
শি ক্ষারথ্ ীদের জন্য 

আমি এমন এক পরি স্থি তি র শি কার হচ্ছি যা আমার 
জন্য অস্বস্তি কর। আমি কার সাথে কথা বলতে 
পারি ?
আপনি আপনার পরিস্থিতি সম্পরক্ে কথা বলতে 
স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এমন যেকোনো বয়স্ক লোকের 
সাথে আপনার উদ্বেগের কথা শেয়ার করতে পারেন।  কিছু  
স্টাফ সদস্য সাহায্য করার জন্য বি শেষভাবে প্রস্তুত 
থাকতে পারেন, যেমন: কাউন্সেলর, শিক্ষক, ডিন, 
অয্াসিস্ট্যান্ট প্রিন্সি প্যাল, প্রিন্সি প্যাল, আপার 
স্কুলের প্রধান বা একজন নিরাপত্তা বিষয়ক স্টাফ সদস্য।

স্কুলের ডেপ ুটি সপুারইন্টেনডেন্ট বা CPS হি উম্যান 
রিসোরস্েস ডি পারট্মেন্টের একজন সদস্যের সাথেও 
কথা বলা যাবে। আপনি প্রচারপত্রের শেষে যোগাযোগের 
তথ্য পাবেন। আমরা আপনাকে আপনার পিতামাতা বা 
অভিভাবকের সাথে আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করার 
জন্য উৎসাহিত করি যাতে তারাও আপনাকে সহায়তা করতে 
পারেন।

আমি কি আমার সাথে কাউকে নি য় ে আসতে পারব?
হ্যা ।ঁ আপনি চাইলে পরিবারের একজন সদস্য, বন্ধ ু বা অন্য 
কোনো সহায়তাকার ী ব্যক্তিকে নিয়ে আসতে পারবেন।
অনগু্রহ করে জেনে রাখবেন যে, আপনি প্রত্যাশা করতেই 
পারেন যে আপনার কথা সহায়তা করার ভঙ্গিতে শোনা হবে।

আমি আমার উদ্বেগের কথা প্রকাশ করলে ক ী হবে?
আপনার গোপন ীয়তা রক্ষার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা 
করা হবে যেমন: এটি নি শ্চিত করা যে উক্ত পরিস্থিতি 
সম্পরক্ে কথোপকথন স্কুলের অন্য কারো মনোযোগে 
না আসে এমনভাবে করা হবে।  যোগাযোগ করার জন্য যে 
ব্যক্তিকে পছন্দ করেছেন তিনি জানতে চাইবেন: আপনার 
সাথে ক ী ঘটনা ঘটেছে, এটি কখন ঘটেছে, কারা কারা জড়িত 
ছিল এবং অন্য কেউ উপস্থিত ছিল কি না এবং এতে আপনি 
কেমন বোধ করছেন। আপনার যদি পরিস্থিতি টি সমাধানের 
উত্তম পদ্ধতি সম্পরক্ে আইডিয়া থাকে তাহলে তা অনগু্রহ 
করে তাদেরকে জানান। আপনাকে আপনার উদ্বেগসম হূ 
লি খে দিতে বলা হতে পারে অথবা আপনার কথোপকথনের 
সময় উক্ত স্টাফ সদস্য নোট নিতে পারেন।
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পরবরত্ ী পষৃ্ঠায় চলমান >>

পরবরত্ ী পদক্ষেপগুলো ক ী ক ী?
আপনি যে ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন তিনি হয়তো উক্ত 
পরিস্থিতির সামলে দিতে পারেন অথবা তাদের স্কুল বা একজন 
ডিস্ট্রিক্ট লিডারের কাছে সাহায্য চাইতে হতে পারে।  মাঝে 
মাঝে, স্কুলের স্টাফকে পরিস্থিতি বোঝার জন্য অন্যান্য 
শিক্ষারথ্ ী ও বয়স্কদের সাথে কথা বলতে হতে পারে। এটিকে একটি 
তদন্ত বলা হতে পারে। 

এই পরি স্থি তি ক ীভাবে সমাধান করা যাবে?
আপনার গোপন ীয়তা, নিরাপত্তা ও সসু্থতার স রুক্ষার পাশাপাশি 
এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জয একটি পরিকল্পনা ঠিক 
করা হবে। এর মধ্যে থাকতে পারে কাউন্সেলিং এবং/অথবা 
জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের জন্য শাস্তিম লূক ব্যবস্থা, 
একটি ব্যক্তি গত নিরাপত্তা পরিকল্পনা ঠিক করা, অতিরিক্ত 
ব্যক্তি গত বা দল ীয় মি টিং এবং/অথবা পরিস্থিতির উপর নিরভ্র 
করে আইনি ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য হবে অপ্রত্যাশিত আচরণ 
তাৎক্ষণিক বন্ধ করা এবং এটি প নুরায় ঘটবে না তা নি শ্চিত করা।

কত তাড় াতাড় ি আমি আমার পরি স্থি তি র একটি 
পরি বরত্ন আশা করতে পারি ?
মাঝে মাঝে, খোলামেলা কথা বলা, আলোচনা ও নিরদ্েশনার 
মাধ্যমে পরিস্থিতি গুলোর দ্রুত সমাধান করা যায়। অন্যান্য 
ক্ষেত্রে, আরও নিবিড় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে। 
লক্ষ্য হলো যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করা।

ক্যামব্রিজ পাবলিক স্কুল সবার জন্য একটি নিরাপদ, শ্রদ্ধাশ ীল ও গ্রহণম লূক শিক্ষার পরিবেশ প্রদান করার চেষ্টা করছে, 
যা হবে যেকোনো ধরনের হয়রানি, পক্ষপাতম লূক আচরণ বা বৈষম্য মকু্ত। আপনি যদি কোনো শিক্ষারথ্ ী বা বয়স্ক ব্যক্তির 

অনপুযকু্ত বা অগ্রহণম লূক মন্তব্য বা আচরণের শিকার হন তাহলে অনগু্রহ করে যোগাযোগ করুন। 

পক্ষপাতম লূক আচরণ ক ী?
সংক্ষি প্ত ও সাধারণ স্থানে মৌখিক, আচরণগত বা 
পরিবেশগত অসম্মান, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যাই 
হোক না কেন, যা যেকোনো প্রান্তিক গোষ্ঠ ীর 

প্রতি প্রতিকূল, ক্ষতিকারক বা নেতিবাচক 
অবমাননাকর অসম্মান ও অপমান করে।

(Sue, et al 2007)

স্কুলে পক্ষপাতম লূক আচরণ, হয়রানি ও বৈষম্য মোকাবেলা করা
...বংশ, জাতি, ধরম্, বয়স, প্রতিবন্ধ ীত্ব, লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচয়, যৌন অভিযোজন বা পরিচিতির অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পরক্িত



স্কুলে পক্ষপাতম লূক আচরণ, হয়রানি ও বৈষম্য মোকাবেলা করা  (পষৃ্ঠা 2) 

The full content of Cambridge Public Schools 
policies on non-discrimination, bullying, 

sexual harassment and other related 
topics are available online at:  

equity.cpsd.us

AA/EEO Employer
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পরি বারের জন্য 
যদি আপনি বা আপনার সন্তান 
আপনার সন্তানের বা পরিবারের 
বংশ, জাতি, লিঙ্গ, যৌনতা, লিঙ্গ 
পরিচয়, যৌন অভিযোজন, ধরম্ 
বা প্রতিবন্ধিত্বের ব্যাপারে 
অনপুযকু্ত বা অগ্রহণযোগ্য 
মন্তব্যের বা আচরণের 
শিকার হন তাহলে আপনার 
উদ্বেগের ব্যাপারে আপনার 
স্কুলের প্রিন্সি প্যালের সাথে 
যোগাযোগ করুন।  

আপনি যদি প্রিন্সি প্যালের সাথে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা 
করতে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন অথবা মনে করেন যে এই সমস্যার 
সমাধান করা হয়নি, পরবরত্ ী পদক্ষেপ হবে শিক্ষা ও শি খন বিষয়ক 
ডেপ ুটি সপুারিনটেনডেন্ট বা ডাইভারসি টি ডেভেলপমেন্টের 
ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করুন। 

আপনি ডি পারট্মেন্ট অব এলিমেন্টারি অয্ান্ড সেকেন্ডারি 
এডুকেশন বা ইউ.এস. ডি পারট্মেন্ট অব এডুকেশনস অফিস অব 
সিভিল রাইটস এর মাধ্যমে অতিরিক্ত উপকরণ পেতে পারেন।  

অনগু্রহ করে জেনে রাখবেন যে আমাদের স্কুলকে সবার জন্য একটি 
নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য স্থান বানাতে আপনার অংশ ীদারিত্বকে 
উৎসাহিত ও মলূ্যায়ন করা হয়। 

স্টাফদের জন্য 
আপনি যদি আপনার বংশ, জাতি, যৌনতা, লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচয়, 
যৌন অভিযোজন, ধরম্, বয়স, জেনেটিক তথ্য, গরভ্াবস্থা বা 
গরভ্াবস্থা-সম্পরক্িত অবস্থা, প্রতিবন্ধ ীত্ব বা ফেডারেল 
বা স্টেট আইনে স রুক্ষিত অন্যান্য বিষয় সম্পরক্ে করম্স্থলে 
আক্রমণাত্মক, বৈষম্য বা অন্যায় আচরণের শিকার হন, তাহলে 
আপনি সহায়তা পাবেন। 

আপনাকে অবিলম্বে আপনার উদ্বেগ আপনার প্রিন্সি প্যাল, 
ডিন বা ডি পারট্মেন্ট প্রধানের মনোযোগে নিয়ে আসার জন্য 
উৎসাহিত করা হয়। এছাড়াও আপনি ডাইভারসি টি ডি পারট্মেন্টের 
ডিরেক্টর Ramon De Jesus বা Barbara Allen এক্সিকি উটিভ 
ডিরেক্টর ফর হি উম্যান রিসোরস্েস এর সাথে যোগাযোগ করতে 
পারেন। 
 

সহায়ক যোগাযোগের তথ্য 
আমরা পরামরশ্ দেই যে আপনি স্কুল পরয্ায়ের 
কারো সাথে কথা বলার মাধ্যমে শ রু ু করুন যেমন: 
প্রিন্সি প্যাল, অয্াসিস্ট্যান্ট প্রিন্সি প্যাল 
বা লারন্িং কমি উনি টি ডিন। আপনার যদি আরও 
সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আপনি এছাড়াও 
যোগাযোগ করতে পারেন:

Dr. Carolyn L. Turk
ডেপ ুটি সপুারিনটেনডেন্ট ফর টিচিং অয্ান্ড 
লারন্িং
617.349.6418, cturk@cpsd.us

Ramon De Jesus
ডিরেক্টর অব ডাইভারসি টি ডি পারট্মেন্ট
617.349.6456, rdejesus@cpsd.us

Barbara J. Allen
এক্সিকি উটিভ ডিরেক্টর ফর হি উম্যান 
রিসোরস্েস
617.349.6441, ballen@cpsd.us

Melody Brazo
ব লুি ইং এবং/অথবা LGBTQ+ সমস্যা
ওয়েলকামিং স্কুলস কো-অরড্িনেটর
617.349.6727, mbrazo@cpsd.us

Kenneth N. Salim, Ed.D.
সপুারিনটেনডেন্ট অব স্কুলস
617.349.6494, ksalim@cpsd.us

CPS এর বাইরে
শিক্ষারথ্ ী, পরিবার ও স্টাফদের স্টেটের একটি 
অয্াজেন্সি বা স্থান ীয় আইন প্রয়োগকার ী 
বাহিন ীর কাছে সহায়তার জন্য অন রুোধ করার বা 
একটি অভিযোগ দায়ের করার অধিকার রয়েছে। 
আপনার অধিকার সম্পরক্ে এবং ক ীভাবে একটি 
অভিযোগ দায়ের করবেন সে সম্পরক্ে আরও 
তথ্য পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইটের ইকুইটি 
(Equity) বিভাগে।




