বৈষম্যবৈররোধী নীবির সোধোরণ বৈজ্ঞবি
নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অব এিু মর্শমির িীনি হম া জোবি, ৈণণ , ধম্ণ , বৈশ্বোস, রোবিক পবরচয়, অবিৈোসনগি অৈস্থো, নোগবরকত্ব, ৈয়স, প্রবিৈবিিো, য ৌন পছন্দ, বিঙ্গ
(র ৌনপবরচয়), বৈৈোবিক অৈস্থো, যৈকোররত্বর অৈস্থো, অিীরির যেফিোর ৈো দণ্ডপ্রোবির (আইন কিণত ক অনুরম্োদনকতি যেত্র ৈযবিরররক), ৈংশক্ররম্ বনধণ োবরি বৈবশষ্ট্য, বকংৈো পোবরৈোবরক
বন ণ োিরনর বশকোর িওয়ো, য ৌন অপরোধ ৈো উিযক্ত করো সংক্রোন্ত পবরবস্থবি, ইিযোবদ বৈরৈচনো ছোড়ো বনরয়োরগর জনয সৈোইরক সম্োন সুর োগ প্রদোন করো বৈং য ৌন িয়রোবন ৈো
প্রবিরশোধ েিণসি উপররোবিবিি যকোন বকটি কোরণ যেরক ম্ুক্ত বকটি পবররৈশ ৈজোয় রোিো।
নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অব এিু মর্শমির িীনি হম া জানি, বর্ক, ধেক, নবশ্বাি, রানির্ পনরচয়, অনিবািিগি অবস্থা, িাগনরর্ত্ব, প্রনিবনিিা, পরি পদ, ল, ন  (য নমপরিপনরচয়া বা
ওজি, ইিযানি নবমবিা িা র্মর িোি নশক্ষার িুমপাগ প্রিাি র্রা, এবং পরি হয়রানি বা প্রনিমশাধ গ্রহর্িহ এিব নবষয় েমর্ েুক্ত এর্টি পনরমবশ বজায় রাখা।
এই িীনিটি ১৯৬৪ িাম র নিনি রাইর্স্ অযাক্ট-এর র্াইমর্ VI ও র্াইমর্ VII, ১৯৭২ িাম র নশক্ষা িংস্কার-এর র্াইমর্ IX, ১৯৬৭ িাম র র্েকমক্ষমে বয়ি ববষেয অযক্ট, ১৯৭৩
িাম র পুিবকািি আক্ট-এর ির্শি ৫০৩ ও অিুমেি ৫০৪, ১৯৭৪ িাম র িযাপয শ্রে োি িংস্কার, ১৯৮৬ িাম র অনিবািি িংস্কার ও নিয়ন্ত্রর্ অযাক্ট, ১৯৯০ িাম র প্রনিবনিিাপুক্ত
আমেনরর্ািমির জিয অযাক্ট, ১৯৯১ িাম র িাগনরর্ অনধর্ার অযাক্ট, নিউ ইয়র্ক ের্ ও নিটি োরবানধর্ার আইি এবং নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অব এিু মর্শমির পরে িরর্ষার্নষ
চু নক্তর ববষেয নবমরাধী প্রোর িামে িােঞ্জিযপূর্ক।
চযামে মরর প্রনবধাি D-830 র্েকচারী, নশক্ষােীমির নপিাোিা, নশক্ষােী এবং অিয পারা নিওই-এর িামে বযবিা র্মর, নিওই-এর িবি বযবহার র্মর বা অিয র্ািিামব নিওই-এর
িামে পামির িম্পর্ক আমদ, িামির জিয বআইনি ববষেয র্রার বা ববষমেযর নবুদমধে  অনিমপামগর র্ারমর্ প্রনিমশাধ গ্রহমর্র জিয অনিমপাগ িাময়মরর প্রনরিয়য়ার বযাখযা িয়। অনিমপাগ জো
িয়া পমি পামর অনিি অব ইকুয়া অপরচু নিটি নওইওা- ি নর্ংবা নিম্নবনর্কি এমজনেগুম ার র্াি এর্টিমি। চযামে মরর প্রনবধাি D-830-এর র্নপ পাওয়া পামব ওইও নর্ংবা নিমচর
ওময়বিাইমর্: www.nyc.gov/schools/oeo।
আিযন্তনরি িেযিূে:
The Office of Equal Opportunity
New York City Department of Education
65 Court Street – Room 1102
Brooklyn, New York 11201
যফোন: 718-935-3320 Fax: 718-935-2531
ওরয়ৈসোইট: www.nyc.gov/schools/oeo/
র্াইমর্ ওয়াি IX প্রশ্ন পাঠামি হমব নিমচর ঠির্ািায়:
Jennifer Becker, Title IX Coordinator
65 Court Street - Room 1102
Brooklyn, NY 11201
িাি: 718-935-4287
ইমেই : Title_IX_Inquiries@schools.nyc.gov
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§504 নবমশষ বযবস্থা িম্পনর্কি প্রশ্ন পাঠামি হমব
নিমচর ঠির্ািায়:
Ava Mopper, Director/§504 Coordinator
28-11 Queens Plaza North - Room 402
Long Island City, NY 11101
িাি: 718-391-6117
ইমেই : AMopper@schools.nyc.gov
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