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শৃ ঙ্খলা বিবির পবরির্তনগুবলর উপবরবিত্র
K-5 এিং 6-12 গ্রেডের জনয
সকল বশক্ষার্তী এিং কর্তীডের জনয আর্াডের স্কুলগুবলডর্ যাডর্ সু রবক্ষর্, বনরাপে, এিং সহায়ক বশক্ষণ পবরডিশ িজায় র্াডক গ্রস
বিষয়বি বনবির্ করডর্ NYC বেপািতডর্ন্ট অভ এেুডকশন (NYCDOE) প্রবর্শ্রুবর্িদ্ধ। স্কুল কবর্উবনবির সকল সেসয – বশক্ষক,
বশক্ষার্তী, প্রশাসক, বপর্ার্ার্া, কাউডেলর, গ্রসাশযাল ওয়াকতার, সু রক্ষা কর্তী, সম্পবকতর্ পবরডষিা প্রোনকারী, কযাডেডিবরয়া,
কাডটাবেয়াল, এিং িাস কর্তীগডণর – এডক অপরডক পারস্পবরক র্যতাোর সাডর্ আিার-আিরণ করার একবি গ্রযৌর্ োবয়ত্ব রডয়ডে।
এই েকুযডর্ন্টবির লক্ষয K-5 এিং 6-12 গ্রেডের বশক্ষার্তীডের শৃ ঙ্খলা বিবিসর্ূ ডহ প্রস্তাবির্ পবরির্তডনর একবি উপবরবিত্র প্রোন
করা। এই পবরির্তনগুবলর র্ডিয আডে অিযাহর্ র্র্ার্ডর্র প্রবর্েলন যা NYCDOE 2018-19 স্কুল িেডর গ্রপডয়ডে। এই সার্াডর,
NYCDOE প্রস্তাবির্ পবরির্তডনর উপর িাড়বর্ র্র্ার্র্ সংেডহ বশক্ষার্তী, কর্তী, এিং কবর্উবনবি সেসযডের সংবিষ্ট রাখা অিযাহর্
রাখডি। আরও বিস্তাবরর্ প্রস্তাবির্ সম্পােনা আগার্ী সপ্তাহগুবলডর্ গ্রপাট করা হডি।
NYCDOE সু রবক্ষর্ এিং সহায়ক স্কুল কবর্উবনবির উপর গ্রজার গ্রেয়, কারণ যখন সাসডপনশডনর উপর বনভতর না কডর বশক্ষার্তীডের
ক্লাসরুডর্ রাবখ, র্খন র্ারা অযাকাডেবর্কভাডি অবিক সেল হয়। ির্তর্ান শৃ ঙ্খলা বিবিডর্, একজন সু পাবরনডিনডেডন্টর
সাসডপনশডনর েডল গ্রকান K-5 গ্রেডের বশক্ষার্তীডক র্ার স্কুল গ্রর্ডক এক িের পযতন্ত সর্ডয়র জনয অপসাবরর্ কডর অনয একবি
বিকল্প প্রবর্ষ্ঠাডনর সাইডি অর্িা 6-12 গ্রেডের বশক্ষার্তীডক বিকল্প বশক্ষণ গ্রসন্টাডর (অল্টাডনতবিভ লাবনতং গ্রসন্টার ALC) হডর্ পাডর, যা
বনভতর কডর বশক্ষার্তীর িয়স এিং আিরডণর িরডনর উপর। 2017-18 স্কুল িেডর, সু পাবরনডিনডেডন্টর সাসডপনশডনর গড় সর্য়
বেডলা 18.7 স্কুল বেিস। র্র্াবপ, গডিষণা গ্রর্ডক গ্রেখা যায় না গ্রয, সাসডপনশডনর েীর্তর্ার েডল আিরডণ পরির্তীডর্ ইবর্িািক
পবরির্তডনর গ্রকান গ্রজাড়াডলা সম্পকত আডে। যখন বিকল্প বশক্ষা প্রবর্ষ্ঠাডনর সাইি এিং ALC-সর্ূ হ একবি পূ ণত অযাকাডেবর্ক
গ্রপ্রাোডর্র সর্য়সূ বি প্রোন কডর, র্খন বশক্ষাবনডেতশনা অিযাহর্ রাখায় এক িরডনর িযার্ার্ র্ডি গ্রকননা বশক্ষার্তীডেরডক র্াডের
বনয়বর্র্ স্কুল গ্রর্ডক বভন্ন একবি স্থাডন গ্রযাগোন আিবশযক হয়। এই পবরির্তনগুবল অর্পর বশক্ষার্তীডের র্াডের ক্লাসরুডর্ রাখার
উপর গুরুত্ব আডরাপ করডি এিং সাসডপনশডনর কারডণ িযার্ার্পূ ণত বশক্ষার অিস্থা বনরসন করডি।
এই পবরির্তডনর র্িয বেডয় বশক্ষকগণ এিং স্কুল কবর্উবনবিসর্ূ হ সহায়র্া লাভ করডি। NYCDOE নযাশনাল ইউবনভাবসতবি
বসডটডর্র সযানডোেত হারর্বন গ্রপ্রাোডর্র সাডর্ অংশীোরডত্ব সকল এবলডর্ন্টাবর স্কুলডক সার্াবজক-র্ানবসক বশক্ষডণ (ডসাশযালইডর্াশনাল লাবনতং - SEL) পাঠ্যক্রডর্ প্রডিশাবিকার গ্রেয়। এোড়া, আর্রা বশক্ষার্তীডেরডক র্াডের আডিগ, দ্বন্দ্ব গ্রর্াকাডিলা, এিং
সম্পকত গ্রর্রার্ডর্র নার্ সরািরাডহ প্রডয়াজনীয় বিবভন্ন উপকরণ বেডয় সকল বর্েল্ এিং হাই স্কুডল িাডপ িাডপ গ্ররডটাডরবিভ
জাবটস (RJ) অনু শীলনীসর্ূ হ িালু করডিা। বশক্ষক এিং স্কুল গ্রনর্ৃত্ব এবি বনবির্ করডর্ প্রিুর সহায়র্া পাডি যাডর্ শৃ ঙ্খলাজবনর্
গ্রযসি িযিস্থা েহণ করা হয় গ্রসগুবল গ্রযন বশক্ষার্তী আিরণ গ্রর্াকাডিলায় এর্িা নযায় এিং সার্ঞ্জসযপূ ণত হয় যা বশক্ষার্তীডক র্ার ভুল
গ্রর্ডক বশক্ষা লাডভ সক্ষর্ কডর এিং র্ার কাডজর জনয র্াডক োয়িদ্ধ রাডখ।

1
T&I-28971 Proposed Discipline Code Changes (Bengali/Bangla)

প্রস্তাবির্ পবরির্তডনর সারাংশ
প্রস্তাবির্ পবরির্তনসর্ূ হ হডি:

1. শৃ ঙ্খলাজবনর্ িযিস্থা েহণ, সহায়র্া, এিং হস্তডক্ষডপর জনয আরও বিকল্প প্রোন কডর।
গ্ররডটাডরবিভ প্রযাকবিডসর একবি িরন বহডসডি বর-এবিডক অন্তভুতক্ত কডর। বর-এবি সাডকতল একবি প্রবক্রয়া যা
স্কুল কবর্উবনবিডর্ বেডর আসা বশক্ষার্তীডক প্রাবর্ষ্ঠাবনকভাডি আর্ন্ত্রণ করা এিং একবি সহায়ক বসডটর্
প্রবর্ষ্ঠার জনয বেজাইন করা হডয়ডে।
b. ইবিবেবভজুযয়ালাইজড্ সাডপািত প্ল্যান (ISP) গ্রযাগ কডর, যা একবি হস্তডক্ষপ িযিস্থা – গ্রযবি অসোিারডণর
িযিহার করা গ্রযডর্ পাডর, এর র্ডিয আডে িু বলইং, হয়রাবন, এিং ভীবর্ প্রেশতন।
c. বকেু বিিুযর্ আিরডণর বিবির জনয কর্ গুরুর্র শৃ ঙ্খলাজবনর্ িযিস্থা েহডণর পবরবি সম্প্রসাবরর্ কডর।
a.

2. সাসডপনশডনর কারডণ অযাকাডেবর্ক বশক্ষাবনডেতশনায় িযার্ার্ কর্াডনা। সু পাবরনডিনডেডন্টর সাসডপনশডনর েলশ্রুবর্ডর্
েীর্ত সর্ডয়র জনয বশক্ষার্তীডেরডক র্াডের স্কুল গ্রর্ডক অপসারণ অর্িা বপ্রবেপযাডলর সাসডপনশনসর্ূ হ র্াডের বশক্ষায়
িযার্ার্ সৃ বষ্ট কডর।
শৃ ঙ্খলা বিবির জনয আিবশযক শৃ ঙ্খলাজবনর্ িযিস্থা েহণ যাডর্ প্রবর্েবলর্ হয় স্কুলসর্ূ ডহর িাবহো, আিরণগর্ প্রর্যাশার
জনয বশক্ষার্তীডেরডক োয়িদ্ধ রাখা, বশক্ষাবনডেতশনায় িযার্ার্ কর্াডনা, এিং সু রবক্ষর্ পবরডিশ িজায় রাখডর্ স্কুল কর্তীডের
সহায়র্া প্রোন। অর্এি, একজন সু পাবরনডিনডেডন্টর সাসডপনশন 20 স্কুল বেিডসর অবিক হডি না, এর িযবর্ক্রর্ ঐসি
গ্রক্ষডত্র গ্রযখাডন গুরুর্র অর্িা সবহংস র্িনা সংবিষ্ট, অর্িা ঐসি র্িনা গ্রযগুবলডর্ আইডন আিবশযকর্া রডয়ডে।
সম্প্রসাবরর্ সাসডপনশন নযায়ভাডি গ্রেয়া হডয়ডে গ্রসবিষয়বি বনবির্ করডর্, 20 স্কুল বেিডসর অবিক গ্রযডকান
সাসডপনশডনর জনয বসবনয়র এবিবকউবিভ বেডরক্টর অভ েযা অবেস অভ গ্রসেবি অযাি ইয়ু র্ গ্রেডভলাপডর্ন্ট অর্িা
িযাডেলডরর োবয়ত্বপ্রাপ্ত অনয িযবক্তর অনু ডর্ােন আিবশযক।

3. শৃ ঙ্খলা বিবির সাডর্ NYCDOE-র নীবর্র সর্ন্বয় সািন কডর। বশক্ষার্তীডেরডক র্াডের ললবিক পবরিডয়র সাডর্ র্ানানসই
রাডখ এর্ন নার্ ও গ্রপ্রানাউন দ্বারা পবরবির্ হিার অবিকার এিং র্াডের ললবিক পবরিয় অনু যায়ী িার্রুর্ ও লকার রুর্
িযিহার অন্তভুক্ত
ত করডর্ বিল অভ টুডেন্ট রাইিস্ অযাি গ্ররসপনবসবিবলবিজ সংডশািন কডর।
4. িু বলইংডয়র র্র্য হালনাগাে কডর।
a. বিবি স্পষ্ট করডি গ্রয, িু বলইং গ্রিাঝায় এর্নবি প্রবর্ষ্ঠা করডর্ একই আিরণ িার িার করার প্রডয়াজন গ্রনই।
b. বপর্ার্ার্াগণ এিং বশক্ষার্তীরা কীভাডি িু বলইং আিরণ বরডপািত করডর্ পাডর গ্রসসম্পবকতর্ িাড়বর্ র্র্য অন্তভুতক্ত
কডর।

5. অনয গুরুত্বপূ ণত পবরির্তনগুবল আডন।
সু রবক্ষর্ এিং সহায়ক স্কুডলর জনয গ্রযডহর্ু বশক্ষার্তীর র্যতাো, শ্রদ্ধাডিাি, এিং োয়িদ্ধর্া অবিডেেয অংশ র্াই:
a. পূ ণত বশশুর িাবহো পূ রডণর লক্ষয অন্তভুতক্ত করডর্ উডেশয বিিৃ বর্ সংডশািন কডর।
b. শৃ ঙ্খলা বিবির গ্রশষ অিস্থান গ্রর্ডক বিল অভ টুডেন্ট রাইিস্ অযাি গ্ররসপনবসবিবলবিজডক সবরডয় এর আডগর
গ্রসকশডন র্ার ির্তর্ান অিস্থাডন আডন।
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