �কান আ�ারগােম�� �কান সময় �দখা যােব না. প�া�
িহসােব পরা আঁটসাঁট �পাশাক অনেুমািদত নয়।

6. জামাকাপড়, বাইেরর �পাশাক িহসােব পরা অ�ব�াস এবং ঘুেমর �পাশাক অনেুমািদত নয়।
7. �ছঁড়া বা িছঁেড় যাওয়া �পাশাক অনেুমািদত নয়।
8. ছা�েদর �কান �াইকড কলার, �াইকড ��সেলট, বা ওয়ােলট �চইন পরার অনমুিত �নই।
9. জতুা অবশ�ই পুেরা পা �ঢেক রাখেত হেব এবং �সাল থাকেত হেব। ি�েলর পােয়র বটু অনেুমািদত নয়।
10. টুিপ, �ড, ব�া�ানা এবং সান�াস িবি�ংেয় পরা যােব না।
11. �শাসন �পাশােকর িনিদ�� আইেটেমর উপযু�তা এবং �হণেযাগ�তা স�েক�  চূড়া� িস�া� �নেব।
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12. ��স �কাড ল�ন শাি�মলূক পিরণিত হেব.

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

222. তামাক ব�বহার (ছা�)

�বাড� �ীকার কের �য ছা�েদর �ারা তামাক ব�বহার �া�� ও িনরাপ�ার ঝঁুিক উপ�াপন কের যা ব�বহারকারী
এবং অব�বহারকারী উভেয়র জন� এবং �ুেলর িনরাপ�া ও পিরেবেশর জন� মারা�ক পিরণিত ঘটােত পাের।

এই নীিতর উে�েশ�, তামাক এক� আেলািকত বা আেলাহীন িসগােরট, িসগার এবং পাইপ অ�ভু� � কের; অন�ান�
আেলািকত ধূমপান পণ�; এবং �ধাঁয়ািবহীন তামাক �য �কান আকাের।

�বাড� �য �কােনা সমেয় �ুল ভবেন এবং �ুল িডি�ে�র মািলকানাধীন, ইজারা �দওয়া বা িনয়ি�ত �য �কােনা
স�ি�, বাস, ভ�ান এবং যানবাহেন িশ�াথ�েদর তামাক রাখা, ব�বহার বা িবি� িনিষ� কের।

�বাড� �ুল-��রকৃত ি�য়াকলাপ�িলেত িশ�াথ�েদর �ারা তামাক দখল, ব�বহার বা িব�য় িনিষ� কের যা �ুল
স�ি�র বাইের থােক।

একজন �িতব�ী িশ�াথ�র ��ে�, যার জন� এক� মলূ�ায়ন মলুতুিব রেয়েছ এমন একজন িশ�াথ� সহ, �জলা রাজ�
এবং �ফডােরল আইন এবং �িবধান�িল �মেন চলার জন� �েয়াজনীয় সম� পদে�প �নেব, �ানীয় আইন
�েয়াগকারী সং�ার সােথ সমেঝাতা �ারেক বিণ�ত প�িত�িল এবং �বাড�  নীিত।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

224. �ুেলর স�ি�র য�

�বাড� িব�াস কের �য �ুল�িল ছা�েদর স�ি�েক স�ান করেত িশখেত এবং স�দােয়র �িত�ান�িলেত গেব�র
অনভূুিত িবকাশ করেত সাহায� করেব৷

�বাড� �জলার �ুেল �িত� ছা�েক �ুেলর স�ি�, �ুেলর সরবরাহ এবং ছা�েদর ব�বহােরর জন� অিপ�ত
সর�াম�িলর যথাযথ যে�র দািয়� িনেয় চাজ�  কের।

এ� �বােড� র নীিত �য ছা�রা ই�াকৃতভােব �ুেলর স�ি�র �িত কের তােদর শাি�মলূক ব�ব�া �হণ করা হেব।
ছা� এবং অন�ান� যারা �ুেলর স�ি�র �িত কের বা িবকৃত কের তােদর আইেনর অধীেন িবচার করা হেত পাের
এবং শাি� �পেত পাের। িপতামাতা/অিভভাবকগণ তােদর স�ােনর কেম�র জন� দায়ী থাকেবন।
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�বাড� উপযু� িকেশার কতৃ� পে�র কােছ িরেপাট� করেত পাের �য �কানও ছাে�র �ুল স�ি�র �িত ��তর বা
দীঘ��ায়ী �কৃিতর। �কােনা অব�ােতই ছাে�র িপতা-মাতা/অিভভাবকেক পূব� �ঘাষণা ছাড়া িকেশার কতৃ� পে�র
কােছ �রফার করা যােব না।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

226.

অনসু�ান�িল �ুল জনসংখ�ার �া��, িনরাপ�া এবং কল�াণ র�া ও সংর�েণ �জলার �াথ� পূরণ করার সময়,
আচরেণর িনয়ম�িল �েয়াগ করা এবং এক� বজায় রাখার জন� অেযৗি�ক অনসু�ান এবং আটক �থেক ম�ু
থাকার জন� ছা�েদর অিধকারেক স�ান করার �েয়াজনীয়তােক �বাড� �ীকার কের। িশ�ার জন� উপযু�
পিরেবশ।

�ুেলর আিধকািরকেদর অিধকার আেছ ছা�েদর বা তােদর িজিনসপ�, যার মেধ� লকার, অেটােমাবাইল,
ইেলক�িনক িডভাইস, পাস�, ব�াকপ�াক, জামাকাপড় এবং অন�ান� িজিনসপ� সহ, ওয়াের� ছাড়াই, �ুেল
থাকাকালীন, �ুেলর মােঠ বা অন�থায় �ুেলর ত�াবধােন, যিদ এক� যুি�স�ত সে�হ আেছ �য �ান বা িজিনস
অনসু�ান করা িনিষ� িনিষ� িনিষ�, উপাদান যা �ুল জনসংখ�ার �া��, িনরাপ�া এবং কল�ােণর জন� �মিক
সৃি� করেব, অথবা �মাণ �য আইন ল�ন হেয়েছ, �বাড� নীিত, বা �ুেলর িনয়ম। সে�হজনক �মাণ, িনিষ� বা
িবপ�নক উপাদােনর �কৃিতর সােথ এবং অনসু�ােনর �ান বা িজিনেস এ� পাওয়া �যেত পাের এমন সে�েহর
িভি�েত অনসু�ােনর সুেযাগ এবং ব�াি� অবশ�ই যুি�স�ত হেত হেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

227। িনয়ি�ত পদাথ�/প�ারােফন�ািলয়া

সমস�া পদােথ�র ব�বহারেক �ীকৃিত �দওয়ার �েয়াজনীয়তা �ীকার কের
িডি��-ব�াপী িভি�েত

�বাড� �ীকার কের �য িনয়ি�ত পদােথ�র অপব�বহার পুেরা �ুল স�দােয়র জন� আইিন, শারীিরক এবং সামািজক
�ভাব সহ এক� ��তর সমস�া। এক� িশ�া �িত�ান িহসােব, িবদ�ালয়�িল িনয়ি�ত পদােথ�র অপব�বহার
�রােধ সেচ� থাকেব।

এই নীিতর উে�েশ�, িনয়ি�ত পদােথ�র মেধ� সম� িকছু অ�ভু� � থাকেব:

1. �ফডােরল এবং রা�ীয় আইন �ারা িনিষ� িনয়ি�ত পদাথ�।
2. �চহারার মেতা ওষুধ।
3. অ�ালেকাহলযু� পানীয়
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4. অ�ানাবিলক ��রেয়ড।
5. ওষুেধর সাম�ী।
6. �যেকােনা উ�ায়ী �াবক বা ইনেহল�া�, �যমন আঠােলা এবং অ�ােরাসল পেণ�র মেধ� সীমাব� নয়।
7. �য পদাথ��িল খাওয়ার সময় এক� শারীরব�ৃীয় �ভাব সৃি� কের যা রা� বা �ফডােরল আইন �ারা

সং�ািয়ত এক� িনয়ি�ত পদােথ�র �ভােবর অন�ুপ।
8. ��সি�পশন বা নন-��সি�পশন (ওভার-দ�-কাউ�ার) ওষুধ, �য�িলর জন� �বাড� নীিত অনসুাের �ুেল

ব�বহােরর অনমুিত �দওয়া হেয়েছ।

এই নীিতর উে�েশ�র জন�, �ভােবর অধীেন একজন িশ�াথ�র �ারা িনয়ি�ত পদােথ�র �য �কানও ব�বহার বা �হণ
অ�ভু� � থাকেব।

এই নীিতর উে�েশ�, �দখেত-সদশৃ ওষুেধর মেধ� �য �কানও বিড়, ক�াপসুল, ট�াবেলট, পাউডার, উি�েদর পদাথ� বা
অন�ান� আইেটম বা পদাথ� অ�ভু� � থাকেব যা এই নীিত �ারা িনিষ� এক� িনয়ি�ত পদােথ�র সােথ সাদশৃ�পূণ� বা
স�াব�ভােব ব�বহার করা হয় উপাদান এক� িনয়ি�ত পদাথ� িব�াস করেত অন�েদর �েরািচত করা.

�বাড� িশ�াথ�েদর �ুল চলাকালীন, �ুেলর স�ি�েত থাকাকালীন �য �কানও সমেয়, �ুল-��রকৃত কায�কলােপ,
এবং �ুেল এবং �ুেল যাতায়ােতর সময় কাটােনা সমেয় �য �কানও িনয়ি�ত পদােথ�র ব�বহার, ধারণ, িবতরণ এবং
�ভােবর অধীেন থাকা িনিষ� কের। �ুল-��র কায��ম �থেক এবং �থেক.

এই নীিতর ল�েনর ফেল �ুেলর িশ�াগত, পাঠ��ম বিহভূ� ত বা অ�াথেল�ক ��া�াম�িলেত পুনঃ�াপেনর শত�
িহসােব �বােড� র �াগ কাউে�িলং, পুনব�াসন, পরী�া বা অন�ান� ��া�াম�িলেত অংশ�হেণর �েয়াজন হেত পাের।

একজন �িতব�ী িশ�াথ�র ��ে�, যার জন� এক� মলূ�ায়ন মলুতুিব রেয়েছ এমন একজন িশ�াথ� সহ, �জলা রাজ�
এবং �ফডােরল আইন এবং �িবধান�িল �মেন চলার জন� �েয়াজনীয় সম� পদে�প �নেব, �ানীয় আইন
�েয়াগকারী সং�ার সােথ সমেঝাতা �ারেক বিণ�ত প�িত�িল এবং �বাড�  নীিত।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

229। ছা�

তহিবল সং�হ �বাড� �ীকার কের �য িশ�াথ�েদর কাছ �থেক তহিবল চাওয়া অবশ�ই সীিমত হেত হেব কারণ
বাধ�তামলূক উপি�িত আইন ছা�েক ব�ী দাতা কের �তােল এবং এই ধরেনর অনেুরাধ �ুেলর িশ�া কায��মেক
ব�াহত করেত পাের।

এই নীিতর উে�েশ�, ছা� তহিবল সং�েহর মেধ� অ�ভু� � থাকেব পণ� বা পিরেষবার িবিনমেয় ছা�েদর কাছ �থেক
অথ� সং�হ করা।

�বাড� �ুল ভবেন, �ুেলর স�ি�েত বা �ুল-��রকৃত �যেকান কায�কলােপ ব�ি�গত সুিবধার জন� ছাে�র অথ�
সং�হ িনিষ� কের।
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�জলা ছা�রা তহিবল সং�েহর কায��েমর জন� �ডার-টু-�ডার �সল পিরচালনা করেত বাধ� নয়।

অনেুমািদত �ুল সং�া�িলর �ারা অথ� সং�হ এবং িবদ�ালেয়র বাইেরর �ুল সং�া�িলর পে� ছা�েদর সং�হ
�ধুমা� সুপািরনেটনেড� �ারা অনেুমািদত হেত পাের।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� এই নীিত বা�বায়েনর জন� িনয়ম এবং �শাসিনক �িবধান �তির করেবন যা:

1. �যেকােনা �গা�ীর জন� এক বছের তহিবল সং�হকারীেদর সংখ�া সীিমত ক�ন।
2. অনেুরােধর অনেুমািদত প�িত�িল বণ�না ক�ন যা ছা� বা পৃ�েপাষকেদর উপর অযথা চাপ সৃি� কের

না।
3. অনেুরােধর জন� িব�াপেনর �কার এবং পিরমাণ সীিমত ক�ন।

িবি�ং ি�ি�পাল এই নীিত এবং �াসি�ক প�িত�িল �েত�ক ছা� সংগঠেন িবতরণ করেবন �য�িলেক তহিবল
চাওয়ার অনমুিত �দওয়া হেয়েছ৷

চাওয়া তহিবল নীিত 618 �ারা িনয়ি�ত হেব

৷ �েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ এই নীিত� স�ূণ��েপ �জলা ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব৷

233.

সাসেপনশন এবং বিহ�ার �বাড� �ীকার কের �য �ুল�িলর িশ�ামলূক ��া�াম �থেক বাদ �দওয়া, �িগতােদশ বা
বিহ�ােরর মাধ�েমই �হাক, সবেচেয় কেঠার অনেুমাদন যা একজন িশ�াথ�র উপর আেরাপ করা �যেত পাের এবং
�য� যথাযথ �ি�য়া ছাড়া আেরাপ করা যায় না। �বাড� সং�ািয়ত করেব এবং �কাশ করেব অপরােধর ধরন যা
�ুল �থেক বিহ�ােরর িদেক পিরচািলত করেব। �িতব�ী িশ�াথ�েদর �ভািবত কের বজ� ন �েযাজ� রাজ� এবং
�ফডােরল আইন এবং �িবধান �ারা িনয়ি�ত হেব।

�বাড� , যথাযথ �নািনর পর, একজন িশ�াথ�েক �েয়াজনীয় সমেয়র জন� �িগত বা বিহ�ার করেত পাের, অথবা
একজন িশ�াথ�েক �ায়ীভােব বিহ�ার করেত পাের।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

235। ছা� অিধকার এবং দািয়�

এই নীিত িনেদ� িশকা িনধ�ারণ কের যার �ারা আইন ও �িবধােনর সােথ সাম�স�পূণ�, ছা�েদর অিধকার এবং দািয়�
িনধ�ারণ করা হয়।
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�জলা ছা�েদর আচার-আচরণ ও িবতাড়েনর জন� যুি�স�ত িনয়ম-কাননু �িত�া করার �মতা ও দািয়� �বােড� র
রেয়েছ। একই সমেয়, �বােড� র নীিত ও �ুেলর িনয়ম অনযুায়ী �কােনা িশ�াথ�েক িশ�াগত কায��ম, যথাযথ
�ি�য়া, িনেদ� াষতার অনমুান, এবং �াধীন মত�কাশ ও �মলােমশা �থেক সমান আচরণ এবং সমান অ�াে�স �থেক
বি�ত করা হেব না।

বাইেরর সং�া, সং�া এবং ব�ি�েদর �ারা পিরচািলত সমী�া�িল ছা�েদর �শাসেনর আেগ সুপািরনেটনেডে�র
সুপািরেশর িভি�েত �বাড�  �ারা অনেুমািদত হেব৷

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

235.1 ছা� সমী�া

এই নীিতমালা আইন ও �িবধােনর সােথ সাম�স�পূণ� এবং �পনিসলভািনয়া �কােডর অধীেন অধ�ায় 4-এর উে�েশ�
সমী�া পিরচালনা এবং িবপণেনর উে�েশ� তথ� সং�হ ও ব�বহার সং�া� িনেদ� িশকা িনধ�ারণ কের।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

236.1 �মিক মলূ�ায়ন

�বাড� তার ছা�েদর এবং �ুল স�দােয়র �া��, িনরাপ�া এবং কল�াণ র�া করেত এবং িচি�ত ছা�েদর চািহদা
পূরেণর জন� সং�ান এবং সহায়তা �দােনর জন� �িত�িতব�। �বাড� এই নীিত �হণ কের ছা�েদর আচরণ
�মাকােবলার জন� যা ছা�, অন�ান� ছা�, �ুল কম�চারী, �ুল সুিবধা, স�দায় এবং অন�ান�েদর িনরাপ�ার জন�
�মিক িনেদ�শ করেত পাের।

�বাড� সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�েক, �ুেলর িনরাপ�া ও িনরাপ�া সম�য়কারীর সােথ পরামশ� কের,
এক� �মিক মলূ�ায়ন দল গঠন করেত এবং িশ�াথ�েদর মলূ�ায়ন ও হ�ে�প করার জন� প�িত �তির করার
িনেদ�শ �দয় যােদর আচরণ িশ�াথ�, অন�ান� িশ�াথ�েদর, �ুেলর িনরাপ�ার জন� �মিক িনেদ�শ করেত পাের।
কম�চারী, �ুল সুিবধা, স�দায় এবং অন�ান�।

আচরণগত পিরেষবা �দানকারী - এক� রাজ�, কাউি� বা �ানীয় আচরণগত �া�� পিরেষবা �দানকারী,
�াইিসস ই�ারেভনশন �স�ার বা সাইিকয়াি�ক হাসপাতাল অ�ভু� �, িক� সীমাব� নয়। শ�� এক�
�বসরকারী পিরেষবা �দানকারীেক অ�ভু� � কের যা এক� আচরণগত �া�� সং�া িহসােব কাজ করার জন� এক�
রাজ�, কাউি� বা �ানীয় সরকােরর সােথ চুি� কের।

প�পাত - এক� ব�ি� বা �গা�ী স�েক� আমােদর �য মেনাভাব বা িব�াস রেয়েছ যা সেচতন বা অবেচতনভােব
আমােদর �বাঝা, ি�য়া এবং িস�া�েক �ভািবত কের।
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�ত� ব�ব�াপনা পিরক�না - এক� ছাে�র জন� এক� পিরক�না �তির করা হেয়েছ যােক �মিক মলূ�ায়ন দেলর
কােছ উে�খ করা হয় যা এক� ছা�েক দেলর নজের এেনেছ এমন উে�গ�িল নিথভু� কের, �সইসােথ মলূ�ায়েনর
সময় সংগৃহীত তেথ�র উপর িভি� কের একজন িশ�াথ�র �েয়াজন হেত পাের এমন সং�ান এবং সমথ�ন .

�মিক মলূ�ায়ন - িশ�াথ�েদর মলূ�ায়ন এবং হ�ে�েপর জন� এক� তথ�-িভি�ক �ি�য়া যার আচরণ�িল
িশ�াথ�র অন�ান� ছা�, �ুেলর কম�চারী, �ুল সুিবধা, স�দায় বা অন�েদর িনরাপ�ার জন� �মিক িনেদ�শ করেত
পাের।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�, �ুেলর িনরাপ�া ও িনরাপ�া সম�য়েকর সােথ পরামশ� কের, একজন
ব�ি�েক �জলা �মিক মলূ�ায়ন দেল এবং/অথবা ব�ি�েক �জলার �িত� �ুল ভবেন এক� �মিক মলূ�ায়ন দেল
িনেয়াগ করেবন।[1]

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� �মিক মলূ�ায়ন দেলর জন� দেলর �নতা িহসােব দেলর একজন সদস�েক
মেনানীত করেবন।

�মিক মলূ�ায়ন দেল �ুেলর িনরাপ�া ও িনরাপ�া সম�য়কারী এবং �ুেলর �া�� িবষেয় দ�তাস�� ব�ি�েদর
অ�ভু� � থাকেব; কাউে�িলং, �ুল সাইেকালিজ বা সামািজক কাজ; িবেশষ িশ�া এবং �ুল �শাসন।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� �মিক মলূ�ায়ন �ি�য়ােক সমথ�ন করার জন� �শাসিনক �িবধান �তির এবং
�েয়াগ করেবন।

�িশ�ণ

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� িনি�ত করেবন �য �মিক মলূ�ায়ন দেলর সদস�েদর ব�ি�গত এবং/অথবা
�প �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ:[1]

1. �মিক মলূ�ায়ন দেলর সদস�েদর দািয়�।
2. �মিক সনা�করণ, িরেপা�� ং, মলূ�ায়ন, �িতি�য়া এবং হ�ে�েপর �ি�য়া।
3. জািতগত, সাং�ৃিতক বা অ�মতার প�পাত সনা� করা এবং এড়ােনা।
4. রাজ� এবং �ফডােরল আইন এবং �িবধান, এবং �বাড� নীিতর অধীেন �গাপনীয়তার

�েয়াজনীয়তা।[4][5][6][7][8]
5. যুব আ�হত�া সেচতনতা, �িতেরাধ এবং �িতি�য়া।
6. �মা-অবিহত প�া।
7. Safe2Say িকছু প�িত।[5]
8. মানিসক �া�� স�িক� ত �মিক মলূ�ায়ন, হ�ে�প, এবং সমথ�ন�িলর উপর PDE সেব�া�ম অনশুীলন।
9. রা�ীয় আইন �ারা �েয়াজনীয় অন�ান� মানিসক �া�� �িশ�ণ।

�েযাজ� আইন এবং �বাড� নীিত অনসুাের �পশাদার িশ�ার �েয়াজনীয়তা এবং কম�েদর জন� �ুল িনরাপ�া এবং
িনরাপ�া �িশ�েণর �েয়াজনীয়তার �িত �মিক মলূ�ায়ন দেলর �িশ�ণ জমা �দওয়া
হেব।[1][5][11][12][13][14]
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ছা�, িপতামাতা/অিভভাবক এবং কম�েদর জন� তথ�

�জলার ওেয়বসাইেট তথ� �পা� করার মাধ�েম, হ�া�বেুক �কাশ কের এবং অন�ান� উপযু� প�িতর মাধ�েম
�মিক মলূ�ায়ন দেলর অি�� ও উে�শ� স�েক� িশ�াথ�, কম�চারী এবং িপতামাতা/অিভভাবকেদর অবিহত
করেব।[1]

�মিক মলূ�ায়ন দল িশ�াথ�েদর জন� �মিক বা ঝঁুিকপূণ� আচরেণর �ীকৃিত স�িক� ত বয়স-উপযু� তথ� সাম�ী
সরবরাহ করেব যা ছা�, অন�ান� ছা�, �ুল কম�চারী, �ুল সুিবধা, স�দায় বা অন�েদর জন� �মিক হেত পাের
এবং কীভােব উে�েগর �িতেবদন করেত হেব। , Safe2Say Something ��া�াম এবং অন�ান� �জলা িরেপা�� ং
হটলাইন বা প�িত সহ। তথ�মলূক উপকরণ িপতামাতা/অিভভাবকেদর �ারা পয�ােলাচনার জন� উপল�
থাকেব।[1][9][3][15][16][17]

�মিক মলূ�ায়ন দল �ুেলর কম�চারীেদর জন� �মিক বা ঝঁুিকপূণ� আচরেণর �ীকৃিত স�িক� ত তথ�মলূক উপকরণ
সরবরাহ করেব যা িশ�াথ�, অন�ান� ছা�, �ুল কম�চারী, �ুল সুিবধা, স�দায় বা অন�েদর জন� �মিকর কারণ
হেত পাের এবং কীভােব উে�েগর �িতেবদন করেত হেব, সহ Safe2Say Something ��া�াম এবং অন�ান�
�জলা িরেপা�� ং হটলাইন বা প�িতর মাধ�েম। �ুেলর কম�চারীেদর তেথ�র মেধ� কম�েদর এক� তািলকা অ�ভু� �
থাকেব যারা �মিক মলূ�ায়ন দেল িনযু� হেয়েছন।[1][9][3][15][17]

িরেপা�� ং এবং সনা�করণ

�মিক মলূ�ায়ন দল নিথভু� করেব, মলূ�ায়ন করেব এবং ছা�েদর স�েক� �া� �িতেবদেনর জবাব �দেব যােদর
আচরণ ছা�, অন�ান� ছা�, �ুল কম�চারী, �ুল সুিবধা, স�দায় বা অন�েদর িনরাপ�ার জন� �মিক িনেদ�শ করেত
পাের।

��ট অ�ােসসেম� �ম Safe2Say Something Program এর মাধ�েম �া� িরেপােট� র মলূ�ায়ন এবং �িতি�য়া
জানােত সাহায� করেব যারা ছা�েদর িচি�ত কের যারা িনেজেদর বা অন�েদর জন� �মিক হেত পাের।[1][5]

�মিক মলূ�ায়ন দল �েযাজ� আইন এবং �বাড� নীিত অনসুাের িচি�ত ছা�েদর আ�-�িত বা আ�হত�ার ঝঁুিকর
কারণ বা সতক� তা সংেকত �দশ�েনর �িতেবদেনর মলূ�ায়ন এবং �িতি�য়া জানােত সহায়তা করেব।[1][9]

যখন �মিক মলূ�ায়ন দল �াথিমক িস�া� িনেয়েছ �য একজন িশ�াথ�র িরেপাট� করা আচরণ ছা�, অন�ান� ছা�,
�ুল কম�চারী, �ুল সুিবধা, স�দায় বা অন�েদর িনরাপ�ার জন� �মিক িনেদ�শ করেত পাের, তখন দল� অিবলে�
িন�িলিখত পদে�প�িল �হণ করেব:[ 1]

1. িরেপাট� করা �মিকর সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত এবং �ুল িনরাপ�া ও িনরাপ�া সম�য়কারীেক
অবিহত ক�ন।

2. িরেপাট� করা �মিকর িবষেয় িশ�াথ� �য �ুেল উপি�ত থােক তার িবি�ং ি�ি�পালেক অবিহত ক�ন,
িযিন িরেপাট�  করা �মিকর িবষেয় িশ�াথ�র িপতামাতা/অিভভাবকেক অবিহত করেবন।
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যখন এক� িরেপাট� করা ছাে�র আচরণ িনেদ�শ কের �য ছা� বা অন�েদর িনরাপ�ার জন� এক� আস� �মিক হেত
পাের, বা এক� জ�রী পিরি�িত হেত পাের, এক� �মিক মলূ�ায়ন দেলর সদস� অিবলে� ব�ব�া �নেব, যার মেধ�
যথাযথ আইন �েয়াগকারী সং�া এবং �ুেল অিবলে� িরেপাট�  করা অ�ভু� � থাকেত পাের �শাসন।[1][18][5][19]

�যখােন �মিক মলূ�ায়ন দেলর সদেস�র সে�হ করার যুি�স�ত কারণ রেয়েছ �য িরেপাট� করা পিরি�িত িনেদ�শ
কের �য একজন িশ�াথ� িশ� িনয�াতেনর িশকার হেত পাের, সদস� আইন এবং �বাড� নীিত অনসুাের সে�হভাজন
িশ� িনয�াতেনর এক� �িতেবদন �তির করেবন।[1][20 [২১]

তদ� এবং মলূ�ায়ন

তদ�, মলূ�ায়ন এবং �মিক �িতেবদেনর �িতি�য়া জানােত, �মিক মলূ�ায়ন দল এক� িনধ�ারণ করেব �য
�িতেবদন� �িতেবদেনর িবষয়ব� এবং আইন, �িবধােনর �েয়াজনীয়তার উপর িভি� কের এক বা একািধক
িনিদ�� �বাড� নীিত বা �শাসিনক �িবধােনর অধীেন সে�াধন করা উিচত িকনা। এবং �বাড� নীিত, সহ, িক�
সীমাব� নয়, জিড়ত িরেপাট� :

1. �বষম�/িশেরানাম IX �যৗন হয়রািন।[3][15]
2. ��ািম/সাইবার বিুলং।[17]
3. আ�হত�া সেচতনতা, �িতেরাধ এবং �িতি�য়া।
4. হ�ািজং।
5. �ড�ং সিহংসতা.

�মিক মলূ�ায়ন দেলর সদস�রা �িশ�ণ এবং �িতি�ত প�িত অনসুাের িরেপাট� করা ছা� আচরেণর এক�
মলূ�ায়েন িনেয়ািজত থাকেব যা �মিক িনেদ�শ করেত পাের। এই �ি�য়ার মেধ� অ�ভু� � থাকেত পাের, িক� এেত
সীমাব� নয়:

1. িরেপাট� করা �মিকর িবষয়(�িল) স�িক� ত ছা�, অন�ান� ছা�, কম�, িপতামাতা/অিভভাবক বা অন�েদর
সা�াৎকার �নওয়া।

2. �িতেবদেনর িবষয়(�িল) স�িক� ত িবদ�মান একােডিমক, �া�� এবং শ�ৃলা সং�া� �রকড� এবং
অ�াসাইনেম��িল যথাযথভােব পয�ােলাচনা করা।

3. �েযাজ� আইন, �িবধান এবং �বাড� নীিত অনসুাের �েযাজ� িহসােব �ুল স�ি�র লকার, ��ােরজ ��স
এবং অন�ান� স�ি�র অনসু�ান পিরচালনা করা।[23]

4. আইন, �িবধান এবং �বাড� নীিত অনসুাের িরেপােট� র িবষয়(�িল) স�েক� অিতির� তেথ�র জন� অনেুরাধ
করার জন� আইন �েয়াগকারী সং�ার সােথ সম�য় কের, বা আইন �েয়াগকারী, িকেশার �েবশন, বা
স�দায় সং�া�িলর সােথ �যাগােযাগ কের সামািজক িমিডয়া সাইট�িলর মেতা বাইেরর সং�ান�িল
পরী�া করা৷

5. �যখােন উপযু�, িরেপােট� র িবষয়ব� মলূ�ায়ন এবং/অথবা �মাকােবলা করার জন� উপযু� দলেক ডাকা,
�যমন Individualized Education Program (IEP) দল, �সকশন 504 �ম, আচরণ সহায়তা দল,
ছা� সহায়তা ��া�াম দল, বা অন�ান�। [4][24][25][26][27][28]
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�মিক মলূ�ায়ন দল� �জলার সমেঝাতা �ারক অনসুাের প�িত�িল �াপন এবং বা�বায়ন করেব, এমন
পিরি�িতেত �মাকােবলা করেত �যখােন িরেপাট� করা �মিকর তদ� যথাযথ আইন �েয়াগকারী সং�ার কােছ
হ�া�র করা হেব৷[18][19]

�মিক মলূ�ায়ন দল অনেুরাধ করেত পাের �য কাউি� এেজি� বা িকেশার �েবশন িবভােগর সােথ পরামশ� কের
এবং �সই িশ�াথ�েক মলূ�ায়েন সহেযািগতা করেত পাের িযিন �মিকর িবষেয় �াথিমক সংকে�র িবষয়।[1]

যখন একজন িশ�াথ�র আচরেণর মলূ�ায়ন িনধ�ারণ কের �য এ� িশ�াথ�, অন�ান� িশ�াথ�, �ুেলর কম�চারী, �ুল
সুিবধা, স�দায় বা অন�েদর জন� �মিক নয়, তখন �মিক মলূ�ায়ন দল মলূ�ায়ন� নিথভু� করেব এবং
িশ�াথ�েক অন�ান� উপযু� সং�ান�িলেত পাঠােত পাের �যমন এক� িশ� অধ�য়ন দল (যােক আপার ডািব�েত
�ুেড� সােপাট� �ম (SST) বলা হয়), �ুেড� অ�ািসসট�া� ��া�াম �ম, এক� IEP বা �সকশন 504 �ম বা
অন�ান� �জলা সহায়তা এবং পিরেষবা।

�িতি�য়া এবং হ�ে�প

�মিক মলূ�ায়ন দল� ছা�, অন�ান� ছা�, �ুেলর কম�চারী, �ুল সুিবধা, স�দায় বা অন�েদর জন� �মিক িহসােব
িচি�ত এবং মলূ�ায়ন করা �িত� িশ�াথ�র জন� এক� �ত� ব�ব�াপনা পিরক�না �তির করেব। পিরক�না�েত
দেলর �মিকর মলূ�ায়ন এবং �মিকর �মাকািবলার জন� সুপািরশ�িল নিথভু� করা উিচত, মলূ�ায়েনর সময়
সংগৃহীত তথ� এবং �িতি�য়া এবং হ�ে�েপর জন� সুপািরশ�িল সহ।

িশ�াথ�র িপতামাতা/অিভভাবকেক িব�ি� �দওয়ার পর, �মিক মলূ�ায়ন দল িশ�াথ�েক এক� উপযু� ��া�ােম
�রফার করেত পাের বা �েযাজ� �বাড� নীিত অনসুাের িরেপাট� করা পিরি�িত �মাকােবলার জন� পদে�প িনেত
পাের, যার মেধ� অ�ভু� � থাকেত পাের তেব এেত সীমাব� নয়:[1]

1. ক ছা� সহায়তা ��া�ােমর �রফােরল।
2. উপযু� আইন �েয়াগকারী সং�ার এক� �রফােরল।[18][5][19]
3. �েযাজ� আইন এবং �বাড� নীিত অনসুাের, এক� ধারা 504 পিরেষবা চুি�র �েয়াজেন বা এক� �ত�

িশ�া ��া�াম (IEP) এর মাধ�েম িবেশষ িশ�া পিরেষবার �েয়াজেনর জন� ছা�� একজন �যাগ� িশ�াথ�
িকনা তা িনধ�ারণ করার জন� এক� উপযু� মলূ�ায়ন। [২৫] [২৮]

4. ছাে�র IEP এবং/অথবা ইিতবাচক আচরণ সহায়তা পিরক�না পয�ােলাচনা এবং সে�াধন করার জন�
ছাে�র IEP �েমর কােছ এক� �রফােরল৷ এ� অ�ভু� � হেত পাের, তেব �েযাজ� আইন, �িবধান এবং
�বাড�  নীিত অনসুাের এক� �কাশ সংক� বা কায�করী আচরণগত মলূ�ায়ন এর মেধ�ই সীমাব� নয়।

5. ছাে�র ধারা 504 পিরেষবা চুি� এবং/অথবা ইিতবাচক আচরণ সমথ�ন পিরক�না পয�ােলাচনা এবং
সে�াধন করার জন� ছাে�র �সকশন 504 �েমর কােছ এক� �রফােরল৷[24]

6. পূেব� িপতামাতার স�িত সহ, এক� আচরণগত পিরেষবা �দানকারী, �া��েসবা �দানকারী বা কাউি�
সং�ার কােছ এক� �রফােরল।

7. �েযাজ� শ�ৃলা নীিত এবং ছা� চিরে�র �কাড অনসুাের আচরণ সে�াধন করা।[30][31][32][33]
8. �মিক মলূ�ায়ন দল, এক� �ুেড� সােপাট� �ম, �ুেড� অ�ািসসট�া� ��া�াম �ম বা অন�ান� উপযু�

�ুল কম�েদর �ারা িশ�াথ�র চলমান পয�েব�ণ।
9. িরেপাট�  করা �মিক �ারা িচি�ত �কােনা স�াব� লে��র িনরাপ�া �মাকােবলা করার পদে�প �নওয়া।

08.01.2022 42



িনরাপদ �ুেলর ঘটনা িরেপা�� ং -

শে�র ঘটনা অথ� সিহংসতার এক� ঘটনা জিড়ত এক� উদাহরণ; এক� অে�র দখল; �পনিসলভািনয়া িনয়ি�ত
পদাথ�, �াগ, িডভাইস এবং �সাধনী আইেন সং�ািয়ত িহসােব এক� িনয়ি�ত পদাথ� বা �াগ প�ারাফারনািলয়ার
দখল, ব�বহার বা িব�য়; অ�ালেকাহল বা তামােকর দখল, ব�বহার বা িব�য়; বা আচরণ যা �সফ �ুল অ�াে�র
অধীেন তািলকাভু� এক� অপরাধ।[19][35][36][37]

িরেপাট� করার �েয়াজনীয়তা অনসুাের যখন এক� িরেপাট� করা �মিকও �সফ �ুল অ�াে�র অধীেন �কানও ঘটনার
সং�া পূরণ কের, তখন সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� অিবলে� �েয়াজনীয় ঘটনা�িল িরেপাট� করেবন, যিদ
পূেব� �জলা কম�েদর �ারা িরেপাট� করা না হয়, এবং িশ�াথ�েদর �ারা সংঘ�ত িবচ�ণ ঘটনা�িল িরেপাট� করেত
পাের �ুেলর স�ি�, �ুল-��র করা �কানও কায�কলােপ বা �ুল বা �ুল-��র করা কায�কলাপ �থেক বা �ুেলর
স�ি�র উপর এখিতয়ার রেয়েছ এমন �ানীয় পুিলশ িবভােগ যাতায়াত �দানকারী যানবাহেন, রা�ীয় আইন এবং
�িবধান অনযুায়ী, প�িত�িল �সট করা হেয়েছ। �ানীয় আইন �েয়াগকারী এবং �বাড� নীিতর সােথ সমেঝাতা
�ারেক।[19][30][35][36][38][39][40]

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� িপতামাতা/অিভভাবকেক, যিদ �জলা কম�েদর �ারা পূেব� অবিহত না করা
হয়, �ুল স�ি�েত, �ুল-��রকৃত ি�য়াকলােপ বা �ুল বা �ুেল যাতায়াত সরবরাহকারী �কানও যানবাহেন
সরাসির জিড়ত �কানও িশ�াথ�র িবষেয় অবিহত করেবন। -��র করা কায�কলাপ, িযিন একজন িশকার বা
সে�হভাজন, অিবলে�, যত তাড়াতািড় স�ব। সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� িপতামাতা/অিভভাবকেক
জানােবন �য �ুেলর স�ি�র উপর এখিতয়ার রেয়েছ এমন �ানীয় পুিলশ িবভাগেক ঘটনা� জানােনা হেয়েছ বা
করা �যেত পাের। সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� িপতামাতা/অিভভাবেকর কােছ �পৗঁছােনার �েচ�া নিথভু�
করেবন।[19][36][41]

�িতব�ী ছা�-

�কােনা �িতব�ী িশ�াথ�র �ারা সংঘ�ত �কােনা ঘটনা িরেপাট� করার সময় বা �কােনা �িতব�ী িশ�াথ�েক
�কােনা আইন �েয়াগকারী সং�ার কােছ �রফার করার সময়, �জলা রাজ� এবং �ফডােরল আইন ও �িবধান �ারা
�েয়াজনীয় তথ� সরবরাহ করেব এবং িনি�ত করেব �য িবেশষ িশ�া এবং শ�ৃলা সং�া� �রকেড� র কিপ ছা�েদর
এই কতৃ� প� �ারা িবেবচনার জন� ��রণ করা হয়. িশ�াথ�র িবেশষ িশ�া এবং শ�ৃলা সং�া� �রকেড� র অনিুলিপ
��রণ করার সময় �জলা পািরবািরক িশ�াগত অিধকার এবং �গাপনীয়তা আইেনর সােথ স�িত িনি�ত
করেব।[6][8][42][43][44][45]

মিনটিরং এবং ম�ােনজেম�

যিদ একজন িশ�াথ�র এক� �ত� ব�ব�াপনা পিরক�না থােক, তাহেল �মিক মলূ�ায়ন দল� �ত� ব�ব�াপনা
পিরক�না পয�েব�ণ করেব এবং �েয়াজনীয় সহায়তা এবং ফেলা-আপ মলূ�ায়ন �দােনর জন� মেনানীত দল বা
সং�ােনর সােথ সম�য় করেব। ফেলা-আপ মলূ�ায়ন, �রফােরল, পুনঃ�েবেশর পিরক�না এবং অন�ান� সহায়তা�িল
িশ�াথ�র �ত� ব�ব�াপনা পিরক�নার অংশ িহসােব নিথভু� করা হেব।
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�মিক মলূ�ায়ন দল, অন�ান� উপযু� দল এবং সহায়তার সােথ সম�য় কের, কখন ছাে�র �ত� ব�ব�াপনা
পিরক�নার �মিক(�িল) �মাকােবলার জন� আর �েয়াজন হেব না তা িনধ�ারণ করেব এবং �েযাজ� আইন, �িবধান
এবং �বাড�  নীিত অনসুাের উপযু� তথ� �ানা�র করেত পাের। [4][9][6][8][24][25]

�রকড�  অ�াে�স এবং �গাপনীয়তা

তােদর দািয়� পালন করার জন� এবং িশ�াথ�েদর সময়মত মলূ�ায়ন এবং হ�ে�েপর সুিবধােথ� যােদর আচরণ
�মিকর ইি�ত িদেত পাের, �মিক মলূ�ায়ন দল �েযাজ� আইন ও �িবধােনর অধীেন অনেুমািদত মা�ায় িন�িলিখত
ছা�েদর তথ� অ�াে�স করেত পারেব:[1]

1. িশ�াথ� �া�� �রকড� ।
2. পূেব�র �ুেলর শ�ৃলা সং�া� �রকড� ।[6][8][48]
3. �েযাজ� আইন এবং �িবধােনর অধীেন িবচার সং�া� �রকড� ।[48][49][50][51][52][53]
4. পূেব�র আচরণগত বা মানিসক �াে��র �রকড� বা মন�াি�ক মলূ�ায়ন বা �ীিনং িডি�� �ারা

র�ণােব�ণ করা।
5. অন�ান� �রকড� বা তথ� যা �মিকর মলূ�ায়ন বা িচিক�সা বা �রফােরল িবক��িল িনধ�ারেণর জন�

�াসি�ক হেত পাের �য�িল �জলা �ারা র�ণােব�ণ করা হয়।

�মিক মলূ�ায়ন দল আইন অনসুাের দেলর দািয়� পালেন �া� সম� তথ� বা �রকড� ব�বহার করেব �মিক মলূ�ায়ন
বা �মিকর �ভাব সুপািরশ করেত। দেলর সদস�রা �া� �কােনা �রকড� বা তথ� পুনঃ�কাশ করেব না বা অন�থায়
আইন অনযুায়ী দলেক �য উে�েশ� �কাশ করা হেয়িছল তার বাইের �কােনা িশ�াথ�র �কােনা �রকড� ব�বহার
করেব না।[1]

�মিক মলূ�ায়ন দল �গাপনীয়তা বজায় রাখেব এবং �েযাজ� আইন, �িবধান, �বাড� নীিত, ছা� �রকড� পিরক�না
এবং �জলার আইিন ও তদ�মলূক বাধ�বাধকতা অনসুাের সম� ছা� �রকড� পিরচালনা করেব।[4][9][6][7][8]
[17][42][44][48][54]

��ট অ�ােসসেম� সদস� যােদর অন�ান� অ�াসাইনেম� এবং ভূিমকার জন� আইন অনসুাের িনিদ�� ছা�
�যাগােযােগর �গাপনীয়তা �েয়াজন, িনি�ত করেত হেব �য সম� �গাপনীয় �যাগােযাগ এবং তথ� �েযাজ� আইন,
�িবধান, �বাড�  নীিত এবং �শাসিনক �িবধান অনযুায়ী সে�াধন করা হেয়েছ।[7][55] [৫৬][৫৭][৫৮]

বািষ�ক �বাড�  িরেপাট�

�মিক মলূ�ায়ন দল সুপািরনেটনেড�েক �েয়াজনীয় তথ� সরবরাহ করেব, �ুেলর িনরাপ�া ও িনরাপ�া সম�য়েকর
সােথ পরামশ� কের, বািষ�ক িবকাশ এবং �বােড� র কােছ উপ�াপন করেত, এক� িনব�াহী অিধেবশেন, �মিক
মলূ�ায়েনর জন� �জলার প�িতর �পেরখা িদেয় এক� �িতেবদন, যার অ�ভু� � থাকেব :[1]

1. যাচাইকরণ �য �জলার �মিক মলূ�ায়ন দল এবং �ি�য়া �েযাজ� আইন ও �িবধান �মেন চেল।
2. �জলায় িনধ�ািরত �মিক মলূ�ায়ন দেলর সংখ�া এবং তােদর গঠন।
3. �সই বছর মলূ�ায়ন করা �মিকর �মাট সংখ�া।
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4. বাইেরর আইন �েয়াগকারী সং�া, িকেশার �েবশন এবং আচরণগত পিরেষবা �দানকারীেদর সােথ
িমথি�য়া�িলর এক� সারাংশ।

5. �জলার �মিক মলূ�ায়ন দেলর(�িল) অপােরশেনর এক� মলূ�ায়ন।
6. �জলার �মিক মলূ�ায়ন �ি�য়ার উ�িতর জন� সুপািরশ।
7. সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�র �ারা �েয়াজনীয় �কােনা অিতির� তথ�।

বািষ�ক �মিক মলূ�ায়ন িরেপাট� �জলা িনরাপ�া এবং িনরাপ�া অনশুীলেনর উপর �ুল িনরাপ�া এবং িনরাপ�া
সম�য়কারী �ারা �বােড� র বািষ�ক �িতেবদেনর অংশ িহসােব উপ�াপন করা হেব।[1][18]

�মিক মলূ�ায়ন দেলর তথ� আইন ও �িবধােনর সােথ স�িতর যাচাইকরণ, �জলায় িনধ�ািরত �মিক মলূ�ায়ন দেলর
সংখ�া এবং তােদর গঠন, �সই বছর মলূ�ায়ন করা �মিকর �মাট সংখ�া এবং সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি�র
�েয়াজনীয় অিতির� তথ� অ�ভু� � করা হেব। রােজ�র �ুল িনরাপ�া ও িনরাপ�া কিম�র কােছ জমা �দওয়া
�জলা িনরাপ�া এবং িনরাপ�া অনশুীলেনর উপর �ুল িনরাপ�া ও িনরাপ�া সম�য়েকর বািষ�ক
�িতেবদেন।[1][18][59]

237.

ইেলক�িনক কিমউিনেকশন িডভাইস �ুল িডের�রস �বাড� �ুেলর িদেন ইেলক�িনক কিমউিনেকশন িডভাইেসর
স�ক ব�বহার সং�ািয়ত করার ��� িনধ�ারণ কেরেছ।

ইেলক�িনক কিমউিনেকশন িডভাইস - ভেয়স, �ডটা, �ট�ট এবং/অথবা �নিভেগশন �মতা সহ �যাগােযাগ
িডভাইস যা ই�ারেনট অ�াে�স করেত, �টিলেফান কল, পাঠ� বাত� া, ইেমল বাত� া, তা��িণক বাত� া, িভিডও
�যাগােযাগ (�যমন iChat এবং �াইপ) ��রণ করেত স�ম শ� �ি�য়াকরণ এবং অন�ান� কি�উটার এবং
অনলাইন অ�াি�েকশন (অ�াপস) এবং অব�ােনর তথ� �দান কের। িডভাইস�িল ইেলক�িনকভােব �যাগােযাগ,
��রণ, �হণ, সংর�ণ, �রকিড� ং, পুন��পাদন এবং/অথবা তথ� এবং �ডটা �দশ�ন করেত স�ম।

ইেলক�িনক �যাগােযাগ িডভাইেসর উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ �াট� েফান (আইেফান, ��াকেবির, ইত�ািদ),
�সললুার �ফান, �মাবাইল �ফান (�রকিড� ং এবং/অথবা ক�ােমরা/িভিডও এবং অন�ান� �মতা এবং কনিফগােরশন
সহ); ঐিতহ�গত �টিলেফান; �পজার ��াবাল পিজশন িসে�ম (িজিপএস) য�; কি�উটার; �পােট� বল �গম ইউিনট;
�ািফক ক�াল�েলটর; MP3, স�ীত এবং �মিডেকল ��য়ার; িপিডএ; িডিজটাল ক�ােমরা; ট�াবেলট এবং ল�াপটপ
কি�উটার; এবং অন�ান� অন�ুপ িডভাইস। ইেলক�িনক �যাগােযাগ িডভাইস�িলেক অন�ান� �কাশনা এবং
�জলা নীিতেত ইেলক�িনক িডভাইস িহসােবও উে�খ করা �যেত পাের।

ইেলক�িনক কিমউিনেকশন িডভাইস�িল এমন িডভাইসও হেত পাের �য�িল �টিলেফান �যাগােযাগ ��রণ করেত
স�ম নয় (�যমন আইপ�াড, �রিডও), ই�ারেনট
অ�াে�স �নই, �লজার এবং/অথবা রাডার �যাগােযাগ িডভাইস।

ব�ি�গত ইেলক�িনক কিমউিনেকশন িডভাইস - ইেলক�িনক কিমউিনেকশন িডভাইস যা ছাে�র মািলকানাধীন।
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�ুল িদন - �শষ িনয়িমত িনধ�ািরত �ুল সময়কােলর উপসংহাের িশ�া পাঠ��েমর সূচনা।

িনেদ�শমলূক সময় - �য সমেয় িশ�াথ�রা একজন �জলা কম�চারীর ত�াবধােন থােক, যার মেধ� রেয়েছ িক� এেত
সীমাব� নয়: সামািজক অধ�য়ন, িব�ান, ভাষা কলা, গিণত, ইউিনফাইড আট� স, �ানীয় ও রা�ীয় মলূ�ায়ন,
সমােবশ এবং �হাম�েম ��িণকে�র িনেদ�শনা।

আপার ডািব� �ুল িডি�� িশ�াগত মলূ� সং�ািয়ত করার অিধকার সংর�ণ কের এবং বত� মােন উপল� �যেকান
ইেলক�িনক িডভাইেসর দখল বা ব�বহাের িবিধিনেষধ বা িনেষধা�া আেরাপ করার অিধকার রােখ, অথবা �য�
ভিবষ�েত উপল� হেত পাের, এই নীিতেত বলা �হাক বা না �হাক।

এই নীিত, অন�ান� �জলা নীিত, �িবধােনর িনয়ম, এবং প�িত, ISP শত� াবলী এবং �ানীয়, রাজ� এবং �ফডােরল
আইন �মেন চলার সময় �জলার ছা�েদর �ারা ব�ি�গত ইেলক�িনক �যাগােযাগ িডভাইস সহ ইেলক�িনক
�যাগােযােগর িডভাইেসর দখেলর অনমুিত রেয়েছ৷

ইেলক�িনক �যাগােযাগ যে�র ব�বহার, যার মেধ� ব�ি�গত ইেলক�িনক �যাগােযাগ য� সহ, �জলার িশ�াথ�েদর
িনেদ� েশর সময় িনিষ� করা হেয়েছ।

ইেলক�িনক কিমউিনেকশন িডভাইেসর ব�বহার, ব�ি�গত ইেলক�িনক কিমউিনেকশন িডভাইস সহ, িডি��
ছা�েদর িনেদ� েশর সময় ব�তীত অন� সমেয়, যখন এই নীিত, অন�ান� �জলার নীিত, �িবধােনর িনয়ম, এবং
প�িত, ISP শত� াবলী এবং �ানীয়, রাজ� এবং �ফডােরল আইন অনেুমািদত।

�কােনা িশ�াথ�র �ারা �ুেল আনা ব�ি�গত ইেলক�িনক �যাগােযাগ িডভাইস চুির, �িত, �িত, অপব�বহার বা
অননেুমািদত ব�বহােরর জন� �জলা দায়ী থাকেব না।

�ুল, �ুল ইেভে� বা �জলা স�ি�েত আনা ব�ি�গত ইেলক�িনক �যাগােযাগ িডভাইেসর িনরাপ�ার জন�
িশ�াথ�রা ব�ি�গতভােব এবং এককভােব দায়ী। িশ�াথ�েদর ব�ি�গত ইেলক�িনক �যাগােযাগ সীমাব�,
পয�েব�ণ বা িনয়�েণর জন� �জলা দায়ী নয়; যাইেহাক, এ� করার অিধকার সংর�ণ কের।

যিদ ব�ি�গত ইেলক�িনক কিমউিনেকশন িডভাইস�িল অ-মািলকেদর কাছ �থেক ধার করা বা ধার করা হয়
এবং/অথবা অপব�বহার করা হয়, ব�ি�গত ইেলক�িনক �যাগােযাগ িডভাইেসর মািলকরা অ-মািলেকর সােথ
�যৗথভােব দায়ী হেত পাের অপব�বহার এবং/অথবা �জলা নীিত, �িবধান ল�েনর জন�, িনয়ম বা প�িত।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

246. �ুল ওেয়ে�নস

আপার ডািব� �ুল িডি�� �ীকার কের �য ছা�েদর সু�তা এবং স�ক পুি� ছা�েদর শারীিরক সু�তা, বিৃ�, িবকাশ
এবং �শখার ��িতর সােথ স�িক� ত। �বাড� এমন এক� �ুল পিরেবশ �দােনর জন� �িত�িতব� যা সীমাব�
নয়, তেব িন�িলিখত�িল সহ: িশ�াথ�েদর সু�তা, স�ক পুি�, পুি� িশ�া এবং �চার, িনয়িমত শারীিরক
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কায�কলাপ, এবং �মাট িশ�ার অিভ�তার অংশ িহসােব সামািজক ও মানিসক সু�তা। এক� �া��কর �ুল
পিরেবেশ, িশ�াথ�রা ইিতবাচক খাদ�তািলকা এবং জীবনধারা অনশুীলন স�েক� িশখেব এবং অংশ�হণ করেব যা
িশ�াথ�েদর অজ� নেক উ�ত করেত পাের।

�বাড� িনযু� ওেয়লেনস কিম�র সুপািরেশর িভি�েত এবং �ফডােরল এবং রা�ীয় আইন ও �িবধােনর িভি�েত এই
নীিত �হণ কের।

সকল িশ�াথ�র �া�� ও ম�ল িনি�ত করার জন�, �বাড�  �িত�া কের �য �জলা িশ�াথ�েদর �দান করেব:

1. �ফডােরল এবং রােজ�র �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ� এক� ব�াপক পুি� ��া�াম।
2. �িতি�ত পুি� িনেদ� িশকা পূরণ কের এমন খাবার এবং পানীয়�িলেত যুি�স�ত মেূল� অ�াে�স।
3. শারীিরক িশ�ার �কাস� এবং �ুল িদেনর সময় িবকােশর জন� উপযু� শারীিরক কায�কলােপর সুেযাগ।
4. কাির�লাম এবং ��া�াম যা ছা�েদর স�ক পুি� এবং আজীবন শারীিরক কায�কলাপ স�েক� িশি�ত

করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ, ��ট �বাড� অফ এডুেকশন কাির�লাম �িবধান এবং একােডিমক মান
অনযুায়ী।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

247. হ�ািজং

এই নীিতর উে�শ� হল ছা� এবং কম�েদর জন� এক� িনরাপদ, ইিতবাচক পিরেবশ বজায় রাখা যা হ�ািজং �থেক
ম�ু। �য �কােনা ধরেনর �হিজং কায��ম �জলার িশ�াগত লে��র সােথ অস�িতপূণ� এবং সব�দা িনিষ�।

এই নীিতর উে�শ��িলর জন� হ�ািজংেক সং�ািয়ত করা হয় এমন �কানও কায�কলাপ যা �বপেরায়াভােব বা
ই�াকৃতভােব �কানও িশ�াথ�র মানিসক �া��, শারীিরক �া�� বা সুর�ােক িবপ� কের বা ই�াকৃতভােব �ংস
কের বা সরকারী বা ব�ি�গত স�ি� অপসারেণর জন� দী�া বা সদস�তা বা এর সােথ যু� হওয়ার উে�েশ�।
�বাড�  কতৃ� ক �ীকৃত �িত�ান।

শারীিরক �া��েক িবপ� করার মেধ� অ�ভু� � থাকেব িক� শারীিরক �কৃিতর �য �কােনা বব�রতা, �যমন চাবকু
মারার মেধ� সীমাব� থাকেব না; মারধর ��াি�ং �জারপূব�ক ক�ািলসেথিন�; উপাদােনর এ�েপাজার; �কােনা
খাদ�, অ�ালেকাহলযু� পানীয়, �াগ বা িনয়ি�ত পদােথ�র �জারপূব�ক �সবন; বা অন�ান� �জারপূব�ক শারীিরক
কায�কলাপ যা ব�ি�র শারীিরক �া�� বা িনরাপ�ার উপর িব�প �ভাব �ফলেত পাের।

মানিসক �া��েক িবপ� করার মেধ� এমন �কােনা কায�কলাপ অ�ভু� � থাকেব যা একজন ব�ি�েক চরম মানিসক
চােপর স�ুখীন করেব, �যমন দীঘ��ায়ী ঘুেমর ব�না, সামািজক �যাগােযাগ �থেক �জারপূব�ক বজ� ন, �জারপূব�ক
আচরণ যা চরম িব�ত হেত পাের, বা অন� �কােনা �জারপূব�ক কায�কলাপ যা �িত�লভােব �ভািবত করেত পাের
মানিসক �া�� বা ব�ি�র ময�াদা।
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�যেকান হ�ািজং কায�কলাপ, তা একজন ব�ি� বা এক� �গা�ীর �ারা �হাক, এক� �জারপূব�ক কায�কলাপ বেল ধের
�নওয়া হেব, এমনিক যিদ একজন ছা� ���ায় অংশ�হণ কের।

�বাড� �কােনা �ুল-��র ছা� কায�কলােপর অংশ িহসােব, সূচনা বা হয়রািনর �কােনা �কারেক �মা কের না, যা
হ�ািজং নােম পিরিচত। �কান ছা�, �িশ�ক, পৃ�েপাষক, ���ােসবক বা �জলা কম�চারী �কান হ�ািজং কায�কলােপর
পিরক�না, িনেদ�শ, উৎসাহ, সহায়তা বা িনেয়ািজত করেব না।

�বাড� িনেদ�শ �দয় �য �কান �শাসক, �িশ�ক, পৃ�েপাষক, ���ােসবক বা �জলা কম�চারী �কান �কার হ�ািজংেয়র
অনমুিত, �মা বা সহ� করেবন না। িডি�� হ�ািজংেয়র সম� অিভেযাগ তদ� করেব এবং এই নীিত ল�নকারী
�যেকান ব�ি�েক উপযু� শ�ৃলা পিরচালনা করেব।

�বাড� এমন ছা�েদর উৎসািহত কের যারা হ�ািজং এর িশকার হেয়েছ তােদর িবি�ং ি�ি�পালেক অিবলে� এই
ধরেনর ঘটনা জানােত।

িডি�� অ�াডিমিনে�টররা অিবলে� হ�ািজংেয়র সম� অিভেযাগ তদ� করেব এবং এই নীিত ল�নকারী �য
�কানও ব�ি�েক উপযু� শ�ৃলা পিরচালনা করেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

249. ��ািম/সাইবার বিুলং

�বাড� �জলার িশ�াথ�েদর জন� এক� িনরাপদ, ইিতবাচক িশ�ার পিরেবশ �দােনর জন� �িত�িতব�। �বাড�
�ীকার কের �য ধমকােনা ভয় এবং ভীিতর পিরেবশ �তির কের, িশ�াথ�েদর িশ�ার জন� �েয়াজনীয় িনরাপদ
পিরেবশ �থেক িবরত থােক এবং আরও ��তর সিহংসতার িদেক িনেয় �যেত পাের।

তাই, �বাড�  �জলা ছা�েদর �ারা ধমকােনা িনিষ� কের।

বিুলং মােন ই�াকৃত ইেলক�িনক, িলিখত, �মৗিখক বা শারীিরক ি�য়াকলাপ বা অন� ছা� বা ছা�েদর িনেদ� িশত
ি�য়াকলাপ, যা �ুেলর পিরেবেশ এবং/অথবা �ুেলর বাইের ঘেট থােক, যা ��তর, অিবরাম বা ব�াপক এবং
করার �ভাব রেয়েছ িন�িলিখত�িলর �য �কানও এক�:

1. একজন িশ�াথ�র িশ�ার সােথ উে�খেযাগ� হ�ে�প।
2. �মিকর পিরেবশ সৃি�।
3. িবদ�ালেয়র সুশ�ৃল কায��েমর যেথ� ব�াঘাত। বিুলং, এই নীিতেত সং�ািয়ত িহসােব, সাইবার বিুলং

অ�ভু� �।

�ুল �স�ং মােন �ুেল, �ুেলর মােঠ, �ুেলর যানবাহেন, এক� িনিদ�� বাস �েপ বা �ুল �ারা �নসর করা,
ত�াবধােন বা অনেুমািদত �য �কানও কায�কলােপ।
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�বাড�  �জলা ছা�েদর �ারা সকল �কার উ�পীড়ন িনিষ� কের।

�বাড� এমন ছা�েদর উ�সািহত কের যারা এই ধরেনর ঘটনা�িলেক িবি�ং ি�ি�পাল বা মেনানীতেদর কােছ
অিবলে� িরেপাট�  করেত হয়।

�বাড� িনেদ�শ �দয় �য উ�পীড়েনর অিভেযাগ�িল অিবলে� তদ� করা হেব, এবং অিভেযাগ�িল যাচাই করা হেল
সংেশাধনমলূক ব�ব�া �নওয়া হেব৷

সম� পে�র �গাপনীয়তা বজায় রাখা হেব, �জলার আইনগত এবং তদ�মলূক বাধ�বাধকতার সােথ সাম�স�পূণ�।
��ািম স�েক�  ভাল িব�াস িরেপােট� র ফেল �কান �িতেশাধ বা �িতেশাধ �নওয়া হেব না।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

250. ছা� িনেয়াগ

আইন অনসুাের, �বাড� মাধ�িমক িশ�াথ�েদর স�েক� �েয়াজনীয় ছা� তথ� �কােশর অনমুিত �দেব
�পা�-�সেক�াির �িত�ােনর �িতিনিধেদর কােছ এবং মািক� ন যু�রাে�র সশ� বািহনীর �িতিনিধেদর কােছ।

মাধ�িমক িশ�াথ�েদর ন�ায়স�ত �েবশািধকার �পা�-�সেক�াির িশ�া �িতিনিধ, সামিরক িনেয়াগকারী এবং
স�াব� িনেয়াগকত� ােদর ম�রু করা হেব। �পা� �সেক�াির �িত�ান এবং সামিরক িনেয়াগকারীেদর মাধ�িমক
িশ�াথ�েদর নাম, �কানা এবং �টিলেফান ন�র�িলেত অ�াে�স থাকেত হেব, যিদ না িশ�াথ� বা
িপতামাতা/অিভভাবক অনেুরাধ কেরন �য এই ধরেনর তথ� পূেব� িলিখত িপতামাতার স�িত ছাড়া �কাশ করা হেব
না।

িডি�� মাধ�িমক িশ�াথ� বা িপতামাতা/অিভভাবেকর অিধকার স�েক� িপতামাতা/অিভভাবকেদরেক অনেুরাধ
করেব �য িশ�াথ�র তথ� �পা�-�সেক�াির �িত�ােনর �িতিনিধেদর এবং/অথবা সামিরক িনেয়াগকারীেদর পূেব�
িলিখত িপতামাতার স�িত ছাড়া �কাশ করা হেব না।

�জলা �াতক িসিনয়রেদর এক� তািলকা �দান করেব, যা �াতেকর িশ�াবেষ�র �থম িদেনর মেধ� সামিরক
িনেয়াগকারীেদর কােছ উপল� হেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

251। গৃহহীন ছা�
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: �বাড� �ফডােরল এবং রাজ� আইন ও �িবধােনর সােথ স�িতেত �জলার মেধ� গৃহহীন িশ� এবং যুবকেদর
অিবলে� িচি�ত করার, তােদর অিবলে� তািলকাভুি�র সুিবধা, এবং তােদর উপি�িত এবং িশ�ার ��ে�
িবদ�মান বাধা�িল দরূ করার �েয়াজনীয়তা �ীকার কের।

�বাড� িনি�ত করেব �য গৃহহীন িশ� এবং যুবকেদর একই িশ�ামলূক কম�সূচী এবং অন�ান� �জলার িশ�াথ�েদর
�দওয়া পিরেষবা�িলেত সমান অ�াে�স রেয়েছ।

�বাড� সুপািরনেটনেড�েক �জলার নীিত, প�িত এবং �শাসিনক িবিধিবধান পিরত�াগ করার �মতা �দয় যা
গৃহহীন িশ� এবং যুবকেদর �ুেল শনা�করণ, তািলকাভুি�, উপি�িত, পিরবহন, �ুেলর ি�িতশীলতা এবং
সাফেল�র ��ে� বাধা সৃি� কের।

এ� �বােড� র নীিত �য �কানও িশ�াথ�েক তার গৃহহীন অব�ার িভি�েত �বষম�, িবি�� বা কলি�ত করা হেব না।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

304.

�জলা কম�েদর িনেয়াগ �বাড� তার �শাসিনক, �পশাদার এবং সহায়ক কম�চারীেদর সােথ �জলা �ুল�িলর কায�কর
ব�ব�াপনা এবং পিরচালনা এবং িশ�ামলূক কায��েমর �ণমান জন� যেথ� দািয়� রােখ।

�বাড� , সকল সদেস�র সংখ�াগির� �ভাট �ারা, িনেয়াগ অনেুমাদন করেব; �িতপূরণ �সট ক�ন; এবং �জলা �ারা
িনযু� �িত� �শাসিনক, �পশাদার এবং সহায়ক কম�চারীর জন� কম�সং�ােনর �ময়াদ িনধ�ারণ ক�ন।

িশেরানাম I �েয়াজনীয়তা

�জলা �ারা িনযু� সম� �াথিমক, মাধ�িমক এবং মাধ�িমক িশ�ক যারা মলূ একােডিমক িবষয়�িল �শখান তারা
যথাযথভােব রা�ীয় �ত�িয়ত হেবন, �যমন �ফডােরল আইন এবং রা�ীয় �িবধান �ারা সং�ািয়ত করা হেয়েছ।

ছা�েদর িশেরানাম I ��া�াম �দানকারী এক� �ুেলর অধ�� বািষ�ক �মাণ করেবন �য এই জাতীয় ��া�াম�িলেত
িশ�াদানকারী �পশাদার কম�রা যথাযথভােব রা�ীয় �ত�িয়ত এবং এই জাতীয় ��া�াম�িলেত িনেদ�শমলূক
সহায়তা �দানকারী প�ারা �পশাদাররা �ফডােরল আইন এবং রা�ীয় �িবধান অনসুাের �েয়াজনীয় �যাগ�তা পূরণ
কের। িলিখত শংসাপ��িল �জলা অিফস এবং �ুল অিফেস বজায় রাখা হেব এবং অনেুরােধর িভি�েত
জনসাধারেণর কােছ উপল� থাকেব৷

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

312.
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সুপািরনেটনেড�/অ�ািস��া� সুপািরনেটনেডে�র পারফরেম� অ�ােসসেম� আইেনর �েয়াজন অনসুাের �বাড�
সুপািরনেটনেড� এবং অ�ািস��া� সুপািরনেটনেডে�র বািষ�ক এক� আন�ুািনক িলিখত কম��মতা মলূ�ায়ন
করেব। মলূ�ায়েনর জন� এক� সময়সীমা িনেয়াগ চুি�েত অ�ভু� � করা হেব। িনেয়াগ চুি�েত �বাড� এবং
সুপািরনেটনেড� এবং �বাড� এবং সহকারী সুপািরনেটনেড� �ারা িলিখতভােব পার�িরকভােব স�ত হওয়া
উে�শ�মলূক কম��মতা মান অ�ভু� � থাকেব। উে�শ�মলূক কম��মতা মান িন�িলিখত �য �কােনা এক� বা
সকেলর উপর িভি� কের হেত পাের:

1. �জলা �ারা �িতি�ত বািষ�ক পিরমাপেযাগ� উে�শ� অজ� ন।
2. �পনিসলেভিনয়া িসে�ম অফ �ুল অ�ােসসেম� (PSSA) পরী�ায় কৃিত�।
3. কীে�ান পরী�ায় কৃিত�।
4. �পনিসলেভিনয়া ভ�াল-ুঅ�ােডড অ�ােসসেম� িসে�ম �ারা পিরমািপত ছা�বিৃ�।
5. অ�াি�শন �রট বা �াতক হার।
6. আিথ�ক ব�ব�াপনার মানদ�।
7. অপােরশনাল ���� মান.
8. �বাড� এবং সুপািরনেটনেড� বা সহকারী সুপািরনেটনেড� �ারা �াসি�ক এবং পার�িরকভােব স�ত

বেল িবেবিচত �যেকান অিতির� মানদ�।

পার�িরক স�ত কম��মতা মান �জলা ওেয়বসাইেট �পা� করা হেব.

বািষ�ক কম��মতা মলূ�ায়ন সমা� হওয়ার পের, মলূ�ায়েনর তািরখ এবং সুপািরনেটনেড� এবং সহকারী
সুপািরনেটনেড� উে�শ�মলূক কম��মতা মান�িলর উপর স�ত হেয়েছন িকনা তা �জলার ওেয়বসাইেট �পা�
করা হেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

323. তামাক এবং ভ�ািপং পণ�

�বাড� �ীকার কের �য �ুল চলাকালীন এবং �ুেলর স�ি�েত তামাক ব�বহার �া�� এবং িনরাপ�ার ঝঁুিক
উপ�াপন কের যা ব�বহারকারী এবং অব�বহারকারী এবং �ুেলর িনরাপ�ার জন� ��তর পিরণিত হেত পাের।

এই নীিতর উে�েশ�, তামাক এক� আেলািকত বা আেলাহীন িসগােরট, িসগার, পাইপ বা অন�ান� ধূমপান পণ� বা
উপাদান এবং �য �কােনা আকাের �ধাঁয়ািবহীন তামাক অ�ভু� � কের।

�বাড� �শাসিনক, �পশাদার এবং সহায়ক কম�চারীেদর �ারা �ুল ভবেন এবং �ুল িডি�ে�র মািলকানাধীন, ইজারা
�দওয়া বা িনয়ি�ত �য �কানও স�ি�, বাস, ভ�ান এবং যানবাহেন তামাক ব�বহার িনিষ� কের৷

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।
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324। ব�ি�গত

ফাইল�িল �ুল �জলার সুশ�ৃলভােব পিরচালনার জন� �জলার একজন �শাসিনক, �পশাদার বা সহায়তা কম�চারী
িহসােব একজন ব�ি�র দািয়� এবং দািয়� স�িক� ত সম� �রকড� সংর�েণর জন� এক� ফাইল বজায় রাখা
�েয়াজন।

�বােড� র �েয়াজন �য চাকিরর জন� একজন কম�চারীর �যাগ�তা িনি�ত করার জন� পয�া� �রকড� বজায় রাখেত
হেব; �ফডােরল এবং রােজ�র �েয়াজনীয়তা এবং �ানীয় সুিবধা ��া�াম�িলর সােথ স�িত; �বাড� নীিত, �শাসিনক
�িবধান, িনয়ম এবং প�িতর সােথ সাম�স�; এবং স�ূণ� মলূ�ায়েনর �মাণ।

িশেরানাম I �ুল

আইন অনসুাের, িডি�� িপতা/অিভভাবকেদর অনেুরােধর িভি�েত, িশেরানাম I তহিবল �া� �ুেল তােদর
স�ানেক িনেদ�শনা �দানকারী �কােনা িশ�েকর �পশাগত �যাগ�তা এবং একােডিমক িডি� স�িক� ত তথ� �কাশ
করেব। িডি�� বািষ�ক �ুল বছেরর ��েত িপতামাতা/অিভভাবকেদর এই ধরেনর তেথ�র অনেুরাধ করার
অিধকার স�েক�  অবিহত করেব।

িডি�� টাইেটল I �ুেল পড়া ছা�েদর িপতামাতা/অিভভাবকেদর অবিহত করেব যখন তােদর স�ানেক �ফডােরল
আইন �ারা সং�ািয়ত করা হেয়েছ এমন একজন িশ�েকর �ারা পরপর চার (4) বা তার �বিশ স�ােহর জন�
িনেয়াগ �দওয়া হেয়েছ বা �শখােনা হেয়েছ।

আইন অনসুাের, িডি�� িপতা/অিভভাবকেদর অনেুরােধর িভি�েত, �য �কােনা প�ারা-�েফশনালেদর �যাগ�তা
�কাশ করেব যারা িশেরানাম I তহিবল �া� �ুেল তােদর স�ানেক িনেদ�শমলূক সহায়তা �দান কের। িডি��
বািষ�ক �ুল বছেরর ��েত িপতামাতা/অিভভাবকেদর এই ধরেনর তেথ�র অনেুরাধ করার অিধকার স�েক�
অবিহত করেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

352. ছা�েদর সােথ

ইেলক�িনক �যাগােযাগ �বাড� ইেলক�িনক �যাগােযােগর ব�বহারেক �ীকৃিত �দয়৷ এই নীিতর উে�শ� হল িনি�ত
করা �য একজন কম�চারী এবং একজন ছাে�র মেধ� ইেলক�িনক �যাগােযাগ যথাযথ িশ�াগত উে�েশ� ছাে�র
িপতামাতা/অিভভাবেকর �ােনর সােথ এবং ছা�েদর সােথ �যাগােযােগর জন� জনসাধারেণর এবং �পশাদার
মান�িলর সােথ সাম�স�পূণ�।

একজন িশ�াথ�র সােথ একজন কম�চারীর �ারা পিরচািলত সম� ইেলক�িনক �যাগােযাগ সরাসির িশ�া বা
পাঠ��ম বিহভূ� ত ��া�াম বা �জলার কায�কলােপর সােথ স�িক� ত হেব। ইেলক�িনক �যাগােযােগর অনেুমািদত
প�িত�িল িন��প:
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1. �জলা-�দ� ইেমল;
2. �জলা-��র ওেয়বসাইট (�ুল এবং িবভােগর ওেয়বেপজ সহ);
3. �টিলেফান (�ট��ং সহ নয়, যিদ না এই নীিত বা এর �িবধান �ারা অনেুমািদত হয়); এবং
4. অন�ান� ইেলক�িনক �যাগােযাগ প�িত যা �শাসেনর �ারা িশ�ামলূক বা পাঠ��ম বিহভূ� ত ��া�াম বা

কায�কলােপর সমথ�েন অনেুমািদত, যার মেধ� সামািজক �নটওয়ািক� ং ওেয়বসাইট�িল সহ িক� সীমাব�
নয়।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

604.

বােজট �হণ এ� �বােড� র দশ�ন �য বািষ�ক বােজট �বােড� র অব�ােনর �িতিনিধ� কের, এবং সম� যুি�স�ত
উপায়�িল �জলা বািস�ােদর কােছ �াথিমক এবং চূড়া� বােজট উপ�াপন এবং ব�াখ�া করার জন� িনযু� করা
হেব৷ �বােড� র সদস� এবং �জলা �শাসকেদর ��ািবত ব�েয়র �েয়াজনীয়তা স�েক� �ান থাকেত হেব এবং বঝুেত
হেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

619. িডি�� অিডট

�বাড� জনসাধারেণর আিথ�ক �রকড� সহ �জলার পাবিলক �রকড� �িলেত অ�াে�স পাওয়ার অিধকােরর ���েক
�ীকৃিত �দয়৷ �জলার িহসাবর�কেদর �ারা পিরচািলত বািষ�ক িনরী�া এবং অিডটর �জনােরেলর কায�ালয় �ারা
পিরচািলত িনরী�ার কিপ পিরদশ�ন ও সং�হ করার আইেনর অধীেন জনগেণর অিধকার রেয়েছ।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

621.

�ানীয় করদাতা িবল অফ রাইটস �ানীয় কর �দানকারী কতৃ� প� িহসােব, �বাড� �েযাজ� আইেনর
�েয়াজনীয়তা�িল �মেন চলার জন� �ুল �জলার দািয়� �ীকার কের৷

�যাগ� কর�িলেক মাথািপছু সহ সম� অ-িরেয়ল এে�ট কর িহসােব সং�ািয়ত করা হেব; �পশা, �পশা মলূ�ায়ন এবং
�পশা িবেশষািধকার; আয় এবং িনট লাভ; ব�বসার �মাট �াি�; িবেশষািধকার; িবেনাদন বা ভিত� ; এবং �ানীয়
ট�া� সি�য়করণ আইন �ারা অনেুমািদত অন� �কােনা কর।

�বাড� এক� �ানীয় করদাতা িবল অব রাইটস �হণ করেব, যিদ �যাগ� কর কায�কর করা হয়, যােত সহজ এবং
অ�যুি�গত শেত�  িন�িলিখত উপাদান�িল অ�ভু� � থােক:

08.01.2022 53



1. করদাতার অিধকার এবং করদাতার বই বা �রকড� �িলর
2. �শাসিনক পয�ােলাচনার সময় করদাতার অিধকার এবং �জলার বাধ�বাধকতা �শাসিনক ও িবচািরক

প�িত একজন করদাতােক আিপল করার জন� বা �কােনা �িত�ল কেরর িস�াে�র পয�ােলাচনা করার
জন�।

3. িরফা� দািব এবং করদাতার অিভেযাগ দােয়র এবং �ি�য়াকরেণর প�িত।
4. �েয়াগ প�িত।

�বাড� িনি�ত করেব �য করদাতারা স�ি� কর ব�তীত অন� �যেকান কেরর মলূ�ায়ন, িনরী�া, সংক�,
পয�ােলাচনা এবং সং�েহর িবষেয় �য �কােনা সময় �যাগােযাগ করা হেল �জলার �ানীয় করদাতা িবল অফ রাইটস
স�েক�  অবিহত করা হেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

705. সুিবধা এবং কম�ে�ে�র িনরাপ�া

�বাড� �ীকার কের �য �জলা সুিবধা�িল এমন অব�ায় র�ণােব�ণ এবং পিরচালনা করেত হেব যা ছা�, কম�চারী
এবং দশ�নাথ�েদর জন� িনরাপদ।

�বাড� িনেদ�শ �দয় �য সম� ছা�, কম� এবং দশ�নাথ�েদর জন� এক� িনরাপদ এবং সুরি�ত পিরেবশ িনি�ত করার
পাশাপািশ �জলা ভবন, সর�াম এবং স�ি� র�া করার জন� এক� �জলা-ব�াপী িনরাপ�া কম�সূিচ বজায় রাখা
হেব। িনরাপ�া কম�সূিচ িশ�াথ�েদর এবং কম�েদর িনরাপ�া এবং দঘু�টনা �িতেরােধ িনেদ�শনা �দান করেব;
�িতর�ামলূক িডভাইস �যখােন িনরাপ�ার জন� �েয়াজন; এবং িশ�া কায��ম পিরচালনা এবং িবদ�ালয়
পিরচালনার জন� �েয়াজনীয় উপযু� এবং িনরাপদ সর�াম।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

707.

�ুল সুিবধার ব�বহার এই �জলার �ুল সুিবধা�িল স�দােয়র উে�েশ� উপল� করা উিচত, শত� থােক �য এই
ধরেনর ব�বহার উ� ডািব� �ুল �জলার িশ�ামলূক কায��ম এবং ��া�াম�িলেত হ�ে�প না কের৷

�যেকান �ুল িডি�ে�র �বাড� অফ �ুল িডের�রস �বােড� র গৃহীত িনয়ম ও �িবধােনর অধীেন িবেশষ
িবেনাদনমলূক বা অন�ান� উে�েশ� তার �ুল ভবন এবং মাঠ ব�বহােরর অনমুিত িদেত পাের।

�বাড� �য �কােনা সময়, সুিবধা ব�বহােরর জন� তার অনমুিত �ত�াহার করেত পাের এবং জন�ােথ� সমেয় সমেয় এই
ধরেনর অিতির� িনয়ম ও �িবধান পিরবত� ন বা �ণয়েনর অিধকার সংর�ণ কের।
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�ুল িডি�ে�র িবি�ং এবং সুিবধা�িল এমন ফাংশন�িলর জন� উপল� থাকেব যা জনসাধারেণর, নাগিরক এবং
অলাভজনক �কৃিতর এবং যা স�দায়, রা� বা জািতর সাধারণ সাং�ৃিতক, িশ�াগত, িবেনাদনমলূক বা নাগিরক
ম�েলর জন�।

�ুল ভবন এবং সুেযাগ-সুিবধার ব�বহার �সই �গা�ী এবং সং�া�িলর মেধ� সীমাব� থাকেব যােদর সদস� সংখ�া
আপার ডািব� �ুল িডি�� এলাকার বািস�ােদর সংখ�াগির� অংশ িনেয় গ�ত।

ব�ি�গত লােভর জন� �গা�ী বা ব�বসািয়ক ব�ি�েদর জন� �ুল ভবন সুিবধার ব�বহার অনেুমািদত হেব না। �য
�গা�ী�িল তহিবল সং�েহর জন� �ুল �জলা সুিবধা�িল ব�বহার করেছ তােদর আেবদন �ি�য়া করার আেগ এক�
অলাভজনক শংসাপ� জমা িদেত হেব৷

কািন�ভাল এবং অন�ুপ ইেভে�র জন� �ুল সুিবধা ব�বহােরর জন� অনমুিত �দওয়া হেব না।

�হাম এবং �ুল অ�ােসািসেয়শন এবং অনেুমািদত �ুল �গা�ী�িলেক সাধারণ �ুল �মলা করার অনমুিত �দওয়া হয়,
তেব কািন�ভাল িবে�তােদর �ারা সরবরাহ করা কািন�ভাল রাইড বা রাইড নাও থাকেত পাের।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

716.

সমি�ত কীটপত� ব�ব�াপনা জনগণ, স�ি� এবং পিরেবেশর জন� ন�ূনতম স�াব� ঝঁুিক সহ কীটপতে�র সমস�া
দরূ করার জন� কাঠােমাগত এবং ল�া�ে�প কীটপত� এবং তােদর িনয়�েণর জন� ব�ব�ত িবষা� রাসায়িনক
ব�ব�াপনার জন� �জলা� সমি�ত কীটপত� ব�ব�াপনা প�িত ব�বহার করেব।

�জলা �াসি�ক একােডিমক মান অনযুায়ী পাঠ��েমর সােথ IPM িশ�ােক একীভূত করেব।

ইি�ে�েটড �প� ম�ােনজেম� (আইিপএম) হল কীটপত� এবং পিরেবশগত তেথ�র সমি�ত ব�বহার যা অথ�ৈনিতক,
পিরেবশগত এবং সামািজকভােব উপযু� কীটপত� িনয়�ণ প�িত িডজাইন ও বা�বায়ন করেত। IPM
�িতকােরর উপর �িতেরােধর �চার কের এবং দীঘ�েময়াদী সমাধান অজ� েনর জন� কমপে� দইু (2) বা তার �বিশ
�কৗশেলর একীকরেণর সমথ�ন কের।

ইি�ে�েটড �প� ম�ােনজেম� ��ান হল এমন এক� পিরক�না যা �জিবক, সাং�ৃিতক, �ভৗত এবং রাসায়িনক
সর�াম�িলেক এমনভােব একি�ত কের কীটপত� পিরচালনার জন� এক� �টকসই প�িত �িত�া কের যা
অথ�ৈনিতক, �া�� এবং পিরেবশগত ঝঁুিক কিমেয় �দয়।

�বাড� �িত�া কের �য পিরেবশগত �ভাব, িনরাপ�া, কায�কািরতা এবং খরেচর িবে�ষেণর িভি�েত িবক��িলর
স�ূণ� পিরসর িবেবচনা করার পেরই �জলা কীটনাশক ব�বহার করেব।
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�বাড� �জলা িবি�ং এবং �াউ��িলর জন� এক� সমি�ত কীটপত� ব�ব�াপনা পিরক�না �হণ করেব যা কৃিষ
িবভাগ কতৃ� ক ��িরত নীিত ও �িবধান �মেন চেল।

সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� �ুল ভবেন এবং �ুেলর মােঠ কীটনাশেকর পিরকি�ত এবং জ�রী �েয়ােগর
িব�ি�র জন� অনেুরাধ করার প�িত স�েক� বাবা-মা/অিভভাবকেদর বাৎসিরকভােব অবিহত করার জন� দায়ী
থাকেবন।

কীটপত� ব�ব�াপনা স�িক� ত িস�া� �হেণর সােথ জিড়ত উপযু� কম�রা আপেডট �িশ�েণ অংশ�হণ করেবন।

কীটপত� ব�ব�াপনার �কৗশল�িলর মেধ� িশ�া, বজ� ন, স�ািনেটশন, র�ণােব�ণ, �জিবক এবং যাি�ক িনয়�ণ
এবং সাইেট উপযু� কীটনাশক অ�ভু� � থাকেত পাের।

এক� সমি�ত কীটপত� ব�ব�াপনার িস�া� িন�িলিখত পাঁচ�

(5) পদে�প:

1. কীটপতে�র �জািত সনা� ক�ন।
2. কীটপতে�র জনসংখ�া অনমুান ক�ন এবং �িতি�ত অ�াকশন ��শেহাে�র সােথ তুলনা ক�ন।
3. বত� মান অন-সাইট তেথ�র উপর িভি� কের উপযু� ব�ব�াপনার �কৗশল িনব�াচন ক�ন।
4. কীটপত� ব�ব�াপনার কায�কািরতা মলূ�ায়ন ক�ন। 5. উপযু� �রকড�  রাখুন।

যখন �ুল ভবেন এবং �ুেলর মােঠ কীটনাশক �েয়ােগর সময় িনধ�ারণ করা হয়, তখন �জলা আইন অনযুায়ী
িব�ি� �দান করেব, যার মেধ� রেয়েছ:

1. এক� উপযু� এলাকায় কীটপত� িনয়�ণ িচ� �পা� করা।
2. �ুল ভবেন কম�রত সকল ব�ি�েক কীটপত� িনয়�েণর তথ� শীট �দান করা।
3. ছা�/ছা�ীেদর সকল িপতা/মাতা/অিভভাবকেদর বা কীটনাশেকর পৃথক �েয়ােগর িব�ি�র জন� অনেুরাধ

করা অিভভাবক/অিভভাবকেদর এক� তািলকায় �েয়াজনীয় �না�শ �দান করা।

�যখােন কীটপত��িল ছা� বা কম�চারীেদর �া�� এবং িনরাপ�ার জন� তাৎ�িণক �মিকর সৃি� কের, �জলা এক�
জ�রী কীটনাশক আেবদেনর অনেুমাদন িদেত পাের এবং �য �কােনা অিভভাবক/অিভভাবক এই ধরেনর িব�ি�র
জন� অনেুরাধ কেরেছন �টিলেফােন অবিহত করেবন।

�জলা কমপে� িতন (3) বছেরর জন� সম� রাসায়িনক কীটপত� িনয়�েণর িচিক�সার িব�ািরত �রকড� বজায়
রাখেব। কীটপত� ব�ব�াপনা কায��ম স�িক� ত তথ� জনসাধারেণর কােছ �জলার �শাসিনক অিফেস উপল�
থাকেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।
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718. �ুেল �সবা প�েদর

�িতব�ী ব�ি�েদর �জলা ��া�াম, কায��ম এবং পিরেষবা�িলেত অংশ�হণ এবং উপকৃত হওয়ার অনমুিত �দওয়া
হেয়েছ এবং �জলা যােত �িতব�ীতার িভি�েত �বষম� না কের তা িনি�ত করার জন� �বাড�  এই নীিত �হণ কের।

পিরেসবা �াণী মােন �য �কােনা ��রেক ব�ি�গতভােব কাজ করেত বা কম� স�াদেনর জন� �িশি�ত �কােনা
�িতব�ী ব�ি�র সুিবধার জন�।

�ারা স�ািদত কাজ বা কাজ �সবা �াণী সরাসির ব�ি�র অ�মতার সােথ স�িক� ত হেত হেব। কাজ বা কােজর
উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ, িক� এর মেধ�ই সীমাব� নয়, অ� ব�ি�েদর সাহায� করা বা �নিভেগশন এবং
অন�ান� কােজর সােথ কম দিৃ�শি� রেয়েছ, এমন ব�ি�েদর সতক� করা যারা বিধর বা �লােকেদর বা শে�র
উপি�িতেত �বণশি�হীন ব�ি�েদর সতক� করা, অিহংস সুর�া বা উ�ার �দান। কাজ, �ইলেচয়ার টানা, িখচুঁিন
চলাকালীন একজন ব�ি�েক সহায়তা করা, অ�ালােজ� েনর উপি�িত স�েক� ব�ি�েদর সতক� করা, ওষুধ বা
�টিলেফােনর মেতা আইেটম�িল পুন��ার করা, চলােফরার �িতব�ী ব�ি�েদর ভারসাম� এবং ি�িতশীলতার
সােথ শারীিরক সহায়তা এবং সহায়তা �দান এবং মানিসক �রাগীেদর সাহায� করা এবং আেবগ�বণ বা �ংসা�ক
আচরণ �িতেরাধ বা বাধা িদেয় �ায়িবক অ�মতা।

মানিসক সমথ�ন, ম�ল, সা�না বা সাহচেয�র িবধান এই সং�ার উে�েশ� কাজ বা কাজ গঠন কের না।

�বাড� �িতব�ী ব�ি�েদর �জলা ভবেন �সবা প� ব�বহার করার অনমুিত �দেব; �জলা স�ি� উপর; এবং এই
নীিত এবং �েযাজ� রাজ� এবং �ফডােরল আইন ও �িবধান অনসুাের �ুল িডি�ে�র মািলকানাধীন, ইজারা �দওয়া
বা িনয়ি�ত যানবাহন�িলেত।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

804. �ুল িদন

�জলা ছা�েদর িনেদ� েশর জন� সাধারণ �ুল িদন আইন, �িবধান এবং �বাড�  নীিত অনযুায়ী হেব।

�বাড�  �জলা �ুেলর �দিনক অিধেবশেনর সময় িনধ�ারণ করেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

805. জ�রী ��িত

�বাড� �জলা ছা� এবং কম�চারীেদর �া�� এবং কল�াণ র�া করার জন� তার দািয়� �ীকার কের। অতএব, �বাড�
�াকৃিতক দেুয�াগ, িবপ�নক রাসায়িনক, অি�কা�, অ�, �বামার �মিক, স�াস, সং�ামক �রাগ এবং মহামারী সহ
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সম� িবপদ এবং জ�রী অব�ার �ভাব �াস করার জন� �েয়াজনীয় সুিবধা, সর�াম এবং �িশ�ণ �দান করেব।
�ুল স�দােয়র সুর�া িনি�ত করার জন� অি�ম পিরক�না এবং ব�াপক বা�বায়ন হল মলূ উপাদান।

�জলা, কাউি� ইমােজ� ি� ম�ােনজেম� এেজি� এবং �পনিসলভািনয়া ইমােজ� ি� ম�ােনজেম� এেজি� (PEMA) এর
সহেযািগতায়, �পনিসলভািনয়া ইমােজ� ি� ম�ােনজেম� এেজি� এবং অন�ান� �েযাজ� রা�ীয় �েয়াজনীয়তা�িলর
�ারা �তির িনেদ� িশকা�িলর সােথ সাম�স�পূণ� এক� িব�ৃত দেুয�াগ �িতি�য়া এবং জ�রী ��িত পিরক�না �তির
এবং বা�বায়ন করেব। .

�বাড� �পনিসলভািনয়া �া�� িবভাগ এবং �পনিসলভািনয়া িশ�া িবভােগর �েয়াজনীয়তার সং�ান�িলও ব�বহার
করেব এবং �মেন চলেব।
�বাড� এবং সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� িনি�ত করেবন �য রা�ীয় আইন �ারা �েয়াজনীয় ব�বধােন
জ�ির এবং উে�দ ি�ল�িল পিরচািলত হয়।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

806. িশ� িনয�াতন

�বােড� র জন� �জলা কম�চারী, �াধীন �কাদার এবং ���ােসবকেদরেক িশ�র �িতর�ামলূক পিরেষবা আইন �মেন
চলার জন� সে�হভাজন িশ� িনয�াতেনর জন� সনা�করণ এবং িরেপাট� করার �েয়াজনীয়তার পাশাপািশ িশ�
িনয�াতেনর �ীকৃিত এবং �িতেবদেনর জন� �িশ�েণর �েয়াজনীয়তা �মেন চলেত হেব। �ুল �কাড।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

808. খাদ� পিরেষবা

�বাড� �ীকার কের �য িশ�াথ�েদর �বেড় ওঠা, িশখেত এবং সু�া�� বজায় রাখার জন� পয�া�, পুি�কর খাবার এবং
পানীয় �েয়াজন। �বাড� িনেদ�শ �দয় �য ছা�েদর �ুেলর িদেন খাবার খাওয়ার জন� পয�া� জায়গা এবং সময় �দওয়া
হেব।

খাদ� পিরেষবা ��া�াম� সম� �েযাজ� রাজ� এবং �ফডােরল আইন এবং �িবধান�িলর পাশাপািশ মািক� ন
যু�রাে�র কৃিষ িবভাগ (USDA) এর িশ� পুি� িবভাগ �ারা �িতি�ত �ফডােরল িনেদ� িশকা�িলর সােথ স�িতেত
পিরচািলত হেব৷

�জলা িনি�ত করেব �য, খাদ� পিরেষবা কায��ম পিরচালনার সময়, জািত, বণ�, জাতীয় উ�স, বয়স, িল�, বা
অ�মতার িভি�েত �কানও ছা�, কম� সদস� বা অন� ব�ি�র সােথ �বষম� করা হেব না।

�জলা� কিমউিন� এিলিজিবিল� �িভশেনর অধীেন কাজ কের। এর মােন হল �য সকােলর না�া এবং দপুুেরর
খাবার সব ছা�েদর িবনামেূল� �দান করা হয়। �কান আেবদন বা অিতির� কাগজপ� �েয়াজন �নই.
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নন-��া�াম খােদ�র মলূ� িনধ�ারণ করা হেব এই ধরেনর আইেটম�িলর খরচ কভার করার জন� পয�া� রাজ� �তির
করার জন�। এক� ��া�াম খাদ�েক এক� খাদ� বা পানীয় িহসােব সং�ািয়ত করা হেব, এক� পিরেশাধেযাগ�
খাবার বা জলখাবার ছাড়া, যা �ুেল িবি� করা হয় এবং িশ� পুি� অ�াকাউ� �থেক তহিবল ব�বহার কের �কনা
হয়। নন-��া�াম খাবার অ�ভু� � িক� �া�বয়�েদর খাবার এবং এ-লা-কােট� আইেটম�িলর মেধ� সীমাব� নয়।
অ-��া�াম খাদ� িব�য় �থেক সম� রাজ� িশ� পুি� ��া�াম অ�াকাউে� জমা হেব।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

810

পিরবহন �জলা �ুেল পড়ার �যাগ� ছা�েদর পিরবহন আইন এবং �বাড�  নীিত অনসুাের সরবরাহ করা হেব।

�জলা �ুেল �যাগদােনর জন� �যাগ� �কােনা িশ�াথ�র যিদ �জলা �ারা এক� অপাবিলক �ুেল পিরবহেনর �েয়াজন
হয়, তাহেল �ুল �জলােক আরও দ�তার সােথ পিরেষবা �দান করেত সাহায� করার জন� িশ�াথ�েক �জলার
�ক�ীয় িনব�ন অিফেস িনব�ন করেত হেব।

�জলা �ুেল �যাগদােনর জন� �যাগ� �য �কানও িশ�াথ�, �জলা �ুেল বা অন�ান� �ুেল পড়ুক বা �জলা �থেক
পিরবহন পিরেষবা �হণ ক�ক, তােদর পিরি�িতেত পিরবত� েনর পাঁচ (5) িদেনর মেধ� �ক�ীয় িনব�ন অিফসেক
অবিহত করেত হেব। পিরি�িতর পিরবত� ন বলেত �বাঝায় আবােসর এক �ান �থেক অন� জায়গায় চেল যাওয়া,
�যাগ� �ুল পিরবত� ন করা, আদালেতর আেদশ জাির করা বা অন�ান� পিরি�িত যার ফেল একজন িশ�াথ�র
একািধক (1) বাস�ান রেয়েছ।

�জলা �ুেল পড়ার জন� �যাগ� িশ�াথ�েদর পিরবহন �ধুমা� �ুল বাস �েপ এবং �িত� ছাে�র বাস�ান এবং
িনধ�ািরত �ুেলর অব�ােনর উপর িভি� কের �শাসেনর �ারা �িতি�ত িনয়িমত বাস �েট এবং �সখান �থেক
সরবরাহ করা হেব। নীেচ উি�িখত দরূ��িল �ুেলর িনকটতম স�ি� লাইন �থেক একজন ছাে�র বাস�ােনর
িনকটতম স�ি� লাইন পয�� পিরমাপ করা হেব:

1. িক�ারগােট� ন �থেক ��ড 5: �য ছা�রা তােদর িনধ�ািরত �ুল ভবন �থেক এক (1) মাইল বা তার �বিশ
বাস কের।

2. ��ড 6 �থেক ��ড 8: �য িশ�াথ�রা িনধ�ািরত �ুল িবি�ং �থেক �দড় (1.5) মাইল বা তার �বিশ দেূর
থােক।

3. ��ড 9 �থেক ��ড 12: �য িশ�াথ�রা িনধ�ািরত �ুল ভবন �থেক দইু (2) মাইল বা তার �বিশ দেূর থােক।
4. িনিদ�� িচিকৎসা �েয়াজনীয়তা: �য ছা�েদর এক� িনিদ�� িচিকৎসা �েয়াজনীয়তা আেছ তােদর অন�থায়

িনিদ�� দরূে�র সীমার মেধ� পিরবহন করা �যেত পাের। িপতামাতা বা আইনী অিভভাবেকর এক�
অনেুরাধ অবশ�ই �পনিসলভািনয়ার কমনওেয়লথ-এ অনশুীলন করার জন� লাইেস��া� একজন
িচিক�সেকর িলিখত �রাগ িনণ�য় এবং মতামেতর সােথ থাকেত হেব এবং এ� �দােনর জন� �যাগ� হেত
হেব।
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�বাড� �ুল বাস পিরেষবা�িলর জন� যানবাহন এবং চুি� �য় করেব, সি�ত করেব এবং র�ণােব�ণ করেব
এবং/অথবা িনয়িমত িনধ�ািরত সমেয় এবং িফ� ি�প এবং পাঠ��ম বিহভূ� ত ি�য়াকলােপর জন� িশ�াথ�েদর �ুেল
এবং �ুেল যাতায়ােতর জন� ভাড়া �য় করেব।

পিরবহন বাধ�বাধকতা পূরেণর জন� �বাড�  জনসাধারেণর ভাড়া �দান করেত পাের।
�বাড� িনধ�ািরত সীমার মেধ� বসবাসকারী িশ�াথ�েদর জন� পিরবহন সরবরাহ করেব যখন �ুেল হাঁটার অব�া
পিরবহণ িবভাগ �ারা িবপ�নক বেল মেন করা হেব।

�বাড�  দরূ� বা িবপ�নক হাঁটার অব�া িবেবচনা না কের �িতব�ী িশ�াথ�েদর পিরবহন করেব।

আইন �ারা িনধ�ািরত আপার ডািব� �ুল িডি�� সীমানার দশ (10) মাইেলর মেধ� অপাবিলক �ুেল নিথভু� �জলা
�ুেল পড়ার �যাগ� ছা�েদর �বাড�  পিরবহন করেব।

�িত� িশ�াথ�র বাস�ান বা অন�ুপ পিরি�িতেত িপতামাতা(�িল)/অিভভাবক(�িল) ব�তীত অন�ান�
�বিবিসটার, য� �দানকারী, আ�ীয়েদর কােছ বা তােদর কাছ �থেক �জলা �ুেল যাওয়ার জন� �যাগ� িশ�াথ�েদর
পিরবহন সরবরাহ করা হেব না৷

িপতামাতা/অিভভাবক(গণ)�ক �ুল বােস পিরবহণ করার অনমুিত �দওয়া হেব না �ধুমা� একজন অনেুমািদত
চ�ােপেরান িহসােব কাজ করা ছাড়া।

�বাড� 10,001 পাউ� বা তার �বিশ ওজেনর িডেজল চািলত �মাটর গািড়�েক আইন �ারা অনেুমািদত ব�তীত
পাক� করা, �লাড করা বা আনেলাড করার সময় �য �কানও একটানা ষাট িমিনেটর মেধ� পাঁচ (5) িমিনেটর �বিশ
িনি�য় থাকেত িনেষধ কের৷

�বাড� িনি�ত করেব �য �ায়ী িচ��িল, চালকেদর িনি�য় িবিধিনেষধ স�েক� অবিহত কের, িডেজল-চািলত
�মাটর যান �যখােন 10,001 পাউ� বা তার �বিশ ওজেনর �লাড বা আনেলাড হয় �সখােন �জলা স�ি�েত বজায়
রাখা হয়।

এই ধরেনর িডেজল চািলত �মাটর গািড়র জন� পেনর (15) বা তার �বিশ পািক� ং ��স �দান কের এমন
অব�ান�িলেতও িচ��িল �পা� করা হেব৷

�াইভারেদর এমন প�িত এবং অনশুীলন�িল স�াদন করেত হেব যা �ুল বােসর অলসতা সীিমত কের। এই
অনশুীলন�িল �প-অফ, �াট� -আপ এবং ডাউনটাইম সমেয়র সােথ স�িক� ত। �াইভারেদর িডি�� অলস প�িত
এবং অনশুীলন�িল �মেন চলেত হেব, যা বাস ��তকারেকর ��িসিফেকশন এবং পির�ার বায়ু উেদ�ােগর উপর
িভি� কের।

এই নীিত বা�বায়েনর সুিবধােথ� �জলা চালকেদর সহায়তা �দান করেব, উদাহরণ��প, ঠা�া আবহাওয়ায় �ুল
ভবন�িলেত অ�াে�স।
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চালকেদর পয�েব�ণ করা হেব এবং ল�ন�িল পিরবহেণর সুপারভাইজারেক িরেপাট� করা হেব এবং �গিতশীল
শ�ৃলার অধীন হেব।

সম� পিরেষবা সরবরাহকারী যানবাহন সরবরাহ করার সময় ইি�ন ব� করেত হেব।

সুপািরনেটনেডে�র পূব�ানমুিত িনেয় কিমউিন� ইেভে�র জন� সমেয় সমেয় �জলা বাস�িল ব�বহার করা �যেত
পাের।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

810.2 পিরবহন - িভিডও/অিডও �রকিড� ং

িভিডও এবং অিডও �রকিড� ং সর�ােমর ব�বহার শ�ৃলা বজায় রাখার �েচ�ােক সমথ�ন কের এবং
�জলা-মািলকানাধীন, পিরচািলত, বা চুি�ব� �ুল বােস পিরবহন করা সম� ছা�, কম�, �কাদার এবং
অন�ান�েদর িনরাপ�া ও িনরাপ�া িনি�ত করেত সহায়তা কের। �ুল যানবাহন।

�ুল বাস মােন এমন এক� �মাটরযান যা �াইভার সহ এগােরা (11) জন বা তার �বিশ যা�ী বহন করার জন�
িডজাইন করা হেয়েছ এবং �াক-�াথিমক, �াথিমক বা মাধ�িমক িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর সরকারী, �াইেভট বা
প�ােরািকয়াল �ুেল বা ইেভে� যাতায়ােতর জন� ব�বহার করা হয়। এই ধরেনর �ুল বা �ুল-স�িক� ত কায��ম

�ুল �ভিহক�াল মােন �মাটরসাইেকল ব�তীত এক� �মাটরযান, যা চালক সহ দশ (10) জেনর �বিশ যা�ী বহন
করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ এবং �ুেল চুি�র মাধ�েম বা িনবি�ত থাকাকালীন �াক-�াথিমক, �াথিমক বা
মাধ�িমক িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর পিরবহেনর জন� ব�ব�ত হয়। �জলা শ��েত �পনিসলভািনয়া পাবিলক
ইউ�িল� কিমশেনর অধীেন চাট� াড� , �প এবং পা�� র অিধকার রেয়েছ এবং �ুেলর িশ�েদর পিরবহেনর জন�
ব�ব�ত যানবাহন অ�ভু� �।

�বাড� শ�ৃলামলূক এবং িনরাপ�ার উে�েশ� �ুল বাস এবং �ুল যানবাহেন িভিডও এবং অিডও �রকিড� ং ব�বহােরর
অনেুমাদন �দয়।

�বাড� �যেকান �ুল বাস বা �ুল গািড়েত অিডও �রকিড� ং ব�বহার িনিষ� কের যা �ুল-স�িক� ত উে�েশ� ব�বহার
করা হে� না।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

815. ই�ারেনট, কি�উটার এবং

আ�ঃব�ি�ক �যাগােযাগ এবং তথ�, গেবষণার মাধ�েম �শখার, িশ�াদান এবং �দনি�ন ি�য়াকলাপ সহজতর
করার জন� �বাড� �জলার িনেদ�শনামলূক এবং অপােরশনাল ��া�াম�িলেত কি�উটার, ই�ারেনট এবং অন�ান�
�নটওয়াক�  সং�ান�িলর ব�বহার সমথ�ন কের। এবং সহেযািগতা।
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�জলা� ছা�, কম�চারী এবং অন�ান� অনেুমািদত ব�ি�েদর �জলার কি�উটার, ইেলক�িনক �যাগােযাগ ব�ব�া
এবং �নটওয়ােক� অ�াে�স �দান কের, যার মেধ� ই�ারেনট অ�াে�স রেয়েছ, তারযু� বা �বতার, বা অন� �কােনা
উপােয়। এই অ�াে�স ছা�েদর জন� এক� সীিমত িশ�ার উে�শ� রেয়েছ এবং এ� কম�েদর কােজর
উ�পাদনশীলতােক সহজতর করার জন�।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

819. আ�হত�া সেচতনতা, �িতেরাধ এবং �িতি�য়া

�বাড� তার ছা� এবং �ুল স�দােয়র �া��, িনরাপ�া এবং কল�াণ র�া করেত �িত�িতব�। এই নীিত
আচরণগত �া�� উ�ীত করেত এবং আ�হত�া �িতেরাধ করার জন� িডজাইন করা এক� িব�ৃত �জলা কম�সূিচর
িবধানেক সমথ�ন কের।

যুব আ�হত�া সেচতনতা এবং �িতেরােধর িবষেয় িশ�া �দােনর জন� �বাড� �জলােক িনেদ�শ �দয়; আ�হত�ার
�েচ�া বা আ�হত�ার মতুৃ�র �িতেরাধ, হ�ে�প এবং �িতি�য়ার প�িত �াপন করা; এবং আ�হত�া সেচতনতা
এবং �িতেরাধ সং�ান�িলেত অ�াে�েসর �চার করা।

�জলা এই নীিত স�েক� কম�চারী, ছা� এবং িপতামাতা/অিভভাবকেদর অবিহত করেব এবং �জলার ওেয়বসাইেট
নীিত� �পা� করেব।

�জলা আ�হত�া �িতেরােধ ব�মখুী প�িত ব�বহার করেব যা �ুল এবং স�দায়-িভি�ক সহায়তােক একীভূত
কের।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

904. �ুল

ইেভে� জনসাধারেণর উপি�িত �বাড� �ুল িডি�� �ারা �নসর করা ি�য়াকলাপ এবং ইেভ��িলেত
জনসাধারণেক �াগত জানায়, তেব �বাড� এই ধরেনর ইেভে�র সময় শ�ৃলা বজায় রাখা এবং �ুেলর সুিবধা�িল
সংর�ণ করার দািয়�ও �ীকার কের।

�বােড� র এক� �ুল ইেভে� এমন �কােনা ব�ি�র উপি�িত িনিষ� করার �মতা রেয়েছ যার আচরেণ ব�াঘাত
ঘটেত পাের। �বাড� জয়ুা �খলা এবং �ুল �া�েন িনয়ি�ত পদাথ�, অ�ালেকাহলযু� পানীয় এবং অ� রাখা এবং
ব�বহার িনিষ� কের।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।
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906. পাবিলক কমে�ইনস

�বাড� �জলার কম�সূচী, কম�, অপােরশন এবং সুেযাগ-সুিবধা স�েক� িপতামাতা/অিভভাবক, �জলার বািস�া বা
কিমউিন� �েপর অনসু�ান, পরামশ� এবং গঠনমলূক সমােলাচনােক �াগত জানায়। �বাড� অিভেযােগর যথাযথ
সমাধােনর জন� প�িত �াপেনর জন� এই নীিত �হণ কের।

�বাড� িপতামাতা/অিভভাবক, �জলা বািস�া বা স�দােয়র �গা�ী�িলেক উৎসািহত কের যােদর �বাড� নীিত এবং
�জলা প�িত, �জলা ��া�াম, কম�, অপােরশন এবং সুিবধা স�েক� সাধারণ অিভেযাগ রেয়েছ এই নীিতেত �িতি�ত
সাধারণ অিভেযাগ প�িত অনসুরণ করেত।

�বাড� িপতা-মাতা/অিভভাবক অন�ান� ব�ি� ও সং�ােক িনেদ�শ �দয় �য �জলা �শাসেনর �ফডােরল-অথ�ায়নকৃত
��া�াম�িলর আইন ল�েনর অিভেযাগ রেয়েছ এই নীিতেত �িতি�ত পৃথক �ফডােরল ��া�াম অিভেযাগ প�িত
অনসুাের অিভেযাগ জমা িদেত।

�বাড� িনি�ত করেব �য এই নীিত� আইন অনসুাের �জলার সব�জনীনভােব অ�াে�সেযাগ� ওেয়বসাইেট �পা� করা
হেয়েছ।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

916.

���ােসবক �ুল �জলার িশ�াগত এবং পাঠ�ম বিহভূ� ত কম�সূিচেত িপতামাতা/অিভভাবক এবং স�দােয়র
���ােসবকেদর অনন� অবদানেক �বাড� মলূ�ায়ন কের। তদনসুাের, �বাড� িপতা-মাতা/অিভভাবক এবং স�দােয়র
���ােসবকেদর ব�বহাের উৎসািহত কের, িনেচ উে�িখত িকছু �েয়াজনীয়তা এবং প�িতর সােপে�।

�বাড� ���ােসবকেদর পিরচালনা এবং �জলার কায��েম তােদর অংশ�হেণর জন� যুি�স�ত িনয়ম ও �িবধান
�হণ এবং �েয়াগ করেত পাের। �বাড� িনেদ�শ �দয় �য সম� ���ােসবকেক িনিষ� আচরণ এবং �বাড� নীিত,
�শাসিনক �িবধান, িনয়ম এবং প�িত ল�েনর জন� �েয়াগ করা �যেত পাের এমন শাি�মলূক ব�ব�া স�েক�
অবিহত করা হেব।

সম� ���ােসবকেদর �থেক আশা করা হেব �য তারা �জলার িশ�াথ�েদর সােথ �পশাদার, �নিতক এবং �নিতক
স�ক�  বজায় রাখেবন যা এক� কায�কর, িনরাপদ িশ�ার পিরেবেশর জন� সহায়ক।

িন�িলিখত শ� এবং বাক�াংশ�িল, যখন এই নীিতেত ব�বহার করা হয়, তখন এই িবভােগ তােদর �দওয়া অথ�
থাকেব:

সরাসির ���ােসবক �যাগােযাগ - িশ�েদর য�, ত�াবধান, িনেদ� িশকা বা িনয়�ণ এবং িশ�েদর সােথ িনয়িমত
�যাগােযাগ।
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িশ�র কল�ােণর জন� দায়ী ব�ি� - একজন ব�ি� িযিন িপতামাতার য�, ত�াবধান এবং িনয়�েণর পিরবেত� এক�
িশ�র �ায়ী বা অ�ায়ী য�, ত�াবধান, মানিসক �া�� িনণ�য় বা িচিক�সা, �িশ�ণ বা িনয়�ণ �দান কেরন।

��ন িমথি�য়া - িনয়িমত এবং বারবার �যাগােযাগ যা একজন ব�ি�র ���ােসবক দািয়ে�র অিবে�দ� অংশ।

িভিজটর - একজন অিভভাবক/অিভভাবক, �া�বয়� বািস�া, িশ�ািবদ, অিফিসয়াল বা অন� ব�ি� িযিন �ুেলর
কম�চারী বা �াধীন �কাদার নন, এবং িযিন এক� �ুল পিরদশ�ন কেরন বা �ুেল এক� ইেভ� বা কায�কলােপ
অংশ�হণ কেরন বা অংশ�হণ কেরন, িক� যার ভূিমকা কম ���পূণ�সং�া
পূরেণর জন� যেথ� হেব।

���ােসবক – একজন �া�বয়�, যার ভূিমকা একজন দশ�নাথ�র �চেয় �বিশ, িযিন �জলা �থেক �িতপূরণ না �পেয়
���ায় �জলায় পিরেষবা �দান কেরন। একজন ���ােসবক �ুেলর কম�চারী নয়।

���ােসবকেদর দ�ু (2) ��ণীিবভাগ হল:

1. অব�ান ���ােসবক - একজন �া�বয়� ব�ি� িযিন এক� �ুল বা ��া�াম, কায�কলাপ বা পিরেষবার
জন� এক� অৈবতিনক পেদর জন� আেবদন কেরন বা ধারণ কেরন, িশ�র কল�ােণর জন� দায়ী ব�ি�
িহসােব বা িশ�েদর সােথ সরাসির ���ােসবক �যাগােযাগ কেরন৷ উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ, িক� এর
মেধ�ই সীমাব� নয়, িফ� ি�প চ�ােপেরান, �উটর, �িশ�ক, কায�কলাপ উপেদ�া, অবকাশ বা লাইে�ির
সহকারী, ইত�ািদ।

2. অিতিথ ���ােসবক - একজন �া�বয়� িযিন ���ায় �জলায় �কানও �িতপূরণ ছাড়াই পিরেষবা �দান
কেরন, িযিন: (1) কাজ কেরন সরাসির একজন �ুল �শাসক, একজন িশ�ক বা �ুল �ােফর অন�ান�
সদেস�র ত�াবধােন এবং িনেদ�শনায়; এবং (2) সরাসির ���ােসবেকর সােথ �যাগােযাগ �নই।
উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ, িক� সীমাব� নয়, ��ণীক� উদযাপন, �ুল সমােবশ বা �ুল কনসােট�
সহায়তা করার জন� ���ােসবী করা; ছা�েদর পড়া; �ীড়া ইেভে� �িকট সং�হ; কােজর ছাড় ��া�;
"ক�ািরয়ার �ড" ইত�ািদেত অংশ�হণ করা

। �েযাজ� হেল, �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ� নীিত� পাওয়া যােব।

918. িশেরানাম I

িপতামাতা এবং পািরবািরক িনযুি� �বাড� �ীকৃিত �দয় �য অথ�পূণ� িপতামাতা এবং পািরবািরক ব��তা িশেরানাম I
��া�ােম অংশ�হণকারী িশ�াথ�েদর রা�ীয় িশ�াগত মান অজ� েন অবদান রােখ।

�বাড� িশ�াথ�েদর িশ�ােক �ুল, িপতামাতা এবং পিরবােরর সদস�েদর এবং স�দােয়র মেধ� এক�
সহেযািগতামলূক �েচ�া িহসােব �দেখ।

িপতামাতা এবং পিরবার (পিরবােরর সদস�) - এই পদ�িল এেক অপেরর সােথ ব�বহার করা হয় এবং এর মেধ�
থাকেব য�শীল, একজন আইনী অিভভাবক বা �লােকা প�ােরি�স-এ দাঁিড়েয় থাকা অন� ব�ি� �যমন একজন
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দাদা-দািদ বা সৎ বাবা যার সােথ িশ� থােক, একজন ব�ি� িযিন িশ�র কল�ােণর জন� আইনত দায়ব�। , অথবা
এক� িশেরানাম I ��া�ােম অংশ�হণকারী এক� িশ�র আইনগতভােব িনযু� িশ�া িস�া� �হণকারী।

�বাড�  এক� িশেরানাম I ��া�াম সহ �জলা এবং এর �িত� �ুলেক িনেদ�শ �দয়:

1. সম� িপতামাতা এবং পিরবােরর সদস�েদর কােছ �চার পিরচালনা ক�ন৷
2. �জলার সামি�ক িশেরানাম I পিরক�নার উ�য়েন িপতামাতা এবং পিরবােরর সদস�েদর অ�ভু� � ক�ন

এবং �ুল পয�ােলাচনা এবং উ�িতর জন� �ি�য়া ক�ন।
3. িশেরানাম I িপতামাতা এবং পািরবািরক ব��তা নীিতর িবকােশ িপতামাতা এবং পিরবােরর সদস�েদর

অ�ভু� � ক�ন। �বাড�  কতৃ� ক নীিত �হেণর পর, নীিত� হেব:
a. িপতামাতা এবং পিরবােরর সদস�েদর িলিখতভােব িবতরণ করা হেব।
b. �জলার িশেরানাম I পিরক�নায় অ�ভু� � করা হেয়েছ।
c. �জলার সব�জনীনভােব অ�াে�সেযাগ� ওেয়বসাইেট �পা� করা হেয়েছ।
d. িপতামাতা এবং পিরবােরর অংশ�হেণর সােথ বািষ�ক মলূ�ায়ন করা হয়।

4. সুেযাগ �দান ক�ন এবং িশেরানাম I ��া�াম, কায��ম এবং প�িতর পিরক�না এবং বা�বায়েন
িপতামাতা এবং পিরবােরর সদস�েদর সােথ অথ�পূণ� সহেযািগতা পিরচালনা ক�ন।

এক� িশেরানাম I ��া�াম সহ �জলা এবং এর �িত� �ুল অিভবাসী বা যােদর সীিমত ইংেরিজ দ�তা, অ�মতা,
সীিমত সা�রতা, বা জািতগত এবং জািতগত সংখ�ালঘু পটভূিম রেয়েছ তােদর অিভভাবক এবং পিরবােরর
সদস�েদর �যাগােযাগ, তথ� এবং �ুল িরেপাট�  �দান করেব। ভাষা তারা বঝুেত পাের।

�েযাজ� হেল �শাসিনক �িবধান সহ �জলার ওেয়বসাইেট স�ূণ��েপ নীিত� পাওয়া যােব।

বািষ�ক িব�ি�:

FERPA/COPPA/AHERA/এিপেনি�েনর জ�ির �শাসন

িব�ি�

পািরবািরক িশ�াগত অিধকার এবং �গাপনীয়তা আইন (FERPA এবং 8 বছর বয়সী ছা�েদর বয়স 1 বা 8
বছর বয়সী িশ�াথ�রা) ) িশ�াথ�র িশ�ার �রকেড� র ��ে� িকছু অিধকার। এই অিধকার�িল হল:

1. আপার ডািব� �ুল িডি�� অ�াে�েসর জন� অনেুরাধ পাওয়ার িদন �থেক 45 িদেনর মেধ� িশ�াথ�র
িশ�ার �রকড�  পিরদশ�ন ও পয�ােলাচনা করার অিধকার।

2. িপতামাতা বা �যাগ� িশ�াথ�েদর �ুেলর অধ�ে�র কােছ িলিখত অনেুরাধ জমা িদেত হেব যা তারা �য
�রকড� �িল পিরদশ�ন করেত চায় তা িচি�ত কের। 216-AR-1 পূরণ কের �রকড� �িল অ�াে�স করা �যেত
পাের। তথ� �কােশর জন� অনেুমাদন। �ুেলর আিধকািরক অ�াে�েসর ব�ব�া করেবন এবং অিভভাবক
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বা �যাগ� িশ�াথ�েক �সই সময় এবং �ান স�েক� অবিহত করেবন �যখােন �রকড� �িল পিরদশ�ন করা হেত
পাের।

3. িশ�াথ�র িশ�ার �রকেড� র সংেশাধেনর অনেুরাধ করার অিধকার যা িপতামাতা বা �যাগ� িশ�াথ� িব�াস
কের �য ভুল, িব�াি�কর, বা অন�থায় FERPA এর অধীেন ছাে�র �গাপনীয়তার অিধকার ল�ন।

4. অিভভাবক বা �যাগ� িশ�াথ� যারা আপার ডািব� �ুল িডি��েক এক� �রকড� সংেশাধন করেত বলেত
চান তােদর �ুেলর অধ��েক িলখেত হেব এবং তারা �য �রকড� � পিরবত� ন করেত চান তা ��ভােব
িচি�ত করেত হেব এবং �কন এ� পিরবত� ন করা উিচত তা উে�খ করা উিচত। যিদ �ুল অিভভাবক বা
�যাগ� িশ�াথ�র অনেুরাধ অনযুায়ী �রকড� সংেশাধন না করার িস�া� �নয়, তাহেল �ুল অিভভাবক বা
�যাগ� িশ�াথ�েক িস�া� এবং সংেশাধেনর অনেুরােধর িবষেয় �নািনর অিধকার স�েক� তােদর অবিহত
করেব। �নািনর অিধকার স�েক� জানােনা হেল �নািনর প�িত স�িক� ত অিতির� তথ� িপতামাতা বা
�যাগ� িশ�াথ�েক �দান করা হেব।

5. FERPA স�িত ব�তীত �কােশর অনেুমাদন �দয় �সই পিরমাণ ব�তীত, িশ�াথ�র িশ�ার �রকড� �থেক
�ুল ব�ি�গতভােব শনা�করণেযাগ� তথ� (PII) �কাশ করার আেগ িলিখত স�িত �দােনর অিধকার।

6. এক� ব�িত�ম, যা স�িত ছাড়াই �কােশর অনমুিত �দয়, তা হল �বধ িশ�াগত �াথ� সহ �ুল
কম�কত� ােদর কােছ �কাশ। একজন �ুল আিধকািরক হল একজন �শাসক, ত�াবধায়ক, �িশ�ক, বা
সহায়তা �াফ সদস� (�া�� বা িচিকৎসা কম� এবং আইন �েয়াগকারী ইউিনেটর কম� সহ) বা �ুল �বােড�
কাজ করা একজন ব�ি� িহসােব �ুল �ারা িনযু� একজন ব�ি�। একজন �ুল আিধকািরক �ুেলর
বাইেরর একজন ���ােসবক বা �কাদারেকও অ�ভু� � করেত পােরন িযিন এক� �ািত�ািনক পিরেষবা
স�াদন কেরন যার জন� �ুল অন�থায় তার িনজ� কম�চারীেদর ব�বহার করেব এবং যারা PII ব�বহার
এবং র�ণােব�েণর ��ে� �ুেলর সরাসির িনয়�েণ থাকেব িশ�া �রকড� �থেক, �যমন একজন অ�াটিন�,
অিডটর, িচিকৎসা পরামশ�দাতা বা �থরািপ�; একজন অিভভাবক বা ছা� ���ােসবক এক� অিফিসয়াল
কিম�, �যমন এক� শ�ৃলা সং�া� বা অিভেযাগ কিম�েত কাজ করার জন�; অথবা একজন
অিভভাবক, ছা�, বা অন� ���ােসবক অন� �ুল কম�কত� ােক তার কাজ স�াদেন সহায়তা করেছন।
একজন �ুল কম�কত� ার এক� �বধ িশ�াগত আ�হ আেছ যিদ কম�কত� ােক তার �পশাগত দািয়� পালেনর
জন� এক� িশ�া �রকড�  পয�ােলাচনা করেত হয়।

7. অনেুরােধর িভি�েত, �ুল অন� �ুল �জলার কম�কত� ােদর স�িত ছাড়াই িশ�ার �রকড� �কাশ কের �যখােন
একজন িশ�াথ� ভিত� হেত চায় বা ইিতমেধ�ই নিথভু� হেয়েছ যিদ �কাশ� িশ�াথ�র তািলকাভুি� বা
�ানা�েরর উে�েশ� হয়।

8. আপার ডািব� �ুল িডি�ে�র FERPA-এর �েয়াজনীয়তা�িল �মেন চলার জন� কিথত ব�থ�তার িবষেয়
ইউএস িডপাট� েম� অফ এডুেকশেন অিভেযাগ দােয়র করার অিধকার। FERPA পিরচালনাকারী
অিফেসর নাম এবং �কানা হল:

9. পািরবািরক নীিত স�িত অিফস, US িডপাট� েম� অফ এডুেকশন 400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202.

10.FERPA, FERPA �িবধােনর §99.31-এ পাওয়া িকছু শত� পূরণ করেল, িপতামাতা বা �যাগ� িশ�াথ�র
স�িত ছাড়াই, FERPA িশ�াথ�েদর িশ�া �রকড� �থেক PII �কােশর অনমুিত �দয়। �ুেলর
আিধকািরকেদর কােছ �কাশ, িকছু িবচািরক আেদেশর সােথ স�িক� ত �কাশ বা আইনত জাির করা
সাবেপানা, িডের�িরর তেথ�র �কাশ, এবং িপতামাতা বা �যাগ� ছাে�র কােছ �কাশ ছাড়া, FERPA
�িবধােনর §99.32 অনযুায়ী �ুলেক �কাশ� �রকড� করেত হেব। িপতামাতা এবং �যাগ� ছা�েদর
�কােশর �রকড� পিরদশ�ন এবং পয�ােলাচনা করার অিধকার রেয়েছ। এক� �ুল িপতামাতা বা �যাগ�
িশ�াথ�র পূব� িলিখত স�িত না িনেয় একজন িশ�াথ�র িশ�া �রকড�  �থেক PII �কাশ করেত পাের
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● , িশ�ক সহ অন�ান� �ুল কম�কত� ােদর কােছ, িশ�া সং�া বা �িত�ােনর মেধ� যােদর �ুল �বধ
িশ�াগত �াথ� রেয়েছ বেল িনধ�ারণ কেরেছ। এর মেধ� রেয়েছ �কাদার, পরামশ�দাতা,
���ােসবক বা অন�ান� প� যােদর কােছ �ুল �ািত�ািনক পিরেষবা বা কায�াবলী আউটেসাস�
কেরেছ, তেব শত� থােক �য §99.31(a)(1)(i)(B)(1) - (a)( 1)(i)(B)(2) পূরণ হয়।
(§99.31(a)(1))

● অন� �ুল, �ুল িসে�ম, বা �পা�-�সেক�াির িশ�ার �িত�ােনর কম�কত� ােদর কােছ �যখােন
িশ�াথ� নিথভু� করেত চায় বা ই�া কের, অথবা �যখােন িশ�াথ� ইিতমেধ�ই নিথভু� হেয়েছ
যিদ �কাশ� িশ�াথ�র সােথ স�িক� ত উে�েশ� হয় তািলকাভুি� বা �ানা�র, §99.34 এর
�েয়াজনীয়তা সােপে�। (§99.31(a)(2))

● ইউএস ক�ে�ালার �জনােরল, ইউএস অ�াটিন� �জনােরল, ইউএস �সে�টাির অফ এডুেকশন, বা
��ট এবং �ানীয় িশ�া কতৃ� পে�র অনেুমািদত �িতিনিধেদর কােছ, �যমন িপতামাতা বা �যাগ�
ছাে�র রােজ� রাজ� িশ�া সং�া (সম�ু). এই িবধােনর অধীেন �কাশ�িল �ফডােরল

- বা

রাজ�-সমিথ�ত িশ�া ��া�াম�িলর এক� িনরী�া বা মলূ�ায়েনর সােথ স�িক� ত, বা �সই ��া�াম�িলর
সােথ স�িক� ত �ফডােরল আইিন �েয়াজনীয়তা�িলেক �েয়াগ বা �মেন চলার জন�, §99.35 এর
�েয়াজনীয়তা সােপে� করা �যেত পাের৷ এই সং�া�িল বাইেরর স�া�িলর কােছ PII-এর আরও �কাশ
করেত পাের �য�িল তােদর পে� �কানও িনরী�া, মলূ�ায়ন, বা �েয়াগ বা স�িতমলূক কায�কলাপ
পিরচালনা করার জন� তােদর অনেুমািদত �িতিনিধ িহসােব মেনানীত হেয়েছ৷ (§§99.31(a)(3) এবং
99.35)

● �য আিথ�ক সহায়তার জন� িশ�াথ� আেবদন কেরেছ বা �য� িশ�াথ� �পেয়েছ, যিদ তথ��
সাহােয�র জন� �যাগ�তা িনধ�ারেণর জন� �েয়াজনীয় হয়, সাহােয�র পিরমাণ িনধ�ারণ ক�ন,
সাহােয�র শত�  িনধ�ারণ ক�ন, বা সহায়তার শত� াবলী �েয়াগ ক�ন। (§99.31(a)(4))

● রাজ� এবং �ানীয় কম�কত� া বা কতৃ� প� যােদর কােছ তথ� িবেশষভােব রা�ীয় আইন �ারা িরেপাট�
করা বা �কাশ করার অনমুিত �দওয়া হেয়েছ যা িকেশার িবচার ব�ব�া এবং িবচােরর আেগ
কায�করভােব পিরেবশন করার িসে�েমর �মতা িনেয় উি��, �য িশ�াথ�র �রকড� �কাশ করা
হেয়েছ, §99.38 সােপে�। (§99.31(a)(5))

● �ুেলর জন� বা তার পে� অধ�য়ন পিরচালনাকারী সং�া�িলেক, যােত: (ক) ভিবষ��াণীমলূক
পরী�া�িল িবকাশ, �বধ করা বা পিরচালনা করা; (খ) ছা� সহায়তা কায��ম পিরচালনা করা;
বা (গ) িনেদ�শনা উ�ত করা। (§99.31(a)(6))

● �ীকৃত সং�া�িলেক তােদর �ীকৃত কায� স�াদন করার জন�। (§99.31(a)(7))
● একজন �যাগ� িশ�াথ�র িপতামাতার কােছ যিদ িশ�াথ� IRS ট�াে�র উে�েশ� িনভ� রশীল হয়।

(§99.31(a)(8))
● এক� িবচার িবভাগীয় আেদশ বা আইনত জাির করা সাবেপানা �মেন চলা। (§99.31(a)(9))
● §99.36 সােপে� �া�� বা িনরাপ�া জ�রী অব�ার ��ে� উপযু� কম�কত� ােদর কােছ।

(§99.31(a)(10)
● তথ� §99.37 এর অধীেন �ুল "িডের�ির তথ�" িহসােব মেনানীত কেরেছ। (§99.31(a)(11))
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তেথ�র জন� �না�শ

িনেদ� িশকা পািরবািরক িশ�াগত অিধকার এবং �গাপনীয়তা আইন (FERPA), এক� �ফডােরল আইন, িকছু
ব�িত�েমর সােথ Upper Darby School District, ব�ি�গতভােব �কাশ করার আেগ আপনার িলিখত স�িত
�া� করেত চায় আপনার স�ােনর িশ�ার �রকড� �থেক তথ�। যাইেহাক, আপার ডািব� �ুল িডি�� িলিখত স�িত
ছাড়াই যথাযথভােব মেনানীত "িডের�ির তথ�" �কাশ করেত পাের, যিদ না আপিন িডি�� প�িতর িবপরীেত
িডি��েক পরামশ� না �দন। িডের�িরর তেথ�র �াথিমক উে�শ� হল Upper Darby School District-�ক
আপনার স�ােনর িশ�ার �রকড� �থেক এই ধরেনর তথ� িকছু �ুেলর �কাশনায় অ�ভু� � করার অনমুিত �দওয়া।
উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ:

● এক� ��িবল, এক� নাটক িনম�ােণ আপনার ছাে�র ভূিমকা �দখাে�;
● বািষ�ক বািষ�ক বই;
● অনার �রাল বা অন�ান� �ীকৃিত তািলকা;
● �াতক ��া�াম; এবং
● �ীড়া কায�কলাপ শীট, �যমন �ি�, দেলর সদস�েদর ওজন এবং উ�তা �দখােনার জন�।

িডের�িরর তথ�, যা এমন তথ� যা সাধারণত �িতকারক বা �গাপনীয়তার আ�মণ বেল িবেবিচত হয় না যিদ
�কাশ করা হয়, এছাড়াও িপতামাতার পূব� িলিখত স�িত ছাড়া বাইেরর সং�ার কােছও �কাশ করা �যেত পাের।
বাইেরর সং�া�িল অ�ভু� �, িক� সীমাব� নয়, �য �কা�ািন�িল �াস িরং �তির কের বা ইয়ারবকু �কাশ কের।
এছাড়াও, দ�ু �ফডােরল আইেনর জন� �ানীয় িশ�া সং�া�িল (LEAs) �েয়াজন যারা �াথিমক ও মাধ�িমক িশ�া
আইন 1965 (ESEA) এর অধীেন সহায়তা �হণ কের সামিরক িনেয়াগকারীেদর, অনেুরােধর িভি�েত, িন�িলিখত
তথ� সহ - নাম, �কানা এবং �টিলেফান তািলকা - যিদ না িপতামাতারা না থােক LEA-�ক পরামশ� িদেয়েছ �য
তারা তােদর ছাে�র তথ� তােদর পূব� িলিখত স�িত ছাড়া �কাশ করেত চায় না। 1

আপিন যিদ না চান �য আপার ডািব� �ুল িডি�� আপনার পূেব�র িলিখত স�িত ছাড়াই আপনার স�ােনর িশ�ার
�রকড� �থেক িডের�ির তথ� �কাশ ক�ক, তাহেল আপনােক অবশ�ই বািষ�ক 15 �সে��েরর মেধ� �জলােক
িলিখতভােব অবিহত করেত হেব। আপার ডািব� �ুল িডি�� িন�িলিখত তথ��িলেক িডের�িরর তথ� িহসােব
মেনানীত কেরেছ:

নাম

-�কানা

-�টিলেফান তািলকা

-ইেল�িনক �মল �কানা

-ছিব

-তািরখ এবং জ��ান

��� -
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উপি�িতর

তািরখ -��ড �র -সরকািরভােব

�ীকৃতি�য়াকলাপ এবং �খলাধুলা

দেলর সদস�েদর ওজন এবং উ�তা

-িড�ী, স�াননা এবং পুর�ার �া� -সব�েশষ

িশ�া �িত�ান বা �িত�ান অংশ�হণ কেরেছ

অ�া� (COPPA)

আপার ডািব� �ুল িডি�� (UDSD) আপনার ছা�েক �শখার জন� সবেচেয় কায�কর ওেয়ব-িভি�ক সর�াম এবং
অ�াি�েকশন �দান করার জন�, আপনােক িন�িলিখত িবষেয় সেচতন করেত আমােদর �ফডােরল �িবধান�িল
�মেন চলেত হেব : UDSD �বশ কেয়ক� কি�উটার স�ওয়�ার অ�াি�েকশন এবং ওেয়ব-িভি�ক পিরেষবা�িল
ব�বহার কের, যা UDSD �ারা নয়, তৃতীয় প� �ারা পিরচািলত হয়৷ এর মেধ� রেয়েছ িক� সীমাব� নয়:
Google, Naviance, Study Island, HMH ed, SVAAS, IXL, MAP, Schoology, HMH Read 180,
Pebble Go, Type to Learn, Gale Resources এবং অন�ুপ িশ�ামলূক ��া�াম। আমােদর িশ�াথ�েদর
এই ��া�াম এবং পিরেষবা�িল ব�বহার করার জন�, িকছু ব�ি�গত িডের�িরর তথ�, সাধারণত ছাে�র নাম,
ব�বহারকারীর নাম বা ব�বহারকারী আইিড, লগইন উে�েশ� ওেয়ব সাইট অপােরটরেক �দান করেত হেব।
�ফডােরল আইেনর অধীেন, এই ওেয়বসাইট�িলেক অবশ�ই িপতামাতার িব�ি� �দান করেত হেব এবং 13 বছেরর
কম বয়সী িশ�েদর কাছ �থেক ব�ি�গত তথ� সং�হ করার আেগ িপতামাতার স�িত িনেত হেব

৷ আইন UDSD-এর মেতা �ুল�িলেক তার সম� ছা�েদর পে� িডের�ির তথ� সং�েহর স�িত �দওয়ার অনমুিত
�দয়, এইভােব ওেয়ব সাইট অপােরটরেক সরাসির �দওয়া ব�ি�গত িপতামাতার স�িতর �েয়াজনীয়তা দরূ কের।
আপনার ছা�েক আপার ডািব� �ুল িডি�ে�র ই�ারেনট, কি�উটার বা অন�ান� ইেলক�িনক িডভাইস বা
�নটওয়াক� িরেসাস� ব�বহার করার অনমুিত িদেয় অথবা আপনার ছা�েক তােদর িনজ� ব�ি�গত ইেলক�িনক
িডভাইস (�যমন �াট� েফান, �সল �ফান, ল�াপটপ, ট�াবেলট, ইত�ািদ) �ুেলর জন� ব�বহার করার অনমুিত িদেয়
উে�শ� বা অন�ান� উে�েশ�, আপিন UDSD-�ক আপনার স�ােনর জন� ছাে�র নাম, ব�বহারকারীর নাম, বা
ব�বহারকারী আইিড সহ িন�িলিখত ওেয়ব-অপােরটরেদর ব�ি�গত িডের�িরর তথ� �দান করার অনমুিত িদেত
স�িত িদে�ন যার মেধ� রেয়েছ িক� এেত সীমাব� নয়: Google, Naviance, Study Island, Schoology,
HMH ed, SVAAS, IXL, MAP, Schoology, HMH Read 180, Pebble Go, Type to Learn, Gale
Resources এবং �যেকােনা অিতির� ওেয়ব-িভি�ক িশ�ামলূক ��া�াম এবং পিরেষবার অপােরটরেদর কােছ যা
UDSD আস� িশ�াবেষ� �যাগ করেত পাের।

ই�ারেনট, কি�উটার এবং �নটওয়াক�  িরেসােস�র �হণেযাগ� ব�বহার

আপনার ছা�েক আপার ডািব� �ুল িডি�ে�র ই�ারেনট, কি�উটার বা অন�ান� ইেলক�িনক িডভাইস বা
�নটওয়াক� িরেসাস� ব�বহার করার অনমুিত িদেয় অথবা আপনার ছা�েক তােদর িনজ� ইেলক�িনক িডভাইস
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(�যমন �াট� েফান, �সল �ফান) ব�বহার করার অনমুিত িদেয় , ল�াপটপ, ট�াবেলট, ইত�ািদ) �ুেলর উে�েশ� বা
অন�ান� উে�েশ�, আপিন িন�িলিখত�িল �ীকার কেরন:

● সােথ পয�ােলাচনা করা িপতামাতা/অিভভাবেকর কত� ব� নীিত 815 ই�ারেনট, কি�উটার এবং
�নটওয়াক� স�দ নীিতর �হণেযাগ� ব�বহােরর। পিলিস 815 �য �কান সময় �জলার ওেয়বসাইেট
(www.upperdarbysd.org) পাওয়া যােব।

● িপতা-মাতা/অিভভাবক �ীকার কেরন �য �েবশািধকার িশ�াগত উে�েশ� িডজাইন করা হেয়েছ এবং
�জলা অ�া�বয়�েদর অনপুযু� সাম�ীেত অ�াে�স িফ�ার করার জন� সতক� তা অবল�ন কেরেছ;
যাইেহাক, অিভভাবক/অিভভাবক আরও �ীকার কেরন �য �জলার পে� সম� িবতিক� ত এবং অনপুযু�
উপকরণ�িলেত অ�াে�স সীমাব� করা অস�ব।

● অিভভাবক/অিভভাবক আপনার ছাে�র ব�ি�গত ইেলক�িনক িডভাইেসর ব�বহার সহ �জলার ই�ারেনট,
কি�উটার বা �নটওয়াক� সং�ান�িলর মাধ�েম �া� সাম�ী�িলর �ারা সৃ� �য �কানও �িতর জন� �জলা,
এর �বাড�  সদস�, কম�চারী এবং এেজ�েদর �িতম�ু রােখন৷

● অিভভাবক/অিভভাবক ত�াবধােনর স�ূণ� দািয়� �হণ কেরন যিদ এবং যখন তােদর স�ােনর ব�বহার
�ুেলর স�ি�েত না হয়।

● অিভভাবক/অিভভাবক এত�ারা অনেুরাধ কেরন �য তার/তার স�ানেক �জলার ই�ারেনট, কি�উটার
এবং �নটওয়াক�  সং�ান�িলেত অ�াে�েসর অনমুিত �দওয়া �হাক।

COPPA এবং ই�ারেনট, কি�উটার এবং �নটওয়াক� সং�ান�িলর �হণেযাগ� ব�বহার স�িক� ত আরও তেথ�র
জন�, অন�ুহ কের �যুি� িবভােগর অধীেন �জলার ওেয়বসাইেট িন�িলিখত পৃ�া� �দখুন
https://www.upperdarbysd.org/coppa-।

হ�াজাড�  ইমােজ� ি� �রসপ� অ�া� (আেহরা) �না�িফেকশন

অতীেত, অ�াসেব�স িবি�ং উপকরণ�িলেত ব�াপকভােব ব�ব�ত হত কারণ এর অ�রক, শ� �শাষণকারী এবং
অি� �িতেরাধ �মতা। কায�ত 1970-এর দশেকর �শেষর িদেক িনিম�ত �য �কানও িবি�ংেয় িকছু অ�াসেব�স
িছল। অ�ত এবং িনরবি�� অ�াসেব�স উপাদান�িল সাধারণত �া�� ঝঁুিক �তির কের না।

অ�াসেব�স উপাদান�িল িবপ�নক হেয় উঠেত পাের যখন, সমেয়র সােথ �িত বা অবনিতর কারেণ, তারা
ফাইবার �ছেড় �দয়। যিদ ফাইবার�িল িনঃ�ােস �নওয়া হয় তেব তারা ক�া�ার এবং অ�াসেবে�ািসেসর মেতা
�া�� সমস�া হেত পাের।

1986 সােল, কংে�স অ�াসেব�স হ�াজাড� ইমােজ� ি� �রসপ� অ�া� (AHERA) পাশ কের যার ফেল িবি�ং
উপকরণ ধারণকারী অ�াসেব�স শনা� করার জন� �ুল�িল পিরদশ�ন করা �েয়াজন৷ সে�হজনক
অ�াসেব�স-ধারণকারী িবি�ং উপকরণ�িল অবি�ত িছল, নমনুা করা হেয়েছ (বা ধের �নওয়া হেয়েছ) এবং
অব�া এবং স�াব� িবপদ অনসুাের �রট �দওয়া হেয়েছ। �িত িতন বছর পর, আপার ডািব� �ুল িডি�� িবি�ং
উপকরণ (ACBM) ধারণকারী পিরিচত বা অনমুানকৃত অ�াসেব�েসর অব�া পিরবিত� ত হেয়েছ িকনা তা
িনধ�ারণ করেত এবং ACBM পিরচালনা বা অপসারেণর িবষেয় সুপািরশ করার জন� এক� পুনঃিনরী�ণ
পিরচালনা কের। ম�ােনজেম� ��ােন তািলকাভু� সম� উপাদােনর উপর পিরচািলত সব�েশষ পুনঃিনরী�েণ
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অ�াসেব�স রেয়েছ (বা অ�াসেব�স-যু� বেল ধের �নওয়া হেয়েছ) পিরদশ�ন করা হেয়িছল এবং সাধারণত ভাল
অব�ায় পাওয়া �গেছ।

ACM �য �িত�� হেয়িছল এবং �মরামত/অপসারেণর �েয়াজন িছল তােক িচি�ত করা হেয়েছ এবং �জলা �ারা
তার সমাধান করা হেব।

আইন� আরও �েয়াজন �য জলুাই 1989 সােলর মেধ� এক� অ�াসেব�স ম�ােনজেম� ��ান কায�কর করা হেব।
আপার ডািব� �ুল িডি�� �েয়াজন অনসুাের এক� পিরক�না �তির কেরেছ, যা �মাগত আপেডট করা হেয়েছ।
পিরক�না�র �বশ িকছু চলমান �েয়াজনীয়তা রেয়েছ: ব�ব�াপনা পিরক�নার �াপ�তা এবং অ�াসেব�স
কায�কলােপর অব�া স�েক� এক� িব�ি� �কাশ ক�ন; অ�াসেব�স এবং কীভােব এ� �মাকােবলা করেত হেব
�স স�েক� এর কম�চারীেদর িশি�ত ও �িশ�ণ িদন; িবি�ং উপকরণ ধারণকারী অ�াসেব�েসর অব�ােন
��েময়াদী বা অ�ায়ী কম�েদর অবিহত ক�ন; ��ন র�ণােব�ণ এলাকায় �পা� সতক� তা �লেবল �যখােন
অ�াসেব�স আেগ িচি�ত বা ধের �নওয়া হেয়িছল; িবি�ং উপকরণ ধারণকারী অ�াসেব�েসর ঝােমলা কমােনার
জন� িডজাইন করা �সট পিরক�না এবং প�িত অনসুরণ ক�ন; এবং �িত ছয় মােস এই উপকরণ�িলর অব�া
জিরপ কের িনি�ত ক�ন �য তারা ভাল অব�ায় আেছ।

িবগত বছের, িন�িলিখত ভবন�িলেত িবি�ং উপকরণ ধারণকারী অ�াসেব�স অপসারণ করা হেয়েছ, আব�
করা হেয়েছ বা আব� করা হেয়েছ: অ�ােরািনিম� �াথিমক িবদ�ালয়, বাইউড �াথিমক িবদ�ালয়, গ�ােরটেফাড�
�াথিমক িবদ�ালয়, হাইল�া� পাক� �াথিমক িবদ�ালয়, িহলে�� �াথিমক িবদ�ালয়, �াইেমাস �াথিমক িবদ�ালয়,
��ানহা�� িহলস �াথিমক িবদ�ালয় �ুল, ওেয়��ক পাক� এিলেম�াির �ুল, িক�ারগােট� ন �স�ার, �বভারিল
িহলস িমডল �ুল, ��ে�ল িহল িমডল �ুল, আপার ডািব� হাই �ুল এবং গালফ িবি�ং।

আপার ডািব� �ুল িডি�ে�র উে�শ� হল অ�াসেব�স িনয়�ণকারী সম� �ফডােরল এবং রা�ীয় �িবধান�িল �মেন
চলা এবং ছা� ও কম�চারীেদর �শখার এবং কাজ করার জন� এক� �া��কর এবং িনরাপদ পিরেবশ িনি�ত করার
জন� �েয়াজনীয় পদে�প �নওয়া। িনয়িমত ব�বসািয়ক সমেয়র মেধ� �ুল �জলা �শাসিনক অিফস বা �ুেলর
�শাসিনক অিফেস অ�াসেব�স ব�ব�াপনা পিরক�নার এক� অনিুলিপ পয�ােলাচনা করার জন� আপনােক
�াগতম। অ�াসেব�স ��ান এবং অ�াসেব�স-স�িক� ত সমস�া স�িক� ত সম� অনসু�ান�িল (610) 352-7111
এ আপার ডািব� �ুল িডি�� �বাড�  �সে�টাির, �েমািথ িলেফর কােছ িনেদ� িশত হওয়া উিচত।

বািষ�ক িব�ি��িল আমােদর ওেয়বসাইেট https://www.upperdarbysd.org/Page/7725।

*সব�েশষ স�ূণ� �িতেবদন 24 আগ�, 2017। আপেডট করা �না�শ আগ� 2018 িরেপাট� �কােশর পর জাির
করা হেব।

অিভভাবকেদর কােছ ইি�ে�েটড �প� ম�ােনজেম� (আইিপএম) �না�িফেকশন �লটার

আপার ডািব� �ুল িডি�� �পাকামাকড়, ইঁদরু এবং আগাছা পিরচালনার জন� এক� সমি�ত কীটপত� ব�ব�াপনা
(IPM) ব�বহার কের। আমােদর ল�� হল কীটপত� ব�ব�াপনার জন� এক� IPM প�িত ব�বহার কের �িত�
িশ�াথ�েক কীটনাশক এ�েপাজার �থেক র�া করা। আমােদর আইিপএম ��া�াম খাদ� ও পািনর উৎস অপসারণ
এবং তােদর লিুকেয় ও �জনন �ান িনমূ�ল করার মাধ�েম �ুল ভবন এবং মাঠেক এই কীটপতে�র জন� এক�
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�িত�ল আবাস�ল িহেসেব গেড় �তালার উপর দিৃ� িনব� কের। আমরা এ� িনয়িমত পির�ার এবং
র�ণােব�েণর মাধ�েম স�� কির। আমরা িনয়িমতভােব িবদ�ালেয়র ভবন এবং মােঠর উপর নজর রািখ যােত
উপি�ত �কােনা কীটপত� শনা� করা যায়। কীটপত� পয�েব�ণ দল� আমােদর িবি�ং র�ণােব�ণ, সহায়তা
এবং িশ�ণ কম�েদর িনেয় গ�ত এবং আমােদর ছা�েদর অ�ভু� � কের। কীটপত� �দখা আমােদর আইিপএম
�কাঅিড� েনটরেক িরেপাট� করা হয় িযিন কীটপতে�র সমস�া মলূ�ায়ন কেরন এবং সমস�া সমাধােনর জন� উপযু�
কীটপত� ব�ব�াপনা �কৗশল িনধ�ারণ কেরন। �কৗশল�িলর মেধ� রেয়েছ স�ািনেটশন বিৃ�, ��ােরজ অনশুীলন�িল
পিরবত� ন করা, �েবেশর পেয়��িল িসল করা, শারীিরকভােব কীটপত� অপসারণ করা ইত�ািদ

। সমেয় সমেয়, কীটপতে�র সমস�া পিরচালনা করার জন� রাসায়িনক ব�বহার করার �েয়াজন হেত পাের।
রাসায়িনক �ধুমা� �েয়াজন হেলই ব�বহার করা হেব এবং িনয়িমত �েয়াগ করা হেব না। যখন রাসায়িনক
ব�বহার করা হয়, তখন স�ব হেল �ুল সব�িন� িবষা� পণ� ব�বহার করার �চ�া করেব। আেবদন�িল �ধুমা�
তখনই করা হেব যখন অননেুমািদত ব�ি�েদর িচিক�সা করা হে� এমন এলাকায় �েবশািধকার থাকেব না৷
আেবদেনর ৭২ (৭২) ঘ�া আেগ এবং আেবদেনর পেরর দইু (২) িদেনর জন� এই এলাকায় িব�ি��িল �পা� করা
হেব।

জ�রী কীটপতে�র সমস�া িনয়�েণর জন� যিদ রাসায়িনক �েয়াগ করেত হয়, তাহেল �য �কােনা
অিভভাবক/অিভভাবক যারা িলিখতভােব এই ধরেনর িব�ি�র অনেুরাধ কেরেছন তােদর �টিলেফােনর মাধ�েম
�না�শ �দান করা হেব। এই িব�ি�েত ছােড়র মেধ� রেয়েছ জীবাণনুাশক এবং অ�াি�মাইে�ািবয়াল পণ�;
�য়ংস�ূণ� �টাপ ছা�েদর অ�াে�সেযাগ� নয় এমন জায়গায় রাখা; �জল-টাইপ �টাপ ফাটল, ফাটল বা শনূ��ােন
রাখা; এবং সুইিমং পুল র�ণােব�ণ রাসায়িনক.

যিদ আপনার �কান �� থােক, অন�ুহ কের �ম িলফ, আইিপএম সম�য়কারীর সােথ �যাগােযাগ ক�ন (610)
352-7111 বা tleaf@upperdarbysd.org এ।

210.1

-এর �পনিসলভািনয়া পাবিলক �ুল �কাড িবধান অনসুাের, আপার ডািব� �ুল িডি�� �িত� �ুল িবি�ং
অেটা-ইনেজ�ের এিপেনি�েনর �ক সরবরাহ বজায় রােখ। - ইনেজ�র)। এিপেনি�েনর সােথ ি�িফল করা এক�
অেটা-ইনেজ�র হল পছে�র ওষুধ যা �পাকার দংশন বা কামড়, খাবার, ওষুধ এবং অন�ান� অ�ালােজ� েনর জন�
��তর অ�ালািজ� র �িতি�য়া (অ�ানািফল�াি�স) এর জ�ির িচিকৎসার জন� ব�ব�ত হয়। যিদ আপনার স�ােনর
অ�ালািজ� বা �াে��র অব�া ধরা পেড় যার জন� এিপেনি�ন ব�বহােরর �েয়াজন হয়, তাহেলও আপনার স�ােনর
িনধ�ািরত ওষুধ �ুেলর নাস�েক �দান করা আপনার দািয়�।

আইন এবং �বাড� নীিত 210 এবং 210.1 �িশি�ত �ুল কম�চারীেদর এমন �য �কােনা ছা�েক এিপেনি�ন �দওয়ার
�মতা �দয় যােদর তারা িব�াস কের �য তারা অ�ানািফল�াি�স অনভুব করেছ। �য ��ে� এিপেনি�ন �নই এমন
�কােনা িশ�াথ�র অ�ানািফল�াক�ক �িতি�য়ার স�ুখীন হেল, একজন �িশি�ত �ুল কম�চারী �ুেলর
িচিক�সেকর �ারা জাির করা �ায়ী আেদশ অনসুাের �ক এিপেনি�ন অেটা-ইনেজ�র ব�বহার করেত পাের বা
িশ�াথ�েক �ক এিপেনি�ন �য়ংি�য়ভােব সরবরাহ করেত পাের। �-�শাসেনর জন� ইনেজ�র।
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আইন অনসুাের, আপার ডািব� �ুল িডি��েক তােদর স�ানেদর �ক এিপেনি�ন অেটা-ইনেজ�েরর জ�রী
�শাসন �থেক অব�াহিত �দওয়ার �মতা স�েক� অিভভাবক/অিভভাবকেদর অবিহত করেত হেব। আপিন যিদ
আপনার স�ানেক জ�রী পিরি�িতেত �ক এিপেনি�ন অেটা-ইনেজ�র সরবরাহ করা �থেক অ� আউট করেত
চান, তাহেল উপযু� ফম�� �পেত অন�ুহ কের আপনার স�ােনর �ুল নােস�র সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

বাস পিরবহন

�ুল বাস �প�িল সংেশািধত �বাড� নীিত এবং 1949 সােলর পাবিলক �ুল �কাড অনসুাের �শাসন �ারা �িতি�ত
�ােন থাকেব৷ �যাগ� ছা�েদর বাস�ােনর জন� �ধুমা� �িতি�ত বাস �েপ এবং �সখান �থেক পিরবহণ সরবরাহ
করা হেব এবং �বিবিসটার, �ড �কয়ার �দানকারী, আ�ীয়�জন ইত�ািদেক �দান করা হেব না। �য সকল িশ�াথ�
বােস চড়েব তােদর �ত�ািশত:

● বাস চালেকর িনেদ�শাবলী আেদৗ অনসুরণ ক�ন সময়
● বসা এবং সামেনর িদেক মখু
● ভােব কথা বলনু
● সদয়
● ও
● কের
● শা�বাস

�য সম� ছা�ছা�ী বােস চেড় তােদর জন� বছেরর ��েত স�ূণ� �ুল বাস শ�ৃলা নীিতর এক� অনিুলিপ বািড়েত
পাঠােনা হেব। আপি�কর আচরেণ জিড়ত �যেকান িশ�াথ�, যার মেধ� অ�ভু� � রেয়েছ িক� অগত�া
িন�িলিখত�িলর মেধ� সীমাব� নয়, এক� �ুল বােস চড়ার িবেশষািধকার হারােত পাের:

● চলাকালীন �কানও অৈবধ �াগ এবং/অথবা িনয়ি�ত পদােথ�র দখল, িব�য় বা ব�বহার
● ভাংচুরআপার ডািব� �ুল বােস এক� আপার ডািব� �ুল বােস
● ধূমপান করা
● বাস পাস �ানা�র
● করা আপার ডািব� �ুল বােস
● মারামাির করা বােসর জানালা �থেক িকছু ছঁুেড় �দওয়া

অন�ান� শাি�মলূক জিরমানা�িল শাি�মলূক �কাড অনসুাের উপেরা� কােজর জন� মলূ�ায়ন করা হেব৷

এটা �বাঝা যায় �য যিদ �কােনা িশ�াথ� তার বােস চড়ার সুিবধা হারায় তাহেল িশ�াথ� এবং অিভভাবকেদর
অবশ�ই পিরবহেনর িবক� প�িত খুেঁজ �বর করেত হেব।

পিরবহন সমস�া সং�া� �� এবং ম�ব� পিরবহন িবভােগ িনেদ� িশত হেত পাের 610-352-7112 এ।
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ক�ােফেটিরয়া/আরমাক�  খাদ� পিরেষবা

সকােলর না�া এবং দপুুেরর খাবার �িতিদন সব �ুেল িশ�াথ�েদর জন� িবনা খরেচ পাওয়া যায়। �বেছ �নওয়া
সম� ছা�েদর খাবার �দওয়া হয় এবং �কােনা আেবদেনর �েয়াজন �নই। �ুেলর �থম িদন িবনামেূল� খাবার ��
হেব। �য সম� ছা�-ছা�ীরা কায�ত �ুেল যায় তারা স�ােহর জন� �চুর পিরমােণ খাবার �হেণর অিধকারী।
ভাচু� য়াল ছা�েদর িপতামাতা/অিভভাবকেদর UDFood@upperdarbysd.org আপার ডািব� হাই �ুেল খাবার
�নওয়ার সময় িনধ�ারণ করেত।

�াথিমক, মাধ�িমক এবং উ� িবদ�ালেয়র জন� সকােলর না�া এবং দপুুেরর খাবােরর �মনু �জলা ওেয়বসাইেট
পাওয়া যায়।

ন�াশনাল �ুল ��কফা� এবং লা� ��া�াম

�ফডােরল নাগিরক অিধকার আইন এবং ইউএস িডপাট� েম� অফ এি�কালচার (USDA) নাগিরক অিধকার
�িবধান এবং নীিত অনসুাের, USDA, এর সং�া, অিফস, এবং কম�চারী এবং USDA ��া�ােম অংশ�হণকারী বা
পিরচালনাকারী �িত�ান�িল �বষম�মলূক আচরণ �থেক িনিষ� জািত, বণ�, জাতীয় উ�স, িল�, ধম�য় িব�াস,
অ�মতা, বয়স, রাজৈনিতক িব�াস, বা USDA �ারা পিরচািলত বা অথ�ায়েন পিরচািলত �যেকােনা ��া�াম বা
কায�কলােপ পূেব�র নাগিরক অিধকার কায�কলােপর জন� �িতেশাধ বা �িতেশােধর উপর িভি� কের।

�িতব�ী ব�ি�েদর যােদর ��া�াম তেথ�র জন� �যাগােযােগর িবক� উপায় �েয়াজন (�যমন ��ইল, বড় ম�ুণ,
অিডওেটপ, আেমিরকান সাইন ল�া�েুয়জ, ইত�ািদ), তােদর এেজি�র সােথ �যাগােযাগ করা উিচত (রাজ� বা
�ানীয়) �যখােন তারা সুিবধার জন� আেবদন কেরেছন। �য সম� ব�ি� বিধর, �বণশি�হীন বা বাক �িতব�ী
তারা �ফডােরল িরেল সািভ� েসর মাধ�েম (800) 877-8339 ন�ের USDA-এর সােথ �যাগােযাগ করেত পােরন।
উপর�, ��া�াম তথ� ইংেরিজ ছাড়া অন� ভাষায় উপল� করা �যেত পাের.

�বষেম�র এক� ��া�াম অিভেযাগ দােয়র করেত, USDA ��া�াম �বষম� অিভেযাগ ফম�� পূরণ ক�ন,
(AD-3027) অনলাইেন পাওয়া যায়: http://www.ascr.usda.gov/complaint ফাইিলং cust.html, এবং
�যেকােনা USDA অিফেস, অথবা USDA-�ক সে�াধন কের এক� িচ� িলখুন এবং ফম��েত অনেুরাধ করা সম�
তথ� িচ�েত �দান ক�ন। অিভেযাগ ফেম�র এক� অনিুলিপ অনেুরাধ করেত, কল ক�ন (866) 632-9992।
ইউএসিডএ-�ত আপনার স�ূণ� ফম� বা িচ� জমা িদন:

�মল: ইউএস িডপাট� েম� অফ এি�কালচার

অিফস অফ িদ অ�ািস��া� �সে�টাির ফর িসিভল রাইটস 1400 ইি�েপে�� অ�ািভিনউ, এসডি�উ
ওয়ািশংটন, িডিস 202509410
ফ�া�: (202) 690-7442; অথবা
ইেমল: program.intake@usda.gov

এই �িত�ান� এক� সমান সুেযাগ �দানকারী।
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চিরে�র �াথিমক �কাড

আপার ডািব� এিলেম�াির �ুল �কাড অফ ক�াের�ার দািয়�, স�ান এবং িনরাপদ ছা� আচরেণর �মৗিলক
নীিত�িলেক মতূ� কের। আমরা আচরেণর িবষেয় ছা�েদর এক� পুন��ারমলূক প�িত �দান কির, এবং
��কেহা�ার স�েক� র ��� এই প�িতর অিবে�দ� অ�। ই��ই� এবং ইিতবাচক আচরণগত হ�ে�প এবং
সমথ�ন (PBIS) এর �িত আমােদর �িত�িতর উপর িভি� কের, আপার ডািব� �ুল িডি�� সম� �স�ংস জেুড়
আমােদর �ুেলর সং�ৃিত এবং জলবায়ুর অংশ িহসােব পুন��ারমলূক অনশুীলন এবং �মা-ইনফম�ড �কয়ার এে�ড
করার জন� কাজ কের চেলেছ।

আপার ডািব� �ুল িডি�� িব�াস কের �য আচরণ�িল সমেয়র সােথ সােথ িবকাশ লাভ কের এবং �িত� িশ�র
চািহদা িবেবচনা কের উে�েগর আচরেণর �িত �ুেলর �িতি�য়া�িল উ�য়নমলূকভােব উপযু� হওয়া উিচত।
িনেদ�শনামলূক �কৗশল�িলর এক� ধারাবািহকতা এবং আচরেণর জন� ��ািবত �িতি�য়া িশ�া এবং �শখার
সমথ�ন কের, ইিতবাচক আচরণেক উ�সািহত কের এবং এক� পুন��ারমলূক দশ�ন �িতফিলত কের। শ�ৃলার
এক� পুন��ারমলূক প�িত িশ�াথ�েদর তােদর ভুল �থেক �শখার সুেযাগ �দয়, তােদর আচরেণর ফেল �য ভুল
কাজ�েলা হয় তা সংেশাধন কের এবং তােদর ি�য়াকলােপর ফেল িবি�ত স�ক�  পুন��ার কের।

আমরা িব�াস কির ছা�েদর একােডিমক সাফল� এবং সামািজক, মানিসক এবং আচরণগত িবকােশর জন� স�ক�
অপিরহায�। সম� অনশুীলেন, িশ�াথ�েদর আচরেণর �িত আমােদর �িতি�য়া িশ�র চলমান িবকাশ, �ুল
স�দায় এবং উভেয়র মেধ� স�ক� েক সমথ�ন করেব।

ি�ক এখােন �াথিমক িবদ�ালেয়র অ�র �কাড �দখেত

িমডল

�ুল �কাড অফ ক�াের�ার আপার ডািব� �ুল িডি�� িমডল �ুল �কাড অফ ক�াের�ার দািয়�, স�ান এবং
িনরাপদ ছা� আচরেণর �মৗিলক নীিত�িলেক মতূ� কের। আমরা আচরণ স�িক� ত এক� পুন��ারমলূক প�িত
�দান কির, এবং ��কেহা�ার স�েক� র ��� এই প�িতর অিবে�দ�। ই��ই� এবং ইিতবাচক আচরণগত
হ�ে�প এবং সমথ�ন (PBIS) এর �িত আমােদর �িত�িতর উপর িভি� কের, আপার ডািব� �ুল িডি�� সম�
�স�ংস জেুড় আমােদর �ুেলর সং�ৃিত এবং জলবায়ুর অংশ িহসােব পুন��ারমলূক অনশুীলন এবং �মা-ইনফম�ড
�কয়ার এে�ড করার জন� কাজ কের চেলেছ।

আপার ডািব� �ুল িডি�� িব�াস কের �য আচরণ�িল সমেয়র সােথ সােথ িবকাশ লাভ কের এবং �িত� িশ�র
চািহদা িবেবচনা কের উে�েগর আচরেণর �িত �ুেলর �িতি�য়া�িল উ�য়নমলূকভােব উপযু� হওয়া উিচত।
িনেদ�শনামলূক �কৗশল�িলর এক� ধারাবািহকতা, এবং আচরেণর �িত ��ািবত �িতি�য়া, িশ�াদান এবং �শখার
সমথ�ন, ইিতবাচক আচরণেক উ�সািহত কের এবং এক� পুন��ারমলূক দশ�ন �িতফিলত কের। শ�ৃলার এক�
পুন��ারমলূক প�িত িশ�াথ�েদর তােদর ভুল �থেক �শখার সুেযাগ �দয়, তােদর আচরেণর ফেল �য ভুল কাজ�িল
হয় তা সংেশাধন কের এবং তােদর ি�য়াকলােপর ফেল িবি�ত স�ক�  পুন��ার কের।
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আমরা িব�াস কির ছা�েদর একােডিমক সাফল� এবং সামািজক, মানিসক এবং আচরণগত িবকােশর জন� স�ক�
অপিরহায�। সম� অনশুীলেন, িশ�াথ�েদর আচরেণর �িত আমােদর �িতি�য়া িশ�র চলমান িবকাশ, �ুল
স�দায় এবং উভেয়র মেধ� স�ক� েক সমথ�ন করেব।

িমডল �ুল �কাড অফ ক�া� সম� অসদাচরণেক অ�ভু� � করার উে�েশ� নয়। তািলকাভু� �কােনা অসদাচরেণর
পুনরাবিৃ�র ঘটনা জিড়ত �শাসেকর িবেবচনার িভি�েত হ�ে�প বাড়ায়।

ি�ক এখােন িমডল �ুল �কাড অফ ক�াের�ার �দখেত

হাই

�ুল �কাড অফ ক�াের�ার আপার ডািব� হাই �ুল �কাড অফ ক�াের�ার দািয়�, স�ান এবং িনরাপদ ছা�
আচরেণর �মৗিলক নীিত�িলেক মতূ� কের। আমরা িশ�াথ�েদর স�িক� ত আচরেণর জন� এক� পুন��ারমলূক
প�িত �দান কির এবং ��কেহা�ার স�েক� র ��� এই প�িতর অিবে�দ� অ�। ই��ই� এবং ইিতবাচক
আচরণগত হ�ে�প এবং সমথ�ন (PBIS) এর �িত আমােদর �িত�িতর উপর িভি� কের, আপার ডািব� �ুল
িডি�� সম� �স�ংস জেুড় আমােদর �ুেলর সং�ৃিত এবং জলবায়ুর অংশ িহসােব পুন��ারমলূক অনশুীলন এবং
�মা-ইনফম�ড �কয়ার এে�ড করার জন� কাজ কের চেলেছ।

আপার ডািব� �ুল িডি�� িব�াস কের �য আচরণ�িল সমেয়র সােথ সােথ িবকাশ লাভ কের এবং �িত� িশ�র
চািহদা িবেবচনা কের উে�েগর আচরেণর �িত �ুেলর �িতি�য়া�িল উ�য়নমলূকভােব উপযু� হওয়া উিচত।
িনেদ�শনামলূক �কৗশল�িলর এক� ধারাবািহকতা এবং ��ািবত আচরণগত �িতি�য়া িশ�া এবং �শখার সমথ�ন
কের, ইিতবাচক আচরণেক উ�সািহত কের এবং এক� পুন��ারমলূক দশ�ন �িতফিলত কের। শ�ৃলার এক�
পুন��ারমলূক প�িত িশ�াথ�েদর তােদর ভুল �থেক �শখার সুেযাগ �দয়, তােদর আচরেণর ফেল �য ভুল
কাজ�েলা হয় তা সংেশাধন কের এবং তােদর ি�য়াকলােপর ফেল িবি�ত স�ক�  পুন��ার কের।

আমরা িব�াস কির ছা�েদর একােডিমক সাফল� এবং সামািজক, মানিসক এবং আচরণগত িবকােশর জন� স�ক�
অপিরহায�। সম� অনশুীলেন, িশ�াথ�েদর আচরেণর �িত আমােদর �িতি�য়া িশ�র চলমান িবকাশ, �ুল
স�দায় এবং উভেয়র মেধ� স�ক� েক সমথ�ন করেব।

ি�ক এখােন হাই �ুল �কাড অফ ক�াের�ার �দখেত

�বআইিন হয়রািন

�বাড� �ুল�িলেত িশ�াথ�েদর জন� এক� িনরাপদ, ইিতবাচক িশ�ার পিরেবশ �দােনর জন� �েচ�া কের। তাই,
িশ�াগত পিরেবশ বজায় রাখাই �জলার নীিত হেব �যখােন �কােনা �কার হয়রািন সহ� করা হেব না। �বাড� সম�
�জলা ছা� এবং কম� সদস�, চুি�ব� ব�ি�, িবে�তা এবং �ুেল ���ােসবকেদর �ারা ছা�েদর সব ধরেনর
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�বআইিন হয়রািন িনিষ� কের৷ �য সম� ছা�েদর হয়রািন করা হেয়েছ, �বাড� তােদর মেনানীত কম�চারীেদর কােছ
এই ধরেনর ঘটনা অিবলে� িরেপাট�  করেত উৎসািহত কের।

�বাড� িনেদ�শ �দয় �য হয়রািনর অিভেযাগ�িল অিবলে� তদ� করা হেব, এবং অিভেযাগ �মািণত হেল
সংেশাধনমলূক ব�ব�া �নওয়া হেব। সম� পে�র �গাপনীয়তা বজায় রাখা হেব, �জলার আইনগত এবং তদ�মলূক
বাধ�বাধকতার সােথ সাম�স�পূণ�।
ভাল িব�ােসর অিভেযাগ বা হয়রািনর ফেল �িতেশাধ বা �িতেশাধ �নওয়া হেব না।

সৃজনশীল কাজ, ই�ারেনট/ওেয়বসাইট, �সাশ�াল িমিডয়া, �টিলিভশন, �কাশনা, �মাবাইল অ�াপ, এবং বেুল�ন
�বাড�  িব�ি�

আমােদর িশ�ামলূক কম�সূচীর এক� ল�� হল আমােদর ছা�-ছা�ীেদর �যাগ� এবং কায�কর �লখক হওয়া।
িশ�াগত গেবষণা �দখায় �য িশ�াথ�েদর এই লে�� �পৗঁছােত সাহায� করার এক� উপায় হল তােদর ভােলা �লখার
ছা� মেডল সরবরাহ করা। এই মেডল�িল িশ�াথ�েদর উদাহরণ িদেয় সাহায� কের �য তারা অধ�য়ন করেত পাের
এবং অনকুরণ করেত পাের। িনেদ�শমলূক উে�েশ� �জলা আপনার স�ােনর �লখা তার/তার সহকম�েদর সােথ
�শয়ার করেত পাের। উপর�, আমরা �পশাগত উ�য়েন ব�বহােরর জন� িশ�ণ কম�েদর সােথ উপযু� টুকেরা
�শয়ার করেত চাই। ছা�েদর কাজ, সহ িক� �লখােলিখ, িশ� এবং অন�ান� �কে�র মেধ� সীমাব� নয়,
�জলা-ব�াপী এবং/অথবা বাইেরর �িতেযািগতায় জমা �দওয়া �যেত পাের।

আমরা বেুল�ন �বাড� , ব�ানার, �কাশনা, �টিলিভশন, ই�ারেনট, �জলা ওেয়বসাইট, �মাবাইল অ�াপ, �জলার
পাবিলক এে�স �টিলিভশন ক�াবল চ�ােনল এবং �সাশ�াল িমিডয়া ব�বহার কির হািতয়ার িহেসেব অিভভাবকেদর
অবগত রাখেত এবং স�দায়েক িব�য়কর অন�ুান, কায��ম �দখেত �দওয়ার জন�। , এবং িশ�া উ� ডািব� �ুল
�জলা অফার আেছ. আমরা িশ�াথ�েদর কৃিত�েক �ীকৃিত িদেত চাই এবং �জলার �কাশনা�িলেত, �জলার পাবিলক
এে�স �টিলিভশন ক�াবল চ�ােনেল, �জলার ওেয়বসাইেট, �জলার �মাবাইল অ�ােপ এবং �জলার সামািজক িমিডয়া
��াটফম��িলর মাধ�েম �জলা ��া�াম এবং কায�কলাপ�িলেক হাইলাইট করেত চাই৷ ছা�েদর ছিব এবং/অথবা
কাজ, সনা�করণ তথ� সহ, UDSD ওেয়বসাইট, UDSD �সাশ�াল িমিডয়া ��াটফম� এবং UDSD ক�াবল
চ�ােনেল �পা� করা �যেত পাের, অথবা �জলার �য �কােনা �কাশনা বা ��াটফেম� ব�বহার করা �যেত পাের।
আমরা �ানীয় ম�ুণ �কাশনা এবং �টিলিভশন �নটওয়ােক� র সােথ উপযু� কাজ এবং ছিব �শয়ার করেতও পছ�
করেত পাির।

উপের বিণ�ত কারেণ আপনার স�ােনর ছিব বা কােজর ব�বহাের �কােনা আপি� অবশ�ই আপনার �ুেলর অধ�ে�র
কােছ িলিখতভােব জমা িদেত হেব।

পাঠ��ম স�িক� ত িফ� ি�প িব�ি�

�ুল বছের �বশ কেয়ক� ��ড �র িফ� ি�েপ অংশ�হণ কের পাঠ��েমর মানদে�র সােথ সাম�স�পূণ�। ��ণীক�
িশ�ক এই ি�প স�েক� বািড়েত তথ� পাঠােবন. ব�ি�গত ��ণীক� িফ� ি�প �িত� িশ�েকর দািয়�, এবং
িশ�ক �ারা িনধ�ািরত হেব। আপিন এই �মেণর জন� পৃথক অনমুিত ি�প পােবন।
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ক�ােল�ার

�জলার 2022-2023 একােডিমক ক�ােল�ার ওেয়বসাইেট পাওয়া যায় এবং ইেভ��িলর এক� মািসক ক�ােল�ার
�জলার ওেয়বসাইট �থেক ডাউনেলাড করা �যেত পাের।

িডি��

কিমউিনেকশন জ�রী �ুল বে�র পিরবার, আমােদর �ুল এবং কিমউিন�র খবর এবং ঘটনা এবং অন�ান�
���পূণ� �জলার তথ� জানােত িডি�� িবিভ� ধরেনর �যাগােযােগর টুল ব�বহার কের।

ParentLink - ভেয়স এবং ইেমল বাত� া

আমরা এই ভেয়সেমল িসে�েমর মাধ�েম কম�েদর এবং পিরবােরর কােছ জ�ির বাত� া�িলেক �যাগােযাগ করব৷
এই িসে�ম� স�কভােব কাজ করার জন� স�ক �ফান ন�র�িল ���পূণ�৷ �ফান ন�ের (বািড়, �মাবাইল এবং
ব�বসা) পিরবত� ন অবশ�ই �স�াল �রিজে�শন অিফস (610- 352-2400) এর মাধ�েম �ি�য়া করা হেব এবং
�ুল�িলেতও পাঠােনা হেব। আমরা এই ইেমল িসে�েমর মাধ�েম �ুল এবং �জলার তথ� �যাগােযাগ করব।

ইেমল �কানা পিরবত� ন �হাম অ�াে�স �স�ার (HAC) মাধ�েম িপতামাতার �ারা করা �যেত পাের. সম�
িপতামাতা ইেমেলর মাধ�েম HAC-এর জন� লগ ইন শংসাপ��িল �পেয়েছন৷ যিদ একজন অিভভাবেকর লগইন
শংসাপে�র �েয়াজন হয় বা HAC অ�াে�স করেত অসুিবধা হয়, তাহেল তােক তার স�ােনর �ুল অিফেস
�যাগােযাগ করেত হেব বা parentportal@upperdarbysd.org-এ। আপ-টু-�ডট তথ� অপিরহায�, িবেশষ কের
জ�ির পিরি�িত �মাকােবলায়।

পাবিলক এে�স চ�ােনল

আমরা িডি�ে�র পাবিলক এে�স চ�ােনেলর মাধ�েম সাধারণ �ুল এবং �জলার তথ� �াফ এবং পিরবােরর সােথ
�যাগােযাগ করব। চ�ােনল� চ�ােনল 11 (কমকা�), চ�ােনল 51 (RCN), এবং চ�ােনল 20 (Verizon FIOS) এ
অ�াে�স করা �যেত পাের।

ওেয়বসাইট

�ুল িডি�� িডি�ে�র ওেয়বসাইেটর মাধ�েম পিরবার এবং �জলা ��কেহা�ারেদর সাধারণ �ুল এবং �জলার
তথ� �দান কের। �িতব�ী ব�ি�েদর কােছ ওেয়বসাইট� অ�াে�সেযাগ� তা িনি�ত করেত �ুল �জলা
�িত�িতব�। ওেয়বসাইেটর �কানা হল www.upperdarbysd.org।
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সামািজক মাধ�ম

এর মাধ�েম পিরবার এবং �জলা ��কেহা�ারেদর �জলা এবং �জলা অংশীদার ��া�াম, পিরেষবা, সং�ান এবং
কায�কলাপ স�েক�  তথ� �দান কের Facebook, Instagram (@UDSDOfficial) এবং Twitter ।

িভিডও

সাধারণ �ুল এবং �জলার িভিডও�িল �জলার অিফিসয়াল ইউ�উব চ�ােনেল পাওয়া যােব
(https://www.youtube.com/c/UpperDarbySchoolDistrict)।

�মাবাইল অ�াপ

আমরা �জলার �মাবাইল অ�াপ (আপার ডািব� SD) এর মাধ�েম সাধারণ �ুল এবং �জলার তথ� �াফ এবং
পিরবােরর সােথ �যাগােযাগ করব।

বধুবার �ফা�ার

আমরা �াথিমক, মাধ�িমক এবং উ� িবদ�ালেয় ইেলক�িনক বধুবার �ফা�ােরর মাধ�েম পিরবােরর কােছ সাধারণ
�ুল এবং �জলার তথ� �যাগােযাগ করব। সা�ািহক �যাগােযাগ ইেমেলর মাধ�েম পাঠােনা হেব। বধুবার �ফা�ার
এবং অন�ান� িডি�� কিমউিনেকশন �সাস� (#913-1) এর মাধ�েম উপকরণ িবতরেণর নীিত ও �শাসিনক িনয়ম
�বাড�  ডে� পাওয়া যােব।

�া�� িব�ি�

আমােদর �জলা �া�� পাঠ��েমর অংশ িহসােব, আপনার িশ� নীেচ তািলকাভু� ইউিনট�িল সহ িবিভ� ইউিনেট
অধ�য়ন করেব:

● ব�ি�গত �া��িবিধ/�রাগ �িতেরাধ (জীবাণ,ু �া�� র�ণােব�ণ, এইডস, �া�� অভ�াস, ইত�ািদ)
● �ত�াখ�ান দ�তা

স�েক� �জলা সেচতন শরীেরর �িতর�া এবং এইডস স�িক� ত তথ� স�িক� ত সংেবদনশীল �কৃিত। এইচআইিভ
ভাইরােসর �যৗন সং�মণ যা এইডস সৃি� কের �স স�েক� �� এবং আেলাচনা, যার মেধ� ছা�েদর �ারা উপ�ািপত
���িল এবং অন�ান� স�িক� ত তথ�, বািড় এবং িপতামাতার কােছ পাঠােনা হেব।

আপনার যিদ এইডস ইউিনট বা �া�� পাঠ��ম স�িক� ত িনিদ�� �� থােক, অন�ুহ কের অধ�ে�র অিফেস
�যাগােযাগ ক�ন।
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�হামবাউ� ছা�

এক� বিধ�ত অসু�তার কারেণ �ুেল �যেত অ�ম িশ�েদর িনেদ�শনা �দওয়ার জন� �যাগ� িশ�ক �দান করা হয়।
আপনার তেথ�র �েয়াজন হেল �ুেলর অধ�ে�র সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

�হামওয়াক�  িনেদ� িশকা

�হামওয়ােক� র দ�ু �ধান উে�শ� রেয়েছ:

1. �ােস যা �শখা হেয়েছ তা অনশুীলন করা বা �েয়াগ করা।
2. িশখেত এবং �াধীনভােব কাজ করেত।

িপতামাতারা এক� শা� অধ�য়েনর এলাকা �দান কের, �হামওয়াক� স�ূণ� করার জন� �দিনক, িনরবি�� সময়
�দান কের এবং �হামওয়ােক� র সােথ সাহায� করেত পােরন, িক� না করেত পােরন।
আপার ডািব� �ুল িডি�� �াথিমক এবং মাধ�িমক িবদ�ালেয়র জন� �িমত �হামওয়াক�  িনেদ� িশকা রেয়েছ:

িক�ারগােট� ন

অ�াসাইনেম��িল মােঝ মােঝ ��ণীকে�র ি�য়াকলাপ এবং িশ�াথ�েদর চািহদা অনসুাের করা হেব৷

��ড 1 এবং 2

�িত� ছা�েক �িত স�ােহ চার� (4) রােত �মাট ি�শ (30) িমিনেটর �বিশ �হামওয়াক�  �দওয়া হেব।

ভাষা এবং/অথবা 3 রাত 10 িমিনট বানান
গিণত 3 রাত 10 িমিনট

পড়া 4 রাত 10 িমিনট

��ড 3

�িত� ছা�েক �িত স�ােহ চার� (4) রাত �মাট পয়ঁতাি�শ (45) িমিনেটর �বিশ �হামওয়াক� বরা� করা হেব
চার� (4) রােতর মেধ�।
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ভাষা এবং/অথবা

বানান

4 রাত 15 িমিনট

গিণত 4 রাত 15 িমিনট

পড়া 4 রাত 15 িমিনট

��ড 4 এবং 5

�িত� িশ�াথ�েক �িত স�ােহ �মাট ষাট (60) িমিনেটর �বিশ না হেল �িত স�ােহ চার� (4) রাত �হামওয়াক�
�দওয়া হেব চার� (4) রােতর মেধ�।

ভাষা এবং/অথবা 4 রাত 20 িমিনট বানান

গিণত 4 রাত 20 িমিনট

পড়া 4 রাত 20 িমিনট

িমডল �ুল

�হামওয়াক� সাধারণত স�ােহ চার (4) রাত বরা� করা হয়। িমডল �ুল ��েড �হামওয়াক� �দিনক এক (1) �থেক
দইু (2) ঘ�ার মেধ� হেত পাের।

�ুেল উদযাপন

�ুেল থাকাকালীন আমােদর বা�ােদর পুি� এবং খাদ�াভ�ােসর উপর বাবা-মা/অিভভাবকরা ইিতবাচক �ভাব
�ফলেত পাের এমন উপায়�িল িনেয় িডি�ে�র ওেয়লেনস কিম� আেলাচনা কেরেছ। যিদও িডি�� �ােসর সােথ
ভাগ কের �নওয়ার জন� ি�ট এেন বা�ােদর জ�িদন এবং অন�ান� উদযাপেনর �ীকৃিত �দওয়ার ই�ার �শংসা
কের, িন�িলিখত িনেদ� িশকা�িল �িতি�ত হেয়েছ:

1. িনধ�ািরত পা�� �িলর জন� অনেুরাধ করা হেলই ি�ট�িল আনা উিচত৷ ছা�েদর �া�� সং�া� সমস�ার
উপর িভি� কের পা�� র জন� অনেুমািদত খাবার ��ণীক� �থেক ��ণীকে� পিরবিত� ত হেত পাের।

2. তফিসল দল�িল িনউজেলটার বা বািড়েত পাঠােনা িচ�র মাধ�েম �ঘাষণা করা হেব।
3. ি�ট�িল দপুুেরর খাবােরর সময় বা িদেনর �শেষ, যখন স�ব হেব পিরেবশন করা হেব৷
4. অিভভাবকেদর উৎসািহত করা হয় িশ�কেদরেক এমন এক� মজার কায�কলাপ �হা� করার কথা

িবেবচনা করার জন� যা খাবােরর সােথ জিড়ত নয়, �যমন ছা�েদর জন� এক� িবেশষ বই পড়া বা এক�
িশ�র জ�িদন উদযাপেন িশ�াথ�েদর সােথ এক� িবেশষ �খলা �খলা। জ�িদন উদযাপেনর জন� �কােনা
খাদ� বা অখাদ� সাম�ী আনার আেগ িশ�কেদর সােথ �যাগােযাগ করেত হেব। যারা এক� িশ�র

08.01.2022 81



জ�িদেনর �ীকৃিত��প এক� ি�ট পাঠােত চান তােদর জন�, অন�ুহ কের িন�িলিখত�িল িবেবচনা
ক�ন:

● এক� িশ�র নােম �াস লাইে�িরেত এক� বই
● দান করা বিহর�ন অবকােশর জন� এক টুকেরা �খলাধুলার সর�াম
● দান করা এক� �াস �গম বা �নপুণ� দান করা ইনেডার িরেসস
● কম চিব�যু� ��িসং বা দই িডপ সহ ফল এবং শাকসবিজ কাটুন
● অ-খাদ� ি�ট �যমন �পি�ল, ইেরজার, �নাটবকু বা �ছাট �খলনা �িত� ছাে�র জন�
● �া��কর খাবােরর িবক� �যমন পাওয়া যায়: http://school-bites.com/healthy-

classroom-parties

িপতামাতার উে�গ

�বিশরভাগ অংেশ, �ুেলর অিভ�তা মসৃণভােব চেল। যাইেহাক, এমন এক� সময় হেত পাের যখন এক� উে�গ বা
সমস�া �দখা �দয় যা �াভািবক িশ�াচে� ব�াঘাত সৃি� কের। ��ণীকে� যখন �কােনা সমস�া �দখা �দয়, তখন
স�ক ও উপযু� প�িত অনসুরণ করেল সমাধােন �পৗঁছােনার স�াবনা বােড়। িপতামাতােদর নীেচর পদে�প�িল
পয�ােলাচনা করেত এবং �য �কানও �� �দখা িদেত পাের তা �মাকােবলা করেত তােদর অনসুরণ করেত উ�সািহত
করা হয়৷

ধাপ— ��ণীকে�র সমস�া �মাকােবলার �থম ধাপ� হল ��ণীকে�র িশ�েকর সােথ িবষয়� িনেয় আেলাচনা
করা। আমােদর িশ�করা দািয়�শীল �পশাদার যারা আপনার স�ােনর িশ�ায় আ�হী। যিদও

িনয়িমত �যাগােযাগ সমস�া�িলেক উ�ূত হওয়া �থেক �রাধ করেত সাহায� করেত পাের, �বিশরভাগ সমস�া
��ণীক� �ের সমাধান করা �যেত পাের এবং করা উিচত। িশ�ক আপনার স�ােনর জন� আেছ. তারা এক�
�মাগত �যাগােযাগ �বােহর �শংসা কের এবং �াগত জানায়।

ধাপ দইু—এক� দ�ৃা� থাকেত পাের �যখােন �থম ধােপ ��ণীকে�র সমস�া সমাধান হয় না। এই ��ে�,
অিভভাবকরা এক� অ�াপেয়�েমে�র জন� িবি�ং ি�ি�পােলর (বা সহকারী) সােথ �যাগােযাগ করেত পােরন। এই
ধারণার উপর িভি� কের �য সম� প� িশ�র জন� সেব�া�ম িক চায়, এই সে�লন�েক সমস�া সমাধােনর জন�
এক� দলীয় �েচ�া িহসােব ভাবা �যেত পাের। �ায়শই না, অিভভাবক এবং িশ�েকর কাছ �থেক ইনপুট সহ
�শাসেকর দিৃ�ভি� এক� ব�ু�পূণ� এবং সে�াষজনক সমাধান �দেব।সব�দা �ুল এবং বািড়র কথা ভােবন �য
আমরা নই তােদর িব�ে� অিভভাবক। �নিতবাচক িচ�াধারা অ�গিতর পেথ বাধা সৃি� কের এবং �কােনা িকছুর
সমাধান করেত অ�মতা �তির কের। মেন রাখেবন, আমরা সবাই একসােথ িশ�ায় আিছ!

ধাপ িতন— িবরল অন�ুােন, ি�তীয় ধােপ �কােনা উে�গ বা সমস�ার সমাধান নাও হেত পাের। �সই ��ে�,
আপনােক পাঠ��ম এবং িনেদ� েশর জন� সহকারী সুপািরনেটনেডে�র সােথ কথা বলেত উ�সািহত করা হে�৷ এই
ব�ি�� �জলার িশ�াগত �নতা এবং �সই ��া�ােম অবদান রােখ এমন সকেলর ত�াবধােন কাজ কের। সমস�া�র
উপর িনভ� র কের, আপনােক �থেম িডি�� িডের�রস অফ ��শাল এডুেকশন, কাির�লাম বা িপউিপল
সািভ� েসেসর কােছ িনেদ� িশত হেত পাের যােত আপিন িবষয়� �মাকােবলায় সহায়তা করেত পােরন। তারপর, যিদ
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সমস�া� অমীমাংিসত �থেক যায়, সহকারী সুপািরনেটনেড� আপনার সােথ কথা বলেত পােরন। মেন রাখেবন �য
এ� এক� ��তর পদে�প। কল করার সময়, আপিন বলেছন �য আপিন এখনও পয�� সমস�ার সমাধান করেত
পােরনিন। এছাড়াও, মেন রাখেবন �য যখন আপনার গে�র পে�র কথা �শানা হেব, তখন অধ�ে�র িদক�ও
�শানা হেব। পাঠ��ম এবং িনেদ� েশর জন� সহকারী সুপািরনেটনেড� এক� উে�শ�মলূক প� িযিন সমস�া�
িবে�ষণ করেবন এবং সমাধােনর জন� উভয় প�েক পরামশ� �দেবন।

এ� �রেজািলউশন �ি�য়ার চূড়া� ধাপ। যিদও অিভভাবকরা সুপািরনেটনেড� এবং/অথবা �ুল �বাড� েক জিড়ত
করার �চ�া করেত পােরন, তারা সহকারী সুপািরনেটনেড�েক �দিনক অপােরশেনর জন� কতৃ� প� অপ�ণ কেরন,
িযিন �সই কতৃ� � পিরচালক, িবি�ং ি�ি�পাল এবং সহকারী অধ��েদর অপ�ণ কেরন।

�ুল �বােড� র সভায় উপি�ত হওয়া এবং ভুল �বাঝাবিুঝর িববরণ িনেয় আেলাচনা করা অনিুচত। যিদও �বাড�
�িত� িশ�র �িত আ�হ রােখ এবং �নেব, জনসাধারণও তাই করেব। ছা� এবং কম�েদর িবষয়�িল �গাপনীয়
িহসােব িবেবিচত হয় এবং এক� সাধারণ জনসভায় আেলাচনা করা হেব না। যখন এ� ঘেট, িবষয়� আসেল
পাঠ��ম ও িনেদ� েশর জন� সহকারী সুপািরনেটনেড� বা উপযু� �জলা �শাসেকর কােছ �ফরত পাঠােনা হয়।
অতএব, উপের উি�িখত িতন� ধােপর মেধ� আপিন �যেকানও িববােদর িন�ি� করা সবেচেয় যুি�যু�।

একজন িশ�াথ�র িবষেয় �যেকান িবষেয়র সমাধান অত�� ��� সহকাের �নওয়া হয়। �ধুমা� িতন� ধাপ থাকা
আপনােক মেধ� �সই �ি�য়ারমেন রাখেবন, আপিন যখন �যেকান িশ�াথ�র সমস�ার মধ� িদেয় কাজ কেরন, তখন
এটা ���পূণ� �য আপিন স�ক িক তা �দেখন- �ক স�ক নয়। ব�িন�, মানিসক �িতি�য়ার �চেয় ব�িন�
তথ�-অনসু�ান এবং িবে�ষণ অেনক �বিশ উ�ত।

21-23

িক�ারগােট� ন

নেভ�র, 2022-এ অনিু�ত হেব৷ 21-23 নেভ�র িক�ারগােট� ন িশ�াথ�েদর জন� �কানও �ুল থাকেব না, যােত
অিভভাবক-িশ�ক সে�লন অনিু�ত হেত পাের৷

�াথিমক

সে�লন 21 নেভ�র িবেকেল এবং স��ায় এবং 22 নেভ�র িবেকেল অনিু�ত হেব। সে�লেনর িদেন 12:30 PM
বরখা� হেব এবং �সই িদন�িলেত ব�াগযু� মধ�া�েভাজ পিরেবশন করা হেব।

মধ�বত�

সে�লন 21 নেভ�র িবেকেল এবং 22 নেভ�র িবেকেল এবং স��ায় অনিু�ত হেব।

�বভারিল িহলস িমডল �ুেলর জন� 11:40AM বরখা� হেব এবং ��ে�ল িহল িমডল �ুেলর জন� 12:15 PM
বরখা� হেব। এই িদেন ব�াগ করা মধ�া�েভাজ পিরেবশন করা হেব।
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হাই �ুল

এ ফল ওেপন হাউস 9 - 12 ��েডর জন� হাই �ুেল 22�শ �সে��র অনিু�ত হেব িবকাল 4:30 এ ��।

সে�লন�িল আপনার স�ানেক সমথ�ন করার জন� তথ� িবিনময় করার এক� চমৎকার সুেযাগ। অিতির�
সে�লন �ুল বছেরর সময় �য �কােনা সময় হেত পাের। আপিন যিদ আপনার স�ােনর �ুেলর �কােনা অিভ�তা
িনেয় আেলাচনা করেত চান, তাহেল এক� অ�াপেয়�েম� িনধ�ারণ করেত তার িশ�েকর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।
অিভভাবক-িশ�ক সে�লেনর সাফল� উভয় পে�র ��িতর উপর িনভ� র কের। িশ�ক এমন তথ� ��ত করেবন
যা আপনার জন� সহায়ক হেব। আপিন কী �� িজ�াসা করেত চান তা আেগ �থেকই �ক ক�ন, িনিদ��
সমস�া�িল িচি�ত ক�ন, আপনার স�ানেক িজ�াসা ক�ন �য �স আপনার/তার িশ�েকর সােথ আপিন
আেলাচনা করেত চান এমন িকছু আেছ িকনা, এবং আপনার মেন হয় বািড়র সােথ স�িক� ত �াসি�ক তথ� ভাগ
করেত ি�ধা করেবন না আপনার স�ােনর �শখার উপর �ভাব �ফলেত পাের। িশ�করা অিভভাবকেদর আ�হ
এবং মতামতেক মলূ� �দন।

অ�গিত �িতেবদন

�টিলেফান, ইেমল, �ত� সে�লন এবং/অথবা িলিখত অ�গিত �িতেবদেনর মাধ�েম �জলা কম�রা �য �কােনা সময়
অিভভাবক/অিভভাবকেদর সােথ �যাগােযােগর �েয়াজনীয়তা িনধ�ারণ করেব।

উ� িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর জন� অ�গিত �িতেবদন এবং মাধ�িমক িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর জন� অ�ব�ত�
�িতেবদন �িত� িচি�তকরেণর সময় অ�ত একবার িপতামাতা/অিভভাবকেদর কােছ পাঠােনা হেব।
�িতেবদন�িল িপতামাতা/অিভভাবকেদর িনিদ�� অসুিবধা, উ�িতর �েয়াজন, ��ািবত সং�ান, উ�িত করা এবং
অসামান� অজ� ন স�েক� অবিহত করেব। যিদ �কােনা িশ�াথ� ব�থ� হয়, িশ�কেক এক� অ�গিত
�িতেবদন/অ�বত� �িতেবদেন িপতামাতা/অিভভাবকেদর অবিহত করেত হেব। অিভভাবক/অিভভাবকেদর কােছ
��িরত সম� অ�গিত িরেপাট� /অ�বত�কালীন িরেপােট� র এক� অনিুলিপ িশ�করা অধ�ে�র কােছ জমা �দেবন।

মাধ�িমক এবং উ� িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর জন� িরেপাট� কাড� �িল �হাম অ�াে�স �স�ােরর মাধ�েম �িত� মািক� ং
িপিরয়েডর �শেষ িপতামাতা/অিভভাবকেদর কােছ উপল� হেব৷ �িত� ��মািসেকর �শেষ �াথিমক িশ�াথ�েদর
জন� অ�গিত �িতেবদন ইেলক�িনকভােব বািড়েত পাঠােনা হেব। �াথিমক �ের, পৃথক অিভভাবক-িশ�ক
সে�লন বছের একবার অনিু�ত হেব। িমডল �ুল এবং হাই �ুল �ের, িশ�করা িপতামাতা/অিভভাবকেদর সােথ
�যাগােযােগর অংশ িহসােব, �েয়াজেন পৃথক অিভভাবক-িশ�ক সে�লেনর ব�ব�া করেবন।
িপতামাতা/অিভভাবকেদর িরেপাট� কাড� ��ড ব�াখ�া করার জন� পৃথক সে�লন�িল ব�বহার করা হেব; ছাে�র
একােডিমক, সামািজক এবং মানিসক অ�গিত িনেয় আেলাচনা করা; এবং উে�েগর �যেকান িবদ�মান সমস�া
সমাধান করা।

সে�লেনর সময়সূচী এই �জলা হ�া�বেুক এবং �জলার ওেয়বসাইেট পাওয়া যায়।
�কােনা িশ�াথ�র পরবত� ��েড উ�ীত না হওয়ার �কােনা স�াবনা থাকেল তৃতীয় ��মািসেকর �শষ নাগাদ
অিভভাবক/অিভভাবকেদর জানােনা হেব।
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িক�ারগােট� ন/�াথিমক অ�গিত �িতেবদেনর তািরখ

�শষ এ উপল�

11/28/2022 12/14/2022 HAC-

03/03/2023 03/17/2023

চূড়া� �িতেবদন উপল�

13 জনু, 2023

িমডল �ুেলর

অ�গিত মািক� ং িপিরয়ড HAC

11/04/2022 11/16/2022

01/20/2023 02/02/2023

03/24/2023 04/30/2023

06/09/2023 06/13/2023

িফন 06/13/2023

জনু, 2023

উ� িবদ�ালেয়র অ�গিত িরেপাট�  কােড� র

অ�গিতর �িতেবদেনর তািরখ�িল �ময়াদ �শষ হওয়ার HAC

11/16/2022

10/12/2022

11/02/2022 11/16/2022 12/21/221

11/04/2022

09/21/202214/2022

01/04/2023 01/20/2023 02/1/2023

01/25/2023
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02/15/2023 03/24/2023 04/12/2023

03/08/2023/2023/2023

_

_ 19/2023

05/10/2023

05/31/2023 06/09/2023 06/15/2023

চূড়া� �িতেবদন HAC এ উপল�

15 জনু, 2023

পাবিলক

িনরাপ�া িবিভ� ধরেনর সি�য় িনরাপ�া ব�ব�া �িত�ার মাধ�েম �ুল এবং স�দায় উভেয়র কােছই তার দািয়�
�হণ কেরেছ।

এই উেদ�াগ�িল এক� িনরাপদ এবং সুরি�ত পিরেবশ �দােনর জন� িডজাইন করা হেয়েছ �যখােন িশ�াথ� এবং
কম�রা কায�করভােব �জলার িশ�াগত ল���িল অনসুরণ করেত পাের৷ আপার ডািব� �ুল িডি�ে�র জনিনরাপ�া
িবভাগ আমােদর িশ�াথ�েদর িনরাপ�া ও িনরাপ�া িনি�ত করেত �ুল �শাসন, কিমউিন� ��কেহা�ার এবং
জ�রী �িতি�য়াকারীেদর সােথ �দিনক িভি�েত সহেযািগতামলূকভােব কাজ কের।

জনিনরাপ�া িবভাগ� ইউিনফম� পিরিহত িনরাপ�া কম�কত� া এবং নন-ইউিনফম� �াফ সদস�েদর িনেয় গ�ত।
আমরা িদেন 24 ঘ�া, বছের 365 িদন কাজ কির।

আপার ডািব� �ুল �জলা Raptor-V-Soft Visitor Management System ব�বহার কের। যখন দশ�করা
আমােদর �ুল�িলর মেধ� এক�েত �চক কের, তখন তােদর িসে�েম �েবেশর জন� এক� �বধ রা�-জাির আইিড
উপ�াপন করেত বলা হেব।

এ� সাধারণত এক� চালেকর লাইেস� হেব। আমােদর ক�া�ােসর িনরাপ�ােক �মিকর মেুখ �ফলেত পাের এমন
�লােকেদর িবষেয় সতক� তা �দান করার �মতা িসে�েমর রেয়েছ। এরপর দশ�কেদর এক� িভিজটরস ব�াজ �দওয়া
হেব। ব�াজ� সব�ােপ�া বাইেরর �পাশােক পিরধান করা হেব, সাধারণ দেৃশ�, যােত �ুেলর কম�রা �ুেল স�কভােব
�চক করা দশ�কেদর সনা� করেত পাের। অিভভাবক এবং দশ�ক সহেযািগতা �ত�ািশত.

আমােদর �ুল�িলেক সুরি�ত রাখা এক� িনর�র �েচ�া, যার জন� আমােদর �ুল স�দােয়র �িত সতক� তা,
�পশাদাির� এবং এক� ইিতবাচক মেনাভাব �েয়াজন৷ এক� িনরাপদ িবদ�ালয় �েত�েকর দািয়�, এবং আমােদর
সকল িশ�র জন� আমােদর �জলােক এক� িনরাপদ এবং ইিতবাচক িশ�ার অিভ�তা �তির করেত আমােদর
অবশ�ই একসে� কাজ করেত হেব।
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িবেশষ �েয়াজন এবং পিরেষবা�িল

আপার ডািব� �ুল িডি�� িবনামেূল� উপযু� পাবিলক িশ�া �দান কের এমন সম� ছা�েদর চািহদা �মটােত �চ�া
কের৷ আপিন যিদ িব�াস কেরন �য আপনার স�ােনর িবেশষ চািহদা থাকেত পাের এবং িবেশষ িশ�া, িগফেটড
সােপাট� বা 504 পিরেষবা চুি�র মাধ�েম থাকার ব�ব�ার মাধ�েম অিতির� পিরেষবার �েয়াজন হেত পাের,
অন�ুহ কের আপনার �ুেলর অধ�ে�র সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

িব�ি�

�ুল �বাড� �জলার স�ি�েত, �ুল ভবেন এবং পিরবহন যানবাহেন িভিডও নজরদাির ক�ােমরা ব�বহােরর
অনেুমাদন িদেয়েছ। িভিডও নজরদাির সব ছা�, কম� এবং দশ�কেদর জন� এক� িনরাপদ এবং িনরাপদ পিরেবশ
�চার এবং বজায় রাখার জন� ছা� আচরণ িনরী�ণ করেত ব�বহার করা হেব। ছা�, িপতামাতা/অিভভাবক,
কম�চারী এবং জনসাধারণেক এত�ারা অবিহত করা হে� �য নজরদাির ব�ব�ার িবষয়ব� ছা�েদর শাি�মলূক
কায��েম ব�বহার করা �যেত পাের। নজরদাির িবষয়ব� িনয়িমতভােব পয�ায়�িমক িভি�েত মেুছ �ফলা হেব,
অথবা �েয়াজন হেল, �জলা �শাসেনর �ারা িনধ�ািরত এক� ছা� শ�ৃলামলূক কায��ম বা অন�ান� িবষেয়
ব�বহােরর জন� রাখা হেব।

িশ�াথ�

দঘু�টনা বীমা তােদর িশ�াথ�েদর জন� িপতামাতা/অিভভাবকরা �য �কােনা সময় ���ায় িশ�াথ� দঘু�টনা বীমা
�য় করেত পােরন। ���ােসবী ছা� দঘু�টনা বীমা অ�ত�ািশত ইেভ��িলর জন� ছা�েদর জন� কভােরজ �দান
কের যা �জলা বীমা �ারা আ�ািদত নাও হেত পাের। ���ােসবী ছা� দঘু�টনা বীমা সং�া� তথ�, কভােরজ
িবকে�র ধরন, সুিবধার িববরণ, পিলিস বজ� ন এবং তািলকাভুি�র ফম��িল �জলা ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।

�ুল

িডি�� িশ�াগত �ি�য়ার অংশীদার িহসােব অিভভাবক এবং স�দােয়র ���ােসবকেদর মলূ� �দয়। আমােদর
বা�ােদর সুরি�ত রাখেত এবং রাে�র সােথ স�ত হওয়ার �য়ােস যিদ উপেরর বা��িলর মেধ� �যেকান এক�েক
"হ�াঁ" িহসােব িচি�ত করা হয় তেব ���ােসবকেক অবশ�ই িন�িলিখত ছাড়প��িল পূরণ করেত হেব এবং জমা
িদেত হেব:

1. �পনিসলভািনয়া রাজ� পুিলেশর কাছ �থেক মলূ অপরাধমলূক ইিতহােসর �িতেবদন
2. মলূ িশ� িনয�াতেনর ইিতহাস �থেক ছাড়প� �পনিসলভািনয়া িডপাট� েম� অফ ওেয়লেফয়ার
3. অিরিজনাল �ফডােরল ি�িমনাল িহি� িরেপাট�
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িলংক এবং সম� �েয়াজনীয় ছাড়প� পাওয়ার িনেদ�শাবলী িডি�� ওেয়বসাইেট
(https://www.upperdarbysd.org/Page/2637) পাওয়া যােব। সম� �েয়াজনীয় অপরাধমলূক ইিতহােসর
�িতেবদন এবং িশ� িনয�াতেনর ছাড়প� আইন �ারা িনিষ� ফম� এবং প�িতেত �দান করা হেব এবং এই নীিতেত
মেনানীত উপযু� �শাসিনক কম�কত� ার অনেুমাদেনর তািরেখর (1) বছেরর �বিশ তািরেখর আেগ হেত হেব না।
একবার �া� হেল, ���ােসবকেদর �ধুমা� �িত িতন (3) বছের অপরাধমলূক ইিতহােসর �িতেবদন এবং ছাড়প�
পুনরায় জমা িদেত হেব, যিদ না ���ােসবেকর িডি�ে� নাম নিথভু� না হওয়ার কারেণ চাকিরেত িবরিত থােক।
আন-এনেরালেমে�র কারেণ চাকিরেত িবরিতর পের চাকিরেত িফের আসার জন� নতুন িরেপাট� /ি�য়াের� জমা
িদেত হেব এমনিক যিদ িতন (3) বছর অিতবািহত না হয়। সম� ���ােসবকেদর বািষ�ক এক� Raptor ��ান
(অথবা এই ধরেনর অন�ান� িবি�ং �েরর িনরাপ�া ��া�াম �যমন এ� িবদ�মান থাকেত পাের) স�ূণ� করেত
হেব। সম� ���ােসবকেদরেক বাহা�র (72) ঘ�ার মেধ� িবি�ং ি�ি�পােলর কােছ িরেপাট� করেত হেব ধারা
111(e) বা (f.1) এ তািলকাভু� �কােনা অপরােধর জন� ���ার বা �দাষী সাব�� হেল যা �েয়াজনীয় ছাড়প� বা
র◌ �া�র ��ান জমা �দওয়ার পের ঘেট (বা অন�ান� এই ধরেনর িবি�ং �েরর িনরাপ�া ��া�াম �যমন এ�
িবদ�মান থাকেত পাের)। PDE ফম� 6004 (অ�াের� বা কনিভকশন িরেপাট� ) ব�বহার করা হেব এই ���ার বা
�দাষী সাব�� হওয়ার িবষেয় িবি�ং ি�ি�পােলর কােছ িরেপাট� করেত। িবি�ং অধ�� অিবলে� এই ধরেনর এক�
ফম� �াি�র সুপািরনেটনেড�েক পরামশ� �দেবন৷ যিদ একজন ���ােসবক উপের বিণ�ত ি�য়াের� জমা �দওয়ার
�েয়াজনীয়তার মানদে�র সােথ খাপ খায় না, তেব ���ােসবকেক �িতবার িবি�ংেয় �েবশ করার সময় এক�
র◌ �া�র ��ান স�ূণ� করেত হেব (অথবা এই ধরেনর অন�ান� িবি�ং �েরর িনরাপ�া ��া�াম �যমন এ�
িবদ�মান থাকেত পাের)।

যারা আমােদর �ুেল ���ােসবক িহেসেব কাজ করেত আ�হী তােদর উিচত তােদর িবি�ং ি�ি�পােলর সােথ
�যাগােযাগ করা এবং িডি�� ওেয়বসাইেট পাওয়া 916 AR-1 নন-�াফ ভলাি�য়ার অ�াি�েকশান� পূরণ কের
জমা �দওয়া উিচত:

(https://go.boarddocs.com/pa/udar/Board
.nsf/files/C2KHNT49549D/$file/916-AR-1-NonStaffVolunteerApplication-R-Final-3-4-2020.p
df)।
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