
েিকম�জ পািবলক �ু�ল 

2021-2022
িশ�াথ� এবং পিরবারেদর জন� িনেদ�শাবলী 
এক��ত থাকা অ�ানুয়াল সট্��েড� ফম��স পু��কা�টর সব ফম� ��িল অবশ�ই স�ূণ �করেত হেব এবং 
�ু�েলর �থম িদেন িশ�াথ�েদর সােথ তােদর েহাম�ম িশ�ক- িশি�কােক েফরত্ িদেয় িদেত হেব। 

এই �কাশনার অনুবাদ�িল CPS ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব: www.cpsd.us. 

িবষয় সারণী 
িবভাগ িববরণ প�ৃা # 

1 িশ�াথ�র েগাপনীয়তা ............................................................................................................................. 4 

2 িশ�াথ�েদর নিথ ...................................................................................................................................... 5 

3 সামিরক িনেয়াগকারী, ভিবষ�ত্ িনেয়াগকারী কেলজ ও িব�িবদ�ালেয়র কােছ 
েযাগােযােগর সাধারণ তথ�াবলী �কাশ করা  .................................................................................... 6 

4 ফ�ািমিল এড� েকশন রাইটস অ�া� �াইেভিস অ�াে�র (FERPA) অধীেন যা 

যা অিধকার রেয়েছ তার িব�ি�  ........................................................................................................ 6 

5 িশ�াথ�েদর েডটা এবং অনলাইন িনেদ�শমূলক আেবদনপ� ...................................................... 8 

6 উপি�িত  ................................................................................................................................................... 8 

7 সহায়তার �েয়াজনীয়তা থাকা িশ� (চাই� িরেকায়ািরং অ�ািস��া�) (CRA)  ..................... 10 

8 েযসব িশ�াথ� �ুল েছেড় যায় তােদর স�েক� িব�ি�  ............................................................. 10 

9 িশ� িন�হ  ............................................................................................................................................. 10 

10 য� এবং সরু�ার পদে�প  ................................................................................................................ 11 

11 িহসাববিহভূ�ত বা িনেখাজঁ হেয় যাওয়া িশ�  ................................................................................... 11 

12 পিরবহণ  .................................................................................................................................................. 12 

13 �ামাণ� পরী�ণ  .................................................................................................................................... 12 

14 েযৗন িশ�া  ............................................................................................................................................. 12 

15 শারীিরক শাসন  ..................................................................................................................................... 12 

আচরণিবিধ 

16 ভূিমকা  .................................................................................................................................................... 17 

17 আদশ �  ...................................................................................................................................................... 17 



2 

আচরণ এবং শৃ�লা সং�া� নীিত 

18 ধূমপান: তামাক-মু� নীিত  ................................................................................................................ 18 

19 মাদক, অ� এবং �ুল কম�েদর উপর আ�মণ হানার ব�াপাের িবিধব� িনেষধা�া  .......... 18 

20 মাদক নীিত  ............................................................................................................................................ 18 

21 অ� নীিত ................................................................................................................................................ 18 

22 কম�েদর উপর আঘাত হানা  .............................................................................................................. 19 

23 ��তর অপরােধ অিভযু� বা দ��া� িশ�াথ�  ......................................................................... 19 

24 িনম �ম িনয �াতন করা  ............................................................................................................................. 19 

25 ভাঙচ� র করা  ........................................................................................................................................... 21 

26 মারামাির/শারীিরক আ�মণ  ............................................................................................................. 21 

27 উত্পীড়ন-েরাধী নীিত এবং উত্পীড়ন েরাধ ও হ�ে�েপর পিরক�না ................................... 22 

28 িকেশার-িকেশারীেদর মেধ� েড�টং সং�া� িহংসা �খবার নীিত  ............................................. 28 

শা��দােনর কায �ধারা (যথাযথ ���য়া) 

29 �িগতােদশ  ............................................................................................................................................. 30 

30 বিহ�রণ  .................................................................................................................................................. 31 

31 িশ�াথ�েদর অনুস�ান এবং �জ�াসাবাদ করা  ............................................................................ 31 

32 িশ�াথ�েদর অিভেযাগ জানােনার ���য়া  ..................................................................................... 32 

33 পাঠ�ম বিহভূ�ত কায �কলােপ অংশ�হণ  ...................................................................................... 33 

অিধকার এবং িবেশষ সুিবধা 

34 িশ�াথ�েদর মেধ� ৈবষম�হীনতা  ....................................................................................................... 33 

35 যু��স�ত আবাসন নীিত এবং প�িত ............................................................................................ 33 

36 1973-এর পুনব �াসন আইেনর িবভাগ 504-এর অধীেন অিধকােরর িব�ি�  ......................... 33 

37 িবেশষ িশ�া  .......................................................................................................................................... 34 

38 IEPS এবং 504 পিরক�না থাকা িশ�াথ�  ........................................................................................ 34 

39 ইিতবাচক পদে�প/অৈবষম�মূলক িব�ি� ................................................................................. 36 

40 গহৃহীন িশ�া সংেযাগ  ......................................................................................................................... 37 

41 েজাট বাধঁার �াধীনতা  .......................................................................................................................... 37 

42 ভাব�কােশর �াধীনতা  ........................................................................................................................ 37 

43 ব��� �াধীনতা ....................................................................................................................................... 37 

44 অৈবষম�মূলক নীিত এবং েযৗন হয়রািনর িব�ে� িনেষধা�া ................................................... 37 



3 

45 িশ�াথ�েদর িববাহ, গভ�াব�া এবং অিভভাবক�  ........................................................................... 38 

46 টাইেটল IX েকাঅিড�েনটর  ................................................................................................................. 39 

47 ধেম �র �াধীনতা  ...................................................................................................................................... 39 

48 অ�ীকার পালেনর �িত�িত ............................................................................................................ 39 

 

সাধারণ নীিত এবং �শাসিনক িনেদ�িশকা 

49 ক��উটার েনটওয়ােক�র �হণেযাগ� ব�বহার নীিত  .................................................................... 39 

50 স�ওয়�ার আচরণিবিধ ......................................................................................................................... 42 

51 �ুল পিরদশ �নকারী  ............................................................................................................................... 42 

52 েকােনা যানবাহন এমিন এমিন দাড়ঁ কিরেয় রাখা যােব না  ......................................................... 42 

53 িশ�াথ�েদর লকার  ............................................................................................................................... 42 

54 েফৗজদাির অপরাধীর তথ� র�া  ....................................................................................................... 43 

55 িফ� ��প  ............................................................................................................................................... 43 

56 �টকাকরণ  ............................................................................................................................................... 44 

57 পািরবািরক িনযু��  ............................................................................................................................... 44 

58 অ�গিত এবং ধারণ  ............................................................................................................................. 44 

59 ে�স��পশেনর ওষুধ �েয়াগ এবং জীবনহািনকর  
খাবাের অ�ালা�জ� িনয়�ণ  .................................................................................................................... 44 

60 সু�তা নীিত  ............................................................................................................................................ 44 

61 েখলাধূেলা েথেক মাথায় েচাট লাগা এবং �চ� আঘাত লাগা  .................................................... 47 

62 এইচআইিভ/এইডস নীিত  ................................................................................................................... 48 

63 িশ�াথ�েদরেক মাদক, মদ, তামাক এবং মাদক েসবন েরাধ করা স�েক� েশখােনা  .......... 48 

64 SBIRT (বাছাই, সংি�� হ�ে�প এবং িচিকত্সার সুপািরশ) ..................................................... 48 

65  পাঠ�ম মূল�ায়ন .................................................................................................................................. 49 

66 �ুল �া�েণ তামাক ব�বহােরর উপের িনেষধা�া ......................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 



4 

েকমি�জ পাবিলক �ু�ল�িল িনেয়াগকারীেদর কােছ সমান সুেযাগ �দান কের এবং সব 
িশ�াথ�েদরেক �ণমানস�� িশ�ামূলক কম� �সচূীর বে�াব� �দান করেত দায়ব�য েকমি�জ 
পাবিলক �ু�ল�িল জািত, গােয়র রঙ, বণ, � জাতীয় উত্স, বংশ, ধম, � বয়স, �িতব�কতা, �জনগত তথ�, 
অিভ�তা, ৈববািহক ি�িত, িল�, িল� পিরচয়, েযৗন �বিৃ�, গভ�াব�া বা গভ�াব�া স�িক�ত েরােগর 
িভি�েত এেদর ে�া�াম ও কায� �কলােপ ৈবষম� কের না এবং বয় �াউেট ও অন�ান� মেনানীত িকেশার 
দেল সমানািধকার �দান কের। 

বািষ� �ক িশ�াথ� ফম��ট, েয�ট আলাদা কের েদওয়া হেয়েছ েস�ট পূরণ ও �া�র কের েফরত 
িদেত হেব 

েশষবার আপেডট করা হেয়েছ: 20েশ জুলাই20
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1. িশ�াথ�র েগাপনীয়তা  
CPS এেদর �ুেল আসা িশ�াথ�েদর েগাপনীয়তা 
এমনভােব র�া করা িন��ত কের যা েফডােরল ও 
ে�েটর আইেনর সােথ স�িতপূণ �, যার মেধ� 
েফডােরল ফ�ািমিল এড� েকশনাল রাইটস ও 
�াইেভিস অ�া� এবং ম�াসাচ� েসটস স্ট� েড� 
েরকড�স ের�েলশেনর পাশাপািশ েকমি�জ �ুল 
কিম�টর িশ�াথ� েগাপনীয়তা নীিতও যথাযথভােব 
রি�ত হয়। িশ�াথ�েদর েগাপনীয়তা স�েক� আরও 
তথ� পাওয়ার জন�, আপনার �ুেলর অধ��/হাই 
�ুেলর �ধােনর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। 

ে�ােটকশন অফ িপউিপল রাইটস অ�ােম�েম� 
(PPRA), যু�রাে�র েকােডর অনুে�দ 20-র িবভাগ 
1232h-িবভােগ বলা হেয়েছ েয, �ুল িডি�ে�র 
সমী�া পিরচালনা, সং�হ ও েসই তথ� িবপণন ও 
িনিদ�� শারীিরক পরী�ার জন� ব�বহার করা িনেয় 
অিভভাবক/বাবা-মা/পিরচরয �াকারীেদর িকছ�  িনিদ�� 
অিধকার রেয়েছ। এর মেধ� এই অিধকার�িলও 
অ�ভ� �� রেয়েছ: 

• িন�িলিখত এক বা একািধক সুরি�ত ে��েক 
িনেয় করা েকােনা সমী�ায় িশ�াথ�েদর 
অংশ�হণ করার আেগ স�িত�হণ (“সুরি�ত 
তেথ�র সমী�া”) যিদ সমী�া�ট যু�রাে�র িশ�া 
িবভােগর (ED) েকােনা ে�া�াম কতৃ�ক সম� বা 
আংিশক মঞ্জিুর�া� হয়: (1) িশ�াথ� বা 
িশ�াথ�র বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর 
রাজৈনিতক মতামত বা অিধভ� ��; (2) িশ�াথ� 
বা িশ�াথ�র পিরবােরর মানিসক বা মন�া��ক 
সমস�া; (3) েযৗন আচরণ বা আচার; (4) 
েবআইিন, অসামা�জক, িনেজেক েদাষােরাপ 
করা বা, হীনমন�কর আচরণ; (5) েদাষীেদর সােথ 
যােদর ঘিন� পািরবািরক স�ক� আেছ তােদর 
িন�া করা; (6) আইনতঃ �ীকৃত েয েপশা�িলেত 
িবেশষ সুিবধা পাওয়া যায় েযমন, আইনজীবী, 
িচিকত্সক বা ম�ী; (7) িশ�াথ� বা িশ�াথ�র 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর ধম�য় 
আচরণ, অিধভ� ��, বা িব�াস; বা (8) উপাজ�ন, যা 
ে�া�ােমর েযাগ�তা িনধ �ারণ করেত আইিন 
আবিশ�কতা বিহভূ�ত।  

• েকােনা িশ�াথ�েক িন�িলিখত�িল েথেক বাদ 
েদওয়া িনেয় িব�ি� লাভ করা এবং সুেযাগ 
পাওয়া: (1) অথ � মঞ্জিুর িনিব �েশেষ, অন� েকান 
সুরি�ত তেথ�র সমী�া; (2) েকােনা অ-
আপত্কালীন, কাটােছঁড়ার শারীিরক পরী�া বা 
উপি�িতর শত� িহসােব আবিশ�ক অন� েকােনা 

পরী�া, যা �ুল বা তােদর এেজ� কতৃ�ক �েয়াগ 
করা হয়, এবং েয�ট িশ�াথ�র অব�বিহত �া�� ও 
সুর�া র�ােথ � �েয়াজনীয় নয়, ব�িত�ম হল 
ে�ট আইেনর অধীেন অনুেমািদত অথবা 
আবিশ�ক েকােনা �বণ, দৃ�� বা ে�ািলওিসস, বা 
অন� েকােনা শারীিরক পরী�া বা বাছাইকরণ; 
এবং (3) এমন কায �কলাপ যােত তথ� 
বাজারজাত করার জন� বা অন�থায় 
অন�েদরেক িব�ী বা িবতরণ করার জন� 
িশ�াথ�েদর েথেক তথ� সং�হ, �কাশ, বা 
ব���গত তথ� ব�বহার করা হয়।  

• িন�িলিখত�িল পরী�া করা, �েয়ােগর আেগ বা 
পের, অথবা ব�বহার করা: (1) িশ�াথ�েদর 
সুরি�ত তেথ�র সমী�া; (2) িশ�াথ�েদর কাছ 
েথেক ব���গত তথ� সং�হ করার জন� ব�ব�ত 
আনুষি�ক �জিনস যা উপের িলিখত েয েকােনা 
িবপণন, িব�য় বা অন�ান� িবতরেণর উে�েশ� 
কােজ লাগােনা হয়; এবং (3) িশ�ামূলক 
পাঠ�েমর অংশ িহসােব ব�ব�ত আনুষি�ক 
উপকরণ।  

এই অিধকার�িল েকােনা বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর েথেক এমন 
িশ�াথ�েদর মেধ� �ানা�িরত হয় যার 18 বছর বয়স 
হেয়েছ বা েয ে�ট আইেনর অধীেন নাবালক� 
েথেক মু�� েপেয়েছ। 

CPS বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর সােথ 
পরামশ � কের এই অিধকার�িলর সােথ িশ�াথ�েদর 
েগাপনীয়তা িন��ত রাখার অন�ান� বে�াব� করার 
জন�ও েবশ িকছ�  নীিত অবল�ন কেরেছ েয�িল 
সুরি�ত তথ� সমী�ার ব�বহােরর সময় এবং 
িবপণন, িব�য় বা অন�ান� িবতরেণর উে�েশ� 
ব���গত তথ� সং�হ, �কাশ ও ব�বহােরর সময় 
িশ�াথ�েদর েগাপনীয়তা সরুি�ত রাখেব। CPS 
�েত�ক �ুল বেষ �র �থেম বািষ �কভােব এবং েকােনা 
��তর পিরবত�ন আনা হেল তার পের সরাসির 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক এই 
নীিত�িল স�েক� অবিহত করেব। CPS ইউ.এস 
েমল বা ইেমল মারফত্ সরাসির এমন িশ�াথ�েদর 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর জািনেয় 
রাখেব েয িশ�াথ�রা িনে�াি�িখত িবেশষ কায �কলাপ 
বা সমী�ায় অংশ�হণ করেত চেলেছ এবং বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক েসই িবেশষ 
কায �কলাপ বা সমী�া েথেক তােঁদর স�ানেক েবর 
কের েনওয়ার সেুযাগ েদেব। যিদ েকােনা �ুল 
িডি�� �ুল বেষ �র �থেমই কায �কলাপ বা 
সমী�া�িলর জন� িবেশষ বা আনুমািনক তািরখ 
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িদেয় থােক, তাহেল CPS �ুল বেষ �র ��েতই বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক েসই িবষেয় 
অবিহত করেব। �ুল বষ � �� হেয় যাওয়ার পের েয 
সমী�া বা কায �কলাপ�িল হেব, তার জন� বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক পিরকি�ত 
সমী�া ও কায �কলােপর ব�াপাের যু��স�ত সময় 
েরেখ অবিহত করা হেব এবং বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক েসই িবেশষ 
কায �কলাপ বা সমী�া েথেক তােঁদর স�ানেক েবর 
কের েনওয়ার সেুযাগ েদেব। েকােনা �াসি�ক 
সমী�া পয �ােলাচনা করার জন�ও বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক সুেযাগ েদওয়া 
হেব। �ুল িডি�ে�র িশ�াথ� েগাপনীয়তা নীিত 
অনুসরণ কের, আপনার স�ােনর �ুেলর হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান আপনােক এমন েয েকােনা 
কায �কলােপর ব�াপাের জানােবন েয�িলর জন� 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর অবগিত ও 
স�িত দকার হয় নত� বা �ুল বষ � চলাকালীন তা 
েথেক বাদ পড়ার সুেযাগ �হণ করা যায়। নীেচ এই 
আবিশ�কতার অধীেন অ�ভ� �� িবেশষ কায �কলাপ 
ও সমী�ার এক�ট তািলকা েদওয়া হল: (1) 
বাজারজাতকরণ, িব�ী বা অন�ান�ভােব িবতরণ 
করার জন� িশ�াথ�েদর েথেক ব���গত তথ� 
সং�হ, �কাশ, বা ব���গত তথ�; (2) েয েকােনা 
সুরি�ত তেথ�র সমী�া চালােনা যা ED কতৃ�ক সম� 
বা আংিশকভােব মঞ্জিুর�া� নয়, এবং (3) এবং 
েয েকােনা অ-আপত্কালীন, শল�মূলক শারীিরক 
পরী�া বা বাছাইকরণ যা উপের বিণ �ত হেয়েছ।  

েযসব বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা মেন 
কেরন েয তােঁদর অিধকার লি�ত হেয়েছ তারঁা 
এখােন অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20202-5920 
েফান: 800.USA.LEARN (800.872.5327) 

2. িশ�াথ�েদর নিথ 
ম�াসাচ� েসটস আইেনর অধীেন, েয েকােনা িশ�াথ�র 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর, বা নবম 
ে�ণীেত �েবশ করা অথবা নূ�নতম 14 বছর বয়স 
হওয়া েয েকােনা িশ�াথ�র অনুেরাধ সােপে� 
িশ�াথ�র নিথ পরী�া করার অিধকার আেছ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা েযাগ� িশ�াথ� 
অনুেরাধ করার দশ িদেনর মেধ�ই িশ�াথ� নিথ লাভ 

করেব, এবং তারা েকােনা সেুযাগ� েপশাদার কতৃ�ক 
েসই নিথ অনুবাদ করােত বা হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান কতৃ�ক নিথ সংেশাধন করােতও চাইেত 
পাের। এছাড়া, ে�ট আইেন এমন িবেশষ িকছ�  
প�িত বিণ �ত রেয়েছ যা �িত�ট সরকারী �ুলেক 
েহফাজত না করা অিভভাবকেদর হােত িশ�াথ�র 
নিথর তথ� েদওয়ার আেগ অনুসরণ করেত হয়। 
েকােনা িশ�াথ�র নিথ েদখার সব অনুেরাধ�িল 
অবশ�ই িশ�াথ�র �ুেলর হাই �ুেলর 
অধ��/�ধােনর কােছ পাঠােত হেব। এছাড়া, েয 
�ুেল িশ�াথ� �ানা�িরত হেত চাইেছ েসই �ুেলর 
েকােনা অনুেমািদত �ুলকম� েযাগ� িশ�াথ�র 
এবং/অথবা িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর স�িত িবনাই 
িশ�াথ�র নিথ লাভ করেত পাের এবং CPS েসই 
�ুেলর কােছ িশ�াথ�র নিথ পা�ঠেয় িদেত পাের েয 
�ুেল িশ�াথ� ভিত� হেত চাইেছ বা হওয়ার ইে� 
আেছ। 

েকমি�জ পাবিলক �ুল েথেক পাস কের যাওয়া, 
�ানা�িরত হেয় যাওয়া বা নাম কা�টেয় েনওয়ার পের 
েকােনা িশ�াথ�র সামিয়ক নিথ েকােনাভােবই সাত 
(7) বছেরর েবিশ রাখা হেব না এবং ন� কের েফলা 
হেব। েকােনা িশ�াথ� েকমি�জ পাবিলক �ুল েথেক 
পাস করেল, �ানা�িরত হেল বা নাম কা�টেয় িনেল, 
িশ�াথ� এবং িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক সামিয়ক নিথ ন� 
কের েদওয়ার আনুমািনক তািরখ জািনেয় িলিখত 
েনা�টশ েদওয়া হেব। েকােনা িশ�াথ�র �া���� 
(বা ফলাফেলর নিথ) �ুল িবভাগ কতৃ�ক র�া করা 
হয় এবং েসই িশ�াথ� েকমি�জ পাবিলক �ুল েথেক 
পাস করার, �ানা�িরত হওয়ার বা নাম কা�টেয় 
েনওয়ার ষাট (60) বছর পের েস�ট ন� কের েদওয়া 
হেব।  

ফ�ািমিল এড� েকশনাল রাইটস অ�া� �াইেভিস 
অ�া� (FERPA), এক�ট েফডােরল আইন, এবং 
ম�াসাচ� েসটস স্ট� েড� েরকড� আইেনর আবিশ�কতা 
অনুসরণ কের েকােনা �ুল িডি��েক, িনিদ�� িকছ�  
ব�িত�ম ছাড়া, আপনার স�ােনর িশ�ামূলক নিথর 
ব���গত শনা�করণেযাগ� তথ� �কােশর আেগ 
আপনার িলিখত অনুমিত িনেত হয়। যাইেহাক, CPS 
হয়েতা যথাযথভােব মেনানীত “িডের�িরর তথ�” 
আপনার স�িত ছাড়াই �কাশ করেত পাের, যিদ না 
আপিন CPS-েক এেদর প�িতর িব�ে� েকােনা 
িকছ�  করার পরামশ � না িদেয় থােকন। িডের�ির 
তেথ�র �াথিমক উে�শ� হল CPS-েক এই ধরেনর 
তথ� আপনার স�ােনর িশ�া নিথ েথেক িনেয় 
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িনিদ�� িকছ�  �ুল �কাশনায় েঢাকােনা, েযমন ে�িবল, 
যােত েকােনা নাটেক আপনার স�ােনর ভূিমকা�ট 
েদখােনা হে�; বািষ �কভােব েবেরােনা ইয়ারবকু; 
সা�ািনক �ীকৃিত বা অন�ান� �ীকৃিত�াি�র 
তািলকা; উ�ীণ � হওয়ার ে�া�াম; এবং �ীড়ামূলক 
কায �কলােপর তথ�প�ৃা।  

িডের�িরর তথ�, যা এমন তথ� েয�ট সাধারণতঃ 
�িতকর নয় বা �কাশ েপেয় েগেল েগাপনীয়তা 
িবি�ত করেব না বেলই মেন করা হয়, তাও বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর আগাম িলিখত স�িত 
ব�তীত বাইেরর সং�ার কােছ �কাশ করা হেত 
পাের। CPS হয়েতা েকােনা িশ�াথ� নাম, �ঠকানা বা 
ইেমল �ঠকানা বাইেরর সং�ার কােছ �কাশ করেত 
পাের যার মেধ� েযসব েকা�ািন িবেশষ ও সীিমত 
উে�েশ� িশ�াথ�েদরেক �ািত�ািনক পিরেষবা বা 
সুিবধা �দােনর জন� �াস িরং ৈতির কের বা 
ইয়ারবকু �কাশনা কের েস�িল অ�ভ� �� থাকেলও 
তার মেধ�ই সীিমত নয়। তার সােথ, দু�ট েফডােরল 
আইন অনুসাের 1965-র এিলেম�াির অ�া� 
েসেক�াির এড� েকশন অ�াে�র (ESEA) অধীেন 
সহায়তা�া� �ানীয় িশ�ামূলক সং�া�িলেক 
(LEAs) সামিরক িনেয়াগকারীেদর কােছ অনুেরাধ 
সােপে� িতন�ট ে�ণীেত িডের�িরর তথ� �দান 
করেত হয়-নাম, �ঠকানা এবং েটিলেফান তািলকা—
যিদ না বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী LEA-েক 
��াব িদেয় থােক েয তারঁা তােঁদর স�ােনর তথ� 
তােঁদর আগাম িলিখত স�িত ব�তীত �কাশ করেত 
িদেত চান না। 

CPS িন�িলিখত তথ� বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর স�িত না িনেয়ই 
�কাশ কের: িশ�াথ�র নাম, উপি�িতর তািরখ, ে�ণী 
বা ে�ড, আনু�ািনকভােব �ীকৃত কায �কলাপ ও 
েখলাধূলায় অংশ�হণ, ছিব/িভিডও, �ীড়া দেল 
সদস�পদ, িড�ী, স�ান এবং পুর�ার, পড়া�নার 
মুখ� ে��, এবং হাই�ুেলর পরবত� পিরক�না। যা 
অিতির�ভােব M.G.L.c-র অনুসারী। 71, §89(g), 
CPS, কমনওেয়লথ চাট�ার �ুল েথেক অনুেরাধ 
পাওয়ার পের, সরকারী �ুেলর িশ�াথ�েদর নাম এবং 
�ঠকানা এমন েকােনা তৃতীয় পে�র েমল হাউেসর 
(ডাক সং�া) কােছ �কাশ কের যারা ম�াসাচ� েসটস 
িডপাট�েম� অফ এিলেম�াির অ�া� েসেক�াির 
এড� েকশন কতৃ�ক অনুেমািদত।এ�ট করা হয় যােত 
কমনওেয়লথ চাট�ার �ুল এমন িশ�াথ�েদর কােছ 
িনেয়াগ সং�া� তথ� পাঠােত পাের যারা 
কমনওেয়লথ চাট�ার �ুেল ভিত� হওয়ার েযাগ�।  

 যিদ আপিন আপনার স�িত ব�তীত এই তথ� 
�কাশ করেত না চান, তাহেল আপিন অবশ�ই 
�েত�ক �ুলবেষ �র 1লা অে�াবেরর মেধ� 
িলিখতভােব আপনার �ুেলর হাই �ুেলর 
অধ��/�ধানেক অবগত করেবন। এই পু��কার 
সােথ এক�ট িলিখত অিনব �াচেনর ফম � এক��ত 
রেয়েছ েয�ট েযসব িশ�াথ� ও তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা এই তথ� �কাশ হেত 
িদেত না চান তােঁদরেক পূরণ করেত হেব। 

িশ�াথ�র নিথ ও িশ�াথ�র নিথর ব�াপাের 
িশ�াথ�েদর এবং বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর অিধকার সং�া� 
ে�েটর িনয়মকানুেনর �িতিলিপ �িত�ট �ুেল 
পাওয়া যােব। 

এছাড়া, �ুল সিমিত িশ�াথ�র নােমর সােথ িশ�াথ� 
ও বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর 
�ঠকানা(�িল), েটিলেফান ন�র(�িল) এবং ইেমল 
�ঠকানা (�িল) িডের�ির তথ� িহসােব মেনানীত 
কেরেছ েয�িল �ধুমা� েকােনা িনিদ�� �ুেল �ুল-
িনভ�র ফ�ািমিল কনট�া� বুক ৈতিরর িবেশষ ও 
সীিমত উে�েশ�ই বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর েগা��েদর মেধ� 
এবং �া�নী িডের�ির ৈতিরর িবেশষ ও সীিমত 
উে�েশ� �ুেলর �া�নী েগা��র মেধ� �কাশ করা 
যােব এবং এইরকমভােব তথ� তেবই �কাশ করা 
যােব যিদ িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা �ুল-িনভ�র ফ�ািমিল 
কনট�া� বুেক বা �ুল-িনভ�র �া�নী িডের�িরেত 
এইরকম তথ� অ�ভ� �� করার জন� �� িলিখত 
স�িত িদেয় থােকন। যিদ েকােনা বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী এই �কাশনা�িলর 
েকােনা এক�টেতও অংশ�হণ করেত চান, তাহেল 
তােঁদরেক েসই �ুলবেষ �র ��েত “িনব �াচন” কের 
রাখেত হেব। 

�ুল কিম�ট িশ�াথ�র নাম, েটিলেফান ন�র(�িল), 
বািড়র �ঠকানা, এবং জ� তািরখও "িডের�ির তথ�" 
িহসােব মেনানীত করেত পাের যা �ধুমা� েকমি�জ 
পাবিলক �ুেলর িক�ারগােট�ন িশ�াথ�েদরেক 
লাইে�ির কাড� �দান করার উে�েশ�ই েকমি�জ 
পাবিলক লাইে�ির কতৃ�ক �কাশ করা হেব। পাচঁবছর 
বা তার েবিশ বয়সী সব িক�ারগােট�ন 
িশ�াথ�েদরেক �ুলবেষ �র ��েত লাইে�ির কাড� 
েদওয়া হেব, এবং �ুল বষ � চলাকালীন পাচঁ বছের পা 
েদওয়া িক�ারগােট�ন িশ�াথ�েদরেকও লাইে�ির 
কাড� েদওয়া হেব। যিদ েকােনা বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী েকমি�জ পাবিলক 
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লাইে�িরর কােছ এই তথ� �কাশ পছ� না কেরন, 
তাহেল তােঁদরেক অবশ�ই �েত�ক �ুল বেষ �র 
��েত "অিনব �াচন" করা েবেছ িনেত হেব। 

তার সােথ, CPS হয়েতা িশ�াথ�েদর েডটা এমন 
িবে�তােদর সােথ ভাগ করেত পাের যারা অনলাইন 
ও �াউড-িনভ�র িশ�ামূলক অ�াি�েকশন সরবরাহ 
কের থােক, েয�িল মূলতঃ িশ�াথ�েদর ে�ে�ই 
ব�বহার করা হয়, েয�িল �ািত�ািনক েকােনা 
কায �কলাপ বা পিরেষবা হেত পাের, িক� েস�ট �ধু 
তখনই হেব যখন িবে�তা �ুল িডি�ে�র সােথ 
এক�ট িশ�াথ�র েডটা েগাপনীয়তা চ� ��েত �া�র 
করেব যােত েসই িবে�তা �ািত�ািনক কায �কলাপ 
ও পিরেষবার জন� েসই অনলাইন ও �াউড-িনভ�র 
িশ�ামূলক অ�াি�েকশন সরবরাহ করেত 
পােরsঅথবা যিদ বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী 
এক�ট �� িলিখত স�িতেত �া�র কের থােকন। 
অনুেমািদত অনলাইন এবং �াউড-িনভ�র 
সং�ান�িলর এক�ট তািলকা এখােন পাওয়া েযেত 
পাের: bit.ly/CPSDigRes 

েয েকােনা িশ�াথ�র কাজ, যা েসই িশ�াথ� �ুেলর 
িবভাগীয় ক��উটাের/সাভ�াের ৈতির ও সংর�ণ 
কের, েস�িল িশ�াথ� েকমি�জ পাবিলক �ুল েছেড় 
চেল যাওয়ার পেরর সাত বছর পয �� র�া করা হেব, 
এবং েকমি�জ পাবিলক �ুেলর ব�ব�ত েকােনা 
অনলাইন িশ�ামূলক পিরেষবা �দানকারীর মাধ�েম 
ৈতির ও সংর�ণ করা েকােনা িশ�াথ�র কাজ েসই 
অনলাইন িশ�ামূলক পিরেষবা �দানকারীর তথ� 
ধারণ ও িবন��করেণর আবিশ�কতা অনুসাের র�া 
করা হেব।  েবিশরভাগ ে�ে�ই েকােনা অনলাইন 
িশ�ামূলক পিরেষবা �দানকারীর তথ�ধারণ পব � 
েকমি�জ পাবিলক �ুেলর সােথ �দানকারীর 
চ� ��পেব �র সােথ িমেল যায়, বা েকমি�জ পাবিলক 
�ুেলর তরফ েথেক েকােনা �িত��য়া েপেল েসই 
পব ��ট সংি��ও করা হেত পাের।  
েকােনা িশ�াথ� েয সময় �ুেল নিথভ� � রেয়েছ েসই 
সময় চলাকালীন ে�ট আইন অনুসাের, হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান অথবা মেনানীত ব��� পয �ায়�েম 
েকােনা িশ�াথ�র সামিয়ক নিথেত থাকা �াি�কর, 
সমেয়া�ীণ � বা অ�াসি�ক তথ� পয �ােলাচনা করেবন, 
েয�িলর িবষেয় িশ�াথ� ও তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর িলিখতভােব 
জানােনা হেব এবং তারঁাও েসই নিথ ন� কের েফলার 
আেগ তথ্।�ট বা তার �িতিলিপ লােভর সুেযাগ 
পােবন।  ে�েটর আইন অনুসাের, েকমি�জ 
পাবিলক �ুল েথেক পাস কের যাওয়া, �ানা�িরত 
হেয় যাওয়া বা নাম কা�টেয় েনওয়ার পের েকােনা 

িশ�াথ�র সামিয়ক নিথ েকােনাভােবই সাত বছেরর 
েবিশ রাখা হেব না এবং ন� কের েফলা হেব।েকােনা 
িশ�াথ� েকমি�জ পাবিলক �ুল েথেক পাস করেল, 
�ানা�িরত হেল বা নাম কা�টেয় িনেল, িশ�াথ� এবং 
িশ�াথ�র বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক 
সামিয়ক নিথ ন� কের েদওয়ার আনুমািনক তািরখ 
জািনেয় িলিখত েনা�টশ েদওয়া হেব।   
 
ে�েটর আইন অনুসাের েকােনা িশ�াথ�র 
�া���� (বা ফলাফেলর নিথ) েসই িশ�াথ� 
েকমি�জ পাবিলক �ুল েথেক পাস করার, 
�ানা�িরত হওয়ার বা নাম কা�টেয় েনওয়ার ষাট (60) 
বছর পের েস�ট ন� কের েদওয়া হেব।  
 
3. সাধারণ েযাগােযােগর তথ� 
সামিরক িনেয়াগকারী, ভিবষ�ত ্
িনেয়াগকারী, কেলজ এবং 
িব�িবদ�ালেয়র কােছ �কাশ করা 
এক�ট েফডােরল আইন েনা চাই� েল� িবহাই� 
অ�া� 2001-এর এক�ট িবধােনর জন� মাধ�িমক 
�ুল�িলেক অনুেরাধ পাওয়ার পের, হাই �ুেল 
উপি�ত থাকা িশ�াথ�েদর নাম, �ঠকানা, ইেমল 
�ঠকানা এবং েটিলেফান ন�র সাধারণ েযাগােযােগর 
তথ� সামিরক িনেয়াগকারী, ভিবষ�ত্ িনেয়াগকারী, 
কেলজ এবং িব�িবদ�ালয় ও অন�ান� িশ�ামূলক 
�িত�ােনর কােছ �কাশ করা আবিশ�ক হেয় 
দািঁড়েয়েছ। মাধ�িমক �ুেলর িশ�াথ� এবং তােদর 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর কােছ 
মাধ�িমক �ুল�িলেক এইরকম অনুেরাধ েপেলও 
তােঁদর সাধারণ তথ� �কাশ করেত না বলার পছ� 
রেয়েছ। যাইেহাক, যিদ মাধ�িমক �ুেলর িশ�াথ�রা 
এবং/অথবা তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা তেথ�র �কাশ 
আটকােত এই ইিতবাচক পদে�প না েনন, তাহেল 
আইিন আবিশ�কতা েমেনই অনুেরাধ েপেল 
েযাগােযােগর তথ� �কাশ করা হেব। এই পু��কার 
সােথ এক�ট িলিখত অিনব �াচেনর ফম � এক��ত 
রেয়েছ, েয�ট েযসব মাধ�িমক িশ�াথ� ও তােদর 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা এই তথ� �কাশ 
হেত িদেত না চান তােঁদরেক পূরণ করেত হেব। 

4. ফ�ািমিল এড� েকশনাল রাইটস 
অ�া� �াইেভিস অ�াে�র (FERPA)  
অধীেন অিধকােরর িব�ি� 
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FERPA বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী ও 
আঠােরা (18) বছেরর েবিশ বয়সী িশ�াথ�েদরেক 
(“েযাগ� িশ�াথ�েদরেক”) িশ�াথ�েদর িশ�ামূলক 
নিথর ব�াপাের িকছ�  িনিদ�� অিধকার েদয়। এই 
অিধকার�িল হল: 

• �ুেলর তরফ েথেক নিথ পরী�ার অনুেরাধ 
পাওয়ার িদন েথেক পয়ঁতাি�শ (45) িদেনর মেধ� 
িশ�াথ�র িশ�ামূলক নিথ পরী�া ও পয �ােলাচনা 
করার অিধকার। বাবা-মা/অিভভাবকরা বা েযাগ� 
িশ�াথ�রা তােদর হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর 
কােছ এক�ট িলিখত অনুেরাধ জমা েদেব েয�টেত 
তারা েয নিথ�ট(�িল) পরী�া করেত চায় তা 
িচি�ত করা আেছ। �ুল আিধকািরকরা নিথ েদখার 
বে�াব� কের রাখেবন এবং বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী অথবা েযাগ� 
িশ�াথ�েদরেক েসই নিথ পরী�ার সময় ও �ােনর 
ব�াপাের জািনেয় রাখেবন। 

• িশ�াথ�র িশ�ামূলক নিথ সংেশাধেনর অনুেরাধ 
করার অিধকার, েয�ট বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী অথবা েযাগ� িশ�াথ� 
ভ� ল বা িব�াি�কর বেল মেন করেছন, বা েয�ট 
অন�থায় FERPA-র অধীেন থাকা িশ�াথ�র 
েগাপনীয়তার অিধকার ল�ন করেছ। বাবা-
মা/অিভভাবক অথবা েযাগ� িশ�াথ�রা, যারা 
েকােনা নিথ সংেশাধেনর জন� �ুেলর কােছ 
অনুেরাধ করেত চাইেছন, তােঁদরেক িলিখতভােব 
হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর কােছ িলিখতভােব 
েস�ট জািনেয় ��ভােব উে�খ করেত হেব েয 
তারঁা নিথর েকান অংশট� কু পিরবত�ন করােত 
চাইেছন এবং েকন েস�ট পিরবত�ন করা দরকার। 
যিদ �ুল মেন কের েয বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী অথবা েযাগ� 
িশ�াথ�েদর অনুেরাধ অনুসাের নিথ সংেশাধন 
করা হেব না, তাহেল �ুল বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী অথবা েযাগ� 
িশ�াথ�েদরেক েসই িস�াে�র ব�াপাের জানােবন 
এবং তােঁদরেক তােঁদর সংেশাধেনর অনুেরাধ 
স�িক�ত �নািন লােভর অিধকােরর ব�াপাের 
অবগত করেবন। �নািনর অিধকােরর ব�াপাের 
অবগত করার সমেয়ই �নািনর ���য়া সং�া� 
অিতির� তথ� বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী 
অথবা েযাগ� িশ�াথ�েদরেক জািনেয় েদওয়া হেব। 

• �ুেলর তরফ েথেক িশ�াথ�র িশ�ামূলক নিথ 
েথেক ব���গতভােব শনা�করণেযাগ� তথ� (PII) 
�কাশ করার আেগ িলিখত স�িত �দােনর 

অিধকার, এর ব�িত�ম হল FERPA যতটা পয �� 
স�িত ব�তীত �কােশর অনুমিত েদয়।  

এর এক�ট ব�িত�ম, েয�ট স�িত ছাড়াই �কাশ 
অনুেমাদন কের েস�ট হল, ৈবধ িশ�ামূলক আ�হ 
থাকা �ুল আিধকািরকেদর কােছ এই তথ� �কাশ 
করা। েকােনা �ুল আিধকািরক হেলন এমন 
একজন ব��� িযিন �ুল কতৃ�ক একজন �শাসক, 
ত�াবধায়ক, িশ�ক বা সহায়ক কম� সদস� (�া�� 
বা িচিকত্সা কম� এবং আইন বলবত্করণ 
ইউিনেটর কম�সহ) িহসােব িনযু� হেয়েছন; বা 
েকােনা ব��� িযিন �ুল কিম�টেত রেয়েছন। 
েকােনা �ুল আিধকািরেকর মেধ� �ুেলর বাইেরর 
েকােনা ে��ােসবী বা �ঠকাদারও থাকেত পােরন 
িযিন এমন েকােনা �ািত�ািনক পিরেষবা বা কাজ 
পালন কেরন েয�টর জন� �ুলেক এর িনজ� 
কম �চারীেদর ব�বহার করেত হত এবং িযিন 
িশ�ামূলক নিথ েথেক PII ব�বহার ও 
র�ণােব�েণর �সে� সরাসির �ুেলর 
িনয়�ণাধীন থােকন, েযমন েকােনা অ�াটিন �, 
অিডটর, িচিকত্সক বা েথরািপ�; েকােনা বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী অথবা ে��ােসবী 
িশ�াথ� েয অিভেযাগ িন��কারী কিম�ট বা 
শা���হেণর কিম�টেত রেয়েছ; অথবা েকােনা 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী, িশ�াথ� বা 
অন�ান� ে��ােসবক যারা অন�ান� �ুল 
আিধকািরকেক তােঁদর কাজ িন�� করায় সাহায� 
করেছন। েকােনা �ুল আিধকািরেকর ৈবধ 
িশ�ামূলক �াথ � আেছ তেবই বলা যােব যিদ েসই 
আিধকািরকেক তারঁ েপশাদারী দািয়� পালেনর 
জন� িশ�ামূলক নিথ েদখেত হয়। 

অনুেরাধ েপেল, �ুল�ট অনুমিত ছাড়াই িশ�ার 
নিথ এমন েকােনা অন� �ুল িডি�ে�র কােছ 
�কাশ করেত পাের েয িডি�ে� েকােনা িশ�াথ� 
ভিত� হেত চাইেছ বা ইিতমেধ�ই ভিত� হেয়েছ, যিদ 
নিথ �কাশ�ট িশ�াথ�র ভিত� হওয়া বা �ানা�িরত 
হওয়ার কারেণই করা হেয় থােক। 

• FERPA-র আবিশ�কতা�িল েমেন চলেত �ুল ব�থ � 
হেল েসই িনেয় যু�রাে�র িশ�া িবভােগর কােছ 
অিভেযাগ দািখল করার অিধকার। েয অিফস 
FERPA পিরচালনা কের থােক তােদর নাম এবং 
�ঠকানা হল: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
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Washington, D.C. 20202-5920 
েফান: 800.USA.LEARN (800.872.5327) 

FERPA বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা এবং 
েযাগ� িশ�াথ�েদর স�িত ছাড়াই িশ�াথ�েদর 
িশ�ামূলক নিথ েথেক PII �কাশকরা অনুেমাদন 
কের, যিদ েসই �কাশ�ট FERPA িনয়েমর §99.31-এর 
অধীেন িনিদ�� িকছ�  শত� পূরণ কের তেবই। �ুল 
আিধকািরকেদর কােছ, িকছ�  িবচার স�িক�ত 
আেদশ, বা আইিনভােব জারী করা সমেনর জন�, 
িডের�ির তেথ�র জন� এবং বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা এবং েযাগ� 
িশ�াথ�েদর কােছ �কাশ ব�তীত, FERPA িনয়েমর 
§99.32 অনুসাের �ুলেক নিথর �কাশ�ট নিথভ� � 
কের রাখেত হয়। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা এবং েযাগ� 
িশ�াথ�েদর �কােশর নিথ পরী�া ও পয �ােলাচনা 
করার অিধকার আেছ। েকােনা �ুল হয়েতা বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা এবং েযাগ� 
িশ�াথ�েদর েথেক আগাম িলিখত স�িত না িনেয়ই 
েকােনা িশ�াথ�র িশ�ামূলক নিথ েথেক PII িনেয় তা 
�কাশ করেত পাের: 
• অন�ান� �ুল আিধকািরকেদর কােছ, যার মেধ� 

েসইসব িশ�আমূলক সং�া বা �িত�ােনর 
িশ�করাও অ�ভ� �� রেয়েছন, যােদর ৈবধ 
িশ�ামূলক �াথ � রেয়েছ বেল �ুল িনণ �য় কেরেছ। 
তার মেধ� রেয়েছন এমন �ঠকাদার, উপেদ�া, 
ে��ােসবী, িবে�তারা যারঁা িশ�াথ� বা অন�ান� 
পে�র ব�বহােরর জন� অনলাইন ও �াউড-িনভ�র 
িশ�ামূলক অ�াি�েকশন �দান কের থােকন, েয 
অন� পে�র কাছ েথেক �ুল�ট �ািত�ািনক 
পিরেষবা বা কাজ আউটেসাস � করায়, তেব তা 
§99.31(a)(1)(i)(B)(1) – (a)(1)(i)(B)(2)-েত 
তািলকাভ� � শত�সােপ� (§99.31(a)(1)) 

• অন� েকােনা �ুল, �ুল ব�ব�া বা উ�মাধ�িমক 
িশ�া �িত�ােনর আিধকািরকেদর কােছ েযখােন 
িশ�াথ� ভিত� হেয়েছ বা হেত চাইেছ, বা েযখােন 
িশ�াথ� ইিতমেধ�ই ভিত� হেয় রেয়েছ েসখােন 
িশ�াথ�র নাম নিথভ� ��করণ বা �ানা�রকরেণর 
উে�েশ� �কাশ�ট করা হেব, তেব তা §99.34. 
(§99.31(a)(2))-এ েদওয়া আবিশ�কতার 
িবেবচনাধীন। 

• যু�রাে�র কে�ালার েজনােরল, যু�রাে�র 
অ�াটিন � েজনােরল, যু�রাে�র েসে�টাির অফ 
এড� েকশন, বা ে�ট ও �ানীয় িশ�া কতৃ�প�েদর 
অনুেমািদত �িতিনিধর কােছ, েযমন, বাবা বাবা-

মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীবা েযাগ� িশ�াথ�র 
ে�েটর ে�ট এড� েকশনাল এেজ�� (SEA)। 
েকােনা অিডট বা েফডােরল অথবা ে�ট-সমিথ �ত 
িশ�ামূলক ে�া�ােমর মূল�ায়েনর জন�, অথবা 
েসই ে�া�াম�িল স�িক�ত েফডােরল আইিন 
আবিশ�কতা বলবত্করণ বা স�িতসাধেনর জন� 
§99.35-র আবিশ�কতা�িল েমেন এই িবধােনর 
অধীেন তথ� �কাশ করা েযেত পাের। এই 
সং�া�িল হয়েতা PII িনেয় বাইেরর অন�ান� এমন 
সং�ার কােছও �কাশ করেত পাের েয 
সং�া�িলেক তারা তােদর অনুেমািদত �িতিনিধ 
িহসােব তােদর হেয় েকােনা অিডট, মূল�ায়ন, 
বলবত্করণ অথবা স�িতসাধেনর কায �কলাপ 
পালেনর জন� মেনানীত কেরেছ।(§§99.31(a)(3) 
and 99.35) 

• িশ�াথ� আেবদন কেরেছ বা েপেয়েছ এমন 
আিথ �ক সহায়তা স�িক�ত ে�ে�, যিদ েসই 
তথ��ট সহায়তার েযাগ�তা িনধ �ারেণর জন�, 
সহায়তার পিরমাণ �ঠক করার জন�, সহায়তার 
শত�াবলী িনধ �ারেণর অথবা সহায়তার শত�াবলী 
বলবত্ করার জন� �েয়াজনীয় হয়।(§99.31(a)(4)) 

• ে�ট ও �ানীয় কতৃ�প� বা আিধকািরকেদর কােছ, 
যােদর কােছ তথ��দান করা বা তথ� �কাশ করা 
ে�েটর িবেশষ িবিধ অনুসাের স�ত, েয িবিধ�িল 
িকেশার িবচার ব�ব�া এবং রায় দােনর আেগ েসই 
ব�ব�ার পে� এমন িশ�াথ�র ে�ে� 
কায �করভােব কাজ করার �মতা স�িক�ত হেয় 
থােক, েয িশ�াথ�র নিথ �কাশ করা হে� 
তা  §99.38.(§99.31(a)(5))-র শত�ধীন। 

• এমন সং�ার কােছ, যারা �ুেলর জন�, বা �ুেলর 
হেয় গেবষণা চালাে� িন�িলিখত উে�েশ�: (a) 
অনুমানমূলক পরী�ার িবকাশ, �মাণ বা �েয়াগ; 
(b) িশ�াথ�েদর সহায়ক ে�া�াম �েয়ােগর জন�; 
বা (c) িশ�া িনেদ�শনা উ�ত করার 
জন�।(§99.31(a)(6)) 

• �ীকৃিত�া� সং�া�িলেক তােদর �ীকৃিতর 
কায �কলাপ িনব �াহ করেত িদেত।(§99.31(a)(7)) 

• যিদ েকােনা িশ�াথ� IRS কেরর উপর িনভ�রশীল 
হেয় থােক তাহেল েসই উে�েশ� েকােনা েযাগ� 
িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক। (99.31(a)(8)) 

• েকােনা িবচার সং�া� আেদশ বা আইিনভােব 
জারী করা সমেনর সােথ স�িতসাধন করেত। 
(99.31(a)(9)) 
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• �া�� বা িনরাপ�ার আপত্কালীন ব�ব�ার যথাযথ 
আিধকািরকেদর কােছ, যা §99.36. 
(§99.31(a)(10))-এর শত�সােপ�। 
o এ�ট এমন তথ� যা �ুল §99.37. 

(§99.31(a)(11))-এর অধীেন “িডের�ির তথ�” 
িহসােব মেনানীত কের েরেখেছ। 

• েকােনা এেজ��র েকসওয়াক�ার বা ে�ট বা �ানীয় 
িশ�কল�াণ সং�া বা �াইবনুাল সং�ার �িতিনিধর 
কােছ িযিন এই সং�া�িল আইনতঃ দািয়� িনেয় 
থাকেল েকােনা পািলত আ�েয় থাকা েকােনা 
িশ�াথ�র সুর�া ও পিরচয �ার জন� ে�ট ও 
উপজািত আইন অনুসাের েকস ��ান লাভ করেত 
অনুেমািদত। (20 U.S.C. §1232g(b)(1)(L)) 

• িরচাড� িব. রােসল ন�াশনাল �ুল লা� অ�া� অথবা 
1966-র চাই� িনউ��শন অ�াে�র অধীেন, িনিদ�� 
শত�সােপে�, অনুেমািদত ে�া�াম�িলর িনরী�ণ, 
মূল�ায়ন ও কায �স�াদন খিতেয় েদখার জন� 
কৃিষিবভােগর সিচব অথবা ফুড অ�া� িনউ��শন 
সািভ�েসর অনুেমািদত �িতিনিধর কােছ। (20 U.S.C. 
§ 1232g(b)(1)(K)) 

5. িশ�াথ�েদর েডটা এবং অনলাইন  
িশ�াদােনর অ�াি�েকশনসমূহ  
CPS হয়েতা িশ�াথ�েদর েডটা এমন িবে�তােদর 
সােথ ভাগ করেত পাের যারা িশ�াথ�েদর ব�বহায � 
অনলাইন িশ�ামূলক অ�াি�েকশন �দান কের 
থােক, যা েকােনা �ািত�ািনক কাজ বা পিরেষবা 
হেত পাের, তেব তা �ধু তখনই ভাগ করা যােব যখন 
িবে�তা �ুল িডি�ে�র সােথ এক�ট িশ�াথ�র েডটা 
েগাপনীয়তা চ� ��েত �া�র কের থােক বা যিদ 
িশ�াথ�র বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী এক�ট 
�� স�িত ফেম � �া�র কের থােকন। অনুেমািদত 
অনলাইন িশ�ামূলক সং�ােনর এক�ট তািলকা 
এখােন পাওয়া েযেত পাের: bit.ly/CPSDigRes 

6. উপি�িত 
বা�ারা যখন ধারাবািহকভােব �ুল উপি�ত থােক 
তখনই তারা ভােলা েশেখ এবং েবিশ সাফল� অজ�ন 
কের। িনয়িমত সময়মািফক �ুেল আসা িশ�া 
পিরেবেশ অসংহিত কিমেয় পুেরা িশ�াথ�ম�লীর 
মেধ�ই সাধারণভােব কল�াণ কের। ৈদিনক উপি�িত 
এবং সময়িন�তা ভিবষ�ত্ বা�ােদর �ুল ও চাকির 
ে�ে� সাফল� আনার পে� অপিরহায �। এ�ট 
�ত�াশা করা হে� েয সব িশ�াথ� �ুেল এবং �ুল 

িদবস চলাকালীন �িত�ট �ােস অ�তঃ পচঁান�ই 
(95%) শতাংশ উপি�িত রাখেব। হয়েতা আপিন 
জানেবন, েয ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইেনর 
অধীেন: 6-16 বছর বয়সী সব িশ�র �ুেল উপি�ত 
থাকা বাধ�তামূলক 

সবার পে�ই এ�ট েবাঝাটা ���পূণ � েয সফলভােব 
�ুেল উপি�িত এবং িশ�াগত ে�ে� সাফল� 
অজ�েনর �বণতা িক� িক�ারগােট�ন ও �থম ে�ণী 
েথেকই ৈতির হয়। েগাড়া েথেকই অনুপি�ত হেত 
�� করেল েসই �বণতা িশ�র পুেরা �ুলজীবন ধের 
চলেত থােক এবং েকােনা িশ�েক �ুেল ব�থ � হেয় 
পড়া ও �ুলছ� ট হেয় পড়ার ঝঁুিক�� কের েতােল। 
আপনার স�ান যােত �িত িদন সময়মত �ুেল 
উপি�ত হয় তা িন��ত করার জন� আমরা আপনার 
সহেযািগতা এবং সহায়তা অনুেরাধ করিছ। যখন 
েকােনা িশ� অনুপি�ত থাকেব, তখন তার বাবা-
মা/অিভভাবক/ পিরচয �াকারীেক অবশ�ই �ুেল েফান 
কের অনুপি�িতর সকােলর মেধ�ই অনুপি�িতর 
িবষেয় জানােত হেব। যিদ েফান না করা হয়, তাহেল 
িশ��ট �ুেল আসা �� করেল, তখন অবশ�ই িশ�র 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক অনুপি�িতর 
কারণ জািনেয় এক�ট িচ�ঠ িদেত হেব। এই 
িচ�ঠ�িলেক অবশ� েহাম�ম িশ�ক-িশি�কা পুেরা 
�ুলবেষ �র জন� ফাইেল কের েরেখ েদেবন।  

যিদ েকােনা িশ� পাচঁ (5) বা তেতািধক িদেনর জন� 
অনুপি�ত েথেক তা মকুব কের িদেত বেল, তাহেল 
তার বাবা-মা/অিভভাবকেক অবশ�ই �ুলেক জািনেয় 
রাখেত হেব যােত ঘেরর কাজ েদওয়া েযেত পাের, 
এবং িশ�াথ� যিদ অসু�তা বা েচাটআঘােতর জন� 
দুই (2) বা তেতািধক স�াহ অনুপি�ত থােক, তাহেল 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক অবশ�ই ঘের 
িশ�াদােন জন� জ�রী ব�ব�া করেত �ুলেক 
জানােত হেব। 

মকুব কের েদওয়া অনুপি�িত�িল যখন 
সে�হভাজন হেয় পেড়, এবং এক�ট ধােঁচ পিরণত 
হয়, তখন �ুল েথেক িচিকত্সেকর িচ�ঠ েচেয় ও ঘের 
পিরদশ �ন কের অনুপি�িতর কারণ িন��ত করার 
পদে�প েনওয়া হেব। 

হাই �ুেলর অধ��/�ধান পিরসংখ�ান রাখেবন এবং 
বারংবার অনুপি�িত ও দীঘ �সূ�তার কারণ খিতেয় 
েদখেবন, েযমন দীঘ �িদন ধের বা অিনয়িমত 
অনুপি�িত যার কারণ িহসােব অস�ুতা েদখােনা 
হে�, এই পিরি�িত�িলেত হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান অথবা �ুেলর েসিবকা হয়েতা 
এইরকম অনুপি�িতর যু��যু�তা যাচাই করেত 
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েকােনা িচিকত্সেকর বয়ান চাইেত পােরন। যিদ 
েকােনা িশ�াথ� �ুেল না আেস বা 6 েথেক 18 বছর 
বয়সী েকােনা িশ� যিদ অভ�াসবশতঃ কামাই করেত 
থােক বা �ুেলর িনয়মকানুন মানেত ব�থ � হয়, তাহেল 
�ুল িডি�� আদালেত এক�ট চাই� িরেকায়ািরং 
অ�ািস��াে�র (CRA) আেবদন করেত পাের।  

েকমি�জ ির� এবং লা�টন �ুল ও হাই �ুল 
এ�েটনশন ে�া�াম েয েকােনা �ােস চার�ট (4) 
অনুপি�িতেক এক�ট উপি�িত ল�ন (AV) িহসােব 
গণ� কের।  ব���গত অস�ুতা যাচাই করা 
অনুপি�িত�িলসহ, মকুব করা অনুপি�িত�িল 
েকােনা িশ�াথ�র িব�ে� গণ� করা হেব না এবং 
উপি�িত ল�ন (AV) জারী হেব না যিদ েসই 
অনুপি�িত�িল িন�িলিখত ে�ণীেত পেড়: (a) 
ব���গত েচাটআঘাত, েশাকপালন, পিরবাের মৃত� �র 
ঘটনা ঘটেল অনুপি�ত হওয়া; (b) েকােনা ধম�য় ছ� �ট 
পালন; (c) িচিকত্সার সা�াত্কার বা 
কাউে�িলংেয়র সা�াত যা �ুল সমেয়র বাইের 
এেকবােরই করা যায় না; (d) আইিন িবষয় যার জন� 
ব���গতভােব উপি�ত থাকার দরকার হয়; 
(e) �ুেলর িভতের ও বাইের �িগতােদশ পাওয়া; 
(f) �ুল-সং�া� সফর, জমােয়ত বা ৈবঠক; 
(g) কেলজ পিরদশ �েন যাওয়া (কিন� বেষ � দুই িদন 
এবং বির� বছের িতনিদন); এবং (h) হাই �ুেল পড়ার 
সময় েকােনা িশ�াথ�র এক�ট সফর বা িশ�ামূলক 
অিভ�তা অজ�েন যাওয়া যা েকানমেতই পাচঁিদেনর 
েবিশ হেব না। 

েয েকােনা �ােস চার�ট (4) মাফ-অেযাগ� 
অনুপি�িত হেল, তা এক�ট উপি�িত ল�েন �প 
েনেব। এই ে�ে�, িডন অফ স্ট� েড�স কতৃ�ক টাম � 
ে�েড জন� AV-র এক�ট ে�ড �দান করা হেব।  
তার সােথ, িতনবার (3) েদরী কের �ােস আসা এক�ট 
(1) মকুব অেযাগ� অনুপি�িত িহসােব গণ� হেব।  
মকুব অেযাগ� অনুপি�িতর মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ: 
(a) �ুল বা েকােনা পথৃক �াস েকেট পািলেয় যাওয়া; 
(b) অধ�ে�র �ারা আগাম অনুেমািদত হয়িন এমন 
সফর; (c) অধ�ে�র অনুেমাদন ব�তীত 
কম �সং�ােনর েখাজঁ করা; (d) েকােনা িনিদ�� িবষেয়র 
পরী�া এড়ােনার জন� বা পরী�ার জন� পড়া�না 
করেত ঘের েথেক যাওয়া; (e) ডীেনর অিফেস সই না 
কের �ুল ভবন েছেড় চেল যাওয়া (�াস েকেট 
পালােনা); (f) েবিশ ঘেুমােনা বা অন�থায় েদরীেত 
�ুেল আসা; (g) �ুল �া�েণ বা তার কাছাকািছ থাকা 
িক� আেরািপত �ােস উপি�ত না থাকা (�াস 
কাটা); এবং (h) অন�ান� এমন েয েকােনা 
অনুপি�িত যা মকুব করা হয়িন বা মকুবেযাগ� 

হেলও িশ�াথ� �ুেল েফরার সােথ সােথ বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী কতৃ�ক েফান কের বা 
িচ�ঠ িলেখ অথবা িশ�াথ�র িচিকত্সা �দানকারীর 
তরফ েথেক িচ�ঠ িদেয় জানােনা হয়িন।  তার সােথ, 
যিদ েকােনা িশ�াথ� এক�ট �ােস বােরাবার (12) 
মকুব অেযাগ�ভােব েদরী কের আেস, তাহেল েস 
েসই েকাস ��টর জন� এক�ট AV পােব। 

�ুল িডি�ে�র নীিত অনুসাের, �ুল �েত�ক�ট 
অনুপি�িত বা েদরীেত আসার পের বাবা-
মা/অিভভাবকেক জানােব এবং পর পর চারবার 
মকুব অেযাগ� অনুপি�িতর পেরও বাবা-
মা/অিভভাবকেক জানােব। েয েকােনা দুরােরাগ� 
েরাগ, বারংবার েদখা েদওয়া অসু�তা বা চারিদেনর 
(4) েবিশ চলা েয েকােনা অসু�তার জন� বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা িচিকত্সামূলক 
অব�াহিত চাইেত পােরন।  বাবা-মা/অিভভাবকেদর 
েয েকােনা AV িনেয় েকমি�জ ির� এবং লা�টন �ুল 
অথবা হাই �ুল এ�েটনশন ে�া�ােমর আেবদন 
পয �ােলাচনা সিমিতর কােছ AV জারী হওয়ার দশ 
িদেনর (10) মেধ� আেবদন করার অিধকার আেছ, 
এবং আেবদন খািরজ কের েদওয়া হেল, বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী খািরজ করার 
দশিদেনর (10) মেধ� েস�ট পয �ােলাচনা কের েদখার 
জন� �ুল সুপািরে�ে�ে�র কােছ এক�ট িলিখত 
আেবদন জমা িদেত পােরন।  �ুল 
সুপািরে�ে�ে�র িস�া�ই চূড়া� হেব। 

লািন �ং কমু�িন�ট �টম েসইসব িশ�াথ�র সােথ িমেল 
কাজ করেব যারা AV মানদ� পূরণ কেরেছ এবং 
িন�িলিখত িতন�ট (3) সহায়ক িবষেয়র েয েকােনা 
এক�ট বা�বািয়ত কেরেছ: 
 

a. এক�ট বাই ব�াক চ� ��/��াবনা (সব 
িশ�াথ�েদর েদওয়া হেয় থােক) স�ূণ � করা 

b. িশ�াথ�েদরেক স্ট� েড�িশপ ওয়াক�শেপ 
ভিত� করােনা (েসইসব িশ�াথ�েদর জন� 
যােদর অিতির� সময় পিরচালনা ও বিৃ�র 
সহায়তার দরকার আেছ) 

c. LC �টেমর সােথ িমেল ৈতির করা ব���গত 
সহায়তা (এমন িশ�াথ�েদর ে�ে�ই ব�বহার 
করা হয় যােদর কম ��তর পিরেবেশ 
অি�তীয় সহায়তার দরকার হয়) 

 
যিদ েকােনা িশ�াথ� সফলভােব সহায়তা পিরক�না 
স�ূণ � না কের, তাহেল তােদর 10 পেয়� েকেট 
েনওয়া হেত পাের। 
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7. সহায়তার �েয়াজন থাকা িশ� 
(CRA) 
বয়স িনিব �েশেষ এইসব অপরাধীেদর আ� বাধা 
েদওয়াই আদালত ও �ুল িবভােগর মুখ� েক�িব� ু
হেয় দািঁড়েয়েছ। ম�াসাচ� েসটস সাধারণ আইেন 
অভ�াসগত পলাতক এবং বারংবার �ুেল 
অপরাধকারী িশ�র সং�ায় বলা হেয়েছ এরা এমন 
িশ� যারা ই�াপূব �ক ধারাবািহকভােব �ুেল আসেত 
ব�থ � হয়, �ুল পািলেয় েবড়ায়, অথবা ধারাবািহকভােব 
তােদর �ুেলর আইিন ও যু��স�ত িনয়মকানুন ভ� 
কের। M.G.L. c.76, §2-এর অধীেন, বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক িশ�েক �ুেল 
েযেত বাধ� করা আবিশ�ক, এবং যিদ িশ��ট 
ছয়মােসর পেব �র মেধ� সাতিদেনর েসশেনর েবিশ বা 
েচৗ�িদেনর েসশেনর েবিশ েস�ট করেত ব�থ � হয়, 
তাহেল, উপি�িতর সুপারভাইজার বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর িব�ে� অিভেযাগ 
করেবন এবং তােঁদর জিরমানা হেব।  

এছাড়া, �ুল�িল হয়েতা 6 েথেক 18 বছর বয়সী েয 
েকােনা িশ�র জন� CRA আেবদন চাইেত পােরন েয 
অভ�াসবশতঃ পলাতক হেয় পড়েছ, কারণ �ুল 
চলাকালীন িতনমােসর মেধ� তারা পর পর আট�ট বা 
তারও েবিশ মকুব অেযাগ�ভােব অনুপি�ত েথেকেছ, 
বা িশ��ট বারংবার �ুেলর িনয়মকানুন মানেত ব�থ � 
হেয়েছ।  

যখন �ুেলর আভ��রীণ হ�ে�েপর �েচ�া�িল 
বারংবার অনুপি�িত বা েদরীেত আসা, পািলেয় 
যাওয়া বা বারংবার �ুেলর িনয়মভ� করা েঠকােত 
ব�থ � হয়, তখন �ুল িবভাগ হয়েতা আদালেত িগেয় 
এক�ট CRA পদে�প �� করেত পাের। এই 
আইেনর অধীেন, জেুভনাইল আদালত এই 
মামলা�িল সং�া� �ুেলর সব তথ� লাভ করেত 
পাের। 

8. �ুল েছেড় চেল যাওয়া 
িশ�াথ�েদর  
িনেয় িব�ি� 

েকমি�জ পাবিলক �ুল তােদর িশ�াথ�েদরেক 
�াথিমক ও মাধ�িমক িশ�া স�ূণ � করােনার জন� 
দায়ব�। েষাল বছর বা তার েবিশ বয়সী েকােনা 
িশ�াথ� যিদ �ুল ছাড়েত চায়, তাহেল CPS M.G.L.c. 
76, §18-এর অধীেন থাকা আবিশ�কতা�িল পূরণ 
কের এবং নীেচ বিণ �ত প�িত�িল অনুসরণ কের: 

1. অধ�� বা মেনানীত ব��� িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক এই মেম � এক�ট 
িচ�ঠ পাঠান েয িশ�াথ� হয় (a) �ুেল আর িফের 
আসার ই�া না িনেয়ই �ুল েছেড় িদে� বা েসই 
ই�া �কাশ কেরেছ অথবা (b) �ুল েথেক পর 
পর পেনেরা িদন (15) অনুপি�ত েথেকেছ, এবং 
সােথ িশ�াথ�র �ুেল উপি�িতর েশষ তািরখ�টও 
উে�খ করা থােক। 

িশ�াথ� �ুেল িফের না আসার েকােনা উে�শ� 
ছাড়াই �ুল েছেড় িদে� িকনা িনধ �ারণ করেত 
পারার জন�, �ুল িশ�াথ� এবং িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ এক�ট 
ৈবঠক কের যােত িশ�াথ��ট েকন �ুল েছেড় 
িদে� তা আেলাচনা করা যায় এবং 
আনু�ািনকভােব �ুল েছেড় েদওয়ার আেগ 
িশ�াথ��টর জন� িবক� িশ�ামূলক ও অন�ান� 
�ানিনণ �েয়র সুেযাগ অে�ষণ কর যায়। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী এই ৈবঠেকর সময় 
ও তািরখ পা�ােনার অনুেরাধ করেত পােরন, 
তেব এই �সািরত সময়�ট েযন েকান মেতই 
অধ�� বা মেনানীত ব���র িচ�ঠ েদওয়ার 
তািরেখর পর েথেক েচৗ� (14) িদেনর েবিশ না 
হয়। 

2. বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী ও িশ�াথ�র 
সােথ ৈবঠক করার পের, অধ�� বা মেনানীত 
ব��� িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক আেলাচনার 
িবষয়ব� ও ৈবঠেক উপনীত িস�াে�র 
সারসংে�প কের এক�ট িচ�ঠ িলখেবন, যার 
মেধ� েসই িশ�াথ� �ুেল িফের আসেছ িকনা, 
িবক� িশ�ামূলক �িত�ান অনুসরণ করেছ 
িকনা, অন�ান� সহায়ক পিরেষবা অনুসরণ কেছ 
িকনা বা িচরতের �ুল েছেড় চেল যাে� িকনা 
এই িবষয়�িল অ�ভ� �� থাকেলও তার বাইেরও 
িকছ�  হেত পাের। 

3. M.G.L.c. 76, §18-এর িবধান�িলর অধীেন, যিদ 
এমন েকােনা িন�পণ করা হয় েয েকােনা 
িশ�াথ� িচরতের �ুল েছেড় চেল যােব তাহেল 
েসই িশ�াথ� তােদর পড়া�েনা চািলেয় েযেত 
চাইেল ঘটনা�টেক িশ�াথ�র িচরতের বিহ�রণ 
িহসােব েদখা যােব না। 

9. িশ� িন�হ 
ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইেনর অধ�ায় 119-এর 
িবভাগ 51A-এর আবিশ�কতা অনুসাের বলা হেয়েছ 
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েয যিদ েকােনা ব��� তােঁদর েপশাদাির সামথ ��বেল 
যু���াহ� কারেণ মেন কেরন েয আঠােরা (18) 
বছেরর কমবয়সী েকােনা িশ� ��তর শারীিরক বা 
মানিসক েচাটআঘােত ভ� গেছ যা িন�হ, েযৗন িন�হ, 
অবেহলা, অপু��, আ�মেণর ফেল সৃ� হেয়েছ 
তাহেল েসই অবেহলা বা িন�েহর কথা অিবলে� 
েটিলেফান মারফত্ িডপাট�েম� অফ িচলে�ন 
অ�া� ফ�ািমিলজ-েক (“DCF”) জানােত হেব। েযসব 
েপশাদাররা িশ� িন�হ বা অবেহলার ঘটনা অবশ�ই 
DCF-এর কােছ জানােবন তারঁা হেলন: িচিকত্সক, 
িশ�ানিবশ িচিকত্সক, েসিবকা, িশ�কিশি�কা, 
িশ�াে�ে�র �শাসক, উপেদ�া, পািরবািরক 
উপেদ�া, িশ�ানিবিশ অিফসার, �ুল উপি�িত 
আিধকািরক, সমাজকম�, মন�া��ক, এবং 
পুিলশকম�। েটিলেফান �িতেবদন�ট হয় যথাযথ 
�ােনর অিফস বা 24 ঘ�ার �িতেবদন হটলাইেনর 
মাধ�েম করেত হেব: 1-800-792-5200।।।।। 
ম�াসাচ� েসটস আইেনর অধীেন এই েপশাদারেদরেক 
এক�ট আদশ � DCF িরেপাট� ফম � ব�বহার কের 
আটচি�শ ঘ�ার (48)মেধ� িলিখতভােব DCF-েক 
জানােত হেব। �িত�ট নত� ন েচাট বা আবার লাগা 
আঘােতর জন� এক�ট কের নত� ন িরেপাট� ফম � 
স�ূণ � করা আবিশ�ক। 

েকােনা কম�র যিদ িব�াস করার মত যু���াহ� কারণ 
থােক েয আঠােরা বছেরর কমবয়সী েকােনা িশ� 
��তর শারীিরক বা মানিসক আঘােত ভ� গেছ যা 
েযৗন িন�হ সহ েকােনা িন�হ, অথবা অপু��সহ 
েকােনা অবেহলা েথেক উদ্ভূত হেয়েছ, তাহেল িতিন 
তােদর হাই �ুেলর অধ��/�ধানেক অিবলে� 
জানােবন যােত 51A িরেপাট� দােয়র করা যায়। 

িশ� িন�হ এবং অবেহলা এমন এক�ট ঘটনা যােত 
িব�াস করার মত যু���াহ� কারণ থােক েয েকােনা 
িশ�র শারীিরক বা মানিসক �া�� অথবা কল�াণ 
�িত�� বা ঝঁুিক�� হে�, সােথ িশ�র �া�� বা 
কল�ােণর দািয়ে� থাকা েকােনা ব���র(বা ব���েদর) 
তরফ েথেক করা িন�হ বা অবেহলার জন� �িতর 
��তর ঝঁুিক েথেক যাে�, এই ব���রা, যার মেধ� 
সরকারী �ুল ব�ব�ার কম�রাও পেড়ন, তােঁদর 
িব�ে� অবশ�ই অিভেযাগ দােয়র করা উিচত। �ধু 
পািলেয় যাওয়ার �বণতা জানােনার মত েকােনা 
িবষয় নয়। 

িন�েহর মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ: 

• শারীিরক, মানিসক বা মেন আঘাত লাগা যা 
দুঘ �টনা ছাড়া অন� েকােনা উপােয় ৈতির হেয়েছ, 

েযমন, মারধর, েকেট যাওয়া, েপাড়া, হাড় ভা�া, 
বহ�  জায়গায় কালিশেট পড়া; 

• জ� েথেকই েকােনা আস�� সৃ��কারী মাদেকর 
উপর শারীিরক িনভ�রশীলতা; 

• অন� েকােনা ব���র উপের করা েয েকােনা 
আচরণ, যা হয় বলপূব �ক, বা বল�েয়ােগর বা 
শারীিরক আঘােতর হ� মিক িদেয় বা ব����টর 
ই�ার িব�ে� করা হয়। এর মেধ� অপর েকােনা 
ব���র উপের করা েযৗন আচরণও অ�ভ� �� েয 
সামিয়ক বা িচর�ায়ী শারীিরক অথবা মানিসক 
অসামেথ ��র জন� বা অ�া�বয়� হওয়ার জন� 
স�িত িদেত অ�ম। অশালীন আ�মণ ও 
অনাকা��ত �শ �, ধষ �ণ, বলপূব �ক ধষ �ণ, ধষ �ণ 
এবং িন�হ, ধষ �েণর ই�া িনেয় আ�মণ এবং 
অ�াভািবক ও কামুক আচরেণর মত 
অপরাধ�িলেক েযৗন আ�মণ বেলই ধরা হয়। 

• অশালীন আ�মণ ও অনাকা��ত শারীিরক 
�শ �, যা �ধু েগাপনাে� ভ� লভােব ও 
অনাকা��ত �শ � করার মেধ� সীিমত নাও 
থাকেত পাের। 14 বছেরর কমবয়সী েয েকােনা 
ব��� েয েকােনা ধরেনর েযৗন কায �কলােপ 
স�িত িদেত আইনতঃ অ�ম। 

• অবেহলা তখনই করা হে� বেল মেন করা হয় 
যখন েকােনা িশ�র পিরচয �ার জন� দায়ী েকােনা 
ব��� বা ব���রা আিথ �কভােব পিরচয �ার দািয়� 
িনেত পারেলও িশ��টেক িন�িলিখত�িল িদেত 
ব�থ � হন:  
o পয �া� খাবার, জামাকাপড়, আ�য়, িশ�া বা 

িচিকত্সা পিরচয �া এবং/অথবা 

o যথাযথ ত�াবধান এবং/অথবা 
অিভভাবক�। 

 

10. পিরচয �া ও সুর�ার পদে�প 

যিদ িশ�েক �ুেল পাঠােনার ব�থ �তার সােথ আেরা 
��তর িন�েহর ঘটনা ও অবেহলার সমস�া েদখা 
যায়, তাহেল M.G.L. c.119, §24-এর িবধান েমেন 
পিরচয �া ও সুর�ার পদে�প েনওয়া হেত পাের। 
পিরচয �া ও সুর�ার পদে�েপ যিদ আদালত স�� 
হয় েয “িশ��ট ��তর িন�হ বা অবেহলার িশকার 
অথবা আস� িবপেদর ঝঁুিক�� বেল ভাবার যেথ� 
কারণ রেয়েছ” তাহেল আদালত হয়েতা িশ��টর 
অিবলে� েহফাজত বদল করার আেদশ িদেত পাের। 
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11. িহসাববিহভূ�ত বা িনেখাজঁ হেয় 
যাওয়া িশ� 
এমন বহ�  স�াব� পিরি�িত েদখা িদেত পাের যা 
েথেক মেন হেত পাের েয িশ��টর িহসাব পাওয়া 
যাে� না বা িশ��ট িনেখাজঁ হেয় েগেছ। এর 
কেয়ক�ট উদাহরণ হল: 

• েকােনা িশ� যিদ �ােস না িফের আেস এবং 
তােক �ুল ভবন বা �ুেলর মােঠ খুেঁজ না পাওয়া 
যায়, 

• �াস�েমর িশ�ক-িশি�কা যাচাই করেত না 
পােরন েয িশ��ট �াস েশেষ তার বাবা-মা 
কােরার সােথ বা েকােনা মেনানীত ব���র সােথ 
চেল েগেছ িকনা, 

• �াস�েমর িশ�ক-িশি�কা যাচাই করেত 
পােরন না েয িশ��ট বােস েচেপিছল িকনা, এবং 

• বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী �ুলেক এ�ট 
জানােনার জন� েফান কেরেছন  
েয িশ��ট �াভািবক সময়মত ঘের িফের 
আেসিন। 

�ুল বােস েয সব িশ� যায় তােদর জন� পিরবহণ 
অিফেস েযাগােযাগ করা। 

সুপািরে�ে�� এবং সরু�া ও িনরাপ�া অিফসেক  
জানােনা। 

বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ েযাগােযাগ 
করা। 

আপত্কালীন অব�ার ে�ে�, সরাসির পুিলেশর 
সােথ েযাগােযাগ করা। অন�থায় সুর�া ও িনরাপ�া 
অিফস আপনার সােথ যথাযথ িবশদ িনেয় 
আেলাচনা কের পুিলশেক জানােব। 

প�িত 
িযিন �থেম ঘটনা�টর জািনেয়িছেলন েসই বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী/ব���র সা�াত্কার 
েনওয়া। 

যাচাই কের েদখা েয িশ��টর সিত�ই িহসাব পাওয়া 
যাে� না/িনেখাজঁ হেয় েগেছ। 

উধাও হেয় যাওয়ার পিরি�িত�িল যাচাই করা। 

কখন, েক, এবং েকাথায় েসই িশ��টেক েশষ 
েদেখেছ তা িনধ �ারণ করা। 

িশ��টর েফা�ার খুেঁজ েদেখ, সব �াসি�ক তথ�, 
আপত্কালীন ন�র হােতর কােছ উপল� রাখা ও 
েহফাজেতর ি�িত যাচাই করা। (স�ব হেল, ছিবঃ) 

িশ��টর স�ূণ � িববরণ যার মেধ� জামাকাপড়, 
উ�তা, ওজন, গােয়র রঙ, ল��ণীয় ৈবিশ�� 
উপলভ� কের েতালা দরকার। 

ব�ুবা�ব/পিরিচতেদর এক�ট তািলকা ৈতির করা 
হেব। 

উপলভ� সব তেথ�র িভি�েত দুঘ �টনা�টর এক�ট 
�ারি�ক িনধ �ারণ ৈতির করা হেব: পিরবােরর বাইের 
েকউ অপহরণ কেরেছ িকনা, পিরবােরর েকােনা 
সদস� অপহরণ কেরেছ িকনা, পািলেয় িগেয়েছ, 
হািরেয় িগেয়েছ িকনা বা অন�থায় সিত�ই িন�ে�শ 
বা েখাজঁ পাওয়া যাে� না। হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
বা মেনানীত ব��� প�িত�ট অনুসরণ করেবন, 
উপের তািলকাভ� � সব তথ� র�ণােব�ণ করেবন 
এবং িশ��টর েখাজঁ না পাওয়া পয �� উপি�ত 
থাকেবন। 

12. পিরবহণ 
�িত�ট �ুেলর এমন আভ��রীণ ব�ব�া থাকা উিচত 
যা িন��ত কের েয �িত�ট �াথিমক ে�েডর িশ� 
েযন যথাযথ বােসই ওেঠ। পিরবহণ ব�ব�া ব�বহার 
কের অথচ েখাজঁ পাওয়া যাে� না এমন সব 
িশ�েদর জন� 617-349-6862-েত কল ক�ন। 

যারা পর পর িতনবার বা তার েবিশবার বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী অথবা মেনানীত ব��� 
কতৃ�ক সূচীিনিদ�� �েপ এেস েদখা করেব না তারা 
বােসর সুিবধা হারােব। 

13. �ামাণ� পরী�ণ 
CPS বািষ �ক িভি�েত, ম�াসাচ� েসটস িশ�া িবভােগর 
�ারা িনধ �ািরত ে�ড �র�িলেত MCAS 2.0 
পিরচালনা কের থােক। তার সােথ, বািষ �কভােব, CPS 
ইংেরজী ভাষা িশ�াথ�েদরেক েযরকম যথাযথ েসই 
অনুসাের, ম�াসাচ� েসটস িশ�া িবভােগর আবিশ�কতা 
মািফক �েবশািধকার মঞ্জরু কের। 

14. েযৗনতা িশ�া 
আইিন আবিশ�কতা অনুসরণ কেরই �ুল�িলেক 
এমন পাঠ��েমর ব�াপাের অবশ�ই বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক জানােত হেব, 
েয�িল মানব েযৗনতা িশ�া বা মানব েযৗন িবষয় 
িনেয় জিড়ত। �েত�ক েহমে� �া�� িশ�ার 
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পাঠ��ম িনেয় বািড়েত এক�ট িচ�ঠ পাঠােনা হেব 
েয�টেত �েত�ক�ট ে�ড �ের ঘটা েযৗনতা িশ�ার 
পাঠ�িল বণ �না করা থাকেব। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক েয তােঁদর স�ানেক 
এই �াস�িল করােনার অনুমিত িদেতই হেব এমন 
নয়, এবং তােঁদর স�ানেক এইরকম �াস েথেক 
অব�াহিত েদওয়ােনার অিধকারও আেছ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা হাই �ুেলর 
অধ��/�ধােনর কােছ এক�ট িচ�ঠ পা�ঠেয়ও তােঁদর 
স�ানেক এই পাঠ�িল েথেক বাদ েদওয়ার অনুেরাধ 
জানােত পােরন। েয েকােনা বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী, িযিন উপকরণ�ট 
পয �ােলাচনা করেত চান, িতিন তারঁ স�ােনর িশ�ক 
বা �া�� িশ�ার ে�া�াম লীডােরর সােথ 617-349-
6851-এ কথা বলেত পােরন। 

15. শারীিরক শাসন 
েকমি�জ �ুল কিম�টর এক�ট নীিতই হল তােদর 
কম �চারী ও িশ�াথ�েদর জন� এক�ট িনরাপদ ও 
উত্পাদনশীল কম ��ল এবং িশ�ামূলক পিরেবশ 
গেড় েতালা, এবং CPS-এর �েত�ক িশ�াথ� েযন 
ম�াসাচ� েসটস িডপাট�েম� অফ এিলেম�াির অ�া� 
েসেক�াির এড� েকশেনর িনয়মকানুন অনুসাের 
শারীিরক শাসন েথেক মু� থােক তা িন��ত করা, 
এবং শারীিরক শাসন েযন �ধুমা� আপত্কালীন 
পিরি�িতেত অন�ান� আইিন ও বাধাদায়ক 
িবক��িল ব�থ � হেয় পড়ার পের বা অনুপযু� 
িবেবচ� হওয়ার পের েশষ অবল�ন িহসােব অত�� 
সতক�তা িনেয় ব�বহার করা হয় তার েদখভাল করা। 
�ুল কম�রা �ধুমা� তখনই েশষ অবল�ন িহসােব 
শারীিরক শাসন �েয়াগ করেবন যখন েকােনা 
িশ�াথ� এবং/অথবা �ুল কমু�িন�টর েকােনা 
সদস�েক আস�, ��তর শারীিরক �িত েথেক 
�খেত েস�ট করা একা�ই �েয়াজন হেয় পড়েছ। 
যখন শারীিরক শাসন �েয়াগ করা একা�ই দরকার 
হেয় পেড়, তখন �ুল কম�রা শারীিরক শাসেনর 
ফল��প িশ�াথ�র উপের আসা েয েকােনা �িত 
েরাধ করার বা তা িনতা�ই নূ�নতম করার েচ�া 
করেবন। এই নীিত�টেক অন�ান� েফডােরল ও ে�ট 
আইেনর অধীেন থাকা সরকারী অথ � মঞ্জিুর�া� 
িশ�াথ�েদরেক েদয় সুর�া সীিমত করার জন� 
ব�বহার করা চলেব না, তার মেধ� এমন আইনও 
অ�ভ� �� রেয়েছ যা িবেশষ িশ�া পিরেষবা পাওয়ার 
জন� উপযু� িশ�াথ�েদর অিধকার �দান কের। 
তাছাড়াও, েকােনা িশ�ক, কম �চারী বা েকােনা 
সরকারী িশ�ামূলক ে�া�ােমর এেজ� যিদ 

িনেজেদরেক, অন�ান� ব��� বা িশ�াথ�েদরেক 
আ�মণ, বা আস� ��তর শারীিরক �িতর হাত 
েথেক র�া করার জন� যু���াহ� বল �েয়াগ কের 
থােকন তাহেল এই নীিত�ট তােঁদর িব�ে� ব�বহার 
করা চলেব না। 

CPS-এর এই নীিত�ট িনেয় িকছ�  িলিখত প�িত ও 
িনেদ�িশকা রেয়েছ যা �ুল িডি�ে�র ওেয়বসাইেট 
েপা� করা রেয়েছ এবং যা হাই �ুেলর 
অধ��/�ধােনর অিফস েথেক পাওয়া েযেত পাের, 
যােত সূিচত করা হেয়েছ: (i) িশ�াথ�েদর এমন 
আচরেণ অব�বিহত �িত��য়াদান েয আচরেণ 
সিত�ই হ�ে�প করা �েয়াজন; এবং (ii) িবক� 
প�িত�িল েয�িল েকােনা িশ�াথ�েক অন� 
িশ�াথ�েদর দেলর মেধ� বা অন� েকােনা িশ�াথ�র 
সােথ িহংসা, িনেজর �িত করার আচরণ 
এবং/অথবা স�াব� িবপ�নক আচরণ করা েথেক 
�খেত �থেম ব�বহার করা �েয়াজন, যার মেধ� 
শারীিরক শাসন অবল�ন করা এড়ােনার জন� গহৃীত 
জ�রী িবক� অব�া�িলও অ�ভ� �� রেয়েছ। 

শারীিরক শাসন বা বাধাদােনর প�িত 
সং�া 

"স�িত" মােন হল েকােনা বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর তরেফ স�ত হওয়া 
িযিন েয কায �কলােপর জন� স�িত চাওয়া হেয়েছ 
েস�টর �াসি�ক সব তথ� স�েক� তােঁদর 
মাতৃভাষায় বা অন�ান� েযাগােযাগ মাধ�ম মারফত্ 
স�ূণ � অবগত, এবং েসই বাবা-মা/অিভভাবক 
বুেঝেছন ও িলিখতভােব েসই কায �কলাপ পালন 
করার স�িত িদে�ন, এবং এ�টও বুেঝেছন েয 
চ� ���ট ৈ���ক ও েয েকােনা সমেয় �ত�াহার করা 
হেত পাের। এই চ� ���ট কায �কলাপ�িলর িববরণ 
েদয় এবং েকান নিথ�িল কােদর কােছ �কাশ করা 
হেব েস�িলর তািলকা কের (যিদ আেদৗ িকছ�  েথেক 
থােক)। 

"বাধা" কথা�টর অথ � হল িশ�াথ�র �িতেরাধ সে�ও 
বল�েয়াগ কের তার শারীিরক চলাচল সীিমত করা। 

“শারীিরক শাসন” কথা�টর অথ � হল সরাসির 
শারীিরক সং�শ � যা িশ�াথ�র চলাচেলর 
�াধীনতােক �িতেরাধ কের বা ���পূণ �ভােব 
অবদিমত কের। শারীিরক শাসন কথা�টর মেধ� 
দমন, যাি�কভােব দমন বা ওষুধ িদেয় দমন করা 
অ�ভ� �� নয়। এছাড়াও, শারীিরক শাসেনর মেধ� 
অ�ভ� �� নয়: িশ�াথ�র িনরাপ�া বাড়ােত বা িনেজর 
উপর �িত করার আচরণ সীিমত করেত বল�েয়াগ 
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না কের �� শারীিরক সং�শ �, েকােনা দ�তা 
েশখােনার সময়, নজর েঘারােনা, সা�না েদওয়ার 
সময় বা শারীিরক �হরার সময় শারীিরক িনেদ�শনা 
বা আেদশ েদওয়া।  

“শারীিরক �হরা” মােন হল সামিয়কভােব হাত, 
ক�ী, বাহ� , কাধঁ বা িপঠ �শ � করা বা ধের রাখা, 
অথচ বল�েয়াগ না করা, যােত েকােনা উে��জত 
িশ�াথ�েক এক�ট িনরাপদ �ােন েযেত �েরািচত 
করা যায়। 

“যাি�ক দমন” মােন হল েকােনা িশ�াথ�র চলাচল 
বা তােদর শরীেরর েকােনা অংেশর �াভািবক 
কায �কািরতা বা নড়াচড়া সংবরণ করেত েকােনা 
বা�ব যন্ত্ে◌র ব�বহার করা। িচিকতস্েকর 
পরামেশ � ��ািবত েকােনা সুর�ামূলক বা 
ি�িতকারক য�েক যাি�ক দমন িহসােব গণ� 
করা হেব না। যাি�ক দমেনর ব�বহার 
কেঠারভােব িনিষ� যিদ না তা েকােনা 
িচিকতস্েকর �ারা ��তঃ অনেুমািদত হয় 
এবং িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী িলিখতভােব তা 
অনেুমাদন কের থােক। 

“একলা িব��� কের রাখা” মােন হল েকােনা 
িশ�াথ�েক অৈন��কভােব এমন েকােনা কামরা বা 
�ােন একলা আটেক রাখা েযখােন িশ�াথ� 
শারীিরকভােব দিমত থােক, বা মেন করা হয় েয েস 
েসখান েথেক পািলেয় েযেত পারেব না। একলা 
িব��� কের রাখার মেধ� 603 C.M.R. 46.02-েত 
বিণ �ত অনুসাের সামিয়ক িবরিত অ�ভ� �� েনই। 
একা কের েরেখ শারীিরক দমন করা ��তই 
িনিষ�। 

"সামিয়ক িবরিত" মােন হল আচরণ সহায়ক 
এক�কার েকৗশল যােত েকােনা িশ�াথ�েক শা� 
করার জন� সামিয়কভােব ে�ণীক� বা িশ�ামূলক 
কায �কলাপ েথেক িব��� করা হয়, তা েস 
পছ�মািফকই েহাক বা কম�েদর িনেদ�েশই েহাক। 
সামিয়ক িবরিত চলাকালীন, েকােনা িশ�াথ�েক 
অৈন��কভােব আটেক রাখা চলেব না এবং সব �দাই 
েকােনা কম� সদস�েক েসই িশ�াথ�েক 
ধারাবািহকভােব পয �েব�ণ করেত হেব। কম�রা েযন 
সব �দাই িশ�াথ�র সােথ থােকন বা িশ�াথ�র সােথ 
থাকার জন� অিবলে� উপলভ� থােকন। িশ�াথ� 
শা� হেয় যাওয়া বা িতিরশ িমিনট(30) েকেট যাওয়া 
েয�টই আেগ ঘটেব তখনই সামিয়ক িবরিত ব� হেয় 
যােব। ে�ণীকে�র মেধ� �েয়াগ করেত হেল 
সামিয়ক িবরিতর পছ��ট ভােলা িবক�। সামিয়ক 

িবরিতর জন� যিদ ে�ণীকে�র বাইেরর েকান �ান 
ব�বহার করেত হয় তেব তা অবশ�ই ব�বহােরর 
আেগ িশ�াথ� পিরেষবা অিফেসর �ারা অনুেমািদত 
হেত হেব। 

“ওষুধ িদেয় দমন” মােন হল সামিয়কভােব আ�াসী 
আচরণ দমন করার বে�াব� �েয়াগ করা। 
রাসায়িনক দমেনর ব�বহার কেঠারভােব িনিষ� 
যিদ না তা েকােনা িচিকতস্েকর �ারা ��তঃ 
অনেুমািদত হয় এবং িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী িলিখতভােব তার 
স�িত িদেয় থােকন। 

"মাথা নত কের বাধাদান" মােন হল এমনভােব বাধা 
েদওয়া যােত েকােনা িশ�াথ�েক েমেঝ বা অন� 
েকােনা তেলর িদেক মাথা নীচ�  কের ঝঁুিকেয় 
িশ�াথ�েক আনত অব�ােন রাখার জন� তার উপর 
শারীিরক চাপ �েয়াগ করা হয়। মাথা নত কের 
বাধাদান করা ��তঃ িনিষ�। 

"হাই �ুেলর অধ��/�ধান" মােন হল েকােনা 
সরকারী িশ�ামূলক ে�া�ােমর েনতৃ�ানীয় ব��� বা 
মেনানীত ব���। 

েয েকােনা রকম বাধার ব�বহার 

যিদ অন�ান� আইিন এবং কম বাধাদায়ক িবক��িল 
ব�থ � হেয় পেড় বা িশ�াথ�েক িহংসা, িনেজর �িত 
ও/বা অন�ান� িশ�াথ� দল বা েকােনা একজন 
িশ�াথ�র উপের হানা স�াব� িবপ�নক আচরণ 
কমােনার পে� েস�িল অনুপযু� বেল িবেবিচত 
হয়, তাহেল েশষ অবল�ন িহসােব শারীিরক বাধা 
ব�বহার করা হেত পাের। অন�ভােব বলেত 
েগেল, শারীিরক বাধা �ধুমা� তখনই েশষ 
অবল�ন িহসােব ব�বহার করা েযেত পাের 
যখন িশ�াথ�র আচরণ অন�ান� িশ�াথ� দল বা 
েকােনা একজন িশ�াথ�র উপের হানা আস�, 
��তর শারীিরক �িতর স�াবনা বহন কের, 
বা িশ�াথ��ট েমৗিখক িনেদ�শ েশানা না, বা 
অন�ান� আইিন এবং কম 
অনিধকার�েবশমূলক আচরেণ সাড়া েদয় না, 
অথবা েসই পিরি�িতর অধীেন এরকম 
হ�ে�প�িল অনুপযু� বেল মেন করা হয়। 
েকােনা শারীিরক বাধা �ধুমা� যতটা �েয়াজনীয়, 
নূ�নতম যত�ণ সময় �েয়াজনীয় তত�ণই ব�বহার 
করার মেধ� সীিমত রাখেত হেব, যােত েকােনা 
িশ�াথ�েক বা �ুল কমু�িন�টর েকােনা সদস�েক 
আস�, ��তর শারীিরক �িত বা আ�মেণর হাত 
েথেক র�া করা যায়। শারীিরক বাধা �ধুমা� এমন 



18 

�ুল কম�র �ারাই �েয়াগ করেত হেব িযিন শারীিরক 
বাধার ব�বহার িনেয় যথাযথভােব �িশি�ত। 

বাধা ব�বহার করার উপের অন�ান� িবিধিনেষধ 

িন�িলিখত চচ�া�িল করা ��তঃই িনিষ�: (i) উপের 
বিণ �ত বে�াবে�র সােথ ধারাবািহক নয় এমন 
েকােনা বাধার ব�বহার; (ii) েকােনা িশ�াথ� যিদ 
স�ি� ভাঙচ� র কের, �ুেলর িনয়মশ�ৃলা ভ� কের, 
বা �ুেলর িনয়মকানুন বা েকােনা কম�র আেদশ, বা 
েমৗিখক হ� মিক েমেন চলেত অ�ীকার কের অথচ 
েসই কাজ�িল েথেক েকােনা আস�, ��তর 
শারীিরক �িতর শ�া না থােক তাহেল শা��দান বা 
শ�ৃিলত করার ব�ব�া িহসােব বাধাদানেক ব�বহার 
করা যােব না; (iii) মাথা নত কের বাধাদান করা, (iv) 
যাি�ক বাধার ব�বহার, (v) ওষুধ �েয়াগ কের বাধাদান 
করা যা িচিকত্সেকর অনুেমািদত নয় এবং যা 
িশ�াথ�র বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী কতৃ�ক 
িলিখতভােব অনুেমািদত নয়, (vi) যখন েকােনা 
িশ�াথ�েক িনরাপেদ অবদিমত করা যায় না তখন 
েকােনা বাধার ব�বহার, এবং (vii) বাধার ব�বহার 
চািলেয়ই যাওয়া যখন িশ�াথ� জানাে� েয তারা 
�াস িনেত পারেছ না বা তােদরেক েদেখ মেন হয় েয 
তােদর �চ� ক� হে� (যার মেধ� এ�িল অ�ভ� �� 
থাকেলও এর মেধ�ই সীিমত নাও থাকেত পাের: 
�াসক� হওয়া, দীঘ ��ণ ধের কাদঁা বা কািশ হওয়া যা 
থামেতই না চায়)। 

েকােনা ই��িভজয়ুালাইজড এড� েকশন ে�া�ােম 
(IEP)(ব���গত িশ�া কম �সচূী) পিরকি�ত �িত��য়া 
িহসােব বাধাদানেক অ�ভ� �� করা যােব না। 
যাইেহাক, েযসব িশ�াথ�রা বারংবার িনেজেক �িত 
করার মত আচরণ েদখায়, েসখােন হয়েতা হাই 
�ুেলর অধ��/�ধানরা বাবা-মা/অিভভাবক/ 
পিরচয �াকারীেক আপত্কালীন পিরি�িতেত সীিমত 
ও িনিদ�� সমেয়র জন� বাধাদােনর ব�বহার করার 
জন� পথৃক িলিখত স�িত চাইেত পােরন। এইরকম 
ে�ে� পিরক�না�টর মেধ� অবশ�ই বাধাদােনর 
েপৗনঃপুিনকতা এবং তার েময়াদ স�েক� বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক িবশদ �িতেবদন 
করা, এবং হাই �ুেলর অধ��/�ধান পিরক�না 
বা�বায়েনর আেগ পিরক�না�টর জন� বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর কাছ েথেক িলিখত 
স�িত লাভ করেবন। 

শারীিরক বাধাদােনর স�ঠক �েয়াগ 

�ধুমা� �িশি�ত �ুল কম�রাই শারীিরক 
বাধাদােনর �েয়াগ করেবন। �িশি�ত �ুল কম� 
হেলন এমন ব��� যারঁা হয় গভীর �িশ�ণ 

েপেয়েছন অথবা যারঁা নীেচ বিণ �ত আবিশ�ক সাধারণ 
�িশ�ণ িনেয়েছন। েযখােন স�ব, েসখােন শারীিরক 
বাধাদােনর �েয়াগ অ�তঃ একজন �া�বয়� ব��� 
েদখেবন িযিন শারীিরক বাধায় অংশ�হণ করেবন 
না। শারীিরক বাধা �েয়াগ করার সময় �ুল কম� েযন 
�ধুমা� ততট�কুই বল �েয়াগ কেরন যতটা েসই 
িশ�াথ�েক বা অন�েদরেক শারীিরক েচাটআঘাত 
েথেক বাচঁােনার জন� করা জ�রী। এছাড়াও, 
শারীিরক বাধা �েয়াগকারী �ুলকম� যতটা পারা যায় 
িনরাপদ প�া�ট অবল�ন করেবন েয�ট নীেচ বিণ �ত 
সুর�া আবিশ�কতার সােথ উপযু� হয়, এবং যত 
শী� স�ব বাধা �দান করা ব�ও কের েদেবন। 
িশ�াথ� েয মুহ� েত � িনেজর বা অন�েদর �িত আর 
েকােনা আস� িবপেদর ঝঁুিক বহন করেব না, বা যিদ 
েদখা যায় িশ�াথ�র দমব� হেয় আসেছ, বা যিদ 
মেন হয় িশ�াথ�র �চ� ক� হে�, েযমন �াস 
িনেত ক�, বা অেনক�ণ ধের কািশ হে� বা কাদঁেছ 
তাহেল েসই মহু� েত �ই সবরকম শারীিরক বাধা ব� 
কের িদেত হেব। মেন রাখা �েয়াজন েয, এই 
�িশ�েণর আবিশ�কতা�িল িক� �ুেলর েকােনা 
িশ�ক, কম �চারী বা এেজ�েক িশ�াথ�েদরেক বা 
অন� েকােনা ব���েদরেক আস� ��তর শারীিরক 
�িতর হাত েথেক বাচঁােত যু���াহ� ও �েয়াজনীয় 
বল�েয়াগ করা েথেক আটকােব না। 

সুর�া আবিশ�কতা 

েকােনা বাধাই এমনভােব �েয়াগ করা চলেব না 
যােত েকােনা িশ�াথ�র দমব� হেয় যায় বা 
তার বাক�� হয়।েকােনা বাধা �েয়াগ করার 
সমেয় �ুল কম�েক ধারাবািহকভােব িশ�াথ�র 
শারীিরক ি�িত পয �েব�ণ করেত হেব, যার মেধ� 
তার �েকর বণ �, তাপমা�া ও �াস��াস অ�ভ� �� 
রেয়েছ। যিদ েদখা যায় েয িশ�াথ��ট িনেজর বা 
অন�েদর আর েকােনা শারীিরক �িত করার ঝঁুিক 
েনই তাহেল েয �ুলকম� শারীিরক বাধা �েয়াগ 
করেছন তােঁক মনি�র কের অিবলে� েয েকােনা 
এবং সব বাধা সিরেয় িনেত হেব। এছাড়াও, বাধাদান 
এমনভােব করেত হেব যােত শারীিরক �িত েরাধ 
করা যায় বা যতটা স�ব কম করা যায়। যিদ 
বাধাদােনর মেধ� েকােনা সমেয় িশ�াথ�র 
�াসক� বা �চ� শারীিরক ক� হেত েদখা যায়, 
যার মেধ� �াস িনেত ক� হওয়া বা অেনক�ণ 
ধের কাশা বা কাদঁা অ�ভ� �� থাকেলও তার 
মেধ�ই সীিমত নয়, তাহেল িশ�াথ��টেক 
অিবলে� বাধার কবল েথেক মু� করেত হেব, 
এবং িচিকতস্া সহায়তা চাওয়ার জন� 
�ুলকম�েক যথাযথ পদে�প িনেত হেব।েকােনা 
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িনিদ�� িশ�াথ�র উপের শারীিরক বাধার ব�বহার 
িনেয় েয েকােনা �াত িচিকত্সা বা মন�া��ক 
সীমাব�তা এবং/অথবা আচরণগত হ�ে�েপর 
পিরক�না�িলর সােথ িশ�াথ�র েচাটআঘােতর 
ইিতহাস আেছ বেল সে�হ করা হেল �ুল কম�েক 
েস�ট পয �ােলাচনা ও িবেবচনা কের েদখেত হেব। 
শারীিরক বাধাদান করার মেধ� েয েকােনা সমেয় �ুল 
কম� অিফস অফ স্ট� েড� সািভ�েসস িবেহিভয়ারাল 
ে�শািল�, বা স�ট েমাকািবলা দেলর সােথ 
েযাগােযাগ করেত চাইেত পােরন, অথবা িশ�াথ�েক 
েদেখ যিদ শারীিরক কে�র ল�ণ েবাঝা যায় তাহেল 
িতিন িচিকত্সা সহায়তা চাওয়ার জন� অন�ান� 
পদে�পও িনেত পােরন। 

অনধুাবন ���য়া এবং �িতেবদেনর 
আবিশ�কতা 

িশ�াথ�েক বাধা েথেক মু� করার পের েকােনা 
উপযু� সমেয়, হাই �ুেলর অধ��/�ধান বা 
মেনানীত ব��� নীেচ বিণ �ত অনুধাবন ���য়া�িল 
আেরাপ করেবন: 

a.  িশ�াথ�র েয আচরেণর জন� বাধা�ট িদেত 
হেয়িছল েসই আচরণ�ট িনেয় িশ�াথ�র সােথ 
পয �ােলাচনা করা; 

b.  েয �ুল কম� বাধাদান কেরিছেলন েসই ব���র 
ঘটনা�ট পয �ােলাচনা করা েয স�ঠক বাধাদােনর 
���য়া অনুসরণ করা হেয়িছল িকনা; এবং 

c.  েয সব িশ�াথ�রা ঘটনা�টর সা�ী েথেকেছ 
তােদর সােথও অনুধাবন করেত হেব, সােথ 
অ�ভ� �� থাকেব িশ�কিশি�কােদর 
�জ�াসাবাদ, কাউে�লেরর �জ�াসাবাদ অথবা 
শ�ৃলা পুন� �াপেনর প�িত; এবং  

d.  অিফস অফ স্ট� েড� সািভ�েসস এবং হাই 
�ুেলর অধ��/�ধােনর অব�বিহত 
সুপারভাইজােরর কােছ বাধাদােনর িলিখত 
িব�ি� পাঠােত হেব। 

িন�িলিখত�িল হল �িতেবদেনর আবিশ�কতা যা 
�ুেলর তরফ েথেক অনুধাবন করেত হেব: 

a.  বাধা �েয়ােগর �েত�ক�ট ঘটনা বাধা �েয়াগ 
করা িশ�াথ�র নামসহ িলিখতভােব �িতেবদন 
করেত হেব এবং অিফস অফ স্ট� েড� 
সািভ�েসস এবং হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর 
অব�বিহত সুপারভাইজােরর কােছও তা 
�িতেবিদত করেত হেব। 

b.  েয �ুল কম� শারীিরক বাধা �েয়াগ করেবন, 
িশ�াথ�র েকােনা েচাটআঘাত লাগেলও তােঁকই 
েমৗিখকভােব হাই �ুেলর অধ��/�ধানেক 
অথবা মেনানীত ব���েক যত শী� স�ব 
জানােত হেব, তা েযন েকােনা মেতই েয �ুল 
িদবেস বাধা�েয়াগ করা হেয়েছ তার পের না 
হয়। শারীিরক বাধাদান �েয়াগ করার পরবত� 
কায �িদবেসর মেধ�ই বাধাদােনর ব�বহার 
পয �ােলাচনা করার জন� এক�ট িলিখত িরেপাট� 
স�ূণ � কের হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর কােছ 
জমা িদেত হেব। যিদ হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
বাধা �েয়াগ কের থােকন, তাহেল হাই �ুেলর 
অধ��/�ধানই িরেপাট� ৈতির করেবন এবং েস�ট 
সুপািরে�ে�ে�র মেনানীত এক�ট দেলর �ারা 
পয �ােলাচনার জন� সপুািরে�ে�ে�র কােছ 
জমা েদেবন। 

c.  হাই �ুেলর অধ��/�ধান শারীিরক বাধাদােনর 
�িতেবিদত ঘটনা�িলর ধারাবািহক নিথ র�া 
করেবন। 

d.  হাই �ুেলর অধ��/�ধান বা মেনানীত ব��� 
বাধাদােনর পের যত শী� স�ব িক� চ��শ (24) 
ঘ�ার মেধ�ই, েমৗিখকভােব িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক বাধাদােনর 
ব�বহার স�েক� জানােবন, এবং েসই কথা�টই 
িলিখতভােব শারীিরক বাধাদােনর পেরর িতন�ট 
(3) �ুল িদবেসর মেধ� েপা�মাক� করা িচ�ঠেত 
িলিখতভােব জানােত হেব। হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান িশ�াথ� ও বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক বাধাদােনর 
ব�বহার িনেয় এবং িলিখত �িতেবদেন থাকা 
তেথ�র ব�াপাের ম�ব� েলখার সুেযাগ েদেবন। 

e.  যখন এইরকম শারীিরক বাধাদােনর ফল��প 
েকােনা েচাটআঘাত লােগ তখন হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান শারীিরক বাধার িলিখত 
�িতেবদেনর এক�ট �িতিলিপ 
সুপািরে�ে�ে�র অিফেস জমা েদেবন, সােথ 
�িতেবিদত শারীিরক বাধা�টর আেগর িতিরশ 
(30) িদেনর মেধ� �ুেল শারীিরক বাধাদােনর সব 
ঘটনার �িতেবদেনর �িতিলিপও জমা িদেত 
হেব। হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর তরফ 
েথেক িলিখত �িতেবদন �াি�র পের এক 
(1)�ুল িদবেসর মেধ� নিথ�ট 
সুপািরে�ে�ে�র অিফেস জমা িদেত 
হেব। যিদ েকােনা িশ�াথ�েক িতিরশ (30) িদন 
সমেয়র মেধ� িতনবার (3) অথবা সাতিদন (7) 
সমেয়র মেধ� দু�ট (2) পথৃক ঘটনায় 
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শারীিরকভােব বাধা িদেত হয়, তাহেল হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান েসই িশ�াথ�র মূল�ায়ন করােনার 
জন� এক�ট স্ট� েড� সােপাট� �টেমর ৈবঠক 
ডাকেবন। ে�ড েলেভল �টেমর সদস�রা এবং 
হাই �ুেলর অধ��/�ধান িনধ �ািরত অনুসাের 
এইরকম অন�ান� ে�া�াম কম�রা মূল�ায়েন 
অংশ�হণ করেবন। স্ট� েড� সােপাট� �টেমর 
�েত�ক সদস� বাধাদােনর িলিখত �িতেবদন 
এবং িশ�াথ� ও তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর �ারা এইরকম 
�িতেবদন ও বাধাদােনর ব�বহার িনেয় �দ� 
ম�ব� পড়েবন। স্ট� েড� সােপাট� �টম কতৃ�ক 
এইরকম �িতেবদেনর েকােনা পয �ােলাচনা ও 
আেলাচনা ছাড়াও, মূল�ায়েনর মেধ� েয পিরি�িত 
েথেক �েত�কবার শারীিরক বাধাদান পয �� 
গিড়েয়েছ েসই পিরি�িতর িবে�ষণ, সােথ িদেনর 
েকান সমেয়, স�ােহর েকান িদেন তা ঘেটেছ, 
তার পূব �বত� ঘটনা�ম ও িনযু� ব���বেগ �র 
িবে�ষণও করা হেব। মূল�ায়ন�ট এমন এক�ট 
পিরক�নায় েশষ হেব েয�টেত উে��জত 
আচরণ েবেড় ওঠার কারণ�িলেক েবাঝার েচ�া 
করা হেয়েছ, বাধাদােনর িবক� িনেয় িবেবচনা 
করা হেয়েছ, যার মেধ� আচরণ�ট কমােনার 
েকৗশল ও স�াব� হ�ে�েপর ব�ব�া এবং 
অনু�প অন�ান� েকৗশল ও যথাযথ িস�া� 
অ�ভ� �� রেয়েছ, এবং সােথ ভিবষ�েত 
বাধাদােনর ব�বহার কমােনা বা পুেরাপুির ব� 
করার লে��র ব�াপােরও িবেবচনা করা হেয়েছ। 
যিদ হাই �ুেলর অধ��/�ধান সরাসির বাধাদােন 
অংশ�হণ কের থােকন, তাহেল 
সুপািরে�ে�ে�র মেনানীত েকান যেথাপযু� 
েযাগ� ব��� স্ট� েড� সােপাট� �টেমর 
আেলাচনায় েনতৃ� েদেবন। হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান িন��ত করেবন েয স্ট� েড� 
সােপাট� �টেমর তরেফ করা �েত�ক িশ�াথ�র 
পয �ােলাচনার নিথ েযন রি�ত হয় এবং 
ম�াসাচ� েসটস িডপাট�েম� অফ এিলেম�াির 
অ�া� েসেক�াির এড� েকশন েস�ট পয �ােলাচনা 
অনুেরাধ করেলই তা েযন উপলভ� কের েতালা 
হয়। 

হাই �ুেলর অধ��/�ধান পুেরা �ুেল শারীিরক 
বাধা�দােনর েডটা মােস একবার কের পয �ােলাচনা 
করেবন। এই পয �ােলাচনা�টেত িদেনর সময়, 
স�ােহর িদন, বা িনযু� ব���েদর মেধ� সাদৃশ�; 
শারীিরক বাধার সংখ�া ও েময়াদ; এবং যিদ শারীিরক 
বাধা েথেক আেদৗ েচাটআঘাত েলেগ থােক তাহেল 

তার �কার ও সংখ�া েদেখ বাধা ব�বহােরর ধাচঁ�িল 
িবচার করা হেব। হাই �ুেলর অধ��/�ধান িনধ �ারণ 
করেবন েয �ুেলর বাধা�দান েরাধ ও িনয়�েণর 
নীিত ও প�িত�িল সংেশাধন করা, অিতির� কম� 
�িশ�ণ অথবা ইিতবাচক আচরেণর হ�ে�প ও 
সহায়তার মত বাধাদান কমােনা/�িতেরােধর েকৗশল 
কােজ লাগােনা, অথবা বাধা�দান কমােনা বা 
পুেরাপুির বাদ েদওয়ার মত জ�রী ও �েয়াজনীয় 
অন� েকােনা পদে�প �হণ করার �েয়াজনীয়তা বা 
উপযু�তা আেছ িকনা। 

িডি�ে�র তরফ েথেক থাকা �িশ�েণর 
আবিশ�কতা 

A. সব ে�া�াম কম�েদর জ ন� 

�েত�ক �ুলবেষ �র �থম মােসর মেধ�, �েত�ক 
�ুেলর হাই �ুেলর �ধান/অধ�� সব ে�া�াম 
কম�েদরেক বাধাদান �িতেরাধ ও আচরেণ সহায়তা 
করার �িশ�ণ েদেবন, কখন বাধাদান করা 
আবশ�ক হেয় পেড় তা এবং এই নীিত স�েক� 
জানােবন। এছাড়াও েযসসব নত� ন �ুল কম �চারী 
�ুলবষ � �� হেয় যাওয়ার পের িনযু� হে�ন, 
তােঁদর জন� হাই �ুেলর অধ��/�ধান তােঁদর 
িনেয়ােগর �থম মােসর মেধ�ই তােঁদরেক এই নীিতর 
�িশ�ণ েদেবন। �িশ�েণর মেধ� িন�িলিখত�িল 
থাকেব: (a) এই নীিত�ট ও সপুািরে�ে�ে�র ৈতির 
অন�ান� িনেদ�িশকা ও সংি�� প�িত; (b) এমন 
েকােনা হ�ে�প করা যােত শারীিরক বাধাদােনর 
�েয়াজনীয়তা এড়ােনা েযেত পাের, যার মেধ� 
সমস�াজনক আচরণ কমােনা বা আপত্কালীন 
পিরি�িতেত বাধাদােনর অন�ান� িবক�, িব��� 
করার মত নয় িক� সামিয়ক িকছ� �েণর জন� 
িবরিতর ব�বহার অ�ভ� �� থাকেত পাের; (c) যখন 
আচরেণর মেধ� এমন েকােনা আপত্কালীন অব�া 
ৈতির হয় যার জন� শারীিরক বাধার একা�ই দরকার 
হেয় পেড়, তখন অনুেমািদত শারীিরক বাধা ও 
সংি�� িনরাপ�ামূলক ব�ব�া�িলর কথা িবেবচনা 
কের রাখা, যার মেধ� বাধাদান করেল েকােনা 
িশ�াথ�র েচাট আঘােতর ঝঁুিকর কথাও অ�ভ� �� 
রেয়েছ, িবেশষ কের যিদ েকােনা বাধাদান েবিশ সময় 
ধের চেল; (d) আেগ েথেক জানা িচিকত্সা বা 
মন�া��ক সীমাব�তা এবং/অথবা আচরণগত 
হ�ে�েপর পিরক�না েমেন েকােনা িশ�াথ�র 
উপর শারীিরক বাধা �েয়াগ করা, যার মেধ� আঘাত 
পাওয়ার ইিতহাসও অ�ভ� �� রেয়েছ বেল �াত বা 
সে�হ করা হে�; এবং (e) বাধাদােনর ব�বহার েরাধ 
করার জন� িশ�াথ�, কম� ও পিরবােরর ভূিমকা; এবং 
(f) এমন ে�া�াম কম�েদর শনা�করণ যারঁা 
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শারীিরক বাধার ব�বহার িনেয় 603 C.M.R. 46.03(3) 
অনুসরণ কের িনিবড় �িশ�ণ েপেয়েছন। 603 
C.M.R. 46.03(2) েদখুন। 

B. েযসব কম� পেুরা �ুল-জুেড় 
শারীিরক বাধাদােনর স�ঠক �েয়াগকারী  
িহসােব কাজ করেত অনুেমািদত তােঁদর জন� 

�েত�ক �ুলবেষ �র ��েত, হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
এমন ে�া�াম কম�েক শনা� করেবন িযিন 
শারীিরক বাধা �দােনর যথাযথ �েয়াগ করার কােজ 
�ুল জেুড় সহায়তা করেত অনুেমািদত হেবন। 
িনিবড় �িশ�েণর িবষয়সমূহ েযন দ�তা-িনভ�র হয় 
এবং তার েময়াদ েযন অ�তঃ েষাল (16) ঘ�া হয়। 
এইরকম ব���রা েযন পরবত� �ুলবষ ��িলেত 
অ�তঃ এক�ট িরে�শার েকােস � অংশ�হণ কেরন 
এবং েস�টর েময়াদ েযন অ�তঃ আট (8) ঘ�ার কম 
না হয়। �িশ�েণর মেধ� অ�ভ� �� থাকেব, যিদও 
তার মেধ�ই সীিমত নয়: (a) শারীিরক বাধার ব�বহার 
েরাধ করার জন� যথাযথ প�িত, যার মেধ� 
সমস�াজনক আচরণ কমােনার েচ�া, স�ক� �াপন 
করার েচ�া এবং বাধাদােনর িবক� প�িতর ব�বহার 
অ�ভ� �� রেয়েছ; (b) িশ�াথ�র তরফ েথেক 
িবপ�নক ব�বহার শনা�করণ ও তার বণ �না যা 
েথেক শারীিরক বাধার �েয়াগ করা হেত পাের এবং 
ভিবষ�েত বাধা�টর ব�বহার করার দরকার আেছ 
িকনা িনধ �ারণ করেত �ত� পিরি�িতেত �িতর ঝঁুিক 
মূল�ায়েনর প�িত; (c) শারীিরক বাধা �েয়াগ ও 
পাওয়ার নকল করা যােত শারীিরক কে�র ল�ণ 
িনরী�ণ করার িনেদ�শ ও িচিকত্সা সহায়তা 
চাওয়াসহ বাধা �েয়াগ করা ব���র উপের িক িক 
�ভাব(�িল) পড়েছ তার িনেদ�শ থােক; (d) েচাট 
আঘাত ও অিভেযােগর তদ� �িতেবদেনর 
আবিশ�কতা এবং নিথপ� র�া করা িনেয় িনেদ�শ; 
(e) িশ�াথ� ও পিরবােরর উপের শারীিরক বাধাদােনর 
�ভাব, বাধাদান�ট কীভােব �ভাব েফেলেছ তা 
শনা� করা, যার মেধ� মন�া��ক, মানিসক ও 
সামা�জক-মানিসক �ভাব অ�ভ� �� থাকেলও তার 
মেধ�ই সীিমত নয়.; এবং (f) শারীিরক বাধা �েয়াগ 
করার ে�ে� অংশ�হণকারীেদর দ�তা �দশ �ন। 
603 C.M.R. 46.03(3) এবং 46.03(4).েদখুন। 

অিভেযােগর ���য়া 

A. শারীিরক বাধার ব�বহার  
স�েক� থাকা দ�ু��া�িলর িবিধবিহভূ �ত 
সমাধান 

আনু�ািনকভােব অিভেযােগর ���য়া �� করার 
আেগ, িশ�াথ� বা বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী 

যারঁই শারীিরক বাধার েকােনা িবেশষ ব�বহার িনেয় 
িচ�া থাকুক না েকন, তারঁা হাই �ুেলর 
অধ��/�ধােনর কােছ ব�াপার�ট জািনেয় েস�টর 
সমাধান করেত পােরন। িশ�াথ� এবং/অথবা তােদর 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর উিচত শারীিরক 
বাধার িবেশষ েকােনা ব�বহার িনেয় তােঁদর েয 
সমস�া�িল রেয়েছ েস�িল িনেয় উপের বিণ �ত 
�ুেলর কাছ েথেক িলিখত �িতেবদন পাওয়ার 
দশিদেনর (10) মেধ� হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর 
কােছ যাওয়া। হাই �ুেলর অধ��/�ধান তােঁদর 
কতৃ�ে�র সীমায় েথেক েসই ব���র সােথ 
অিভেযাগ�ট যতটা পারা যায় ন�ায�ভােব ও �তু 
সমাধােনর েচ�া করেবন। যিদ িশ�াথ� এবং/অথবা 
তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী সমাধান�ট 
িনেয় স�� না হন, বা যিদ িশ�াথ� এবং/অথবা 
তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী 
িবিধবিহভূ�ত সমাধােনর প�া না বােছন, তাহেল 
িশ�াথ� এবং/অথবা তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী নীেচ বিণ �ত আনু�ািনক 
অিভেযাগ করায় এেগােত পােরন। 

B. শারীিরক বাধার ব�বহার স�েক�  
আ নু�ািনক সমাধান 

িশ�াথ� বা তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী, যােঁদরই শারীিরক 
বাধার িবেশষ েকােনা ব�বহার িনেয় সমস�া রেয়েছ, 
তারঁা সুপািরে�ে�ে�র অিফেস এক�ট িলিখত 
অিভেযাগ জমা িদেয় শারীিরক বাধার িবেশষ ব�বহার 
িনেয় তােঁদর সমস�া সমাধােনর েচ�া করেত পােরন। 
িশ�াথ� এবং/অথবা তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক �ুেলর কাছ 
েথেক িলিখত িরেপাট� পাওয়ার তািরখ েথেক কুিড় 
(20) িদেনর মেধ� এই িচ�ঠ�ট সুপািরে�ে�ে�র 
অিফেস জমা িদেত হেব। িলিখত অিভেযাগ�টর 
মেধ� অ�ভ� �� থাকেব (a) িশ�াথ�র নাম; (b) �ুেলর 
নাম েযখােন শারীিরক বাধা�ট েদওয়া হেয়েছ বেল 
অিভেযাগ করা হে�; (c) শারীিরক বাধাদােন যারঁা 
িনযু� িছেলন তােঁদর নাম; (d) অিভেযাগ বা 
সমস�া�টর িভি�; এবং (e) েয সংেশাধনমূলক 
পদে�প চাওয়া হে�। 

অিভেযাগ�ট �হণ করার পের সুপািরে�ে�ে�র 
অিফস, এেদর মেনানীত ব���র মাধ�েম স�র 
অিভেযাগ�ট িনেয় তদ� করেব। তদ� চলাকালীন 
সুপািরে�ে�ে�র অিফস এবং/অথবা এর মেনানীত 
ব���রা েসইসব ব���েদর সােথ েযাগােযাগ করার 
েচ�া করেবন যােঁদর কােছ অিভেযাগ সং�া� 
�াসি�ক তথ� আেছ বেল উে�খ করা হে�। তদ� 
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চালােনার জন� েকােনা যথাযথ সময়সীমা ি�র করা 
যায় না কারণ �িত�ট পিরি�িত িভ� হেত পাের। 
সুপািরে�ে�ে�র অিফস এবং/অথবা এর মেনানীত 
ব���রা িন��ত করেবন েয অিভেযাগ�ট যতটা 
স�ব �তুতর িন�ি� করা হয়। আনু�ািনক তদ� 
স�ূণ � হওয়ার পের, সুপািরে�ে�ে�র অিফস 
েথেক তদে�র ফলাফল এবং েস�টর উপর িভি� 
কের েকােনা সংেশাধনমূলক পদে�প েনওয়া হেব 
িকনা তা জানােত অিভেযাগকারীর সােথ েযাগােযাগ 
করা হেব। 

অন�ান� অিভেযাগ ���য়াও উপলভ� রেয়েছ 

মেন রাখা �েয়াজন েয এই িবভােগর িবধান�িল 
েকােনা িশ�াথ�েক CPS-এর অৈবষম�মূলক নীিত ও 
েযৗন িন�েহর িনেষধা�ায় বিণ �ত অিভেযাগ ���য়া 
ব�বহার করা েথেক আটকােত পাের না এবং েস এ�ট 
ব�বহার কের আইিন সুর�ার অধীেন থাকা জািত, 
বংশ, বণ �, েদশীয় উত্স, ধম �, বয়স, অ�মতা, 
�জনগত তথ�, অিভ�তার ি�িত, ৈববািহক ি�িত, 
িল�, িল� পিরচয় বা ভাব�কাশ, েযৗন ি�িত, 
গভ�াব�া অথবা গভ�াব�া সং�া� পিরি�িতর মত 
েকােনা ৈবিশ�� িনেয় হওয়া েকােনা ৈবষম� বা 
হয়রািনর িব�ে� েতালা অিভেযােগর সমাধান 
চাইেত পাের। এ�টও মেন রাখা �েয়াজন েয 
অিধকার ও দািয়ে�র পু��কায় বিণ �ত অিধকার 
েথেক ব��ত হওয়া সং�া� েকােনা অিভেযােগর 
সমাধান চাওয়ার ে�ে� এই িবভােগর িবধান�িল 
েকােনা িশ�াথ�েক অিধকার ও দািয়ে�র পু��কার 
িবভাগ 23.0-েত বিণ �ত অিভেযাগ ���য়া ব�বহার 
করা েথেক আটকােত পাের না। 
 

আচরণিবিধ (নীিত) 

16. সূচনা 
�িত�ট �ুেলর িনজ� িকছ�  িনয়মকানুন থােক- যােক 
�ুল-িভি�ক িনয়মকানুন বলা হয়-আশা করা হয় েয 
িশ�াথ�রা েস�িল েমেন চলেব। যিদ েকােনা 
িশ�াথ� েকােনা �ুল-িভি�ক িনয়ম ল�ন কের, 
তাহেল তােদরেক শা�� েদওয়া হেব। �ুল-িভি�ক 
িনয়মকানুন�িল �শাসক, িশ�কিশি�কা, বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী এবং �িত�ট �ুেলর 
মাধ�িমক পয �ােয়র িশ�াথ�েদর িনেয় গ�ঠত এক�ট 
সিমিত কতৃ�ক েলখা হয়, এবং �েত�ক বসে� েস�টর 
পয �ােলাচনাও করা হয়। �ুল-িভি�ক 
িনয়মকানুন�িল �েত�ক ে�ণীকে� সাটঁােনা থােক, 

এবং �েত�কবছর িশ�াথ�েদর সােথ বািড়েতও 
পাঠােনা হয়। �ুলিভি�ক িনয়মকানুন�িল েমেন 
চলার সােথ, �েত�ক �ুলেক আবিশ�কভােব 
অিধকার এবং দািয়ে�র পু��কােত বিণ �ত 
আচরণিবিধও েমেন চলেত হয়। অিধকার এবং 
দািয়ে�র পু��কা�টেত এমন সব িনয়মকানুেনর 
তািলকা েদওয়া রেয়েছ যা সব িশ�াথ�র অনুসরণ 
করেব বেলই �ত�ািশত। েয িশ�াথ� এই 
িনয়মকানুন�িল ভ� করেব তােদরেক �ুল েথেক 
�িগত করা বা বিহ�ার করা হেত পাের। �ুল-িনভ�র 
িনয়মকানুন এবং অিধকার ও দািয়ে�র পু��কা 
উভয়ই �ুেল থাকাকালীন, �ুল-�নসর করা 
কায �কলােপ েযাগ েদওয়ার সময়, এবং তােদর �ুেল 
যাতায়ােতর সময় িশ�াথ�েদর আচরেণর উপর 
�েযাজ�। 

 অিধকার ও দািয়ে�র পু��কা�টর এক�ট 
সারসংে�প নীেচ েদওয়া হল। আপপনার স�ান েয 
�ুেল যাে� েসই �ুেলর হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর 
কাছ েথেক আপিন �ুল-িনভ�র িনয়মকানুন�িলর 
এক�ট �িতিলিপ েপেত পােরন। আপিন হাই �ুেলর 
অধ��/�ধােনর কাছ েথেকও অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কা�টর এক�ট �িতিলিপ েপেত পােরন। এ�ট 
�ুল িডি�ে�র ওেয়বসাইেটও েপা� করা আেছ। 

তার সােথ নীেচ CPS-এর িবিভ� নীিত�িলর সংি�� 
িববরণ েদওয়া হল, যার মেধ� ৈবষম�-িবেরাধী 
নীিত�িলও অ�ভ� �� রেয়েছ। েয সব কম� বা 
িশ�াথ�রা এই নীিত�িল ল�ন করেবন তােঁদর 
িব�ে� শা��মূলক ব�ব�া েনওয়া হেত পাের। এই 
নীিত�িলর এক�ট স�ূণ � �িতিলিপ পাওয়ার জন� হাই 
�ুেলর অধ��/�ধােনর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। 

17. আদশ � 
েকমি�জ �ুল কিম�টর শ�ৃলা সং�া� নীিত�িল 
সব �ুল কম�েদরেক চূড়া� শা��মূলক ব�ব�া 
অবল�ন করা ছাড়াই িশ�াথ�েদর সমস�া সমাধােন 
সাহায� করেত উত্সািহত কের। িশ�াথ�েদর খারাপ 
আচরণ হয়েতা আেরা জ�টল অ�িন �িহত সমস�ােক 
ইি�ত করেত পাের যা হয়েতা িশ�াথ� েসই সমেয় 
�ুল বা সমােজর সােথ যুেঝ চেলেছ, এবং িশ�াথ� ও 
তােদর বাবা-মা বা পিরচয �াকারীেক করা �েত�ক 
�েচ�াই এই সমস�া�িল কায �করভােব েমটােত 
সাহায� কের। �িগতােদশ বা বিহ�রেণর আেদশ 
সাধারণতঃ েশষ অবল�ন িহসােবই ��ািবত। 
েকােনা িশ�াথ�েক �িগতােদশ বা বিহ�রেণর 
িস�া� েশানােনার আেগ �ুল কম�েদরেক অন�ান� 
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সব উপলভ� এবং উপযু� শা��মূলক ব�ব�া ও 
পিরণাম িদেয় েচ�া করেত উত্সািহত করা হয়, যােত 
িশ�াথ��টেক সুিশ�া ও ভােলা আচরণ করার 
অভ�াস েশখােনা যায়। 

�ুেলর উিচত ঝঁুিক�� িশ�াথ�েদর সােথ মেুখামুিখ 
আলাদা কের বেস সমস�ার সমাধান করা, যােত 
সমস�ার উত্স খুেঁজ েবর করা যায় এবং েকােনা 
িবকে�র ��াবও করা যায়। েকােনা েকােনা সময় 
বাবা-মা/অিভভাবক-পিরচয �াকারীর সােথ ৈবঠক 
করা, বা ঘের িগেয় েদখা করা জ�রী হেয় পেড়। েয 
েকােনা সাফল� আনেত েগেল বািড় ও �ুেলর মেধ� 
েযাগােযাগ �াপন করাটা জ�রী। �ুল কাউে�লর বা 
মন�া��করা ��াবনা েদওয়ায় এবং সমাধান খুেঁজ 
েবর করায় সাহায� করেত পােরন। সমক�েদর 
হ�ে�প, িশ�ক উপেদ�া, িবগ �াদাস � অ�া� 
িস�াস �ও মূল�বান সং�ান হেয় দাড়ঁােত পাের। 
েকমি�জ খুবই েসৗভাগ�বান েয তারা সামা�জক 
িবকােশর দল�িলর সহেযািগতা পাে�, েয দল�িল 
সমস�ায় পড়া িশ�াথ�েদর �েয়াজনীয়তায় চটজলিদ 
সাড়া েদয় ও জ�রী সহেযািগতা কের। এই দল�িলর 
কেয়ক�ট উদাহরণ হল: স্ট� েড� সােপাট� �টম 
(SSTs); �টচার অ�ািস��া� �টমস (TATs); এবং 
অ�াডিমিনে��টভ েরসপ� �টম (ARTs)। মূল�বান 
সহায়ক পিরেষবা েদওয়ার ব�াপাের কমু�িন�ট 
এেজ���িল জ�রী সহেযািগতা কের থােক। এই 
এেজ���িল �ুল দল�িলেক মূল�বান উপেদশ েদয় 
এবং িশ�াথ�েদর সােথ আলাদাভােব বা 
েগা��ব�ভােব কাজ কের। এইরকম �িতেরাধমূলক 
পিরেষবা�িল অনুিচত আচণ, স�াব� �িগতকরণ, 
এবং হয়েতা দীঘ � েময়ােদ িশ�াথ�েদর �ুলছ� ট হেয় 
যাওয়া আটকােতও দা�ণ কাজ করেব। 

 

আচরণ এবং শৃ�লা সং�া� 
নীিত 

18. ধূমপান: তামাক-মু� নীিত 
ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইেন, অধ�ায় 71, িবভাগ 
37H-এ �ুেলর েয েকােনা েকে�, �ুেলর মােঠ বা 
�ুেলর বােস সব �ুলকম�সহ েয েকােনা ব��� �ারা 
তামাকজাত পণ� ব�বহার করা িনিষ�। এই নীিত�ট 
�নসর করা সব �ুল, �ুল সং�া� সব অনু�ান ও 
েখলাধূেলার ে�ে� �েযাজ�। েযসব কম� ও 
িশ�াথ�রা এই আইন�িল ল�ন করেবন তােঁদর 

িব�ে� শা��মূলক ব�ব�া েনওয়া হেব। যিদ েকােনা 
কম� সদস� েকােনা িশ�াথ�েক �ুল �া�েণ ধূমপান 
করেত েদেখন তাহেল িতিন িশ�াথ�েক তার নাম 
�জ�াসা করেত পােরন এবং তােক জানােত পােরন 
েয �ুল �া�েণর মেধ� ধূমপান করা িনিষ�। 
িশ�াথ�র নাম�ট হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর কােছ 
অথবা সহকারী অধ�ে�র কােছ েদওয়া হেব িযিন 
�ুল নাস � এবং বাবা-মা বা অিভভাবকেক িবষয়�ট 
জানােবন। েটাব�ােকা অ�ািস��া� ে�া�াম (TAP) 
আমােদর পাবিলক �ুল�িলেত উপলভ� রেয়েছ 
এবং যারা তামােকর েনশা ছাড়েত চায় তােদরেক 
সাহায� করার জন�ই লি�ত।  

19. �ুল কম�েদর উপের আ�মণ, 
মাদক এবং অ�শে�র ব�াপাের 
িবিধব� িনেষধা�া 
ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইেনর অধ�ায় 71, িবভাগ 
37H-এর �াসি�ক অংেশ বলা হেয়েছ েয: 

 (a) �ুেলর �া�েণ বা �ুল �নসর বা 
�ীড়ানু�ানসহ �ুল-সং�া� েকােনা অনু�ােন যিদ 
েকােনা িশ�াথ�েক ছ� ির বা ব�কু ছাড়া অন�ান� 
িবপ�নক অ�; বা অধ�ায় চ� রান�ই িস-েত বিণ �ত 
িনয়�ণ করার মত েকােনা পদাথ �, মািরজয়ুানা, 
েকােকইন, েহেরাইন এবং অন� িকছ�  িনেয় ঘুরেত 
েদখা যায় তাহেল তােক েসই �ুল বা �ুল িডি�� 
েথেক হাই �ুেলর অধ��/�ধান কতৃ�ক বিহ�ার করা 
হেত পাের। 

 (b) যিদ েকােনা িশ�াথ� �ুেলর �া�েণ বা �ুল 
�নসর বা �ীড়ানু�ানসহ �ুল-সং�া� েকােনা 
অনু�ােন হাই �ুেলর অধ��/�ধান, সহকারী 
অধ��, িশ�কিশি�কা, িশ�কেদর সহকারী বা 
অন�ান� িশ�াকম�েক আ�মণ কের, তাহেল তােক 
েসই �ুল বা �ুল িডি�� েথেক হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান কতৃ�ক বিহ�ার করা হেত পাের। 

 (c) েয িশ�াথ� হয় অনুে�দ (a) বা (b) ল�ন 
করার দােয় অিভযু� তােক িলিখতভােব �নািনর 
সুেযােগর ব�াপাের জানােনা হেব; যাইেহাক, তেব তা 
এই শেত� েয, িশ�াথ� হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর 
সামেন িনেজেক উপি�ত করেব এবং সােথ �মাণ ও 
সা�ী েপশ করার সুেযাগও পােব। 

উি�িখত �নািনর পের, হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
হয়েতা তােঁদর িবেবচনার িভি�েত, েকােনা 
িশ�াথ�েক, েয হয় অনুে�দ (a) বা (b) ল�ন 
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কেরেছ, তােক বিহ�ােরর বদেল �িগতােদশ জারী 
করার িস�া� িনেত পােরন। 

 (d) এই বে�াব��িল অনুসাের যিদ েকােনা িশ�াথ� 
েকােনা �ুল িডি�� েথেক বিহ�ৃত হয় তাহেল তার 
সুপািরে�ে�ে�র কােছ আেবদন করার অিধকার 
থাকেব। বিহ�ৃত িশ�াথ� তার আেবদেনর ব�াপাের 
সুপািরে�ে��েক জানােনার জন� বিহ�ােরর 
তািরখ েথেক দশ িদন সময় পােব। িশ�াথ�র 
সুপািরে�ে�ে�র সামেন �নািনেত এেস িনেজর 
মতামত জানােনার অিধকার আেছ। িশ�াথ� এই 
িবভােগর েকােনা িবধান ল�ন কেরেছ িকনা �ধু 
েস�টর বা�িবক িনধ �ারেণর মেধ�ই আেবদেনর 
িবষয়ব� সীিমত থাকেব না। 

 (e) যখন েকােনা িশ�াথ�েক এই িবভােগর িবধােনর 
অধীেন বিহ�ার করা হেব, তখন কমনওেয়লেথর 
মেধ� থাকা েকােনা �ুল বা �ুল িডি�� এইরকম 
িশ�াথ�েক ভিত� েনেব না বা উি�িখত িশ�াথ�েক 
িশ�ামূলক পিরেষবা �দান করেব না। যিদ উি�িখত 
িশ�াথ� অন� েকােনা �ুেল বা িডি�ে� ভিত�র 
আেবদন কের থােক, তাহেল েয �ুল িডি�ে� 
আেবদন করা হেয়েছ েসই িডি�ে�র 
সুপািরে�ে�� বিহ�ার করা �ুেলর 
সুপািরে�ে�ে�র কােছ অনুেরাধ কের উি�িখত 
বিহ�ােরর কারণ স�েক� এক�ট িলিখত িববিৃত 
চাইেত ও েপেত পােরন। 

20. মাদক নীিত 
যিদ েকােনা িশ�াথ�েক �ুল �া�েণ, �ুেলর বােস, 
�ুল-�নসর করা অনু�ােন, বা েখলাধূেলাসহ �ুল-
সং�া� অনু�ােন অধ�ায় 94C-েত বিণ �ত অনুসাের 
েকােনা িনয়�ক পদাথ � রাখেত েদখা যায় তাহেল েস 
মাদক নীিত�ট ল�ন করেব, এই পদাথ ��িলর মেধ� 
মািরজয়ুানা, েকােকইন, বা েহেরাইন অ�ভ� �� 
থাকেলও েস�িল ছাড়া অন� িকছ� ও হেত পাের। 
এইরকম ে�ে�, িশ�াথ�েক হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান কতৃ�ক বিহ�ার করা হেত পাের। 

21. অ� নীিত 
েকােনা িশ�াথ� অ� নীিতর ল�ন করেছ তেবই 
বলা হেব যিদ: িশ�াথ��ট �ুেল েকােনা অ� আেন; 
�ুেলর মােঠ বা �ুেলর েকােনা কায �কলােপ অ� 
ব�বহার কের; বা তােদর পেকেট বা লেকেট, বা �ুেল 
থাকার সময়, �ুেলর বােস বা �ুল-পরবত� েকােনা 
কায �কলােপ েকােনা অ� রােখ। 

আইনত িবপ�নক অ�শে�র মেধ� অ�ভ� �� 
রেয়েছ এমন েকােনা িকছ�  যা এমনভােব বহন ও 
ব�বহার করা হয় যােত অন� ব���েক �িত করার 
ভয় েদখােনা যায় বা �িত করা যায়। এইরকম 
অে�র মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ: 

•  BB ব�কু ও এয়ার রাইেফলসহ েয েকােনা ধরেনর 
আে�য়া�; 

•  এমন েকােনা ছ� ির যার দুমুেখা ে�ড, সু�ইচ ে�ড 
রেয়েছ বা এমন েকােনা ছ� ির যার মেধ� �য়ং��য় 
��ং িডভাইস রেয়েছ যার �ারা ে�ড�ট হাতল 
েথেক িছটেক েবিরেয় আেস; েকােনা েছাট ছ� ির বা 
েছারা; 

•  ধাতব গাটঁ, নানচাকু, �িরেকন বা অনু�প েকােনা 
ছ� ঁ েচােলা ফলািবিশ� ব� যা েকােনা ব���েক জখম 
করার উে�েশ� ছ� ঁ েড় মারা হয়; 

•  ��াক জ�াক এবং ে�া গান; 

•  আম � ব�া� বা এমন েপাশাকপির�দ যা চামড়ার 
ৈতির এবং যােত ধাতব কাটঁা, সূঁেচােলা অংশ, বা 
েবাতামজাতীয় �জিনস আেছ এবং অনু�প পদাথ � 
েথেক ৈতির এইরকমই েকােনা িডভাইস; 

•  লা�ঠ, কাদঁােন গ�াস, বা অন� এমন েকােনা পদাথ � 
যা অন� েকােনা ব���েক অ�ম কের িদেত 
ব�বহার করা যায়; 

•  বা�জ বা েকােনা ধরেনর িবে�ারক; এবং 

• ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইেনর 269, িবভাগ 10-এ 
বিণ �ত অনুসাের এইরকম অন�ান� সব অ�শ�। 

এমন িকছ�  অন�ান� �জিনসও রেয়েছ যা 
ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইন 269, িবভাগ 10-এ 
সং�ািয়ত েনই, িক� েসই �জিনস�িল �ুল �া�েণ, 
�ুেলর বােস, �ুল-�নসর করা অনু�ােন, বা 
েখলাধূেলাসহ �ুল-সং�া� অনু�ােন অনুেমািদত 
নয়। এই িনিষ� �জিনস�িলর ব�বহার করা হেল 
ফল��প �ুল েথেক �িগত ও বিহ�ার করা হেব। 
এ�িলর মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ: 

•  েয েকােনা ধরেনর, ৈদেঘ ��র বা মােপর ছ� ির,সােথ 
চািবর েগাছার সােথ লাগােনা ছ� ির এবং িকছ�  
েখাদাই করার ছ� ির; 

•  েয েকােনা মােপর ে�ড, 

• �ুর, ব� কাটার; এবং 

•  েচন, চাবুক বা অন� েকােনা ধরেনর ধাতব ব� যার 
িশ�াগত ে�ে� েকােনা দরকার েনই। 
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এমনও িকছ�  সাধারণ �জিনস রেয়েছ যা 
িবপ�নকভােব ব�বহার করেল �ুল েথেক �িগত ও 
বিহ�ার করা হেত পাের। এইরকম �জিনেসর মেধ� 
অ�ভ� �� রেয়েছ: 

•  েপনিসল, কািঁচ, ছ� ঁচ ও িপন, েপেরক, ছ� েতােরর 
সর�াম ইত�ািদ। 

• যু���াহ� নয় অথচ িবপ�নক �ীড়ােকৗশেল 
িনেয়া�জত হওয়া বা িনেয়া�জত হওয়ার েচ�া করা 
যা েথেক অন� কােরার �া�� বা সুর�া িবপ� হয়, 
েযমন েহলেমট বা অন� েকােনা েখলাধূেলার 
সর�ামেক অ� িহসােব ব�বহার করা।  

িবঃ�ঃ: ছ� ির বা ব�কুসহ েকােনা ধরেনর নকল 
বা েখলনা অ�ও �ু ল �া�েণ , �ু েলর বােস , 
�ু ল-� নসর করা অনু�ােন, বা েখলাধ ূেলাসহ 
�ু ল-সং�া� অনু�ােন অনেুমািদত হেব না। 
এইরকম �জ িনস পাওয়া েগেল তা বােজ য়া� 
করা হেব এবং তা েথেক � িগতােদশ  ও বিহ�ার 
পয �� গড়ােত পাের যিদ হাই  �ু েলর 
অধ��/�ধান বা সহকারী অধ��  েদেখন েয  
তারা এই  নীিত ল�ন করিছ ল। 

22. কম�েদরেক আ�মণ 
যিদ েকােনা িশ�াথ� �ুল �া�েণ, �ুেলর বােস, �ুল-
�নসর করা অনু�ােন, বা েখলাধূেলাসহ �ুল-
সং�া� অনু�ােন হাই �ুেলর অধ��/�ধান, 
সহকারী অধ��, িশ�ক, িশ�েকর সহকারী বা 
অন� েকােনা �ুলকম�েক আ�মণ কের, তাহেল হাই 
�ুেলর �ধান/অধ�� কতৃ�ক তােক �ুল েথেক 
বিহ�ার করা হেব। েকােনা কাজেক আ�মণ বেল 
গণ� করা হেব যিদ িশ�াথ�: 

•  ই�াপূব �ক, �াতসাের, বা েবপেরায়াভােব অন� 
কাউেক শারীিরকভােব আহত কের; 

•  ই�াপূব �ক বা �াতসাের অন� কাউেক আস� 
শারীিরক েচাটআঘােতর হ� মিক েদখােনা; বা 

•  ই�াপূব �ক বা �াতসাের এমন েকােনা 
পিরি�িতেত কােরার িব�ে� শারীিরক বল 
�েয়াগ করা যােত আস� িবপেদর শ�া 
�বলভােব ৈতির করা যায়, সােথ �েচ�া�ট েরাধ 
না করা হেল কাজ�ট ঘ�টেয় েফলারও আপাত 
ভয় থােক। 

23. ��তর অপরােধ  
অিভযু� িশ�াথ� 

যিদ েকােনা িশ�াথ� ��তর অপরােধ অিভযু� হয় 
এবং তােদর �ুেল ধারাবািহক উপি�িত বজায় থাকার 
জন� �ুেলর সাধারণ ম�েলর উপর ��তর হািনকর 
�ভাব পেড়, তাহেল আদালেত িবষয়�টর িবচার না 
হওয়া পয �� িশ�াথ��টেক �িগত রাখা হেত পাের। 
অিভযু� �মািণত হেল, যিদ মেন হয় েয �ুেল 
িশ�াথ�র উপি�িত �ুেলর সাধারণ ম�েলর পে� 
��তর �িতকারক �ভাব েডেক আনেব তাহেল 
িশ�াথ�েক হাই �ুেলর অধ��/�ধান কতৃ�ক �ুল 
েথেক বিহ�ার করা হেত পাের। 

 উভয় ে�ে�ই, শা��দােনর পূেব � িশ�াথ�েক এবং 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক অিভেযােগর 
ধারা�িল এবং শা��র কারণ�িল স�েক� 
িলিখতভােব জানােনা হেব এবং �নািনর সেুযাগও 
েদওয়া হেব। যিদ শা��দান করা হয়, তাহেল 
িশ�াথ�েক েসই শা��র িবষেয় আেবদন করার 
অিধকার ও ���য়া স�েক� িলিখত িব�ি� েদওয়া 
হেব; যাইেহাক, সুপািরে�ে�� বা মেনানীত ব���র 
প� েথেক �নািন না হওয়া পয �� শা���ট কায �কর 
থাকেব।  

24. শারীিরক অত�াচার 

শারীিরক অত�াচার মােন হল েকােনা িশ�াথ�র ে�ণী 
বা েগা��র প� সরকারী বা েবসরকারী স�ি�েত 
েথেক এমন েকােনা আচরণ বা প�িত �� করা, যা 
েকােনা িশ�াথ� বা েকােনা ব���র শারীিরক বা 
মানিসক �া��েক ই�াপূব �ক অথবা েবপেরায়াভােব 
িবপ� কের েতােল। হাই �ুেলর সব িশ�াথ�েদরেক 
ম�াসাচ� েসটস িডপাট�েম� অফ এিলেম�াির অ�া� 
েসেক�াির এড� েকশেনর প� েথেক শারীিরক 
অত�াচার স�িক�ত এক�ট বয়ােন �া�র করেত 
হেব। 

শারীিরক অত�াচার �ুল নীিতর এক�ট ল�ন। 
শারীিরক অত�াচাের িনযু� িশ�াথ�েদরেক 
�িগতােদশ েদওয়া হেব। অপরাধমূলক অিভেযাগ 
দােয়র করা হেব। এই িবষয় স�িক�ত তথ� �ুল 
েখালার সমেয়ই সব িশ�াথ�েদর মেধ� িবতরণ করা 
হয়। ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইন অধ�ায় 269, 
িবভাগ 17  

শারীিরক অত�াচােরর অপরাধ; সং�া; শা��  

শারীিরক অত�াচােরর মুখ� সংগঠক বা 
অংশ�হণকারী েযই েহাক না েকন, এখােন সং�ািয়ত 
অনুসাের, তােক িতন হাজার ডলার পয �� জিরমানা 
িদেত হেত পাের অথবা এক বছর পয �� 
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সংেশাধনাগাের ব�ী রাখা হেত পাের, বা ব�ী� ও 
জিরমানা দুইই হেত পাের। 

এই িবভােগ এবং আঠােরা ও উিনশ ন�র িবভােগ 
বিণ �ত অনুসাের শারীিরক অত�াচার কথা�টর সং�া 
হল েকােনা িশ�াথ� সংগঠেনর প� সরকারী বা 
েবসরকারী স�ি�েত েথেক এমন েকােনা আচরণ 
বা প�িত �� করা, যা েকােনা িশ�াথ� বা েকােনা 
ব���র শারীিরক বা মানিসক �া��েক ই�াপূব �ক 
অথবা েবপেরায়াভােব িবপ� কের েতােল। এইরকম 
আচরেণর মেধ� অ�ভ� �� থাকেত পাের চাবুক মারা, 
মারা, েছঁকা েদওয়া, েকান ক�ঠন কসরত্ করেত বাধ� 
করা, �� আবহাওয়ায় েবর কের েদওয়া, েয েকােনা 
খাবার পানীয়, মাদক বা অন� েকােনা পদাথ � েখেত বা 
পান করেত বাধ� করা, বা অন� েকােনা বব �র আচরণ 
বা বলপূব �ক শারীিরক কায �কলাপ যা েথেক েকােনা 
িশ�াথ� বা েকােনা ব���র শারীিরক �া�� বা সরু�া 
িবি�ত হেত পাের, যা এইরকম িশ�াথ� বা ব���েক 
অত�� মানিসক চােপর মেধ� েফলেত পাের, যার 
মেধ� দীঘ �িদন অিন�া বা িব�ামহািন বা িনেজেক 
িব��� কের েনওয়ার মত ঘটনাও অ�ভ� �� রেয়েছ।  

এই িবভােগর িবধান�িলর িবপরীেত না িগেয়, এই 
পদে�েপর অধীেন ��িতেরােধ েকােনা মামলা 
েমাক�মা করার স�িত পাওয়া যােব না। 

St. 1985, c. 536-র �ারা েযাগ করা হেয়েছ; St. 1987, 
c. 665-র �ারা সংেশািধত হেয়েছ ম�াসাচ� েসটস 
েজনােরল আইন অধ�ায় 269,  
িবভাগ 18 

শারীিরক অত�াচার �িতেবদন করার কত�ব� 

েয ব��� জানেবন েয অন� েকােনা ব��� িবভাগ 
সেতেরার অধীেন বিণ �ত শারীিরক অত�াচােরর 
িশকার এবং যিদ েসই ব��� ঘটনার অকু�েল 
এমনভােব উপি�ত থােকন যােত িনেজর বা 
অন�েদর িবপদ বা �িত না কের ঘটনা�টর কথা 
জানােত পােরন, তাহেল এইরকম অপরােধর কথা 
যত শী� স�ব আইন বলবত্কারী আিধকািরকেদর 
কােছ জানান। েয ব��� এইরকম অপরােধর কথা 
জানােত ব�থ � হেবন তারঁ এক হাজার ডলার পয �� 
জিরমানা হেব। 

St. 1985, c. 536-র �ারা েযাগ করা হেয়েছ; St. 1987, 
c. 665-র �ারা সংেশািধত হেয়েছ ম�াসাচ� েসটস 
েজনােরল আইন অধ�ায় 269,  
িবভাগ 19  

িশ�াথ� েগা���িলেক েয িবিধব� সতক�তা 
িদেত হেব; স�িতসাধেনর বয়ান এবং শৃ�লা 
নীিত আবিশ�ক 

মাধ�িমক িশ�ার �িত�ট িশ�া �িত�ান এবং 
মাধ�িমক-পরবত� �িত�ট সরকারী ও েবসরকারী 
িশ�া �িত�ানেক তােদর �িত�ােনর অংশ বা 
তােদর �ারা িচি�ত বা তােদর �ারা অনুেমািদত 
�েত�ক িশ�াথ� েগা��, িশ�াথ� দল বা িশ�াথ� 
সংগঠন েয সংগঠন বা েগা�� বা দল�িল তােদর 
নাম বা সুিবধা ব�বহার করেত অনুেমািদত অথবা 
অননুেমািদত অথচ িশ�া �িত�ান�টর পিরিচত 
িশ�াথ� েগা��, িশ�াথ� দল বা িশ�াথ� সংগঠনেক 
এই িবভাগ সেতেরা ও আঠােরার এক�ট নকল জারী 
করেত হেব; তেব তা এই শেত� েয, েকােনা 
�িত�ােনর তরফ েথেক এই িবভাগ�টর 
আবিশ�কতার সােথ স�িতসাধন করার জন� 
�িত�ান�ট যিদ অননুেমািদত িশ�াথ� েগা��, 
িশ�াথ� দল বা িশ�াথ� সংগঠনেক এই িবভাগ 
সেতেরা ও আঠােরার এক�ট নকল েদয় তেব তা উ� 
অননুেমািদত িশ�াথ� েগা��, িশ�াথ� দল বা িশ�াথ� 
সংগঠেনর প�ৃেপাষণ বা �ীকৃিতদান করার �মাণ 
িহসােব গণ� হেব না। 

এরকম �িত�ট েগা��, দল বা সংগঠনেক তােদর 
�েত�ক সদস�, নব� সদস� ও দায়ব� সদস� ও 
সদেস�র জন� আেবদনকারীেদরেক এই িবভােগর ও 
িবভাগ সেতেরা ও আঠােরার এক�ট �িতিলিপ 
িবতরণ করেত হেব। এ�ট এইরকম �েত�ক েগা��, 
দল বা সংগঠেনর কত�ব� হেব েয তােদর মেনানীত 
আিধকািরেকর মাধ�েম কাজ কের তােদরেক 
�িত�ােনর কােছ বািষ �কভােব এক�ট �ত�য়ক 
�ীকৃিত�াপন জমা িদেত হেব যােত েলখা থাকেব 
েয এইরকম �িত�ট েগা��, দল বা সংগঠন এই 
িবভাগ ও িবভাগ সেতেরা ও আঠােরার এক�ট নকল 
েপয়েছ, এবং এেদর �েত�ক সদস�, নব� সদস�, 
অ�ীকারব� সদস� বা সদস�তার জন� 
আেবদনকারী এই িবভাগ ও িবভাগ সেতেরা ও 
আঠােরার এক�ট �িতিলিপ েপেয়েছ, এবং �েত�ক 
এইরকম েগা��, দল বা সংগঠন এই িবভাগ ও িবভাগ 
সেতেরা ও আঠােরার িবধান�িল বুেঝেছ ও তা েমেন 
চলেত স�ত হে�। 

মাধ�িমক িশ�ার �িত�ট িশ�া �িত�ান এবং 
মাধ�িমক-পরবত� �িত�ট সরকারী ও েবসরকারী 
িশ�া �িত�ান, অ�তঃ বািষ �কভােব, 
নিথভ� ��করেণর আেগ বা নিথভ� ��করণ �� হওয়া 
আেগ, এইকম �িত�ােন পূণ � সমেয়র িশ�াথ� 
িহসােব ভিত� হওয়া �েত�ক িশ�াথ�েক এই িবভােগর 
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ও িবভাগ সেতেরা ও আঠােরার এক�ট �িতিলিপ 
েদেব। 

মাধ�িমক িশ�ার �িত�ট িশ�া �িত�ান এবং 
মাধ�িমক-পরবত� �িত�ট সরকারী ও েবসরকারী 
িশ�া �িত�ান অ�তঃ বািষ �কভােব, উ� িশ�া 
পষ �েদর কােছ এক�ট �িতেবদন দািখল করেব, এবং 
মাধ�িমক িশ�া�িত�ােনর ে�ে�, িশ�া পষ �দ 
�ত�য়ন করেব েয এইরকম �িত�ান�িল এই 
িবভাগ ও িবভাগ সেতেরা ও আঠােরার ব�াপাের 
িশ�াথ� েগা��, দল বা সংগঠন�িলেক অবগত 
করার দািয়� পূরণ কেরেছ এবং ভিত� হওয়া �েত�ক 
পূণ � সমেয়র িশ�াথ�েক েস�টর ব�াপাের জািনেয়েছ, 
এবং তার সােথও এ�ট �ত�িয়ত করেব েয উি�িখত 
�িত�ান�ট শারীিরক অত�াচােরর সংগঠক ও 
অংশ�হণকারীেদর এক�ট শা��মূলক নীিত 
অবল�ন কেরেছ, এবং েসই নীিত�ট িশ�াথ�েদর 
পু��কায় বা �িত�ান�টর তরেফ িশ�াথ�েদর সােথ 
েযাগােযাগ করার মাধ�ম মারফত্ যথাযথভােব েজার 
িদেয় বিণ �ত করা হেয়েছ। উ� িশ�া পষ �দ, এবং 
মাধ�িমক িশ�া �িত�ােনর ে�ে� িশ�া পষ �দ এই 
জাতীয় �িতেবদেনর িবষয়ব� এবং েপৗনঃপুিনকতা 
িনয়�ণকারী িবিধ�িল �চার করেব এবং তত্�ণাত 
এই জাতীয় �িতেবদন ৈতির করেত ব�থ � েয েকানও 
�িত�ােনর ব�াপাের অ�াটিন � েজনােরলেক জানােব। 

St. 1985, c. 536-েত েযাগ করা হেয়েছ; St. 1987, c. 
665-র �ারা সংেশািধত হেয়েছ; St. 1998, c. 161, ss. 
557, 558 

25. ভাঙচ� র 
েকউ �ুেলর েকােনা স�ি�েত অনিধকার �েবশ 
করেব না, ন� করেব না, িবকৃত করেব না বা 
�িত�� করেব না। সব িশ�াথ� ও কম�েদরেক �ুল 
ভবনেক য� ও ময �াদার সােথ েদখেত অনুেরাধ করা 
হে�। যিদ বা�ারা ভবেনর েকােনা �িত কের থােক 
তাহেল তার টাকা েমটােনার জন� বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা দায়ী হেবন। �ুল 
িবভাগ বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক 
আদালেত িনেয় যােব। �ুল ভবেনর বা এর েকােনা 
�জিনসপে�র �িত করার খবর পাওয়া ব���েদরেক 
সুর�া ও িনরাপ�া অিফেস জানােত হেব। �ুল 
ভবেন বা তার চারপােশ ভ� লভাল িকছ�  েলখা বা ে� 
করা-েদওয়াল িচ� আকঁা, েডে� েখাদাই করা, 
েকােনা বই িনেয় ন� করা, জানলা ভা�া, সর�াম 
ন� করা, বা উপকরণ �িত�� করা এসবই �ুল 
কমু�িন�টর প� েথেক পির�ার পির�� পিরেবশ 

বজায় রাখার অিধকার ল�ন করার িনদশ �ন। েযসব 
িশ�াথ�রা ভাঙচ� র কেরেছ তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর দায়ী করা হেব। 

26. লড়াই করা/শারীিরক আ�মণ 

েযসব ব��� লড়াইেয় অংশ�হণ করেব বা অন� 
েকােনাভােব লড়াইেয় �েরাচনা েদেব তােদর িব�ে� 
��তর, অব�বিহত শা��মলূক ব�ব�া েনওয়া হেব। 
এইরকম েকােনা সংহিতনাশক আচরণ সহ� করা 
হেব না। িনেয়াজেনর ে�ণীিবভাগ, অপরােধর সংখ�া 
এবং/অথবা আ�মেণর ��ে�র উপর িনভ�র কের 
এইরকম আচরেণর শা�� িহসােব একিদন েথেক 
দশিদেনর �িগতােদশ জারী করা হেত পাের। মেন 
রাখেত হেব েয েকােনা ব���র উপের আ�মণ হানা 
বা অনাকা��ত �শ � অপরাধ িহসােব গণ� হয় এবং 
শারীিরক সব আ�মেণর ে�ে� পুিলশেক খবর 
েদওয়া হয়, এবং বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক িমডলেস� 
কাউি� েকােট� অপরাধমূলক অিভেযাগ দােয়র 
করার অিধকার স�েক� অবগত করা হয়। 
পিরি�িত�টর উপর িনভ�র কের, CPS হয়েতা তার 
িনজ� িবেবচনায় েকােনা আ�মণ এবং/অথবা 
আ�মণ ও অনাকা��ত �েশ �র ঘটনায় েফৗজদাির 
অিভেযাগ দােয়র করেত পাের। িশ�াথ�রা জােন েয 
কখন তারা লড়াইেয় জড়ােত চেলেছ, তাই েস�টেক 
শাি�পূণ �ভােব িম�টেয় েনওয়ার জন� �েয়াজন হেল 
সহায়তা চাওয়াটা �ত�ািশত। েকােনা �ুল 
আিধকািরকেক ঘটনা�টর কথা জািনেয় লড়াই 
এড়ােনাটা েকােনা িশ�াথ�র দািয়ে�র মেধ� পেড়। 
ঝােমলার সমাধােন সাহায� করার জন� 
িশ�াথ�/েকে�র মধ��তাকারীরা সুর�া ও িনরাপ�া 
অিফেস উপলভ� থাকেবন।  

েযসব িশ�াথ� লড়াই বা শারীিরক আ�মেণ 
িনেয়া�জত হে� তােদরেক শা�� েদওয়ার জন� 
িন�িলিখত িনেদ�িশকা�িল ব�বহার করা েযেত পাের। 

ে�ণী 1 – �েরাচনা েদওয়া/উে��জক 
করা/কুকেম � উতস্াহ দান করা:  

এমন েকােনা িশ�াথ� যােক উে�জনার �ান বা 
লড়াই ছাড়েত বলা হেয়েছ এবং েয েস�ট করেত 
অ�ীকার কেরেছ েস এই ে�ণীেত পেড়। 

�থমবার অপরাধ-িতন েথেক পাচঁিদন পয �� 
�ুেলর বাইের থাকার �িগতােদশ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ ৈবঠক। 
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ি�তীয় অপরাধ-িতন েথেক পাচঁিদন �ুেলর 
বাইের থাকার �িগতােদশ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ ৈবঠক। 

তৃতীয় অপরাধ-পাচঁ েথেক দশিদন পয �� �ুেলর 
বাইের থাকার �িগতােদশ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ ৈবঠক। হাই 
�ুেলর অধ��/�ধােনর অিফেস �ুল েথেক 
বিহ�ােরর �নািন। 

ে�ণী 2 – েকােনা ব���র উপের আ�মণ হানা 
এবং অনাকা��ত �শ �:  

েকােনা ব���র উপের আ�মণ হানা এবং/অথবা 
েকােনা ব���েক আ�মণ করা ও অনাকা��ত �শ � 
করা অপরাধ। পুিলশেক খবর েদওয়া হেব এবং 
আ�া� ব���েক েফৗজদাির অপরােধর িশকার 
িহসােব তােদর অিধকার স�েক� উপেদশ েদওয়া 
হেব। CPS অপরাধকারীর িব�্ে� েফৗজদাির 
অপরােধর অিভেযাগ দােয়র করেত পাের।  

�থমবার অপরাধ-িতন েথেক পাচঁিদন পয �� 
�ুেলর বাইের থাকার �িগতােদশ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ ৈবঠক।  

ি�তীয় অপরাধ-পাচঁ েথেক দশিদন পয �� �ুেলর 
বাইের থাকার �িগতােদশ। হাই �ুেলর 
অধ��/�ধােনর অিফেস �ুল েথেক বিহ�ােরর 
�নািন। 

ে�ণী 3 – লড়াই/পার�িরকআ�মণ হানা এবং 
অনাকা��ত �শ �: 

�থমবার অপরাধ-িতন েথেক পাচঁিদন পয �� 
�ুেলর বাইের থাকার �িগতােদশ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ ৈবঠক। 
�ুেল িফের আসার পর মধ��তা করার ব�ব�া 
রেয়েছ এবং েস�ট করেতই উত্সািহত করা 
হে�। 

ি�তীয় অপরাধ-িতন েথেক পাচঁিদন �ুেলর 
বাইের থাকার �িগতােদশ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ ৈবঠক। 
�ুেল িফের আসার পর মধ��তা করার ব�ব�া 
রেয়েছ এবং েস�ট করেতই উত্সািহত করা 
হে�। 

তৃতীয়বার অপরাধ-পাচঁিদন েথেক দশিদন পয �� 
�ুেলর বাইের থাকার �িগতােদশ। হাই �ুেলর 
অধ��/�ধােনর অিফেস �ুল েথেক বিহ�ােরর 
�নািন। 

ে�ণী 4 – ে�ণীকে�, কােফেটিরয়ায়, সভাগেৃহ, 
বারা�ায়, সময় কাটােনার সময় বা �ুেল নাচ 
করার সময় ইত�ািদেত লড়াই/পার�িরক 
আ�মণ এবং অনাকা��ত �শ �।িবকৃিত 
(শারীিরক বা েমৗিখক), আমােদর �ুেলর পিরেবেশর 
মেধ� এমন িবেশষ অি�িতশীলতা ৈতির কের যা 
িবেশষ কের অেনক েলাকজেনর উপি�িতেত আরও 
খারাপ �প ধারণ করেত পাের। এই অত�� 
সংহিতনাশক ও �িতকর আচরেণর জন� কেঠার 
শা��মূলক পদে�প েনওয়া অবশ��াবী হেয় পেড়। 
উদাহরেণর মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ: কােফেটিরয়ায় 
মধ�া�েভাজ, �াস েশষ হওয়ার পের বাইের েকাথাও, 
বা �ুলভবেন েঢাকার সময়, নাচ করার সময়, 
েখলাধূেলা অনু�ােন বা �ুেলর েয েকােনা জমােয়েত 
বা সংি�� অনু�ােন।  

�থমবার অপরাধ- িতন িদন পয �� �ুেলর বাইের 
থাকার �িগতােদশ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ ৈবঠক। 
�ুেল িফের আসার পর মধ��তা করার ব�ব�া 
রেয়েছ এবং েস�ট করেতই উত্সািহত করা 
হে�। 

ি�তীয় অপরাধ-িতন েথেক পাচঁিদন �ুেলর 
বাইের থাকার �িগতােদশ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ ৈবঠক। 
�ুেল িফের আসার পর মধ��তা করার ব�ব�া 
রেয়েছ এবং েস�ট করেতই উত্সািহত করা 
হে�। 

তৃতীয় অপরাধ-পাচঁ েথেক দশিদন পয �� �ুেলর 
বাইের থাকার �িগতােদশ। হাই �ুেলর 
অধ��/�ধােনর অিফেস বিহ�ােরর �নািন। 

27. হয়রািন েরাধকারী নীিত এবং 
উতপ্ীড়ন �িতেরাধ ও হ�ে�েপর 
পিরক�না 
CPS সব িশ�াথ�েদর জন�ই িনরাপদ, য�শীল, 
স�ানজনক িশ�া পিরেবশ গেড় ত� লেত 
ব�পিরকর এবং েয েকােনা ব���র �ারা এেদর েয 
েকােনা িশ�াথ�র হয়রািন �খেত ও হয়রািনর কথা 
জানােনা বা হয়রািন স�েক� িব�াসেযাগ� তথ� থাকা 
ব��� বা হয়রািনর সা�ী থাকা ব���র িব�ে� 
হয়রািনর তদ� চলাকালীন  
�িতিহংসা চিরতাথ � করা �খেত কেঠার িনেষধা�া 
জারী কের। সাইট-িনভ�র উেদ�াগ�িল �ুল �শাসন 
ও কম �চারী, িশ�াথ�, পিরবার এবং কমু�িন�টর 
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সদস�েদর সােথ সহেযািগতা কের কাজ কের 
িন�িলিখত িবষয়�িল অজ�ন করেত চাইেব: (1) সব 
বয়সী িশ�াথ�েদরেক িনরাপেদ থাকার, িবচ�ণভােব 
কাজ করার এবং িনেজেদর উপর িব�াস রাখেত 
সাহায� করা: এবং (2) িশ�াথ�েদর �িতেবদন এবং 
তােদর িনজ� পয �েব�েণ �া�বয়�েদর 
কায �করভােব সাড়া িদেত সাহায� করা। 

উত্পীড়ন বলেত েবাঝায় এক বা একািধক িশ�াথ� 
বা িশ�ক, �শাসক, �ুল নাস �, কােফেটিরয়া 
কম �চারী, েহফাজতকারী, বাস �াইভার, �ীড়া 
�িশ�ক, েকােনা পাঠ�মবিহভূ�ত কায �কলােপর 
উপেদ�া বা আধােপশাদারসহ �ুল কম�র েকােনা 
সদস� কতৃ�ক এমনভােব েকােনা িশকার/আ�া� 
ব���র উে�েশ� েমৗিখক, িলিখত বা ৈবদু�িতন 
মাধ�েম ভাব�কাশ করা হয় বা শারীিরক আচরণ বা 
অ�ভ�ী বা এ�িলর সবক�টর িম�ণ করা হয় যােত: 
(i) আ�া� ব���র শারীিরক বা মানিসক �িত হয় 
অথবা িশকার/আ�া� ব���র স�ি�র �িত হয়.; 
(ii) িশকার/আ�া� ব���েক িনেজেদর বা স�ি� 
�িতর যু���াহ� শ�ায় েফলা হয়; (iii) 
িশকার/আ�া� ব���র পে� �ুেল শত্�তাপূণ � 
পিরেবশ ৈতির কের েতােল; (iv) �ুেল 
িশকার/আ�া� ব���র অিধকার ল�ন কের; 
অথবা (v) ব�গতভােব এবং ��তরভােব িশ�ার 
���য়া বা �ুেলর শ�ৃিলতভােব চালােনার ���য়া 
ন� কের। এই নীিতর উে�েশ�, উত্পীড়েনর মেধ� 
সাইবার উত্পীড়নও অ�ভ� �� থাকেব। 

ে�ট আইেনর সােথ সাম�স� েরেখ, েকমি�জ 
পাবিলক �ুল�িল শনা� কেরেছ েয িকছ�  িশ�াথ� 
হয়েতা উত্পীড়ন বা হয়রািনর িশকার হওয়ার ে�ে� 
েবিশ ঝঁুিক��, কারণ তােদর জািত, বণ �, গােয়র রঙ, 
েদশীয় উত্স, বংশ, ধম �, বয়স, অ�মতা, �জনগত 
তথ�, অিভ�তার ি�িত, ৈববািহক ি�িত, িল�, 
েযৗনতা, েযৗন পিরচয় বা ভাব�কাশ, েযৗন ি�িত, 
গভ�াব�া বা গভ�াব�া সং�া� পিরি�িত, 
আথ �সামা�জক ি�িত, গহৃহীনতা, িশ�াগত ি�িত, 
শারীিরক েচহারা বা অিভভাবকে�র ি�িত বা 
উি�িখত এক (1) বা একািধক ৈবিশ�� থাকা েকােনা 
ব���র সােথ েমলােমশার ফেল েসই উত্পীড়েনর 
পিরি�িত েবিশ কের সৃ�� হে�। 

সাইবার��ািম বা সাইবার উত্পীড়েনর সং�া হল 
এ�ট এমন একরকেমর উত্পীড়ন যা �যু�� বা 
েকােনা ৈবদু�িতন আদান�দান ব�ব�া ব�বহার কের 
করা হয়, যার মেধ� েকােনা তার, েরিডও, 
ইেলকে�াম�াগেন�টক, ফেটা ইেলক�িনক, বা 
ৈবদু�িতন েমল, ই�ারেনট েযাগােযাগ, ইন��া� 

েমেসজ বা অনু�প আদান �দানসহ ফেটা 
অপ�টক�াল িসে�েমর মাধ�েম েকােনা িচ�, 
িসগন�াল, েলখা, ছিব, শ�, েডটা বা েকােনা রকেমর 
তথ� �ানা�িরত করা অ�ভ� �� থাকেলও তার মেধ�ই 
সীিমত নাও থাকেত পাের। সাইবার উত্পীড়েনর 
মেধ� অ�ভ� �� থাকেত পাের (i) ওেয়ব েপজ বা �গ 
ৈতির যােত েস�টর সৃ��কারী অন� েকােনা ব���র 
পিরচয় ধারণ কেরন অথবা (ii) েপা� করা িবষয় বা 
বাত�া েলখক িহসােব িনেজেক অন� েকােনা ব���র 
পিরচেয় চািলেয় েদওয়া, যিদ েসই স�ৃ �জিনস বা 
ভ� েয়া নাম েনওয়া িবষয়�ট উত্পীড়েনর সং�া (i) 
েথেক (v) পয �� দফায় বিণ �ত েয েকােনা শত� ৈতির 
কের। সাইবার��ািমর মেধ� ৈবদু�িতন মাধ�েম 
েকােনা আদান�দান একািধক ব���র কােছ ছিড়েয় 
েদওয়া বা এক বা একািধক ব��� লাভ করেত পােরন 
এমন েকােনা ৈবদু�িতন মাধ�েম েকােনা উপকরণ 
েপা� করা, যিদ িবতরণ বা েপাি�ং উত্পীড়েনর 
সং�ায় থাকা দফা�িলর (i) েথেক (v)-এর েয 
েকােনা পিরি�িত ৈতির কের। 

আ�মণকারী বা অপরাধকারী বলেত েকােনা 
িশ�াথ� �ুল কম�েদর েকােনা সদস�েক েবাঝােনা 
হয়, যার মেধ� িশ�ক, �শাসক, �ুল েসিবকা, 
কােফেটিরয়া, েহফাজতকারী, বাস �াইভার, �ীড়া 
�িশ�ণ, পাঠ�মবিহভূ�ত িবষেয়র উপেদ�া বা 
আধােপশাদার, �ুল ে��ােসবী বা িবে�তা, 
�ঠকাদার অথবা �ুল িডি�ে�র সােথ চ� ��ব� অন� 
েকােনা ব��� অ�ভ� �� থাকেলও তার বাইেরও এমন 
েকউ হেত পােরন িযিন উত্পীড়ন, সাইবার ��ািম 
অথবা �িতিহংসা চিরতাথ � করায় িনেয়া�জত হন। 

শত্�তাপূণ � পিরেবশ বলেত, M.G.L.c. 71, §37O-েত 
েযরকম সং�ািয়ত হেয়েছ, তা হল এমন েকােনা 
পিরি�িত যােত উত্পীড়েনর ফেল �ুেলর পিরেবশ�ট 
এতটাই ভয়, লা�না, উপহাস বা অপমােনর জায়গা 
হেয় দাড়ঁায় যা িশ�াথ�র পড়া�েনার অব�া 
পা�ােনার মত যেথ� গভীর বা ��তর হেয় ওেঠ। 

�িতিহংসা হল েয েকােনাভােব ভয় েদখােনা, 
�িতেশাধ েনওয়া, বা হয়রািন যা উত্পীড়েনর কথা 
জানােনা, উত্পীড়েনর তদ� চলার সময় তথ� �দান 
করা বা উত্পীড়েনর সা�ী থাকা বা উত্পীড়ন 
স�েক� িব�াসেযাগ� তথ� থাকা িশ�াথ�র িব�ে� 
করা হয়। 

কম�র মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ িশ�ক, �শাসক, �ুল 
েসিবকা, কােফেটিরয়া, েহফাজতকারী, বাস �াইভার, 
�ীড়া �িশ�ণ, পাঠ�মবিহভূ�ত িবষেয়র উপেদ�া 
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বা আধােপশাদাররা, তেব তা ছাড়াও অন� েকউ হেত 
পােরন। 

আ�া� বা িশকার বলেত েকােনা িশ�াথ�েক বা 
�া�বয়�েক েবাঝােনা হয় যার িব�ে� উত্পীড়ন, 
সাইবার��ািম বা �িতিহংসা চিরতাথ � করার েচ�া 
চলেছ। 

উত্পীড়ন বহ�  আকার িনেত পাের এবং েয েকােনা 
�ােন ঘটেত পাের। উত্পীড়েনর মেধ� অ�ভ� �� 
থাকেত পাের নাম ধের ডাকা বা হ� মিক েদওয়া; 
েমলােমশা না করা বা কুত্সা রটােনার মাধ�েম 
সামা�জকভােব িব��� কের েতালা; বা েকােনা 
িশ�াথ� অথবা তার স�ি�র উপের আঘাত েহেন 
শারীিরক আ�মণ, তেব উত্পীড়ন এ�িলর বাইের 
অন�ভােবও করা হেত পাের। উত্পীড়ন �ুল 
কমু�িন�টর সব সদস�েদর জন� এক�ট আতে�র 
পিরেবশ ৈতির কের। এ�ট অ�েয়াজনীয় ও 
অিন��ত উে�গও ৈতির করেত পাের যা েকােনা 
িশ�াথ�র �ুেল উপি�ত থাকার, �ুেল িগেয় িকছ�  
েশখার, �ুেলর বারা�ায় হাটঁাচলা করা, �ুেলর 
কােফেটিরয়ায় খাওয়া, �ুেলর উেঠােন বা 
�েমাদমূলক জায়গায় েখলা করার, িবেশষ বা 
পাঠ�ম বিহভূ�ত কায �কলােপ অংশ�হণ করার 
অথবা �ুেল যাতায়াত করার �মতােক িবি�ত কের। 
আরও িবেশষভােব বলেত েগেল, “শত্�তাপূণ � 
পিরেবশ” বলেত এমন েকােনা পিরি�িতেক েবাঝায় 
েযখােন উত্পীড়েনর ফেল �ুেলর পিরেবশ�ট 
এতটাই ভয়, লা�না, উপহাস বা অপমােনর জায়গা 
হেয় দাড়ঁায় যা িশ�াথ�র পড়া�েনার অব�া 
পা�ােনার মত যেথ� গভীর বা ��তর হেয় ওেঠ। 
উত্পীড়নকারী আচরণ�িলেত নজর না িদেল তা 
েথেক কমবয়সীেদর মেধ� মারা�ক �ভাব পড়েত 
পাের, যার মেধ� অবসাদ, �ুল কামাই করা এবং 
উপি�িতর হাের ল��ণীয় �ভাব পড়াও অ�ভ� �� 
রেয়েছ। উত্পীড়নমূলক আচরণ�িলেক ব� করেত 
ব�থ � হেল তা অন� িশ�াথ�েদর কােছ এই বাত�াই 
বহন করেব েয এইরকম েনিতবাচক আচরেণ 
িনেয়া�জত হওয়া অনুেমািদত।  

�ুেল িশ�াথ�েদরেক হয়রািন বা উত্পীড়ন করা 
আইনত িনিষ� এবং CPS তা েকােনামেতই সহ� 
করেব না। এই নীিতর উে�েশ�, “�ুল” মােন হল �ুল, 
�ুেলর মাঠ, �ুল েথেক আসা যাওয়া করার সময় 
এবং �ুেলর �নসর করা অনু�ােন ও ঘটনায়, 
�ুেলর মােঠর সংল� েকােনা স�ি�েত, �ুল 
�নসর করা অথবা �ুল সং�া� কায �কলাপ, 
অনু�ােন, �ুেলর মােঠ েহাক বা অন� েকাথাও েহাক 
এমন ে�া�ােম (েযমন সামা�জক অনু�ান, সফর, 

েখলাধূেলার অনু�ান, অথবা �ুল �নসর করা 
অনু�প ঘটনায় ও অনু�ােন), �ুল বাস�েপ, �ুেলর 
বােস, অথবা �ুল িডি�ে�র বা �ুেলর 
মািলকানাভ� �,ইজারা েদওয়া অথবা ব�বহার করা 
অন� েকােনা গািড়েত, অথবা �ুল িডি�ে�র বা 
�ুেলর মািলকানাভ� �, ইজারা েদওয়া অথবা ব�বহার 
করা অন� েকােনা ইেলক�িনক িডভাইেস বা �যু�� 
ব�বহার কের �ুেল আসা যাওয়ার সময়, এবং �ুল 
সং�া� নয় এমন েকােনা �ােন, অনু�ােন বা 
ে�া�ােম অথবা �ুল িডি�ে� বা �ুেলর 
মািলকানাভ� � নয়,ইজারা েদওয়া অথবা ব�বহায � নয় 
এমন েকােনা �যু��র ব�বহার কের বা ইেলক�িনক 
িডভাইস ব�বহার কের, যিদ উত্পীড়ন�ট আ�া� বা 
সা�ীর পে� �ুলেক এক�ট শত্�তাপূণ � �ােন 
পিরণত কের েতােল, �ুেল আ�া� ব���র বা 
সা�ীর অিধকার ল�ন কের অথবা ব�গতভােব 
এবং ��তরভােব �ুেলর সুশ�ৃল কম �প�িত িবন� 
কের। ে�ট আইেনর সােথ সাযুজ� েমেন, CPS 
শনা� কেরেছ েয িনিদ�� িকছ�  িশ�াথ� হয়েতা 
উত্পীড়ন বা হয়রািনর িশকার হওয়ার পে� েবিশ 
ঝঁুিক��, কারণ তােদর জািত, বণ �, গােয়র রঙ, 
েদশীয় উত্স, বংশ, ধম �, বয়স, অ�মতা, �জনগত 
তথ�, অিভ�তার ি�িত, ৈববািহক ি�িত, িল�, 
েযৗনতা, েযৗন পিরচয় বা ভাব�কাশ, েযৗন ি�িত, 
গভ�াব�া বা গভ�াব�া সং�া� পিরি�িত, 
আথ �সামা�জক ি�িত, গহৃহীনতা, িশ�াগত ি�িত, 
শারীিরক েচহারা বা অিভভাবকে�র ি�িত বা 
উি�িখত এক (1) বা একািধক ৈবিশ�� থাকা েকােনা 
ব���র সােথ েমলােমশার ফেল েসই উত্পীড়েনর 
পিরি�িত েবিশ কের সৃ�� হে�। 

CPS উত্পীড়েনর অিভেযাগ�িলেক ��ে�র সােথ 
েদেখ এবং উত্পীড়েনর অিভেযাগ ও 
েদাষােরাপ�িলেত স�র �িত��য়া েদেব। এছাড়াও, 
উত্পীড়েনর ঘটনা জানােনার জন�, উত্পীড়েনর 
তদ� চলার সময় তথ� েদওয়ার জন�, উত্পীড়েনর 
সা�ী থাকার জন� অথবা ঘটনা�ট িনেয় িব�াসেযাগ� 
তথ� থাকার জন� েকােনা ব���র িব�ে� �িতিহংসা 
চিরতাথ � করা িনিষ�।  

যিদ েকােনা িশ�াথ�, িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী, কম� সদস� বা 
কমু�িন�টর অন�ান� সদস� মেন কেরন েয িশ�াথ��ট 
উত্পীড়ন বা উত্পীড়েনর ঘটনা জানােনার জন�, 
উত্পীড়েনর তদ� চলার সময় তথ� েদওয়ার জন�, 
উত্পীড়েনর সা�ী থাকার জন� অথবা ঘটনা�ট িনেয় 
িব�াসেযাগ� তথ� থাকার জন� �িতিহংসার িশকার 
হে�, তাহেল তােদর উিচত ব�াপার�ট িশ�াথ� েয 
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�ুেল পেড় েসই �ুেলর হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর 
নজের িনেয় আসা। এ�ট েমৗিখকভােব বা 
িলিখতভােব করা েযেত পাের। উত্পীড়েনর 
�িতেবদন এবং/অথবা উত্পীড়েনর কথা জানােনার 
জন� �িতিহংসা েনওয়ার কথা জানােনা, 
উত্পীড়েনর তদ� চলাকালীন তথ��দান করা বা 
সা�ী থাকা বা উত্পীড়েনর ব�াপাের িব�াসেযাগ� 
তথ� থাকার �িতেবদন িশ�াথ� েয �ুেল পেড় 
েসখানকার হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর কােছ 
অ�াতনােমও করা েযেত পাের। অনু�হ কের মেন 
রাখেবন; যাইেহাক �ধু জমা পড়া েকােনা 
অ�াতনামা �িতেবদেনর িভি�েত িক� েকােনা 
িশ�াথ�র িব�ে� শা��মূলক পদে�প েনওয়া যােব 
না। 

সব �ুল কম�েক (যার মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ িশ�ক, 
�শাসক, �ুল েসিবকা, কােফেটিরয়া, েহফাজতকারী, 
বাস �াইভার, �ীড়া �িশ�ণ, পাঠ�মবিহভূ�ত 
িবষেয়র উপেদ�া বা আধােপশাদাররা, তেব তা 
ছাড়াও অন� েকউ হেত পােরন) বািষ �ক িভি�েত 
CPS-এর উত্পীড়ন েরাধকারী নীিত ও উত্পীড়ন 
�িতেরাধ ও হ�ে�েপর পিরক�নার ব�াপাের 
�িশি�ত করা হয়। কম�েদর কত�ব� ও দািয়��িল 
CPS-এর উত্পীড়ন েরাধ ও হ�ে�েপর পিরক�নায় 
পের বিণ �ত রেয়েছ। 

পিরবার�িলর সােথ সহেযািগতা করা 

�াগতকারী �ুল�িল/�ুল �াইেমট েকাঅিড�েনট এবং 
পিরবার সংেযাগ আিধকািরকরা েস�াল অিফস ও হাই 
�ুেলর অধ��/�ধানেদর সােথ িমেল বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর েশখার সুেযাগ 
েদেবন েয কীভােব উত্পীড়ন শনা� করেত হয় এবং 
কীভােব আ�া� ব���, দশ �ক ও উত্পীড়নকারীর 
উপের েস�টর �ভাব পেড়। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদরেক তােঁদর স�ােনর 
�ুেল উত্পীড়নেরাধী পাঠ�ম স�েক�ও জানােনা 
হেব; উত্পীড়ন ও অনলাইন সুর�া এবং 
সাইবার��ািমর গিতশীলতা; উত্পীড়েনর ব�াপাের 
আইিন �ভাব এবং যিদ েকােনা িশ� বা কম� সদস� 
উত্পীড়েন িনেয়া�জত হন তাহেল তার স�াব� 
পিরণাম এবং অিভেযাগ জানােনার ���য়া ও 
ম�াসাচ� েসটস স্ট� েড� েরকড� ের�েলশনস 603 
C.M.R. 23.00, এবং েফডােরল ফ�ািমিল এড� েকশনাল 
রাইটস অ�া� �াইেভিস অ�া� ের�েলশনস, 34 C.F.R. 
খ� 99, যা 603 C.M.R. 49.07-েত বিণ �ত অনুসাের 
েগাপনীয়তার আবিশ�কতা যা বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক উত্পীড়ন অথবা 

�িতিহংসা চিরতাথ � করার ঘটনার �িতেবদন করার 
ব�াপাের হাই �ুেলর অধ��/�ধানেক িনেত হেব। 

হ�ে�প ও �িতেবদেনর আবিশ�কতা 

যাইেহাক এ�ট মেন রাখা ���পণূ � েয সব �ুল 
কম�েদরেক উতপ্ীড়ন বা �িতিহংসা চিরতাথ � 
করার ঘটনা েদখা মা� বা েসই ব�াপাের অবগত 
হওয়ার অিবলে� হাই �ুেলর অধ��/�ধান বা 
�ুেলর মেনানীত ব���র কােছ েসই স�েক� 
জানােত হেব। হাই �ুেলর অধ��/�ধান অথবা 
মেনানীত ব���র কােছ ঘটনার �িতেবদন করা িক� 
কম� সদস�েদর আচরণ িনয়�ণ ও শ�ৃলা সং�া� 
�ুল িডি�ে�র নীিত ও প�িত েমেন ভ� ল আচরেণ 
বা শা��দান করার মত ঘটনায় �িত��য়া েদওয়ার 
�মতা �াস কের না। 

অিভেযাগ�ট পাওয়ার পের হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
িন�িলিখতেদরেক অিবলে� জানােবন: 

• আ�াে�র বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী 

• অিভযু� আ�মণকারীর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী অথবা অিভযু� 
আ�মণকারী �ুল কম�েদর েকােনা সদস� হেল 
অিভযু� আ�মণকারীেক 

• সুর�া ও িনরাপ�া অিফস 

হাই �ুেলর অধ��/�ধান অিভেযাগ�ট পাওয়ার 
পেরই স�র এক�ট তদ� চালােবন। 

হাই �ুেলর অধ��/�ধান হয়েতা �ুল সং�ান 
আিধকািরেকর সােথ পরামশ � করেত পােরন িক� 
িতিন অিভযু� আ�মণকারী বা আ�া� ব���র 
শনা�কারী তথ� ভাগ করেবন না। 

আ�াে�র এবং অিভযু� আ�মণকারীর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক জানােনার সময, 
হাই �ুেলর অধ��/�ধান অবশ�ই ম�াসাচ� েসটস 
স্ট� েড� েরকড� ের�েলশেনর 603 C.M.R. 23.00, 
এবং েফডােরল ফ�ািমিল এড� েকশনাল রাইটস অ�া� 
�াইেভিস অ�া� ের�েলশেনর, 34 C.F.R. খ� 99, 
েগাপনীয়তার আবিশ�কতা�িল েমেন চলেবন যা 
603 C.M.R. 49.07-েত বিণ �ত রেয়েছ। আেরা 
িনিদ��ভােব বলেত েগেল, হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
হয়েতা েকােনা বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর 
কােছ েকােনা আ�া� ব��� বা আ�মণকারীর 
িশ�াথ� নিথ েথেক তথ� �কাশ করেত পারেবন না 
যিদ না েস�ট বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর 
িনেজর স�ান হয়। হাই �ুেলর অধ��/�ধান হয়েতা 
603 C.M.R. 49.06-এর অধীেন �ানীয় আইন 
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বলবত্করণ এেজ��র কােছ উত্পীড়ন অথবা 
�িতিহংসা চিরতাথ � করা হে� িবষয়�ট েকােনা 
িশ�াথ� বা তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর স�িত ছাড়াই 
জানােত পােরন িক� হাই �ুেলর অধ��/�ধানেক 
েসই িবষয়�ট এমনভােব �ানীয় আইন বলবত্করণ 
এেজ��েক জানােত হেব যােত আ�া� ব���, সা�ী 
িশ�াথ� ও আ�মণকারীর েগাপনীয়তা েসই 
পিরি�িতেত যতটা স�ব ততটাই র�া করা যায়। 
এছাড়াও, যিদ আ�মণকারী �ুলকম�েদর েকােনা 
সদস� হন, তাহেল হাই �ুেলর অধ��/�ধান যথাযথ 
শা��মূলক ব�ব�া িনেত পােরন, যা কাজ 
সমাি�করণ পয �� গড়ােত পাের। এছাড়াও, হাই 
�ুেলর অধ��/�ধান িনধ �ারণ কের থােকন েয 
িশ�াথ�র বা অন� েকােনা ব���র �া�� বা সুর�ার 
আস� ও ��তর ঝঁুিক রেয়েছ, তাহেল হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান হয়েতা �া�� বা সুর�ার 
আপত্কালীন পিরি�িতেত আইন বলবত্করণ 
আিধকািরকেদর সােথ যথাযথ পে�র কােছ েকােনা 
আ�া� ব��� বা আ�মণকারী স�েক� 
িশ�াথ�েদর নিথভ� � তথ� �কাশ করেত পােরন যিদ 
েসই তথ��টর �ান 603 C.M.R. 23.07(4)(e) এবং 34 
C.F.R. 99.13(a)(10) এবং 99.36-েত �দ� অনুসাের 
িশ�াথ� বা অন� ব���েদর �া�� এবং সুর�া র�ােথ � 
�েয়াজনীয় হয়। এই পরবত� পিরি�িতেত, তথ� 
�কােশর ব�াপার�ট আপত্কালীন পিরি�িতর েময়াদ 
চলাকালীনই সীিমত থােক, এবং হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান তথ� �কােশর ব�াপার ও কারণ�িল 
অবশ�ই নিথভ� � কের রাখেবন েয কারণ�িলর 
জন� হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর মেন হেয়েছ েয 
�া�� সুর�া সং�া� আপত্কালীন ি�িত িবদ�মান 
রেয়েছ। 

হাই �ুেলর অধ��/�ধান সব প�েক CPS-এর 
অৈবষম�তার নীিত এবং েযৗন হয়রািনর িনেষধা�া 
ও উত্পীড়ন েরাধকারী নীিতর এক�ট কের �িতিলিপ 
েদেবন, এই প��িলর মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ 
অিভেযাগকারী ব���, আ�া� িশ�াথ�, আ�া� 
িশ�াথ�র বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী, 
অিভযু� আ�মণকারী, এবং যিদ অিভযু� 
আ�মণকারীও েকােনা িশ�াথ� হেয় থােক তাহেল 
তার বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী। 

উত্পীড়ন এবং/অথবা �িতিহংসা চিরতাথ � করার 
ঘটনার �িতেবদন েয �ুেল িশ�াথ� পেড় েসই হাই 
�ুেলর অধ��/�ধােনর কােছ অ�াতনােমও করা 
েযেত পাের। যাইেহাক, অনু�হ কের মেন রাখেবন 
েয অ�াতনামা �িতেবদন েপেল তার িভি�েত িক� 

েকােনা িশ�াথ�র িব�ে� শা��মূলক ব�ব�া েনওয়া 
েযেত পাের না। 

অিভেযােগর তদ� 

যখন CPS উত্পীড়েনর তদ� চলার সময় তথ� 
�দান করার জন� বা উত্পীড়ন সং�া� 
িব�াসেযাগ� তথ� থাকার জন� অথবা উত্পীড়েনর 
সা�ী থাকার জন� উত্পীড়ন বা উত্পীড়েনর ঘটনা 
জানােনার জন� �িতিহংসা চিরতাথ � করা হে� বেল 
অিভেযাগ পায়, CPS তখন স�র েসই িবষয়�ট িনেয় 
ন�ায� ও �তু তদ� করেব। তদ��ট এমনভােব করা 
হেব যােত েসই পিরি�িতর অধীেন যতটা স�ব 
ততটা েগাপনীয়তা বজায় রাখা যায় এবং েয ব��� 
উত্পীড়েনর তদ� চলার সময় তথ� �দান করার 
জন� বা উত্পীড়ন সং�া� িব�াসেযাগ� তথ� 
থাকার জন� অথবা উত্পীড়েনর সা�ী থাকার জন� 
উত্পীড়ন বা উত্পীড়েনর ঘটনা জানােনার জন� 
�িতিহংসা চিরতাথ � করা হে� বেল অিভেযাগ 
কেরিছেলন তােক পরবত� উত্পীড়ন অথবা 
�িতিহংসা েথেক র�া করা যায়। 

তদে�র মেধ� িশ�াথ�, বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর, কম� সদস� বা 
অিভেযাগ দািখল করা কমু�িন�টর েকােনা সদেস�র, 
উত্পীড়ন বা �িতিহংসা চিরতাথ � করায় আ�া� 
িশ�াথ�, উত্পীড়ন বা �িতিহংসার কাজ�ট করার 
অিভেযাগ উেঠেছ এমন িশ�াথ�(েদর) বা কম� 
সদেস�র(েদর), েয েকােনা অিভযু� ঘটনার সা�ী বা 
�ুল িবভাগ কতৃ�ক িনধ �ািরত অন�ান� ব���েদর 
সা�াত্কার অ�ভ� �� থাকেত পাের। উত্পীড়ন 
অথবা �িতিহংসা চিরতাথ � করার কাজ�ট সিত�ই 
ঘেটেছ এ�ট িনধ �ারণ করার পের, হাই �ুেলর 
�ধান/অধ�� স�র আ�াে�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক এবং 
আ�মণকারীেক ও আ�মণকারী িশ�াথ� হেয় 
থাকেল তার বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক 
িবষয়�ট এবং েস�টেত �িত��য়াদােনর ���য়া�িল 
স�েক� জানােবন। এমনও পিরি�িতর সৃ�� হেত 
পাের, যােত হাই �ুেলর অধ��/�ধান বা মেনানীত 
ব��� েকােনা তদ� চালােনার আেগ বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ েযাগােযাগ 
করেত পােরন। িব�ি��ট 603 C.M.R. 49.00-এ 
�দ� ে�েটর িনয়মকানুন অনুসাের করা হেব। 
আ�াে�র এবং অিভযু� আ�মণকারীর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক জানােনার সময, 
হাই �ুেলর অধ��/�ধান অবশ�ই ম�াসাচ� েসটস 
স্ট� েড� েরকড� ের�েলশেনর 603 C.M.R. 23.00, 
এবং েফডােরল ফ�ািমিল এড� েকশনাল রাইটস অ�া� 
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�াইেভিস অ�া� ের�েলশেনর, 34 C.F.R. খ� 99, 
েগাপনীয়তার আবিশ�কতা�িল েমেন চলেবন যা 
603 C.M.R. 49.07-েত বিণ �ত রেয়েছ।আেরা 
িনিদ��ভােব বলেত েগেল, হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
হয়েতা েকােনা বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর 
কােছ েকােনা আ�া� ব��� বা আ�মণকারীর 
িশ�াথ� নিথ েথেক তথ� �কাশ করেত পারেবন না 
যিদ না েস�ট বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর 
িনেজর স�ান হয়। হাই �ুেলর অধ��/�ধান হয়েতা 
603 C.M.R. 49.06-এর অধীেন �ানীয় আইন 
বলবত্করণ এেজ��র কােছ উত্পীড়ন অথবা 
�িতিহংসা চিরতাথ � করা হে� িবষয়�ট েকােনা 
িশ�াথ� বা তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর স�িত ছাড়াই 
জানােত পােরন িক� হাই �ুেলর অধ��/�ধানেক 
েসই িবষয়�ট এমনভােব �ানীয় আইন বলবত্করণ 
এেজ��েক জানােত হেব যােত আ�া� ব���, সা�ী 
িশ�াথ� ও আ�মণকারীর েগাপনীয়তা েসই 
পিরি�িতেত যতটা স�ব ততটাই র�া করা যায়। 
এছাড়াও, হাই �ুেলর অধ��/�ধান িনধ �ারণ কের 
থােকন েয িশ�াথ�র বা অন� েকােনা ব���র �া�� 
বা সুর�ার আস� ও ��তর ঝঁুিক রেয়েছ, তাহেল 
হাই �ুেলর অধ��/�ধান হয়েতা �া�� বা সরু�ার 
আপত্কালীন পিরি�িতেত আইন বলবত্করণ 
আিধকািরকেদর সােথ যথাযথ পে�র কােছ েকােনা 
আ�া� ব��� বা আ�মণকারী স�েক� 
িশ�াথ�েদর নিথভ� � তথ� �কাশ করেত পােরন যিদ 
েসই তথ��টর �ান 603 C.M.R. 23.07(4)(e) এবং 34 
C.F.R. 99.13(a)(10) এবং 99.36-েত �দ� অনুসাের 
িশ�াথ� বা অন� ব���েদর �া�� এবং সুর�া র�ােথ � 
�েয়াজনীয় হয়। এই পরবত� পিরি�িতেত, তথ� 
�কােশর ব�াপার�ট আপত্কালীন পিরি�িতর েময়াদ 
চলাকালীনই সীিমত থােক, এবং হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান তথ� �কােশর ব�াপার ও কারণ�িল 
অবশ�ই নিথভ� � কের রাখেবন েয কারণ�িলর 
জন� হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর মেন হেয়েছ েয 
�া�� সুর�া সং�া� আপত্কালীন ি�িত িবদ�মান 
রেয়েছ। এছাড়াও, ে�ট আইেনর সােথ সাযুজ� 
েরেখ, আ�াে�র(েদর) বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক তদে�র ফলাফল 
স�েক� জানােনা হেব এবং যিদ িনধ �ািরত হেয় যায় 
েয উত্পীড়ন বা �িতিহংসা চিরতাথ � করা হেয়েছ 
তাহেল তা পরবত� ে�ে� েরাধ করার জন� কী কী 
করা হে� তাও জানােত হেব। 

তার সােথ, ে�ট আইন ও CPS এবং েকমি�জ 
পুিলশ িবভােগর মেধ� হওয়া েমেমারা�ােমর 

সমেঝাতার শত�াবলী েমেন, যিদ িনধ �ািরত হয় েয 
উত্পীড়ন বা �িতিহংসা চিরতাথ � করার কাজ সিত�ই 
ঘেটেছ, তাহেল হাই �ুেলর অধ��/�ধান, সরু�া ও 
িনরাপ�া অিধকত�ার সােথ িমেল: 

• যিদ হাই �ুেলর অধ��/�ধান বা মেনানীত ব���র 
এমন মেন করার যু�� থােক েয আ�মণকারীর 
িব�ে� অপরােধর অিভেযাগ আেরাপ করা েযেত 
পাের বা যিদ এরকম িনধ �ািরত হয় েয আ�া� 
িশ�াথ� বা ব���র �া�� অথবা সুর�ার ঝঁুিক 
আস� ও ��তর, তাহেল িতিন �ুল সং�ান 
আিধকািরকেক জানােবন। 

• অিধকার ও দািয়ে�র পু��কার সােথ স�িত েরেখ 
যেথািচত শা��মূলক ব�ব�া েনেবন।  

• যিদ আ�মণকারী(রা) েকােনা িশ�াথ� হয় তাহেল 
আ�মণকারীর বাবা-
মা/পিরচয �াকারী/অিভভাবকেক অথবা 
আ�মণকারী েকােনা কম� সদস� হেল তােঁক 
জানােবন 

• আ�াে�র(েদর) বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক জানােবন, এবং 
ে�ট ও েফডােরল আইেন যতটা স�িতপূণ � হয় 
ততটা স�িত েরেখ তােঁদরেক পরবত� উত্পীড়ন 
অথবা �িতিহংসা চিরতাথ � করার ঘটনা েরাধ করার 
পদে�েপর ব�াপােরও জানােবন। 

এছাড়াও, যিদ উত্পীড়ন অথবা �িতিহংসা চিরতাথ � 
করার ঘটনায় একািধক �ুল িডি��, চাট�ার �ুল, 
েবসরকারী �ুল, অনুেমািদত �াইেভট েড অথবা 
আবািসক �ুল বা সহেযািগতামূলক �ুেলর িশ�াথ�রা 
িনেয়া�জত থােক, তাহেল েয �ুল িডি�� অথবা �ুল 
�থম উত্পীড়ন অথবা �িতিহংসা চিরতাথ � করার 
খবর পােব, েসই �ুল বা �ুল িডি�� ে�ট ও 
েফডােরল আইেনর সােথ সাযুজ� েরেখ স�র অন� 
�ুল বা �ুল িডি�ে�র যথাযথ �শাসকেক খবর 
েদেব যােত উভেয়ই যথাযথ পদে�প িনেত পাের। 

এমনিক তদ� েশষ হওয়ার পেরও যিদ উত্পীড়ন 
অথবা �িতিহংসা চিরতাথ � করার খবর পাওয়া যায়, 
এবং যিদ হাই �ুেলর অধ��/�ধান বা মেনানীত 
ব���র এমন মেন করার যু�� থােক েয 
আ�মণকারীর িব�ে� অপরােধর অিভেযাগ 
আেরাপ করা েযেত পাের, তাহেল অধ�� সরু�া ও 
িনরাপ�া অিধকত�ার সােথ িমেল �ানীয় আইন 
বলবত্করণ িবভাগেক খবর েদেবন। 603 C.M.R. 
49.00-র আবিশ�কতা এবং CPS ও েকমি�জ পুিলশ 
িবভােগর মেধ� থাকা সমেঝাতার েমেমারা�ােমর 
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শত�াবলী েমেন িব�ি��ট জারী করা হেব। এছাড়াও, 
যিদ উত্পীড়ন অথবা �িতিহংসা চিরতাথ � করার 
ঘটনা�ট �ুেলর মােঠ ঘেট থােক এবং তােত 21 
বছেরর কমবয়সী এমন েকােনা �া�ন িশ�াথ� 
িনেয়া�জত থােক েয আর েকােনা �ানীয় �ুল 
িডি�ে� নিথভ� � েনই, তাহেল চাট�ার �ুল, 
েবসরকারী �ুল, অনুেমািদত �াইেভট েড অথবা 
আবািসক �ুল বা সহেযািগতামূলক �ুল, �ুল 
িডি�� অথবা উত্পীড়ন অথবা �িতিহংসা চিরতাথ � 
করার ঘটনার খবর পাওয়া �ুল�ট ে�ট ও েফডােরল 
আইন এবং িনয়মনীিত েমেন �ানীয় আইন 
বলবত্করণ িবভােগর সােথ েযাগােযাগ করেব। 
িনধ �ারণ�ট করার সময় হাই �ুেলর �ধান/অধ�� 
পিরক�না�টর সােথ ধারাবািহক থাকেবন, �েযাজ� 
�ুল িডি�ে� নীিত ও প�িত এবং CPS ও েকমি�জ 
পুিলশ িবভােগর মেধ� থাকা সমেঝাতার 
েমেমারা�ােমর শত�াবলী অনুসরণ করেবন, �ুল 
সং�ান আিধকািরক ও এমন অন�ান� ব���েদর 
সােথ পরামশ � করেবন যােঁক হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান উপযু� বেল মেন কেরন। 

শা��মূলক পদে�প/উতপ্ীড়েন �িত��য়া 
েদওয়া 

শা��দােনর ে�ে� েকমি�জ পাবিলক �ুেলর 
ল��ই হল  
এমন এক�ট পিরেবশ ৈতির করা যােত  
িশ�াথ�রা েশেখ েয কীভােব সদস�রা এেক অপেরর 
�িত করেল পুেরা সমােজর  
েয �িত�ট হয় তা কীভােব েমরামত করেত হয়। যিদ 
িনধ �ািরত হয় েয উত্পীড়ন বা অন�ান� ভ� ল আচরণ 
ঘেটেছ, তাহেল CPS েসই পিরি�িতেত যেথাপযু� 
পদে�প েনেব। েয শা��মলূক পদে�প�ট েনওয়া 
হেব েস�ট �ুল কমু�িন�টেত করা �িত েমরামত 
করার �েয়াজনীয়তায় ভারসাম� আনেব, সােথ 
যথাযথ আচরণ করেতও েশখােব। েযরকম যথাযথ 
েসরকম পুন��ামূলক পিরকাঠােমা ব�বহার কের 
হাই �ুেলর অধ��/�ধান অথবা মেনানীত ব��� 
েকােনা িশ�াথ�েক উত্পীড়ন বা �িতেশােধর হাত 
েথেক র�া করার জন� উপযু� েকৗশল অবল�ন 
করেবন েয িশ�াথ��ট উত্পীড়ন বা �িতিহংসার 
কথা জািনেয়েছ, উত্পীড়েনর তদ� চলার সময় 
তথ� �দান কেরেছ বা যার কােছ উত্পীড়ন ও 
�িতিহংসা সং�া� িব�াসেযাগ� তথ� আেছ অথবা 
েয উত্পীড়ন বা �িতিহংসা চিরতাথ � করার সা�ী 
েথেকেছ। 

উত্পীড়ন বা �িতিহংসার অিভেযাগ�ট িনেয় স�ূণ � 
তদ� করার আেগ, হাই �ুেলর অধ��/�ধান বা 

মেনানীত ব��� আ�া� ব���র সুর�ার েবাধ 
িফিরেয় আনার �েয়াজনীয়তা মূল�ায়ন করেত 
এবং/অথবা আ�া�েক স�াব� পরবত� 
ঘটনা�েমর হাত েথেক বাচঁােত যথাযথ পদে�প 
েনেবন। সুর�া বাড়ােনার জন� েদয় �িত��য়ার 
মেধ� িন�িলিখত�িল অ�ভ� �� রেয়েছ, যিদও তার 
বাইেরও অন� িকছ�  হেত পাের; ে�ণীকে�, 
মধ�া�েভাজেনর সময় বা বােস আেগ েথেক বসার 
�ান িনিদ�� কের েদওয়া; এমন েকােনা কম� 
সদস�েক দািয়� েদওয়া িযিন আ�া� ব���র জন� 
“িনরাপদ ব���” িহসােব কাজ করেবন; এবং 
আ�মণকারীর সচূী বদেল আ�া� ব���েক 
হােতনােত পাওয়ার ধাচঁ বদেল েদওয়া। হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান তদ� চলাকালীন এবং তার পের 
�েয়াজনমত সুর�া বািড়েয় েতালার জন� অিতির� 
পদে�প �হণ করেবন। 

যথাযথ আচরণ েশখােনার জন� িবিভ� িবক� 
রেয়েছ: েযমন ব���গতকৃত দ�তা গেড় েতালার 
েসশন; পুন��ারমূলক চচ�া গেড় েতালা ও তার 
ব�বহার; �ুল কাউে�লর এবং অন�ান� যথাযথ 
�ুলকম�েদর সােথ পরামশ � কের �ত� েকােনা 
িশ�াথ� বা িশ�াথ�র েগা��েক �াসি�ক িশ�ামূলক 
কায �কলাপ �দান করা; িশ�াথ�েদরেক ল�� পূরণ 
করেত সাহায� করার জন� সামা�জক স��য় 
উপায়�িল বুঝেত সাহায� কেত িবিভন্ রকম 
িশ�ামূলক ও িশ�াবিহভূ�ত ইিতবাচক প�া আেরাপ 
করা; বািড়েত উত্পীড়ন েরাধ ও সামা�জক দ�তা 
গেড় েতালার কায �কলাপ বলবত্ করার জন� 
অিভভাবেকর সহায়তা আনেত বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর সােথ ৈবঠক করা; 
িবেশষ সামা�জক দ�তা গেড় েতালার উপের েজার 
িদেত আচরণগত পিরক�না অবল�ন করা। 

েযসব িশ�াথ�েক উত্পীড়েন িনেয়া�জত হেত েদখা 
যােব তােদর জন� গহৃীত পদে�েপর মেধ� আরও 
অ�ভ� �� থােক আ�মণকারীর আচরণ উ�ত 
করেত �ুল কম�র সােথ িমেল কাজ করা; িশ�াথ� ও 
িশ�াথ�র পিরবােরর উপযু� সদেস�র জন� 
কাউে�িলং, সহায়ক পিরেষবা ও অন�ান� �াণকারী 
হ�ে�প; িশ�াথ�র িব�ে� শা��মূলক ব�ব�া যা 
আদালেতর অংশ�হণ পয �� গড়ােত পাের; বা �ুল 
সং�া� শা�� যা অিধকার ও দািয়ে�র পু��কার 
সােথ সাম�স� েমেন করা হেব এবং যা �িগতকরণ, 
বিহ�রণ এবং/অথবা আদালেতর িনেয়াজেন গড়ােত 
পাের। েযসব কম�রা উত্পীড়েন িনযু� বেল েদখা 
যােব তােঁদর িব�ে� শা��মূলক পদে�প েনওয়া 
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হেব যা কাজ সমাি�করণ এবং/অথবা আদালেতর 
অংশ�হণ পয �� গড়ােত পাের। 

েযসব িশ�াথ� ও েযসব কম�রা উত্পীড়েন িনযু� 
বেল েদখা যােব তােঁদর �িতিহংসা চিরতাথ � করার 
িনেষধা�ার ব�াপাের জানােনা হেব এবং এ�টও 
জানােনা হেব েয �িতিহংসার ঘটনার জন� 
শা��মূলক পদে�প েনওয়া হেব। 

েযখােন িনধ �ািরত হেব েয ভ� ল আচরণ ঘেটেছ, 
েসখােন CPS েসই আচরণ�ট দরূ করার জন� স�র 
ব�ব�া েনেব এবং �েয়াজন মত সংেশাধনমূলক 
পদে�প �হণ করেব, যার মেধ� অপরাধকারীর 
আচরণ সংেশাধেনর জন� �ুল কম�র সােথ িমেল 
কাজ করা, েযখােন যথাযথ েসখােন কাউে�িলং বা 
অন�ান� �িতকারমূলক পিরেষবা এবং/অথবা 
শা��মূলক ব�ব�ার বে�াবে�র ��াব করা এবং 
দরকার হেল �িগতকরণ, বিহ�রণ এবং/অথবা 
আদালেতর িনেয়াজনও অ�ভ� �� থাকেত পাের। তার 
সােথ, ে�ট আইেনর সােথ সাম�স� েরেখ, যিদ 
িনধ �ািরত হয় েয উত্পীড়ন বা �িতিহংসা চিরতাথ � 
করার ঘটনা ঘেটেছ, তাহেল হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান সরু�া ও িনরাপ�া অিধকত�ার সােথ 
িমেল (i) যিদ হাই �ুেলর অধ��/�ধান মেন কেরন 
েয আ�ণকারী িব�ে� অপরােধর অিভেযাগ 
আেরাপ করা েযেত পাের তাহেল �ানীয় আইন 
বলবত্কারীেদরেক জানােনা; (ii) যথাযথ শা��মূলক 
ব�ব�া েনওয়া; (iii) বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক আ�মণকারীর 
ব�াপাের জানােনা; and (iv) িশকার/আ�া� ব���র 
বাবা-মা/অিভভাবকেক জানােনা এবং ে�ট ও 
েফডােরল আইেন যতটা স�িতপূণ �, ততটা মা�ায় 
িগেয় তােঁদরেক উত্পীড়ন বা �িতিহংসার পরবত� 
পদে�প আটকােনার মত পদে�প িনেত বলা। 
এছাড়াও যিদ িনধ �ািরত হয় েয েকােনা িশ�াথ� 
�াতসাের উত্পীড়েনর িমথ�া অিভেযাগ কেরেছ বা 
�িতিহংসা চিরতাথ � কেরেছ, তাহেল েস অিধকার ও 
দািয়ে�র পু��কা িবধান�িল েমেন শা��র েকােপ 
পড়েব, যার মেধ� �িগত করা, বিহ�ার এবং/অথবা 
আদালেতর অংশ�হণও ঘটেত পাের। 

আ�া� এবং অন�েদর জন� সুর�া বািড়েয় েতালা 

উত্পীড়েনর িশকার হওয়া িশ�াথ�র মেধ� সুর�ার 
এক�ট আ�াস িফিরেয় আনেত এবং আ�া� 
িশ�াথ�র সুর�ার �েয়াজনীয়তা মূল�ায়ন করেত, 
িশ�াথ�, তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী, 
এবং যথাযথ �ুল কম�েদর (েযমন, হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান, সহকারী অধ��, িশ�াথ�েদর ডীন, 

সুর�া িবেশষ� এবং/অথবা �ুেলর সং�ান 
আিধকািরক) সােথ এক�ট ৈবঠক করা হেব। এই 
ৈবঠক�টর উে�শ� হল িশ�াথ�র জন�, ও েকােনা 
সমস�া হেল িশ�াথ� েয কম�র কােছ জানােব তােঁদর 
সুর�া পিরক�না ও বা�বািয়ত করা িনেয় 
আেলাচনা করা। CPS যথাযথ বুঝেল, িশ�াথ� এবং 
িশ�াথ�র পিরবােরর েযাগ� সদেস�র সােথ 
কাউে�িলং, সহায়ক পিরেষবা বা অন�ান� 
উপশমকারী হ�ে�প করার ��াবও িদেত পাের। 

িস�া� েনওয়া এবং �িতকারমূলক এবং/অথবা 
শা��মূলক পদে�প �হেণর আেদশ েদওয়ার 
যু���াহ� সমেয়র মেধ�, হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
অথবা মেনানীত ব��� আ�াে�র সােথ েযাগােযাগ 
কের �ঠক করেবন েয িনিষ� আচরণ আবার ঘেটেছ 
িকনা এবং অিতির� সহায়তার দরকার আেছ িকনা। 
যিদ তাই হয়, তাহেল হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
অথবা মেনানীত ব��� যথাযথ �ুল কম�র সােথ 
কাজ কের অিবলে� েস�িল আেরাপ করেবন। 

যিদ েকােনা �িতেরােধর আেদশ েদওয়া হেয় থােক, 
তাহেল ৈবঠক�ট করার এক�ট উে�শ� হেব 
�িতেরােধর আেদেশর �ভাব�িল পয �ােলাচনা করা 
এবং যিদ �িতেরােধর আেদশ ল�ন করা হেয় 
থােক তাহেল �িতেবদেনর প�িত�িল খিতেয় 
েদখা। যিদ �িতেরােধর আেদশ�ট অন� েকােনা 
িশ�াথ� বা েকােনা কম �চারীর িব�ে� েদওয়া হেয় 
থােক, তাহেল �িতেরােধর আেদশ ও তার �ভাব, 
আেদশ ল�েনর �ত�াশা ও পিরণাম িনেয় 
পয �ােলাচনা করার জন� েসই ব���র সােথ এক�ট 
পথৃক ৈবঠক করেত হেব। 

িমথ�া অিভেযাগ/�িতিহংসা চিরতাথ � করা 

যিদ িনধ �ািরত হয় েয েকােনা িশ�াথ� �াতসাের 
উত্পীড়ন িনেয় িমথ�া অিভেযাগ কেরেছ বা 
�িতিহংসা চিরতাথ � কেরেছ, তাহেল তারা অিধকার ও 
দািয়ে�র পু��কার িবধান�িল অনুসাের শা�� পােব। 

আইেনর অধীেন িশ�াথ�েদর ি�িত যাইেহাক না েকন 
সব িশ�াথ�েদরেক একই সুর�া �দান করা হেব। 

�ুল-িনভ�র কায �কলাপ পয �ােলাচনা 

যিদ উত্পীড়ন স�েক� অিভেযাগকারী ব���, 
উত্পীড়েনর িশকার এবং/অথবা েকােনা 
উত্পীড়েনর িশকার অথবা আ�া� ব���র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীহাই �ুেলর 
অধ��/�ধােনর সােথ সত্ িব�ােস িবিধবিহভূ�তভােব 
আলাপআেলাচনা কের তােঁদর সমস�া েমটােত না 
পােরন, তাহেল সুপািরে�ে�� বা িচফ অপাের�টং 
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অিফসােরর কােছ এক�ট িলিখত অিভেযাগ দািখল 
করা েযেত পাের। িলিখত অিভেযাগ�টেত সমস�া�ট 
এবং বা�ব তথ��িলর এক�ট সংি�� বয়ান ও েয 
�াণ চাওয়া হেয়েছ তা েলখা থাকেব।  

িলিখত অিভেযাগ�ট পাওয়ার পর েথেক সাত িদেনর 
(7) মেধ�, সুপািরে�ে�� বা মেনানীত ব��� 
সমস�া�িল আেলাচনা করার জন� ৈবঠেকর সময় ও 
তািরখ �ঠক কের এক�ট িব�ি�র িচ�ঠ পাঠােবন। 
উত্পীড়ন বা অন� েকােনা ভ� ল আচরেণর ঘটনা 
যােত আর না ঘেট তা িন��ত করার জন� ৈবঠক�টর 
পের সুপািরে�ে�� বা মেনানীত ব��� িনধ �ারণ 
করেবন েয উত্পীড়ন বা অন�ান� ভ� ল আচরণ 
ঘেটেছ িকনা, েসই তািরখ পয �� স�ঠক িক 
�িতকােরর পথ েনওয়া হেয়েছ, এবং অিতির� 
সহায়ক ব�ব�ার েনওয়ার দরকার আেছ িকনা। এই 
িবষয়�িল এবং সমস�া�িল েমটােনার জন� �ুল 
িডি�ে�র তরফ েথেক েনওয়া হেব এমন েকােনা 
অিতির� পদে�পসহ এক�ট িচ�ঠ ৈবঠেকর 
পাচঁিদন (5) পের ছাড়া হেব।  

যিদ উত্পীড়ন স�েক� অিভেযাগকারী ব���, 
উত্পীড়েনর িশকার এবং/অথবা েকােনা 
উত্পীড়েনর িশকার অথবা আ�া� ব���র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীসুপািরে�ে�� অথবা 
মেনানীত ব���র সােথ ৈবঠক করার পেরও তােঁদর 
সমস�া ও অিভেযাগ েমটােত না পােরন, তাহেল 
পয �ােলাচনার এক�ট অনুেরাধ �ুল কিম�টর কােছ 
জমা েদওয়া েযেত পাের। �ুল কিম�ট তােদর িনজ� 
িবেবচনায় �নািন বসােত পাের, অিতির� �মাণ 
েজাগাড় করেত পাের এবং �ুল েলেভেল আিব�ৃত 
িবষয় ও ��াবনা�িল পয �ােলাচনা করার সােথ সােথ 
সুপািরে�ে�� অথবা মেনানীত ব���র পয �ােলাচনা 
ৈবঠেকর আিব�ৃত িবষয় ও ��াবনা�িল খিতেয় 
েদখেত পাের। পয �ােলাচনা েশষ হওয়ার পাচঁিদেনর 
(5) মেধ�, �ুল কিম�ট এক�ট িলিখত িস�া� জারী 
করেব েয�ট সুপািরে�ে�ে�র আিব�ৃত িবষয় ও 
��াবনা�িলেক িন��ত, বািতল বা অন�থায় 
সংেশাধন করেব, যার মেধ� উেঠ আসা সমস�া�িলর 
েমাকািবলা করার জন� �ুল িডি�� যিদ েকােনা 
অিতির� পদে�প েনয়, তাহেল তা কী হেব তাও 
অ�ভ� �� থাকেব।  

অন�ান� অিভেযাগ ���য়াও উপলভ� রেয়েছ 

মেন রাখা �েয়াজন েয এই িবভােগ এই অিধকার ও 
দািয়ে�র পু��কায় বিণ �ত ব�ব�া�িল, এবং 
উত্পীড়ন েরাধী নীিত ও উত্পীড়ন �িতেরাধ এবং 
হ�ে�েপর পিরক�না েকােনা িশ�াথ�েক জািত, 

গােয়র রঙ, বণ �, জাতীয় উত্স, বংশ, ধম �, বয়স, 
�িতব�কতা, �জনগত তথ�, অিভ�তা, ৈববািহক 
ি�িত, িল�, িল� পিরচয়, েযৗন �বিৃ�, গভ�াব�া বা 
গভ�াব�া স�িক�ত েরােগর িভি�েত হওয়া ৈবষম� বা 
হয়রািনর িব�ে� েতালা অিভেযােগর সমাধান 
চাওয়ার জন� CPS-এর ৈবষম� েরাধকারী নীিত ও 
েযৗন িন�হ েরােধর নীিতেত বিণ �েত অিভেযাগ 
���য়া ব�বহার করা েথেক আটকােত পারেব না। 

এ�টও মেন রাখা �েয়াজন েয এই িবভােগর 
বে�াব��িল েকােনা িশ�াথ�েক অিধকার ও 
দািয়ে�র পু��কায় থাকা িবভাগ 23.0-েত বিণ �ত 
অিভেযােগর ���য়া ব�বহার করা েথেক িবরত কের 
না েয�িল ব�বহার কের অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কায় বিণ �ত িশ�াথ� অিধকার েথেক ব��ত 
হওয়া স�েক� েয েকােনা অিভেযােগর সমাধান 
চাওয়া যায়। 

অন�ান� আইেনর সােথ স�� 

েফডােরল এবং ে�ট আইেনর সােথ ও �ুল 
িডি�ে�র িনয়ম নীিত�িলর সােথ ধারাবািহকতা 
বজায় েরেখ, জািত, গােয়র রঙ, বণ �, জাতীয় উত্স, 
বংশ, ধম �, বয়স, �িতব�কতা, �জনগত তথ�, 
অিভ�তা, ৈববািহক ি�িত, িল�, িল� পিরচয়, েযৗন 
�বিৃ�, গভ�াব�া বা গভ�াব�া স�িক�ত েরােগর 
িভি�েত েকােনা মফ�ল বা েকােনা শহেরর েকােনা 
সরকারী �ুেল ভিত� হওয়া েথেক অথবা এইরকম 
সরকারী �ুেল েকােনা পাঠ��েমর সুিবধা ও উপকার 
লাভ করা েথেক আটকােনার জন� কােরার সােথ 
ৈবষম�মূলক আচরণ করা হেব না।  

এই িবভােগ বা অিধকার ও দািয়ে�র পু��কায় বা 
উত্পীড়ন েরাধী নীিত এবং উত্পীড়ন �িতেরাধ ও 
হ�ে�েপর পিরক�নায় থাকা েকােনা িকছ� ই েকােনা 
�ুল অথবা �ুল িডি��েক �ানীয়, ে�ট বা 
েফডােরল আইন অথবা �ুল িডি�ে�র নীিতভ� � 
আইিন সংরি�ত ে�ণীর সদস� েকােনা ব���র 
িব�ে� হওয়া ৈবষম� বা হয়রািন েরাধ করার 
পদে�প েনওয়া েথেক আটকােত পারেব না। তার 
সােথ, এই িবভােগ বা অিধকার ও দািয়ে�র পু��কায় 
বা উত্পীড়ন েরাধী নীিত এবং উত্পীড়ন �িতেরাধ ও 
হ�ে�েপর পিরক�নায় থাকা েকােনা িকছ� ই 
M.G.L.c. 71, িবভাগ 37H, 37H ½ এবং 37H ¾, 
অন�ান� �েযাজ� আইন, বা �ানীয় �ুল বা �ুল 
িডি�ে�র নীিত অধীেন িহং�, �িতকর বা 
সংহিতনাশক আচরণ �খেত শা��মূলক পদে�প 
েনওয়া েথেক �ুেলর বা �ুল িডি�ে�র কতৃ�প�েক 
আটকােনার জন� পিরকি�ত বা উ��� নয়, তা েসই 
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আচরণ�ট অিধকার ও দািয়ে�র পু��কার এই 
িবভােগ বা উত্পীড়ন েরাধী নীিত এবং উত্পীড়ন 
�িতেরাধ ও হ�ে�েপর পিরক�নায় অ�ভ� �� 
থাকুক বা নাই থাকুক। 

28. িকেশার-িকেশারীেদর মেধ� েড�টং 
সং�া� িহংসা �খেত নীিত 
CPS এমন িশ�ামূলক পিরেবশ �দােন দায়ব� 
যােত েড�টং সং�া� িহংসা সহ� করা হেব না। এই 
আদেশ �র সােথ ধারাবািহকতা রাখার জন�ই, CPS 
েড�টং সং�া� িহংসামু� পিরেবশ গেড় ত� লেত 
ব�পিরকর। �ঠক েসভােবই, CPS িকেশার-
িকেশারীেদর মেধ� েড�টংেয়র িহংসা িনেয় সেচতনতা 
বাড়ােত চায় এবং েযসব আ�া� ব��� ও িশ�রা 
এইরকম িহংসার সা�ী হয় তােদর �েয়াজনীয়তায় 
সাড়া েদওয়ার ে�ে�ও সাহায� করেত চায়। 

েয েকােনা পিরি�িতেতই িকেশার-িকেশারীেদর মেধ� 
েড�টংেয়র িহংসা েবআইিন এবং �ুেলর পিরেবেশর 
িকেশার-িকেশারীেদর মেধ� েড�টংেয়র িহংসা েতা 
েকােনামেতই সহ� করা হেব না। এছাড়াও, িকেশার-
িকেশারীেদর মেধ� েড�টংেয়র িহংসার ব�াপাের 
জািনেয়েছন বা েসই ব�াপাের তদে� সহায়তা 
কেরেছন এমন েকােনা ব���র িব�ে� �িতেশাধ 
েনওয়া সহ� করা হেব না। িকেশার-িকেশারীেদর 
মেধ� েড�টংেয়র িহংসার খবর ও অিভেযাগ েপেল 
CPS স�র তােত সাড়া েদেব এবং েযখােন দরকার 
েসখােন শা��মূলক পদে�প েনওয়াসহ 
সংেশাধনমূলক ব�ব�াও �হণ করা হেব। 

এই নীিতেত েয সং�া�িল ব�বহার করা হেয়েছ 
েস�িল নীেচ েদওয়া হল: 

গাহ��� সিহংসতা/আ�ঃপার�িরক িহংসা: গাহ��� 
সিহংসতা হল একধরেনর জবরদ��মূলক আচরণ 
যােত একজন স�ী অপরজনেক হ� মিক �দশ �ন বা 
বা�িবকভােব িবিভ� রকম েকৗশেলর মাধ�েম 
িনয়�েণর েচ�া কেরন, যার মেধ� িন�িলিখত�িলর 
েয েকােনা এক�ট বা সবক�ট অ�ভ� �� থাকেত পাের: 
শারীিরক, েযৗন, েমৗিখক, আিথ �ক, মানিসক িন�হ 
এবং/অথবা �যু��র ব�বহার (েযমন, সাইবার 
��ািম)। 

গাহ��� সিহংসতা েগা��, সং�ৃিত বা ে��াপট 
িনিব �েশষ পুেরা েদেশর �েত�ক সমাজেক �ভািবত 
কের। সব বয়স, সব উপাজ�ন �র, ধম �, েযৗন 
ি�িতিবন�াস, িল�, িল� পিরচয় এবং িশ�া�েরর 
মানুষই গাহ��� সিহংসতার িশকার হেয় থােকন। 

িকেশার-িকেশারীেদর মেধ� েড�টংেয়র িহংসা: 
েড�টংেয়র িহংসা হল এক ধরেনর অিত 
িনয়�ণমূলক আচরণ যা েকউ তােদর পু�ষ ব�ু বা 
বা�বীেদর ে�ে� ব�বহার কের থােক। েড�টংেয়র 
িহংসা বহ�  আকার িনেত পাের, যার মেধ� 
মানিসক/আেবগজনক িদক েথেক িন�হ করা, 
শারীিরক িন�হ, েযৗন িন�হ এবং/অথবা �যু��র 
মাধ�েমও িন�হ করা (েযমন, সাইবার ��ািম) হেত 
পাের। এমনিক আসেল েকােনারকম শারীিরক িন�হ 
না করা হেলও েকউ েড�টংেয়র িহংসার িশকার হেত 
পাের। এ�ট হালকা েড�টংেয়র পিরি�িতেত ও গ�ীর, 
দীঘ �েময়াদী স�েক�ও ঘটেত পাের। 

িশ� সা�ী/গাহ��� সিহংসতার �কাশ: িহংসার সা�ী 
হওয়া েকােনা িশ�র জীবন, ব�ৃ� ও িবকােশর �িত�ট 
পেদ পেদ িব� ঘটােত পাের। িহংসার �কােশর মেধ� 
অ�ভ� �� রেয়েছ িন�হ হেত েদখা বা েশানা, িন�েহর 
�ভাব�িল ল�� করা (তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর েচাটআঘাত অথবা 
ভা�া আসবাবপ� ইত�ািদর মাধ�েম, ইত�ািদ) 
এবং/অথবা বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর 
উপের হওয়া িন�হমূলক আচরণ েঠকােত িগেয় 
আহত/জখম হওয়া। 

পািরবািরক িহংসা: পািরবািরক িহংসা হল আরও 
বড়মােপর সং�া, যার মেধ� িশ� িন�হ, বড়েদর 
িন�হ, এবং পািরবািরক সদেস�র মেধ� অন�ান� 
িহংসার কাজ অ�ভ� �� থােক। 

আ�া�/জীিবত/�ত�া� ব���: এমন ব���েদর 
জন� ব�ব�ত আেরক নাম িযিন �ত�া�, িনগহৃীত 
বা হ� মিক েদওয়ার মাধ�েম উত্পীিড়ত হেয়েছন, তা 
েসখােন আসেল শারীিরক িন�হ েহাক বা নাই েহাক। 

িন�হকারী/অপরাধকারী/আঘাতকারী: এমন 
ব���েদর জন� ব�ব�ত আেরক নাম িযিন িন�হ ও 
�িত কেরন, তা েস বা�েব শারীিরক িন�হ করা 
েহাক বা নাই েহাক। 

তার সােথ, এরকম আচরেণর মেধ� হয়রািন, এক 
ধরেনর ৈবষম�ও অ�ভ� �� থাকেত পাের, যা 
েফডােরল ও ে�ট আইেন িনিষ�; এবং এইরকম 
আচরণ সাইবার ��ািমসহ উত্পীড়ন িদেয়ও হেত 
পাের, যা ে�ট আইেন িনিষ�। এইরকম আচরণ 
CPS-এর অৈবষম�মূলক নীিত ও েযৗন িন�েহর 
িব�ে� িনেষধা�া, িহংসােরাধী নীিত ও 
উত্পীড়নেরাধী নীিতেতও িনিষ�। 

সতক�তার ল�ণ শনা� করা 
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িন�েহর আচরণ�িলর ল�েণর মেধ� কী কী 
অ�ভ� �� থাকেত পাের: যিদ তােদর স�ী অন� 
কােরার সােথ কথা বেল তাহেল সিত�ই ঈষ �াি�ত 
অনুভব করা, অপরজন কী করেব তা �ঠক কের 
েদওয়ার েচ�া, অস�িত বহ� দরূ পয �� েটেন িনেয় 
যাওয়া, ধারাবািহকভােব স�ক� েভে� েদওয়ার 
হ� মিক েদওয়া, মুেখ কথা বলার সময় েমজাজ হািরেয় 
েফলা, অপরেক িনেজর সমস�ার জন� েদাষ েদওয়া, 
শারীিরক ও মানিসকভােব তােদর স�ীেদর আঘাত 
করা, বা সাইবার��ািমর কায �কলাপ। 

িনপীড়েনর ল�ণ�িলর মেধ� অ�ভ� �� থাকেত 
পাের: বারংবার এমন কারেণর জন� পিরক�না 
বািতল করা যা �ঠক মেন না হয়, সব �দাই তােদর স�ী 
েরেগ যাওয়ার ভেয় থােক, তােদর কােছ ���পূণ � 
িবষয়�িল িনেয় আর না এেগােনা, শারীিরক িন�েহর 
ল�ণ েদখােনা, েযমন কালিশেট বা কাটা, েস� 
করেত বাধ� করা বা েযৗন ব�র মত মেন হওয়া, 
এমন স�ী থাকা েয তােদরেক সবসময়ই ফাকঁা চায়, 
পিরবার ও ব�ুেদর েথেক িব��� হেয় পড়া, অথবা 
সাইবার ��ািমর িশকার হওয়া। 

িকেশার-িকেশারীেদর মেধ� েড�টং সং�া� 
িহংসার খবর জানােনার ���য়া 

েযসব িশ�াথ�রা মেন কের েয তারা িকেশার-
িকেশারীেদর মেধ� েড�টং সং�া� িহংসার িশকার 
হেয়েছ, বা তােদর এইরকম েড�টং িহংসার িশকার 
হওয়ার িবপদ আেছ, বা েকােনা ব���রর উপের 
বাধার আেদশ আেরািপত থােক, তাহেল তারা 
িবষয়�ট িন�িলিখত ব���েদর মেধ� েয কাউেক 
জানােত পাের: (1) হাই �ুেলর অধ��/�ধান, (2) 
সহকারী অধ��, (3) ডীন, (4) িশ�ক, বা (5) �ুল 
েসিবকা। 

েয ব��� খবর�ট পােবন তােঁক অবশ�ই অিবলে� 
হাই �ুেলর অধ��/�ধানেক জানােত হেব। 

তার সােথ, যিদ েকােনা কম �চারী �ুেলর স�ি�র 
মেধ� বা �ুল সং�া� েকােনা ঘটনায় িকেশার-
িকেশারীেদর মেধ� েড�টং সং�া� িহংসা হেত 
েদেখন, তাহেল িতিন অবশ�ই হাই �ুেলর 
�ধান/অধ��েক জানােবন। 

হাই �ুেলর �ধান/অধ�� অবশ�ই িন�িলিখত 
িবষয়�িল করেবন: (1) আ�াে�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক জানােবন (2) সুর�া 
ও িনরাপ�ার অিফেস জানােবন। 

হাই �ুেলর �ধান/অধ�� অবশ�ই িশ�াথ� ও/বা 
িশ�াথ�র বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর কােছ 

CPS-এর অৈবষম�মূলক নীিত এবং েযৗনিন�েহর 
িব�ে� িনেষধা�া�টর উে�খ করেবন যােত 
ঘেরায়াভােব সমস�ার সমাধান এবং আনু�ািনক 
অিভেযাগ দােয়েরর প�িত ও CPS-এর 
উত্পীড়নেরাধী নীিত েদওয়া আেছ, এবং অনুেরাধ 
করা হেল িতিন েস�টর �িতিলিপও েদেবন। 

িকেশার-িকেশারীেদর মেধ� েড�টং সং�া� িহংসার 
খবর েপেল, তা েস�ট �ুেল বা �ুেলর বাইের, �ুেল 
যাতায়ােতর পেথ বা �ুল সং�া� েকান অনু�ােন, 
অথবা �ুেলর মেধ� বা �ুেল যাতায়ােতর পেথ �ুেলর 
স�ি� েথেক দেূর থাকার আেদশ ল�ন কেরই 
করা েহাক, CPS অিভেযাগ ওঠা কাে�র ব�াপাের 
স�র যথাযথ কতৃ�প�েক জানােব। এইরকম েয 
েকােনা ঘটনার িরেপাট� এমনভােব করেত হেব যােত 
তা উ� পিরি�িতেত যতটা স�ব েগাপনীয়তা বজায় 
েরেখ করা হয়। 

িকেশার-িকেশারীেদর মেধ� েড�টং সং�া� িহংসার 
ে�ে� তৃতীয় পে�র তরফ েথেক পাওয়া তথ� 
��ে�র সােথই িবচার করা হয়। �ুল কম�েদর মেধ� 
েকােনা যথাযথ �িশি�ত সদস�েক িশ�াথ�র কােছ 
িগেয় িক ঘেটেছ ও স�াব� সমস�া�িলর ব�াপাের 
জানেত ��াব েদওয়া হে�। যিদ িন�েহর কথা 
�ীকার করা হয়, তাহেল এক�ট “সুর�া পিরক�না” 
িনেয় কাজ করা উিচত, সােথ কাউে�িলং, সহায়তা 
েগা��, এবং পুিলশ/আদালেতর সহায়তা চাওয়ার 
পরামশ � েদওয়াও অ�ভ� �� রেয়েছ। 

এছাড়াও, েয িন�হ ও অবেহলার িশকার বেল সে�হ 
করা হে� তার জন� �ুল কম�রা অবশ�ই সব 
িবিধব� �িতেবদেনর বাধ�বাধকতা�িল েমেন 
চলেবন (51A �িতেবদন)। 51A অিভেযাগ দােয়েরর 
���য়া�ট অবশ�ই CPS-এর িশ� িন�হ এবং 
অবেহলা �িতেবদেনর িনেদ�িশকা�িল েমেনই করা 
উিচত, যার মেধ� েয িন�হ ও অবেহলার িশকার বেল 
সে�হ করা হে� তার হাই �ুেলর অধ��/�ধানেক 
জানােনাও অ�ভ� �� রেয়েছ। এছাড়াও �ুল কম�রা 
সব অপরােধর খবর পুিলশেক েদওয়ার কথা মেন 
রাখেবন। কম�েদর উিচত হাই �ুেলর 
অধ��/�ধানেক খবর েদওয়া, যারঁা সুর�া ও 
িনরাপ�া অিধকত�ােক জানােবন, এবং িযিন আবার 
পুিলশেক িবষয়�টর খবর েদেবন। এইরকম েয 
েকােনা ঘটনার িরেপাট� এমনভােব করেত হেব যােত 
তা উ� পিরি�িতেত যতটা স�ব েগাপনীয়তা বজায় 
েরেখ করা হয়। 

যখন �ুলেক এক�ট বাধার আেদশ েদওয়া 
হেয়েছ তখন কী কী করণীয় 
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যখন েকােনা িশ�াথ� েকােনা ব���র িব�ে� বাধার 
বা িবরত থাকার আেদশ িনেয় আেস এবং তার 
�িতিলিপ �ুলেক েদয়, তখন হাই �ুেলর 
�ধান/অধ�� কম �চারী বা িশ�াথ� এবং িশ�াথ�র 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর সােথ এক�ট 
ৈবঠেক বেস বাধার আেদশ ও তার �ভাব�িলর 
িবষেয় আেলাচনা করেবন। আ�া� ব���র 
�েয়াজনীয়তা ও সমস�া�িলর িদেক দৃ�� িদেত 
এক�ট “সুর�া পিরক�না” বানােত হেব, তার মেধ� 
এমনিকছ�  কম�ও অ�ভ� �� থাকেবন যােঁদর কােছ 
িশ�াথ� বা কম �চারী �ুেল বা �ুল-সং�া� েকােনা 
অনু�ােন থাকাকালীন দরকার পড়েল বা সমস�া 
েদখা িদেল বা বাধার আেদশ লি�ত হেত েদখেলই 
জানােত পাের। যিদ বাধার আেদশ�ট �ুল কমু�িন�টর 
অন� েকােনা সদেস�র িব�ে� আনা হেয় থােক, 
তাহেল েসই ব���েক িনেয় এক�ট পথৃক ৈবঠক কের 
বাধার আেদশ ও তার জ�টলতা, �ত�াশা ও আেদশ 
ল�েনর পিরণাম স�েক� আেলাচনা করেত হেব।  
“সুর�া পিরক�না�ট” এমনভােব করেত হেব যােত 
তা উ� পিরি�িতেত যতটা স�ব েগাপনীয়তা বজায় 
েরেখ করা হয়। 

শা��মূলক পদে�প 

যিদ িনধ �ািরত হয় েয ভ� ল আচরণ ঘেটেছ, তাহেল 
CPS েসই পিরি�িতেত যথােযাগ� পদে�প �হণ 
করেব। এইরকম পদে�েপর মেধ� কাউে�িলং 
এবং/অথবা শ�ৃিলত করার েচ�া েথেক �� কের 
�ুল েথেক �িগত রাখা বা বিহ�ারও অ�ভ� �� 
থাকেত পাের। 

অন�ান� �িতকার 

�ুেল বা �ুেলর বাইের, �ুেল যাতায়ােতর পেথ বা �ুল 
সং�া� েকান অনু�ােন ঘটা িকেশার-িকেশারীেদর 
েড�টং িহংসার খবর উ� প�িত েমেন জানােনার 
পেরও যিদ েকােনা িশ�াথ� মেন কের েয তারা �ুেল 
বা �ুেলর বাইের, �ুেল যাতায়ােতর পেথ বা �ুল 
সং�া� েকান অনু�ােন েড�টং িহংসার িশকার 
হে�, তাহেল তারা হয় CPS-এর অৈবষম�মূলক 
নীিত ও েযৗন িন�েহর িব�ে� িনেষধা�া 
এবং/অথবা উত্পীড়নেরাধী নীিতেত বিণ �ত প�িত 
অনুসাের হয়রািন এবং/অথবা উত্পীড়েনর 
ঘটনা�টর এক�ট অিভেযাগ দােয়র করেত পাের। 
এছাড়াও, েযসব িশ�াথ�রা মেন কের েয �ুল 
�া�েণর বাইের এবং/অথবা �ুল না চলাকালীন তারা 
িকেশার-িকেশারীেদর মেধ� েড�টং িহংসার িশকার 
হেয়েছ তারা ঘটনা�ট পুিলেশর কােছ জানােত পাের। 

েযসব িশ�াথ�রা মেন কের েয তারা িবপদ�হ� 
তারা েকােনা ব���েক তােদর উপের শারীিরক ব�থা, 
বা েচাট বা ব�থা অথবা েচােটর হ� মিক েদওয়া েথেক 
�খেত �ানীয় আদালত েথেক বাধার আেদশও 
আনেত পাের। 

 

শা��দােনর কায �ধারা  
(যথাযথ ���য়া) 
শা��দােনর কায �ধারা�িল অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কায় বিণ �ত রেয়েছ। এই ���য়া�িলর এক�ট 
সারসংে�প নীেচ েদওয়া হল: 

29. �িগতােদশ 
এ�ট CPS-এর নীিত েয চূড়া� শা��দােনর ব�ব�া না 
িনেয়ই িশ�াথ�েদরেক আচরণমূলক সমস�ার 
সমাধােন সাহায� করেত �িত�ট �েচ�া িদেত হেব। 
�িগতােদশ েশষ অবল�ন িহসােবই ��ািবত। ততটা 
পয ��, হাই �ুেলর অধ��/�ধানেক বা মেনানীত 
ব���েক উপলভ� অন�ান� যথাযথ হ�ে�েপর 
প�িত ও শা��মূলক ব�ব�া�িল িনেয় েচ�া করেত 
উত্সািহত করা হে� যােত �িগতােদশ েঘাষণার 
আেগ েকােনা িশ�াথ�র মেধ� সুিশ�া ও সুঅভ�ােসর 
বীজ বপণ করা যায়। যাইেহাক, েযসব ে�ে� 
িশ�াথ�র আচরণ �ুেলর সংহিত নাশ করার পে� 
যেথ�, বা তােদর িনেজেদর অথবা অন�েদর আঘাত 
করেছ, অথবা তারা কমনওেয়লথ অফ 
ম�াসাচ� েসটেসর আইেন িনিষ� েকােনা কায �কলােপ 
জিড়েয় পড়েছ, তখন �িগতােদশ জারী করেতই 
হেব। 

িশ�াথ�র �িগতােদশ�ট হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
অথবা মেনানীত ব���েকই স�� করেত হেব। যিদ 
পিরি�িত �শিমত করার বা সহনীয় করার েচ�া করা 
হয় তাহেল �িগতােদেশর িস�া� েনওয়ার আেগ তা 
িবেবচনা কের েদখা হেব। আরও তেথ�র জন� 
অিধকার ও দািয়ে�র পু��কা�ট েদখুন। 

হাই �ুেলর অধ��/�ধান েকােনা িশ�াথ�েক এক 
েথেক দশিদন পয �� �ুল েথেক বাইের থাকার 
�িগতােদশ িদেত পােরন যিদ েসই িশ�াথ� �ুল 
ভবেন, �ুল মােঠ, �ুেল যাতায়ােতর পেথ, বা �ুল 
অনুেমািদত েয েকােনা কায �কলােপ �ুেল অথবা 
�ুেলর বাইের �ুেলর েকােনা িনয়ম ল�ন কের। 
েকােনা ঘটনার তী�তার উপের িনভ�র কের, যিদ 
েদখা যায় েয েকােনা িশ�াথ� অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কায় বিণ �ত আচরণিবিধ ল�ন করেছ বা 
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�ুলিভি�ক িনয়মকানুন�িল ল�ন করেছ তাহেল 
তােক এক েথেক দশিদন পয �� �ুেলর বাইের �িগত 
রাখা হেত পাের। েয আচরণ�িল �িগতােদেশ �প 
িনেত পাের েস�িলর মেধ� িন�িলিখত�িল অ�ভ� �� 
থাকেলও �ধু তার মেধ�ই সীিমত নাও থাকেত পাের: 

•  িহংসা, বল, জবরদ��, হ� মিক, ভীিত�দশ �ন বা 
অন�ান� ত� লনীয় আচরেণর ব�বহার কের থাকেল; 

•  �ুল ভবেন বা �ুেলর েকােনা স�ি�েত আ�ন 
ধিরেয় থাকেল; 

•  আ�ন লাগেল েয েসই �ােন েকােনা 
আপত্কালীন ��ান েনই েস�ট েজেন�েন �ুেলর 
অ�ালাম � বাজােল; 

•  অ� রাখা হেয়েছ বা অ� রাখেল; 

•  িনয়�ণেযাগ� পদাথ � বা মদ রাখেল বা তার েনশায় 
আ�� হেয় থাকেল; 

•  েকােনা ��তর অপরােধ দ��ত হেয়েছ এবং 
িনধ �ািরত হেয়েছ েয �ুেল তােদর উপি�িত বজায় 
থাকেল তা �ুেলর সাধারণ ম�েলর পে� 
হািনকারক �ভাব েডেক আনেব; 

•  �ুেলর বা িশ�ামূলক েকােনা অনু�ােন বা �ুেলর 
স�ি�েত সংঘ�টত েকােনা ৈবধ ৈবঠক চলার 
সময় অনু�ান�ট চলা বা িমিলত হওয়ায় 
শারীিরকভােব বাধা েদওয়া অথবা েদওয়ার েচ�া 
করা। 

•  ব���গত স�ি�র �িত কেরেছ বা চ� ির কেরেছ 
অথবা �ুেল থাকাকালীন চ� ির যাওয়া ব���গত 
স�ি� খুেঁজ পাওয়া েগেছ; 

•  �ুেলর স�ি� �িত করার কারণ হেয়েছ বা �িত 
করার েচ�া কেরেছ, �ুেলর স�ি� চ� ির কেরেছ বা 
চ� িরর েচ�া কেরেছ; 

•  ই�াপূব �ক েকােনা িশ�াথ�র শারীিরক েচাটআঘাত 
সৃ�� কেরেছ বা করার েচ�া কেরেছ; 

•  েকােনা �ুলকম� তােঁদর পদময �াদার সামেথ �� 
ৈবধভােব কাজ করেত িগেয় েয িনেদ�শ�িল েদন 
েস�িল েমেন চলেত ব�থ � হওয়া যার ফল��প 
অন�ান� িশ�াথ�েদর িশ�ায় েকােনা সংহিতনাশক 
�ভাব পেড়েছ; 

•  হ� মিক, হয়রািন বা জবরদ�� অথবা সংহিতনাশক 
আচরণ ব�বহার কের েকােনা �ুলকম� অথবা 
িশ�াথ�েক বাধা িদেয়েছ বা বল অথবা িহংসার 
�েয়াগসহ বা ছাড়া �ুল কায �কলােপ বাধা িদেয়েছ; 

•  এমন েকােনা কােজ িনেয়া�জত হওয়া যা 
কমনওেয়লথ অফ ম�াসাচ� েসটেসর আইেন িনিষ� 
যা েথেক �ুেলর কায �কলােপ িব� ঘেট; 

•  এমন েকােনা কাজ বারবার করা বা েকােনা 
উত্পাত সৃ�� করা যােক �াতসাের ও ই�াপূব �ক 
অিধকার ও দািয়ে�র পু��কায় েদওয়া িনয়মকানুন 
ও দািয়� ল�ন বেলই গণ� করা হেব; 

•  এমন েকােনা কায �কলােপ িনেয়া�জত হেয়েছ যা 
শারীিরক অত�াচােরর উপর িনেষধা�া জারী করা 
ম�াসাচ� েসটস আইন�টেক ল�ন কেরেছ (G.L. 
c.269, Sections 17-19);  

•  �ুেলর �া�েণ বা �ুল �া�েণর িভতের বা বাইের 
েকােনা �ুেলর কায �কলােপ েকােনা ব���েক 
হ� মিক েদওয়া, হয়রান করা বা ভয় েদখােনা; 

•  M.G.L. c. 71, িবভাগ 37H এবং/অথবা 37H ½ 
ল�ন করার কােজ িনেয়া�জত হওয়া; এবং/অথবা 

•  অন�ান� �ুলিভি�ক িনয়মকানুন ল�ন করা 
অথবা অিধকার ও দািয়ে�র পু��কায় থাকা 
আচরণ ল�েন িনেয়া�জত হওয়া। 

�িগতােদশ চলার সময়, েকােনা িশ�াথ� �ুেলর 
আেশপােশ থাকেত পারেব না এবং �ুেলর েকােনা 
অনু�ান ও কায �কলােপও অংশ�হণ করারও েযাগ� 
থাকেব না। এই শত��িল েমেন চলেত না পারেল হাই 
�ুেলর অধ��/�ধান �িগতােদেশর েময়াদ বািড়েয় 
িদেত পােরন। 

30. বিহ�রণ 
এ�ট CPS-এর নীিতর মেধ�ই পেড় েয এমন এক�ট 
সুরি�ত পিরেবশ গেড় েতালা যােত িশ�াথ�রা সব 
ে�া�ােম অংশ�হণ করেত পাের এবং িশখেত 
পাের। 

দুভ�াগ�বশতঃ, যিদ েকােনা িশ�াথ�র আচরণ 
অন�ান� িশ�াথ� বা �ুল িবভােগর কম�েদর কােছ 
�া�� ও সুর�ার ঝঁুিক বহন কের, তাহেল হয়েতা 
েসই িশ�াথ�েক বিহ�ার করাটা জ�রী হেয় পড়েত 
পাের। 

ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইন, অধ�ায় 71, িবভাগ 
37H-এর অধীেন, হাই �ুেলর অধ��/�ধান েকােনা 
িশ�াথ�েক িবপ�নক অ� রাখার জন�, 
িনয়�ণকারী পদাথ � রাখার জন�, এবং/অথবা েকােনা 
কম� সদস�েক আ�মণ করার জন� বিহ�ার করেত 
পােরন বা �িগতােদশ িদেত পােরন। 
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ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইন, অধ�ায় 71, িবভাগ 
37H ½-এর অধীেন, হাই �ুেলর অধ��/�ধান 
অিনিদ��কােলর জন� ��তর অপরােধ অিভযু� 
েকােনা িশ�াথ�েক অিনিদ��কােলর জন� �িগতােদশ 
িদেত পােরন, এবং ��তর অপরােধ অিভযু� 
েকােনা িশ�াথ�েক বিহ�ার করেত পােরন যিদ েদখা 
যায় েয েসই িশ�াথ�র �ুেল উপি�িত বজায় রােখ তা 
�ুেলর সাধারণ ম�েলর পে� হািনকারক হেব। 

বিহ�ার আেবদেনর ���য়া:যিদ �নািনর পের 
হাই �ুেলর �ধান/অধ�� িশ�াথ��টেক M.G.L. c. 
37H-এর অধীেন েকােনা ল�েনর জন� 
িশ�াথ��টেক বিহ�ােরর িস�া� েনন, তাহেল 
িশ�াথ�র হােত আেবদন�টর ব�াপাের 
সুপািরে�ে��েক জানােনার জন� �নািনর তািরখ 
েথেক দশিদন পয �� সময় থােক। আেবদেনর 
িবষয়ব��ট �ধুমা� িশ�াথ� এই িবভােগর েকােনা 
িবধান ল�ন কেরেছ িকনা তার বা�িবক িনধ �ারেণর 
মেধ�ই সীিমত থাকেব না। যিদ �নািনর পের হাই 
�ুেলর �ধান/অধ�� িশ�াথ��টেক M.G.L. c. অধ�ায় 
71 িবভাগ 37H ½-এর ল�েনর জন� 
অিনিদ��কােলর জন� বিহ�ার বা �িগত রাখার 
িস�া� েনন, তাহেল িশ�াথ�র হােত আেবদন�টর 
ব�াপাের সুপািরে�ে��েক জানােনার জন� 
�নািনর তািরখ েথেক পাচঁিদন পয �� সময় থােক। 
েকােনা আেবদেনর ব�াপাের িস�াে� উপনীত না 
হওয়া পয �� িশ�াথ��ট �ুেলর বাইেরই থাকেব। 
সুপািরে�ে�� বা মেনানীত ব���র সামেন 
�নািনর সময় আইিন উপেদশ চাওয়ার অিধকার 
িশ�াথ�র আেছ। সুপািরে�ে�� বা মেনানীত ব��� 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক আেবদেনর 
িস�াে�র ব�াপাের িলিখতভােব জানােবন। আরও 
তেথ�র জন� অিধকার ও দািয়ে�র পু��কা�ট েদখুন। 

31. িশ�াথ�েদর ত�ািশ এবং 
�জ�াসাবাদ 

�ুল িনরাপ�া কম�েদর প� েথেক িশ�াথ�েদর 
ত�ািশ এবং �জ�াসাবােদর ে�ে� েকমি�জ �ুল 
কিম�টর নীিত�িল হল িন�িলিখত: 

K-8 ে�ড েলেভল: হাই �ুেলর অধ��/�ধান, 
সহকারী অধ��, বা মেনানীত ব��� অবশ�ই �ুল 
িনরাপ�া কম� অথবা �ুল-বিহভূ�ত কম�েদর তরফ 
েথেক িশ�াথ�েদর �জ�াসাবাদ ও ত�ািশ করা 
অনুেমাদন করেবন। 

9-12 ে�ড েলেভল: হাই �ুেলর অধ��/�ধান, 
সহকারী অধ��, বা মেনানীত ব��� অবশ�ই �ুল 

িনরাপ�া কম�র প� েথেক িশ�াথ�েদর ত�ািশ 
অনুেমাদন করেবন। 

সব ে�ড েলেভল (K-12): হাই �ুেলর অধ��/�ধান, 
সহকারী অধ��, ডীন বা মেনানীত ব���, েযখােন 
যু���াহ�ভােব স�ব, েসখােন অনুেরাধ করেত 
পােরন েয েকান িনরাপ�া কম�েক �ুেল এবং/অথবা 
�ু� িশ�া �িত�ােন পাঠােনা হেব। 

K-8 ে�ড েলেভল: �ুল িনরাপ�া কম� অথবা �ুল-
বিহভূ�ত কম�েদর তরফ েথেক িশ�াথ�েদর 
�জ�াসাবাদ ও ত�ািশ করার সমেয় হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান, সহকারী অধ��, অথবা মেনানীত 
ব���েক অবশ�ই উপি�ত থাকেত হেব। 

9-12 ে�ড েলেভল: �ুল িনরাপ�া কম� অথবা �ুল-
বিহভূ�ত কম�েদর তরফ েথেক িশ�াথ�েদর 
�জ�াসাবাদ ও ত�ািশ করার সমেয় অধ��, 
সহকারী অধ��, অথবা মেনানীত ব���েক অবশ�ই 
উপি�ত থাকেত হেব। 

K-8 ে�ড েলেভল: িশ�াথ�র সমিল� িবিশ� েকােনা 
ব���েক, েযখােন স�ব েসখােন অবশ�ই �ুল 
িনরাপ�া কম� �জ�াসাবাদ চলার সময় িশ�াথ�র 
সােথ উপি�ত থাকেত হেব। িশ�াথ�র সমিল� 
িবিশ� েকােনা ব���েকই �ুল িনরাপ�া কম�র তরফ 
েথেক সব ত�ািশর কাজ স�াদন করেত হেব। 

9-12 ে�ড েলেভল: িশ�াথ�র সমিল� িবিশ� 
েকােনা ব���েকই �ুল িনরাপ�া কম�র তরফ েথেক 
সব ত�ািশর কাজ স�াদন করেত হেব। 

K-8 ে�ড েলেভল: �ুল িনরাপ�া কম�রা েকােনা 
িশ�াথ�েক �জ�াসাবাদ করার আেগ হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান, সহকারী অধ�� বা মেনানীত ব��� 
অবশ�ই বাবা-মা বা অিভভাবকেক জানােবন। যিদ 
আগাম েনা�টশ িদেয়ও কাজ না হয়, তাহেল বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক তার পের যত শী� 
স�ব অবগত করা হেব, এবং একই িদেন এক�ট 
িচ�ঠ পাঠােনা হেব।  

9-12 ে�ড েলেভল: �ুেলর িনরাপ�া কম�রা ত�ািশ 
চালােনার পের অধ��, সহকারী অধ��, ডীন বা 
মেনানীত ব��� অবশ�ই অিবলে� বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক জানােবন। তারপের, 
েসই একই িদেন এক�ট িচ�ঠও পাঠােনা হেব। 

K-8 ে�ড েলেভল: �ুল িনরাপ�া কম�রা েকােনা 
িশ�াথ�েক �জ�াসাবাদ করার আেগ হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান, সহকারী অধ�� বা মেনানীত ব��� 
অবশ�ই বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক অথবা 
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আপত্কালীন েযাগােযােগর ব���েক জানােবন। যিদ 
আগাম েনা�টশ জারী করা সফল না হয় তাহেল 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক যত শী� স�ব 
জানােনা হেব এবং একই িদেন এক�ট িচ�ঠও 
পাঠােনা হেব। 

িবঃ�ঃ: আপত্কালীন েযাগােযােগর স�ূ বলেত 
েবাঝায় বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী কতৃ�ক 
মেনানীত এমন েকােনা ব��� িযিন শা��মূলক 
ব�াপােরর ঘটনা�িলেত সাড়া িদেত পারেবন, যার 
মেধ� �জ�াসাবাদ বা ত�ািশও অ�ভ� �� রেয়েছ। 
�েত�ক িশ�াবেষ � বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক �জ�াসাবাদ বা 
ত�ািশর মত শা��মূলক ব�াপার�িলর জন� 
একজন আপত্কালীন েযাগােযােগর ব���েক 
মেনানীত করেত বলা হয়, েয ব��� বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর অনুেমািদত মা�া 
পয �� িগেয় বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর হেয় 
�জ�াসাবাদ বা ত�ািশর মত শা��মূলক 
িবষয়�িলেত �িত��য়া িদেত পারেবন। 

সব ে�ড েলেভল (K-12): �ুল িনরাপ�াকম�েদর 
ত�ািশ বা সা�াত্কার েনওয়ার আেগ হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান, �শাসক বা মেনানীত ব��� অবশ�ই 
িশ�াথ�েদরেক তােদর অিধকার স�েক� অবগত 
করেবন। 

9-12 ে�ড েলেভল: যখন �ুেলর িনরাপ�া কম�রা 
েকােনা িশ�াথ�েক �জ�াসাবাদ করেব তখন বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক জানােনা 
�েয়াজনীয় নয়। 

�ুেলর িনরাপ�া কম� সুপািরে�ে�ে�র আগাম 
অনুেমাদন ছাড়া �ত� তদ� �� করেব না। 

িবঃ�ঃ: �ত� তদ� বলেত েবাঝায় িশ�াথ�, 
িশ�কিশি�কা এবং/অথবা কম�েদর �িত চলেত 
থাকা েকােনা ��তর ঝঁুিকর তদ�, েয ঝঁুিক�ট 
েকােনা িব��� ঘটনার ফল��প ঘেটিন। তদ��টেত 
অবশ�ই এক বা একািধক �ুল অথবা িডি�ে�র 
CRLS অ�ভ� �� থাকেব। 

32. িশ�াথ�েদর অিভেযাগ 
জানােনার ���য়া 
যখন িশ�াথ� বা বাবা-মা/অিভভাবক মেন কেরন েয 
অিধকার ও দািয়ে�র পু��কায় বিণ �ত িশ�াথ�েদর 
অিধকার�িল �ুল িবভােগর েকােনা কম �চারী কতৃ�ক 
লি�ত হে�, এবং সদুপােয় েসই পিরি�িত�টর 
েকােনা সমাধান করা যাে� না, তখন িশ�াথ� বা 

বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী সুপািরে�ে�ে�র 
কােছ এক�ট িলিখত অিভেযাগ দােয়র করেত 
পােরন। িলিখত অিভেযাগ�টর মেধ� েযন অবশ�ই 
অিভেযাগ, েয িবেশষ অিধকার�ট খািরজ করা হে� 
েস�ট, বা�ব তেথ�র এক�ট সংি�� বয়ান, এবং তার 
�িতকােরর এক�ট িবেশষ অনুেরাধ অ�ভ� �� থােক। 
যিদ সুপািরে�ে�� িলিখত অিভেযাগ পাওয়ার 
সাত�ট �ুল িদবেসর মেধ� অিভেযাগকারী পে�র 
সে�াষ অনুসাের অিভেযাগ�টর িন�ি� করেত না 
পােরন, তাহেল সুপািরে�ে�� উভয় প�েকই 
ডাকেযােগ এক�ট িব�ি� পাঠােবন। 

 িব�ি��টর মেধ� থাকেব: 

•  অিভেযাগ পাওয়ার দশিদেনর মেধ� ৈবঠেকর সময় 
ও �ান �ঠক করেত হেব তেব ব�িত�ম এই েয 
উভয় প�ই �নািনর ��িত েনওয়া জন� 
অিতির� পাচঁ�ট �ুলিদবস পােব; েয অনুেযাগ�ট 
করা হেয়েছ িলিখত অিভেযােগ তার এক�ট 
আনু�ািনক বয়ান; 

•  সা�ীেদর নামসহ বা�ব তেথ�র এক�ট িববিৃত; 

•  েয �িতকার�িল চাওয়া হেয়েছ তার এক�ট িববিৃত, 
এবং; 

•  সব প�েদর অিধকারসমূেহর এক�ট বয়ান, সব 
প�েদর আইনজীবী বা তােদর হেয় প� সমথ �ন 
করার জন� অন� েকােনা ব���েক েপশ করার, 
সা�ী ও �মাণ েপশ করা, এবং িবপে�র সা�ীেক 
�� করার অিধকার আেছ। 

 ৈবঠক�ট েযন িন�িলিখত িনেদ�িশকা েমেন করা হয়: 

•  তা েযন সুপািরে�ে�� বা মেনানীত ব���র 
সামেনই করা হয়, 

•  আব� েসশেন এবং ঘেরায়াভােব করা হয়, 

•  সব প�ই তােদর উপেদ�া অথবা িনজ� পছে�র 
অন� েকােনা ব���েক েপশ করার অিধকার রােখ, 

•  সব প��িল অবশ�ই অিভেযােগর �াসি�ক সব 
নিথ ও �ুেলর নিথ পরী�া করেব, এবং 

•  সব প��িলরই সা�ীেক �� করার এবং সা�ী ও 
�মাণ েপশ করার অিধকার আেছ। 

যিদ সুপািরে�ে�� বা মেনানীত ব��� িনধ �ারণ 
কেরন েয িশ�াথ�র অিধকার লি�ত হেয়েছ, 
তাহেল েস যথাযথ �িতকার চাইেত পাের। 
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33. পাঠ�মবিহভূ�ত কায �কলােপ 
অংশ�হণ  
CPS �শাসন এবং সুর�া ও িনরাপ�া িবভাগ এমন 
েয েকােনা ব���েক পাঠ�ম বিহভূ�ত কায �কলােপ 
অংশ�হণ করা েথেক বাধা িদেত পাের েয দশ �ক ও 
অংশ�হণকারীেক সুর�া এবং িনরাপ�ায় স�াব� 
ঝঁুিক খাড়া কের ত� লেত পাের। 

েযসব িশ�াথ� িন�িলিখত পিরি�িতেত পড়েব 
তােদরেক �ীড়ানু�ান, েখলাধূেলা, গানবাজনা, নাচ, 
�ম, িফ� ��প এবং অন�ান� এমন পাঠ�ম 
বিহভূ�ত কায �কলাপ েথেক বাইের রাখা হেব যােত 
দশ �ক আগমন হয়: 

•  �িগতােদশ েপেয়েছ এমন িশ�াথ�রা; 

•  েযসব �া�ন িশ�াথ�েদরেক বিহ�ার করা হেয়েছ; 
এবং/অথবা 

•  শ�ৃলাজিনত সমস�ার জন� েযসব িশ�াথ�েদরেক 
েকােনা িবক� ে�া�ােম নিথভ� � করা হেয়েছ। 

েযসব িশ�াথ�রা উি�িখত ে�ণীেত পড়া সে�ও মেন 
কের েয তােদর আচরণ এই অনু�ান�িলেত 
�েবেশর জন� িবচায �, তারা অবশ�ই হাই �ুেলর 
�ধান/অধ��, সহকারী অধ�� বা িশ�াথ�েদর 
ডীনেক এক�ট অনুেরাধ জমা েদেব। এই িশ�াথ�র 
পে� েকােনা পাঠ�ম বিহভূ�ত অনু�ােন �েবেশর 
ছাড়প� েপেত হাই �ুেলর �ধান/অধ��, সহকারী 
অধ�� বা িশ�াথ�েদর ডীন এবং িনরাপ�া 
অিধকর�া মেধ� অবশ�ই এক�ট পার�িরক 
সমেঝাতা হওয়া �েয়াজন। 

এছাড়াও CPS সমােজর এমন সদস�েদরেক 
�ীড়ানু�ান, েখলাধূেলা, গানবাজনা, নাচ, �ম, িফ� 
��প এবং অন�ান� এমন পাঠ�ম বিহভূ�ত 
কায �কলাপ েথেক বাইের রাখার অিধকার রােখ হেব 
যােত দশ �ক আগমন হয়: 

•  সমােজ েকােনা ��তর ঘটনায় জিড়েয়েছ; 

•  িহংসার ইিতহাস আেছ; এবং/অথবা 

•  সংহিতনাশক হেয়েছ এবং/অথবা কম�েদর 
অস�ান করেছ। 

 

অিধকার এবং িবেশষ সুিবধা 
34. িশ�াথ�েদর িব�ে� ৈবষম� না 
করা 

ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইেনর অধ�ায় 76, িবভাগ 
5-এ বলা আেছ েয: “[েকােনা] ব���েক জািত, বণ �, 
গােয়র রঙ, িল�, ধম �, েদশীয় উত্স, িল� পিরচয় বা 
েযৗন ি�িতিবন�ােসর িবচাের েয েকােনা শহেরর 
সরকারী �ুেল ভিত� হওয়া েথেক, অথবা এইরকম 
সরকারী �ুেলর পাঠ�ম ও সুিবধায় উপকৃত হওয়া 
েথেক বাদ েদওয়া যােব না অথবা ৈবষম� করা যােব 
না।” 

CPS এমন এক�ট পিরেবশ গেড় েতালায় দায়ব� 
যােত সব িশ�াথ�রা তােদর িশ�া সং�া� 
কায �কলােপ অংশ�হণ করেত পাের ও িশখেত 
পাের। শারীরিরক শা���দান েয েকােনাভােবই 
��ত িনিষ�। তাছাড়াও, এমন েকােনা আচরণ যা 
অন�েদর স�ানহািন কের, বা তােদর েশখার 
�াধীনতায় হ�ে�প কের, বা শত্�তাপূণ � িশ�া 
পিরেবশ সৃ�� কের, তা অ�হণেযাগ�, এবং তার 
ফল��প শা��মূলক ব�ব�া েনওয়া হেব। এছাড়াও, 
িশ�াথ�েদর তরফ েথেক েকােনারকমভােব ভয় 
েদখােনা, হ� মিক েদওয়া, হয়রািন করা, অবমাননা, 
অপমান করা, বা অন�ান� �িতেশাধ চিরতাথ � করার 
আচরণ সহ� করা হেব না এবং তার ফল��প 
শা��মূলক ব�ব�া েনওয়া হেব। �ুল কম�রা এইরকম 
ঘটনা �ুল আিধকািরকেদর কােছ জানােনা েথেক 
িশ�াথ�েদর অথবা তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর িন�ত্সািহত 
করেবন না বা বাধা েদেবন না। এইরকম েকােনা 
হ�ে�প করা হেল েসই িবষেয় অিবলে� 
সুপািরে�ে��েক জানােত হেব। 

নীেচ আপিন CPS-এর িবিভ� ৈবষম�েরাধী নীিতর 
এক�ট সংি�� িববরণ পােবন। 

35. যু��স�ত �া���িবধান  
নীিত ও প�িত 
CPS এেদর ে�া�াম ও কায �কলাপ�িলেত 
কম �সং�ােনর ে�ে� অথবা তােত ভিত� হওয়া, 
আচারিবচার বা লাভ করার ে�ে� েকােনা ৈবষম� 
সৃ�� কের না। CPS-এর নীিত হল েয িশ�াথ�র 
শারীিরক ও মানিসক �িতব�কতা আেছ বেল �াত 
তােদরেক যু���াহ� �া���িবধােনর ব�ব�া কের 
েদওয়া। িবভাগ 504 অনুসাের িশ�াথ�েদর জন� 
�া���িবধােনর ব�ব�া সরাসির িশ�াথ�েদর �ুেল 
504 েকাঅিড�েনটেরর কােছ করা েযেত পাের। �ুল 
িডি�ে�র জন� 504 েকাঅিড�েনটর হেলন স্ট� েড� 
সািভ�েসর সহকারী সুপািরে�ে��, Cambridge 
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Public Schools, 159 Thorndike Street, 
Cambridge, MA 02141, 617-349-6500. 

36. 1973-এর পুনব �াসন আইেনর 
িবভাগ 504-এর অধীেন অিধকােরর 
িব�ি� 

এই অিধকার�িল বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী 
এবং ম�াসাচ� েসেটর �া�বয়�তার বয়স 18 
(আঠােরােত) েপৗ�ছেনা িশ�াথ�েদর ে�ে� �েযাজ�, 
এবং অিধকার�িল হল িন�িলিখত: 

1. বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা 
�া�বয়�তা লাভ করা িশ�াথ�র প�িতগত 
অিধকােরর িব�ি�র এক�ট �িতিলিপ পাওয়ার 
অিধকার আেছ যখন �ুল িডি���ট শনা� 
কের, মূল�ায়ন কের, মূল�ায়ন করেত অ�ীকার 
কের, এক�ট নত� ন িশ�ামলূক ে�সেম� ৈতির 
কের, নত� ন িশ�ামূলক ে�সেম� অ�ীকার 
কের অথবা িশ�াথ�র অ�মতা বা সে�হভাজন 
অ�মতার জন� িশ�াথ�র �ানিনণ �েয় েকােনা 
���পূণ � পিরবত�ন আেন। 

2. যিদ �ুল িডি�� মেন কের েয িশ�াথ�র এমন 
েকােনা মানিসক বা শারীিরক �িতব�কতা 
আেছ যার ফেল েশখা বা জীবেনর অন�ান� বড় 
কায �কলাপ�িল সীিমত হেয় েযেত পাের তাহেল 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা 
�া�বয়�তা লাভ করা িশ�াথ�র তরফ েথেক 
িশ�াথ�েক মূল�ায়েনর অিধকার আেছ। 
�া���িবধােনর েকােনা পিরক�না করার আেগ 
এবং িশ��টর িশ�ামূলক �ানিনণ �েয় েকােনা 
���পূণ � পিরবত�ন আনার আেগ বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা �া�বয়�তা 
লাভ করা িশ�াথ� েস�ট মলূ�ায়ন করার অিধকার 
রােখন। িশ�ামূলক �ানিনণ �েয়র ে�ে� এক�ট 
���পূণ � পিরবত�েনর উদাহরণ হল বিহ�ােরর 
জন� সুপািরশ করা। 

3. িশ�াথ�র িবনামূেল� যথাযথ সরকারী িশ�া 
পাওয়ার অিধকার আেছ। বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী একই খরচখরচা 
বহন করেত দায়ী থাকেবন েয খরচা�িল স�ম 
িশ�েদর বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী 
বহন কেরন। 

4. সব �ািধক যতটা স�ব, িশ�াথ�র এমন অন�ান� 
িশ�াথ�েদর সােথ িশ�ালােভর অিধকার আেছ 
যারা অ�ম নয়। 

5. বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা েচা� বছর 
বা তার েবিশ বয়স বা নবম ে�ণীেত পা েদওয়া 
িশ�াথ�র �ুেলর তরফ েথেক িশ�াথ�র যত 
�াসি�ক নিথ আেছ তা পরী�া করার অিধকার 
আেছ। 

6. বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা 
�া�বয়�তা লাভ করা িশ�াথ� যিদ েকমি�জ 
পাবিলক �ুেলর তরফ েথেক িশ�াথ�েদর 
শনা�করণ, মূল�ায়ন বা পুনব �াসন আইেনর 
িবভাগ 504-এর অধীেন �ানিনণ �েয়র েকােনা 
পদে�প িনেয় বাদানুবাদ করেত চায় তাহেল 
তােদর প�পাতহীন যথাযথ ���য়ায় �নািন 
চাওয়ার অিধকার আেছ। 

7. বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা 
�া�বয়�তা লাভ করা িশ�াথ� যিদ েকমি�জ 
পাবিলক �ুেলর তরফ েথেক পুনব �াসন আইেনর 
িবভাগ 504-এর অধীেন �ানিনণ �েয়র েকােনা 
পদে�প িনেয় বাদানুবাদ করেত চায় তাহেল 
তােদর প�পাতহীন যথাযথ ���য়ায় �নািন 
চাওয়ার জন� বু�েরা অফ ে�শাল এড� েকশন 
আপীলেসর কােছ (BSEA), One Congress 
Street, 11th Floor, Boston, MA 02114 
ডাকেযােগ বা BSEA-েক 617-626-7270-েক 
ফ�া� কের অনুেরাধ জমা িদেত হেব । �নািনর 
জন� িলিখত অনুেরাধ�ট আবিশ�কভােব 
Superintendent of Schools, Cambridge 
Public Schools, 159 Thorndike Street, 
Cambridge, MA 02141-র কােছও জমা িদেত 
হেব। বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা 
�া�বয়�তা লাভ করা িশ�াথ� যিদ েশষ পয �� 
�নািন আিধকািরেকর িস�াে�র সােথ একমত 
না হয়, তাহেল তােঁদর েফডােরল িডি�� 
েকােট�র কােছ অিভেযাগ দািখল কের েসই 
িস�া��টর পয �ােলাচনা চাওয়ার অিধকার আেছ। 

8. বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা 
�া�বয়�তা লাভ করা িশ�াথ�র যিদ িশ�াথ�র 
িশ�া িনেয় অন� েকােনা সমস�া থােক যা 
�ধুমা� শনা�করণ, মূল�ায়ন বা �ানিনণ �য় 
িনেয় নয়, তাহেল বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা �া�বয়�তা 
লাভ করা িশ�াথ�র �ুল িডি�ে�র 504 
েকাঅিড�েনটেরর কােছ এক�ট অিভেযাগ বা 
অনুেযাগ েপশ করার অিধকার আেছ, িযিন 
স্ট� েড� সািভ�েসর সহকারী সুপািরে�ে��। 
এই অিফস�ট 159 Thorndike Street, 
Cambridge, Massachusetts-এর �থম তেল 
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অবি�ত। স্ট� েড� সািভ�স অিফেসর েটিলেফান 
ন�র হল 617-349-6500। 

9. বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী বা 
�া�বয়�তা লাভ করা িশ�াথ�র যু�রাে�র 
িশ�া িবভােগর অিফস অফ িসিভল রাইটেসর 
কােছও নীেচর �ঠকানায় এক�ট অিভেযাগ দােয়র 
করার অিধকার আেছ, 5 Post Office Square, 
8th Floor, Boston, MA 02109-3921 েফান: 
617-289-0111; ফ�া�: 617-289-0150; TDD: 1-
800-877-8339; ইেমল: OCR.Boston@ed.gov. 

37. িবেশষ িশ�া 
েফডােরল এবং ে�ট আইেন িন��ত কের েয 
অ�মতা যাই েহাক না েকন �েত�ক িশ�াথ�রই 
িবনামূেল� এবং যথাযথ সরকারী িশ�া পাওয়ার 
অিধকার আেছ। যিদ আপিন মেন কেরন েয 
আপনার স�ােনর িবেশষ িশ�া পিরেষবার দরকার 
রেয়েছ, তাহেল তারা এইরকম পিরেষবা পাওয়ার 
েযাগ� িকনা িনধ �ারণ করেত আপনার স�ানেক 
মূল�ায়ন করােত চাওয়ার অিধকার আপনার আেছ। 
যিদ েকােনা কম� সদেস�র েকােনা িশ�র িশ�াগত 
এবং/অথবা সামা�জক ও আচরণ িনেয় িবেশষ 
েকােনা সমস�া থােক, তাহেল তােঁদর উিচত েসই 
সমস�া�ট হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর নজের িনেয় 
আসা যােত হ�ে�প এবং/অথবা িশ�ামূলক 
সহায়তা দেলর সাহায� পাওয়া যায়। 

38. IEPs এবং 504 পিরক�না থাকা 
িশ�াথ�রা 
িবেশষ িশ�া পাওয়া িশ�াথ�রা বা যােদর 504 
পিরক�না রেয়েছ তারা অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কায় থাকা িবধান�িলর শত�াধীন। েযসব িশ�াথ� 
অ�মতা আেছ এবং 504 পিরক�না থাকা 
িশ�াথ�রা, েফডােরল ও ে�ট আইন এবং 
িনয়মকানুেন িনধ �ািরত অনুসাের, অিধকার ও 
দািয়ে�র পু��কায় থাকা িবধান�িলর শত�াধীন 
থাকেব, এর ব�িত�ম হল অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কায় িবভাগ 18-েত অন�থায় িকছ�  বিণ �ত হেল 
েস�িল। আরও িবেশষভােব বলেত েগেল, IEPS এবং 
504 পিরক�না�িল িনেদ�শ করেব েয িশ�াথ�েদর 
পে� অিধকার ও দািয়ে�র পু��কায় েদওয়া 
শ�ৃলার আচরণ�িল পূরণ করা �ত�ািশত িকনা বা 
িশ�াথ�র অ�মতার জন� িবেশষভােব পিরকি�ত 
শ�ৃলা প�িত দরকার িকনা েয�িল িশ�াথ�র 
চািহদা পূরণ করেব। যিদ েকােনা িশ�াথ�র আচরণ 

অ�মতার কারেণ �ভািবত হেয় থােক, তাহেল েসই 
আচরণ�িলর ব�ব�া IEPS এবং/অথবা 504 দেলর 
���য়ার মাধ�েম করেত হেব। অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কার অধীেন েকােনা �শাসিনক িস�া� 
িনণ �েয়র সােথ হাই �ুেলর অধ��/�দান বা 
মেনানীত ব��� স্ট� েড� সািভ�স অিফসেকও 
অ�মতা থাকা েকােনা িশ�াথ�র �িগতােদশেযাগ� 
অপরােধর ব�াপাের জানােবন, েয িশ�াথ�র IEPS 
এবং 504 পিরক�না অিধকার ও দািয়ে�র পু��কায় 
বিণ �ত শ�ৃলা সংিহতা অথবা অন� েকােনা 
�ুলিভি�ক িনয়মকানুন সংেশাধেনর �েয়াজনীয়তা 
দশ �ায় না, এবং �িগতােদেশর িব�ি�র এক�ট 
�িতিলিপ স্ট� েড� সািভ�স অিফেসর কােছ 
পাঠােবন। 

অ�মতা থাকা িশ�াথ�েদরেক িনেয় অিধকার ও 
দািয়ে�র পু��কার অধীেন সবরকম �শাসিনক 
িস�া� িনণ �েয়র জন� স্ট� েড� সািভ�স অিফেসর 
কম�রা িনযু� থাকেবন। যিদ অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কায় থাকা েকােনা �শাসিনক িস�া� িশ�াথ�র 
�ানিনণ �য়েক �ভািবত না কের এবং/অথবা েকােনা 
�ুলবেষ � দশ�ট (10) �ুলিদবস বা তার েবিশ 
�িগতােদশ জমা না হয়, তাহেল দলীয় ৈবঠেকর 
দরকার হেব না। যিদ অিধকার ও দািয়ে�র পু��কায় 
থাকা েকােনা �শাসিনক িস�া� িশ�াথ�র 
�ানিনণ �য়েক �ভািবত কের এবং/অথবা েকােনা 
�ুলবেষ � দশ�ট (10) �ুলিদবস বা তার েবিশ 
�িগতােদশ জমা হয়, তাহেল শা��দান স�েক� 
েকােনা �শাসিনক িস�া� েনওয়ার আেগ দলীয় 
ৈবঠেকর দরকার হেব অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কার অধীেন েকােনা �শাসিনক িস�া� 
েনওয়ার আেগ, হাই �ুেলর অধ��/�ধান �ঠক 
করেবন েয েকােনা িশ�াথ�েক অ�মতা থাকা 
িশ�াথ� বেল মেনানীত করা হেয়েছ িকনা অথবা 
তােক েকােনা িবেসষ িশ�ামূলক মূল�ায়েনর 
সুপািরশ করা হেয়েছ িকনা যা এখেনা পয �� িবেশষ 
িশ�া পিরেষবা পাওয়ার জন� উপযু� বেল িনধ �ািরত 
হয়িন। েয িশ�াথ� িবেশষ িশ�া ও সংি�� পিরেষবা 
পাওয়ার জন� উপযু� বেল িনধ �ািরত হয়িন এবং েয 
এমন েকােনা আচরেণ িনেয়া�জত হেয়েছ যা েকােনা 
িনয়মকানুন বা সংিহতা ল�ন কেরেছ তাহেল তা 
ে�ট ও েফডােরল িবেশষ িশ�া আইন অনুসাের 
সুর�ার দরকার িচি�ত করেত পাের যিদ �ুল�ট এই 
আচরণ ঘটার আেগ েথেকই জানেতা েয িশ�াথ��টর 
অ�মতা আেছ, েয আচরণ�টর জন� শা��মূলক 
ব�ব�া �হণ পয �� গিড়েয়েছ। 
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েয আচরণ�টর জন� শা��মূলক ব�ব�া �হণ পয �� 
গিড়েয়েছ েস�ট ঘটার আেগ যিদ িন�িলিখত�িল 
ঘেট থােক তাহেল ধের েনওয়া হেব েয �ুল�ট জােন 
েয িশ�াথ�র অ�মতা আেছ: 

• বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী িলিখতভােব 
�� কের ত�াবধায়কেদর অথবা �শাসিনক কম� 
অথবা িশ�র েকােনা িশ�কিশি�কােক 
জািনেয়েছন েয িশ��টর িবেশষ িশ�ার দরকার 
আেছ; অথবা 

• বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী িশ�াথ��টর 
এক�ট মূল�ায়ন করােনার অনুেরাধ জািনেয়েছন; 
বা 

• িশ�াথ�র িশ�কিশি�কা অথবা অন�ান� �ুল 
কম�রা সরাসির িশ�াথ�র �দিশ �ত েকােনা 
আচরেণর ধাচঁ িনেয় উে�গ �কাশ কের স্ট� েড� 
সািভ�েসর সহকারী সুপািরে�ে�� বা স্ট� েড� 
সািভ�েসর অিফেসর অন�ান� ত�াবধায়ক কম�েদর 
কােছ জািনেয়েছন। 

�ুল িবভােগর জানার কথা নয় েয িশ�াথ��টর 
অ�মতা আেছ িকনা যিদ: 

• বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী িশ�াথ��টর 
েকােনা মূল�ায়ন করেত না িদেয় থােকন;বা 

• বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী িশ�াথ��টর 
জন� পিরেষবা অ�ীকার কের; অথবা 

• িশ�াথ�র মূল�ায়ন করা হেয়েছ এবং েদখা িগেয়েছ 
েস িবেশষ িশ�া ও সংি�� পিরেষবার জন� 
উপযু� নয়। 

যিদ �ুল িবভাগ�টর জানার কথা নয় েয িশ�াথ��টর 
অ�মতা আেছ িকনা, তাহেল িশ�াথ�েক হয়েতা 
অিধকার ও দািয়ে�র পু��কায় থাকা শ�ৃলা 
সংিহতার অধীেন শা�� েদওয়া হেত পাের, তেব 
িন�িলিখত সীমাব�তা�িল �েযাজ� হেত পাের: 

• যিদ িশ�াথ�র বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী 
িশ�াথ�েক শা��দােনর পব � চলাকালীন মূল�ায়েনর 
অনুেরাধ কের, তাহেল েসই মূল�ায়ন�ট অবশ�ই 
�তুগিতেত িন�� করেত হেব; এবং 

• মূল�ায়ন স�ূণ � না হওয়া পয ��, িশ�াথ� �ুল 
কতৃ�পে�র �ারা িনধ �ািরত িশ�ামূলক �ােনই 
থাকেব। 

যিদ অিধকার ও দািয়ে�র পু��কার অধীেন েকােনা 
�শাসিনক িস�া� িশ�াথ�র �ানিনণ �য়েক �ভািবত 
কের এবং/অথবা তার জন� েকােনা �ুলবেষ � দশিদন 

(10) বা তার েবিশ �িগতােদশ হেয় যায় এবং/অথবা 
বিহ�াের ফল�দ হয়, তাহেল িন�িলিখত িবধান�িল 
�েযাজ� হেব: 

�ুেলর তরফ েথেক এক�ট �দশ �ন পয �ােলাচনা 
স�� করা হেব, িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী এবং িশ�াথ� দেলর 
অন�ান� �াসি�ক সদস�রা িনধ �ারণ করেব েয 
িশ�াথ�র ভ� ল আচরণ সিত�ই তার অ�মতার 
�দশ �ন িকনা। এই িস�া��ট করার জন� দল�ট �ঠক 
করেব েয: (a) েয আচরণ�ট িনেয় �� েতালা হে� 
েস�টর সােথ িশ�র অ�মতার �ত�� এবং 
���পূণ � েকােনা স�ক� আেছ িকনা বা েসই 
স�েক�ই েসই আচরণ�ট েদখা িগেয়েছ িকনা; অথবা 
(b) েয আচরণ�ট িনেয় �� েতালা হে� েস�ট 
িশ�াথ�র IEP এবং/অথবা 504 পিরক�না �েয়াগ না 
করার �ত�� ফল��প ঘেটেছ িকনা। �দশ �েনর 
িস�া� িনণ �েয় িক ফলাফল হে� তার উপর িনভ�র 
কের, ��ািবত শা��মূলক পদে�প�ট আেরাপ 
করাও হেত পাের নাও করা হেত পাের। যিদ দল এই 
িস�াে� উপনীত হয় েয িশ�াথ�র আচরণ িশ�াথ�র 
অ�মতার �দশ �নমা�, তাহেল িশ�াথ�েক েসই 
�ােনই িফিরেয় েদওয়া হেব েযখান েথেক 
িশ�াথ��টেক সিরেয় েদওয়া হেয়িছল যিদ না বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী এবং �ুল িডি�� 
িশ�াথ�র আচরেণ হ�ে�প পিরক�না করার অংশ 
িহসােব িনণ�ত �ান�ট পা�ােনার জন� স�ত না 
হয়। এছাড়াও,িশ�াথ�র IEP এবং/অথবা 504 
পিরক�নায়, �েযাজ� ে�ট ও েফডােরল আইন 
েমেন �ানিনণ �য় বা তার আেরােপ েকােনা ঘাটিত 
হে� িকনা েদখার জন� অিবলে� পদে�প �হণ 
করেব, তার মেধ� িশ�াথ�র আচরণগত 
কায �কািরতার মূল�ায়নও অ�ভ� �� রেয়েছ, তেব তা 
এই শেত� েয এইরকম আচরণ মূল�ায়ন আচরণ�ট 
ঘটার আেগ কখেনা করা হয়িন যা েথেক দল�ট 
�দশ �েনর িস�া� েনওয়ার ৈবঠক বেসিছল; এবং 
তারপের হয় আচরণগত হ�ে�েপর পিরক�না 
আেরাপ করেত হেব অথবা িশ�াথ�র িবদ�মান 
আচরণগত হ�ে�েপর পিরক�না পয �ােলাচনা কের 
�েয়াজনমত সংেশাধন আনেত হেব। 

যিদ দল�ট এই িস�াে� উপনীত হয় েয িশ�াথ�র 
আচরণ তার অ�মতার েকােনা �দশ �ন নয় তাহেল: 

• দল�ট এক�ট িবক� পিরক�না ৈতির করেব যা 
�িগতােদশ চলাকালীন িশ�াথ�েক িবনামূেল� 
যথাযথ সরকারী িশ�া �দান করেত পারেব; 



47 

• দল এই িবক� পিরক�না�ট িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর কােছ িলিখত 
িব�ি�সহ েপশ করেব যা ে�ট ও েফডােরল 
আইন ও িনয়মনীিত অনুসাের করা আবিশ�ক। 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী যিদ িবক� 
পিরক�নার অধীেন পিরেষবার িবধান�িলেত 
স�িত িদেত ব�থ � হন বা স�িত িদেত অ�ীকার 
কেরন, তাহেল তা �িগতােদশ আেরাপ করা 
আটকােত পারেব না। 

যিদ িশ�াথ�র বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী 
ম�াসাচ� েসটস িডপাট�েম� অফ এিলেম�াির অ�া� 
েসেক�াির এড� েকশন বু�েরা অফ ে�শাল 
এড� েকশন আপীলেসর স�ুেখ এক�ট �নািনর 
আেবদন কেরন, তাহেল িশ�াথ��ট অিধকার ও 
দািয়ে�র পু��কায় থাকা �শাসিনক িস�াে�র 
ফল��প �ুেলর �ারা শনা� এক�ট মধ�বত� িবক� 
িশ�া চািলেয় যােব যত�ণ না েসই শা��র েময়াদ�ট 
উ�ীণ � না হে� অথবা িশ�াথ�র �ান িনণ �য় 
পা�ােনার জন� �নািন আিধকািরেকর তরফ েথেক 
েকােনা আেদশ�া� না হে�, েয�ট আেগ ঘটেব 
েস�টই �েযাজ� হেব। 

েযসব ে�ে� �ানিনণ �েয়র পিরবত�ন অথবা দশ�ট 
(10) �ুলিদবেসর েবিশ �িগতােদশ আেরাপ করা 
হেব, েসসব ে�ে� িশ�াথ�েক অবশ�ই এক�ট 
িনখরচার যথাযথ সরকারী িশ�াব�ব�া �দান করেত 
হেব। েয িশ�াথ� আচরণিবিধ ল�ন কেরেছ তার 
�ানিনণ �য় পিরবত�েনর আেদশ করা হেব িকনা �ঠক 
করার সময় �ুলকম�রা ঘটনািবেশেষ েকােনা অনন� 
পিরি�িত ৈতির হেয়েছ িকনা িবচার কের েদখেত 
পাের। 

শা��মূলক ব�ব�া �হণ করার �শাসিনক িস�া� 
েনওয়ার তািরেখর দশ�ট (10) �ুলিদবেসর মেধ� 
িন�িলিখত�িল ঘটেব: 

• যিদ িশ�াথ�র কায �কর আচরেণর েকােনা মূল�ায়ন 
ইিতমেধ�ই না হেয় থােক তাহেল েস�ট পালন 
করার জন� দল�ট এক��ত হেব; 

• দল�ট অবশ�ই িশ�াথ�র আচরণগত হ�ে�েপর 
পিরক�না�ট আেরাপ করেব যিদ েসইরকম 
েকােনা পিরক�না েয আচরণ�ট েথেক 
শা��দােনর সূ�পাত ঘেটেছ তার আেগ আেরাপ 
করা না হেয় থােক; অথবা 

• দল�ট অবশ�ই িশ�াথ�র আচরণগত হ�ে�েপর 
পিরক�না পয �ােলাচনা ও সংেশাধন করেব যিদ 
েসইরকম েকােনা পিরক�না েয আচরণ�ট েথেক 

শা��দােনর সূ�পাত ঘেটেছ তার আেগ আেরাপ 
করা হেয় থােক। 

• দল�ট বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর অনুমিত 
িনেয় বা না িনেয়ই েকােনা অ�বত� িবক� 
িশ�ামূলক িবন�ােস পয়ঁতাি�শ (45) �ুল িদবস 
পয �� িশ�াথ�র �ান পা�ােনার িস�া� িনেত 
পাের, যত�ণ পয �� িন�িলিখত এক বা একািধক 
ে�ে� িবনামূেল� যথাযথ সরকারী িশ�ার ব�ব�া 
�দান না করা হে�: 

• েকােনা িশ�াথ� �ুেল বা �ুেলর েকান অনু�ােন 
েকােনা অ�শ� বহন কের িনেয় আেস; 

• েকােনা িশ�াথ� �াতসাের েবআইিন েকােনা 
মাদক এবং/অথবা িনয়�ণকারী পদাথ � �ুেল বা 
�ুেলর েকােনা অনু�ােন িনেয় আেস, ব�বহার 
কের, িব�ী কের বা িব�ীর পরামশ � েদয়; বা 

• েকােনা িশ�াথ� �ুেল, �ুেলর �া�েণ, বা �ুেলর 
েকােনা অনু�ােন অন� েকােনা ব���র উপের 
��তর শারীিরক েচাটআঘাত হােন। “��তর 
শারীিরক েচাটআঘাত” আরও িবেশষভােব বলেত 
েগেল এমনধরেনর েচাটআঘাতেক েবাঝায় যার 
মেধ� মৃত� �র ��তর ঝঁুিক, তী� শারীিরক য�ণা, 
হাড় েবর কের েদওয়া বা স�ু� িবকৃিত ঘটােনা বা 
স�টজনক হািন বা শরীেরর েকােনা 
অ��ত�ে�র কায �কািরতা িবকল কের েদওয়া 
অথবা মানিসক কায �কািরতার হািন অ�ভ� �� 
রেয়েছ। 

যিদ �ুল�ট িনধ �ারণ কের েয িশ�াথ��ট তােদর 
বত�মান �ােন রেয় েগেল তা ��তরভােব 
িশ�াথ��টর অথবা অন�ান�েদর েচাটআঘােত �প 
িনেত পাের, তাহেল তারা িশ�াথ��টেক পয়ঁতাি�শ 
(45) িদন পয �� অন� েকান অ�ব �ত� িবক� 
িশ�ামূলক িবন�ােস সিরেয় েদওয়ার জন� 
ম�াসাচ� েসটস িডপাট�েম� অফ এিলেম�াির অ�া� 
েসেক�াির এড� েকশন বু�েরা অফ ে�শাল 
এড� েকশন আপীলেসর কাছ েথেক আেদশ চাইেত 
পাের। 

39. ইিতবাচক পদে�প/ 
অৈবষম�তার িব�ি� 
CPS এেদর িশ�ামূলক এবং কম �সং�ােনর সুেযাগ 
উভয় ে�ে�ই �েত�ক�ট আি�ক েথেক সমান 
সুেযােগর নীিত অনুসরণ কের। এরা এেদর 
িশ�ামূলক এবং কম �সং�ােনর সুেযাগ উভয় 
ে�ে�ই অথবা ে�া�াম ও কায �কলাপ�িলেত জািত, 
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বণ �, েদশীয় উত্স, গােয়র রঙ, বংশ, ধম �, বয়স, 
অ�মতা, �জনগত তথ�, অিভ�তার ি�িত, 
ৈববািহক ি�িত, িল�, েযৗনতা, েযৗন পিরচয় বা 
ি�িতিবন�াস, গভ�াব�া বা গভ�াব�া সং�া� অব�ার 
িভি�েক ৈবষম� কের না ও ৈবষম� করাও িনিষ� 
েঘাষণা কেরেছ। CPS বয় �াউট এবং েফডােরল 
আইেন আবিশ�ক অন�ান� ত�ণ দল�িলেকও 
সমানািধকার দান কের। িন�িলিখত ব���েক 
ৈবষম�হীনতা নীিত�িল িনেয় �জ�াসাবাদ 
পিরচালনা করেত মেনানীত করা হেয়েছ: িডের�র 
অফ ডাইভািস ��ট েডেভলপেম�, 159 Thorndike 
Street, Cambridge, MA 02141, 617-349-6457। 

ৈবষম�হীনতার ব�াপাের আরও তথ� জানেত আপিন 
যু�রাে�র িশ�া িবভােগর অিফস অফ িসিভল 
রাইেসর সােথ, 5 Post Office Square, 8th Floor, 
Boston, MA 02109-েত েযাগােযাগ করেত পােরন, 
েফান: 617-289-0111; ফ�া�: 617-289-0150. 

40. েহামেলস এড� েকশন িলয়াজঁ 

েকমি�েজ অন�ান� িশ�রা েযরকম সরকারী িশ�া 
পায় �ঠক েসভােবই গহৃহীন িশ� ও িনঃস� 
িকেশারেদর িশ�ার সমানািধকার িদেতও CPS 
দায়ব�। গহৃহীন িশ� ও িনঃস� িকেশারেদর 
িশ�ার ব�াপাের সমস�া�িল েকমি�জ পাবিলক 
�ুেলর েহামেলস এড� েকশন িলয়াজঁর কােছ েপশ 
করেত হেব। েহামেলস এড� েকশন িলয়াজঁর 
অিফস�ট টাইেটল I অিফস 159 Thorndike Street, 
Cambridge, MA 02141-এ অবি�ত। েটিলেফান 
ন�র�ট হল 617-349-6487। 

41. জমােয়ত হওয়ার �াধীনতা 
িশ�াথ�রা মু�মেন ও শাি�পূণ �ভােব �ুেলর �া�েণ 
এক��ত হওয়ার উপেভাগ করেব এবং তােদর 
মতামত এবং আদশ ��িল �কােশর �াধীনতাও 
থাকেব। েযসব িশ�াথ�রা এক��ত হওয়ার বা ৈবঠক 
করার পিরক�না করেছ তােদরেক হাই �ুেলর 
�ধান/অধ�� অথবা সহকারী অধ�ে�র কাছ েথেক 
আগাম অনুেমাদন িনেত হেব। িশ�াথ�েদর �ুেলর 
মেধ� বাইের েথেক ব�ােদর আম�ণ করার ও 
তােদর কথা েশানারও অিধকার আেছ। িকছ�  
আিধকািরক হয়েতা সংঘাত এড়ােত এবং �ুল 
স�দােয়র যথাযথ সুর�া সুিন��ত করেত 
বক্তৃতার সময় ও �ান িনয়�ণ করেত পােরন এবং 
েস�টর জন� আগাম িব�ি� জারী করাও �েয়াজন। 
আগাম অনুেমাদেনর জন� িশ�াথ�েদরেক ব�ার 

নাম হাই �ুেলর অধ��/�ধান অথবা সহকারী 
অধ�ে�র কােছ জমা িদেত হেব। �ুল আিধকািরকরা 
সাধারণতঃ েকােনা বাইেরর ব�ােক অনুেমাদন 
করেবন যিদ না তােঁদর এরকম িকছ�  মেন হয় েয 
ব�া �ুেলর কায �কলােপ ��তর সংহিতনাশ করেত 
পােরন। এইরকম অনু�ােনর পিরক�না করার পে� 
িশ�াথ� সরকার ৈবঠক ও �ুল কমু�িন�টর 
ৈবঠক�িল হল আদশ � জায়গা। 

42. মতবাদ �কােশর �াধীনতা 
�ুেলর মেধ� িশ�াথ�েদর িনিদ�� িকছ�  সাংিবধািনক 
অিধকারও থােক, যা আদালতই িনধ �ারণ কের 
িদেয়েছ। িশ�াথ�েদর কথা বলা, েলখা, েকােনা িকছ�  
পরা, বা েবাতাম, ব�াজ, �তীক এবং আম � ব�াে�র 
মত িকছ�  �দশ �ন কের, অথবা অন�ান� মাধ�ম বা 
ভাব�কােশর ধরন ব�বহার কের িনেজেদর মতামত 
�কােশর অিধকার রেয়েছ। হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান বা সহকারী অধ�� ভাব�কাশ 
িনয়�ণ করেত পােরন যিদ তারঁ কােছ বা�িবকভােব 
মেন করার েকােনা কারণ থােক েয িবেশষ 
েকােনাভােব ভাব�কাশ করেল তা �ুেলর 
কায �কলাপ ��তরভােব ব�াহত করা আস� হেয় 
উঠেব। এইরকম সংহিতনােশর মেধ� সবধরেনর 
বণ �িবে�েষ সহায়তা করা, পেণ �া�ািফক উপকরণ, 
অ�ীল বা কুত্সাপূণ � িববিৃতদান, বা অন�েদরেক 
�ুেলর িনয়ম ল�ন করেত উত্সািহত করা 
অ�ভ� �� থাকেত পাের। 

43. ব��� �াধীনতা 
িশ�াথ�েদর �ুল ভবেন, �ুেলর মােঠ, �ুেল 
যাতায়ােতর সময় এবং �ুেলর �ারা আেয়া�জত েয 
েকােনা অনু�ােন িনরাপদ ও সুরি�ত থাকার 
অিধকার আেছ। িশ�াথ�, �ুল কম� বা �ুল 
আিধকািরকরা েকােনাভােবই অন� েকােনা িশ�াথ�, 
িশ�কিশি�কা বা �ুল আিধকািরকেক 
শারীিরকভােব জখম করেত বা েসই �েচ�ায় 
শারীিরক বল�েয়াগ করেবন না। েকােনা 
িশ�কিশি�কা বা �ুল আিধকািরক হয়েতা 
যু��স�ত এবং �েয়াজনীয় বেল মেন করেল 
শারীিরক বল�েয়াগ করেত পােরন। েয িতন�ট 
পিরি�িতেত এই�িল অনুেমাদনেযাগ� েস�িল হল: 

•  অ� বা অন� েকােনা িবপ�নক ব� েকেড় িনেত, 

•  আ�র�ার জন�, এবং 

•  অন� েকােনা ব��� বা স�ি�র সরু�ার জন�। 
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েযখােন বল�েয়াগ করা জ�রী হেয় পেড় েসখােন 
সাধারণ �ান ও অিভ�তার িভি�েতই তা করা হয়। 
িশ�াথ�েদর শা�� েদওয়া বা শ�ৃিলত করার জন� 
েকােনাভােব শারীিরক বল�েয়াগ করা িনিষ�। 

44. ৈবষম�হীনতা নীিত এবং 
েযৗনিন�েহর িব�ে� িনেষধা�া 
CPS এমন এক িশ�ার পিরেবশ ও কম ��ল র�া 
করায় দায়ব� েযখােন ধম �া�তা ও অসিহ�ুতাসহ, 
জািত, বণ �, গােয়র রঙ, েদশীয় উত্স, বংশ, ধম �, 
অ�মতা, �জনগত তথ�, অিভ�তার ি�িত, 
ৈববািহক ি�িত, িল�, েযৗনতা, িল� পিরচয় বা 
ভাব�কাশ, েযৗন ি�িতিবন�াস, গভ�াব�া, বা গভ�াব�া-
সং�া� পিরি�িত�িল সহ� করা হেব না, এবং 
েযখােন ল�� করা হেব েয ভয় েদখােনা, হ� মিক 
�দশ �ন, জবরদ�� এবং/অথবা হয়রািন কের 
অন�েদর স�ানহািন করা হে� ও তােঁদর কাজ করা 
বা েশখার �াধীনতােক ব�াহত করা হে� তা 
অ�হণেযাগ� বেলই িবেবচ� হেব। 

CPS কেঠারভােব হয়রািন ও িন�েহর িব�ে� 
িনেষধা�া অবল�ন কের, তা েস েযৗন হয়রািন বা 
অন� েকােনারকম হয়রািনই েহাক না েকন।এবং 
েস�ট এেদর িশ�াথ�, বা কম �চারীেক সহপাঠ� 
িশ�াথ�, িশ�ক, ত�াবধায়ক, সহকম�, িবে�তা, 
অন�ান� তৃতীয়প� েযই ক�ক না েকন, েযেহত�  
এইরকম আচরণ CPS-এর ল�� ও িশ�া ও 
কম �সং�ােন সমানািধকার আনার �িত�িতেত 
িব��াচরণ কের। 

িন�হ এবং হয়রািনর মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ 
অনাকা��ত আচরণ তা েস েমৗিখক বা শারীিরক 
যাই েহাক না েকন, যা আইেন সুরি�ত েকােনা 
ৈবিশে��র িভি�েত করা হয়, েযমন জািত, বণ �, 
গােয়র রঙ, েদশীয় উত্স, বংশ, ধম �, অ�মতা, 
�জনগত তথ�, অিভ�তার ি�িত, ৈববািহক ি�িত, 
িল�, েযৗনতা, িল� পিরচয় বা ভাব�কাশ, েযৗন 
ি�িতিবন�াস, গভ�াব�া, বা গভ�াব�া-সং�া� ি�িত। 
“েযৗন হয়রািনেক” েযৗন �কৃিতর অ�া���মূলক 
আচরণ িহসােব সং�ািয়ত করা হয়। এর মেধ� 
েযৗনভােব ঘিন� হওয়ার েচ�া, েযৗন আনুকূল� 
পাওয়ার অনুেরাধ, েযৗন �কৃিতর েমৗিখক, 
অেমৗিখক বা শারীিরক আচরণ অ�ভ� �� থােক 
যখন: 

• এইরকম অনুেরাধ, আচরণ বা ঘিন� হওয়ার 
েচ�ায় বশ�তা �ীকার করা বা অ�ীকার করা হয় 
��ভােব বা গূঢ়ভােব কম �সং�ান, িশ�াগত 

অব�ান, �ুল সং�া� সুেযাগ বা কম �সং�ােনর 
িস�াে�র িভি� িহসােব করা হেয় থােক। 

• এইরকমভােব ঘিন� হওয়া, অনুেরাধ করা বা 
আচরণ করার মেধ� ভীিতমলূক, শত্�তাপূণ �, 
অপমানকর, বা েযৗন অপরাধমূলক িশ�ার 
পিরেবশ ৈতির কের অেযৗ��কভােব কােরার িশ�া 
বা কােজর অ�গিতেত হ�ে�প করার এক�ট 
েচ�া থােক। 

েযৗন িন�েহর মেধ� অ�ভ� �� থােক েযৗন িহংসার 
কায �কলাপ যার মেধ� সীমাহীনভােব েকােনা ব���র 
ই�ার িব�ে� েযৗন ��য়াকলাপ বা েযখােন েকােনা 
ব��� মদ বা মাদেকর েঘাের বা বু��র িবকৃিত অথবা 
অন�ান� অ�মতার কারেণ স�িতদােন অসমথ � 
েসখােন তারঁ িব�ে� েযৗনাচার করাও অ�গ �ত 
রেয়েছ। বহ�  িবিভ� ��য়াকলাপ েযৗন িহংসার 
ে�ণীেত পেড়, যার মেধ� ধষ �ণ, েযৗন আ�মণ, েযৗন 
�শ � এবং েযৗনাচাের জবরদ��ও অ�ভ� �� রেয়েছ। 
েযৗন িহংসার এই সব ��য়াকলাপ�িলই েযৗন 
িন�েহর িবিভ� আকার যা ��দ IX-এ রেয়েছ। 

CPS েকােনা হয়রািনকর বা ৈবষম�মূলক আচরণ 
সহ� করেব না যা কম �সং�ান বা িশ�াে�ে�র 
পিরি�িত�িলেক িবি�ত কের, যা অেযৗ��কভােব 
েকােনা ব���র �ুল বা কােজর উপের �ভাব েফেল, 
বা কাজ ও �ুেলর পিরেবেশ ভয়�দ, শত্�তাপূণ � বা 
অপরাধমূলক গেড় েতােল। �ুেল বা কম ��েল 
িশ�াথ� বা কম �চারীেদর সােথ িন�হ এবং/অথবা 
হয়রািনর ঘটনা ঘটা আইনত িনিষ� এবং CPS-এর 
প� েথেকও তা সহ� করা হেব না। এই নীিত�টর 
উে�েশ�, “কম ��ল” বা “�ুল” বলেত �ুেলর �নসর 
করা সামা�জক অনু�ান, সফর, েখলাধূেলার 
অনু�ান, কাজ সং�া� �মণ বা অনু�প 
অনু�ানেক েবাঝায় যা �ুল বা কম �সং�ােনর সােথ 
জিড়ত, তারমেধ� সীমাহীনভােব পাঠ�মবিহভূ�ত 
এবং অন�ান� েখলাধূেলার কায �কলাপ ও ে�া�াম, 
�নসর করা ে�� সফেরর জন� �ুল েথেক 
যাতায়াত করাও অ�ভ� �� রেয়েছ। এছাড়াও 
ৈবষম�মূলক আচরণ, হয়রািন বা �িতেশােধর ঘটনার 
অিভেযাগ জানােনা েকােনা ব���র িব�ে� 
�িতিহংসা চিরতাথ � করা; অথবা ৈবষম�মূলক 
আচরণ, হয়রািন বা �িতেশােধর ঘটনার তদে� 
সহেযািগতা করা েকােনা ব���র িব�ে� �িতিহংসা 
চিরতাথ � করা একইরকম েবআইিন এবং তা সহ� করা 
হেব না। 

CPS ৈবষম�মূলক আচরণ এবং হয়রািনর 
অিভেযাগ�িলেক ��ে�র সােথ েদেখ এবং 
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অিভেযােগ স�র সাড়া েদয়। েযখােন িনধ �ািরত হেব 
েয ভ� ল আচরণ ঘেটেছ, েসখােন CPS স�র েসই 
আচরণ�ট অপসারণ করার েচ�া করেব এবং 
�েয়াজনমত সংেশাধনমূলক ব�ব�া েনেব, যারমেধ� 
েযখােন দরকার েসখােন শা��মূলক ব�ব�া েনওয়া 
অ�ভ� �� রেয়েছ, সােথ চাকির েশষ করা বা �ুল 
সং�া� শা��দানও রেয়েছ। 

েকােনা িশ�াথ� ঘেরায়াভােব িশ�াথ�র 
িশ�কিশি�কা, হাই �ুেলর �ধান/অধ�� বা ডীন, 
ডাইভািস ��ট েডেভলপেমে�র অিধকত�া অথবা িশ�া 
ও িশ�েণর েডপু�ট সুপািরে�ে�ে�র কােছ 
ৈবষম�মূলক চচ�ার অিভেযাগ জানােত পাের। েকােনা 
কম �চারী তােঁদর সুপারভাইজার, ডাইভািস ��ট 
েডেভলপেমে�র অিধকত�া বা িহউম�ান িরেসাস � 
অিফেসর মুখ� কায �িনব �াহী অিধকত�ার কােছ 
অিভেযাগ জানােত পােরন। ডাইভািস ��ট 
েডেভলপেমে�র অিধকত�া, িহউম�ান িরেসাস � এবং 
িশ�া ও িশ�েণর েডপু�ট সুপািরে�ে�ে�র 
অিফস�িল 159 Thorndike Street, Cambridge, 
Massachusetts-এ অবি�ত। ডাইভািস ��ট 
েডেভলপেমে�র অিধকত�ার েটিলেফান ন�র হল 
617-349-6457, িহউম�ান িরেসােস �র েটিলেফান 
ন�র হল 617-349-6438 িশ�া ও িশ�েণর েডপু�ট 
সুপািরে�ে�ে�র েটিলেফান ন�র হল 617-349-
6418। ডাইভািস ��ট েডেভলপেমে�র অিধকত�া 
ৈবষম�মূলক চচ�া িনেয় েতালা আনু�ািনক 
অিভেযাগ�িলও সামলান। 

িকছ�  িকছ�  ে�ে� অিভেযাগ েতালা আচরণ�ট হয়েতা 
��দ IX-এর অধীেন েযৗন িন�হ ও অপরাধমূলক 
কায �কলাপ িহসােব গণ� হেত পাের। যিদ আপিন 
মেন কেরন েয আচরণ�ট এক�ট অপরাধ, তাহেল 
আপনার েয েকােনা সমেয়, এমনিক আপনার 
অিভেযাগ িনেয় �ুেলর তদ� চলার সময় বা তার 
আেগও আপিন অপরােধর অিভেযাগ দােয়র করার 
অিধকার রােখন। 

�ুল িডি�ে�র ৈবষম�হীনতা নীিত ও েযৗনিন�েহর 
িব�ে� িনেষধা�ার এক�ট স�ূণ � �িতিলিপ �ুল 
িডি�ে�র ওেয়বসাইেট পাওয়া েযেত পাের অথবা 
আপিন হাই �ুেলর �ধান/�ুল অধ�ে�র কাছ 
েথেকও এক�ট �িতিলিপ চাইেত পােরন। 

45. িশ�াথ�েদর িবেয়, গভ�াব�া  
এবং অিভভাবক� 

েযসব িশ�াথ�রা গভ�বতী, িববািহত বা ইিতমেধ�ই 
অিভভাবক হেয় েগেছ তােদরেক �ুল চািলেয় েযেত 

উত্সািহত করা হেব। এইরকম িশ�াথ�েদরেক 
তােদর িনয়িমত িশ�ামূলক �ােস থাকার অনুমিত 
েদওয়া হেব এবং অন� িশ�াথ�েদর সােথ পাঠ�ম 
বিহভূ�ত কায �কলােপ অংশ�হণ করেতও তারা 
অনুেমািদত হেব। এছাড়াও, গভ�বতী িশ�াথ�রা 
�সেবর পেরও আেগর মত একই িশ�ার �ােস 
িফের এবং পাঠ�ম বিহভূ�ত কায �কলােপ অংশ�হণ 
করেত পারেব। গভ�বতী, িববািহত বা ইিতমেধ�ই 
অিভভাবক হেয় েগেছ এমন েকােনা িশ�াথ�েক 
ে�ণীকে� িশ�া েনওয়া বা পাঠ�ম বিহভূ�ত 
কায �কলােপ অংশ�হণ করা েথেক বাধা েদওয়া যােব 
না, না েতা তােদরেক গভ�াব�া, িবেয় বা 
অিভভাবকে�র কারেণ �িগত, বিহ�ার, বাদ বা 
অন�থায় শা�� েদওয়া যােব। 

46. ��দ IX েকাঅিড�েনটর 

CPS তােদর েকােনা িশ�ামলূক ে�া�াম বা 
কায �কলােপ িলে�র িভি�েত ৈবষম� কের না, এবং 
এরা এেদর েকােনা িশ�ামূলক ে�া�ােম বা 
কায �কলােপ ভিত� হেত বা কম �সং�ান লােভর 
ে�ে�ও ৈবষম� সৃ�� কের না। ��দ IX সং�া� 
েকােনা �জ�াস� থাকেল তা েসই �ুল িডি�ে�র 
��দ IX েকাঅিড�েনটেরর কােছ করেত হেব: 
Director of Diversity Development, Cambridge 
Public Schools, 159 Thorndike Street, 
Cambridge, MA 02141, 617-349-6457 or to the 
United States Department of Education, Office 
of Civil Rights, 5 Post Office Square, 8th Floor, 
Boston, MA 02109 Phone:েফান: 617-289-0111; 
ফ�া�: 617-289-0150. 

47. ধম�য় �াধীনতা 
ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইেনর অধ�ায় 151C, 
িবভাগ 2B-েত বলা আেছ েয: 

ধম�য় বা সা�দািয়ক িশ�া অথবা বিৃ�মূলক 
�িশ�েণর �িত�ান ছাড়া িশ�ামূলক অথবা 
বিৃ�মূলক �িশ�ণ �িত�ােন পড়া েয েকােনা 
িশ�াথ� যিদ েকােনা িবেশষ িদেন তার ধম�য় 
িব�ােসর জন� �ােস উপি�ত থাকেত বা েকােনা 
পরী�া, পড়া�েনা, বা কােজর আবিশ�কতায় 
অংশ�হণ করেত অ�ম হয় তাহেল তােক 
েসরকম পরী�া, পড়া�েনা, কােজর 
আবিশ�কতা েথেক মকুব কের িদেত হেব, এবং 
বাদ পড়া এইরকম পরী�া, পড়া�েনা, কােজর 
আবিশ�কতা�ট পূরণ করার জন� তােক 
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আেরকবার সুেযাগ িদেত হেব; তেব তা এই শেত� 
েয এইরকমভােব ি�তীয়বার হওয়া পরী�া বা 
কাজ�ট �ুেলর উপের েকােনা অেযৗ��ক েবাঝা 
আনেব না। উি�িখত িশ�াথ�েক এইরকম 
সুেযাগ েদওয়ার জন� �িত�ান�ট েকােনা রকম 
পয়সা মা�ল িহসােব িনেত পারেব না। িশ�াথ� 
এই িবভােগর বে�াবে�র সুিবধা িনেত চাইেল 
েসই িশ�াথ�র �িত েকােনারকম িব�প অথবা 
প�পাতদু� আচরণ করা চলেব না। 

েযসব িশ�াথ�রা ধম�য় ছ� �টর িদন পালেনর জন� 
�ুেল আসেত পােরিন তােদর অনুপি�িত মকুবেযাগ� 
অনুপি�িত বেল নিথভ� � রাখেত হেব। ি�তীয়তঃ, 
িশ�কেদরেক এইসব িদন�িলেত েকােনা ���পূণ � 
পরী�া, চূড়া� কায �কলাপ, ���পূণ � েপপার বা 
িরেপােট�র সময়সচূী না েফলেত অনুেরাধ করা হে�। 
এছাড়াও, িশ�কেদরেক তােঁদর িশ�াথ�েদরেক 
যু���াহ� সময় িদেত হেব েয সমেয় তারা এই 
িদন�িলেত তােদর ঘেরর কাজ েশষ করেত পারেব। 

48. আনুগেত�র অ�ীকােরর (Pledge 
of Allegiance) িনেদ�িশকা 
ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইন: অধ�ায় 71, িবভাগ 
69-এ বলা হেয়েছ েয: 

�েত�ক িশ�কিশি�কা সব পাবিলক �ুেলর সব 
ে�েডর �েত�ক িদেনর �থম �াস �� হওয়ার 
সময় ে�ণীকে�র সবাইেক এক��ত কের 
“ে�জ অফ অ�ািলজােয়� ট�  দ� ��াগ আবিৃ� 
করােবন।” 

ে�জ অফ অ�ািলজােয়ে� অংশ�হণ করা েকােনা 
িশ�াথ�র আবিশ�কতার মেধ� পেড় না। আশা করা 
হেব েয িশ�াথ� এই আবিৃ�েত অংশ�হণ করেত 
চায় না েসও েযন অন� িশ�াথ�েদর এ�ট পালন 
করার অিধকারেক স�ান কের এবং েকােনা রকম 
বাধা না েদয়। 
 

সাধারণ নীিতসমূহ 
49. ক��উটার েনটওয়ােক�র 
�হণেযাগ� ব�বহার (AUP) 
এ�ট CPS-এর নীিত েয ৈবদু�িতন আদান�দােনর 
জন� ব�ব�ত সব �যু�� েযন দািয়�শীল, আইিন ও 
ৈনিতকভােব ব�বহার করা হয়।এই �যু���িলর 
সীমাহীনভােব অ�ভ� �� রেয়েছ CPS-এর েনটওয়ােক� 

েঢাকার এবং ই�ারেনেট �েবশ করার �যু�� এবং 
কম� এবং/অথবা িশ�াথ�েদরেক CPS-এর প� 
েথেক েদওয়া সব ৈবদু�িতন িডভাইস (েযমন, 
ক��উটার, েটিলেফান, ইত�ািদ)। 

CPS ক��উটার েনটওয়াক� এবং ৈবদু�িতন 
িডভাইস�িল সীিমত িশ�ামূলক উে�েশ�র জন� 
�িত�া করা হেয়েছ, এবং �কাশ� পিরেষবার ব�বহার 
বা �কাশ� েফারাম িহসােব কােজ লাগােনার জন� 
বসােনা হয়িন। CPS ক��উটার িসে�ম এবং তােদর 
জারী করা সব ৈবদু�িতন িডভাইেসর ব�বহাের 
িবিধিনেষধ বসােনার অিধকার রােখ, এবং 
ব�বহারকারীেদর িসে�েমর িবিধ ও �ুল কিম�টর 
নীিত েমেন চলেত বাধ� কের, যার মেধ� CPS-এর 
ৈবষম�হীনতার নীিত ও েযৗন িন�েহর িব�ে� 
িনেষধা�া এবং উত্পীড়নেরাধী নীিত ও িশ�াথ�েদর 
নিথ র�ার েগাপনীয়তা অ�ভ� �� থাকেলও তােতই 
সীিমত নাও থাকেত পাের। 

ই�ারেনেট বহ�  মূল�বান সং�ান থাকেলও, েসখােন 
এমন বহ�  সাইটও রেয়েছ েয�িল িশ�াথ�েদর পে� 
অনুপযু� বেল িবেবিচত হেত পাের এবং েস�িল 
েকােনা িশ�ামূলক উে�শ� পূরণ কের না। 
ই�ারেনট ব�বহার করা �েত�ক ব���েক অবশ�ই 
ক��উটার েনটওয়াক� দািয়�শীলভােব ব�বহার 
করেত হেব যােত এ�ট �ধুমা� িশ�ামূলক 
উে�েশ�ই ব�ব�ত হয়, এবং অবশ�ই CPS-এর 
িশ�ামূলক কায �কলােপর সােথ স�িত েরেখ ও CPS 
কম�েদর ত�াবধােনর অধীেন চলেত হেব। CPS-এর 
েনটওয়াক�ভ� � তথ� সং�ান ব�বহােরর �ারা, িশ�াথ� 
এবং �া�বয়� ব�বহারকারী উভেয়ই এই নীিত�ট 
�ীকার করেত স�ত হে�ন। েকােনা েবআইিন বা 
বািণ�জ�ক উে�েশ� CPS-এর েনটওয়াক�ভ� � তথ� 
সং�ান ব�বহার করা িনিষ�। 

CPS এক�ট বাছাইকারী িসে�ম ব�বহার কের যা 
িশ�ামূলক ে�ে� অেযাগ� সাইেট �েবশ েরাধ 
করার জন� পিরকি�ত, তার মেধ� এমন সাইটও 
রেয়েছ েয�িলেত অ�ীল, পেণ �া�ািফক বা 
অ�া�বয়�েদর পে� �িতকর ব� থােক। 
যাইেহাক, এ�ট েবাঝাটা ���পূণ � েয েকােনা 
সমাধানই িনখুতঁ নয় এবং CPS এমন িন�য়তা িদেত 
পাের না েয েকােনা িশ�াথ� ভ� লভাল সাইেট �েবশ 
করেব না। এ�ট িশ�াথ�র দািয়� েয েকােনা ভ� লভাল 
সাইট েপেল তার ব�াপাের িশ�কেক জানােনা এবং 
আেরািপত িশ�ামূলক িবষেয় িফের যাওয়া। 

েযসব িশ�ক, �শাসক বা অন�ান� �ুল কম�রা 
তােঁদর িশ�েণর অংশ িহসােব ই�ারেনট ব�বহার 
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করেছন তারঁা েকােনা িনিদ�� সাইট আটকােত বা 
উ�ু� করেত CPS-এর ইনফেম �শন, কিমউিনেকশন 
অ�া� েটকেনাল�জ িসে�ম (ICTS) ব�বহার করেত 
পাের। এইরকম িস�া��িল CPS িফ�ািরং িসে�ম 
িনরী�ণ করা ব���েদর �ারা যথাযথ �ুল কম�েদর 
সােথ আেলাচনা কের িনধ �ািরত হেব। 

CPS-এর ক��উটার, ই�ারেনট ও ইেমল সুিবধাসহ 
ক��উটার েনটওয়াক�, এবং অন�ান� ৈবদু�িতক 
িডভাইস (েযমন েসল েফান এবং/অথবা PDA) 
ব�বহার করেত পারা এক�ট সুিবধামা�, েকােনা 
অিধকার নয়। সব CPS কম �চারী, িশ�াথ� এবং 
িশ�াথ�েদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর পে�  এ�ট 
েবাঝাটা ���পণূ � েয  �হণেযাগ� ব�বহার 
নীিতর � ীকৃিত�াপেনর রিশদ�টেত � া�র 
করেত অ� ীকার করা এবং/অথবা েকমি�জ  
পাবিলক �ু েলর �হণেযাগ� ব�বহার নীিত�টেত 
েকােনারকম ল�ন করার ফেল ক��উটার , 
ই�ারেনট , ক��উটার েনটওয়াক �, েকােনা 
ৈবদ�ুিতক িডভাইস এবং/অথবা ইেমল সুিবধা 
হািন, এবং/অথবা শা�� মূলক ব�ব� া �হণ , 
এবং/অথবা ে�ট ও েফডােরল আ ইেনর 
অধীেন িবচার পয �� গড়ােত পাের। 

CPS তােদর �দ� েকােনা পিরেষবা িনেয় েকােনা 
�� বা িনিহত িন�য়তা �দান কের না। েয েকােনা 
কারেণ সৃ� েডটা হািন, পিরেষবা িব�, িবল�, 
পিরেষবা না েপৗ�ছেনা, বা ভ� লভােব অন� েকাথাও 
েপৗ�ছেনার জন� আপনার েয �িত হেব তার জন� 
CPS দায়ী হেব না। েনটওয়ােক� সংরি�ত বা 
েনটওয়ােক�র মাধ�েম �া� তেথ�র িনভ� �লতা বা 
�ণমােনর জন� এবং আপনার িনজ� ঝঁুিকেত 
েসইরকম তথ� ব�বহার করার জন� CPS দায়ী হেব 
না। েনটওয়াক� ব�বহার করার জন� যিদ েকােনা 
আিথ �ক দায়ব�তা েদখা েদয় তাহেল তার জন� CPS 
দায়ী হেব না। 

এ�ট েকমি�জ �ুল কিমশন ও CPS-এর নীিত েয 
ৈবদু�িতন েযাগােযােগর সবরকম স�ার এবং সব 
তেথ�র সংর�ণ েযন �েযাজ�তা অনুসাের এই 
�হণেযাগ� ব�বহার নীিতর শত�াধীন থােক। স�ািরত, 
�া� বা সংরি�ত সব ৈবদু�িতন তথ� CPS 
এবং/অথবা েকমি�জ �ুল কিম�টর স�ি� 
িহসােবই �েযাজ�তা অনুসাের গণ� হেব, এবং তা 
সে�হহীনভােব িনরী�ণ, আক�াইভ ও পুন��ার 
করা যােব। সব CPS কম �চারী, িশ�াথ� এবং 
িশ�াথ�েদর বাবা-মা/অিভভাবকেদর এটা েবাঝাটা 
জ�রী েয ই�ারেনট ও ইেমল সুিবধা লাভ করাসহ 

CPS-এর ক��উটার েনটওয়ােক�র ব�বহােরর 
েগাপনীয়তা িনেয় েকান যু��স�ত �ত�াশা েসরকম 
অেথ � েনই, এবং CPS-এর ক��উটার েনটওয়ােক� বা 
েনটওয়াক� েথেক ই�ারেনট ও ইেমল সুিবধালাভ 
করাসহ ৈবদু�িতন েযাগােযাগ পাঠােনার ব�াপাের 
েসরকম েকােনা যু���াহ� �ত�াশা েনই, তা েস যার 
ৈবদু�িতন েযাগােযােগর সর�ামই ব�বহার করা েহাক 
না েকন। CPS এবং েকমি�জ �ুল কিম�ট ইেমল 
ফাইল, ক��উটার, হাড� �াইভ এবং অন�ান� 
ৈবদু�িতন আদান�দােনর ফাইল, িসে�ম, িডভাইস 
ও ��াটফম ��িল িনরী�ণ করেত পাের ও করেব, তা 
েস�িল �ুেল, কােজর জায়গায় বা �ুেলর িডি�� 
সাভ�াের সরাসির যু� রাখা হেল দরূ েথেক েযভােবই 
ব�বহার করা েহাক না েকন। 

দািয়�বান েনটওয়াক� ব�বহারকারীরা কখেনাই 
িন�িলিখত উে�েশ� CPS-এর ক��উটার 
েনটওয়াক� ব�বহার করেব না যার মেধ� 
সীমাহীনভােব ই�ারেনট ও ইেমল সুিবধাও অ�ভ� �� 
রেয়েছ: 

(a) েয েকােনা ধরেনর বািণ�জ�ক ব�বহােরর জন� 

(b) রাজৈনিতক তদিবর করার জন�, যিদও 
ব�বহারকারীরা �িতিনিধেদর সােথ েযাগােযাগ করার 
জন� এবং রাজৈনিতক িবষেয় তােঁদর মতামত 
�কাশ করার জন� িসে�ম�ট ব�বহার করেত পােরন 

(c) েবআইিন কায �কলােপর জন� 

(d) েকােনা �ুল �শাসেকর আগাম অনুেমাদন িভ�, 
এবং েয ব���র ব���গত েযাগােযােগর তথ� ফাসঁ 
করা হে� তারঁ আগাম িলিখত অনুমিত ব�তীত 
িনেজেদর বা অন�ান� ব���েদর ব���গত 
েযাগােযােগর তথ� েপা� করা, �কাশ করা বা 
অন�থায় ছিড়েয় েদওয়ার জন�, যার মেধ� েকােনা 
ব���র নাম, �ঠকানা, েটিলেফান, �ুল বা কােজর 
�ঠকানা অ�ভ� �� রেয়েছ 

(e) িশ�াথ�র নিথর তথ� েকােনা �ুল �শাসেকর 
আগাম অনুেমাদন িভ�, এবং িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর আগাম িলিখত 
অনুমিত ব�তীত েপা� করা, �কাশ করা বা 
অন�থায় ছিড়েয় েদওয়া যিদ না েসরকমভােব 
ব�াপার�ট �কাশ করা বা ছড়ােনা ম�াসাচ� েসটস 
স্ট� েড� েরকেড�র িনয়মকানুেন অনুেমািদত হয় 

(f) েয ব��� েমেসজ�ট পাঠাে�ন তারঁ অনুমিত 
ছাড়াই েকােনা েমেসজ েপা� করা বা অন�থায় 
ছিড়েয় েদওয়া যা তােঁদরেক েগাপেন পাঠােনা 
হেয়িছল এই িবধান�ট েকােনা ব�বহারকারীেক তােঁদর 
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পাওয়া েকােনা অনুপযু� বা তােঁদরেক অসরুি�ত 
েবাধ করােনা েকােনা েমেসজ স�েক� িশ�ক বা 
�ুল �শাসকেক স�র জানােনা েথেক আটকায় না। 

(g) অন� েকােনা ব���েক িনেয় কু�িচকর তথ� 
অপর েকােনা ব���েক পাঠােত বা কাউেক হ� মিক 
িদেত, অপমান করেত, হয়রান করেত, উত্পীড়ন 
করেত বা ভয় েদখােত 

(h) েচন েলটার পাঠােত, ��াম করেত বা 
ক��উটার েনটওয়াক� ব�বহার কের অন� েকােনা 
ধরেনর অনুিচত আদান�দােন িনেয়া�জত হেত। 

(i) �ুল �শাসেকর কাছ েথেক আগাম অনুেমাদন না 
িনেয়ই ব���গত নিথর তথ� েপা� করা, ফাসঁ করা 
বা অন�থায় িবতরণ করা যিদ না এইরকমভােব ফাসঁ 
করা বা িবতরণ করা েফডােরল বা ে�ট আইেন 
অনুেমািদত না হেয় থােক 

(j) ��তই েযৗন িড�জটাল ছিব, েট�ট েমেসজ, 
ইেমল বা েযৗন �কৃিতর অন� েকােনা উপাদান 
েকােনা ক��উটার, েসল েফান বা অন�ান� 
ৈবদু�িতন িডভাইেস েদখেত, িনেজর কােছ রাখেত, 
েপা� করেত, ফাসঁ করেত, পাঠােত, ভাগ করেত বা 
অন�থায় তা িবতরণ করেত, তা েস িশ� পেণ �া�ািফ 
সং�া� েফডােরল বা ে�েটর আইন লি�ত েহাক 
বা নাই েহাক 

(k) এমন কায �কলােপর জন� যা িশ�ামূলক পিরেবশ 
িবি�ত কের 

(l) অৈনিতক কায �কলােপর জন�, েযমন ঘেরর 
কােজ ঠকােনার জন� বা পরী�ায় ঠকােনার জন� 

(m) এমন কায �কলােপর জন� যা অন�েদর 
েগাপনীয়তায় হ�ে�প কের 

(n) ব���গত ব�বহােরর জন�; অন�ভােব বলেত 
েগেল, েকমি�জ পাবিলক �ুেলর েনটওয়াক� এবং 
ৈবদু�িতন িডভাইস�িল �ধুমা� বািণ�জ�ক 
এবং/অথবা �ুেলর কােজই ব�বহার করেত হেব 

(o) অন� এমন েকােনা আচরেণ িনেয়া�জত হেত যা 
েকােনা েকমি�জ পাবিলক �ুেলর নীিত এবং/অথবা 
েকমি�জ পাবিলক �ুেলর অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কায় থাকা িবধান বা েকােনাভােব �ুলিভি�ক 
িনয়ম ল�ন কের 

(p) ICTS-এর �ারা অনুেমািদত ওেয়বসাইট না হেল 
এমন েকােনা ওেয়বসাইেট িশ�াথ�েদরেক 
েলনেদেনর অনুমিত না েদওয়া বা ব�বহার করেত না 
েদওয়া েয�িলেত ব���গত অথবা িশ�াথ�র 

শনা�করণেযাগ� তথ� িদেত হয় (েযমন, নাম, 
�ঠকানা, েটিলেফান ন�র, ইেমল �ঠকানা, ইত�ািদ)  

(q) M.G.L.c. 71, §37O-এর িবধান�িল ল�ন 
করেত, যার মেধ� উত্পীড়ন, সাইবার ��ািম এবং 
�িতিহংসা চিরতায � করার িবধান�িলও অ�ভ� �� 
রেয়েছ। 

দািয়�শীল েনটওয়াক� ব�বহারকারীরা যা করেবন: 

(a) কখেনাই �ঠকানা, েটিলেফান ন�র, ে�িডট কাড� 
ন�র, েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�েরর মত েকােনা 
ব�বহারকারীর ব���গত তথ� �কাশ না করা, যিদ না 
�� িলিখত অনুেমাদন মঞ্জরু করা হেয় থােক 
এবং িশ�াথ� ব�বহারকারীরা কখেনাই বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরঅনুেমাদন িভ� 
অনলাইেন পিরচয় হওয়া কােরার সােথ েদখা করেত 
স�ত হেবন না 

(b) তারা যিদ ক��উটার েনটওয়ােক� েকােনা 
িনরাপ�া সং�া� সমস�ার স�ুখীন হয় তাহেল 
িসে�ম �শাসকেক জানােনা 

(c) তােদর ৈবদু�িতন িডভাইস ও অ�াকাউে�র 
ব�বহার িনেয় সব �দাই দািয়�শীল থাকা এবং কখেনাই 
তােদর পাসওয়াড� অন� েকােনা িডভাইেস বা 
অ�াকাউে� িদেয় অন� কােরার কােছ ফাসঁ না করা 

(d) এ�ট েবাঝা েয েকােনা ৈবদু�িতন িডভাইেসর 
এবং/অথবা েনটওয়ােক�র েডটা, ব���গত ফাইল বা 
ইেমেলর িবষয়ব�েত েকােনা েগাপনীয়তা েনই, এবং 
সব ৈবদু�িতন িডভাইস ও িসে�ম�িল আক�াইভ, 
িনয়মমািফক র�ণােব�ণ, �েবশািধকার এবং 
েমেসজ িনরী�েণর শত�াধীন, ও ফাইল�িলেক 
উপযু� পিরি�িতেত লাভ করা হেত পাের 

(e) যিদ তারা এমন েকােনা ওেয়বসাইট পায় বা 
শনা� কের, যা তােদর অনুপযু� বেল মেন হয় যা 
তােদরেক অসরুি�ত েবাধ করায়, তাহেল তারা 
তত্�ণাত্ েস�ট েকােনা িশ�ক বা �ুল 
�শাসিনকেক বলেব  

(f) CPS-এর ক��উটার েনটওয়াক� বা অন� েকােনা 
ক��উটার েনটওয়ােক� অননুেমািদত �েবশািধকার 
লাভ করার েচ�া করেব না বা ব�বহারকারীেক যতটা 
�েবশািধকার েদওয়া হেয়েছ তার বাইের যােব না, 
ক��উটার েনটওয়ােক�র সংহিতনাশ করার 
ই�াপূব �ক �েচ�া করেব না বা ক��উটার ভাইরাস 
ছিড়েয় অথবা অন� েকােনাভােব েডটা ন� করার 
েচ�া করেব না, বা ভাঙচ�র করেব না অথবা অন�থায় 
ক��উটার েনটওয়াক� ন� করেব না, তােত থাকা 
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ে�া�াম, েডটা, ফাইল বা অন� েকােনা ৈবদু�িতন 
তথ� বা িডভাইেস হ�ে�প করেব না বা �িত�� 
করেব না 

(g) স�ওয়�ার িনম �াতা, েনটওয়াক� �দানকারী, 
���� ও লাইেস� চ� ���িলর আইিন অিধকারেক 
ময �াদা েদেব 

(h) এমন েকােনা উপকরণ লাভ করার জন� 
িসে�ম�ট ব�বহার না করা যা অ�ীল বা কু�িচকর 
(েযমন পেণ �া�ািফ), যা েবআইিন কাজ করার 
পরামশ � েদয়, যা িহংসা অথবা অন� ব���েদর 
উে�েশ� ৈবষম� ছড়ায় (েযমন ঘৃণাসচূক রচনা), বা 
যা েবআইিন (েযমন জয়ুা) 

(i) েকমি�জ �ুল কিম�ট এবং CPS-এর নীিত�িলর 
সােথ স�িত েরেখ চলা, যার মেধ� সীমাহীনভােব 
ক��উটার েনটওয়াক�, ক��উটার িসে�ম এবং 
ইেমল ব�বহার করা িনেয় এেদর অৈবষম�মূলক নীিত 
ও েযৗন হয়রািনর িব�ে� িনেষধা�া, ঘৃণাসচূক 
অপরাধ সহ� না করারী নিত এবং উত্পীড়নেরাধী 
নীিত অ�ভ� �� রেয়েছ 

(j) একইরকম য�, েপশাদাির� ও িবচার িনেয় 
ক��উটার েনটওয়ােক�, ক��উটার িসে�েম এবং 
ইেমেল েযাগােযাগ করা েযটা তারা �ুল িবভােগর 
অন�ান� িলিখত েযাগােযােগর ে�ে�ও করেতা, যার 
মেধ� সীমাহীনভােব �ুল িবভােগর আদান�দান বা 
�ুেলর েলটারেহেড েলখা আদান�দানও অ�ভ� �� 
রেয়েছ 

(k) েকােনা হ� মিক, অপমান, উত্পীড়ন, সাইবার 
��ািম, �িতেশাধ, হয়রািন, ভয় েদখােনা বা 
অপরাধমূলক েযাগােযােগর ঘটনা ঘটেল বা েস�িল 
েপেল ( তা েস ইেমল, েট�ট েমেসজ, েসাশ�াল 
েনটওয়ািক�ং সাইট বা অন� যােতই েহাক না েকন), 
তা CPS-এর অৈবষম�মূলক নীিত ও েযৗনিন�েহর 
িব�ে� িনেষধাজঢ্া ও উত্পীড়নেরাধী নীিত অনুসার 
জানােনা 

(l) যখন দরূবত� িশ�ার পাঠ��েম েকােনা িবষয়ব� 
েপা� করা হেব, তখন িন��ত হেয় িনেত হেব েয 
েপা� করা িবষয়�ট �ধুমা� েসই পাঠ��েমর জন� 
আনু�ািনকভােব নিথভ� � হওয়া িশ�াথ�েদর জন�ই 
উপলভ� যােদর জন� িবষয়�ট পাঠােনা হে�, তা 
এইরকম িড�জটাল তথ� দরূবত� িশ�ার পাঠ��েমর 
জন�ই পাঠােনা েহাক বা েকােনা লাইভ েকােস �র 
স�ূরক িহসােবই পাঠােনা েহাক; িন��ত হেয় িনেত 
হেব েয �াস েসশেনর পেরও দীঘ � সময় ধের কাজ�ট 
েথেক যাওয়া েরাধ করেত যথাযথ ব�ব�া েনওয়া 

হে� এবং িবষয়ব��িলর অননুেমািদতভােব 
িবতরণ করা হে� িকনা (েযমন, ই�ারেনট 
ে�ােটাকল পরী�া কের পাসওয়াক�, ইউজার ও 
অব�ান �মাণীকরণ, ম�ুণ ব�ব�া অকায �কর কের 
েদওয়া, এবং কাট-েপ� ট�ল অকায �কর কের 
েদওয়া), িশ�াথ�েদরেক �� িব�ি� িদেয় জািনেয় 
িদেত হেব েয কাজ�ট ���� িদেয় সুরি�ত এবং 
�ধু আইিনভােব েপা� করা উপকরণই লাভ করা 
হয় এবং ব�বি�ত িশ�ামূলক কােজর জন� 
িশ�েকর ত�াবধােন ব�বহার করা হয়, েস�টর 
ব�বহার েযন লাইভ �াস�েম কায �স�াদন বা 
�দশ �েনর অনু�প কায �কলােপর মাধ�েমই করা হয় 
এবং েয পিরমাণ উপকরণ ব�বহার করা হয় তা েযন 
লাইভ �াস�েম ব�বহােরর পিরমােণর সােথ ত� লনীয় 
হয় ও েকােনা িড�জটাল িশ�ামূলক কাজ েযন 
েপা� না করা হয়। 

(m) িন��ত করেত হেব িশ�াথ�রা েযন যেথািচত 
অনলাইন আচরণ�িল স�েক� জােন, যার মেধ� 
েসাশ�াল েনটওয়ািক�ং সাইেট, চ�াট�েম কীভােব 
অন�েদর সােথ কথা বলেত হেব, এবং সাইবার 
��ািম স�েক� সেচতনতা ও তােত 
�িত��য়াদােনর প�া�িল েজেন রােখ। 

শা��দান 

এই নীিত�ট েকােনাভােব ল�ন করেল তা েথেক 
েনটওয়াক� সুিবধা বািতল করা হেত পাের এবং/অথবা 
CPS-এর িনয়মনীিত েমেন যথাযথ শা��মূলক 
পদে�প ও দরকার হেল আইিন ব�ব�াও েনওয়া 
হেত পাের। 

যিদ েকােনা ব�বহারকারীেক িনরাপ�ার ঝঁুিক িহসােব 
শনা� করা হয় অথবা যিদ কােরার অন� েকােনা 
ক��উটার িসে�ম ব�বহােরর ে�ে�ও 
সমস�াজনক ইিতহাস থােক, তাহেল হয়েতা তােঁক 
�ুল িবভােগর িবেবচনায় েনটওয়াক� ব�বহার করেত 
নাও েদওয়া হেত পাের। 

েনটওয়ােক�র মাধ�েম েয েকােনা েবআইিন 
কায �কলাপ সং�া� তদ� চালােত �ুল িবভাগ 
স�ূণ �ভােব �ানীয় ে�ট অথবা েফডােরল 
আিধকািরকেদর সহেযািগতা করেব। 

50. স�ওয়�ার ব�বহােরর 
আচরণিবিধ 
���� থাকা ক��উটার স�ওয়�ােরর 
অননুেমািদত নকল করা আইনিব�� এবং CPS-এর 
আদশ � ল�ন কের। CPS এইরকমভােব নকল করা 
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অনুেমাদন কের না এবং যিদ েসরকম িকছ�  করা হয় 
তা �িতেরােধর জন� িন�িলিখত আদশ ��িল 
অনুসরণ কের 

• CPS না েতা িনেজ কখেনা েকােনা পিরি�িতেত 
স�ওয়�ােরর অননুেমািদত নকল করায় 
িনেয়া�জত হেব বা তা করা সহ� করেব অথবা 
েসরকম স�ওয়�ার ব�বহার করেবষ 

• স�ওয়�ােরর ৈবধ �েয়াজনীয়তা�িল 
সময়মািফকভােব পূরণ করেত CPS আইনতঃ 
লাভ করা স�ওয়�ার পয �া� পিরমােণ আমােদর 
সবক�ট ক��উটােরর জন� �দান করেব যােত 
েসই স�ওয়�ার�িলর �েয়াজনীয়তা আেছ। 

• CPS যা যা স�ওয়�ার আহরণ কের বা ব�বহার 
কের েস�িলর ব�বহার িনয়�ণ করায় সব 
লাইেস� অথবা �েয়র শত� েমেন চলেব। 

• স�ওয়�ােরর অননুেমািদত নকল ৈতির করা বা 
ব�বহার করা �খেত CPS কেঠার আভ��রীণ 
িনয়�ণ বজায় রাখেব, যার মেধ� এই আদশ ��িল 
যাচাই কের চলার জন� কায �কর ব�ব�া �হণ ও 
এই আদশ ��িল ল�ন করেল যথাযথ 
শা��মূলক পদে�প েনওয়াও অ�ভ� �� রেয়েছ। 

51. �ুল পিরদশ �ক 

িনরাপ�া ও সুর�া র�া করার জন�, সব 
পিরদশ �কেক �ুল ভবেনর মেধ� অন� েকাথাও 
যাওয়ার আেগ �ুেলর �ধান ভবেনর জানােত বলা 
হে�। যিদ েকােনা পিরদশ �ক ভ� ল আচরণ কের বা 
অনুপযু� সমেয় পিরদশ �ন করেত েচেয় েজারাজিুর 
কের িশ�াথ�, িশ�কিশি�কা বা অন�ান� 
কম �চারীেদর কােজর সংহিত নাশ কেরন বা িব� 
ঘটান, তাহেল হাই �ুেলর অধ��/�ধান হয়েতা েসই 
ব���র �ুল পিরদশ �েনর �মতায় িবিধিনেষধ বসােত 
পােরন, যার মেধ� পিরদশ �েনর আেগ সা�াত্কার 
�ঠক কের আসা, �ুল ভবেন থাকার সময় �ুলকম�র 
সােথ থাকা, বা ভবেন �েবশ করা িনিষ� করার মত 
পদে�প�িল অ�ভ� �� থাকেলও তার মেধ�ই সীিমত 
নাও থাকেত পাের। যিদ পিরদশ �নকারীেদর ব�াপাের 
�ুেলর নীিত স�েক� আপনার েকােনা �� থােক, 
তাহেল হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর সােথ কথা 
বলুন। 

52. েমাটর গািড় দাড়ঁ কিরেয় েরেখ 
েদওয়া 

ম�াসাচ� েসটস েজনােরল আইেনর অধ�ায় 71, িবভাগ 
37H-এ �ুেলর মােঠর একেশা ফুেটর (100) মেধ� 
অথবা �ুল মােঠ ব���গত েমাটর গা়িড়র চালক বা 
�ুল বাস চালেকর যানবাহন দাড়ঁ কিরেয় রাখার 
ব�াপাের িনেষধা�া জারী করা হেয়েছ। 

53. িশ�াথ�েদর লকার 

বহ�  CPS �ুেলই, িবেশষ কের নত� ন �ুল�িলেত 
িশ�াথ�েদর জন� লকার আেছ। লকার�িল এক�ট 
িবেশষ সুিবধার মেধ� পেড়। েযসব িশ�াথ�েদরেক 
লকার েদওয়া হেয়েছ তারা অবশ�ই এই িন�িলিখত 
শত��িল পূরণ করেব: 

লকার�িল িনরাপদ রাখার জন� এবং তােত থাকা 
�জিনসপ� েগাপন রাখার জন� সবরকম �েচ�া 
করেত হেব। 

দািয়��া� ব���র কাছ েথেক অনুেমাদন না েপেল 
িশ�াথ�েদর লকার ভাগ করা উিচত নয়। 

লকােরর গােয় িকছ�  েলখা বা লকার�িলেক পির�ার 
পির�� রাখেত ব�থ � হওয়া েমেন েনওয়া হেব না। 

লকার�িল িশ�াথ�েদর জামাকাপড় এবং 
িশ�ামূলক উপকরণ, েযমন বই, খাতা, �ক�, 
েজাগান, মধ�া�েভাজ, ইত�ািদ রাখার জন� েদওয়া 
হয়। 

িশ�াথ�রা অবশ�ই তােদর �ুেলর লকােরর 
িনয়মকানুন�িল েমেন চলেব যার মেধ� লকার 
ব�বহার করার সচূীিনিদ�� সময় অনুসরণ করা 
ইত�ািদ অ�ভ� �� রেয়েছ। 

িশ�াথ�রা িদেনর েশেষ তােদর লকার েথেক যা যা 
লাগেব তা িনেয় েনেব। যিদ �ুেলর সময় েশষ 
হওয়ার পের লকার েথেক িকছ�  ���পূণ � �জিনস 
েনওয়া �েয়াজনীয় হয়, তাহেল েকােনা �শাসিনেকর 
অনুমিত লাগেব। 

েযেহত�  লকার�িল �ুল িবভােগর স�ি�, তাই 
�ুল�িল যিদ মেন কের েয েকােনা লকাের িনিষ� 
পণ�, অ�শ� বা তােদর হােত এমন েকােনা �মাণ 
থােক যা েথেক েবাঝা যায় েয লকাের িনিষ� পণ� 
রেয়েছ, বা যিদ েসখােন �ুল বা তােদর কম� বা 
িশ�াথ�েদর আস� শারীিরক িবপদ বা �িতর 
আশ�া থােক তাহেল �ুল�িল লকার ত�ািশ করার 
অিধকারও রােখ। �ুেলর প� েথেক েঘািষত এবং 
অেঘািষত লকার পিরদশ �ন করা হেব। লকার নীিতর 
ব�াপাের আরও তথ� েপেত অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কার িবভাগ 4.0 েদখুন। 
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�ুলবষ � চলাকালীন স�ি� হািরেয় েগেল তার জন� 
CPS দায়ী হেব না। গত �ুলিদবেসর পের লকাের 
থাকা েকােনা স�ি� হািরেয় যাওয়ার জন� CPS 
দায়ী হেব না। �ুেলর �ুলিভি�ক প�িত�িলর সােথ 
এই িনয়মকানুন�িল িশ�াথ�র েডে�র ে�ে�ও 
�েযাজ� হেব। 

54. অপরাধকারীর নিথভ� � তথ� 

CPS এেদর িশ�াথ�েদর জন� এক�ট িনরাপদ িশ�ার 
পিরেবশ ও এেদর কম �চারীেদর জন� এক�ট িনরাপদ 
কম ��ল �দান করেত চায়। েসই অনুসাের, M.G.L.c. 
71, §38R অনুসাের, 2002-এর আইেনর অধ�ায় 385 
এবং M.G.L.c. 6, §172I-র সংেশাধেনর পের, CPS-
এর নীিত হল পাি�কভােব এবং �েত�ক বছর 
অ�তঃ িতন(3) বার কের বত�মান ও স�াব� কম �চারী, 
�ঠকায় রাখা পিরেষবা �দানকারী, ে��ােসবী(েদর), 
এবং ট�া��ক�াব েকা�ািন কম �চারীসহ �ুল 
পিরবহণ �দানকারী(েদর), েকােনা উপ�ঠকাদার 
অথবা �ুেলর মােঠ কাজ করা �িমকেদর এবং 
অন�ান� এমন ব���র(েদর) অপরাধমূলক ইিতহাস 
পরী�া (“CORI পরী�া) করা যােঁদর িশ�েদর সােথ 
�ত�� ও অিনরীি�ত েযাগােযাগ হেত পাের। CORI 
পরী�া�িল বত�মান ও স�াব� কম �চারীর(েদর) এবং 
পিরেষবা �দানকারীেদর উপের তােঁদরেক 
িনেয়ােগর এবং/অথবা তােঁদর সােথ চ� �� করার 
আেগ এবং ে��ােসবী িহসােব েকােনা 
ে��ােসবকেক �হণ করার আেগ করা হেব। 

এছাড়াও, ে�ট আইেনর সােথ স�িত েরেখ, সব 
বত�মান ও স�াব� কম �চারীেদর আ�ুেলর ছাপ িনেয় 
ে�ট ও জাতীয় অপরাধ ইিতহাস পরী�া করা হেব। 

55. িফ� ��প 
েকমি�জ �ুল কিম�ট িফ� ��প এবং �ুল �নসর 
করা সফর�িলর মাধ�েম আহরণ করা হােত কলেম 
অিভ�তা লাভেক �ীকৃিত েদয়, েয�িল েশখার 
পে�ও কায �কর এবং উপযু� প�া হেয় ওেঠ; 
েসজন�ই, েকমি�জ �ুল কিম�ট িফ� ��প ও �ুল 
�নসর করা সফর�িলেত অংশ িনেত উত্সািহত 
কের েয�িলর সামি�ক �ুল কম �সচূী এবং 
পাঠ��েমর সােথ ���পূণ � িশ�ামূলক মূল� 
আেছ। এছাড়াও, িফ� ��প এবং �ুল �নসর করা 
সফর�িলর িশ�ামূলক মেূল�র জন� সব িশ�াথ�ই 
এেত অংশ�হণ করেত পাের এবং িফ� ��প এবং 
�ুল �নসর করা সফর�িলেত অংশ�হেণর 
সমানািধকার পায়। 

এই লে��র সােথ স�িতিবধান কের, �ুেলর 
সুপািরে�ে��েক িফ� ��প এবং �ুল �নসর 
করা সফর�িলর জন� িনেদ�শাবলী ৈতির করেত 
হেব। এই িনেদ�িশকা�িল িফ� ��প এবং �ুল 
�নসর করা সফর�িলর বাছাই, মূল�ায়ন ও 
অনুেমাদন করার ���য়ােত নজর েদয় যােত 
অংশ�হণকারীেদর �া��, সুর�া এবং কল�ােণর 
জন� সবরকম যু��স�ত পদে�প েনওয়া যায় এবং 
িফ� ��প এবং �ুল �নসর করা সফর�িলর 
সবরকম িশ�ামূলক �ণা�ণ লাভ ও িশ�ালােভর 
���য়ায় েকােনা ��তর বাধা না আেস েস�টও 
িন��ত করা যায়। এছাড়াও, িনেদ�িশকায় বলা 
হেয়েছ, েয আচরেণর জন� িশ�াথ�েক ইিতমেধ�ই 
শা�� েদওয়া হেয়েছ েসরকম আেগর েকােনা 
ব�বহােরর শা�� বা পিরণাম িহসােব েকােনা 
িশ�াথ�েক িফ� ��প এবং �ুল �নসর করা 
সফর�িলেত অংশ�হণ করা েথেক বাদ েদওয়া 
যােব না। েকােনা িশ�াথ�েক হয়েতা িফ� ��প এবং 
�ুল �নসর করা সফর�িল েথেক বাদ েদওয়া হেত 
পাের যিদ �ুলিভি�ক িনয়ম বা অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কায় েদওয়া আচরণিবিধ ল�ন করার ফল 
িহসােব �িগতােদশ ও বিহ�ােরর তািরখ অথবা 
তািরখ�িল িফ� ��প এবং �ুল �নসর করা 
সফর�িলর সচূীিনিদ�� তািরেখর সােথ িমেল যায়, বা 
যিদ, হাই �ুেলর অধ��/�ধােনর মেত েকােনা 
িশ�াথ�র অতীত আচরণ বা বত�মান আচরণ েসই 
িশ�াথ�র, অন�ান� িশ�াথ�র এবং/অথবা িফ� ��প 
এবং �ুল �নসর করা সফর�িলেত 
অংশ�হণকারী কম�েদর �া��, িনরাপ�া ও 
কল�ােণর পে� ���পূণ � ঝঁুিক বহন কের। এই 
িনেদ�িশকায় এ�টও বলা আেছ েয সব িফ� ��প এবং 
�ুল �নসর করা সফর�িলেক হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান কতৃ�ক এবং সব একরােতর ও ে�েটর 
বাইের যাওয়ার সফর�িলেক সুপািরে�ে�� 
এবং/অথবা মেনানীত ব��� কতৃ�ক আগাম 
অনুেমািদত হেত হেব। এছাড়াও, িনেদ�শাবলী�ট 
িন�িলিখত িবষয়�িলেক িন��ত করার জন� িকছ�  
প�িতর �িত�া কেরেছ: (i) সব িশ�াথ�েদরেক 
সফর�টর জন� বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর 
কাছ েথেক অনুমিত িনেত হেব; (ii) সব 
সফর�িলেক যথাযথ ত�াবধান করেত হেব, (iii) সব 
সুর�া সতক�তা অবল�ন করেত হেব, (iv) সব 
িশ�াথ�র ফাইল�িল পয �ােলাচনা কের িনধ �ারণ 
করেত হেব েয িশ�াথ�র অংশ�হেণর জন� এবং 
েকােনা িফ� ��প বা �ুল �নসর করা সফের 
সমানািধকার িদেত �া���িবধান বা সংেশাধন করা 
�েয়াজনীয় িকনা (v) সব সফর�িল েযন িশ�ামূলক 
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কম �সচূীেতও ���পূণ � মূল� েযাগ কের, (vi) 
িডি�ে�র প� েথেক িনরী�ণ করা হয় েয 
িশ�াথ�রা অংশ�হণ েথেক বাদ পড়েছ িকনা 
এবং/অথবা তােদর িফ� ��প এবং/অথবা �ুল 
�নসর করা সফর�িলেত সমানািধকার আেছ 
িকনা; এবং (vii) েকােনা িফ� ��প এবং/অথবা �ুল 
�নসর করা সফের অংশ�হণ ও �েবশািধকার 
লাভ করা েথেক েকােনা িশ�াথ� বাদ পেড় েগেল 
তােদর বাবা-মা/অিভভাবেকর েসই িস�া��টর 
আেবদন করার যথাযথ ���য়া আেছ িকনা।  

সব িফ� ��প এবং �ুল �নসর করা সফর�িলর 
অনুেমাদন শত�সােপ�। যিদ পিরি�িতেত মনুষ�স�ৃ 
বা �াকৃিতক েকােনা পিরবত�ন আেস এবং েয 
পিরি�িতর জন� িশ�াথ� ও CPS-এর কম�েদর 
সুর�ার �ােথ �র িফ� ��প বা �ুল �নসর করা 
সফর�ট িন��তভােব বািতল করেত হয়, তাহেল 
েকােনা িফ� ��প অথবা �ুল-�নসর করা সফের 
অনুেমাদন �ত�াহার করা হেত পাের। 

CPS এবং েকমি�জ �ুল কিম�ট পিরকি�ত িফ� 
��প বা �ুল �নসর করা সফেরর ফল��প লাগা 
েকােনা আিথ �ক দােয়র জন�, অথবা িফ� ��প বা 
�ুল �নসর করা সফর বািতল করার দ�ণ 
অেফরতেযাগ� অথবা হারােনা টাকার জন�, অথবা 
িফ� ��প বা �ুল �নসর করা সফেরর তািরেখ বা 
তািরখ�িলেত িশ�াথ� �ুল েথেক বিহ�ার অথবা 
�িগত থাকার দ�ণ তার িফ� ��প বা �ুল �নসর 
করা সফের অংশ�হণ করেত না পারার দ�ণ 
হারােনা অেথ �র জন� দায়ী হেব না। 

িশ�াথ�েদর পে� ��ািবত সফের অংশ�হেণর 
েযাগ� হেত েগেল কী কী িনয়ম ও আচরণিবিধ 
অনুসরণ করেত হেব তা েযন অবশ�ই িফ� ��প 
�থম েঘাষণা করার সমেয়ই িশ�াথ�েদর ও বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর মেধ� িবতরণ করা 
হয়। িফ� ��প যখন �থম েঘাষণা করা হে� 
তখনই এবং পিরকি�ত সফেরর অ�তঃ ছয় 
স�ােহর েবিশ আেগ নয়, যথাযথ �ুল কম� সব 
িশ�াথ�র ফাইল পয �ােলাচনা কের েদখেবন েয যােত 
পিরকি�ত ে�� সফের িশ�াথ�েদর অংশ�হণ 
করেত েকােনা �া���িবধান বা সংেশাধেনর 
দরকার আেছ িকনা। �েয়াজন হেল, িফ� ��প 
যখন �থম েঘাষণা করা হে� তখনই বা তার 
কাছাকািছ সমেয় েকােনা দলীয় ৈবঠেকর আেয়াজন 
করেত হেব িক� েস�ট েযন পিরকি�ত সফেরর 
অ�তঃ ছয় স�ােহর েবিশ আেগ না হয় যােত 
পিরকি�ত ে�� সফের িশ�াথ�েদর অংশ�হণ ও 
�েবশািধকার েপেত েকােনা �া���িবধান বা 

সংেশাধেনর দরকার থাকেল তা িনেয় পয �ােলাচনা 
এবং আেলাচনা করা যায়।  

িফ� ��প বা �ুল �নসর করা সফেরর খরচা িদেত 
না পারার জন� �ুল িদবেস হওযা েকােনা িফ� ��প 
বা �ুল �নসর করা সফের অংশ�হণ করা েথেক 
েকােনা িশ�াথ�েক বাদ েদওয়া যােব না। একদল 
িশ�াথ�র �ারা ��ািবত িফ� ��প বা �ুল �নসর 
করা সফেরর টাকা েতালার জন� পয়সা েজাগাড় 
করেত �েত�ক �াব, দল বা েগা�� দায়ী হেব। িফ� 
��প বা �ুল �নসর করা সফর অনুেমািদত না 
হওয়া পয �� েকােনা িফ� ��প বা �ুল �নসর করা 
সফেরর জন� আর চাদঁা েতালা যােব বা অন� েকােনা 
��িত করা যােব না। একরােতর, ে�েটর বাইের বা 
েদেশর বাইের েকােনা সফেরর জন� CPS বা 
েকমি�জ �ুল কিম�টর তরফ েথেক েকােনা আিথ �ক 
সহায়তা পাওয়া যােব না। 

িশ�াথ�র অ�হণেযাগ� আচরেণর জন� যিদ েকােনা 
িশ�াথ�েক সচূীিনিদ�� তািরেখর আেগই বািড় পা�ঠেয় 
িদেত হয় তাহেল চ�ােপেরােনর (ত�াবধায়েকর) েসই 
িস�াে�র ফল��প ব�িয়ত খরচার জন� CPS এবং 
েকমি�জ �ুল কিম�ট দায়ী হেব না।  েহােটল, ভাড়া 
করা স�ি�, �াবর স�ি� অথবা ব���গত 
স�ি�েত েকােনা �িত করা হেল তার জন� 
িশ�াথ�েদর এবং তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেদর দায়ী করা হেব। 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা অবশ�ই এমন 
েয েকােনা �িতর জন� টাকা িদেত স�ত হেবন েয 
�িত�ট তােঁদর স�ান কেরেছ এবং/অথবা েস�টর 
জন� �ুল আিধকািরকেদর টাকা সং�হ করার 
দরকার পড়েলও তারঁা েস�ট িদেত স�ত থাকেবন। 

েযসব ে�� সফেরর জন� পিরবহেণর দরকার হেব, 
েসসব ে�ে� পিরবহণ অবশ�ই এমন েকােনা 
সাধারণ ক�ািরয়ােরর �ারা �দ� হেত হেব যােদর 
কমনওেয়লথ অফ ম�াসাচ� েসটেস ব�বসা করার 
লাইেস� আেছ এবং যারা েফডােরল েমাটর 
ক�ািরয়ার েসফ�ট অ�াডিমিনে�শেনর �ারা যা�ী 
পিরবহণ করার লাইেস��া�, CPS-এর 
লাইেস��া� যান অথবা MBTA, বাস, ে�ন, অথবা 
অন�ান� ধরেনর সরকারী পিরবহণ। িফ� ��প বা 
�ুল �নসর করা সফর�িলর জন� সব চাট�ার 
পিরেষবা�িলেক অবশ�ই এমন েকােনা সাধারণ 
ক�ািরয়ার �ারা �দ� হেত হেব যারা কমনওেয়লথ 
অফ ম�াসাচ� েসটেসর �ারা চাট�ার পিরেষবা িদেত 
লাইেস��া� এবং েফডােরল েমাটর ক�ািরয়ার 
েসফ�ট অ�াডিমিনে�শেনর �ারা যা�ী পিরবহণ 
করেত লাইেস��া�। েযসব পিরবহণ িবে�তারা 
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িফ� ��প বা �ুল �নসর করা সফর�িলর জন� 
পিরবহণ �দান কের তারা অবশ�ই এমন �মাণ 
েদেবন েয তােঁদর চালক(রা) কমনওেয়লথ অফ 
ম�াসাচ� েসটেস এমন যানবাহন চালােত 
লাইেস��া� েয�িল ে�� সফেরর পিরবহণ 
এবং/অথবা ে�� সফেরর জন� চাট�ার পিরেষবা 
িদেত ব�বহার করা হয়। সব পিরবহণ িবে�তারা 
অবশ�ই �েত�ক শারীিরক েচাটআঘােতর ঘটনা িপছ�  
নূ�নতম $500,000 (পাচঁ শত হাজার ডলার)-এর 
দায়ব�তার বীমা কিরেয় রাখেবন। েকােনা পিরবহণ 
িবে�তা িফ� ��প বা �ুল �নসর করা ে�� 
সফেরর জন� পিরবহণ পিরেষবা এবং/অথবা চাট�ার 
পিরেষবা �দান করেত পারেব না যিদ েস�টর 
েফডােরল েমাটর ক�ািরয়ার েসফ�ট 
অ�াডিমিনে�শেনর প� েথেক “শত�সােপ�” বা 
“অসে�াষজনক” মূল�ায়ন েপেয় থােক। এই ে�� 
সফেরর নীিতেত থাকা েকােনা িকছ� েকই এমন 
ে��সফর িনিষ� করার জন� ব�বহার করা চলেব 
না েযখােন িশ�াথ�রা েহঁেটই সফর করেছ। 

িফ� ��প, েখলাধূেলার অনু�ান বা �ুেলর �নসর 
করা সফের িশ�াথ�েদরেক িনেয় যাওয়া ও আসার 
জন� েবসরকারী মািলকানাভ� � যানবাহন বা ভাড়ার 
ভ�ান ব�বহার করা কেঠারভােব িনিষ�, যিদ তা 
একা�ই েকােনা আপত্কালীন পিরি�িত না হয়। হাই 
�ুেলর অধ��/�ধােনর �ারা এবং/অথবা হাই �ুেলর 
অধ��/�ধান উপি�ত না থাকেল সফেরর েনতার 
�ারা েকােনা িব�� আপত্কালীন পিরেষবা িনধ �ারণ 
করেত হেব। কম� এবং বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা যারঁা িনেজেদর 
যানবাহন ব�বহার করেবন তােঁদর যানবাহন ব�বহার 
করার সময় িশ�াথ� গািড়েত থাকাকালীন েচাট 
েপেল তারঁা আইনতঃ দায়ী হেবন। 

সারা রােতর এবং সকাল 6টার জন� বাস�ােনর 
বে�াব� সব �দাই িনরাপ�া ও সুর�ার কথা মাথায় 
েরেখই করেত হেব, েযখােন স�ব েসখােন মধ�রা�� 
ও সকাল 6টার মেধ� যাতায়াত করা এড়ােত হেব, 
সফেরর সচূীেত েযন েফডােরল কম �সমেয়র 
আবিশ�কতা ও সাধারণ �ােনর উপর িনভ�র কের ও 
আবহাওয়া, যানজট এবং অ�ত�ািশত কারণ�িলর 
কথা িবেবচনা কের চালেকর িব�াম করার মত 
পয �া� সময় ছাড়া থােক। 

আমােদর ওেয়বসাইেটর নীিত প�ৃা�ট েথেক িফ� 
��প স�েক� িবেশষ িনেদ�শাবলী�ট পাওয়া েযেত 
পাের: www.cpsd.us      

56. �টকাকরণ 
ে�ট আইেনর আবিশ�কতা অনুসাের ের�জ�ার 
করােনার আেগ �ুেলর িশ�াথ�েদর সফলভােব 
িডপেথিরয়া, পারট� িসস (হ� িপং কািশ), �টেটনাস, হাম, 
�েবলা (জাম �ান িমসলস), মা�স, 
পিলওমােয়লাই�টস এবং েহপাটাই�টস িব ও অন�ান� 
েছায়ঁােচ অসুেখর �টকা েদওয়া হেয় থােক েয 
অসুখ�িল সরকারী �া�� িবভাগ সমেয় সমেয় 
িনিদ�� কের িদেত পাের। �টকাকরণ সা�িতকতম 
কের রাখার জন� বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরা দায়ী থাকেবন। 

57. পািরবািরক অংশ�হণ 

CPS মেন কের েয পিরবারই হল তােঁদর স�ানেদর 
�থম িশ�ক। েযেহত�  আমরা �েত�েকই আমােদর 
পিরবার ও সাং�ৃিতক পাথ �েক�র জন� স�ােনর 
আশা রািখ, তাই CPS-ও �েত�ক িশ�াথ�, পিরবােরর 
সদস� এবং িশ�কেক পুেরা �ুল সমােজ 
মানবৈবিচে��র �িত সংেবদনশীল ও স�ানশীল 
হেত উত্সািহত করেব। পিরবার�িলেক যা যা 
করেত উত্সািহত করা হেব: (a) তােঁদর বা�া কী 
িশখেছ তা জানেত; (b) তােঁদর স�ােনর িশ�ার 
ব�াপাের �� করেত; এবং (c) তােঁদর বা�ার 
িশ�ােক সহায়তা করেত উত্সািহত করা হেব। CPS-
এ পিরবােরর অংশ�হণ হল বািড় ও �ুেলর মেধ� 
এমন এক�ট স�ক� গেড় েতালার �য়াস যা সব 
িশ�েক সারা জীবন ধের িশ�া িনেত উত্সািহত 
করেব। CPS-এর পািরবািরক অংশ�হেণর নীিত�টর 
এক�ট �িতিলিপর জন� হাই �ুেলর �ধান/অধ�ে�র 
সােথ েযাগােযাগ ক�ন। 

58. �ােস ত�েল েদওয়া এবং েরেখ 
েদওয়া 
েকমি�জ �ুল কিম�ট �ীকৃিত েদয় েয �িত�ট িশ�ই 
সামা�জক, মানিসক ও েবৗ��ক িদক েথেক অনন� 
এবং �িত�ট িশ�েক অবশ�ই �ুল সমােজর 
পিরেবেশর মেধ� িদেয় অ�গিতর সুেযাগ েদওয়া 
উিচত যা তােদর ব���গত চািহদা পূরণ কের। েয 
িশ�াথ� �ুেল সফল হওয়ার জন� লড়াই করেছ 
তােক হয়েতা পেরর ে�েড হাই �ুেলর 
অধ��/�ধােনর িবেবচনায় ত� েল েদওয়া হেত পাের 
যিদ েদখা যায় েয ত� েল েদওয়াই িশ�াথ�র পে� 
ে�য় হেব, যা �ুল কম� এবং বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর মতামেতর উপরও 
িনভ�রশীল। 

http://www.cpsd.us/
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আশা করা হয় েয িশ�াথ�রা �িত�ট ে�ড েলেভেল 
পাস কের অ�গিত করেব। যখন েকােনা িশ�াথ� 
ে�ড�েরর মান পূরণ করেত সংঘষ � কের, তখন 
�ুলকম�, িশ�াথ� এবং বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী একসােথ েখেট 
িশ�াথ�েক সফল করেত সাহায� করার জন� 
সহায়তার পিরেষবা েদেবন। �ােস েরেখ েদওয়া েশষ 
অবল�ন িহসােবই গণ� করা উিচত এবং েরেখ 
েদওয়ার পিরক�না মেনােযাগ িদেয় িবচার কের 
আেরাপ করার পেরই েস�ট করা হেব। এর ব�িত�ম 
হল িক�ারগােট�েনর িশ�াথ�রা যােদরেক বয়েসর 
জন� হয়েতা একই ে�েড দুই বছর েরেখ েদওয়া হেত 
পাের, হাই �ুেল �েবেশর আেগ েকােনা িশ�াথ�েক 
এক বছেরর েবিশ এক �ােস রাখা চলেব না। IEPs 
থাকা িশ�াথ�েদর িনেয় করা িস�া��িল অবশ�ই 
IEP দেলর পরী�ায় খুেঁজ পাওয়া িবষয়�িলর সােথ 
স�িতপূণ � হেত হেব। েকােনা িশ�াথ�েক একই 
�ােস েরেখ েদওয়ার িস�া��ট যথাযথ কম� সদস� 
এবং বাবা-মা/অিভভাবেকর সােথ পরামশ � কের হাই 
�ুেলর অধ��/�ধান কতৃ�কই েনওয়া হেব। �াথিমক 
এবং হাই �ুেলর �র�িলেত, যিদ বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী এই িস�াে� অস�ত 
হন, তাহেল হাই �ুেলর অধ��/�ধান এক�ট িচ�ঠ 
িলখেবন েয�টেত হাই �ুেলর অধ��/�ধান কতৃ�ক 
�ত�য়ন কিরেয় িশ�াথ�র েফা�াের রাখা হেব, িক� 
বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেকই চূড়া� 
িস�া� িনেত েদওয়া হেব। IEP দেলর পরী�ায় অন� 
িকছ�  খুেঁজ পাওয়া না েগেল, মাধ�িমক �ের, যথাযথ 
ে�িডট স�য় িশ�াথ�র ে�েড নিথভ� �করেণর 
ি�িত�ট িনধ �ারণ কের। 

সফলভােব ে�ড�টেত পাস করা েকােনা িশ�াথ�েক 
েসই �ােস েরেখ েদওয়া হেব না বা তােদর সামথ �� 
উ�ত করেত অথবা পাঠ�মবিহভূ�ত েখলাধূেলার 
ে�া�ােম অংশ�হেণর েযাগ�তা দীঘ �ািয়ত করেত 
একই �ােসর পুনরাবিৃ� করেত েদওয়া হেব না। 

59. �ুেলর মেধ� জীবনহািনকর 
খাবােরর অ�ালা�জ�র িনয়�ণ ও 
পিরচালনায় ে�স��পশেনর  
ওষুধ �েয়াগ 

CPS-এ পড়া িশ�াথ�েদর ে�স��পশেনর ওষুধ 
যথাযথ ও িনরাপেদ �েয়াগ করার ব�ব�া রাখা এবং 
�ুেলর মেধ� জীবনহািনকর খাবােরর অ�ালা�জ�র 
িনয়�ণ সং�া� সমস�ায় নজর েদওয়া CPS-এর 
নীিত। এই নীিত�ট সহায়ক প�িত�িল এখােন 

পাওয়া েযেত পাের: bit.ly/CPSPolicies যিদ আপনার 
স�ােনর �ুল িদবেসর মেধ� ে�স��পশন ওষুেধর 
দরকার পেড় অথবা জীবনহািনকর খাবােরর 
অ�ালা�জ�র িনয়�ণ করার পিরক�না েথেক থােক, 
তাহেল হাই �ুেলর �ধান/অধ�ে�র সােথ েযাগােযাগ 
ক�ন। 

60. সু�তা নীিত 
েকমি�জ �ুল কিম�ট িশ�া্থ�েদর সু�তা ও 
িশ�াথ�েদর কৃিত� অজ�েনর মেধ� থাকা 
স�ক��টেক �ীকৃিত েদয় এবং সােথ সব �া�ীণভােব 
িডি�ে�র স�ুতার নীিত�িলর ���ও উপলি� 
কের। 

ওেয়লেনস কাউ��ল 

�ুল কিম�ট এমন এক�ট ওেয়লেনস কাউ��ল 
�িত�ার জন� �ুেলর সুপািরে�ে�� এবং 
সুপািরে�ে�ে�র মেনানীত ব���েদর আেরাপ 
কেরেছ যারঁা এই নীিতর বা�বায়ন ও মূল�ায়ন 
সংি�� ব�াপাের জ�রী সং�ান িহসােব কাজ করেত 
পােরন।  

পু��র িনেদ�িশকা। 

�ুল িডি�ে�র ল�� হল সব িশ�াথ�রা যােত পুেরা 
�ুলিদবস জেুড় খাবার, হালকা খাবার ও পানীেয়র 
মাধ�েম স�ু পু��র পছ� করার সুেযাগ, সহায়তা ও 
উত্সাহ পায়, েয খাবার বা পানীয়�িল �ুেলর আহার 
কম �সচূীেত �দ� হয়, এবং অন�ান� সমেয় �ুল 
িদবস চলাকালীন অন�ান� সমেয় এবং �ুেলর 
সমেয়র বাইের �ুেলর অনু�ােন ও �ুেলর বাগােন, 
�া�� পাঠ��েম সংেযা�জত খাদ� ও পু��িশ�ার 
অংশিহসােব তা স�� করা হয়। 

�ুল িডি�ে�র ফুড সািভ�স ে�া�াম�ট িশ�াথ�েদর 
িবিভ� রকেমর সা�য়ী, পু��কর এবং মেনাহর খাবার 
ও পানীয় লােভর সেুযাগ কের েদেব েয�িল: 

* িশ�াথ�েদর �া�� ও পু��র চািহদা�িল পূরণ 
করেব এবং USDA-র �ুেল েদওয়া খাবােরর 
িনয়মকানুন�িল পালন করেব 

* েযরকম �েযাজ� েসইরকম অনুসাের 
ম�াসাচ� েসটস �ুল িনউ��শেনর িনয়মনীিত�িল 
পূরণ করেব 

* খাদ� পিরক�নার ে�ে� িবিভ� ধম�য়, জািতগত 
ও সাং�ৃিতক ৈবিচে��র িশ�াথ�েদর 
�া���িবধােনর ব�ব�া করেব 
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* িশ�াথ�েদরেক খাওয়ার জন� পির��, িনরাপদ ও 
মেনারম �ান ও পয �া� �ান �দান করা; এবং 
বসার পর েথেক খাওয়ার জন�, জলখাবােরর 
অ�তঃ 10 িমিনট ও মধ�া�েভাজেনর জন� 
অ�তঃ 20 িমিনট সময় েদওয়া। 

* িন��ত করা েয �ুেল থাকাকালীন েযন েকােনা 
িশ�াথ�েক �ুধাত � না থাকেত হয় 

* �ুল�িল েভ��ং েমিশন, �ুেলর কােফেটিরয়ায় 
�দ� খাদ�তািলকার উপকরণ, �ুেলর �নসর 
করা বা �ুল সং�া� অনু�ােন 
�িতেযািগতামূলকভােব খাদ� ও পানীয় সরবরােহর 
জন� ম�াসাচ� েসটস িডপাট�েম� অফ পাবিলক 
েহলেথর েবঁেধ েদওয়া পু��র মান�িল অনুসরণ 
করেব। 

* তার সােথ, �ুল�ট কনেসশন ��া�, বু�ার েসল, 
চাদঁা েতালার কায �কলাপ এবং �ুল েথেক �নসর 
করা বা �ুল-সং�া� অনু�ােনর জম� একই 
ম�াসাচ� েসটস আদশ � বজায় রাখেব। 

শরীরিশ�া ও শারীিরক কায �কলাপ 

�ুল িডি�ে�র ল�� হল সব িশ�াথ�রা যােত 
শরীরিশ�ার �ােসর মাধ�েম (PE), �ুেলর কায �কলাপ 
চলার আেগ ও পের, স��য় পিরবহণ এবং িশ�ার 
পাঠ�েম েযখােন দরকার েসখােন শারীিরক 
কায �কলাপ সংেযা�জত করার মাধ�েম িনয়িমতভােব 
পুেরা �ুলিদবস জেুড় শারীিরকভােব স��য় থাকার 
সুেযাগ, সহায়তা এবং উত্সাহ পায়। তার সােথ, K-8 
িশ�াথ�েদর জন� ৈদিনক কম �াবকােশর পেব �র সােথ 
স��য় েখলাধূেলা চলেব। 

�া��, শরীরিশ�া ও �ীড়ািবভাগ অ�ম িশ�াথ�সহ 
সব িশ�াথ�েদরেক িবেশষ �া�� পিরচয �া �দান 
করেব এবং যারা িবক� িশ�ার িবন�ােস রেয়েছ 
তােদরেক শারীিরক কায �কলােপর জন� িবিভ� এমন 
সুেযাগ েদেব যা: 

• ম�াসাচ� েসটস ক��েহনিসভ েহলথ কািরকুলাম 
ে�মওয়াক� এবং ন�াশনাল অ�ােসািসেয়শন ফর 
ে�াট� অ�া� িফ�জকাল ��া�ােড�র আদশ ��িল 
েমেন চলা বা তা অিত�ম করেব 

• িশ�াথ�রা যােত জীবনব�াপী কায �কলােপর 
দ�তা�িল েশেখ তা িন��ত করেব 

• িশ�াথ�েদর িবিভ� ধরেনর ে�া�ােমর মাধ�েম 
শারীিরক কায �কলােপ অংশ�হণ করার সুেযাগ 
কের েদেব, েয কায �কলাপ�িলর মেধ� 
ই�ামুরাল ও �িতেযািগতামলূক ই�ার�লাি�ক 

েখলাধূেলা, এবং দ�তা িনিব �েশেষ সব 
িশ�াথ�েদর কােছ উপলভ� কায �কলাপ অ�ভ� �� 
থাকেলও তার মেধ�ই সীিমত নয়, েযমন 
ই�ামুরাল এবং শারীিরক কায �কলােপর �াব 

• িশ�াথ�েদরেক কম �াবকাশ েথেক আলাদা কের 
রাখা হেব না বা শরীরিশ�ার �াস েথেক বাদ 
েদওয়া হেব না যিদ না েস�ট িশ�াথ�র, অন�ান� 
িশ�াথ�েদর এবং কম� ও/বা কম �াবকাশ বা 
শরীরিশ�ার �াস চলাকালীন িনেয়া�জত অন� 
িশ�াথ�েদর �া��, সুর�া ও কল�ােণর পে� 
একা�ই জ�রী হেয় পেড়।যার মােন হল 
েকমি�জ পাবিলক �ুেলর অিধকার ও দািয়ে�র 
পু��কায় থাকা আচরণিবিধ এবং/অথবা 
�ুলিভি�ক িনয়মকানুন অথবা অন�ান� 
েকমি�জ পাবিলক �ুেলর নীিত (েযমন 
উত্পীড়নেরাধী নীিত, শারীিরক অত�াচার েরাধী 
নীিত, ৈবষম�হীনতার নীিত, ইত�ািদ) ল�ন করা 
অথবা িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর তরফ েথেক 
িশ�াথ�েক বাদ রাখা বা অপসারণ করার 
অনুমিত েদওয়া হেয়েছ। 

• শা��দােনর অংশ িহসােব শারীিরক কায �কলাপ 
বা কম �িবরিত কখেনাই আবিশ�ক নয় আবার 
এ�ট কখেনাই বািতলও করা হেব না। 

• ে�ড K-8-এ পড়া সব িশ�াথ�েদরেক অ�তঃ 
20 িমিনট কের কম �াবকাশ িনেত হেব যা 
�িশি�ত কম�েদর ত�াবধােন মূলতঃ বাইের 
েকাথাও হেব, েয�ট চলাকালীন �ুল�িল 
েমৗিখকভােব এবং �ান ও সর�ােমর বে�াব� 
কের মাঝাির েথেক কেঠার শারীিরক কসরত্ 
করেত উত্সািহত করেব। 

• অ�াভািবক পিরি�িত সৃ�� না হেল 
িশ�াথ�েদরেক িশ�াকম�েদর সােথ ৈবঠক 
করার, �ক� েশষ করার বা কাজ েশষ করার 
অবকাশ িদেত অ�ীকার করা হেব না। 

• িশ�াথ� ও কম�েদরেক �ুল েথেক যাতায়ােতর 
সময় স��য় আদান�দােন িনেয়া�জত হেত 
উত্সািহত করা হয় এবং �ুেল আসা যাওয়ার 
জন� সাইেকল চালােনা ও হাটঁাহা�ঁট করার 
উপেদশ িদেয় েছােটােবলা েথেক আরও স�ু ও 
স��য় জীবনযা�া অবল�ন করেত বলা হয় 
যােত পিরবহেণর িবষয়�ট আরও িনরাপদ ও 
আরও আকষ �ক হেয় ওেঠ। 

�া�� এবং পু��িশ�া সং�া� কায �কলাপ 
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�ুল িডি�ে�র �া�� ও পু��িশ�ার 
কায �কলাপ�িলর মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ 

• িশ�াথ�রা পু��িশ�া ও সামা�জক মানিসক 
িশ�া�হণ করাসহ �া��িশ�ার মাধ�েম স�ু 
আচরণ গেড় েতালার উত্সাহ, সহায়তা ও িশ�া 
পােব 

• িশ�াথ�রা �া��িশ�া পােব যা তােদরেক সু� 
আচরণ গেড় ত� লেত ও তা বজায় রাখার 
দ�তা�িল েশখােব 

• িশ�াথ�রা �ুল ে�া�ােমর সব আি�ক�িল 
েথেক ধারাবািহকভােব �া�� সং�া� বাত�া�িল 
পােব 

• �া��িশ�ার পাঠ�েমর আদশ � ও িনেদ�শাবলী 
পু�� ও শারীিরকিশ�া উভেয়র িদেকই নজর 
েদয় 

• পু��েক �া�� িশ�ার পাঠ�েম সংেযা�জত করা 
হয়। েযসব কম�রা �া�� ও পু��র িশ�া �দান 
করেবন তারঁাও যথাযথ �িশ�ণ পােবন 

• �া�� ও পু��িশ�ার পাঠ��ম�ট ম�াসাচ� েসটস 
ক��েহনিসভ েহলথ কািরকুলাম ে�মওয়াক�, 
ন�াশনাল েহলথ এড� েকশন ��া�াড�স এবং 
ন�াশনাল েসক্সুয়ািল�ট এড� েকশন ��া�ােড�র 
সােথ স�িতপূণ � কের েতালা হেব এবং �া�� 
িশ�া, �ুেল খাদ�সরবরােহর ে�া�াম ও সংি�� 
সা�দািয়ক পিরেষবার মেধ� েযাগসূ� �াপন 
করা হেব। িক�ারগােট�ন েথেক ে�ড 5 পয �� 
কম�রা িডি�� �া��িশ�ার �িশ�েণ উপি�ত 
থাকেবন। 

• িনউ ��শন ে�া�াম�ট েকমি�জ পাবিলক েহলথ 
িডপাট�েমে�র সােথ �ুল িডি�ে�র খাদ� 
পিরেষবার সহেযািগতায় �ুল কােফেটিরয়ায় 
�দ� খাওয়াদাওয়ার বে�াব� কের ে�ণীকে� 
পু��িশ�ায় সহায়তা ও উ�িতসাধন করেব এবং 
�ুেলর বাগােন স�ী ও ফল �াকৃিতকভােব 
লািগেয় বড় কের তার �াদ েনওয়ার সেুযাগ কের 
েদেব। 

• েযখােন বা�বসাধ� েসখােন �ুেলর বাগান�িল 
�া�� ও পু��র সং�ান িহসােব র�ণােব�ণ করা 
হেব এবং সব বাগান�িলেত ভ�ণেযাগ� ফল ও 
স�ী লাগােনা হেব ও �াকৃিতক উপােয় তা বড় 
করার ব�ব�া করা হেব। 

61. েখলেত িগেয় মাথায় েচাট লাগা  
এবং �চ� েজাের ধা�া 
ে�ট আইেনর আবিশ�কতা অনুসাের, সব �ুল�িল 
ম�াসাচ� েসটস ই�ার�লাি�ক অ�াথেল�টক 
অ�ােসািসেয়শেনর (MIAA) িনয়মকানুন�িল েমেন, 
তােদর িশ�াথ� েখেলায়াড় এবং তােদর বাবা-
মা/অিভভাবক, �িশ�ক, �ীড়া অিধকত�া, �ুল 
েসিবকা, এবং িচিকত্সকেদরেক �িশ�ণ কম �সচূী 
এবং িলিখত উপকরেণর মাধ�েম মাথায় েচাট লাগা 
এবং �চ� েজাের ধা�া লাগার পিরণাম স�েক� 
েশখােত হয়। আইিন আবিশ�কতা অনুসাের 
েখেলায়াড় এবং বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক মর�েমর ��েতই 
আেগ লাগা মাথায় েচােটর স�েক� তােঁদর 
�িশ�কেদরেক জািনেয় রাখেত হেব। যিদ েকােনা 
িশ�াথ�-েখেলায়াড় েখলা বা অভ�াস চলাকালীন 
অ�ান হেয় যায়, তাহেল এখন আইিন আবিশ�কতা 
অনুসাের িশ�াথ�েক েখলা বা অভ�াস েথেক বাইের 
েবর কের িদেত হেব, এবং “েখলায় েফরার” জন� 
েকােনা লাইেস��া� িচিকত্সেকর কাছ েথেক 
িলিখত শংসাপ� িনেয় আসেত হেব। আরও 
সিবেশষভােব বলেত েগেল, ে�ট আইেনর �াসি�ক 
অংেশ েদওয়া িনয়মানুসাের, “েয েকােনা িশ�াথ�, 
যিদ েকােনা �িতেযািগতা বা অভ�াস চলাকালীন 
মাথায় েচাট পায়, বা তার �চ� েজাের ধা�া 
েলেগেছ বেল সে�হ করা হয়, বা �চ� েজাের ধা�া 
লাগার ল�ণ ও উপসগ � �দশ �ন কের, বা অ�ান 
হেয় যায়, তাহেল এমনিক ���েণর জন� হেলও 
তােক অভ�াস বা �িতেযািগতা েথেক অিবলে� েবর 
কের িদেত হেব এবং েস আর েসই িদন �িতেযািগতা 
বা অভ�ােস িফরেত পারেব না।” 105 C.M.R. 
201.010(B). 

বাবা-মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারী এবং েযসব 
িশ�াথ�রা েকােনা েখলাধূেলার ে�া�ােম অংশ�হণ 
করার পিরক�না করেছন তােঁদরেক অবশ�ই এক�ট 
িবনামূেল� অনলাইন েকাস � করেত হেব। দু�ট 
িনঃ�� অনলাইন েকাস � উপলভ� এবং তােত 
আইিন আবিশ�কতা অনুসাের সব তথ� েদওয়া 
আেছ। �থম েকাস ��ট ন�াশনাল েফডােরশন অফ 
হাই �ুল েকােচেসর মাধ�েম উপলভ�: 
www.nfhslearn.com  

ি�তীয় অনলাইন েকাস ��ট েস�াস � ফর িড�জজ 
কে�াল অ�া� ি�েভনশন েথেক এখােন েগেল 
পাওয়া যােব: www.cdc.gov/headsup 

http://www.nfhslearn.com/electiveDetail.aspx?courseID=15000
http://www.cdc.gov/headsup
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�চ� েজাের ধা�া লাগা ম��ে� অিভঘােতর ফেল 
সৃ� মানিসক ি�িতর পিরবত�ন যা মূলতঃ শরীের বা 
ম��ে� ভীষণ েজাের ধা�া খাওয়ার দ�ণ মাথার 
খুিলর মেধ� আেলাড়েনর ফেল ঘেট। িচিকত্সকেদর 
কােছ এ�ট সবেথেক জ�টলতম এক�ট েচাট েযেহত�  
এ�টর ল�ণ ও উপসগ ��িল সব �দা েসাজাসু�জ েদখা 
েদয় না এবং েচােটর তী�তা ও �ভাব�িল িনধ �ারণ 
করা শ� হেয় পেড়। �চ� ধা�া লাগার সােথ 
জিড়ত উপসগ ��িলর মেধ� রেয়েছ: মাথা ব�থা, মাথা 
েঘারা, িব�াি�, �িৃত�ংশ, বিমভাব এবং ি�িতিবন�াস 
ন� হওয়া। সব েচাটআঘােতর মেধ� দশ শতাংেশরও 
কম ঘটনায় মূ� �া যাওয়ার ঘটনা ঘেট এবং এ�ট 
�চ� েজাের ধা�া লাগার েকােনা িনেদ�শক নয়। 
েচাটআঘাত লাগার পের েখেলায়াড় আেলা ও শে�র 
�িত সংেবদনশীলতা, িকছ�  মেন না রাখেত না পারা, 
�াি� এবং উে�গ অথবা অবসােদর মত মানিসক 
পিরবত�েনও ভ� গেত পােরন। 
েযসব েখেলায়াড় �চ� ধা�া পান তােঁদর 
েবিশরভাগই স�ূণ �ভােব েসের উঠেত পােরন 
যত�ণ অবিধ তােঁদর ম��� অন� েকােনা অিভঘাত 
সহ� করার আেগ েসের ওঠার মত যেথ� সময় 
পাে�; যাইেহাক, �ধুমা� েখেলায়াড় িনেজ উপসগ � 
স�েক� কী বলেছন েস�টর িবচাের েচাটআঘাত 
েসের ওঠার ধারণা করা অপয �া� েযেহত�  বহ�  িশ�াথ� 
েখেলায়াড়ই েচাটআঘােতর ল�ণ ও উপসগ �, �চ� 
ধা�ার পের কী ধরেনর তী�তা আসেত পাের েস 
স�েক� জােনন না অথবা তােঁদর �িশ�করা, বাবা-
মা/অিভভাবকরা, সহেখেলায়াড়রা বা অন�রা 
তােঁদরেক যত শী� স�ব েখলায় িফরেত চাপ েদন। 
এই কারণ�িলর এক�ট বা একািধক েথেক েচাট�টর 
স�ঠক মূল�ায়ন না করা হেত পাের এবং েখলােত 
আেগই িফের েযেত হেত পাের। গেবষণায় েদখা 
েগেছ েয েচাটআঘাত�া� ত�ণ �ীড়ািবদরা তােদর 
ম��� েচােটর ধা�া কা�টেয় ওঠার আেগই েখলায় 
েফের, তােদর দীঘ �ািয়ত েচােটর উপসেগ � েভাগার 
ঝঁুিক থােক, বা িবরল ে�ে� েসেক� ইমপ�া� 
িসে�াম নামক এক�ট মারা�ক �ায়িবক েচাট েদখা 
েদয়। েসজন�ই �ুেলর �নসর করা েকােনা 
েখলাধূেলার অনু�ােন েখেলায়ােড়র েচাট লাগেল 
CPS িন�িলিখত পিরচয �া�িল িনেত উত্সািহত কের: 

1. যখনই েচাট লাগেব, তখন েচাট�া� 
েখেলায়াড়েক স�র েচাট লাগার কথা �ীড়া 
�িশ�ক, �িশ�ক ও �ুল েসিবকােক জানােত 
হেব। 

2. যখন মাথায় েচাট লাগা বা �চ� ধা�াসহ 
েকােনা েচাট লাগেব, বা �চ� েজাের ধা�া 

লাগার ল�ণ বা উপসগ � েদখা যােব, বা ম�ূ �া 
যাওয়ার ঘটনা ঘটেব, তখন বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীেক জানােনা হেব 
এবং আহত েখেলায়াড়েক �ানীয় হাসপাতােলর 
আপত্কালীন কে� ভিত� হেত হেব অথবা 
�াথিমক িচিকত্সেকর কােছ তােঁদর অব�ার 
পয �ােলাচনা কের েদখা হেব েয তােঁদর 
আপত্কালীন িচিকত্সার দরকার আেছ িকনা। 

3. আদান�দান করাটা ���পূণ �।  
এর পের েচাট�া� েখেলায়ােড়র �াথিমক 
পিরচয �ার িচিকত্সক এবং CPS-এর �ীড়ািবদ 
�িশ�েকর সােথ বাবা-মা/অিভভাবক, �ুল 
েসিবকা, মুখ� �িশ�ক ও �ীড়া অিধকত�াও 
েচােটর উপসগ ��িল িনরী�ণ করেবন। 

4. েচাট লাগা েখেলায়াড়েক পর পর কেয়ক�ট 
পরী�ায় িনেয়া�জত করেত হেব যার মেধ� িনেজ 
েথেক উপসগ ��িল বলা, ভারসাম� করা এবং 
িনউেরা-কগিন�টভ পরী�ার িম�ণ অ�ভ� �� 
রেয়েছ। মূল�ায়েনর এই িম�ণ�ট ধা�া লাগার 
�ভাব�িল আরও সংেবদনশীলভােব ও আরও 
খু�ঁটেয় মূল�ায়ন কের, যার ফেল েখেলায়ােড়র 
েখলায় িফের যাওয়া িনরাপদ িকনা তা আরও 
ভােলাভােব িনধ �ারণ করা যায়। 

5. যত�ণ পয �� না CPS-এর অনুেমাদন�া� 
েকােনা শংসা�া� লাইেস��া� �ীড়ািবদ 
�িশ�ণ আহত েখেলায়াড়েক েখলায় বা 
অভ�ােস িফরেত অনুমিত না িদে� তত�ণ 
পয �� েস েখলায় িফরেত পারেব না। 

62. এইচআইিভ/এইডস নীিত 

CPS এইচআইিভ/এইডস থাকার িভি�েত এবং 
এইচআইিভ/এইডস থাকা েকােনা ব���র সােথ 
েমলােমশার করার িভি�েত ৈবষম� কের না। 
এইচআইিভ/এইডস থাকা িশ�রা CPS-এ পড়া 
অন�ান� িশ�েদর মতই CPS �ুল�িলেত অংশ�হণ 
ও উপি�িত সং�া� অিধকার ও সিুবধা েভােগর �� 
রােখ। এইচআইিভ/এইডস থাকা িশ�াথ� 
এবং/অথবা িশ�াথ�েদর এইচআইিভ/এইডস-এর 
ি�িত �কাশ করার দরকার েনই।  আঠােরা  (18) 
বছেরর নীেচ হয়স হেল ব���র বা ব���র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীর �� িলিখত স�িত 
িনেয় তেবই এইরকম তথ� �কাশ করা হেব। �ুেলর 
মেধ� েযখােন সাব �জনীন সং�মণ িনয়�েণর 
িনেদ�িশকা ধারাবািহকভােব অনুসরণ করা হে� এবং 
েযখােন সব কম �চারীেদরেক ধারাবািহকভােব �ুেলর 
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মেধ� ও �ুল চলাকালীন সব সমেয় সাব �জনীন 
সতক�তা িনেত হে� ও অনুসরণ করেত হে� 
েসখােন HIV ছিড়েয় পড়ার ঝঁুিক খুবই �ীণ। �ুল 
িডি�ে�র এইচআইিভ/এইডস নীিতর এক�ট 
স�ূণ � �িতিলিপ �ুল িডি�ে�র ওেয়বসাইেট েপা� 
করা রেয়েছ। 

63. িশ�াথ�েদরেক  
মাদক, মদ, তামাক, এবং  
েনশার �ব�েব�র েসবন �িতেরাধ করা 
স�েক� েশখােনা 
েকমি�জ পাবিলক �ুল সব ে�েড বয়েসািচত, 
িবকােশর িভি�েত উপযু� মাদক, মদ, তামাক ও 
েনশার �ব� েসবন েথেক ম�ু�র িশ�া এবং মাদক 
েসবন েরােধর ে�া�াম �দান কের থােক। এই 
িশ�ামূলক ে�া�াম�টর ল�� হল িশ�াথ�েদরেক 
মাদক ব�বহার ও তার েসবেনর পিরণাম স�েক� 
িশি�ত করা, যার মেধ� মদ, তামাক ও অন�ান� 
মাদেকর আইিন, মানিসক, মন�া��ক ও সামা�জক 
পিরণাম�িলও অ�ভ� �� রেয়েছ। িশ�ামূলক 
ে�া�াম�ট িশ�াথ�েদর মেধ� অবিহত িস�া� করার 
সামথ ��, মানিসক কে�র সােথ মািনেয় েনওয়ার জন� 
কায �কর েকৗশল গেড় েতালার অভ�াস, এবং মদ, 
মাদক বা তামাক েসবেনর জন� সমক�েদর েথেক 
আসা চাপ েমাকািবলা করেত সাহায� কের। �ুল 
িডি�ে�র স�ূণ � নীিত�টর এক�ট �িতিলিপ �ুল 
িডি�ে�র ওেয়বসাইট েথেক পাওয়া েযেত পাের। 

64. SBIRT  (�ীিনং, সংি�� 
হ�ে�প এবং িচিকতস্ার সুপািরশ) 

িশ�াথ�েদরেক �থম েথেকই মাদক ব�বহার 
�িতেরােধ সাহায� করার জন� বা ব�বহার করেলও 
েগাড়ার িদেকই েস�ট ব� করার জন� েকমি�জ 
পাবিলক �ুল�িল SBIRT নামক এক�ট সা�াত্কার 
িনভ�র �ীিনং ব�ব�ার স��বহার কের েয�ট মদ, 
মািরজয়ুানা ও অন�ান� মাদকেসবেনর ব�াপাের সব 
স�ম ও নবম ে�ণীর িশ�াথ�েদর জন� উপলভ�। 
�ীিনং েসশন�ট �ায় িমিনটপােঁচক সময় েনয় এবং 
হাই �ুেলর িনেদ�শনা িবভাগ েথেক �িশি�ত 
কম�সদস� বা �ুল েসিবকার �ারা েগাপনীয় 
��াবলীেত েগাপনভােব স�� করা হয়। 

েয ব��� �ীিনং�ট িনব �াহ করেবন িতিন মাদক 
ব�বহােরর কথা জানােনা বা ভিবষ�েত মাদক 
ব�বহােরর ঝঁুিক থাকার কথা জানােনা িশ�াথ�েক 

সংি�� মতামত েদেবন এবং েযসব িশ�াথ� 
�ীিনংেয় অংশ�হণ করেব তারা িকছ�  িশ�ামূলক 
উপকরণ ও সং�ােনর এক�ট তািলকা পােব। 
�েয়াজনীয় বেল মেন হেল, িশ�াথ�র পরবত� 
মূল�ায়েনর জন� তােক েকােনা �ুল েসিবকা বা দলীয় 
সদেস�র কােছও সপুািরশ করা হেব।  

�ীিনংেয়র ফলাফল�িল িশ�াথ�র �ুেলর নিথেত 
অ�ভ� �� থাকেব না এবং �ীন করা ব���র 
ফলাফেলর িভি�েত তার িব�ে� েকােনা শা��ও 
েনওয়া হেব না, না েতা �ীেনর ফলাফল SBIRT দল 
ছাড়া অন� েকােনা �ুলকম�র কােছ ফাসঁ করা হেব। 

�ীনার �েয়ােগর আেগ িশ�াথ�র বাবা-
মা/অিভভাবক/পিরচয �াকারীরাও আগাম িলিখত 
েনা�টশ পােবন এবং তােঁদর হােত তােঁদর স�ানেক 
�ীিনং েথেক বাদ েদওয়ার পছ�ও থাকেব। 
 

65. পাঠ�ম মূল�ায়ন 
েকমি�জ পাবিলক �ুল�িল সারা �ুলবষ � চলাকালীন 
িবিভ� ধরেনর মূল�ায়ন ব�বহার কের যােত িশ�াথ�র 
পে� িশ�ামূলক িস�া��িল েবাঝা ও েস িবষেয় 
অবগত থাকার �মাণ েজাগাড় করা যায়।  
িশ�কিশি�কারা িশ�ামূলক উে�েশ�র সােথ 
মানানসই ৈদন��ন গঠনমলূক মূল�ায়ন ব�বহার 
করেলও, েকমি�জ পাবিলক �ুল�িল MCAS 2.0 
এবং সাধারণ িডি�ে�র এমন মূল�ায়ন�িল �েয়াগ 
কের েয�িল িশ�াথ�রা �মশঃ েকােনা িবষেয় 
িকরকম ফল করেছ তা িনধ �ারণ কের এবং কীভােব 
েছাট েছাট েগা���িল সব িশ�াথ�েদর ত� লনায় 
উ�িতসাধন করেছ তা ত� েল ধরার পাশাপািশ 
পাঠ��েমর ফাকঁ ও েপশাদারী িশ�ার 
�েয়াজনীয়তা স�েক� তথ� েদয়। 

িক�ারগােট�ন ে�ড েথেক ে�ড 5 অবিধ, ে�ড 6 
েথেক ে�ড 8 অবিধ এবং ে�ড 9 েথেক ে�ড 12 
অবিধ মূল�ায়েনর ক�ােল�ার স�েক� আরও িবশদ 
তথ� �ুল িডি�ে�র ওেয়বসাইেট bit.ly/CPSci-েত 
েদওয়া রেয়েছ এবং েস�ট আপনার স�ােনর �ুেলর 
অধ��/হাই �ুেলর �ধােনর কাছ েথেকও পাওয়া 
েযেত পাের। 

66. �ুল �া�েণ তামাক ব�বহােরর 
িনেষধা�া 
�ুল ভবন, �ুেলর �া�ণ, �ুেলর েক�, �ুেলর মােঠ 
বা �ুেলর বােস �ুলকম� ও িশ�াথ�সহ েয েকােনা 
ব���র েয েকােনা ও সব ধরেনর তামাকজাত পণ� 
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ব�বহার করা িনিষ�। "তামাকজাত পণ�" কথা�টর 
মােন হল েয েকান আকাের তামাক, যার মেধ� 
িসগােরট, িসগার, নিস�, িচেবােনার তামাক, ই-
িসগােরট, িনেকা�টন েভেপারাইজার, ধূমহীন তামাক 
পণ� ও অন�প �কৃিতর অন�ান� পণ� অ�ভ� �� 
থাকেলও তার মেধ�ই সীিমত নাও থাকেত পাের।  এই 
নীিত�ট েখলাধূেলাসহ সব �ুল-�নসর করা 
এবং/অথবা �ুল-সং�া� অনু�ােনর ে�ে�ও 
�েযাজ�, তা েসই অনু�ান�িল �ুল িডি�ে�র 
স�ি�েত বা মােঠ েযখােনই েহাক না েকন। �ুল 
স�ি� এবং/অথবা মাঠ�িল বলেত �েত�ক �ুেলর 
চারপােশ থাকা ফুটপাশ েথেক �� কের পুেরা 
�া�ণ�টেক েবাঝােনা হেব। িবেশষ কের েকমি�জ 
ির� ও লা�টন �ুেলর মাঠ যার মেধ� েকমি�জ 
পাবিলক লাইে�রীর মাঠও সব িশ�াথ� নীিতেত 
�ুেলর মাঠ িহসােবই গণ� হেব। 

েয কম� সদস� এই নীিত ল�ন করেছন বেল েদখা 
যােব তােঁক শা��মূলক পদে�েপর সামনা করেত 
হেব। 

এই আবিশ�কতা�িলর িবেশষ িবেশষ ল�েনর 
উপর িভি� কের, েকােনা িশ�াথ� হয় শা�� েপেত 
পাের এবং তােক হয়েতা তামাক ছাড়ার সহায়তা 
এবং/অথবা মাদক েসবন েথেক মু��র সহায়তার 
ব�াপাের যথাযথ িস�ট/েহলথ ে�া�ােমর সুপািরশ 
করা হেত পাের। 

তার সােথ, িস�ট অফ েকমি�েজর নীিত অনুসাের 
েপৗরসভার ভবন�িলর চারপােশ “ধূমপানহীন 
ে��” �িত�া ৈতির করেত হেব বেল, েকমি�জ 
পাবিলক �ুল ভবন�িলর সব �েবশপেথর চারপােশ 
“ধূমপান িনিষ� এলাকা” কায �কর থাকেব এবং িবশ 
(20) ফুেটর দরূে� িভতের আসার বায়ু চলাচেলর
জানলা থাকেব।


