আপনার স্কুলে বেুন/একটি টরলপািট করুন
(অটিল াগ/টরলপািট ফর্ট)
টিক্ষার্টী কর্তক
ট টিক্ষার্টীর প্রটর্ ববষর্য, হয়রাটন, িীটর্প্রদিটন এবং/অর্বা
বুটে করা (চ্যালেেলরর প্রটবধান A-832)
টকংবা য ৌন হয়রাটন করা (চ্যালেেলরর প্রটবধান A-831)
অনু গ্রহ কলর আপটন য টবষলয় টরলপািট করলেন, যে টবষলয় আপনার দ্বারা র্ যবটি েম্ভব র্র্য যদলবন। আপনার েহায়র্া প্রলয়াজন হলে
বা যকালনা প্রশ্ন র্াকলে, অনু গ্রহ কলর েন্তালনর স্কুলের SHP টেয়ালজাোঁ বা RFA টেয়ালজাোঁ-এর োলর্ কর্া বেু ন।

আপনার নার্ (ট টন এই ফর্ট পূ রণ করলেন):

কী ঘলিলে
অনু গ্রহ কলর া ঘলিলে, র্ার িুকু আপটন জালনন, বণটনা টদন, এবং আপটন র্িুকু েম্ভব যেিালক স্পষ্ট কলর টবিদিালব
টববরণ টদন (প্রলয়াজন হলে বাড়টর্ পত ষ্ঠা বযবহার করুন):
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েংটিষ্ট টিক্ষার্টীর(লদর) নার্:

কখন (কর্ র্াটরখ ও যকান ের্য় ঘিনাটি ঘলিলে, টদ আপনার জানা র্ালক)?

যকার্ায় ঘলিলে টদ আপনার জানা র্ালক)?

এিা কী অনোইলন বা ইলেক্ট্রটনকযাটে (ল র্ন যেেলফান বা অপর যকালনা ওয়যারলেে টিিাইে, কর্টপউিার/অপর টিিাইে,
ইলর্ইে, যোিযাে টর্টিয়া, ব্লগ, যিক্সটিং, অযাপস্, চ্যাি রুর্, যগটর্ং টেলের্) েংঘটির্ হলয়লে?

□ হযাোঁ

□ না

হযাোঁ হলে, যকার্ায়?

োক্ষী
অনয যকউ ঘিনাটি যদলখ র্াকলে বা ঘিনাটির র্র্য যজলন র্াকলে, টকংবা কী ঘলিলে, যেিা কারও জানা র্াকলে অনু গ্রহ কলর
র্ালদর নালর্র র্াটেকা টদন:
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আপনার স্কুলে নার্:

আপনার স্কুলের বলরা:

এই টরলপািট করার কারণ
1. অপর একটি টিক্ষার্টী আর্ার/আর্ার েন্তালনর টবরুলে কলরলে, আটর্ টবশ্বাে কটর যেিা টেলো (প্রল াজয েবটিলক টচ্টির্
করুন):

□
□
□

ববষর্যর্ূ েক
হয়রানীর্ূ েক, হুর্টকপূ ণট, এবং/অর্বা বুটে
য ৌন হয়রাটনর্ূ েক।

2. একটি টিক্ষার্টীী্লক আটর্ যদলখটে বা শুলনটে য অপর একটি টিক্ষার্টীর টবরুে টকেু কলরলে (আর্ার/আর্ার েন্তালনর
টবরুলে নয়), এবং আর্ার টবশ্বাে যেিা টেলো (প্রল াজয েবটিলক টচ্টির্ করুন):

□
□
□

ববষর্যর্ূ েক
হয়রানীর্ূ েক, হুর্টকপূ ণট, এবং/অর্বা বুটে
য ৌন হয়রাটনর্ূ েক।
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3. টদ আপটন টবশ্বাে কলরন য ঘিনাটি টেে পক্ষপার্র্ূ েক বা র্ার োলর্ ববষর্যকরলণর েম্পকট আলে, র্াহলে
পক্ষপার্/ববষলর্যর কারণ কী বলে আপটন টবশ্বাে কলরন (প্রল াজয েবটিলক টচ্টির্ করুন):















বণট
জাটর্
কতটষ্ট
ধর্ট
প্রটর্বটির্া
প্রটর্লিাধ (অটিল ালগর কারলণ)
জাটর্ত্ব:
র্াপ
আটদরাটিক পটরচ্য়
নাগটরকত্ব/অটিবােলনর অবস্থা (েযািাে)
টেঙ্গ
টেঙ্গ পটরচ্য়
বেটঙ্গক অটিবযটি
য ৌন পক্ষপার্

4. আপটন টক এ বযাপালর যকালনা প্রাপ্তবয়স্ক বযটিলক বলেলেন ট টন আপনার স্কুলে/DOE-যর্ কাজ কলরন?

□ হযাোঁ

□ না

কালক?

কখন?

স্বাক্ষর:

র্াটরখ:
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