7 সেপ্টেম্বর, 2017
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,
েকল প্রিক্ষার্থী একটি প্রিরাপদ, েহায়ক এবং অন্তর্ভগ প্রিমূলক প্রিক্ষণ পপ্ররপ্টবি পাপ্টে, সেটা প্রিপ্রিতকরণ আমাপ্টদর েপ্টবগাচ্চ অগ্রাপ্রিকার। আমাপ্টদর স্কভ ল
েংস্কৃ প্রত ও পপ্ররপ্টবি উন্নত করপ্টত আমরা িপ্রতপ্টরািমূলক িপ্রিয়া বযবহার কপ্রর যা সকাি দ্বপ্টের িকৃ ত কারপ্টণর িপ্রত প্রিপ্রবষ্ট হয়। প্রিক্ষািদািমূলক
েময় প্রদপ্টয় ইপ্রতবাচক আচরপ্টণর িপ্রত গুরুত্ব িদাি করা খভব গুরুত্বপূণগ বপ্টল আমরা প্রবশ্বাে কপ্রর। একই েমপ্টয়, আমরা প্রিক্ষার্থীপ্টদরপ্টক তাপ্টদর কাপ্টের
েিয দায়বদ্ধ করপ্টবা। আমরা চাই তারা তাপ্টদর আচরপ্টণ কর্থা র্াবপ্টব এবং সকাি ক্ষপ্রতকর কাে করপ্টল সেটা েংপ্টিািি করপ্টব।
যার উপর প্রর্প্রি কপ্টর প্রিক্ষার্থীরা সবপ্টে উঠপ্টত ও অগ্রের হপ্টত পাপ্টর, এমি একটি িপ্রিিালী প্রর্প্রি র্প্টে সতালার েিয বতগ মাপ্টি আমাপ্টদর স্কভ লগুপ্টলা
একটি হালিার্াদকৃ ত প্রেটিওয়াইড প্রবপ্টহপ্রর্য়রাল এক্সপ্টপকপ্টটিন্স টভ োপ্টপাটগ স্টভ প্টডন্ট লাপ্রিগং (প্রডপ্রেপ্রিি সকাড বা আচরণপ্রবপ্রি) বযবহার করপ্টে।

পপ্ররবতগ িেমূপ্টহর মপ্টিয আপ্টে তত্ত্বাবিািমূলক হস্তপ্টক্ষপ্টপর বযবহার, েহায়ক পদপ্টক্ষপ, এবং প্রিক্ষার্থীর োমাপ্রেক ও আপ্টবর্র্ত অগ্রর্প্রত প্রবপ্টবচিায়
সরপ্টখ ততপ্রর করা ির্প্রতিীল িৃঙ্খলাপ্রবিাপ্টির বযবহার। েকল পপ্ররবতগ ি একটি র্ণ-পযগাপ্টলাচিা িপ্রিয়ার ফল যার অন্তর্ভগ ি আপ্টে শুিাপ্রি ও
আপিাপ্টদর মপ্টতা কমভযপ্রিটি েদেযপ্টদর অপ্রর্মত।
আপ্রম আপিাপ্টদরপ্টক িৃঙ্খলা প্রবপ্রি পযগাপ্টলাচিা করার এবং আচরপ্টণর মািেমূহ - এবং যপ্রদ সেগুপ্টলা লপ্রিত হয়, তাহপ্টল সয পপ্ররণপ্রত হপ্টব, তার োপ্টর্থ
পপ্ররপ্রচত হপ্টত উৎোপ্রহত করপ্রে। অিভগ্রহ কপ্টর আপিাপ্টদর েন্তািপ্টদর োপ্টর্থ সেগুপ্টলা প্রিপ্টয় আপ্টলাচিা করপ্টবি। দিটি র্াষায় পূণগাঙ্গ িৃঙ্খলা প্রবপ্রি
পাওয়া যাপ্টব প্রডওই-র ওপ্টয়বোইপ্টট (schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm) এবং স্কভ প্টল মভপ্রিত েংস্করপ্টণ। প্রবপ্রিপ্টত
আচরপ্টণর মাি-এর সয রূপপ্টরখা সদওয়া হপ্টয়প্টে, সেগুপ্টলা বযবহার করা হয় েংঘটিত আচরপ্টণ:
 স্কভ প্টল, স্কভ প্টলর েমপ্টয়র আপ্টর্, চলাকাপ্টল ও পপ্টর;
 এিওয়াইপ্রে প্রডওই কতৃগ ক অর্থগাপ্রয়ত সকাি পপ্ররবহপ্টি ভ্রমণকাপ্টল;
 স্কভ প্টলর স্পন্সর করা সকাি অিভষ্ঠাপ্টি; এবং
 স্কভ প্টলর েীমািার বাইপ্টর যখি আচরপ্টণর সিপ্রতবাচক ফল প্রিক্ষণপ্টক বযাহত কপ্টর প্রকংবা স্কভ ল কমভযপ্রিটির েবার স্বাস্থ্য, প্রিরাপিা বা
কলযাণপ্টক প্রবপ্রিত কপ্টর।

প্রডপ্রেপ্রিি সকাড বা িৃঙ্খলা প্রবপ্রিটি দভই র্াপ্টর্ প্রবর্ি: সেকিি A হপ্টলা K–5 সগ্রপ্টডর এবং সেকিি B হপ্টলা 6–12 সগ্রপ্টডর েিয। িপ্রতটি সেকিপ্টি
পাাঁচটি প্রিয়মর্প্টঙ্গর এবং স্কভ প্টলর স্টাফ সয তত্ত্বাবিািমূলক হস্তপ্টক্ষপ ও িৃঙ্খলাপ্রবিামূলক বযবস্থ্া গ্রহণ করপ্টত পাপ্টরি, তার বণগিা সদয়। েম্ভাবয
র্াইপ্টডন্স হস্তপ্টক্ষপ্টপর অন্তর্ভগ ি কাউপ্রন্সপ্রলং, মিযস্থ্তা এবং র্াইপ্টডন্স কিফাপ্টরন্স। অেদাচারপ্টণর িকৃ প্রত অিভযায়ী সযেব িৃঙ্খলাপ্রবিািমূলক বযবস্থ্া
রপ্টয়প্টে, তার মপ্টিয আপ্টে প্রপতামাতার োপ্টর্থ তবঠক, আটক বা োমপ্রয়ক বপ্রহষ্কার।
িৃঙ্খলা প্রবপ্রি েকল প্রিক্ষার্থীর সক্ষপ্টে িপ্টযােয। এর অন্তর্ভগ ি আপ্টে 'প্রবল অর্ স্টভ প্টডন্ট রাইটে অযান্ড সরেপিপ্রেপ্রবপ্রলটিে' (প্রিক্ষার্থী অপ্রিকার এবং
দায়বদ্ধতা েিদ)-এর পািাপাপ্রি 'িপ্রেডভ যরাল সেফর্াডগে সিাটিে' (পদ্ধপ্রতর্ত েভরক্ষা প্রবজ্ঞপ্রি)। প্রবপ্রিটি িপ্রতবপ্রিতাযভি ও িপ্রতবপ্রিতাযভি বপ্টল
িপ্টর সিওয়া প্রিক্ষার্থীপ্টদর েভরক্ষার প্রবষয়টিও প্রবপ্টবপ্রচত।
আমাপ্টদর েকল কাপ্টের গুরুত্বপূণগ অংি পপ্ররবার েংপ্রিষ্টতা, এবং িপ্রিিালী স্কভ ল ততপ্ররপ্টত তা অপ্রবপ্টেদযও বপ্টট। েকপ্টলর েিয প্রিরাপদ এবং
অন্তর্ভগ প্রিমূলক পপ্ররপ্টবি বোয় রাখপ্টত আমরা আপিার অংিীদারত্বপ্টক মূলয প্রদই। আমাপ্টদর প্রিক্ষার্থীপ্টদর েিয আমাপ্টদর স্কভ ল কমভযপ্রিটিপ্টক আরও উন্নত,
িপ্রিিালী, এবং প্রিরাপদ রাখার েিয আপিাপ্টক িিযবাদ। আপিার সকাি িশ্ন র্থাকপ্টল অিভগ্রহ কপ্টর আপিার স্কভ ল পপ্ররচালকপ্টক সফাি করুি।
প্রবশ্বস্ত,

কারপ্টমি ফাপ্ররপ্রিয়া
চযাপ্টন্সলর
T&I-26000 (Bengali)

