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প্রশবধান্

ক ৌন হয়রোনীর ঘটনোয় অভিয োগিোরী ভিাংেো তদযন্ত

চ্যাত্রেলত্ররর প্রশবধান্ এ-৮৩২
ভর্ক্ষোর্থীর দ্বোরো ভর্ক্ষোর্থী বেষম্য, হয়রোভন, হুম্ভি এোং/
অর্থেো েুভি িরো,
স্টোফযদর দ্বোরো ভর্ক্ষোর্থী বেষম্য, হয়রোভন, হুম্ভি এোং/
অর্থেো েুভি িরো, ইতযোভদর জনয কদখুন
চ্যাত্রেলত্ররর প্রশবধান্ এ-৮৩০

ভদ কিোন

তোর ভেরুযদ্ধ প্রভতযর্োধম্ূিি আচরে

িরো হযে, তোহযি তোযি কিোন স্কু ি সুপোরিোইজোযরর সোযর্থ
ক োগোয োগ িরযত হযে।
ভদ টোইযটি নোইন (ওঢ)-এর ম্োনযতো সম্পযিশ

কিোন প্রশ্ন জোযগ, অনুগ্রহ িযর টোইযটি নোইন কিোঅভডশযনটর
ভিযটোভরয়ো অযোভজযেড এযস্কযোয়যোর-এর সোযর্থ ভনযচর

চ্যাত্রেলত্ররর প্রশবধান্ এ-৪২০
ভর্ক্ষোর্থীযদর সোযর্থ আচরে ও র্ৃঙ্খিো- বদভহি র্োভি
চ্যাত্রেলত্ররর প্রশবধান্ এ-৮২১
কম্ৌভখি দুেশযেহোর

ঠিিোনোয়/ইযম্ইযি ক োগোয োগ িরুন: 65 Court Street,
Room 1102, Brooklyn, NY 11201, Tel: (718) 9354797 or email Ttle_IX_Inquiries@schools.nyc.gov

েোড়ভত সহোয়তোর প্রযয়োজন হযি অনুগ্রহ িযর
RespectForAll@schools.nyc.gov ঠিিোনোয় ইযম্ইি

অভিয োগ জোনোনর পর ভি িরো হযে?
েুভি, হয়রোভন, বেষম্য েো হুম্ভি প্রদর্শনম্ূিি আচরযের সিি
অভিয োগ তদন্ত িরো হযে।
চযোযেিযরর প্রভেধোন এ-৪৪৩ িো ি
শ র অনু োয়ী,

ভদ কিোন

র্থো র্থ র্ৃঙ্খিোভেভধ

প্রযয়োগ িরো হযে।
আচরেটি কিোন অপরোধম্ূিি হযি পুভিযর্র সোযর্থ ক োগোয োগ
িরযত হযে।
শিক্ষার্থীর জন্য সহায়তা

উপযুক্ত ক্ষক্ষত্রে ক্ষকান্ একক বা দলগত পরামিশ
সহায়তা, বাইত্ররর ক্ষকান্ প্রশতষ্ঠান্ এবং/অর্থবা অন্য
ক্ষকান্ ধরত্রন্র হস্তত্রক্ষত্রপর জন্য সুপাশরি প্রদান্ করা
হত্রব।

ভর্ক্ষোর্থী ভেশ্বোস িযর ক

আপনোর

কেআইভন বেষম্য/হয়রোভন সাংক্রোন্ত আিযন্তরীন অভিয োগ

ভর্ক্ষোর্থী র্ৃঙ্খিোভেভধ িঙ্গ িযর, তোহযি

সহোয়তোিোরীর উপর প্রভতযর্োধ কনওয়ো ভনভষদ্ধ।

ইউএফটি

কেি হটিোইন 212-709-3222

কসোম্েোর-শুক্রেোর দুপুর 2:30

কর্থযি 9:30

কগোপনীয়তো: অভিয োযগর েযোপোযর সিি পযক্ষর
Please see the Respect for All
ও সোক্ষীযদর
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harassment,
তযে, কিোন কিোন সম্য় অভিয োগ ভনষ্পভির
bullying, or discrimination.
জনয আম্োযদরযি তর্থয ভেভনম্য় িরযত হয়।
সুতরোাং, অভিয োগ সাংক্রোন্ত কিোন তর্থয িোউযি
জোনোন আের্যি ম্যন হযি

র্থো র্থ পভরভিভতযত

আম্রো তর্থয ভেভনম্য় িরো হযত পোযর।

T&I-21201 (Bengali)

সবার জন্য
মযশ াদা
শন্উ ইয়কশ শসটির
সকল পাবশলক
স্কু লত্রক শন্রাপদ এবং

আপশন্ যশদ শবশ্বাস কত্ররর ক্ষয অপর একজন্ শিক্ষার্থী আপন্াত্রক
হয়রাশন্ করত্রেন্ বা আপন্ার সাত্রর্থ ববষমযমূলক আচ্রণ কত্ররত্রেন্
বা আপশন্ যশদ এ ধরত্রন্র আচ্রণ ক্ষকার্থাও ঘর্ত্রত ক্ষদত্রেন্, তাহত্রল
কী করা উশচ্ত?

শন্উ ইয়ত্রকশর সকল পাবশলক
স্কু ত্রলর সবার জন্য মযশ াদা
প্রভতটি ভর্ক্ষোর্থী ও স্টোফ আম্োযদর পোেভিি স্কু ি িম্ুযভনটিযত
আম্োযদর ভসটির সম্ৃদ্ধ সোাংস্কৃ ভতি বেভচত্র ও ম্ োশ দোর প্রতযোর্ো

ক -সিি ভর্ক্ষোর্থী ভেশ্বোস িযরন ক

ক্ষকান্ আচ্রণগুত্রলা শন্শষদ্ধ আচ্রত্রণর উদাহরণ হত্রত পাত্রর?

ধরযনর আচরে ঘটযত কদযখযছ, তোযদর উভচত ঘটনোটি সোযর্থ সোযর্থ

বেষম্য, হয়রোভন, হুম্ভি এোং/অর্থেো েুভি িরো েহু ধরযনর হযত

জোনোযনো।

পোযও এোং তে র্োরীরীি, সোম্োভজি, কম্ৌভখি েো ভিভখত হযত

 কিোন ভর্ক্ষোর্থী েুভি, হুম্ভি, বেষম্য েো হয়রোভনর ভিভখত েো

পোযর। িারীরীক হয়রাশন্ত্রত র্োরীরীি আঘোত েো আঘোত িরোর

কম্ৌভখি অভিয োগ অনয ভর্ক্ষোর্থীযদরযি ভদযয় ভরযপোটশ িরযত পোযর
স্কু যি সোরো েছরেযোপী প্রদভর্শত “সবার জন্য মযশ াদা” র্ীষশি

হুম্ভি র্থোিযত পোযর। সামাশজক হুম্ভি প্রসযঙ্গ িোউযি অপম্োন

ভনযয় আযসন।
ভডপোটশযম্ন্ট অে এডু যির্যনর নীভত হযিো এিটি হয়রোভন, হুম্ভি

িরোর জনয সঙ্গী িতৃশ ি েজশ ন েো পভরতযোগ িরর ির্থো েিো

এোং/অর্থেো েুভিম্ুক্ত এোং/অর্থেো প্রিৃ ত ভিাংেো ধোরেোিৃ ত জোভত,

কম্ৌভখি হয়রোভন প্রসযঙ্গ িোরও ম্োনহোভনিরিোযে ভেদ্রুপ িরো, েযঙ্গ

েেশ, নোগভরিত্ব/অভিেোসনগত অেিো, ধম্শ, ভেশ্বোস, জোভতগত

িরো েো অপম্োন িরোর ির্থো েিো

উৎস, প্রভতেভিত্ব, জনজোভতত্ব, ভিঙ্গ, বিভঙ্গি পভরভচভত, বিভঙ্গি

হুম্ভি এোং/অর্থেো েুভি িরোর অন্তিুশ ক্ত আযছ তর্থয প্র ুভক্ত,

অভিেযভক্ত, ক ৌন পছন্দ েো ওজন ভনযয় বেষম্যম্ূক্ত ভনরোপদ ও

ম্যধয আযছ: ইন্টোরযনট, কসিযফোন, ইযম্ইি, েযভক্তগত ভডভজটোি

োয়।

োয়। শলশেত বেষম্য, হয়রোভন,
োর

মযশ যাদা: কিোন েযভক্তর ভনযজর

সহোয়তো প্রদোনিোরী ভর্ক্ষে

অযোভসস্টযোন্ট, সোম্োভজি ম্োধযম্, ব্লগ, চযোট রুম্ এোং কগভম্াং ভসযস্টম্,

উৎিষশ েো গুরুত্ব েো

পভরযের্ েজোয় রোখো।

ইতযোভদ েো অনয ভিছু েযেহোর িযর

আত্মম্ূিযোয়ন; উপ ুক্ত গ্রহেয োগযতো

এই নীভত ভর্ক্ষোর্থীযদর

(সোইেোর েুভি)।

েো কসৌজনযযেোধ; অযনযর চভরযত্রর
গুরুত্ব সম্পযিশ ম্ শোদো;
িৃ তজ্ঞতোযেোধ; ম্ শোদো েো
সম্মোনপ্রোভপ্তর অেিো; অযনযর প্রভত
ম্ শোদো েো ভেযেচনোযেোধ প্রদর্শন।

ইযিক্ট্রভনি ক োগোয োগ

িোযছ কতোম্োযদর িরো ক যত পোযর।

 কিোন ভর্ক্ষোর্থী স্টোফ িতৃশ ি ভর্ক্ষোর্থী হয়রোভন, হুম্ভি এোং/অর্থেো
েুভি সম্পযিশ ভরযপোটশ িরযত পোযর ভপ্রভেপযোি েো দোভয়ত্বপ্রোপ্ত
েযভক্তর িোযছ ভিাংেো অভফস অি কস্পর্োি ইনযিভস্টগযর্ন-এ।

 কিোন ভর্ক্ষোর্থী জোভত, েেশ, জোতীয়তো, ধম্শ, ভেশ্বোস, জোভতগত
পছন্দ, নোগভরিত্ব/অভিেোসনগত অেিো, িূিত্ব, ভিাংেো

এর ভিছু উদোহরযের ম্যধয আযছ:

প্রভতেভিযত্বও িোরযে স্টোফ িতৃশ ি ভর্ক্ষোর্থী হয়রোভন সম্পযিশ

ভনভষদ্ধ িযর কদয়।

 র্োরীরীি সভহাংসতো; উতযক্ত িরো; উতযক্ত পোতো;

ভরযপোটশ িরযত পোরযে ভপ্রভেপযোি েো দোভয়ত্বপ্রোপ্ত েযভক্তর িোযছ

স্কু ি চিোিোযি, স্কু যির

 কম্ৌভখি েো র্োরীরীি আচরে

অর্থেো অভফস অি ইক্যযয়োি অপরচু ভনটি-কত।

আযগ ও পযর, স্কু ি
এিোিোয়, স্কু যির স্পের

ধরযনর বেষম্য, হয়রোভন, হুম্ভি এোং/অর্থেো েুভি িরো ভনভষদ্ধ।
ভদ এ ধরযনর আচরে

ভর্ক্ষোপ্রভক্রয়ো েযোহত িযর ভিাংেো জেরদভিম্ূিিিোযে েযোহত িরযত

োযত অযনযর ক্ষভতর হুম্ভি

রযয়যছ;

 কিোন ভর্ক্ষোর্থী েো স্টোফযি দম্ন িরো েো কিোন ভিছু িরযত েোধয
িরো; ম্োিোভন িরো;

 অপম্োন েো অপদি িরোর জনয ম্োনহোভনির িোষো েযেহোর িরো

উপ ুক্ত পদযক্ষপ গ্রহে িরযত হযে।

েো ম্োনহোভনির রভসিতো িরো েো গোভিগোিোজ িরো;
ভিঙ্গ, বিভঙ্গি পভরভচভত, বিভঙ্গি অভিেযভক্ত, ক ৌন পছন্দ, নোগভরিত্ব/

এোং অনিোইযন http://schools.nyc.gov/default.aspx

োযত িো ি
শ রিোযে অনুসিোন ও েযেিোগ্রহে সম্ভে হয়।

 িম্শচোভরযদরযি এ ধরযনর আচরে েি িরোর জনয হিযক্ষযপর

িিযোেযি ভেপদোপন্ন িযর ভিাংেো জেরদভিম্ূিিিোযে ভেপদোপন্ন
চযোযেিযরর প্রভেধোন ও আচরেভেভধর িভপ ভপ্রভেপযোযির অভফযস

র্থোর্ীঘ্র সম্ভে

কর্থযি েভহষ্কোর িরো;

 ভর্ক্ষোর্থীর জোত, েেশ, জনজোভতত্ব, ধম্শ, ভেশ্বোস, জোভতগত উৎপভি,

িরযত পোযর, কসটোও ভনভষদ্ধ।

 ভরযপোটশ িরযত হযে ঘটনো সাংঘটিত হওয়োর পর

 ভেদ্রুপ িরো; অপম্োন িরো ও ভেভেন্ন রোখোর জনয সতীর্থশ গ্রুপ

পোযর, ভিাংেো স্কু ি িম্ুযভনটির িোরও স্বোিয, সুরক্ষো, বনভতিতো েো

োযে।

কিোন স্কু ি িম্ীর

দ্বোরো এসে আচরে

ভডপোটশযম্ন্ট অে এডু যির্যনর অর্থশোয়যন গোভড়যত ভ্রম্েিোযি এ

ওযয়েসোইযট পোওয়ো

কপোস্টোযর তোভিিোিু ক্ত িম্ী সদযসযর িোযছ, েো ক

উৎপভি, ভিঙ্গ, বিভঙ্গি পভরভচভত, বিভঙ্গি অভিেযভক্ত, ক ৌন

প্রভত ভর্ক্ষোর্থী ও স্টোফযদর

িরো অনুষ্ঠোযন, ভিাংেো

স্কু ি এিোিো ছোড়ো অনয কিোন িোযনও

তোরো েিপ্রযয়োগ েো

িীভতপ্রদর্শযনর ভর্িোর হয যছন, এোং অনয ক সে ভর্ক্ষোর্থী কস

অভিেোসনগত অেিোন, ি’িত্ব, েো প্রভতেভিত্ব ভনযয় ম্োনহোভনির
েক্তেয কদওয়ো েো ভেযদ্বষপূেশ আচরে িরো;

 ম্ন্তেয েো গৎেোাঁধো উভক্তসম্বভিত গ্রযোভফটি েো ভিভখত েো অভিত
উপিরে, ো হয় কিোর্থোও কসাঁযট কদওয়ো, ভেতরে িরো েো িোপযড়
ছোপো েো ইন্টোরযনযট কপোস্ট িরো (সোইেোর েুভি) ো অনযযদর জনয
অপম্োনজনি; এ ধরযনর আচরযে ভিপ্ত হওয়ো ো কগোত্র, েেশ, জোভত,
ধম্শ, জোতীয় পভরচয়, ভিঙ্গ, বিভঙ্গি পভরচয়, বিভঙ্গি প্রিোর্, ক ৌন
পছন্দ, নোগভরিত্ব/অভিেোসনগত অেিো, ওজন েো প্রভতেভিযত্বর
িোরযে অপযরর জনয অেম্োননোির।

শিক্ষার্থী-বন্াম-শিক্ষার্থী
হয়রাশন্
বা
ববষমযমূলক আচ্রত্রণর কারত্রণ অশিত্রযাগ
করার জন্য দাশয়ত্বপ্রাপ্ত স্কু ল কমীর ন্াম
জান্ত্রত হত্রল স্কু লবযাপী প্রদশিশ ত “সবার
জন্য মযশ াদা” িীষশ ক ক্ষপাস্টার ক্ষদেুন্।

