19 এপ্রিল, 2017
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
সকল প্রিক্ষার্থী একটি প্রিিাপদ, সহায়ক এবং অন্তর্ভগ প্রিমূলক প্রিক্ষণ পপ্রিববি পাবে, সসটা প্রিপ্রিতকিণ আমাবদি সববগাচ্চ অগ্রাপ্রিকাি। আমাবদি স্কভ ল
সংস্কৃ প্রত ও পপ্রিববি উন্নত কিবত আমিা িপ্রতবিািমূলক িপ্রিয়া বযবহাি কপ্রি যা সকাি দ্ববেি িকৃ ত কািবণি িপ্রত প্রিপ্রবষ্ট হয়। প্রিক্ষািদািমূলক
সময় প্রদবয় ইপ্রতবাচক আচিবণি িপ্রত গুরুত্ব িদাি কিা খভব গুরুত্বপূণগ ববল আমিা প্রবশ্বাস কপ্রি। একই সমবয়, আমিা প্রিক্ষার্থীবদিবক তাবদি কাবেি
েিয দায়বদ্ধ কিববা। আমিা চাই তািা তাবদি আচিবণ কর্থা র্াববব এবং সকাি ক্ষপ্রতকি কাে কিবল সসটা সংবিািি কিবব।
যাি উপি প্রর্প্রি কবি প্রিক্ষার্থীিা সববে উঠবত ও অগ্রসি হবত পাবি, এমি একটি িপ্রিিালী প্রর্প্রি র্বে সতালাি েিয বতগ মাবি আমাবদি স্কভ লগুবলা
একটি হালিার্াদকৃ ত প্রসটিওয়াইড প্রববহপ্রর্য়িাল এক্সবপকবটিন্স টভ সাবপাটগ স্টভ বডন্ট লাপ্রিগং (প্রডপ্রসপ্রিি সকাড বা আচিণপ্রবপ্রি) বযবহাি কিবে।
পপ্রিবতগ িসমূবহি মবিয আবে তত্ত্বাবিািমূলক হস্তবক্ষবপি বযবহাি, সহায়ক পদবক্ষপ, এবং প্রিক্ষার্থীি সামাপ্রেক ও আববর্র্ত অগ্রর্প্রত প্রবববচিায়
সিবখ ততপ্রি কিা ির্প্রতিীল িৃঙ্খলাপ্রবিাবিি বযবহাি। সকল পপ্রিবতগ ি একটি র্ণ-পযগাবলাচিা িপ্রিয়াি ফল যাি অন্তর্ভগ ি আবে শুিাপ্রি ও
আপিাবদি মবতা কমভযপ্রিটি সদসযবদি অপ্রর্মত।
আপ্রম আপিাবদিবক িৃঙ্খলা প্রবপ্রি পযগাবলাচিা কিাি এবং আচিবণি মািসমূহ - এবং যপ্রদ সসগুবলা লপ্রিত হয়, তাহবল সয পপ্রিণপ্রত হবব, তাি সাবর্থ
পপ্রিপ্রচত হবত উৎসাপ্রহত কিপ্রে। অিভগ্রহ কবি আপিাবদি সন্তািবদি সাবর্থ সসগুবলা প্রিবয় আবলাচিা কিববি। দিটি র্াষায় পূণগাঙ্গ িৃঙ্খলা প্রবপ্রি
পাওয়া যাবব প্রডওই-ি ওবয়বসাইবট (schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm) এবং স্কভ বল মভপ্রিত সংস্কিবণ। প্রবপ্রিবত
আচিবণি মাি-এি সয রূপবিখা সদওয়া হবয়বে, সসগুবলা বযবহাি কিা হয় সংঘটিত আচিবণ:
 স্কভ বল, স্কভ বলি সমবয়ি আবর্, চলাকাবল ও পবি;
 এিওয়াইপ্রস প্রডওই কতৃগ ক অর্থগাপ্রয়ত সকাি পপ্রিবহবি ভ্রমণকাবল;
 স্কভ বলি স্পন্সি কিা সকাি অিভষ্ঠাবি; এবং
 স্কভ বলি সীমািাি বাইবি যখি আচিবণি সিপ্রতবাচক ফল প্রিক্ষণবক বযাহত কবি প্রকংবা স্কভ ল কমভযপ্রিটিি সবাি স্বাস্থ্য, প্রিিাপিা বা
কলযাণবক প্রবপ্রিত কবি।
প্রডপ্রসপ্রিি সকাড বা িৃঙ্খলা প্রবপ্রিটি দভই র্াবর্ প্রবর্ি: সসকিি A হবলা K–5 সগ্রবডি এবং সসকিি B হবলা 6–12 সগ্রবডি েিয। িপ্রতটি সসকিবি
পাাঁচটি প্রিয়মর্বঙ্গি এবং স্কভ বলি স্টাফ সয তত্ত্বাবিািমূলক হস্তবক্ষপ ও িৃঙ্খলাপ্রবিামূলক বযবস্থ্া গ্রহণ কিবত পাবিি, তাি বণগিা সদয়। সম্ভাবয
র্াইবডন্স হস্তবক্ষবপি অন্তর্ভগ ি কাউপ্রন্সপ্রলং, মিযস্থ্তা এবং র্াইবডন্স কিফাবিন্স। অসদাচািবণি িকৃ প্রত অিভযায়ী সযসব িৃঙ্খলাপ্রবিািমূলক বযবস্থ্া
িবয়বে, তাি মবিয আবে প্রপতামাতাি সাবর্থ তবঠক, আটক বা সামপ্রয়ক বপ্রহষ্কাি।
িৃঙ্খলা প্রবপ্রি সকল প্রিক্ষার্থীি সক্ষবে িবযােয। এি অন্তর্ভগ ি আবে 'প্রবল অর্ স্টভ বডন্ট িাইটস অযান্ড সিসপিপ্রসপ্রবপ্রলটিে' (প্রিক্ষার্থী অপ্রিকাি এবং
দায়বদ্ধতা সিদ)-এি পািাপাপ্রি 'িপ্রসডভ যিাল সসফর্াডগস সিাটিস' (পদ্ধপ্রতর্ত সভিক্ষা প্রবজ্ঞপ্রি)। প্রবপ্রিটি িপ্রতবপ্রিতাযভি ও িপ্রতবপ্রিতাযভি ববল
িবি সিওয়া প্রিক্ষার্থীবদি সভিক্ষাি প্রবষয়টিও প্রবববপ্রচত।
আমাবদি সকল কাবেি গুরুত্বপূণগ অংি পপ্রিবাি সংপ্রিষ্টতা, এবং িপ্রিিালী স্কভ ল ততপ্রিবত তা অপ্রববেদযও ববট। সকবলি েিয প্রিিাপদ এবং
অন্তর্ভগ প্রিমূলক পপ্রিববি বোয় িাখবত আমিা আপিাি অংিীদািত্ববক মূলয প্রদই। আমাবদি প্রিক্ষার্থীবদি েিয আমাবদি স্কভ ল কমভযপ্রিটিবক আিও উন্নত,
িপ্রিিালী, এবং প্রিিাপদ িাখাি েিয আপিাবক িিযবাদ। আপিাি সকাি িশ্ন র্থাকবল অিভগ্রহ কবি আপিাি স্কভ ল পপ্রিচালকবক সফাি করুি।
প্রবশ্বস্ত,
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