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িূচিা
ির্ল নশক্ষাথী তামের েি, দেহ এবং পানরপানবকর্তার র্লযাণ িাধমির উপায় িম্পমর্ক নশক্ষালাভ র্মর গ্র্যাজুময়র্ হমত পারমব, দির্া
নিনিত র্রার জিয নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অব এিু মর্শি (NYC DOE) স্কু ল, পনরবার, ও র্েুযনিটির িামথ র্াজ র্রমত
প্রনতশ্রুনতবদ্ধ। নশক্ষাথীরা যামত বযনিগত, প্রানতষ্ঠানির্, উন্নয়িগত, এবং িাোনজর্ িাফলয অজকি র্রমত পামর, দিজিয তামের
প্রময়াজি রময়মে প্রনতটি বযবস্থায়, িারা স্কু ল বের জুমে ইনতবাচর্, িহায়র্ এবং স্বাস্থয উন্নয়িেূলর্ নশক্ষণ পনরমবশ।
গমবষণায় দেখা দগমে দয, স্কু ল নেবমির আমগ, স্কু ল চলার্ামল ও স্কু মলর পমর, ভামলা পুনি ও শারীনরর্ র্েকর্াণ্ড- এই েুইটি উপাোি
ইনতবাচর্ নশক্ষাথী িাফমলযর িামথ অঙ্গাঙ্গীভামব জনেত। উোহরণস্বরূপ, ইউএি নিপার্কমেন্ট অভ এনগ্র্র্ালচার (USDA)-এর স্কু ল
দের্ফাস্ট দপ্রাগ্র্ামে অংশগ্র্হণর্ারী নশক্ষাথীরা উচ্চতর দগ্র্ি ও প্রনেত পরীক্ষার দস্কার, নিম্ন অিুপনস্থনত, এবং জ্ঞািঅজকিিংক্রান্ত নবষময়
অনধর্তর িাফমলযর িামথ িংনিি।1,2,3,4,5,6,7 অপরপমক্ষ, ফলেূল, শার্িনি, এবং েুগ্ধজাত নিনেক ি নর্েু খাবার গ্র্হমণ অপযকাপ্ততার
িামথ নশক্ষাথীমের নিম্ন দগ্র্ি লামভর িম্পর্ক । 8,9,10 তেুপনর, দযিব নশক্ষাথী শারীনরর্ িনক্রয়- স্কু মল যাওয়া আিার র্ারমণ; অবির,
শারীনরর্ র্েকর্াণ্ড দথমর্ নবরনত, উচ্চ োিিম্পন্ন শরীরচচকা নশক্ষা, এবং পাঠক্রে বনহভূক ত র্েকর্ামণ্ডর র্ারমণ- প্রানতষ্ঠানির্ভামব ভাল
র্মর।11,12,13,14
স্কু লগুমলা নশক্ষাথীমের শরীরচচকা ও স্বাস্থয নশক্ষা নিমেক শিা নিনিত র্রার পাশাপানশ, দযিব পনরমবশ ও িুমযাগ-িুনবধা ির্ল নশক্ষাথীমর্
পুমরা স্কু ল নেবি জুমে িূযিতে প্রনতবন্ধর্তািহ ভামলা আচরণ বজায় রাখার িুমযাগ প্রোি র্মর, স্কু লগুমলা যামত দিগুমলা প্রোমির
নিিয়তানবধাি র্রমত পামর, দিজিয এ পনলনি NYC DOE-এর র্েকপন্থার রূপমরখা প্রোি র্মর। নবমশষ র্মর, এই িীনত নিম্ননলনখত
লক্ষয ও পদ্ধনতিেূহ প্রনতষ্ঠা র্মর যামত নিনিত র্রা যায় দয:












নশক্ষাথীরা োিিম্মত শরীরচচকা নশক্ষা লাভ র্রমে যা দস্টমর্র শতক িেূহ পূরণ র্মর, এবং স্কু ল শুরুর আমগ, স্কু ল চলার্ামল
এবং/অথবা পরবনতক মত শারীনরর্ভামব নক্রয়াশীল থার্ার িুমযাগ দেয়;
নশক্ষাথীরা িেনিত স্বাস্থয নশক্ষা লাভ র্রমে যা তামেরমর্ িারা জীবমির প্রময়াজিীয় িে-আচরণ অভযাি র্রার জ্ঞাি ও
েক্ষতা অজকমি িহায়তা র্মর;
স্কু ল ও স্কু ল র্াঠামোর বাইমর তামের জিয লভয স্বাস্থয িংক্রান্ত তথয ও পনরমষবা র্ীভামব তারা লাভ র্রমব, দির্া তারা নশখমে;
নশক্ষাথীরা স্কু ল নেবমি নিউ ইয়র্ক - দফরতমযাগয েূমলয স্কু ল খাবার ও অিযািয র্েকিূনচ, উভময়র োধযমে স্কু ল র্যাম্পামি
দস্টমর্র পুনির োি িংক্রান্ত শমতক র িামথ িােঞ্জিয দরমখ স্বাস্থযিম্মত খাবার খা ওয়ার িুমযাগ রময়মে,
স্কু মল দয খাবার ও পািীয় নবনক্র র্রা হয়, তা র্মঠার পুনির োি পূরণ র্মর;
স্কু মলর খাবার নশক্ষাথীমের নবনভন্ন ধরমির েূলযিাশ্রয়ী, পুনির্র ও েজাোর খাবার বযবস্থা র্মর যামত তামের স্বাস্থয ও পুনির
প্রময়াজি নেমর্;
NYC DOE লভয দফিামরল স্কু ল খাবার দপ্রাগ্র্ামে (এর অন্তভুক ি আমে স্কু ল দের্ফাস্ট দপ্রাগ্র্াে, িযাশিযাল স্কু ল লাঞ্চ দপ্রাগ্র্াে
[আফর্ার স্কু ল স্ন্যাক্স অন্তভুক ি] িাোর ফু ি িানভক ি দপ্রাগ্র্াে, ফ্রুর্ অযান্ড দভনজমর্বল স্ন্যার্ দপ্রাগ্র্াে, এবং চাইল্ড অযান্ড
অযািাল্ট দর্য়ার ফু ি দপ্রাগ্র্ামে [রামতর খাবারিহ]) অংশগ্র্হণ র্মর;
স্কু লগুমলা পুনি ও শারীনরর্ র্েকর্ামণ্ডর প্রিারেূলর্ ও অিযািয র্েকর্াণ্ড, যা নশক্ষাথীমের িুস্থতা বাোয়, দিগুমলামত নিযুি
হয়;
র্েুযনিটি জীবিবযাপী িু-অভযাি অিুশীলমির জিয স্কু ল ও অিযািয িংগঠমি অবযাহতভামব নশক্ষাথী ও স্টাফমের েমধয NYC
DOE-এর প্রমচিা অবযাহত রাখার র্ামজ িেথকি োমি নিযুি আমে; এবং
দিন্ট্রাল অনফিগুমলা বযবস্থাপিা, তত্ত্বাবধাি, বাস্তবায়ি, দযাগামযাগ এবং িীনত ও প্রনতনষ্ঠত লক্ষযিেূহ ও উমেশযিেূমহর প্রনত
িজরোনর র্মর ও বলবৎ রাখার র্াজ িেিবয় র্মর।
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এই িীনত নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অব এিু মর্শমির ির্ল নশক্ষাথী, স্টাফ এবং পাবনলর্ স্কু লিেূমহর জিয প্রমযাজয।

এ ওময়লমিি পনলনি দিন্টার ফর নিনজজ র্মন্ট্রাল অযান্ড নপ্রমভিশমির দহাল স্কু ল, দহাল র্েুযনিটি, দহাল চাইল্ড (WSCC)
েমিমলর নবষয়বস্তু ও পনরমষবার দক্ষমে প্রেত্ত ির্ল িুপানরশমর্ অন্তভুক ি র্মর। NYC DOE-এর অনফি অব স্কু ল ওময়লমিি
দপ্রাগ্র্াে নিনভশি অভ অপামরশন্স িীনতটির খিো ততনর র্মরমে অিযিয দপ্রাগ্র্াে, উমেযাগ, অনফি, এবং এমজনন্সগুমলার িহমযানগতা
নিময় এর্া নিনিত র্রার জিয, যামত স্কু ল ও র্েুযনিটি অনধর্তর িংহত িীনত থামর্ যা স্পিভামব িংনিি ির্ল দক্ষমে দফিামরল,
দস্টর্, এবং স্থািীয় অনভেত ও িুপানরশমর্ িংজ্ঞানয়ত র্মর।






শরীরচচকা নশক্ষা ও শারীনরর্ র্েকর্াণ্ড
পুনি নশক্ষািহ িােনগ্র্র্ স্বাস্থয নশক্ষা
স্বাস্থয পনরমষবা
স্কু ল খােয ও পুনি উন্নয়ি
অিযািয র্েকর্াণ্ড যা িুস্থতা বৃনদ্ধ র্মর

চলোি িীনত জািাির জিয শরীরচচকা নশক্ষা/র্েকর্াণ্ড ও িেনিত স্বাস্থয নশক্ষার প্রনত অনভনিনবি েুইটি িাবর্নেটিিহ এর্টি ওময়লমিি
পনলনি নরনভউ র্নেটি 2017 িামলর জািুয়ানরমত নেনলত হময়নেল এবং দস্টমর্র শতক ও প্রোণনভনত্তর্ জাতীয় িুপানরশ প্রিমঙ্গ নিউ ইয়র্ক
নিটির স্কু ল র্েুযনিটির েৃনিভঙ্গী িিাি র্রা নিময় আমলাচিা র্রা হময়নেল। এই িেনিত ওময়লমিি পনলনির উমেশয আোমের
নিম্ননলনখত দর্ৌশলগত লক্ষযিেূহমর্ এনগময় নিময় যাওয়া:
 প্রময়াজি অিুযায়ী শরীরচচকা ও স্বাস্থয নশক্ষার র্থা পুিরাবৃনত্ত র্রা, েূল প্রানতষ্ঠানির্ নবষয়গুমলা নশক্ষাথীমের িাফমলযর জিয
আবনশযর্;
 নবনভন্ন অনফি, নিপার্কমেন্ট, এমজনন্স ও স্কু লিেূমহর েমধয িেিয় ও দবাঝাপো বৃনদ্ধ র্রা;
 উন্মুি, স্কু ল পযকাময়র দযিব উপাত্ত নবনভন্ন প্রথা দেমি চলার ধাপিেূহমর্ প্রনতষ্ঠা র্মর, দিগুমলার গুরুত্ব তু মল ধরা; এবং


স্থায়ীত্ব বৃনদ্ধ র্রা।

I. পনরচালিা
নিনিক্ট ওময়লমিি অযািভাইজনর র্াউনিল: ভূনের্া ও িদিযপদ
স্কু ল ওময়লমিি দপ্রাগ্র্াে অনফি নিনিক্টনভনত্তর্ প্রনতনিনধত্বেূলর্ ওময়লমিি অযািভাইজনর র্াউনন্সল (“অযািভাইজনর র্াউনন্সল”) গঠি
র্রমব যা নিটিনভনত্তর্ িীনত বাস্তবায়মির জিয িুপানরশ, পযকামলাচিা ও িহায়তা দেওয়া এবং িুস্থতার িামথ িংনিি িেিযািেূহ, যা
উন্নয়ি, বাস্তবায়ি এবং পযকায়ক্রনের্ পযকামলাচিা ও নিটিনভনত্তর্ ওময়লমিি পনলনি (“ওময়লমিি পনলনি”) হালিাগাে র্রািহ
নশক্ষাথীমের স্বাস্থয ও িুস্থতামর্ প্রভানবত র্মর, দিগুমলা েূর র্রার জিয বেমর র্েপমক্ষ চারবার নেনলত হমব।
অযািভাইজনর র্াউনন্সল ির্ল স্কু ল স্তমরর (এনলমেন্টানর স্কু মলর ও দিমর্িিানর) প্রনতনিনধত্ব র্রমব, এবং যতর্ু কু িম্ভব, এমত নিমচর
নবষয়গুমলা অন্তভুক ি থার্মব, তমব তা শুধু এর েমধযই িীনেত থার্মব িা: নপতাোতা ও তত্ত্বাবধাির্ারী, নশক্ষাথী, স্কু লফু ি প্রনতনিনধ
(দযেি নিউনিশি নিমরক্টর), নফনজমর্ল এিু মর্শি টিচার, দহলথ এিু মর্শি টিচার, স্কু ল ওময়লমিি র্াউনন্সল চযানম্পয়ি, স্কু ল দহলথ
দপ্রামফশিযাল/স্টাফ (দযেি িািক, নফনজনশয়াি, দিনন্টস্ট, দহলথ এিু মর্র্র, এবং অিযািয িহমযাগী স্বাস্থযর্েী যারা স্কু ল দহলথ িানভক ি
প্রোি র্মরি), দেন্টাল দহলথ ও দিাশযাল িানভক ি স্টাফ (দযেি স্কু ল র্াউনন্সলর, িাইমর্ালনজস্ট, দিাশযাল ওয়ার্ক ার, বা িাইনর্য়ানিস্ট),
স্কু ল অযািনেনিমির্র, এবং অিযািয র্েুযনিটি পার্কিার বা স্বাথকিংনিি পক্ষ। অযািভাইজনর র্াউনন্সল দিিব প্রনতনিনধ িেিযমের নিময়
গঠিত হমব যারা নিউ ইয়র্ক নিটির স্কু ল র্েুযনিটির প্রনতনিনধ ও অন্তগকত দর্াি বযনি।

স্কু ল ওময়লমিি র্াউনিল
নিউ ইয়র্ক নিটির ির্ল পাবনলর্ স্কু লমর্ স্কু ল ওময়লমিি র্াউনন্সল গঠি ও পনরচালিার র্রমত অতযন্ত উৎিানহত র্রা হয়।

নিটিওয়াইি ওময়লমিি পনলনি পযকামলাচিা ও বাস্তবায়মির জিয স্কু ল ওময়লমিি র্াউনন্সল স্কু ল নলিারনশপ টিে ও
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নপ্রনন্সপযামলর পরােশকর্ টিে নহমিমব র্াজ র্মর; School Wellness Portal-এর স্কু ল ওময়লমিি দস্কার র্ািক বযবহার র্মর স্কু মলর
পনরমবশ েূলযায়ি র্মর; এবং স্কু ল-নভনত্তর্ িুস্থতা উমেযামগর (দযেি শারীনরর্ র্েকর্ামণ্ডর র্েকিূনচ, healthy fundraisers, nonfood celebrationsএবং পুরস্কার) অংশ নহমিমব র্েকপনরর্ল্পিা ততনর ও বাস্তবায়ি র্মর এবং/অথবা র্নিমহিনিভ এিু মর্শি প্ল্যািএর নশক্ষানিমেক শিাগত লক্ষয অজকমি িহায়তা র্মর। স্কু ল ওময়লমিি র্াউনন্সলগুমলামর্ ওময়লমিি িংক্রান্ত িীনত িম্পমর্ক জািামত হমব
যামত ির্ল স্টাফ, নপতাোতা, এবং নশক্ষাথী পনলনির রূপমরখা িম্পমর্ক িমচতি হয়। স্কু ল ওময়লমিি র্াউনন্সমলর পনরচালিা ও পনলনি
বাস্তবায়মির িম্পমর্ক চূ োন্ত োয়বদ্ধতা নপ্রনন্সপযামলর উপর িযস্ত।

এিওয়াইনি নিপার্কমেন্ট অভ এিু মর্শি নলিারনশপ
NYC DOE-এর নিনভশি অভ অপামরশন্স-এর অধীিস্থ স্কু ল ওময়লমিি দপ্রাগ্র্ামের এনক্সনর্উটিভ টিে অযািভাইজনর র্াউনন্সল
আহ্বাি র্রমব এবং শরীরচচকা ও স্বাস্থয নশক্ষা িংক্রান্ত ওময়লমিি পনলনির পাশাপানশ অিযািয ওময়লমিি িংক্রান্ত দপ্রাগ্র্ানেং ততনর ও
হালিাগাে র্রমব। তারা স্কু লফু ি ও স্কু ল দহলথ নলিারনশমপর িামথ পনলনির িানভক ি িংক্রান্ত অংশ হালিাগাে র্রা নিময়, এবং িংনিি
দযিব অনফি নিজ নিজ দক্ষমে শতক পূরমণর জিয োয়বদ্ধ, তামের দিতৃ মত্বর িামথ িেিয়িাধি র্রমব। অযর্ামিনের্ পনলনি অনফি ও
নিনভশি অভ টিনচং অযান্ড লানিকং শরীরচচকা ও স্বাস্থয নশক্ষা িংক্রান্ত প্রানতষ্ঠানির্ উপাত্ত িংগ্র্হ ও নরমপার্ক র্রার, এবং িম্পর্ক যুি
প্রানতষ্ঠানির্ িীনত অবনহতর্রমণর নবষয়টি তত্ত্বাবধাি র্রমব। অনফি অভ র্েপ্ল্াময়ন্স িানভক মিি NYC DOE-এর র্েপ্ল্াময়ন্স
দচর্নলস্ট অিুযায়ী যথাযথ নরমপার্ক স্কু ল, িুপানরিমর্িমিন্ট এবং নফল্ড িামপার্ক দিন্টারিেূমহ জো দেমব। নিটি র্াউনন্সমলর আইি

অিুযায়ী যথাযথ শরীরচচকা ও স্বাস্থয নশক্ষার উন্মুি উপাত্ত NYC OpenData website ওময়বিাইমর্ পাওয়া যামব।
এিব বযনির িাে, পেনব, এবং দযাোমযামগর তথয:
িাে
Lindsey Harr and
Alice Goodman

পদনব
স্কু ল ওময়লমিি দপ্রাগ্র্ামের
এনক্সনর্উটিভ নিমরক্টর এবং দিপুটি
নিমরক্টর
অনফি অব স্কু লফু ি-এর দিপুটি
এনক্সনর্উটিভ নিমরক্টর

ইমেইল ঠির্ািা
lharr@schools.nyc.gov
agoodman@schools.nyc.gov

Dr. Roger Platt

নচফ এনক্সনর্উটিভ অনফিার, অনফি
অব স্কু ল দহলথ

rplatt@health.nyc.gov

Katie Hansen

অনফি অভ অযার্ামিনের্ পনলনি
অযান্ড নিমস্টে-এর এনক্সনর্উটিভ
নিমরক্টর
অনফি অভ র্েপ্ল্াময়ন্স িানভক মিিএর এনক্সনর্উটিভ নিমরক্টর

khansen5@schools.nyc.gov

Armando Taddei

Arnold Ali

ataddei@schools.nyc.gov

aali@schools.nyc.gov

II. ওময়লমিি পনলনি বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি, দায়বদ্ধতা, এবং র্েুযনিটি িংনিষ্টতা
বাস্তবায়ি পনরর্ল্পিা
প্রনতটি স্কু মল নপ্রনন্সপযাল বা ভারপ্রাপ্ত বযনি এ ওময়লমিি পনলনির নশক্ষানিমেক শিা িংক্রান্ত অংমশর িােঞ্জিযর্রণ নিনিত র্রমবি।
নপ্রনন্সপযালমের তত্ত্বাবধাি র্মরি িুপানরিমর্িমিন্টগণ, তারা নশক্ষানিমেক শিার িীনত িম্পমর্ক পনরবার ও র্েুযনিটির েতােত িংমযাজি
র্মর নিনিত র্মরি দয, নপ্রনন্সপযালগণ তামের স্কু মলর জিয শনিশালী ও িােঞ্জিযপূণক নশক্ষানিমেক শিার নবষয়িূনচ প্রোি র্রমেি। নফল্ড
িামপার্ক দিন্টামরর স্টাফগণ স্কু লগুমলামর্ দগ্র্িনভনত্তর্ নিনেক ি র্রা প্রানতষ্ঠানির্ িীনতর রূপমরখায় দেওয়া শতক দবাঝার ও প্রময়ামগর জিয
উপর্রণ প্রোি র্মরি। এোোও নপ্রনন্সপযাল বা ভারপ্রাপ্ত বযনি নিনিত র্রমবি দয, যথাপ্রমযাজয দক্ষমে স্কু লফু মির শতক (দযেি
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চযান্সলমরর প্রনবধাি A-812) এবং স্বাস্থয পনরমষবার শতক দেমি চলা হমে, এবং প্রনতটি স্কু ল NYC DOE-এর িংনিি বযবস্থাপর্মের
র্ামে পনরচালিাগত িােঞ্জিযনবধামির নরমপার্ক প্রোি র্রমব। তেুপনর, স্কু লফু ি নিম্ননলনখত পনরমষবািেূহ প্রোি র্রমব:


স্কু ল দের্ফাস্ট দপ্রাগ্র্াে ও িযাশিযাল স্কু ল লাঞ্চ দপ্রাগ্র্ামে প্রেত্ত িুনবধা েূলযায়ি ও নশক্ষাথীমের েমধয জিনপ্রয় র্রার জিয
স্থািীয় দহলথ নিপার্কমেন্ট, র্েুযনিটি অযািমভামর্নি িংগঠি, এবং নশক্ষণ র্েুযনিটির িামথ র্াজ র্রমব।



খােযতানলর্া-চক্র এবং স্ন্যার্ দপ্রাগ্র্াে দফিামরল, দস্টর্ এবং স্থািীয় পুনিিংক্রান্ত িীনত ও োি-এর িামথ িােঞ্জপূণক নর্ িা, তা
যাচাই র্রমত USDA-অিুমোনেত িফর্ওয়যার বযবহার র্রা।



কুলফু মির িেুিার িামথ তানলর্াভু ি খামেযর িােঞ্জিয যাচাইময়র জিয নিনবকচামর িংগ্র্হ, নবমিষণ ও েূলযায়ি র্রা।



স্থািীয়, দস্টর্ ও দফিামরল এমজনন্সিেূমহর অনির্ ও পযকামলাচিায় অবযাহতভামব অংশগ্র্হণ।

অনফি অভ স্কু ল ওময়লমিি দপ্রাগ্র্াে স্কু লগুমলামর্ শরীরচচকা ও স্বাস্থয নশক্ষা, শারীনরর্ র্েকর্াণ্ড, এবং স্কু লনভনত্তর্ র্েকপনরর্ল্পিা ও স্কু ল
ওময়লমিি র্াউনন্সল গঠিিহ স্কু মলর িানবকর্ িুস্থতা উমেযামগর জিয গাইিযান্স, উপর্রণ, এবং র্েকিূনচ প্রোি র্রমব। NYC DOE
িুপানরশ র্মর, স্কু লগুমলা দযি তামের স্কু ল ওময়লমিি র্াউনন্সলমর্ স্কু ল ওময়লমিি দপার্কামল দরনজনি র্রমত এবং বাস্তবায়ি দজারোর ও
নবনভন্ন উপর্রণ ও তমথযর িামথ স্কু মলর িংমযাগ ততনরর লমক্ষয এর্টি র্েকপনরর্ল্পিা ততনরর জিয স্কু ল ওময়লমিি দস্কারর্ািক িম্পন্ন
র্মর। NYC DOEএর ওময়বিাইমর্ School Wellness Portal-এর নলংর্ পাওয়া যামব।

ররর্িক িংরক্ষণ
NYC DOE-এর দিন্ট্রাল অনফিগুমলা (দযেি অযার্ামিনের্ পনলনি, র্েপ্ল্াময়ন্স, স্কু লফু ি, স্কু ল ওময়লমিি দপ্রাগ্র্াে) NYC DOE-এর
দিন্ট্রাল র্নম্পউর্ার দির্ওয়ামর্ক ওময়লমিি পনলনির নিয়মের িামথ িােঞ্জিযনবধামির প্রোণ িংরক্ষণ র্রমব। নিম্ননলনখত িনথ িংরক্ষণ
র্রা হমব, তমব তা শুধুএগুমলামত িীনেত থার্মব িা:
 নলনখত ওময়লমিি পনলনি;
 প্রাোনণর্ িনথিেূহ যা (1) িংনিি বাধযতােূলর্ পক্ষ দথমর্ অযািভাইজনর র্াউনন্সমলর িেিয র্রার িনক্রয় উমেযাগ; এবং
(2) ওময়লমিি পনলনি ততনর, বাস্তবায়ি এবং পযকায়ক্রনের্ পযকামলাচিা ও হালিাগাে র্রণিহ র্েুযনিটি িংনিির্রমণর
শমতক র িামথ এিব পমক্ষর অংশগ্র্হণিহ র্েুযনিটির অংশগ্র্হমণর শতক দেমি চলার প্রোণ দেয়;


বানষকর্ স্কু ল-পযকাময়র শরীরচচকা ও স্বাস্থয নশক্ষার অগ্র্গনতর নরমপার্ক, (City Council Legislation-এর িীনত অিুিামর।)




প্রনতটি র্তৃক ত্বাধীি স্কু মলর জিয পনলনির নেবানষকর্ অগ্র্গনত েূলযায়মির িনথ (নিমচ দেখুি) ;
িরর্ানর নবপজ্ঞনপ্তর্রমণর শমতক র িামথ িােঞ্জিযনবধামির প্রাোণয িনথ, যার অন্তভুক ি আমে: (1) প্রনক্রয়ািেূহ, যার দ্বারা
ওময়লমিি পনলনি, বানষকর্ অগ্র্গনতর নরমপার্ক, এবং নেবানষকর্ েূলযায়ণ জিিাধারণমর্ জািমত দেওয়া; এবং (2) ওময়লমিি
পনলনি দয িবার জিয উন্মুি, ির্ল পনরবামরর র্ামে দির্া জািাবার যথাযথ প্রমচিা।

তেুপনর, নশক্ষাথীর প্রানতষ্ঠানির্ র্েকিূনচ ও লব্ধ ফলাফল, দযেিনশক্ষাথীর ট্রািনিপ্ট NYC DOE-এর দাপ্তনরর্ রির্ানিমেমের ররর্মিক এবং অযার্ামিনের্ নরমপাটিকং নিমেেি (STARS)-এ িংগৃহীত হময়মে। এিব নিমস্টমের দির্া স্কু মলর
শরীরচচকা ও স্বাস্থয নশক্ষার িীনতর িামথ নিউ ইয়র্ক দস্টর্ ও নিউ ইয়র্ক নিটির প্রানতষ্ঠানির্ িীনতর িােঞ্জিযনবধামির প্রনতফলি ঘর্ায়।
STARS রক্ষণামবক্ষণ র্মর NYC DOE-এর অনফি অভ অযার্ামিনের্ পনলনি অযান্ড নিমস্টেি।

বানষক র্ প্রমেি নরমপার্ক
নিনিক্ট ওময়লমিি অযািভাইজনর র্াউনন্সল NYC DOE-এর ওময়লমিি পনলনির দেৌনলর্ তথয জািাির এবং ওময়লমিি পনলনি
বাস্তবায়মির িানবকর্ অগ্র্গনতর নরমপার্ক প্রোমির জিয এর্টি বানষকর্ নরমপার্ক িংগ্র্হ ও প্রর্াশ র্রমব। প্রনত বের এই বানষকর্ নরমপার্ক
প্রর্াশ হমব োচক োমির এর্ই িেময়, এবং এমত পূবকবতী বেমরর জিয নিটিবযাপী লভয ির্ল স্কু ল-পযকাময়র উপাত্ত িেনিত র্রা হমব।
নরমপামর্ক নিম্ননলনখত নবষয় অন্তভুক ি র্রা হমব, তমব তা শুধুএগুমলামত িীনেত থার্মব িা:
 ওময়লমিি পনলনি এবং/অথবা জিিাধারণ র্ীভামব ওময়লমিি পনলনির র্নপ দপমত/দেখমত পামর, তার ওময়বিাইমর্র
ঠির্ািা;
 ওময়লমিি পনলনির লক্ষযোো অজকমি নিটির অগ্র্গনত িম্পনর্ক ত এর্টি বণকিা;
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ওময়লমিি পনলনি বাস্তবায়মির জিয স্কু ল এবং/অথবা নিটির দর্াি অিুষ্ঠাি বা র্েকর্ামণ্ডর উমেখমযাগয নের্;
NYC DOE-এর নিযুি িীনতর োনয়ত্বপ্রাপ্ত দিতৃ ত্বশীল বযনিমের িাে ও পমের র্াইমর্লমের দির্শি I-দত পনরচয় র্নরময়
নেমত হমব; এবং
এর্র্ বযনি ও জন্সাধারণ র্ীভামব স্কু ল ওময়লমিি উেযমগর িামথ িংনিি হমত পামরি;

েশটি ভাষায় অিূনেত বানষকর্ নরমপার্ক NYC DOE ওময়বিাইমর্ পাওয়া যামব।

নিবানষক র্ অেগনত েূলযায়ি
প্রনত নতি বেমর র্েপমক্ষ এর্বার, দর্ন্দ্রীয় পযকাময়র অনফিগুমলামর্ িেনিত র্মর NYC DOE-এর অনধভূ ি স্কু লগুমলা ওময়লমিি
পনলনির িামথ র্মতার্ু কু িােঞ্জিযনবধাি র্রমত দপমরমে, দির্ািহ ওময়লমিি পনলনির নিটিনভনত্তর্ বাস্তবায়িমর্ েূলযায়ি র্রা হমব,
এবং NYC DOE ওময়লমিমি পনলনির লক্ষযোো অজকমি র্মতার্ু কু অগ্র্গনত অরজি র্মরমে, তার বণকিা দেমব। নেবানষকর্ েূলযায়ি
বযবস্থাপিার জিয োয়বদ্ধ বযনি হমলি দজমরনে ওয়াল্টার, jwalter2@schools.nyc.gov, স্কু ল ওময়লমিি দপ্রাগ্র্ামের নিনিয়র
নিমরক্টর অভ অপামরশন্স অযান্ড র্েুযনিটি দিমভলপমেন্ট। জিিাধারমণর দেখার জিয নেবানষকর্ প্রমগ্র্ি নরমপার্ক NYC DOE
ওময়বিাইমর্ পাওয়া যামব।

পনলনি িংমশাধি ও হালিাগাদর্রণ
বানষকর্ প্রমগ্র্ি নরমপার্ক ও নেবানষকর্ েূলযায়মির এবং/অথবা NYC DOE-এর অগ্র্ানধর্ার পনরবতক ি; ওময়লমিি-এর লক্ষযোো অনজকত
হওয়া; িতু ি স্বাস্থয নবজ্ঞাি, তথয, এবং প্রযুনির উদ্ভাবিা, ও িতু ি দফিামরল বা দস্টর্ রূপমরখা বা োিেণ্ড জানর হওয়া, ইতযানের
নভনত্তমত নিনিক্ট ওময়লমিি অযািভাইজনর র্াউনন্সল ওময়লমিি পনলনি হালিাগাে বা িংমশাধি র্রমব। র্থা অিুযায়ী ওময়লমিি
পনলনি েূলযায়ি ও হালিাগাে র্রা হমব প্রনত নতি বের অন্তর অন্তর, নেবানষকর্ েূলযায়মির পমর।

র্েুযনিটি িংনিষ্টর্রণ, গণিংম াগ ও র াগাম াগ
NYC DOE র্েুযনিটির েতােমতর গুরুত্ব নেমত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ যার িূচিা হয় ওময়লমিি পনলনির প্রনত িমচতিতার োধযমে। NYC
DOE িনক্রয়ভামব দিিব প্রনক্রয়ায় দযাগামযাগ র্রমব, দযভামব নিনিক্ট ওময়লমিি অযািভাইজনর র্াউনন্সল এবং অিয িবাই
ওময়লমিি পনলনি ততনর, বাস্তবায়ি, এবং িােনয়র্ পযকামলাচিা ও হালিাগাে র্রার প্রনক্রয়ায় অংশগ্র্হণ র্রমত পামরি। এোোও
NYC DOE নপতাোতামেরমর্ স্কু ল খামেয পনরবতক ি ও স্কু ল খামেযর োি-এর িামথ িােঞ্জিযনবধাি, চাইল্ড নিউনিশি দপ্রাগ্র্ামের
লভযতা এবং আমবেিপ্রনক্রয়া, এবং স্মার্ক স্ন্যাক্স স্কু ল নিউনিশি স্টযান্ডািক-এর বণকিা ও িােঞ্জিযনবধাি িম্পমর্ক অবনহত র্রমব। ির্ল
পনরবারমর্ িনক্রয়ভামব ওময়লমিি পনলনির নবষয়বস্তু, তার বাস্তবায়ি, এবং হালিাগাের্রণ িম্পমর্ক জািাির পাশাপানশ পনলনির
িামথ িংনিি হওয়া ও িহমযানগতা োমির উপায় িম্পমর্ক জািাি হময়মে, দির্া নিনিত র্রমত NYC DOE ইমলক্ট্রনির্ দের্ানিজে,
দযেি ইমেইল বা NYC DOE-এর ওময়বিাইমর্ নবজ্ঞনপ্ত প্রচামরর প্রনক্রয়া বযবহার র্রমব। এোো NYC DOE র্েুযনিটিমর্ বানষকর্ ও
নেবানষকর্ নরমপামর্কর লভযতার র্থা জািামত এিব দের্ানিজে বযবহার র্রমব। ির্ল দযাগামযাগ দয িাংস্কৃ নতর্ ও ভাষাগতভামব
উপযুি, এবং তা নিনিক্ট ও স্কু লগুমলা আলাোভামব দয প্রনক্রয়ায় নপতাোতামের িামথ গুরুত্বপূণক তথয জািামত দয প্রনক্রয়ায় দযাগামযাগ
র্মর, দিভামবই র্রা হময়মে, NYC DOE দির্া নিনিত র্রমব।
NYC DOE জিিাধারণমর্ িূযিতে বেমর এর্বার ওময়লমিি পনলনির নবষয়বস্তু বা হালিাগাের্রণ িম্পমর্ক িনক্রয়ভামব অবনহত
র্রমব।
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III. শরীরচচকা নশক্ষা ও শারীনরর্ র্েক র্াণ্ড
শরীরচচকা নশক্ষা
এর্টি দেমলমেময়র পূণকাঙ্গ নশক্ষার আবনশযর্ অঙ্গ হমলৌ নফনজর্যাল এিু মর্শি (শরীরচচকা নশক্ষা, PE) ক্লাি। PE-এ নশক্ষাথীরা তামের
দেহ, র্ীভামব দেমহর যত্ন নিমত হয়, িামথ িামথ িারা জীবমির জিয দযিব িুঅভযাি নশখমত হমব, দিগুমলা নশমখ। শরীরচচকা নশক্ষা এর্টি
প্রানতষ্ঠানির্ নবষয় যা স্কু মল নিনবি থার্ার ও িারাজীবি িুস্থতা বজায় রাখার জিয নশক্ষাথীর প্রময়াজি ও পাওয়া উনচৎ। NYC
DOE-দর্ অবশযই নশক্ষাথীমর্ New York State Education Law 803 এবং র্নেশিামরর প্রনবধাি 135 অিুযায়ী শরীরচচকা
নশক্ষা প্রোি র্রমত হমব। New York State Commissioner’s Regulations Part 135.4 অিুযায়ী ির্ল NYC DOE স্কু লমর্
K–12 দগ্র্মির নশক্ষাথীমেরমর্ অবশযই এর্টি শরীরচচকা নশক্ষানিমেক শিা র্েকিূনচ প্রোি র্রমত হমব যা academic learning
standards অিুযায়ী প্রনতটি দগ্র্মির িামথ িঙ্গনতপূণক হয়, PE দপ্রাগ্র্াে দযি নিনেক ি নশক্ষানিমেক শিার োি অনজকত বা অনতক্রান্ত হয়।
NYC DOE স্কু লগুমলামর্ K-12 দগ্র্মির ির্ল নশক্ষাথীমের এর্টি বয়মিাপমযাগী, ক্রোিুবতী পাঠক্রে নেময় িহায়তা র্রার জিয
2017-18 স্কু ল বেমরর K-12 নফনজমর্ল এিু মর্শি দস্কাপ অযান্ড নিমর্াময়ন্স প্রর্াশ র্রমব।
োফ: এনলমেন্টানর স্কু ল দগ্র্ি রময়মে দযিব স্কু মল, দিগুমলামর্ দস্টমর্র প্রনবধাি অিুযায়ী র্েপমক্ষ এর্জি PE-িাটিকফাময়ি নশক্ষর্
থার্মত হমব। NYS র্নেশিামরর প্রনবধাি 135.4 অিুযায়ী এনলমেন্টানর স্কু মল এর্জি NYC DOE ক্লািরুে নশক্ষর্ এর্জি
িাটিকফাময়ি PE-নশক্ষমর্র তত্ত্বাবধামি নশক্ষানিমেক শিা প্রোি র্রমত পামরি। নেিল ও হাই স্কু মল শুধু িাটিকফাময়ি PE-নশক্ষর্ PE
নশক্ষানিমেক শিা প্রোি র্রমত পারমবি। এমলমেন্টানর PE নশক্ষানিমেক শিা যামত এর্জি িাটিকফাময়ি PE-নশক্ষর্ প্রোি র্মরি, দির্া
NYC DOE দজার িুপানরশ র্মর।

এেোও New York State Concussion Management and Awareness Act অিুযায়ী ির্ল PE-নশক্ষর্ ও দর্াচমেরমর্
অবশযই প্রনত েুই বের অন্তর অন্তর র্ংর্াশি (োথায় আঘাৎ) দিনিং নেমত হমব। নবস্তানরত নববরণ ও নিমেক শিার জিয Concussion
Training & Verification Information webpage দেখুি।
নশক্ষার্থীর অংশেহণ: ির্ল নশক্ষাথীমর্ শরীরচচকা নশক্ষার ক্লামি অংশগ্র্হমণর িোি িুমযাগ নেমত হমব। ির্ল নশক্ষাথী যামত
িযায়িঙ্গত অনধর্ার লাভ র্রমত পামর, দিজিয স্কু লগুমলা তামের শরীরচচকা নশক্ষা িংস্কার র্রমব এবং ক্লাি ও যন্ত্রপানতমর্ প্রময়াজি
অিুযায়ী অনভমযাজি র্রমব। দস্টমর্র প্রনবধাি অিুযায়ী শরীরচচকা নশক্ষা ক্লাি দথমর্ জিয োে, বযনতক্রে বা নবর্ল্প বযবস্থা প্রোি র্রা
অিুমোনেত িয়।
3-K এবং নপ্র-K রপ্রাোমে
 নশক্ষাথীমেরমর্ যথাযথ িচলতা, স্বাস্থয, এবং শরীচচকা নশক্ষার িুমযাগ নেমত হমব, যনেও PE দপ্রাগ্র্াে নিউ ইয়র্ক দস্টমর্র জিয
বাধযতােূলর্ িয়।
এমলমেন্টানর স্কু মল
 ির্ল এমলমেন্টানর নশক্ষাথী দস্টমর্র প্রনবধাি অিুযায়ী শরীরচচকা নশক্ষা পামব, যামত িুনিনেক িভামব উমেখ র্রা থার্মব দয K5 দগ্র্মির অংশগ্র্হণর্ারীরা প্রনত িপ্তামহ র্েপমক্ষ 120 নেনির্ PE লাভ র্রমব:
o

K-3 দগ্র্মির অংশগ্র্হণর্ারীরা প্রনতনেি PE লাভ র্রমব।

o

4-5 দগ্র্মির অংশগ্র্হণর্ারীরা িপ্তামহ নতিবামরর র্ে PE লাভ র্রমব িা। K-8 এবং K-12 স্কু লগুমলার ষষ্ঠ দগ্র্মির
নশক্ষাথীরা 4 এবং 5 দগ্র্মির শতক দেমি চলমব।

এমলমেন্টানর স্কু লগুমলামর্ িেয় ও পুিরাবৃনত্তর শতক দেমি চলায় িহায়তা র্রমত এবং ক্লািরুেগুমলামর্ িনক্রয় নশক্ষামর্মন্দ্র
পনরণত র্রমত নিটি NYC DOE-এর ক্লািরুেনভনত্তর্ শরীরচচকা র্েকর্াণ্ড র্েকিূনচ েুভ-র্ু -ইেপ্রুভ (উন্নয়মির জিয িচলতা)নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অব এিু মর্শমির ওময়লমিি পনলনি 2017 — 6
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এর জিয প্রনশক্ষমণর িুমযাগ দেয়। েুভ-র্ু -ইেপ্রুভ স্কু ল নশক্ষর্মেরমর্ 10-নেনিমর্র র্েকর্ামণ্ডর িুমযাগ দেয় যা পাঠয নবষয়গুমলার
িামথ িেনিত নিউ ইয়র্ক দস্টর্ নফনজমর্ল এিু মর্শি (PE) স্টযান্ডািক অজকমি িহায়তা র্মর। এর্জি িাটিকফাময়ি বা ভারপ্রাপ্ত PE
নশক্ষমর্র দিতৃ মত্ব িেনিত PE দপ্রাগ্র্াে আমে দযিব এমলমেন্টানর স্কু মল, দিগুমলার 85% দযাগয নশক্ষর্ প্রনশক্ষণ গ্র্হমণর এবং নিয়নেত
স্কু ল নেবমির অংশ নহমিমব েুভ-র্ু -ইেপ্রুভ েুভ বাস্তবায়ি র্মর েুভ-র্ু -ইেপ্রুভ অল-স্টার স্কু মল পনরণত হমত পামর। অল-স্টার স্কু লগুমলা
প্রনত িপ্তামহ ক্লামি নশক্ষানিমেক শিা িেময়র 40 নেনির্ তামের নবেযোি PE র্েকিূনচর অনতনরি েুভ-র্ু -ইেপ্রুভ র্েকর্াণ্ড পনরচালিার
জিয এবং তামের 120 নেনিমর্র PE র্েকিূনচর শতক পূরমণ িহমযানগতা প্রোমির জিয অিুমোনেত।
নেিল্ স্কু মল


দস্টমর্র প্রনবধাি অিুযায়ী নশক্ষাথীমের প্রনত বের PE গ্র্হণ র্রমত হমব।
o

6-8 দগ্র্মির নশক্ষাথী প্রনত দিমেস্টামর িপ্তামহ 90 নেনিমর্র বা তার িোি িেময়র PE র্েকিূনচমত অংশ দিমব, যার
এর্মে হমব প্রনত দিমেস্টামর 27 ঘণ্টার িোি।

o

স্কু লগুমলা 3/2 িেয়িূনচ েমিল (এর্ দিমেস্টামর িপ্তামহ নতিবার, অিয িপ্তামহ েুইবার PE) অিুিরণ র্রমত পামর বা
অিযভামব িেয়মর্ নবভানজত র্রমত পামর।

হাই স্কু মল


PE রিনির্ েযাজুময়শমির জিয জিয আবনশযর্। দস্টমর্র প্রনবধাি প্রনবধাি অিুযায়ী নিমচর নবষয়গুমলা বাধযতােূলর্:
o
o

9-12 দগ্র্মির নশক্ষাথীমের প্রনতনেি PE ক্লাি র্রমত হমব এবং িাত দিমেস্টামরর জিয প্রনতনেি িূযিতে 180 নেনির্
র্মর অংশগ্র্হণ র্রমত হমব; অথবা
নশক্ষাথীমর্ প্রনত র্ামেক িপ্তামহ িূযিতে 90 নেনিমর্র PE গ্র্হণ র্রমত হমব, এর্ দিমেস্টামর িপ্তামহ নতি নপনরয়মির এবং
অিয দিমেস্টামর িপ্তামহ েুই নপনরয়মির িেূিূনচ র্মর (3/2) বণ্টি র্মর বা অিযভামব ভাগ র্মর িেতু লয িেয় নেময়।

নিটির শরীরচচকা নশক্ষা র্েকিূনচ শারীনরর্ িুস্থতামর্ উন্নত র্মর NYC FITNESSGRAM-এর োধযমে বযনির্ েূলযায়ি র্মর, যা
ির্ল দযায K-12 নশক্ষাথীমের জিয আবশযর্ এবং যা নশক্ষাথীমভমে আলাো আলাো োিেমণ্ডর নভনত্তমত নরমপার্ক প্রোি র্মর।

নপতাোতা ও অনভভাবর্গণ তামের দেমলমেময়মের বানষকর্ NYC FITNESSGRAM নরমপার্ক NYC Schools Account-এ
দেখমত পারমবি।
শারীনরর্ র্েক র্াণ্ড
বালর্-বানলর্া ও নর্মশার-নর্মশারীমেরমর্ 60 minutes of physical activity র্েকর্ামণ্ড প্রনতনেি অংশগ্র্হণ র্রমত হমব। শরীরচচকা
নশক্ষার পাশাপানশ নশক্ষাথীমের শারীনরর্ র্েকর্ামণ্ডর এর্টি উমেখমযাগয অংশ স্কু ল র্েকর্ামণ্ডর োধযমে প্রোি র্রা হমত পামর, যার
অন্তভুক ি হমত পামর ক্লািরুে-নভনত্তর্ শারীনরর্ র্েকর্াণ্ড, নবরনত, স্কু মল যাতায়াতর্ামল শারীনরর্ র্েকর্াণ্ড,এবং স্কু ল বনহভূক ত িেময়র
র্েকর্াণ্ড। এিব িুমযাগ ততনর র্রমত ও এমত িহায়তা নেমত NYC DOE প্রনতশ্রুনতবদ্ধ। স্কু ল এিব বনধকত র্েকর্ামণ্ডর িুমযাগ নিনিত
র্রমব, এবং তা শরীরচচকা নশক্ষার নবর্ল্প নহমিমব িয় (উপমর “শরীরচচকা নশক্ষা” উপনবভামগ” বলা হময়মে।)
যখি নশক্ষাথীমের যখি োমঝ োমঝ শারীনরর্ভামব িনক্রয় হমত ও আেমোো ভাঙমত নবরনত দে ওয়া হয়, তখি তারা দশখার জিয
অনধর্তর েমিামযাগী ও প্রস্তুত হয় বমল NYC DOE েমি র্মর। দি অিুযায়ী NYC DOE আরও িুপানরশ র্মর, দযি ির্ল নশক্ষর্
ক্লাি চলার্ামল ও েুই ক্লামির অন্তবকতী িেময় িংনক্ষপ্ত (3-5 নেনিমর্র শারীনরর্ র্েকর্ামণ্ডর নবরনত প্রোি র্মরি। শরীরচচকার নবরনত
হমব বােনত িুমযাগ, দির্া শরীরচচকা নশক্ষার ক্লাি, নবরনত, এবং/অথবা ক্লাি পনরবতক মির নবরনতর নবর্ল্প হমত পারমব িা। নিয়নেত,
নবরনতর্ামলর শরীরচচকার িম্পনর্ক ত নবনভন্ন তথয-উপর্রণ ও পরােশক লাভ র্রমত পামর USDA এবং Alliance for a Healthier
Generation-এর োধযমে।
দর্াি র্ারমণ শানস্ত নহমিমব স্কু ল নেবির্ামল শরীরচচকা র্েকর্াণ্ড (এর অন্তভুক ি আমে নবতনর, শারীনরর্ র্েকর্ামণ্ডর নবরনত, আ শরীরচচকা
নশক্ষা, তমব তা এর েধয িীনেত হমব িা) দথমর্ নবরত রাখা যামব িা, এেিনর্ দর্াি র্ারমণ এর্ামর্ শানস্ত নহমিমব বযবহার র্রা যামব
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িা।

এমত স্কু ল-বনহভূক ত র্েকর্াণ্ড বা স্কু মলর দখলার টিমের র্েকর্াণ্ড অন্তভুক ি হমব িা, যার িুনিনেক ি আইি-র্ািুি ও অংশগ্র্হমণর শতক

থার্মত পামর।
নবরনত (এনলমেন্টানর): NYC DOE দজার িুপানরশ র্মর, দযি ির্ল এমলমেন্টানর স্কু ল স্কু ল বেমর প্রনতনেি অথবা অনধর্াংশ নেি
র্েপমক্ষ 20 নেনিমর্র নবরনত প্রোি র্মর এবং দেমলমেময়মের স্বাস্থয ও র্লযাণ বৃনদ্ধর জিয স্কু লগুমলা দযি এর্টি নবরনত পনরর্ল্পিা
ততনর র্মর। এোোও, নবরনতর িেয়টি খাবার দখমত বযবহার র্রা যামব িা, স্কু লগুমলামর্ তামের লামঞ্চর িেয়িূনচ র্রমত হমব যামত
নশক্ষাথীরা আহবর র্রমত র্েপমক্ষ 20 নেনিমর্র িিেয় পায়।
দস্টমর্র প্রনবধাি অিুযায়ী নবরনতর িেয় শরীরচচকা নশক্ষার জিয আবনশযর্ র্রা যামব িা, তমব তা শরীরচচকা নশক্ষার ক্লামির নবর্ল্প
নহমিমব িয়, বােনত নহমিমব বযবহার র্রা যামব। নবরনত েনির্রর্ারী বা নশক্ষর্ নশক্ষাথীমেরমর্ িনক্রয় হমত উত্িানহত র্রমবি, এবং
তারা িম্ভাবযমক্ষমে নশক্ষাথীমের পাশাপানশ শারীনরর্ভামব িনক্রয় হময় শনিশালী অিুিরণর্ারী চনরমে পনরণত হমত পামরি। দযমহতু
নশক্ষাথীরা র্মঠার শরীরচচকা দথমর্ লাভবাি হয়, দিমহতু িম্ভব হমল তামেরমর্ বাইমর দখলাধুলার িুমযাগ দেওয়া উনচৎ। যনে দস্ন্া িা
পমে বা দখলার োমঠ বরফ িা থামর্, বাইমর দখলার জিয তাপোো দর্াি প্রনতবন্ধর্ িয়, যনে দেমলমেময়রা উপযুি দপাশার্ পনরধাি
র্মর। নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অভ দহলথ্ অযান্ড দেন্টাল হাইনজি নপ্রনন্সপযালমের দজার িুপানরশ র্মর, দযি তারা অনধর্াংশ
শীমতর নেিগুমলামত উন্মুি োমঠ দখলাধুলার বযবস্থা রামখি।

NYC DOE িুপানরশ র্মর দয, যখি স্কু লগুমলামর্ বাধয হময় স্কু ল

ভবমির দভতমর নবরনতর বযবস্থা র্রমত হয়, নশক্ষর্ ও স্টাফমেরমর্ তখি এর্টি অভিযন্তরীি নবরনত পনরর্ল্পিা অিুিরণ র্রমত হমব
যা নশক্ষাথীমের যথািম্ভব অনধর্ শারীনরর্ র্েকর্ামণ্ড উিানহত র্মর। নবরনতর্ামলর পরােশক ও তথযউপর্রণ এখামি পাওয়া যামব
Centers for Disease Control and Prevention and SHAPE America।

স্কু ল শুরুর পূমবক র ও পমরর র্েক িূনচ: NYC DOE নশক্ষাথীমের শারীনরর্ র্েকর্ামণ্ড অংশগ্র্হমণর জিয স্কু ল শুরুর আমগ ও স্কু ল
নেবি শুরুর পমর দযিব িুমযাগ দেয়, দিগুমলার েমধয আমে: CHAMPS দস্পার্কি অযান্ড নফর্মিি দপ্রাগ্র্াে (এনলমেন্টানর এবং নেিল
স্কু ল), পাবনলর্ স্কু ল অযাথমলটির্ নলগ (PSAL) দপ্রাগ্র্াে (হাই স্কু ল), স্কু ল ওময়লমিি র্াউনন্সল গ্র্ান্ট অথকানয়ত র্েকর্াণ্ড, এবং NYC
DOE-এর িংিৃি র্েকিূনচর অংশীোনরমত্ব পনরচানলত র্েকিূনচ। New York State Concussion Management and
Awareness Act অিুিামর, ির্ল দর্াচমেরমর্, যার অন্তভুক ি আমেি পাবনলর্ স্কু লি অযাথমলটির্ নলগ এবং CHAMPS দর্াচগণ,
অবশযই প্রনত েুই বের অন্তর অন্তর র্ংর্াশি (োথা িমজামর আঘাৎ) প্রনশক্ষণ নিমত হমব। নবস্তানরত নববরণ ও নিমেক শিার জিয
Concussion Training & Verification Information webpage দেখুি।
অ্িার্টিভ নিজাইি NYC DOE স্কু লগুমলামর্ এেি এর্টি পনরমবশ ততনরমত উৎিাহ দেি যা নশক্ষাথী, স্টাফ ও র্েুযনিটির িুস্থতা
ও র্লযাণ িাধমির জিয শারীনরর্ র্েকর্াণ্ড বৃনদ্ধমত অিুপ্রানণত র্মর। NYC DOE স্কু লগুমলার জিয েুটি তথয-িঙ্গনতর িুপানরশ র্মর:


নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অভ দহলথ অযান্ড দেন্টাল হাইনজি, NYC DOE, এবং নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট
অভ িান্সমপামর্কশি পার্কিারনশপ ফর এ দহলনেয়ার নিউ ইয়র্ক নিটি-এর িামথ দযৌথভামব The Active Design
Toolkit for Schools ততনর র্মরমে। এটি শরীরচচকা িেনিত নবমিােি, দিৌন্দযকায়ি, স্বাস্থযিম্মত খাবার ও পািীয় দবমে
দিওয়ার িনবস্তার বণকিা ও দর্ৌশল এবং স্কু মল যাতায়ামত নক্রয়াশীলতামর্ অন্তভুক ি র্রার িুমযাগ এবং েৃিান্ত প্রোি র্মর।



The Active Design Playbook for Early Childhood Settings নর্েু িংখযর্ অংশীোরমের অনভেত এবং নিন্টািক
ফর নিনজজ র্মন্ট্রাল অযান্ড নপ্রমভিশি (CDC)-এর অথকায়মি পার্কিারনশপ র্ু ইেপ্রুভ র্েুযনিটি দহলথ-এর িহায়তা নিময়
নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অভ দহলথ অযান্ড দেন্টাল হাইনজি-এর ‘দহলনে নলনভং’-এর নিজাইি ইউনির্ দ্বারা এটি ততনর
র্মরমে্। NYC-এর আরনল চাইল্ডহুি দিন্টারগুমলামত দশখায় িহায়তা নেমত নর্ভামব প্রর্ৃ নতমত ‘অযার্টিভ দপ্ল্’ ও িেয়
িংমযানজত র্রা যায়, দি নবষময় এটি দর্ৌশল ও ধারণা প্রোি র্মর।

নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অব এিু মর্শমির ওময়লমিি পনলনি 2017 — 8
T&I-27310 (Bengali)

IV. িেনিত স্বাস্থ্য নশক্ষা
নশক্ষাথীমের নিমজমের দেমহর যত্ন দিওয়া এবং িুস্বামস্থযর অিুকূল নিদ্ধান্ত গ্র্হমণর জিয প্রময়াজিীয় জ্ঞাি ও েক্ষতা বৃনদ্ধমত স্বাস্থয নশক্ষা
এর্টি গুরুত্বপূণক ভূ নের্া পালি র্মর। স্বাস্থয নশক্ষা যুবিোজমর্ প্রময়াজিীয় দযাগযতা অজকি, দযেি লক্ষয নিধকারণ, আত্মপক্ষ িেথকি,
দযাগামযাগ, নিদ্ধান্ত গ্র্হণ, প্রভাব নবমিষণ, িহায়-িঙ্গনত লাভ, এবং িুস্বাস্থয গঠমি িহায়র্ আচরমণ অভযস্ত হওয়ার িুমযাগ প্রোি র্মর
যা তামেরমর্ স্কু মল ও জীবমি িফল হমত িহায়তা দেমব।
NYC DOE-দর্ অবশযই নশক্ষাথীমর্ নিউ ইয়র্ক দস্টর্ এিু মর্শি ল-এর ধারা 804 অিুযায়ী এবং Commissioner’s Regulations
135-এর অধীমি নশক্ষাথীমর্ স্বাস্থয নশক্ষা প্রোি র্রমত হমব। নিউ ইয়র্ক দস্টর্ র্নেশিামরর প্রনবধামির পার্ক 135.3 অিুযায়ী,
NYC DOE এমলমেন্টানর, নেিল, ও হাই স্কু মল িািানর েমত িঠির্, বয়ি ও পনরপক্কতা অিুযায়ী উপমযাগী, িাংস্কৃ নতর্ নের্ নেময়
অন্তভুক নিেলর্, এবং যা প্রোি র্রা হয় এর্টি নিরাপে ও িহায়র্ নশক্ষণ পনরমবমশ দযখামি ির্ল নশক্ষাথী নিমজমেরমর্ েূলযবাি
ভাবমত পামর, এেি এর্টি োি-নভনত্তর্ িেনিত স্বাস্থয নশক্ষা বাধযতােূলর্ র্মরমে।
নিউ ইয়র্ক নিটির স্কু লগুমলামর্ নবনভন্ন ধরমির নবষয়, দযেি তাোর্, োের্, এবং ড্রাগ অপবযবহার; স্বাস্থিম্মত আহার/পুনি; োিনির্
ও আমবগগত িুস্থতা; বযনিগত িুস্থতা ও র্লযাণ; শারীনরর্ র্েকর্াণ্ড; নিরাপত্তা ও আঘাত প্রনতমরাধ; এবং নহংস্রতা প্রনতমরাধ নবষময়
বযবস্থা দিয়, িেনিত স্বাস্থয নশক্ষার জিয দতেি এর্টি েক্ষতানভনত্তর্ প্রনক্রয়া দবমে নিমত হমব। োধযনের্ পযকাময় স্বাস্থয নশক্ষায় অবশযই
দযৌি স্বাস্থ নশক্ষা ও LGBTQ অন্তভুক ি থার্মত হমবঅ
িম্ভাবয দক্ষমে স্কু মল ও স্কু মলর আমশপামশ পুনি উন্নয়িেূলর্ অিুষ্ঠাি ও র্েকর্াণ্ড, দযেি- স্কু লফু ি দর্নস্টং, স্কু মলর বাগাি ও গামিকি-র্ু র্যামফ র্েকর্াণ্ড, র্েুযনিটি ফারোিক োমর্ক র্ি, এবং স্কু ল ওময়লমিি র্াউনন্সল দহলনে কুনর্ং/ইটিং অিুষ্ঠাি- ইতযানের উমেখ থার্মত হমব
এবং/অথবা িেনিত নশক্ষা পাঠক্রমের অংশ নহমিমব পুনির অিুশীলিীর িামথ িেিয় র্রমত হমব।
এোো ও নিউ ইয়র্ক দস্টর্ K-12 দগ্র্মির ির্ল নশক্ষাথীর জিয HIV/AIDS-এর প্রর্ৃ নত, িংক্রেণ ও প্রনতমরামধর পদ্ধনত নবষময় নর্েু
িংখযর্ পাঠ গ্র্হণ র্রা বাধযতােূলর্ র্মর নেময়মে।
নপতাোতাগণ তামের িন্তািমর্ গভক িঞ্চার এবং/অথবা দযৌিবানহত িংক্রেণ (STI) “প্রনতমরাধ” অিুশীলিী প্রনক্রয়া দথমর্ প্রতযাহার র্মর
নিমত পারমবি, পনরহারেূলর্ পাঠ এর অন্তভুক ি হমব িা। নপতাোতামের নবজ্ঞনপ্তর্রণ এবং HIV পাঠ ও নর্েু দযৌি স্বাস্থয

িম্পনর্ক ত পাঠ দথমর্ প্রতযাহামরর িীনত িম্পনর্ক ত বােনত তথয পাওয়া যামব NYC DOE website ওময়বিাইমর্।
এমলমেন্টানর স্কু মল


নশক্ষাথীমেরমর্ প্রনত বের স্বাস্থয িম্পনর্ক ত নশক্ষা লাভ র্রমত হমব।



K-6 দগ্র্মির প্রমতযর্ নশক্ষাথীমর্ প্রনত বের NYC DOE HIV/AIDS পাঠক্রে দথমর্ পাাঁচটি HIV/AIDS পাঠ গ্র্হণ র্রমত
হমব।



িাটিকফাময়ি দহলথ এিু মর্শি নশক্ষর্ বা ক্লািরুে নশক্ষর্ দহলথ এিু মর্শি ও HIV/AIDS পাঠ প্রোি র্রমত পারমবি।

নেিল্ স্কু মল


নশক্ষাথীমেরমর্ অবশযই এর্টি 54 ঘণ্টার বা িেোমির িেনিত স্বাস্থয নশক্ষা দর্ািক গ্র্হণ র্রমত হমব।



দযৌি স্বাস্থয নশক্ষা দযি িেনিত স্বাস্থয নশক্ষায় অন্তভুক ি হয়, NYC DOE দির্ামর্ আবনশযর্ র্মরমে এবং 6 এবং 7 দগ্র্মি
স্বাস্থয নশক্ষা প্রোমির দজার িুপানরশ র্রমে।
o

নপতাোতা তামের িন্তািমর্ প্রনতমরাধ নবষয়র্ নর্েু দযৌি স্বাস্থয পাঠ দথমর্ প্রতযাহার র্রমত পারমবি।
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প্রনতটি নশক্ষাথীমর্ অবশযই NYC DOE HIV/AIDS পাঠক্রে, 6 দগ্র্মির জিয বানষকর্ পাাঁচটি পাঠ এবং 7 এবং 8 দগ্র্মির
জিয বানষকর্ েয়টি পাঠ, গ্র্হণ র্রমত হমব।



নিউ ইয়র্ক দস্টমর্র প্রনবধাি অিুযায়ী এর্জি িাটিকফাময়ি স্বাস্থয নশক্ষার নশক্ষর্মর্ স্বাস্থয নশক্ষা প্রোি র্রমত হমব।

হাই স্কু মল


নশক্ষাথীমেরমর্ অবশযই এর্টি 54 ঘণ্টার িেোমির এর্ দক্রনির্ স্বাস্থয নশক্ষা দর্ািক গ্র্হণ র্রমত হমব।



স্বাস্থয নশক্ষার এর্ দক্রনির্ অজকি র্রা গ্র্যাজুময়শমির বাধযবাধর্তা।



দযৌি স্বাস্থয নশক্ষা দযি িেনিত স্বাস্থয নশক্ষায় অন্তভুক ি হয়, NYC DOE দির্ামর্ আবনশযর্ র্মরমে এবং 9 ও 10 দগ্র্মি
স্বাস্থয নশক্ষা প্রোমির দজার িুপানরশ র্রমে।



o

নপতাোতা তামের িন্তািমর্ প্রনতমরাধ নবষয়র্ নর্েু দযৌি স্বাস্থয পাঠ দথমর্ প্রতযাহার র্রমত পারমবি।

o

হাই স্কু মলর স্বাস্থয নশক্ষার ক্লামি র্িিে প্রেশকি র্রা অিুমোনেত।

9-12 দগ্র্মির প্রমতযর্ নশক্ষাথীমর্ প্রনত বের NYC DOE HIV/AIDS পাঠক্রে দথমর্ েয়টি HIV/AIDS পাঠ গ্র্হণ র্রমত
হমব।



নিউ ইয়র্ক দস্টমর্র প্রনবধাি অিুযায়ী এর্জি িাটিকফাময়ি স্বাস্থয নশক্ষার নশক্ষর্মর্ স্বাস্থয নশক্ষা প্রোি র্রমত হমব।

িেনিত স্বাস্থয নশক্ষা নশক্ষাথীমের িাোনজর্-োিনির্ নশক্ষণ েক্ষতা ও অধযবিাময়র নশক্ষা নেময় িুস্থ জীবিযাপমির অভযস্ত হওয়া, িুস্থ
দেলামেশা, এবং স্বাস্থয িম্পনর্ক ত িাক্ষরতা দজারোর র্মর। স্কু লগুমলামর্ স্বাস্থয িম্পনর্ক ত নশক্ষা প্রোমির বযাপামর িহায়তা র্রার জিয
NYC DOE এমলমেন্টানর, নেিল ও হাই স্কু ল পযকাময় গমবষণানভনত্তর্, িুপানরশর্ৃ ত পাঠক্রে প্রোি র্মর এবং নশক্ষর্মের জিয িারা
বের নফ্র প্রনশক্ষমণর িুমযাগ দেয়। যনে দর্াি স্কু ল অিয দর্াি স্বাস্থয নশক্ষা পাঠক্রে দবমে দিয়, দির্ামর্ িযাশিযাল এিু মর্শি স্টযান্ডািক
ও িযাশিযাল দিক্সুয়ানলটি এিু মর্শি স্টযান্ডািক-এর িামথ িােঞ্জিযপূণক হমত হমব, এবং অবশযই দির্ামর্ দস্টমর্র ও স্থািীয় স্বাস্থয নশক্ষার
শতক পূরণ র্রমত হমব। স্কু লগুমলামর্ এর্টি অিুক্রে অিুবতী, েক্ষতা-নভনত্তর্ এবং বয়মিাপমযাগী স্বাস্থয নশক্ষা প্রোমি িহায়তা দেওয়ার
জিয এর্টি 2017-18 স্কু ল বেমরর ‘K-12 দহলথ এিু মর্শি দস্কাপ অযান্ড নিমর্াময়ন্স’ প্রর্াশ র্রমব।

V. স্বাস্থ্য পনরমষবা
দেমলমেময়মের স্বাস্থয ভামলা হমল তারা অনধর্ দশখার এবং িাফমলযর িামথ স্কু মল আর্ৃ ি হওয়ার অনধর্ িম্ভাবিা। লভযতা নিনিত র্মর
দশখা এবং/অথবা প্রাথনের্ স্বাস্থয পনরমষবার িুপানরশ র্মর, িেনিত োিনির্ স্বাস্থয পনরমষবা প্রোি র্মর, স্কু ল চলার্ামল স্থায়ী অিুস্থতা
নিয়ন্ত্রণ র্মর, অিুস্থতা ও আঘাতজনিত অিুস্ততার জিয জরুনর নচনর্ৎিা নেময়, দোাঁয়ামচ দরাগ িিাি র্মর, এবং ির্ল নশক্ষাথীর
পনরপক্কতা অিুযায়ী গুরুত্বপূণক তথয-উপর্রণ ও পনরমষবা লামভর প্রাথনের্ অিুশীলিী ও বযবস্থা আমে, দির্া নিনিত র্মর িুস্থতার
প্রনতবন্ধর্তা েূর র্রমত স্কু মলর নিজস্ব স্বাস্থয পনরমষবা এর্টি গুরুত্বপূণক ভূ নের্া পালি র্রমত পামর।
NYC DOE নশক্ষাথীমের র্লযাণ ও প্রানতষ্ঠানির্ িাফমলযর জিয বহুিংখযর্ স্বাস্থয পনরমষবা প্রোি র্মর, যার েমধয আমে:
 স্কু মল উপনস্থত িািক, িািার ও স্বাস্থয প্রনশক্ষর্;
 স্কু ল-দবজি দহলথ্ দিন্টার;


োিনির্ স্বাস্থয র্েকিূনচ, দচাখ পরীক্ষা,এবং প্রজিি স্বাস্থয পনরমষবা।

নশক্ষাথীমের জিয স্বাস্থয িম্পনর্ক ত তথয-উপর্রণ িম্পমর্ক জািায় িহায়তা নেমত ও নশক্ষামর্ িনক্রয় রাখমত লভয স্বাস্থয পনরমষবায়
অংশগ্র্হণ র্রমত এবং নশক্ষানিমেক শিার দক্ষেগুমলার িামথ, নবমশষ র্মর স্বাস্থয িম্পনর্ক ত নশক্ষা ও স্বাস্থয পনরমষবার িামথ িংমযাগ েৃঢ়
র্মর, NYC DOE ির্ল স্কু লমর্ অংশগ্র্হণ বাোমত দজার িুপানরশ র্মর। স্কু ল িািক, স্কু ল-দবজি দহলথ দিন্টার স্টাফ,এবং স্কু ল
র্েুযনিটির অিযািযরা স্কু ল ওময়লমিি র্াউনন্সমলর িেিয হওয়ার জিয গুরুত্বপূণক।
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র্িিে এমভইনলনবনলটি রপ্রাোে (CAP)
NYC DOE HIV/AIDS প্রনতমরাধ র্েকিূনচর অংশ নহমিমব এবং NYS Commissioner’s Regulation 135.3 (c) (2-ii)-এর
িামথ িােঞ্জিযনবধাি র্মর, নিউ ইয়র্ক নিটির হাই স্কু লগুমলামর্ অবশযই দহলথ নরমিািক রুমের বযবস্থা র্রমত হমব দযখামি প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত
স্টাফ 9-12 দগ্র্মির নশক্ষাথীমের নফ্র র্িিে, স্বাস্থয িংক্রান্ত তথয, এবং স্বাস্থয িংক্রান্ত িুপানরশ প্রোি র্রমবি। অনফি অভ স্কু ল
ওময়লমিি দপ্রাগ্র্াে স্কু ল স্টাফমের নফ্র CAP প্রনশক্ষণ; এবং স্বাস্থয িংক্রান্ত তথয উপর্রণ দেয়। নপতাোতা ও আইিগত অনভভাবর্
তামের িন্তািমর্ র্িিে গ্র্হণ দথমর্ প্রতযাহার র্রমত পারমবি; তমব ির্ল নশক্ষাথীর অনধর্ার রময়মে তথয ও স্বাস্থয পনরমষবায়
িুপানরশ লামভর। ির্ল হাই স্কু মলর CAP-দর্ অবশযই:








র্েপমক্ষ এর্জি র্মর প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ ও িারী স্টাফ থার্মত হমব;
পুমরা স্কু ল বের যাবৎ িপ্তামহ র্েপমক্ষ েশ নপনরয়ি যাবৎ উপনস্থত থার্মত হমব;
ির্ল নশক্ষাথীর র্ামে নচঠি এবং দপাস্টামরর োধযমে দহলথ নরমিািক রুমের িেয়িূনচ ও অবস্থাি স্পিভামব প্রচার র্রমত হমব;
ভনতক র িেয় ির্ল িতু ি নশক্ষাথীমের নপতাোতামর্ প্রতযাহার িম্পনর্ক ত নচঠি নেমত হমব;
িাে প্রতযাহার্ৃ তমের এর্টি দগাপিীয় তানলর্া িংরক্ষণ র্রমব এবং তানলর্াটি ির্ল CAP স্টাফমর্ দেখমত দেওয়া হমব (িাে
প্রতযাহারর্ৃ ত নশক্ষাথী তানলর্ায় নশক্ষাথীমের আইনি িম্বর অিুযায়ী পনরনচত র্রা হমব; তামের িাে বযবহার র্রা যামব িা);
নচনর্ৎিার জিয িুপানরশ র্রমব;
নিনিত র্রমব দয দহলথ নরমিািক রুে নিরাপে, িহায়তাপ্রোির্ারী, এবং এটি ির্ল নশক্ষাথীমের জিয উন্মুি;



নশক্ষাথীমের দগাপিীয়তা রক্ষা র্রমব।

VI. স্কু লফুি-এর পুনষ্ট ও প্রচার
ভাল নশক্ষার জিয ভামলা পুনি অতযন্ত গুরুত্বপূণক। নশক্ষাথী যখি পুির্র খাবার পামব, দির্া ক্লামির িেয় তামের েমিামযাগ ও
দবাধগেযতা বৃনদ্ধ র্রমব। স্কু লফু ি প্রনতনেি পুির্র, িুষে খাবার িরবরাহ র্মর স্কু মল উৎর্ষক লামভর জিয যা নশক্ষাথীমের প্রময়াজিীয়
জ্বালানির দযাগাি দেয়। স্কু লগুমলামর্ দজার িুপানরশ র্রা হয় দযি তারা দঘাষণার িেয়, নিউজমলর্ামর, র্েুযনিটি িভায়, এবং পুনি
নশক্ষার অিুশীলিীমত জানিময় দেয় দয, লাঞ্চরুমে নর্ পনরমবশি র্রা হমে। এর ফমল নশক্ষাথীরা পুনির্র খাবার দবমে দিবার
উপর্ারীতা ও েূলয বুঝমত পারমব।
স্কু ল দের্ফাস্ট দপ্রাগ্র্াে (SBP), িযাশিযাল স্কু ল লাঞ্চ দপ্রাগ্র্াে (NSLP), আফর্ার স্কু ল স্ন্যাক্স, এবং িাপার দপ্রাগ্র্াে নিম্ননলনখত শতক
দেমি চমল:


স্থািীয়, দস্টমর্র, ও দফিামরল অথক দফরত প্রোমির শতক দেমি চমল।



খামেয চনবকজাতীয় উপর্রণ নিমচর বণকিা অিুযায়ী নিনষদ্ধর্রণ:
o

িপ্তামহ দোর্ চনবকজাতীয় উপাোি দোর্ র্যামলানরর 30 পামিকমন্ট িীনেতর্রণ র্মর।

o

িপ্তামহ দোর্ দ্রনবভূ ত চনবকজাতীয় উপাোি দোর্ র্যামলানরর 10 পামিকমন্ট িীনেতর্রণ র্মর।



িীনেত ও প্রতযানশত পনরোণ লবণ প্রোি র্মর।



প্রনতনেি তাজা ফলেূল ও নবনভন্ন ধরমির িনি দখমত নেময় ও দখমত উৎিানহত র্মর।



উনদ্ভেজাত েূল খােয দখমত নেময় ও দখমত উৎিানহমত র্মর।



দেৌশুেী ও স্থািীয় র্ৃ নষজাত খাবার দেিুযমত িংযুি র্মর।



র্যামফমর্নরয়ামত নহোনয়ত পানির নপচর্ানরর বযবস্থা দরমখ।



নতি ধরমির েুমধর বযবস্থা দরমখ।
o
o
o

দলা-ফযার্ (1%)
ফযার্-নফ্র
ফযার্-নফ্র চর্মলর্ নেল্ক

o

বযনতক্রে: নর্েু নবমশষ জিমগাষ্ঠী ফু লনক্রে েুধ দপমত পামর।
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স্কু লফু ি নশশুমের দবমে ওঠার জিয আোমের দেিুযমত ক্ষনতর্র উপাোিনবনশি নর্েু পমণযর উপর নিমষধাজ্ঞা অবযাহতভামব চালু
রাখমব।

োনির্ দেিুয স্কু মলর িাইনিং রুমে দেওয়া হমব এবং NYC DOE-এর SchoolFood website ওময়বিামই পাওয়া যামব।
ওময়বিাইমর্ প্রাতযনহর্ দেিুয আইমর্েগুমলার পুনি-উপর্রণ অন্তভুক ি থার্মব। এোোও দেিুযর তথয এবং ফু ি নরনভউ র্রার

িুমযাগিম্বনলত website ওময়বিাইর্ দথমর্ িাউিমলাি র্রা যামব।
রের্ফাে
নশক্ষাথীর প্রময়াজিীয় পুনি দজাগাি ও স্বাস্থযিম্মত দের্ফামস্টর উপর গুরুত্ব নেমত স্কু লফু ি নশক্ষাথীমেরমর্ স্কু ল দের্ফাস্ট দপ্রাগ্র্ামে
অংশ নিমত উৎিানহত র্মর।


NYC-এর ির্ল পাবনলর্ স্কু মলর নশক্ষাথীমের জিয দের্ফাস্ট নফ্র পনরমবশি র্রা হয়।



নেমির শুরুমত নশক্ষাথীমেরমর্ এর্টি স্বাস্থযিম্মত খাবার প্রোি র্রার জিয NYC-এর ির্ল এনলমেন্টানর স্কু মল দের্ফাস্ট ইি
ো ক্লািরুে িিিানরত হওয়া অবযাহত থার্মব।

লাঞ্চ
পুনিোি নিনিত র্রার জিয স্কু লফু ি নশক্ষাথীমেরমর্ নবনভন্ন ধরমির খাবার িোহামর লাঞ্চ দেিুয দথমর্ বাোইময়র িুমযাগ দেয় এবং
উদ্ভাবিােূলর্ ও িুষে খাবামরর জিয নশক্ষাথীমের নিময় র্াজ র্মর।
িতু ি খাবার ও দেিুয আইমর্ে স্বাস্থিম্মত ও েজাোর নর্ িা, পরীক্ষা র্রা হয়। এর্া যারা র্মরি:


স্কু লফু ি দর্স্ট নর্মচমি স্কু লফু ি স্টাফ ও নশক্ষাথী।



দেিুয ের্ দথমর্ প্রাপ্ত দির্া, দোবাইল অযানপ্ল্মর্শি িামভক , এবং স্কু ল পার্কিারনশপ িভার পেন্দর্ারী ও অপেন্দর্ারী নশক্ষাথী
উপাত্ত পযকামলাচিার োধযমে।



নিবকানচত স্কু মল আইমর্েগুমলা যাচাই র্মর এবং অনধর্তর নবস্তৃ তভামব বাজারজাত র্রার আমগ নশক্ষাথীমের অনভেত দজমি।

প্রনতম ানগতােূলর্ খাবার: স্কু ল রের্ফাে রপ্রাোে ও িযাশিযাল স্কু ল লাঞ্চ রপ্রাোে-বনহভক ূ ত খাবার ও
পািীয় নবনি/পনরমবশি
“প্রনতমযানগতােূলর্ খাবার” বলমত বুঝায় খাবার ও পািীয় যা নশক্ষাথীমের র্ামে দভনন্ডং দেনশি, আ লা র্ার্ক স্ন্যার্ি, স্কু ল দস্টার, স্কু ল
ফান্ডমরইজার, এবং স্কু ল-দবজি নর্মচমির োধযমে যা পনরমবশি র্রা হয়। এিব আময়াজমি খােয ও পািীয় নিয়নন্ত্রত হয়
Chancellor’s Regulation on Competitive Foods (CR A-812)-এর দ্বারা।
দফব্রুয়ানর 2010 দথমর্ র্াযকর্র, শুধু দযিব খােয ও পািীয় নিউ ইয়র্ক নিটি নিপার্কমেন্ট অব এিু মর্শমির গাইিলাইি স্কু লফু মির
রূপমরখা দেমি চলমব, দিগুমলাই স্কু ল চলার্ামল বযবহার র্রা যামব। স্কু লফু ি তানলর্ায় দফিামরল এবং/অথবা নিউ ইয়র্ক দস্টমর্র
আইমি নিনষদ্ধ খােয অন্তভুক ি হমত পারমব িা।

স্কু লফু ি অিুমোনেত স্ন্যার্ পণয, উপর্রণ, পনরোণ এবং অিযািয তথয পাওয়া যামব NYC DOE SchoolFood websiteএর এই ওময়বিাইমর্।
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স্কু মলর রেমলমেময়মদর িাগামল নবদযোি পািীময়র োি

এমলমেন্টানর স্কু ল (র গুমলামত K-5, K-8 এবং K-12 রেি আমে)
রেনশমির অবস্থ্াি
নশক্ষাথীমের িাগামল থার্া
এলার্া

অিুমোনদত পণয

র্যামলানরর িীো

খামদযর পনরোণ

প্র/ি

নর্েু ই িা

10 র্যামলানর প্রনত
8 আউমন্স

নর্েু ই িা

পানি
র্ৃ নেে ঘ্রাণবধকর্ বা রং
োো নিম্ন র্যামলানরর
পািীয়



পািীয়মত দর্াি র্ৃ নেে নচনি, অিয দর্াি প্রার্ৃ নতি পুনিোিহীি বা খুব নিম্ন র্যামলানরর নচনি (দযেি নস্টনভয়া,এনরনের্ল),
র্ৃ নেে ঘ্রাণবধকর্ বা র্ৃ নেে রং



র্ামবকামিমর্ি পানিয়জাত পণয অিুমোনেত িয়।

নেিল্ স্কু ল (6-8 এবং 6-12 রেি)
রেনশমির অবস্থ্াি
নশক্ষাথীমের িাগামল থার্া
এলার্া

অিুমোনদত পণয

র্যামলানরর িীো

খামদযর পনরোণ

প্র/ি

নর্েু ই িা

10 র্যামলানর প্রনত
8 আউমন্স

নর্েু ই িা

পানি
র্ৃ নেে ঘ্রাণবধকর্ বা রং
োো নিম্ন র্যামলানরর
পািীয়



পািীয়মত দর্াি র্ৃ নেে নচনি, অিয দর্াি প্রার্ৃ নতি পুনিোিহীি বা খুব নিম্ন র্যামলানরর নচনি (দযেি নস্টনভয়া,এনরনের্ল),
র্ৃ নেে ঘ্রাণবধকর্ বা র্ৃ নেে রং



র্যামফইিযুি পণয অিুমোনেত িয়; র্ামবকামিমর্ি পণয অিুমোনেত।



র্যামলানরর তথয অবশযই প্রনতটি পািীয়মত, পযামর্মর্ থার্মত হমব।



উচ্চ-র্যামলানরযুি পািীময়র নবজ্ঞাপি দভনন্ডং দেনশমি নিনষদ্ধ।

হাই স্কু ল (9–12 রেি)
রেনশমির অবস্থ্াি
নশক্ষাথীমের িাগামল থার্া
এলার্া

অিুমোনদত পণয
পানি
র্ৃ নেে ঘ্রাণবধকর্ বা রং
োো নিম্ন র্যামলানরর
পািীয়

র্যামলানরর িীো

খামদযর পনরোণ

প্র/ি

নর্েু ই িা

25 র্যামলানর প্রনত
8 আউমন্স

নর্েু ই িা



পািীয়মত দর্াি র্ৃ নেে নচনি, অিয দর্াি প্রার্ৃ নতি পুনিোিহীি বা খুব নিম্ন র্যামলানরর নচনি (দযেি নস্টনভয়া,এনরনের্ল),
র্ৃ নেে ঘ্রাণবধকর্ বা র্ৃ নেে রং



র্যামফইি ও র্ামবকািযুি পণয অিুমোনেত।



র্যামলানরর তথয অবশযই প্রনতটি পািীয়মত, পযামর্মর্ থার্মত হমব।



উচ্চ-র্যামলানরযুি পািীময়র নবজ্ঞাপি দভনন্ডং দেনশমি নিনষদ্ধ।
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র িব এলার্া স্কু মলর রেমলমেময়মদর িাগামলর েমধয িয়
(র েি নশক্ষর্ লাউঞ্জ এ প্রশাির্মদর অনফি)
প্রশাির্মের অনফমি এবং নশক্ষর্মের িাগামলর েধযনস্থত এলার্ার (দযেি টিচািক লাউঞ্জ এবং অিযািয স্থাি দযখামি নশক্ষাথীমের
যাতায়াত দিই) দভনন্ডং দেনশিিেূহমর্ বয়স্কমের জিয নিটিনভনত্তর্ দভনন্ডং দেনশমি নবনক্রত পািীময়র োিেণ্ড অিুিরণ র্রমত হমব, যা
নিটির এর্র্ েনজক অিুযায়ী িেয় িেয় পনরবতক িিামপক্ষ।
স্কু মলর রেমলমেময়মদর িাগামল নবদযোি স্ন্যার্-এর োি
খাবার ও স্ন্যার্ পণয নবনির রূপমরখা: স্কু লফু মির লক্ষয নশক্ষাথীমের েমধয দোর্ চনবক, দ্রবীভূ ত চনবক, দর্ামলমস্টরল, িীনেতর্রণ বা
বজকমির ও স্ন্যার্ পমণয লবমির পনরোমণ স্বাস্থযিম্মত খােযাভযাি গমে দতালা। দযিব কুমল নর-নর্ন্ডারগামর্কি (“PK”) দথমর্ পঞ্চে (5)
দগ্র্ি পযকন্ত আমে, দিগুমলামত স্ন্যার্ নবনক্রর জিয দভনন্ডং দেনশি বযবহার র্রা যামব িা। দিগুমলা নেনিল ও হাই স্কু লিেূমহ থার্মত
পারমব (নিমচর োিেণ্ড দেখুি)।
অমির্ জিনপ্রয় স্ন্যার্ পণযমর্ বনধকত পূনিেূমলযর োিিম্বনলত হওয়ার জিয পনরবতক িিাধি র্রমত হময়মে। Chancellor’s
Regulation on Competitive Foods (CR A-812) খাবার ও স্ন্যার্ পণয নবনক্রর নিয়ে এখামি দেওয়া আমে।
স্কু ল নেবি জুমে অিুমোনেত স্টু মিন্ট ফান্ডমরইনজং দিল আইমর্েগুমলা র্যামফমর্নরয়ার বা দর নবনক্র র্রা যামব (চযামন্সলমরর প্রনবধাি A812, দির্শি I, পযারাগ্র্াফ-G)।
নশক্ষার্থী ও নশক্ষর্মদর িাগামলর অন্তভক ু ক্ত এলার্ায় রভনডং রেনশমি স্ন্যার্ি (শুধু নেিল ও হাই স্কু ল)


ির্ল পণয অবশযই এর্টি এর্টি র্মর পযামর্র্জাত র্রমত হমব।



দর্াি পমণয র্ৃ নেে ও পুনিহীি নচনি দেওয়া যামব িা।



দর্াি পণয প্রনতটিমত 200 র্যামলানরর দবনশ থার্মত পারমব িা।



দর্াি পণয প্রনতটিমত 200 mg-এর দবনশ দিানিয়াে থার্মত পারমব িা।



পণযগুমলামত দ্রবীভূ ত চনবক দথমর্ র্যামলানর থার্মত হমব দোর্ 10% পারমিমন্টর র্ে।



পমণয চনবক দথমর্ 35%-এর অনধর্ দোর্ র্যামলানর থার্মত পারমব িা (বাোে, ও বাোেজাত োখি অন্তভুক ি িয়)।



শুর্মিা ফলেূল ও বাোমের নেশ্রণর্ৃ ত পণয দোর্ চনবকর োিেণ্ড দথমর্ োে পামব।



পমণয 0.5 গ্র্াে-এর র্ে প্রানণজ চনবক প্রনত িানভক ংময় থার্মত হমব।



পমণয িংমযানজত নচনি দথমর্ 35%-এর অনধর্ দোর্ র্যামলানর থার্মত পারমব িা (নচনি যুি িা র্রা ফলেূল জাতীয় পণয
োে পামব)।



শিযোিা-নভনত্তর্ পমণয িানভক ং প্রনত অবশযই র্েপমক্ষ 2 গ্র্াে ফাইবার থার্মত হমব।



ির্ল তাজা ফল ও শার্িনি গ্র্হণমযাগয।
তেুপনর প্রনত 4 আউন্স েনধমত অবশযই ≤15 গ্র্াে-এর র্ে নচনি থার্মত হমব এবং র্ৃ নেে ঘ্রাণবধকর্ বা রং থার্মত পারমব
িা।

অিুমোনেত িােগ্র্ী: শুধু অিুমোনেত খাবার নশক্ষাথীমের র্ামে দভনন্ডং দেনশমি, স্কু মলর দস্টামর, এবং/অথবা খাবার িেয় োো স্কু ল
নেবমির শুরু দথমর্ িন্ধযা 6:00 র্া পযকন্ত, র্েকনেবিগুমলামত, স্কু মলর ফান্ডমরইজামরর োধযমে নবনক্রর িুমযাগ দেওয়া দযমত পামর, এর
এর্টি বযনতক্রে হমলা PA/PTA ফান্ডমরইনজং (চযামন্সলমরর প্রনবধাি A-812, দির্শি I, পযারাগ্র্াফ -H).।
নিনষদ্ধ িােেী: নিম্ননলনখত িােগ্র্ী দভনন্ডং দেনশমি, স্কু মলর দস্টামর, স্টু মিন্ট ফান্ড দরইনজংময়, এবং/অথবা স্কু ল নেবমির শুরু দথমর্
িন্ধযা 6:00 র্া পযকন্ত, র্েকনেবিগুমলামত, স্কু মলর ফান্ডমরইনজং র্েকর্ামণ্ডর োধযমে নবনক্রর িুমযাগ দেওয়া নবনক্রর িুমযাগ দেওয়া হমব িা:
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নচউনয়ং গাে
র্যানন্ড এর অন্তভুক ি আমে শি র্যানন্ড, দজনল, গাে, োশকেযামলা র্যানন্ড, ফিিান্ট, নলমর্ানরশ, স্পাি র্যাা্নি, এবং র্যানন্ড
লাগামিা পপর্িক)
পানির আইি যামত ফল বা ফমলর রি দিই
র্ৃ নেে নচনি

NYC নিপার্কমেন্ট অব এিু মর্শমির োিেমণ্ডর িামথ োিািিই স্ন্যার্ি- এর এর্টি তানলর্া পাওয়া যামব NYC DOE-এর
SchoolFood websiteএর ওময়বিাইমর্। আরও তমথযর জিয চযামন্সলমরর প্রনবধাি A-812 দেখুি।

নিমচর ঠির্ািায় দযাগামযাগ র্মর অিুমোনেত স্ন্যার্ি-এর তানলর্ায় িতু ি িােগ্র্ীর প্রস্তাব দেওয়া দযমত পামর : SchoolFood, Food
Support Unit, NYC Department of Education, Attn: Ivan Moreno, 44-36 Vernon Blvd – Room 412, L.I.C.,
NYC 11101; telephone (718) 707-4268; e-mail imoreno2@schools.nyc.gov.

পুনষ্ট নশক্ষা ও প্রচার
র্াযকর্র স্কু লফু ি পার্কিারনশপ গমে দতালা ও বজার রাখার জিয স্কু লফু ি NYC DOE-এর ির্ল পাবনলর্ স্কু লিেূমহর িামথ এবং স্কু ল
র্নেউনিটির িেিযমের িামথ র্াজ র্মর। স্কু লফু ি নশক্ষাথী ও নপতাোতামের আেন্ত্রণ জািামত নপ্রনন্সপযালমের উৎিানহত র্মর যামত
স্কু লফু ি ও স্কু ল র্েুযনিটির েমধয িংমযাগ বৃনদ্ধ র্রা ও এর্মযামগ র্াজ র্রা যায়।
স্কু ল ওময়লমিি র্াউনন্সল নিজ নিজ স্কু মল পুনি ও শারীনরর্ র্েকর্ামণ্ডর িীনত ও র্েকিূনচ শনিশালী র্রমত ও তত্ত্বাবধাি র্রমত
স্কু লফু মির িামথ এর্মযামগ র্াজ র্রমত পামর। দিিব িীনত বাস্তবায়মির জিয স্কু ল প্রশািমির র্ামে এিব গ্রুপ িহায়র্ িূে নহমিমব
র্াজ র্রমত পামর।
অনফি অভ স্কু ল ওময়লমিি দপ্রাগ্র্াে NYC DOE-িুপানরশর্ৃ ত িেনিত স্বাস্থয নশক্ষা পাঠক্রমের পাশাপানশ শরীরচচকা নশক্ষার পনরনধ ও
ধারাক্রমের িনথ বযবহার র্মর নশক্ষর্মের জিয পুনি নশক্ষায় দপশাোনরত্ব অজকমির িুমযাগ নেময় এিব উমেযাগমর্ দজারোর র্রমত পামর।

VII. অিযািয র্েক র্াণ্ড া নশক্ষার্থীমদর িুস্থ্তা বৃনদ্ধ র্মর
NYC DOE স্কু লগুমলামর্ ওময়লমিি র্েকর্াণ্ড শুধু র্যামফমর্নরয়া, অিযািয খােয ও পািীয় নবনক্রর স্থাি, এবং শারীনরর্ র্েকর্ামণ্ড
বযবহৃত এলার্ায় িয়, পুমরা স্কু ল বযবস্থা জুমে অন্তভুক ি র্রমত উৎিানহত র্মর ও িাহাযয র্মর। NYC DOE দচিা র্রমব শারীনরর্
র্েকর্াণ্ড, শরীরচচকা নশক্ষা, পুনি, এবং অিযািয িুস্থতা িম্পনর্ক ত নবষময়র িামথ জনেত অিযািয উমেযাগগুমলামর্ িেনিত ও এর্ীভূ ত
র্রমত, যামত উমেযাগগুমলা পরস্পমরর দহাবমহা িা হময় িহায়র্ হয়। NYC DOE নশক্ষাথীমের র্লযাণ বৃনদ্ধ, িম্ভাবয িমবকাচ্চ উন্নয়ি,
এবং শনিশালী নশক্ষাগত িাফমলযর জিয এর্ই লক্ষযগুে ও উমেশয নিময় র্াজ র্রমব।

র্েুযনিটি পার্কিারনশপ
NYC DOE এই ওময়লমিি পনলনি বাস্তবায়মির জিয র্েুযনিটি অংশীোর ও স্বাথকিংনিি পক্ষগুমলার িামথ িম্পর্ক উন্নয়ি অবযাহত
রাখমব। নবেযোি ও িতু ি র্েুযনিটি পার্কিারনশপ ও স্পন্সরনশপমর্ েূলযায়ি র্রা হমব যামত নিনিত র্রা যায় দয, দিগুমলা ওময়লমিি
পনলনি ও তার লক্ষযিেূমহর িামথ িােঞ্জিযপূণক।
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র্েুযনিটির স্বাস্থ্যিমচতিতা ও িংনিষ্টর্রণ
স্বাস্থযিম্মত খােযাভযাি ও িারা বের জুমে শারীনরর্ র্েকর্ামণ্ডর িুনবধা ও প্রনক্রয়ািেূহ নপতাোতা/তত্ত্বাবধাির্ারী, পনরবার, এবং
িাধারণ র্েুযনিটিমত প্রচামরর উমেযামগ স্কু লিেূহমর্ িহায়তা নেমত NYC DOE স্কু লগুমলার িামথ অবযাহতভামব র্াজ র্রমব। স্কু লস্পন্সরর্ৃ ত র্েকর্াণ্ড, িামথ িামথ নিনিক্ট পযকাময়র র্েকর্াণ্ড পনরবারিেূহমর্ শরীরচচকা নশক্ষা, স্বাস্থয নশক্ষা, ভালু পুনি, নিয়নেত
শারীনরর্ র্েকর্াণ্ড, এবং স্বাস্থয পনরমষবার গুরুা্ত্ব অিুধাবিেূলর্ র্ামজ নিময়ানজত হমত িহায়তা র্রমত পামর।
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