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পবেিিম নসর্ূন্সহে সােসংন্সক্ষপ

এই প্রবিধান চ্যান্সেলন্সেে 20 জানুোেী 2011 িাবেন্সেে প্রবিধান A-210-শ্রক িলাবিবষক্ত কন্সে।

পবেিিম নসর্ূহ:


এটি শ্রোগ কো হন্সে শ্রে বিিুন্সেে পঞ্চর্ জন্মবেন িবিম ে কযান্সলন্ডাে িন্সষেম র্ন্সধয পড়ন্সে িান্সেে বকন্ডােগান্সটমন োওো প্রন্সোজন, েবে না িান্সেে বপিার্ািাো
িান্সেে পেিিী বিক্ষা িন্সষম প্রর্থর্ শ্রেড-এ িবিম কেন্সিন িন্সল ঠিক কন্সেন (পৃঃ. 1, §I.A.1)।



উপবিবি কর্মসবূ চ্ে নূযনির্ প্রবির্ানগুবলে িযােযা কন্সে ো স্কুলগুবলন্সক িাবষমক বিবিন্সি তিবে কেন্সি ও িাস্তিাবেি কেন্সি হে; িবধমি িযােযাে জনয
স্কুলগুবলে জনয নূযনির্ উপবিবি কর্মসবূ চ্ প্রবির্ান িীষমক বিিান্সগ িাবলকািু ক্ত প্রবিটি পন্সেন্সশ বিন্সোনার্ েুক্ত কন্সে (পৃঃ. 2-3, §III.A-F)।



এই বিষেটি বনবেম ষ্ট কন্সে শ্রে এ.টি.এস-এ তেনবিন উপবিবি বলবপিদ্ধ কোে সন্সে শ্রেোন্সন প্রন্সোজয, ক্লান্সসে সর্ন্সে উপবিবি বলবপিদ্ধ কোে জনয অিিযই
স্কুল উপবিবি কর্মসবূ চ্ প্রোন কেন্সি (পৃঃ. 2, §III.B)।



েীর্মিােী অনুপবিবিে শ্রঝাঁকন্সক সংজ্ঞাবেি কন্সে এিং এই প্রন্সোজনীেিাগুবল েুক্ত কন্সে শ্রে স্কুলন্সক বিক্ষার্থীে অনুপবিবিে ধেন শ্রিাঝাে জনয একটি িযিিা
চ্ালু োেন্সি ও েীর্মিােী েূন্সপ অনুপবিি বিক্ষার্থীন্সেে সংেযা কবর্ন্সে আনাে জনয বনবেম ষ্ট হস্তন্সক্ষপ িাস্তিাবেি কেন্সি হন্সি (পৃঃ. 2, §III.C)।



একটি ফর্ম 407 উপবিবি অনুসেণ ও আউটবেচ্ শ্রেফান্সেল-এে িূ বর্কা ও উন্সেিয িযােযা কন্সে (পৃঃ. 3, §IV.A-B)।



ফর্ম 407 স্বেংবিেিান্সি সৃবষ্ট হন্সি এেূপ একটি পবেবিবি পবেিিম ন কন্সে: প্রাক-বকন্ডােগান্সটমন শ্রর্থন্সক শ্রেড 8 পেমন্ত বিক্ষার্থীন্সেে জনয চ্াে-র্াস সর্েকান্সলে
র্ন্সধয শ্রর্াট 20 বেন অনুপবিবিে পন্সে স্বেংবিেিান্সি একটি 407 ফর্ম সৃবষ্ট হন্সি, বকন্তু শ্রেড 9-12-এে এই ধেন্সনে বিক্ষার্থীন্সেে জনয নে (পৃঃ. 3,
§IV.A.3)।



একটি ফর্ম 407 িেন্ত িন্ধ কো শ্রেন্সি পান্সে এইেূপ পবেবিবিগুবল িযােযা কন্সে (পৃঃ. 3, §IV.E-F)।



বড.ও.ই সংগঠন্সন পবেিিম নগুবল প্রবিফবলি কেন্সি বড.ও.ই কােমালেগুবলে নার্ হালনাগাে কন্সে (পৃঃ. 4, §VII)।
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সংস্থিপ্তসার

এই প্রস্থিধান্ িযান্সেলন্সরর 20 জান্ুয়ারী 2011 িাস্থরন্সের প্রস্থিধান্ A-210-কক িলাস্থিস্থিক্ত কন্সর। এটি স্কুল উপস্থিস্থি
কর্মসস্থূ ির জন্য ন্ূযন্ির্ র্ান্ স্থন্ধমারণ কন্সর, কেট-এর উপস্থিস্থি সংক্রান্ত আন্সেশ পূরণ করার জন্য প্রন্সয়াজন্ীয়িাসর্ূহ
যার অন্তিুম ক্ত, এিং এটি স্কুল উপস্থিস্থি পস্থরন্সিিা, উপস্থিস্থি স্থরন্সপাটম করা, ও অন্ুসরণ করার পদ্ধস্থিগুস্থলও প্রস্থিষ্ঠা
কন্সর। স্থন্উ ইয়কম স্থসটির স্থশিার্থীন্সের স্থন্রাপত্তা, কলযাণ এিং স্থশিা সফলিা সংক্রান্ত গুরত্বু পূণম োস্থয়ত্বগুন্সলার র্ন্সধয
স্থিপাটম ন্সর্ন্ট অি এিু ন্সকশন্সন্র ,একটি োস্থয়ত্ব হন্সে উপস্থিস্থি ও ের্ঘীিায়ী অন্ুপস্থিস্থির ক াঁক অন্ুসরণ ও কেে-িাল
করা।
I.

উপস্থিস্থি আইন্
A.

B.

II.

1

স্থন্উ ইয়কম স্থসটিন্সি 5 কর্থন্সক 17 িছর িয়স পযমন্ত প্রন্সিযক অল্পিয়স্কন্সের সিমিন্সণর-স্থিস্থত্তন্সি স্কুন্সল হাস্থজর র্থাকা প্রন্সয়াজন্।
1.

স্কুল িিম অন্ুসান্সর স্থিন্সসম্বর 31 িাস্থরন্সে অর্থিা িার আন্সগ কয স্থশশুন্সের িয়স 5 হন্সয়ন্সছ িান্সের কসই স্কুল িন্সিরম শুরন্সু ি স্থকন্ডারগান্সটমন্সন্
1
উপস্থিি হওয়া প্রন্সয়াজন্, স্থিযিক্রর্ স্থহসান্সি কসইরূপ স্থশশুন্সের স্থপিার্ািারা িান্সের িস্থিম ন্া কন্সর পরিিী স্থশিা িন্সিম িান্সের প্রর্থর্ কেন্সি
িস্থিম করন্সি পান্সরন্।

2.

1 জুলাই িা িার পন্সর কয স্থশিার্থীন্সের িয়স 17 হন্সয়ন্সছ, কয িছন্সর িান্সের িয়স 17 িছর সম্পূণম হন্সে িান্সের অিশযই কসই স্থশিািিমটি সম্পূণম করন্সি হন্সি।

উপস্থিস্থির জন্য িয়ন্সসর প্রন্সয়াজন্ীয়িার কিন্সে িযস্থিক্রর্গুস্থল স্থন্ম্নরূপ:
1.

কয সকল অপ্রাপ্তিয়স্ক স্থশিার্থী হাই স্কুল উত্তীণম হন্সয়ন্সছ।

2.

কয সকল স্থশিার্থী হাই স্কুন্সলর সর্িু ল স্থিন্সলার্া অজম ন্ কন্সরন্সছ।

3.

16 িা 17 িছর িয়ন্সসর স্থশিার্থী, যান্সেরন্সক পূণকম ালীন্ স্থন্ন্সয়ান্সগর শংসাপে প্রোন্ করা হন্সয়ন্সছ।

উপস্থিস্থি পস্থরন্সিিার োস্থয়ত্ব
A.

স্কুল-স্থিস্থত্তক উপস্থিস্থি কর্মসস্থূ িগুস্থলর ন্ূযন্ির্ র্ান্ স্থন্ধমারণ করা এিং উপস্থিস্থি সংক্রান্ত স্থিিন্সয় স্থন্ন্সেমস্থশকা পস্থরন্সিিা কেওয়ার োস্থয়ত্ব িযান্সেলন্সরর।

B.

স্থপ্রস্থেপযালন্সের োস্থয়ত্ব হল কেট-এর অধযান্সেশ অন্ুসান্সর প্রন্সয়াজন্ীয় এিং এই প্রস্থিধান্ ও স্থিপাটম ন্সর্ন্ট অি এিু ন্সকশন্-এর স্থক্রয়াস্থিস্থধগি
স্থন্ন্সেমস্থশকান্সি স্থন্ন্সেমস্থশি, উপস্থিস্থি পস্থরন্সিিার ন্ূযন্ির্ প্রস্থির্ান্গুস্থল িাঁর স্কুল উপস্থিস্থি কর্মসস্থূ ি পূরণ করন্সছ স্থকন্া িা স্থন্স্থিি করা। স্থন্ন্সি
স্থিিাগ III-কি স্থন্ধমাস্থরি অন্ুসান্সর একটি িাস্থিকম , উপস্থিস্থি পস্থরকল্পন্া অন্ুন্সর্ােন্ করা, উপস্থিস্থির যর্থাযর্থ ন্স্থর্থিু স্থক্তর িযিিা করা, এিং একটি
স্কুল-স্থিস্থত্তক উপস্থিস্থি ককাঅস্থিমন্সন্টর ও উপস্থিস্থি কস্থর্টি পস্থরিালন্া করা এর অন্তিুম ক্ত।

C.

স্থিলন্সেন্ ফােম কন্টওয়াকম গুন্সলা (স্থসএফএন্) স্কুলগুস্থলন্সক সাহাযয এিং সহায়িা প্রোন্সন্র জন্য োয়ী র্থাকন্সি যান্সি ন্ূযন্ির্ উপস্থিস্থি কর্মসস্থূ ির
িাস্থহো পূরণ স্থন্স্থিি করা যায়। এর অন্তিুম ক্ত, িন্সি এন্সিই সীস্থর্ি ন্য়:
1.

স্কুলগুস্থলন্সক এর্ন্ একটি উপস্থিস্থি পস্থরকল্পন্া তিস্থর করন্সি সাহাযয করা যা উপস্থিস্থি সংক্রান্ত গস্থিস্থিস্থধর ন্জরোরী, পুন্িমাসন্,
অন্ুসরণ এিং সহায়িা পস্থরন্সিিাগুস্থলর কাযমকরী িাস্তিায়ন্ করন্সি পারন্সি; এিং

2.

উপস্থিস্থি স্থশিক, উপস্থিস্থি ককাঅস্থিমন্সন্টর, স্থপ্রস্থেপযাল, অযাস্থসেযান্ট স্থপ্রস্থেপযাল, গাইন্সিে কাউন্সেলর/সহায়িা কর্ী, ছােছােীন্সের
স্থহসািরিক কসন্সক্রটারী, পাস্থরিাস্থরক সহায়ক ও পযারা-প্রন্সফশন্ালরা সহ উপস্থিস্থি কর্মসস্থূ িন্সি যুক্ত কর্ীন্সের প্রস্থশিণ সহজির করা।

"স্থপিার্ািা" শব্দটি এই প্রস্থিধান্সন্ কযোন্সন্ই িযিহৃি হন্সয়ন্সছ, স্থশিার্থীর স্থপিার্ািা(ন্সের) অর্থিা অস্থিিািক(ন্সের) অর্থিা স্থশিার্থীর স্থপিার্ািাসুলি অর্থিা িত্ত্বািধান্সন্র োস্থয়ত্ব
সম্পন্সকমর ককান্ িযস্থক্ত িা সংিান্সক কিা ান্সি।
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III.

স্কুন্সলর জন্য উপস্থিস্থি কর্মসস্থূ ির ন্ূযন্ির্ প্রস্থর্ির্ান্
A.

িাস্থিকম উপস্থিস্থি পস্থরকল্পন্া: প্রস্থি িছর অন্সটাির 31-এ িা িার আন্সগ, প্রন্সিযক স্কুন্সলর একটি িাস্থিকম উপস্থিস্থি পস্থরকল্পন্া কপশ করা প্রন্সয়াজন্
কযটি উপস্থিস্থি সম্পস্থকমি স্কুন্সলর ন্ীস্থি ও পদ্ধস্থিগুস্থল স্থিস্থেি কন্সর। এই পস্থরকল্পন্া হল অস্থফস অি কসফটি অযান্ড ইয়ুর্থ কিিলপন্সর্ন্ট-এর
সংহি পস্থরকল্পন্ার একটি অংশ। এই পস্থরকল্পন্ার স্থিস্থত্তন্সি, স্কুলগুস্থলন্সক স্থশিার্থীন্সের উপস্থিস্থির যর্থাযর্থ ন্স্থর্থ রাো, স্থশিার্থীন্সের স্থিলম্ব ও
অন্ুপস্থিস্থির স্থন্েশমন্ পযমন্সিিণ করা, এিং স্কুন্সল উপস্থিস্থি উন্নি করার জন্য কাযমকরী হস্তন্সিপ ককৌশল িযিহার করার ন্ীস্থি প্রস্তুি, প্রিার ও
িাস্তিায়ন্ করন্সি হন্সি।

B.

উপস্থিস্থি ন্স্থর্থিু ক্তকরণ: তেস্থন্ক স্থিস্থত্তন্সি এ.টি.এস-এ স্থশিার্থীন্সের উপস্থিস্থি অিশযই ন্স্থর্থিু ক্ত করন্সি হন্সি। কেি 9-12-এ এিং স্থিিাগীয়
স্কুলগুস্থলন্সি (ন্সয স্কুল স্থশিাগি স্থিিন্সয়র স্থিিাগ অন্ুসান্সর সস্থিি) কয ককান্সন্া কেি স্তন্সর, স্থন্র্ঘমন্ট অন্ুসান্সর স্থশিন্সণর প্রস্থিটি ক্লান্সস, এ.টি.এস
অর্থিা অপর ককান্ও ন্স্থর্থিু স্থক্ত পদ্ধস্থি অন্ুসান্সর অিশযই উপস্থিস্থি ন্স্থর্থিু ক্ত হন্সি হন্সি, যা স্কুন্সলর উপস্থিস্থি পস্থরকল্পন্ায় স্থন্ধমাস্থরি প্রস্থক্রয়ার সন্সে
সাযুজযপূণম হন্সি।
প্রস্থি স্থশিার্থীর উপস্থিস্থির সঠিক ন্স্থর্থ করস্থজষ্টান্সর রাো স্থন্স্থিি করার জন্য স্থশিকিৃন্দ োয়ী র্থাকন্সিন্। স্কযান্ শীটগুস্থল
অিশযই স্থশিক কিৃম ক স্বািস্থরি হন্সি হন্সি। স্কযান্ শীন্সট কয-ককান্ পস্থরিিম ন্ শুধুর্াে শীন্সট স্বািরকারী িযস্থক্ত করন্সি পারন্সিন্ এিং কসোন্সন্
অিশযই িাঁর সংস্থিপ্ত স্বাির র্থাকন্সি হন্সি। উপস্থিস্থির অন্য সকল পস্থরিিম ন্ অিশযই কিঞ্জ অি অযান্সটন্ন্সিে ফর্ম অর্থিা ঐরূপ ন্স্থর্থন্সি
স্থলস্থপিদ্ধ করন্সি হন্সি এিং ATS স্থসন্সেন্সর্ প্রন্সিশ করান্সি হন্সি। স্কযান্ শীট এিং উপস্থিস্থির কাগজপন্সের অন্যান্য ফর্ম অিশযই স্থশিার্থীর স্থশিা
সর্াপন্সন্র সম্ভািয িাস্থরন্সে পন্সর স্কুল ন্স্থর্থন্সি 6 িছন্সরর জন্য রােন্সি হন্সি। এই করকিম গুন্সলা পযমান্সলািন্া, পস্থরেশমন্ িা স্থন্রীিা করার জন্য
অন্ুন্সর্াস্থেি িযস্থক্তন্সের জন্য স্থপ্রস্থেপযাল অিশযই উপলিয কন্সর রােন্সিন্।
1.

অন্ুপস্থিস্থি ন্স্থর্থিু স্থক্তর কারণসর্ূহ: স্থশিার্থীর অন্ুপস্থিস্থির কপছন্সন্ কারণগুন্সলা স্থিস্থিি এিং স্থলস্থপিদ্ধ কন্সর রাোর জন্য স্কুলগুস্থলন্সক সি
ধরন্সন্র প্রন্সিষ্টা েহণ করন্সি হন্সি। স্কুন্সলর ন্ীস্থি অন্ুসান্সর ককান্ ধরন্সন্র অন্ুপস্থিস্থিগুস্থলন্সক কর্ন্সন্ কন্ওয়া হন্সি এিং ককান্গুস্থলন্সক র্ান্া
হন্সি ন্া িা ঠিক হন্সি, এিং সহায়ক ন্স্থর্থগুস্থল সংেহ করা ও রাো হন্সি।

2.

স্থিলম্ব/দ্রুি গর্ন্ স্থলস্থপিদ্ধ করা: স্কুন্সলর ন্ীস্থি িন্সল কেন্সি ককান্টি স্থিলন্সম্ব আগর্ন্ এিং ককান্ স্থিলন্সম্ব আগর্ন্গুস্থলন্সক ছাড় কেওয়া হন্সি ও
ককান্গুস্থলন্সক ছাড় কেওয়া হন্সি ন্া। স্কুলগুস্থলন্সক স্কুন্সলর-স্থন্স্থেমষ্ট ন্ীস্থি অন্ুসান্সর স্থিলন্সম্ব আগর্ন্ ও দ্রুি প্রিান্ স্থলস্থপিদ্ধ রােন্সি হন্সি।
একজন্ ছাে স্থিলম্ব এন্সসন্সছ িন্সল স্থিস্থিি হন্সল স্কুল স্থেিন্সসর জন্য উপস্থিি স্থিন্সিস্থিি হন্সি। ককান্ও সংেযক স্থিলন্সম্ব আগর্ন্ কর্থন্সক
অন্ুপস্থিস্থি সৃস্থষ্ট হন্সি ন্া। একজন্ ছাে অন্তি একটি স্থশিা ক্লান্সস উপস্থিি র্থাকন্সল কস কসই স্থেন্ উপস্থিি িন্সল গণয হন্সি। প্রায়শই
অর্থিা যন্সর্থষ্ট কারণহীন্ স্থিলম্ব অর্থিা দ্রুি প্রিান্ অন্ুপস্থিস্থির র্ি একই অন্ুসরণ ও হস্তন্সিপ প্রস্থক্রয়া োিী কন্সর।

3.

ধর্ীয় আিার-অন্ুষ্ঠান্ পালন্: দ্রুি প্রিান্ ও ধর্ীয় অন্ুষ্ঠান্ পালন্সন্র জন্য প্রকৃ ি কারন্সণ অন্ুপস্থিস্থি স্থলস্থপিদ্ধ করার জন্য স্কুলগুস্থল
অিশযই িযান্সেলন্সরর প্রস্থিধান্ A-630 অন্ুসরণ করন্সি।

C.

স্থশিার্থীন্সের স্থন্য়স্থর্ি উপস্থিস্থি স্থন্স্থিি করা: স্থশিার্থীন্সের অন্ুপস্থিস্থির ধরন্ কিা ার জন্য স্কুলগুস্থল অিশযই একটি িযিিা িাপন্ করন্সি ও িালু
রােন্সি। ককান্সন্া স্থশিার্থী প্রস্থি র্ান্সস 2 অর্থিা িার কিস্থশ স্থেন্ অর্থিা স্কুল িন্সিম 20 িা িার কিস্থশ স্থেন্ ন্া র্থাকন্সল, েীর্ঘমিায়ী অন্ুপস্থিি রূন্সপ
গণয হন্সি। েীর্ঘমিায়ী অন্ুপস্থিি স্থশিার্থীন্সের সংেযা কর্ান্সন্ার জন্য স্কুলন্সক স্থন্স্থেমষ্ট হস্তন্সিপ িযিিা িাপন্ করন্সি ও িালু রােন্সি হন্সি।

D.

উপস্থিস্থি ককাঅস্থিমন্সন্টর: প্রস্থিটি স্কুন্সল, স্থপ্রস্থেপযাল অর্থিা িার র্ন্সন্ান্ীি িযস্থক্তর িত্ত্বািধান্সন্ স্কুল উপস্থিস্থি কর্মসস্থূ ির সার্স্থেক পস্থরিালন্ার জন্য
একজন্ উপস্থিস্থি ককাঅস্থিমন্সন্টর (প্রশাসক িা স্থশিক) র্থাকন্সিন্। এর অন্তিুম ক্ত িন্সি সীস্থর্ি ন্য়, স্থন্স্থিি করা কয প্রস্থিজন্ স্থশিার্থীর
উপস্থিস্থির করকিম সঠিকিান্সি স্থলস্থপিদ্ধ হন্সে, সকল কাগজপে যর্থাযর্থিান্সি স্বািস্থরি হন্সে এিং পযমান্সলািন্ার জন্য সহজলিয র্থাকন্সছ, স্থশিার্থীর
অন্ুপস্থিস্থির পর স্থপিার্ািান্সেরন্সক কযাগান্সযাগ করা হন্সে, উপস্থিস্থি অন্ুসরন্সণর সকল কাগজপে যর্থাযর্থিান্সি ন্স্থর্থিু ক্ত করা হন্সে এিং স্থন্ন্সি
উস্থিস্থেি অন্ুসান্সর 407-এর সকল পদ্ধস্থি কর্ন্সন্ িলা হন্সে।

E.

উপস্থিস্থি কস্থর্টি: প্রস্থিটি স্কুন্সলর অিশযই একটি উপস্থিস্থি কস্থর্টি র্থাকন্সি, যার অন্তিুম ক্ত, স্থকন্তু এন্সিই সীস্থর্ি ন্য়, স্কুল কস্থর্উস্থন্টির সেসয
স্থহসান্সি স্থশিক, প্রশাসক, উপস্থিস্থি স্থশিক, ও গাইন্সিে কাউন্সেলররা। উপস্থিস্থি কস্থর্টি স্থিলম্ব ও অন্ুপস্থিস্থির স্থিিরকার কারণ স্থিস্থিিকরণ
ও সর্াধান্সন্র জন্য কিটা ও ককস োস্থি িযিহার কন্সর।
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F.

IV.

407 ফর্ম অন্ুসরন্সণর স্থসন্সের্
A.

V.

কপন্সরন্ট আউটস্থরি: ককান্সন্া িাচ্চার অন্ুপস্থিস্থির িযােযা ন্া র্থাকন্সল িার কারণ স্থন্ণময় করা ও একটি সর্াধান্সন্র প্রস্তাি কেওয়ার জন্য স্কুল
অিশযই স্থপিার্ািান্সের সন্সে কযাগান্সযাগ করন্সি। স্থশিার্থীর প্রর্থর্ ককান্ অন্ুপস্থিস্থির স্থেন্সন্ অিশযই স্থপিার্ািান্সক কফান্ করার সকল প্রন্সিো
েহণ করন্সি হন্সি। স্কুন্সলর কযাগান্সযান্সগর প্রন্সিষ্টার সম্পূরক স্থহসান্সি, কযোন্সন্ সম্ভি, সয়ংস্থক্রয় কফান্সন্ কযাগান্সযাগ িযিিার িযিহার করন্সি হন্সি।
সকল স্থপিার্ািান্সের কযাগান্সযাগ ও কযাগান্সযান্সগর প্রন্সিষ্টা অিশযই স্থলস্থপিদ্ধ করন্সি হন্সি এিং স্কুন্সল ন্স্থর্থন্সি রােন্সি হন্সি। আউটস্থরি এিং
অন্ুশাসন্সন্র প্রন্সিষ্টাগুস্থল ATS-এ ILOG স্থসন্সেন্সর্ প্রন্সিশ কস্থরন্সয় রােন্সি হন্সি। এ.টি.এস-এ স্থপিার্ািান্সের কযাগান্সযাগ সংক্রান্ত ির্থয (ঠিকান্া ও
কফান্ ন্ম্বর) হালন্াগাে রাোর োস্থয়ত্ব স্কুলগুস্থলর।
407 ফর্ম উপস্থিস্থি ও আউটস্থরি করফান্সরল এটি স্থন্স্থিি কন্সর কয একটি প্রস্থর্ি আউটস্থরি ও হস্তন্সিপ িযিিাগুস্থল প্রন্সয়ান্সগর পন্সর স্থন্য়স্থর্ি
অন্ুসরণ প্রন্সয়াজন্ এইরূপ প্রস্থিটি স্থশিার্থীর জন্য একটি ন্স্থর্থিু ক্ত িেন্ত গৃহীি হন্সয়ন্সছ। এইসকল স্থশিার্থীর অন্ুপস্থিস্থির কারণ স্থিস্থিি করন্সি
ও িান্সের স্কুন্সল স্থফস্থরন্সয় আন্ন্সি অর্থিা যর্থাযর্থিান্সি িরোস্ত করন্সি একটি স্কুল 407 িেন্ত পস্থরিালন্া কন্সর। স্থন্ম্নস্থলস্থেি পস্থরস্থিস্থিন্সি সকল
স্কুলগুস্থল একটি 407 উপস্থিস্থি কেে-িাল এিং আউটস্থরি করফারান্সলর ফর্ম স্বয়ংস্থক্রয়িান্সি প্রস্তুি হন্সয় যান্সি:
1.

ককান্ স্থশিার্থী যস্থে পরপর 10 স্থেন্সন্র জন্য অন্ুপস্থিি র্থাকন্সল।

2.

কযোন্সন্ ককান্ স্থশিার্থীর জন্য পূন্সিম 407 িেন্ত হন্সয়ন্সছ, কসইরূপ স্থশিার্থী যেন্ পরপর 8 স্থেন্ অন্ুপস্থিি র্থান্সক অর্থিা কর্াট 15 স্থেন্
অন্ুপস্থিি র্থান্সক।

3.

প্রাক-স্থকন্ডারগান্সটমন্ কর্থন্সক কেি 8 পযমন্ত স্থশিার্থীন্সের জন্য যেন্ একজন্ স্থশিার্থী িার-র্াস সর্য়কান্সলর র্ন্সধয কর্াট 20 স্থেন্সন্র জন্য
অন্ুপস্থিি র্থাকন্সল।

B.

ককান্ স্থশিার্থীর "ঠিকান্া অজ্ঞাি" িন্সল িরোস্ত করার 30 স্থেন্ পন্সর, অর্থিা িস্থিমর ন্স্থর্থকরণ িযস্থিন্সরন্সক স্থি.ও.ই-িস্থহিুম ি স্কুন্সল িরোন্সস্তর 20
স্থেন্ পন্সর 407 উন্সিেসূে স্বয়ংস্থক্রয় িান্সি তিস্থর হন্সি। এই 407গুস্থলর উন্সেশয হল এটি স্থন্স্থিি করার জন্য একটি ন্িু ন্ িেন্ত শুরু করা কয
"ঠিকান্া অজ্ঞাি" অস্থিধাটি এেন্ও উপযুক্ত এিং স্থশিার্থী অর্থিা িার পস্থরিান্সরর অিিান্ সম্পন্সকম ককান্ও অস্থিস্থরক্ত ির্থয উপলব্ধ হয় স্থকন্া
িা স্থন্স্থিি করা।

C.

পরিিীন্সি িস্থণিম পস্থরস্থিস্থিন্সি, িাস্থড়ন্সি পস্থরেশমন্ িা িেন্সন্তর সর্য়, স্কুল প্রশাসন্সন্র স্থসদ্ধান্ত অন্ুসান্সর উপস্থিস্থির কেে-িাল এিং আউটস্থরি
করফারাল 407 ফর্ম হান্সি হান্সিও কেওয়া কযন্সি পান্সর।

D.

407 ফর্ম তিস্থর হওয়ার পন্সর, স্কুল সর্স্ত ির্থয, আউটস্থরি প্রন্সিষ্টাগুস্থল, এিং হস্তন্সিপসর্ূহ হয় এ.টি.এস-এর ILOG িযিিায়, সরাসস্থর 407
ফন্সর্ম এিং/অর্থিা এ.টি.এস-এ একটি র্ন্তিয ককাি স্থহসান্সি ন্স্থর্থিদ্ধ করন্সি। স্কুল স্তন্সর স্থিিয়টি সর্াধান্ করা ন্া কগন্সল, আরও অন্ুসন্ধান্সন্র
জন্য একজন্ উপস্থিস্থি স্থশিকন্সক ফর্ম 407 কেওয়া হয়।

E.

িেন্ত সম্পূণম হন্সল, সর্াধান্ ককাি ও িন্সন্ধর িাস্থরে অিশযই এ.টি.এস স্থসন্সের্-এ স্থেন্সি হন্সি এিং ফর্ম 407 অিশযই স্কুন্সল পূরণ করন্সি হন্সি।
স্থশিার্থী স্কুন্সল স্থফন্সর এন্সল অর্থিা তিধিান্সি িরোস্ত হন্সল উপস্থিস্থি 407 িন্ধ হয়। এই করগুন্সলশন্সন্র কসকশন্ IV.B.-কি িস্থণিম পস্থরস্থিস্থিন্সি
একজন্ স্থশিার্থী িরোস্ত হন্সল সৃষ্ট 407 িেন্তর ফলসূিক ককািসহ িন্ধ হয়। কয 407গুস্থল িন্ধ করা যায় ন্া, কসগুস্থলর জন্য এ.টি.এস-এ
একটি র্ন্তিয ককাি কেওয়া কযন্সি পান্সর।

F.

প্রাক-স্থকন্ডারগান্সটমন্ কর্থন্সক কেি 8-এর স্থশিার্থীন্সের জন্য সৃষ্ট সর্স্ত 407 ফর্ম, কযগুস্থল 10 স্থেন্সন্র কিস্থশ অর্ীর্াংস্থসি র্থান্সক, সর্াধান্সন্র কিন্সে
িাধার্ূলক স্থিিয়গুস্থল স্থন্স্থিি করার জন্য অিশযই উপস্থিস্থি ককাঅস্থিমন্সন্টর এিং/অর্থিা স্থপ্রস্থেপাল দ্বারা স্থন্রীস্থিি হন্সি হন্সি। 10 স্থেন্সন্র র্ন্সধয
407টি িন্ধ করা ন্া কগন্সল, এ.টি.এস-এ একটি র্ন্তিয ককাি অিশযই স্থেন্সি হন্সি।

স্থক্লয়ান্সরে অি করস্থজোর
কয স্থশিার্থীরা স্কুল করস্থজোন্সর ন্স্থর্থিু ক্ত স্থকন্তু স্কুল িন্সিরম শুরন্সু ি আন্সসস্থন্ ও কয সর্স্ত স্থশিার্থীন্সের স্কুন্সল এন্সকিান্সরই কেো যায় ন্া িান্সের স্থিস্থিি করন্সি
এিং হয় স্কুন্সল স্থফস্থরন্সয় আন্ন্সি অর্থিা যর্থাযর্থিান্সি িরোস্ত করন্সি উপস্থিস্থি ককাঅস্থিমন্সন্টর-এর সন্সে সংন্সযাগক্রন্সর্, স্থপ্রস্থেপাল অিশযই একটি স্থক্লয়ান্সরে
অি করস্থজোর কর্মসস্থূ ি তিস্থর করন্সিন্।

VI.

প্রস্থশিণ এিং প্রযুস্থক্তগি সহায়িা
অস্থফস অি কসফটি অযান্ড ইয়ুর্থ কিিলপন্সর্ন্ট উপস্থিস্থি সম্পস্থকমি সকল স্থিিন্সয় স্কুল এিং কন্টওয়াকম কর্ীন্সের প্রস্থশিণ, কাস্থরগরী সহায়িা এিং সাহাযয
প্রোন্ কন্সর র্থান্সক।

VII.

প্রশ্ন
এই প্রস্থিধান্ সম্পন্সকম প্রশ্ন এই ঠিকান্ায় পাঠান্সি হন্সি:
কটস্থলন্সফান্:
212-374-6095

T&I-19817 (Bengali)

Office of Safety and Youth Development
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street - Room 218
New York, NY 10007

ফযাক্স:
212-374-5751

