২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
প্রিয় প্রিতামাতা,
িপ্টতেকটি স্কু ল তার প্রিক্ষার্থীপ্টের জন্ে একটি প্রন্রািে এবং েহায়ক প্রিক্ষণ িপ্ররপ্টবি িোন্ প্রন্প্রিত করপ্টব সেপ্রবষয়টি সময়র এবং আমার
কাপ্টে মূল অগ্রাপ্রিকার। গত সেড় বের যাবত আমরা ভাবপ্রে কীভাপ্টব েববাপ্রিক ইপ্রতবাচক স্কু ল েংস্কৃ প্রত এবং িপ্ররপ্টবি ততপ্রর করা যায়
সযখাপ্টন্ প্রন্রািপ্টে প্রিক্ষাোন্ এবং প্রিক্ষণ চলপ্টব। সেই লপ্টক্ষে, অন্ে প্রেটি এপ্টজপ্রিেমূহ, কমুেপ্রন্টি অংিীোর, অোডপ্টভাপ্টকট, প্রিপ্রিিোল, প্রিক্ষক,
এবং প্রিতামাতার োপ্টর্থ ঘপ্রন্ষ্ঠভাপ্টব কাজ করার ির, আমরা এপ্রিপ্টল প্রিক্ষার্থী প্রিক্ষণ েহায়তার জন্ে একটি ন্তু ন্ প্রেটিওয়াইড আচরণগত
িতোিা (প্রিক্ষার্থী ইন্টারপ্টভন্িন্ অোন্ড প্রডপ্রেপ্রিন্ সকাড) গ্রহণ কপ্টরপ্রে। িৃঙ্খলা প্রবপ্রিপ্টত িপ্ররবতব ন্ হস্তপ্টক্ষি, েহায়ক িেপ্টক্ষি এবং িগপ্রতিীল
এবং অপ্রিক উন্নত যর্থাযর্থ িৃঙ্খলার মািেপ্টম প্রিক্ষার্থীপ্টের মপ্টিে ইপ্রতবাচক প্রিক্ষার্থী আচরণ বৃপ্রি করপ্টব। ২০১৫-২০১৬ স্কু ল বেপ্টর আমরা
এই িৃঙ্খলা প্রবপ্রির বেবহার অবোহত রাখপ্টবা।
েহায়ক স্কু ল িপ্ররপ্টবি েৃপ্রিই িৃঙ্খলা প্রবপ্রির উপ্টেিে সযখাপ্টন্ প্রিক্ষার্থীরা োমাপ্রজক এবং অোকাপ্টডপ্রমক- উভয়ভাপ্টব সবপ্টড় উঠপ্টত িাপ্টর এবং
স্কু ল কমুেপ্রন্টির প্রন্রািত্তা প্রন্প্রিত কপ্টর। ফলত, স্কু ল কমুেপ্রন্টির েকল েেেেপ্টক --প্রিক্ষার্থী, কমী ও প্রিতামাতাপ্টক, আচরপ্টণর মান্ যা
েব প্রিক্ষার্থীর সমপ্টন্ চলা িতোপ্রিত, এবং এেব প্রন্য়মকান্ুন্ লঙ্ঘপ্টন্র িপ্ররণাম কী হপ্টত িাপ্টর তাও জান্প্টত ও বুঝপ্টত হপ্টব। আমরা
আিন্াপ্টক প্রবপ্রিাটি িযবাপ্টলাচন্া করপ্টত এবং আিন্ার েন্তাপ্টন্র োপ্টর্থ আপ্টলাচন্া করপ্টত উৎোপ্রহত কপ্রর। অন্লাইপ্টন্ েিটি ভাষায় িূণব িৃঙ্ঘলা
প্রবপ্রিটি প্রন্প্টচ উপ্রিপ্রখত ওপ্টয়বোইপ্টট িাওয়া যাপ্টব: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm অর্থবা আিন্ার
েন্তাপ্টন্র স্কু ল সর্থপ্টক কাগপ্টজর কপ্রিও সিপ্টত িাপ্টরন্।
প্রডপ্রেপ্রিন্ সকাড বা িৃঙ্খলা প্রবপ্রিটি েুই ভাপ্টগ প্রবভক্ত: সেকিন্ A সক-৫ সগ্রড এবং সেকিন্ B ৬-১২ সগ্রপ্টডর জন্ে। িপ্রতটি সেকিপ্টন্
আবার “অেহপ্টযাপ্রগতামূলক আচরণ” সর্থপ্টক শুরু কপ্টর “েপ্রহংে আচরণ” িযবন্ত িাাঁচটি প্রন্য়মভপ্টের স্তপ্টরর িািািাপ্রি একটি েুপ্রবন্েস্ত
িৃঙ্খলাপ্রবপ্রি এবং তত্ত্বাবিান্মূলক হস্তপ্টক্ষি রপ্টয়প্টে যা স্কু লকমীরা িপ্টয়াগ করপ্টত িাপ্টরন্। েম্ভাবে গাইপ্টডি হস্তপ্টক্ষপ্টির অন্তভুব ক্ত কাউপ্রিপ্রলং,
মিেস্থতা এবং গাইপ্টডি কন্ফাপ্টরি। অেোচারপ্টণর িকৃ প্রত অন্ুযায়ী সযেব িৃঙ্খলাপ্রবিান্মূলক বেবস্থা রপ্টয়প্টে, তার মপ্টিে আপ্টে প্রিতামাতার
োপ্টর্থ তবঠক, আটক বা োমপ্রয়ক বপ্রহষ্কার। এোড়া, িৃঙ্খলা প্রবপ্রিপ্টত অন্তভুব ক্ত আপ্টে প্রিক্ষার্থী অপ্রিকার এবং োপ্রয়ত্বপ্টবাপ্টির প্রবল। েকল
প্রিক্ষার্থীর জন্ে িৃঙ্খলা প্রবপ্রি িপ্টযাজে। এই প্রবপ্রিপ্টত িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষার্থীপ্টের জন্েও বাড়প্রত েুরক্ষা বেবস্থা রপ্টয়প্টে।
িৃঙ্খলা প্রবপ্রিপ্টত সযেব মান্ বপ্রণবত আপ্টে সেগুপ্রল িপ্টযাজে হয় তখন্ই যখন্:
হয়,

স্কু ল চলাকাপ্টল প্রিক্ষার্থী কতৃব ক প্রিক্ষার্থীপ্টক সযৌন্ হয়রাপ্রন্ করা

যা স্কু প্টলর আপ্টগ বা স্কু প্টলর িপ্টর, স্কু প্টলর েম্পপ্রত্তপ্টত র্থাকা অবস্থায়, স্কু ল িৃষ্ঠপ্টিাপ্রষত অন্ুষ্ঠান্মেূপ্টহ অর্থবা প্রডিাটবপ্টমন্ট অভ এডু প্টকিন্

অর্থবাপ্রয়ত যান্বাহপ্টন্ ভ্রমপ্টণর েমপ্টয় এবং স্কু প্টলর েম্পপ্রত বেতীত অন্ে সকার্থাও হপ্টত িাপ্টর এবং যখন্ এটি িমাণ করা যাপ্টব সয প্রবষয়টি
প্রিক্ষা িপ্রিয়ায় সন্প্রতবাচক িভাব প্রবস্তার করপ্টে অর্থবা স্কু ল কমুেপ্রন্টির স্বাস্থে, েুরক্ষা, তন্প্রতকতা কলোপ্টণর হাপ্রন্ ঘটাপ্টে।
প্রিতামাতাপ্টেরপ্টক স্কু প্টলর প্রন্রািত্তা বজায় রাখপ্টত েপ্রিয় অংিীোর প্রহপ্টিপ্টব রাখপ্টত আমাপ্টের স্কু ল েপ্টচি র্থাপ্টক। আমাপ্টের প্রিক্ষার্থীপ্টের জন্ে
আমাপ্টের স্কু ল কমুেপ্রন্টিপ্টক আরও উন্নত, িপ্রক্তিালী, এবং প্রন্রািে রাখপ্টত আিন্ার েহায়তার জন্ে আিন্াপ্টক িন্েবাে। আিন্ার যপ্রে
সকান্ িশ্ন র্থাপ্টক, অন্ুগ্রহ কপ্টর আিন্ার েন্তাপ্টন্র স্কু প্টল সফান্ করুন্।
প্রবশ্বস্ত,

চোপ্টিলর
T&I- 23076 (Bengali)

