আচরণ বিবি এিং বিবিক্ট-বিবিক সুরক্ষা পবরকল্পনা
বনউ ইয়কক বসটি বিপার্কমেন্ট অি এিু মকশন আোমের স্কুলগুমলায় বনরাপে, সুরবক্ষত এিং সুশঙ্খ
ৃ ল পবরমিশ বনবিত করমত প্রবতশ্রুবতিদ্ধ যেখামন প্রবতবেন
যশখান ও যশখার কাজ হময় থামক। একটি সুরবক্ষত এিং সহায়ক স্কুল বনিক র কমর স্কুল কেুুবনটির সকল সেমসুর প্রমচষ্টার উপর – যেেন বশক্ষকিৃন্দ,
প্রশাসক, বপতাোতা, কাউমেলর, সোজ কেী, বনরাপিার োবয়ত্বপ্রাপ্ত িুবিগণ, সম্পৃি পবরমসিা প্রোনকারী, কুামেমর্বরয়া, কামটাবিয়াল এিং িাস
কেীমের এমক অপমরর প্রবত শ্রদ্ধাশীল থাকার উপর।
পািবলক স্কুলসেূমহর আমশ পামশ একটি শৃঙ্খলাপূণক ও বনরাপে পবরমিশ িজায় রাখা গুরত্বু পূণক যেখামন বশক্ষাথীরা তামের উচ্চ অুাকামিবেক োন পূরণ,
বশক্ষকগণ ঐ োন অজক মন বশক্ষাোন করমত পামরন, এিং বপতাোতাগণ োমত বনবিত থাকমত পামরন যে, একটি বনরাপে এিং ইবতিাচক স্কুল পবরমিমশ
তামের যেমলমেময়রা বশক্ষা লাি করমে।
যটর্ আইন অনুোয়ী এটি আিশুক যে, বনউ ইয়কক বসটি বিপার্কমেন্ট অি এিু মকশন বিবিক্ট-বিবিক একটি সুরক্ষা পবরকল্পনা ততবর করমি োর অন্তিুক ি
থাকমি একটি সােবিক বসটি-বিবিক পবরকল্পনা যেটির োিুমে জরুবর িুিস্থপনা এিং আপেকালীন হস্তমক্ষপ এিং একটি আচরমণর বিবি -োর অন্তিুক ি
শৃঙ্খলা বিবি, প্রণয়ন করা োয়। এোড়া, প্রবতটি স্কুলমক অিশুই তার বিবডং যলমিমল সুরক্ষা পবরকল্পনা ততবর করমত হমি, ো বিবডংময়র সুরক্ষা প্রবিয়া
প্রবতষ্ঠা কমর – এর েমিু থাকমি বিবজর্র বনয়ন্ত্রণ, জরুবর অিস্থার কারমণ বশক্ষাথী অপসারণ এিং অনু স্কুল-বনবেক ষ্ট জরুবর িুিস্থা। বনউ ইয়কক বসটি
বিবিক্ট-বিবিক সুরক্ষা পবরকল্পনায় বিপার্কমেন্ট অি এিু মকশমনর নীবতোলা এিং প্রবিয়া বনিকাবরত এিং িবণকত আমে ো অনুসরমণর োিুমে একটি
বনরাপে এিং শৃঙ্খলাপূণক বশক্ষণ পবরমিশ িজায় থামক – এর েমিু রময়মে সবহংস যকান ঘর্নায় অথিা অনু যকান অপরািেূলক কেককামে বসমটে কীিামি
িুিস্থা যনমি, কীিামি বপতাোতা এিং আইন প্রময়াগকারী কেককতক ামেরমক বসমটে অিবহত করমি, এিং কী যকৌশল অিলম্বন কমর সম্ভািু সবহংস আচরণ
অনুসন্ধান এিং বশক্ষাথীমের োমে এিং বশক্ষাথী ও স্কুল কতৃ পমক্ষর োমে যোগামোমগর উন্নবত সািন করমি।
বনউ ইয়কক বসটি বিপার্কমেন্ট অি এিু মকশমনর আচরণ বিবির অন্তিুক ি বশক্ষাথী বশক্ষমণ সহায়তাোমন বসটিওয়াইি আচরণগত প্রতুাশা। এই িক্যুমেমন্টর
েমিু আমে বশক্ষাথী হস্তমক্ষপ এিং শৃঙ্খলা বিবি, তাোড়াও রময়মে বশক্ষাথী অবিকার এিং োবয়মত্বর বিল, যক-১২। শৃঙ্খলা বিবির অন্তিুক ি বিবি লঙ্ঘমনর
যক্ষমে বপতাোতাগণ এিং আইন প্রময়াগকারী সংস্থামক অিবহতকরমণর প্রবিয়া।
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বশক্ষাথী এিং স্কুল কেীমের বনরাপিা এিং সুরক্ষা বনবিতকরমণ বনমচর যসর্গুবল বিওই-র বিবিক্ট-বিবিক
A. সুরক্ষা পবরকল্পনা এিং আচরণ বিবির নীবত এিং প্রবিয়ার প্রিান অংশসেূমহর বিিরণ যেয়। এর েমিু আমে:
1. হুেবক এিং সবহংসতা অথিা অপরািেূলক আচরণ যরামির নীবত;
2. প্রবশক্ষণ এিং যোতাময়নসহ স্কুল সুরক্ষা কেকচারীমের বিিরণ;
3. স্কুমল সংঘটিত যকান অপরািেূলক অথিা অনু জরুবর ঘর্না েথােথ আইন প্রময়াগকারী কেকচারী, বপতাোতা এিং স্কুল কেুুবনটিমক
অিবহতকরমণর প্রবিয়া;
4. বশক্ষাথী এিং বপতাোতামের জনু লিু প্রবতকার এিং হস্তমক্ষপ যকৌশমলর বিিরণ।
B. অপরািজবনত হুেবক এিং কেককামে িুিস্থা িহমণর নীবত এিং প্রবিয়া
স্কুল কতৃক পক্ষ অিশুই আপরািজবনত আচরমণর হুেবক অথিা কেককাে, ো শারীবরক আঘাত যথমক যিাোর-হুেবক পেকন্ত হমত পামর, তার িুিস্থা িহমণর
জনু প্রস্তুত থাকমি। চুামেলমরর প্রবিিান এিং নীবতোলায় স্কুল-সম্পবকক ত ঘর্না অথিা অপরাি, বশক্ষাথী অথিা স্কুল কেী কতৃক ক সংঘঠিত যকান
অপরাি, অথিা স্বাস্থু-সংিান্ত জরুবর অিস্থায় আইন প্রময়াগকারী কেককতক ামের অিবহতকরমণর প্রবিয়ার উমেখ আমে। (বনমচর প্ররিান িক্যুমেন্টগুমলা
যেখুন)।

C. তোবশ প্রবিয়া
বশক্ষাথীমের অমেৌবিক তোবশ এিং আর্কামেশ যথমক েুি থাকার সাংবিিাবনক অবিকার রময়মে। যকান বশক্ষাথীর শরীর এিং তার বজবনসপে শুিু তখনই
সাচক করা োমি েবে স্কুল কতৃক পক্ষ যেৌবিক সমন্দহ যথমক বিশ্বাস কমর যে, তোবশ যথমক প্রোণ যির হমি যে বশক্ষাথী আইন অথিা বিপার্কমেমন্টর শৃঙ্খলার
োন লঙ্ঘন কমরমে। তোবশর পবরবি এিং পবরসর অিশুই যেৌবিকিামি তোবশর উমেমশুর সামথ সম্পবকক ত থাকমি এিং তা বশক্ষাথীর িয়স এিং বলঙ্গ
এিং আইন লঙ্ঘমনর প্রকৃ বতর সামথ যেন অবতবরিিামি সম্পৃি না হয়। বশক্ষাথীমের, তামের বিবিন্ন বজবনসপে এিং লকার সাচক করার প্রবিয়া
চুামেলমরর প্রবিিান A-412 এিং A-432-যত িবণকত আমে।

D. স্কুল সুরক্ষা কেী
১৯৯৮-এর যসমেম্বমর, বিপার্কমেন্ট অি এিু মকশন এিং বনউ ইয়কক বসটির পুবলশ বিপার্কমেমন্টর(“এনওয়াইবপবি”) েমিু একটি যেৌথ কেকসবূ চ িাস্তিায়মনর
লমক্ষু বিপার্কমেন্ট অি এিু মকশন, চুামেলর, এিং বসটি অি বনউ ইয়মকক র একটি চু বি হয় োর অিীমন স্কুল সুরক্ষার কাজকমেকর – এর েমিু আমে স্কুল
সুরক্ষা কেীমের প্রবশক্ষণ এিং িুিস্থাপনা, োবয়ত্ব এনওয়াইবপবি-র ওপর যেয়া হয়। বিপার্কমেন্ট অি এিু মকশন এিং বসটি অি বনউ ইয়মকক র েমিু চু বি
অনুোয়ী, বনউ ইয়কক বসটি পািবলক স্কুল বসমটমের স্কুল সুরক্ষা কেীমের বনময়াগ, প্রবশক্ষণ, যোতাময়ন এিং েূলুায়ন এনওয়াইবপবি কতৃক ক হয়।
এই চু বির অিীমন, এনওয়াইবপবি-র স্কুল যসেটি বিবিশমনর কোবডং অবেসামরর োবয়ত্ব বনরাপিা কেী যোতাময়ন পবরকল্পনা ততবর এিং স্কুল যসেটি
বরমসাসক িরাে োন। এই োবয়ত্ব পালনকামল, বনমচর বিষয়সেূহ বিমিচনায় বনমত হমি:
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স্কুমলর বশক্ষাথী সংখুা
বিমশষ চাবহোেুি বশক্ষাথীর সংখুা
স্কুল সম্পবির বিনুাস এিং সাইজ
স্কুাবনংময়র আিশুকতা
বশক্ষক সংখুা
স্কুল যসেটি অবেসারমের কেক িুস্ততা
স্থানীয় অপরামির অিস্থা
বনকর্িতী স্কুলসেূমহর উপর প্রিাি
স্কুমল অপরািজবনত ঘর্নার সংখুা

E. বিবডং-স্তমর স্কুল সুরক্ষা পবরকল্পনা

চুামেলমরর প্রবিিান A-414 অনুোয়ী, প্রমতুকটি স্কুল অিশুই বিবডং-স্তমর স্কুল যসেটি পবরকল্পনা ততবরর লমক্ষু স্কুল-বিবিক একটি সুরক্ষা টিে
প্রবতষ্ঠা করমি। পবরকল্পনায়, অনুানু বিষয় োড়াও, িবণকত আমে স্কুল বিবডংময়র প্রমিশ পথ এিং েশকনাথী বনয়ন্ত্রণ প্রবিয়া; স্কুল কতক পমক্ষর
পেেেকাোর যশ্রবণবিনুাস, বনরাপিার োবয়মত্ব বনেুবি এিং সেয়সূবচ; প্রমিশ প্রবিয়া; জরুবর পবরবস্থবতমত যোগামোমগর প্রণালী, এর েমিু আমে েথােথ
আইন প্রময়াগকারী িুবিমের নাে এিং যোন নম্বর; এিং সীবেত চলাচল ক্ষেতাসম্পন্ন বশক্ষাথীসহ, সকল বশক্ষাথীর অপসরণ প্রবিয়া। প্ররমতুক
পবরকল্পনায় িবণকত আমে বশক্ষাথী এিং স্কুল-কেীমের জনু সি িরমনর জরুবর অিস্থা যোকমিলায় বিবডংময়র িুিস্থািহণকারী টিমের িূ বেকা এিং
প্রবশক্ষণ। প্ররবতটি বিবডং স্তমরর পবরকল্পনায় জরুবর পবরবস্থবতমত িুিস্থা িহমণর বনয়ে-নীবত প্রবতবষ্ঠত আমে, যেেন ক্ষবতকর িজক উপমচ পড়া, েশকনাথী
প্রমিশ, যিাোর হুেবক, পণ-িন্দী অথিা যগালাগুবলর পবরবস্থবত; এসি অিস্থায় অপসারণ, আশ্রয় প্রোন, অথিা তালা যোলামনার েমতা কী করমত হমি
যসসি। বিবডং-স্তমরর পবরকল্পনাসেূহ অিশুই অবেস অি যসেটি অুাড যিিালাপমেন্ট কতৃক ক ততবর যসেটি পবরকল্পনা যর্েমেমর্র সামথ সেবিত এিং
প্রবতিের অিশুই হালনাগােকৃ ত হমি। যটর্ এিু মকশন আইন অনুোয়ী, বিবডং স্তমরর ইোরমজবে পবরকল্পনাসেূহ অিশুই যগাপনীয় থাকমি এিং
যসগুবল প্রকাশ করা হমি না।

F. পুামরন্ট যনাটিবেমকশন
স্কুমল যকান সবহংসতা ঘর্ামনার হুেবক অথিা ঘর্না ঘর্ামনার েমল পুমরা স্কুল কেুুবনটির উপর অবিঘাত পমড়। সবহংসতার যকান হুেবক থাকমল অথিা
সবহংস ঘর্না ঘর্মল, স্কুল কতৃক পক্ষমক েথােথ আইন প্রময়াগকারী এমজবের সামথ যোগামোমগর জনু প্রস্তুত থাকমত এিং অিশুই অবিলমম্ব, স্কুল
কেুুবনটিমক জানামত হমি বিমশষকমর স্কুমল িবতক বশক্ষাথীমের বপতাোতামক। চুামেলমরর প্রবিিান এিং বিওই-র নীবতোলা এিং প্রবিয়ামত
বপতাোতামের জানামনার পদ্ধবত িবণকত আমে(বনমচর েূল িক্যুমেন্টগুমলা যেখুন)।

G. শৃঙ্খলা এিং হস্তমক্ষপ যকৌশল
বশক্ষাথী বশক্ষমণ সহায়তা প্রোমন বসটিওয়াইি আচরণগত প্রতুাশার (“শৃঙ্খলা বিবি”)
(http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm) েমিু আমে বশক্ষাথী হস্তমক্ষপ এিং শৃঙ্খলা বিবি এিং বশক্ষাথী
অবিকার এিং োবয়মত্বর বিল, যক-১২। এই িক্যুমেন্টটি আচরমণর োন যিাোর সহায়তায় গাইিলাইন প্রবতষ্ঠার োিুমে োবয়ত্ব সম্পন্ন বশক্ষাথী আচরণ
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এিং েেকাো ও শ্রদ্ধার একটি পবরমিশ গমড় যতামল ো সকল বশক্ষাথী যেমন চলমি িমল প্রতুাবশত এিং এই োন পূরণ না করমল তার পবরণবত কী
যসসম্পমকক ও অিগত থাকমি। এর অন্তিুক ি বিবিন্ন িরমনর অনুমোেনমোগু শৃঙ্খলা-সংিান্ত িুিস্থািহণ এিং হস্তমক্ষপ ো অসোচরমণর যকান ঘর্নায়
স্কুলগুমলা বনমত পামর।
প্রমতুক স্কুল বশক্ষাথীমেরমক একটি সহায়ক পবরমিশ প্রোমনর লমক্ষু একটি উন্নত স্কুল আিহ এিং সংস্কৃবত ততবর করমি িমল প্রতুাবশত যেখামন
বশক্ষাথীরা যলখাপড়ায় ও সাোবজক বেক বেময় সেৃদ্ধ হময় যিমড় উঠমি। স্কুলগুমলা বশক্ষাথীমের জনু আচরণগত সহায়তা যেওয়ার সামথ সামথ সাোবজক
োনবসক বশক্ষালামির অথকিহ সুমোগ প্রোন কমর গঠনেূলক সাোবজক েনস্তাবিক আচরমণর প্রসার ঘর্ামনার জনু আমগ যথমকই সবিয় থাকমি িমল
প্রতুাবশত।
বশক্ষমণ িুাঘাত ঘর্ায় এেন অনুপেুি বশক্ষাথী আচরমণ িুিস্থা িহমণর োবয়ত্ব স্কুল কেী সেসুগমণর। প্রশাসক, বশক্ষকেেলী, কাউবেলর এিং অনুানু
স্কুল কেকচারীগণ প্রবতিন্ধী বশক্ষাথীসহ সকল বশক্ষাথীমক হস্তমক্ষপ ও বনমরাি যকৌশমলর সামথ সংবিষ্ট করমিন এিং যকৌশলসেূহ বনময় বশক্ষাথী ও
বপতাোতামের সামথ আমলাচনা করমিন যসটিই প্রতুাবশত।
হস্তমক্ষপ যকৌশল শৃঙ্খলা বিবিমত িবণকত আমে। েিুস্থতা িা হস্তমক্ষপ এিং প্রবতমরাি পদ্ধবতর অন্তিুক ি, বকন্তু এমতই সীোিদ্ধ নয়, গাইমিে সহায়তা
এিং পবরমসিা ো িুবিগত এিং পাবরিাবরক পবরবস্থবতর যক্ষমে িুিহৃত হয়; সাোবজক/োনবসক বশক্ষণ, যেেন দ্বন্দ্ব বনরসন/সতীথক
েিুস্থতা/সেমোতা, পুনরু দ্ধু ার চি, যিাি িুিস্থাপনা, োনবসক চাপ িুিস্থপনা, এিং/অথিা যোগামোমগর েক্ষতা অজক ন; বিকল্প বশক্ষা সােিী
এিং/অথিা পদ্ধবতর িুিহার; সেৃবদ্ধ পবরমসিা; বিকল্প ক্লামস যোগোন; এিং/অথিা কােককরী আচরণগত েূলুায়ন এিং আচরণগত হস্তমক্ষপ
পবরকল্পনা ো প্রাথবেক হস্তমক্ষমপর যকৌশন বহমশমি গমড় তু লমত এিং/অথিা পেকামলাচনা করা হমি।
হস্তমক্ষপ এিং প্রবতমরাি যকৌশল িুিহার ো বশক্ষাথীমেরমক সম্পৃি রামখ এিং একটি স্পষ্ট লমক্ষুর িারণা প্রোন কমর, তার োিুমে স্কুল কেী সেসুগণ
বশক্ষাথীমের অুাকামিবেক এিং সাোবজক-োনবসক বিকাশমক সহজতর কমর এিং তামের স্কুল বনয়ে-কানুন ও নীবত যেমন চলায় সাহােু কমর।
ক্লাসরুমে বশক্ষকগণ একটি প্রতুাবশত বশক্ষণ পবরমিশ লামির জনু বিবিন্ন িরমনর প্রাবতষ্ঠাবনক ও আচরণগত যকৌশল ও পদ্ধবত িুিহার কমরন।
আন্ত:বিষয়ক টিেসেূহ োর অন্তিুক ি সহায়ক কেীিৃন্দ যেেন গাইমিে কউমেলর তারা প্রমতুকটি স্কুমলর অংশ। “েুুঁ বকমত আমে” এেন বশক্ষাথীমের
বনবেক ষ্ট সেসুা সোিামন যকৌশল অিলম্বন ও িাস্তিায়মনর জনু এই টিেগুবল বনয়বেত বিবিমত বেবলত হয়।

গুরত্বু পূণক িক্যমেন্ট
বনমচর েূল িক্যুমেন্টগুবলর েমিু আমে বিবিমক্টর স্কুল সুরক্ষা পবরকল্পনা এিং আচরণ বিবি:
 বশক্ষাথীমের বশক্ষমণ সহায়তা প্রোমনর জনু (শঙ্খলাবিবি) বসটিবিবিক আচরণগত প্রতুাশা এিং বশক্ষাথী অবিকার ও োয়িদ্ধতার বিল, যিি
K-12







চুামেলমরর প্রবিিান A-411 আচরণগত সংকর্ বনরসন/হস্তমক্ষপ এিং 911 নম্বমর যোগামোগ
চুামেলমরর প্রবিিান A-412 স্কুমল বনরাপিা
চুামেলমরর প্রবিিান A-413, স্কুমল যসলমোন ও অনুানু ইমলক্ট্রবনক সােিী
চুামেলমরর প্রবিিান A-414 বনরাপিা পবরকল্পনা
চুামেলমরর প্রবিিান A-418 যেৌন অপরািীর উপবস্থবত অিবহতকরণ
চুামেলমরর প্রবিিান A-420 তেবহক শাবস্ত।



চুামেলমরর প্রবিিান A-421 যেৌবখক েুিুক িহার
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চুামেলমরর প্রবিিান A-432 তোবশ ও জব্দকরণ
চুামেলমরর প্রবিিান A-443 বশক্ষাথী শৃঙ্খলা প্রবিয়া
চুামেলমরর প্রবিিান A-450 অননবিক িেবল প্রবিয়া
চুামেলমরর প্রবিিান A-750 বশশু বনেকাতন
চুামেলমরর প্রবিিান A-755 আত্মহতুা প্রবতমরাি/হস্তমক্ষপ
চুামেলমরর প্রবিিান A-830 যিআইবন তিষেু/হয়রাবনর বিরুমদ্ধ অিুন্তরীণ অবিমোগ োময়র
চুামেলমরর প্রবিিান A-831 সতীথক যেৌন হয়রাবন
চুামেলমরর প্রবিিান A-832 বশক্ষাথীর-প্রবত-বশক্ষাথীর পক্ষপাতেূলক হয়রাবন, িীবত-প্রেশকন, এিং/অথিা িুবলইং
বপতাোতার অবিকার এিং োয়িদ্ধতার বিল

বিবডং-স্তমর স্কুল সুরক্ষা পবরকল্পনা
চুামেলমরর প্রবিিান A-414 অনুোয়ী, প্রমতুকটি স্কুল অিশুই বিবডং-স্তমর স্কুল যসেটি পবরকল্পনা ততবরর লমক্ষু স্কুল-বিবিক একটি সুরক্ষা টিে প্রবতষ্ঠা করমি।
পবরকল্পনায়, অনুানু বিষয় োড়াও, িবণকত আমে স্কুল বিবডংময়র প্রমিশ পথ এিং েশকনাথী বনয়ন্ত্রণ প্রবিয়া; স্কুল কতক পমক্ষর পেেেকাোর যশ্রবণবিনুাস, বনরাপিার
োবয়মত্ব বনেুবি এিং সেয়সূবচ; প্রমিশ প্রবিয়া; জরুবর পবরবস্থবতমত যোগামোমগর প্রণালী, এর েমিু আমে েথােথ আইন প্রময়াগকারী িুবিমের নাে এিং যোন নম্বর;
এিং সীবেত চলাচল ক্ষেতাসম্পন্ন বশক্ষাথীসহ, সকল বশক্ষাথীর অপসরণ প্রবিয়া। প্ররমতুক পবরকল্পনায় িবণকত আমে বশক্ষাথী এিং স্কুল-কেীমের জনু সি িরমনর
জরুবর অিস্থা যোকমিলায় বিবডংময়র িুিস্থািহণকারী টিমের িূ বেকা এিং প্রবশক্ষণ। প্ররবতটি বিবডং স্তমরর পবরকল্পনায় জরুবর পবরবস্থবতমত িুিস্থা িহমণর বনয়েনীবত প্রবতবষ্ঠত আমে, যেেন ক্ষবতকর িজক উপমচ পড়া, েশকনাথী প্রমিশ, যিাোর হুেবক, পণ-িন্দী অথিা যগালাগুবলর পবরবস্থবত; এসি অিস্থায় অপসারণ, আশ্রয়
প্রোন, অথিা তালা যোলামনার েমতা কী করমত হমি যসসি। বিবডং-স্তমরর পবরকল্পনাসেূহ অিশুই অবেস অি যসেটি অুাড যিিালাপমেন্ট কতৃক ক ততবর যসেটি
পবরকল্পনা যর্েমেমর্র সামথ সেবিত এিং প্রবতিের অিশুই হালনাগােকৃ ত হমি। যটর্ এিু মকশন আইন অনুোয়ী, বিবডং স্তমরর ইোরমজবে পবরকল্পনাসেূহ অিশুই
যগাপনীয় থাকমি এিং যসগুবল প্রকাশ করা হমি না।

গুরত্বু পূণক িক্যমেন্ট
বনমচর েূল িক্যুমেন্টসেূহ বিবডং-স্তমরর স্কুল সুরক্ষা পবরকল্পনার জনু সহায়ক:



চুামেলমরর প্রবিিান A-414
পুামরন্টস গাইি র্ু স্কুল যসেটি
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