আচিণ রিরি এিং রিরিক্ট-রিরিক সুিক্ষা পরিকল্পনা
রনউ ইয়কক রসটি রিপার্কমেন্ট অি এিু মকশন আোমেি স্কু লগুমলায় রনিাপে, সুিরক্ষত এিং সুশঙ্খ
ৃ ল
পরিমিশ রনরিত কিমত প্ররতশ্রুরতিদ্ধ যেখামন প্ররতরেন যশখান ও যশখাি কাজ হময় থামক। একটি সুিরক্ষত
এিং সহায়ক স্কু ল রনিক ি কমি স্কু ল কেুুরনটিি সকল সেমসুি প্রমচষ্টাি উপি – যেেন রশক্ষকিৃন্দ, প্রশাসক,
রপতাোতা, কাউমেলি, সোজ কেী, রনিাপিাি োরয়ত্বপ্রাপ্ত িুরিগণ, সম্পৃি পরিমসিা প্রোনকািী,
কুামেমর্রিয়া, কামটারিয়াল এিং িাস কেীমেি এমক অপমিি প্ররত শ্রদ্ধাশীল থাকাি উপি।
পািরলক স্কু লসেূমহি আমশ পামশ একটি শৃঙ্খলাপূণক ও রনিাপে পরিমিশ িজায় িাখা গুরুত্বপূণক যেখামন
রশক্ষাথীিা তামেি উচ্চ অুাকামিরেক োন পূিণ, রশক্ষকগণ ঐ োন অজকমন রশক্ষাোন কিমত পামিন, এিং
রপতাোতাগণ োমত রনরিত থাকমত পামিন যে, একটি রনিাপে এিং ইরতিাচক স্কু ল পরিমিমশ তামেি
যেমলমেময়িা রশক্ষা লাি কিমে।
যটর্ আইন অনুোয়ী এটি আিশুক যে, রনউ ইয়কক রসটি রিপার্কমেন্ট অি এিু মকশন রিরিক্টরিরিক একটি সুিক্ষা পরিকল্পনা ততরি কিমি োি অন্তিুক ি থাকমি একটি সােরিক রসটি-রিরিক পরিকল্পনা
যেটিি োিুমে জরুরি িুিস্থপনা এিং আপেকালীন হস্তমক্ষপ এিং একটি আচিমণি রিরি -োি অন্তিুক ি
শৃঙ্খলা রিরি, প্রণয়ন কিা োয়। এোড়া, প্ররতটি স্কু লমক অিশুই তাি রিরডং যলমিমল সুিক্ষা পরিকল্পনা
ততরি কিমত হমি, ো রিরডংময়ি সুিক্ষা প্ররিয়া প্ররতষ্ঠা কমি – এি েমিু থাকমি রিরজর্ি রনয়ন্ত্রণ, জরুরি
অিস্থাি কািমণ রশক্ষাথী অপসািণ এিং অনু স্কু ল-রনরেক ষ্ট জরুরি িুিস্থা। রনউ ইয়কক রসটি রিরিক্ট-রিরিক
সুিক্ষা পরিকল্পনায় রিপার্কমেন্ট অি এিু মকশমনি নীরতোলা এিং প্ররিয়া

রনিকারিত এিং িরণকত আমে ো

অনুসিমণি োিুমে একটি রনিাপে এিং শৃঙ্খলাপূণক রশক্ষণ পরিমিশ িজায় থামক – এি েমিু িময়মে সরহংস
যকান ঘর্নায় অথিা অনু যকান অপিািেূলক কেককামে রসমটে কীিামি িুিস্থা যনমি, কীিামি রপতাোতা
এিং আইন প্রময়াগকািী কেককতক ামেিমক রসমটে অিরহত কিমি, এিং কী যকৌশল অিলম্বন কমি সম্ভািু
সরহংস আচিণ অনুসন্ধান এিং রশক্ষাথীমেি োমে এিং রশক্ষাথী ও স্কু ল কতৃ পমক্ষি োমে যোগামোমগি উন্নরত
সািন কিমি।
রনউ ইয়কক রসটি রিপার্কমেন্ট অি এিু মকশমনি আচিণ রিরিি অন্তিুক ি রশক্ষাথী রশক্ষমণ সহায়তাোমন
রসটিওয়াইি আচিণগত প্রতুাশা। এই িক্যুমেমন্টি েমিু আমে রশক্ষাথী হস্তমক্ষপ এিং শৃঙ্খলা রিরি, তাোড়াও
িময়মে রশক্ষাথী অরিকাি এিং োরয়মত্বি রিল, যক-১২। শৃঙ্খলা রিরিি অন্তিুক ি রিরি লঙ্ঘমনি যক্ষমে
রপতাোতাগণ এিং আইন প্রময়াগকািী সংস্থামক অিরহতকিমণি প্ররিয়া।

NYCDOE Office of Safety and Youth Development

T&I 24036 (Bengali)

জানুয়ারি ২০১৬

রশক্ষাথী এিং স্কু ল কেীমেি রনিাপিা এিং সুিক্ষা রনরিতকিমণ রনমচি যসর্গুরল রিওই-ি রিরিক্ট-রিরিক

A. সুিক্ষা পরিকল্পনা এিং আচিণ রিরিি নীরত এিং প্ররিয়াি প্রিান অংশসেূমহি রিিিণ যেয়। এি েমিু
আমে:

1.

হুেরক এিং সরহংসতা অথিা অপিািেূলক আচিণ যিামিি নীরত;

2.

প্ররশক্ষণ এিং যোতাময়নসহ স্কু ল সুিক্ষা কেকচািীমেি রিিিণ;

3.

স্কু মল সংঘটিত যকান অপিািেূলক অথিা অনু জরুরি ঘর্না েথােথ আইন প্রময়াগকািী

কেকচািী, রপতাোতা এিং স্কু ল কেুুরনটিমক অিরহতকিমণি প্ররিয়া;

4. রশক্ষাথী এিং রপতাোতামেি জনু লিু প্ররতকাি এিং হস্তমক্ষপ যকৌশমলি রিিিণ।
B. অপিািজরনত হুেরক এিং কেককামে িুিস্থা িহমণি নীরত এিং প্ররিয়া
স্কু ল কতৃক পক্ষ অিশুই আপিািজরনত আচিমণি হুেরক অথিা কেককাে, ো শািীরিক আঘাত যথমক
যিাোি-হুেরক পেকন্ত হমত পামি, তাি িুিস্থা িহমণি জনু প্রস্তুত থাকমি। চুামেলমিি প্ররিিান এিং
নীরতোলায় স্কু ল-সম্পরকক ত ঘর্না অথিা অপিাি, রশক্ষাথী অথিা স্কু ল কেী কতৃক ক সংঘঠিত যকান
অপিাি, অথিা স্বাস্থু-সংিান্ত জরুরি অিস্থায় আইন প্রময়াগকািী কেককতক ামেি অিরহতকিমণি
প্ররিয়াি উমেখ আমে। (রনমচি প্ররিান িক্যুমেন্টগুমলা যেখুন)।

C. তোরশ প্ররিয়া
রশক্ষাথীমেি অমেৌরিক তোরশ এিং আর্কামেশ যথমক েুি থাকাি সাংরিিারনক অরিকাি িময়মে।
যকান রশক্ষাথীি শিীি এিং তাি রজরনসপে শুিু তখনই সাচক কিা োমি েরে স্কু ল কতৃক পক্ষ যেৌরিক
সমন্দহ যথমক রিশ্বাস কমি যে, তোরশ যথমক প্রোণ যিি হমি যে রশক্ষাথী আইন অথিা রিপার্কমেমন্টি
শৃঙ্খলাি োন লঙ্ঘন কমিমে। তোরশি পরিরি এিং পরিসি অিশুই যেৌরিকিামি তোরশি উমেমশুি
সামথ সম্পরকক ত থাকমি এিং তা রশক্ষাথীি িয়স এিং রলঙ্গ এিং আইন লঙ্ঘমনি প্রকৃ রতি সামথ যেন
অরতরিিিামি সম্পৃি না হয়। রশক্ষাথীমেি, তামেি রিরিন্ন রজরনসপে এিং লকাি সাচক কিাি
প্ররিয়া চুামেলমিি প্ররিিান A-412 এিং A-432-যত িরণকত আমে।

D. স্কু ল সুিক্ষা কেী
১৯৯৮-এিমসমেম্বমি, রিপার্কমেন্ট অি এিু মকশন এিং রনউ ইয়কক রসটিি পুরলশ
রিপার্কমেমন্টি(“এনওয়াইরপরি”) েমিু একটি যেৌথ কেকসরূ চ িাস্তিায়মনি লমক্ষু রিপার্কমেন্ট অি
এিু মকশন, চুামেলি, এিং রসটি অি রনউ ইয়মকক ি একটি চু রি হয় োি অিীমন স্কু ল সুিক্ষাি
কাজকমেকি – এি েমিু আমে স্কু ল সুিক্ষা কেীমেি প্ররশক্ষণ এিং িুিস্থাপনা, োরয়ত্ব এনওয়াইরপরিNYCDOE Office of Safety and Youth Development
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ি ওপি যেয়া হয়। রিপার্কমেন্ট অি এিু মকশন এিং রসটি অি রনউ ইয়মকক ি েমিু চু রি অনুোয়ী,
রনউ ইয়কক রসটি পািরলক স্কু ল রসমটমেি স্কু ল সুিক্ষা কেীমেি রনময়াগ, প্ররশক্ষণ, যোতাময়ন এিং
েূলুায়ন এনওয়াইরপরি কতৃক ক হয়।
এই চু রিি অিীমন, এনওয়াইরপরি-ি স্কু ল যসেটি রিরিশমনি কোরডং অরেসামিি োরয়ত্ব রনিাপিা
কেী যোতাময়ন পরিকল্পনা ততরি এিং স্কু ল যসেটি রিমসাসক িিাে োন। এই োরয়ত্ব পালনকামল, রনমচি
রিষয়সেূহ রিমিচনায় রনমত হমি:

E.



স্কু মলি রশক্ষাথী সংখুা



রিমশষ চারহোেুি রশক্ষাথীি সংখুা



স্কু ল সম্পরিি রিনুাস এিং সাইজ



স্কুারনংময়ি আিশুকতা



রশক্ষক সংখুা



স্কু ল যসেটি অরেসািমেি কেক িুস্ততা



স্থানীয় অপিামিি অিস্থা



রনকর্িতী স্কু লসেূমহি উপি প্রিাি



স্কু মল অপিািজরনত ঘর্নাি সংখুা

রিরডং-স্তমি স্কু ল সুিক্ষা পরিকল্পনা
চুামেলমিি প্ররিিান A-414 অনুোয়ী, প্রমতুকটি স্কু ল অিশুই রিরডং-স্তমি স্কু ল যসেটি পরিকল্পনা
ততরিি লমক্ষু স্কু ল-রিরিক একটি সুিক্ষা টিে প্ররতষ্ঠা কিমি। পরিকল্পনায়, অনুানু রিষয় োড়াও,
িরণকত আমে স্কু ল রিরডংময়ি প্রমিশ পথ এিং েশকনাথী রনয়ন্ত্রণ প্ররিয়া; স্কু ল কতক পমক্ষি পেেেকাোি
যশ্ররণরিনুাস, রনিাপিাি োরয়মত্ব রনেুরি এিং সেয়সূরচ; প্রমিশ প্ররিয়া; জরুরি পরিরস্থরতমত
যোগামোমগি প্রণালী, এি েমিু আমে েথােথ আইন প্রময়াগকািী িুরিমেি নাে এিং যোন নম্বি;
এিং সীরেত চলাচল ক্ষেতাসম্পন্ন রশক্ষাথীসহ, সকল রশক্ষাথীি অপসিণ প্ররিয়া। প্ররমতুক পরিকল্পনায়
িরণকত আমে রশক্ষাথী এিং স্কু ল-কেীমেি জনু সি িিমনি জরুরি অিস্থা যোকমিলায়

রিরডংময়ি

িুিস্থািহণকািী টিমেি িূ রেকা এিং প্ররশক্ষণ। প্রররতটি রিরডং স্তমিি পরিকল্পনায় জরুরি পরিরস্থরতমত
িুিস্থা িহমণি রনয়ে-নীরত প্ররতরষ্ঠত আমে, যেেন ক্ষরতকি িজক উপমচ পড়া, েশকনাথী প্রমিশ,
যিাোি হুেরক, পণ-িন্দী অথিা যগালাগুরলি পরিরস্থরত; এসি অিস্থায় অপসািণ, আশ্রয় প্রোন,
অথিা তালা যোলামনাি েমতা কী কিমত হমি যসসি। রিরডং-স্তমিি পরিকল্পনাসেূহ অিশুই অরেস
অি যসেটি অুাড যিিালাপমেন্ট কতৃক ক ততরি যসেটি পরিকল্পনা যর্েমেমর্ি সামথ সেরিত এিং
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প্ররতিেি অিশুই হালনাগােকৃ ত হমি। যটর্ এিু মকশন আইন অনুোয়ী, রিরডং স্তমিি ইোিমজরে
পরিকল্পনাসেূহ অিশুই যগাপনীয় থাকমি এিং যসগুরল প্রকাশ কিা হমি না।

F. পুামিন্ট যনাটিরেমকশন
স্কু মল যকান সরহংসতা ঘর্ামনাি হুেরক অথিা ঘর্না ঘর্ামনাি েমল পুমিা স্কু ল কেুুরনটিি উপি
অরিঘাত পমড়। সরহংসতাি যকান হুেরক থাকমল অথিা সরহংস ঘর্না ঘর্মল, স্কু ল কতৃক পক্ষমক েথােথ
আইন প্রময়াগকািী এমজরেি সামথ যোগামোমগি জনু প্রস্তুত থাকমত এিং অিশুই অরিলমম্ব, স্কু ল
কেুুরনটিমক জানামত হমি রিমশষকমি স্কু মল িরতক রশক্ষাথীমেি রপতাোতামক।

চুামেলমিি প্ররিিান

এিং রিওই-ি নীরতোলা এিং প্ররিয়ামত রপতাোতামেি জানামনাি পদ্ধরত িরণকত আমে(রনমচি েূল
িক্যুমেন্টগুমলা যেখুন)।

G. শৃঙ্খলা এিং হস্তমক্ষপ যকৌশল
রশক্ষাথী রশক্ষমণ সহায়তা প্রোমন রসটিওয়াইি আচিণগত প্রতুাশাি (“শৃঙ্খলা রিরি”)

(http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm) েমিু আমে রশক্ষাথী
হস্তমক্ষপ এিং শৃঙ্খলা রিরি এিং রশক্ষাথী অরিকাি এিং োরয়মত্বি রিল, যক-১২। এই িক্যুমেন্টটি
আচিমণি োন যিাোি সহায়তায় গাইিলাইন প্ররতষ্ঠাি োিুমে োরয়ত্ব সম্পন্ন রশক্ষাথী আচিণ এিং
েেকাো ও শ্রদ্ধাি একটি পরিমিশ গমড় যতামল ো সকল রশক্ষাথী যেমন চলমি িমল প্রতুারশত এিং এই
োন পূিণ না কিমল তাি পরিণরত কী যসসম্পমকক ও অিগত থাকমি। এি অন্তিুক ি রিরিন্ন িিমনি
অনুমোেনমোগু শৃঙ্খলা-সংিান্ত িুিস্থািহণ এিং হস্তমক্ষপ ো অসোচিমণি যকান ঘর্নায় স্কু লগুমলা
রনমত পামি।
প্রমতুক স্কু ল রশক্ষাথীমেিমক একটি সহায়ক পরিমিশ প্রোমনি লমক্ষু একটি উন্নত স্কু ল আিহ এিং
সংস্কৃ রত ততরি কিমি িমল প্রতুারশত যেখামন রশক্ষাথীিা যলখাপড়ায় ও সাোরজক রেক রেময় সেৃদ্ধ হময়
যিমড় উঠমি। সাোরজক োনরসক রশক্ষমণি জনু অথকিহ সুমোগসহ রিরিন্ন ইরতিাচক আচিণ সহায়তা
প্রোন কমি রশক্ষাথীমেি সোজেূখী আচিণ িৃরদ্ধমত স্কু লগুমলা সরিয় িূ রেকা িাখমি যসটিই প্রতুারশত।
রশক্ষমণ িুাঘাত ঘর্ায় এেন অনুপেুি রশক্ষাথী আচিমণ িুিস্থা িহমণি োরয়ত্ব স্কু ল কেী সেসুগমণি।
প্রশাসক, রশক্ষকেেলী, কাউরেলি এিং অনুানু স্কু ল কেকচািীগণ প্ররতিন্ধী রশক্ষাথীসহ সকল রশক্ষাথীমক
হস্তমক্ষপ ও রনমিাি যকৌশমলি সামথ সংরিষ্ট কিমিন এিং যকৌশলসেূহ রনময় রশক্ষাথী ও রপতাোতামেি
সামথ আমলাচনা কিমিন যসটিই প্রতুারশত।
হস্তমক্ষপ যকৌশল শৃঙ্খলা রিরিমত িরণকত আমে। েিুস্থতা িা হস্তমক্ষপ এিং প্ররতমিাি পদ্ধরতি অন্তিুক ি,
রকন্তু এমতই সীোিদ্ধ নয়, গাইমিে সহায়তা এিং পরিমসিা ো িুরিগত এিং পারিিারিক
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পরিরস্থরতি যক্ষমে িুিহৃত হয়; সাোরজক/োনরসক রশক্ষণ, যেেন দ্বন্দ্ব রনিসন/সতীথক
েিুস্থতা/সেমোতা, পুনরু
ু দ্ধাি চি, যিাি িুিস্থাপনা, োনরসক চাপ িুিস্থপনা, এিং/অথিা
যোগামোমগি েক্ষতা অজকন; রিকল্প রশক্ষা সােিী এিং/অথিা পদ্ধরতি িুিহাি; সেৃরদ্ধ পরিমসিা;
রিকল্প ক্লামস যোগোন; এিং/অথিা কােককিী আচিণগত েূলুায়ন এিং আচিণগত হস্তমক্ষপ পরিকল্পনা
ো প্রাথরেক হস্তমক্ষমপি যকৌশন রহমশমি গমড় তু লমত এিং/অথিা পেকামলাচনা কিা হমি।
হস্তমক্ষপ এিং প্ররতমিাি যকৌশল িুিহাি ো রশক্ষাথীমেিমক সম্পৃি িামখ এিং একটি স্পষ্ট লমক্ষুি
িািণা প্রোন কমি, তাি োিুমে স্কু ল কেী সেসুগণ রশক্ষাথীমেি অুাকামিরেক এিং সাোরজক-োনরসক
রিকাশমক সহজতি কমি এিং তামেি স্কু ল রনয়ে-কানুন ও নীরত যেমন চলায় সাহােু কমি।
সিকারিক রশক্ষণ পরিমিশ অজকমন ক্লাসরুমে রশক্ষকগণ রিরিন্ন িিমনি অুাকামিরেক এিং আচিণগত
যকৌশল এিং পদ্ধরত িুিহাি কমিন। আন্ত:রিষয়ক টিেসেূহ োি অন্তিুক ি সহায়ক কেীিৃন্দ যেেন
গাইমিে কউমেলি তািা প্রমতুকটি স্কু মলি অংশ। “েুুঁ রকমত আমে” এেন রশক্ষাথীমেি রনরেক ষ্ট সেসুা
সোিামন যকৌশল অিলম্বন ও িাস্তিায়মনি জনু এই টিেগুরল রনয়রেত রিরিমত রেরলত হয়।
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েূল িক্যুমেন্টসেূহ
রনমচি েূল িক্যুমেন্টগুরলি েমিু আমে রিরিমক্টি স্কু ল সুিক্ষা পরিকল্পনা এিং আচিণ রিরি:
শৃঙ্খলারিরি এিং রশক্ষাথী অরিকাি ও োয়িদ্ধতাি রিল, রকডািগামর্কন – ১২ যিি
চুামেলমিি প্ররিিান A-411 আচিণগত সংকর্ রনিসন/হস্তমক্ষপ এিং 911 নম্বমি যোগামোগ
(http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/5DA279FE-5664-4B3D-86CB659EFFBA3D8D/0/A411_52115.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-412 স্কু মল রনিপিা
(http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/78BB9C02-2634-4EC2-955D7097DD511E06/0/A412RegwAdvisory22615.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-413, স্কু মল যসলমোন ও অনুানু ইমলক্ট্ররনক সােিী
(http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/8C04CC15-F156-4578-977553B98638D650/0/A413Final22615.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-414 সুিক্ষা পরিকল্পনা (http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/381F46077841-4D28-B7D5-0F30DDB77DFA/80066/A414FINAL.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-418 যেৌন অপিািীি যনাটিরেমকশন
(http://docs.nycenet.edu/docushare/dsweb/Get/Document-152/A-418%20%204-11-06.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-420 শািীরিক শারস্ত
(http://docs.nycenet.edu/docushare/dsweb/Get/Document-19/A-420__11-16-04.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-421 গারলগালাজ কিা
(http://docs.nycenet.edu/docushare/dsweb/Get/Document-20/A-421.doc.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-432 তোরশ এিং জব্দকিণ
(http://docs.nycenet.edu/docushare/dsweb/Get/Document-21/A-432.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-443 রশক্ষাথী শৃঙ্খলা প্ররিয়া
http://docs.nycenet.edu/docushare/dsweb/Get/Document-22/A-443.pdf
চুামেলমিি প্ররিিান A-450 অরনচ্ছাকৃ ত িেরলি প্ররিয়া
(http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/381F4607-7841-4D28-B7D50F30DDB77DFA/97053/A4501202011FINAL.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-750 রশশু রনিহ (http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/381F4607-78414D28-B7D5-0F30DDB77DFA/97056/A7501202011FINAL.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-755 আত্মহতুা প্ররতমিাি/হস্তমক্ষপ
(http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/381F4607-7841-4D28-B7D50F30DDB77DFA/109109/A75581811FINAL.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-830 যিআইনী তিষেু/হয়িারনি আিুন্তিীণ অরিমোগ োরখল
(http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/8D6081A7-2945-40C1-90B7-F725BD4FA5D5/0/A830.pdf)
চুামেলমিি প্ররিিান A-831 সতীথক যেৌন হয়িারন
(http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/821E130E-8DCB-4787-A6B92968D587359A/0/A831101211.pdf)
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চুামেলমিি প্ররিিান A-832 রশক্ষাথীি-প্ররত-রশক্ষাথীি পক্ষপাতেূলক হয়িারন, িীরত-প্রেশকন, এিং/অথিা
িুরলইং
(http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/55EF6553-0FE8-40A0-8B3B-2D255D28A84D/0/A832.pdf)

রপতাোতাি অরিকাি এিং োয়িদ্ধতাি রিল
(http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm)
1.

রিরডং-স্তমি স্কু ল সুিক্ষা পরিকল্পনা
চুামেলমিি প্ররিিান A-414 অনুোয়ী, প্রমতুকটি স্কু ল অিশুই রিরডং-স্তমি স্কু ল যসেটি পরিকল্পনা

ততরিি লমক্ষু স্কু ল-রিরিক একটি সুিক্ষা টিে প্ররতষ্ঠা কিমি। পরিকল্পনায়, অনুানু রিষয় োড়াও, িরণকত
আমে স্কু ল রিরডংময়ি প্রমিশ পথ এিং েশকনাথী রনয়ন্ত্রণ প্ররিয়া; স্কু ল কতক পমক্ষি পেেেকাোি যশ্ররণরিনুাস,
রনিাপিাি োরয়মত্ব রনেুরি এিং সেয়সূরচ; প্রমিশ প্ররিয়া; জরুরি পরিরস্থরতমত যোগামোমগি প্রণালী, এি েমিু
আমে েথােথ আইন প্রময়াগকািী িুরিমেি নাে এিং যোন নম্বি; এিং সীরেত চলাচল ক্ষেতাসম্পন্ন
রশক্ষাথীসহ, সকল রশক্ষাথীি অপসিণ প্ররিয়া। প্ররমতুক পরিকল্পনায় িরণকত আমে রশক্ষাথী এিং স্কু ল-কেীমেি
জনু সি িিমনি জরুরি অিস্থা যোকমিলায়

রিরডংময়ি িুিস্থািহণকািী টিমেি িূ রেকা এিং প্ররশক্ষণ।

প্রররতটি রিরডং স্তমিি পরিকল্পনায় জরুরি পরিরস্থরতমত িুিস্থা িহমণি রনয়ে-নীরত প্ররতরষ্ঠত আমে, যেেন
ক্ষরতকি িজক উপমচ পড়া, েশকনাথী প্রমিশ, যিাোি হুেরক, পণ-িন্দী অথিা যগালাগুরলি পরিরস্থরত; এসি
অিস্থায় অপসািণ, আশ্রয় প্রোন, অথিা তালা যোলামনাি েমতা কী কিমত হমি যসসি। রিরডং-স্তমিি
পরিকল্পনাসেূহ অিশুই অরেস অি যসেটি অুাড যিিালাপমেন্ট কতৃক ক ততরি যসেটি পরিকল্পনা যর্েমেমর্ি
সামথ সেরিত এিং প্ররতিেি অিশুই হালনাগােকৃ ত হমি। যটর্ এিু মকশন আইন অনুোয়ী, রিরডং স্তমিি
ইোিমজরে পরিকল্পনাসেূহ অিশুই যগাপনীয় থাকমি এিং যসগুরল প্রকাশ কিা হমি না।
েূল িক্যুমেন্টসেূহ
রনমচি েূল িক্যুমেন্টসেূহ রিরডং-স্তমিি স্কু ল সুিক্ষা পরিকল্পনাি জনু সহায়ক:
চুামেলমিি প্ররিিান A-414 (http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/381F4607-7841-4D28-B7D50F30DDB77DFA/80066/A414FINAL.pdf)
স্কু ল সুিক্ষা রিষময় রপতাোতা রনমেক রশকা(যপাট কিা হমি)

NYCDOE Office of Safety and Youth Development

T&I 24036 (Bengali)

জানুয়ারি ২০১৬

