School Diversity Advisory Group
December 11, 2017, 3-5PM, Tweed Courthouse
মিটিংয়ের কার্য মিিরণী
1. ভূ মিকা




উদ্বোধনী বক্তৃতো দেদ্বন:
o উরসুলিনো দরলিদ্রজ, লিফ অপোদ্রটিং অলফসোর এবিং লিফ অভ স্টোফ, এনওয়োইলস লিওই
o

িোয়ো উইলি, দ ো-দ্িয়োর অযোন্ড এলিল উটভ দিম্বোর

o

দ োদ্জ

o

দ দ্জি লিউ স্, দ ো-দ্িয়োর অযোন্ড এলিল উটভ দিম্বোর

o

লরিোিড

o

এইলি লসন, এলিল উটভ

যোিদ্িরন, দ ো-দ্িয়োর অযোন্ড এলিল উটভ দিম্বোর
যোদ্িনবোর্ড, এলিল উটভ

লিট দিম্বোর

লিট দিম্বোর

স ি অিংশগ্র ণ োরীর নোি, তোরো দ োন প্রলতষ্ঠোদ্নর সোদ্ে যুক্ত, এবিং দযোর্োদ্যোদ্র্র তেয।

2. উয়েয়যের উপমরমিত্র এিিং স্কু ল ডাইভামসয ট অ্োডভাইজমর গ্রুয়পর দামেত্ব এিিং প্রস্তামিত কাঠায়িার
আয়লািনা


দশয়োর ৃ ত নীলতসিূ
o

অযোিভোইজলর গ্রুপদ্
রদ্ত
প্রেোন

o

দ্ব – দযিন., এই গ্রুপট

ীভোদ্ব “ইক্যযইট”, “িোইভোলসডট”, “ট্র্যোন্সপযোদ্রলন্স”-র সিংজ্ঞো

লনলেড ষ্টভোদ্ব তোর পলরলধ আরও ভোদ্িোভোদ্ব সিংজ্ঞোলয়ত

দ োদ্জ

রদ্ত

দ্ব, এর অন্তভুড ক্ত লিওই আর

ী

রদ্ত পোদ্র এবিং স্বল্প-দ্িয়োলে বনোি েীর্ড-দ্িয়োলে সিয়দ্রখোট দ িন

অযোিভোইজলর গ্রুপ
o

শনোক্ত ৃ ত প্রধোন শব্দোবলির এ ট সোধোরণ সিংজ্ঞো ততলর

দ্র।

বোস্তবোয়ন


িূি নীলতসিূদ্

োঠোদ্িো

যোিদ্িরন: দ ো-দ্িয়োর ল দ্শদ্ব আিোদ্ের

এই দেলবদ্ির প্রদ্তয দ্
িুযলনট দিম্বোরদ্ের
(দ্যিন বযবসোলয়

ল ছু িতোিত লেদ্ত
োছ দেদ্

োজ আদ্িোিনো পলরিোিনো

রো। এট উন্মুক্ত।

দ্ব। অযোিভোইজলর গ্রুপ ল দ্শদ্ব, আিোদ্ের

িতোিত জোনো। আিরো অনয সিেড র্ণদ্

দনতৃ ত্বদ্ ) এবিং ওইসব সিেড দ্েরদ্

যোদ্ের প্রলতলনলধত্ব

সিংলিষ্ট

োজ

রদ্বো

দ্র প্রলতট

অযোিভোইজলর গ্রুদ্পর সেসয
o

আিরো যলে সুপোলরদ্শর জনয 2018 সোদ্ির দশষ নোর্োে অদ্পক্ষো
রদ্ত
প্রোেলি

o

িপদ্ক্ষ 2019

লর, তো দ্ি তো বোস্তবোয়ন

দ্য় যোদ্ব। বোস্তবোয়দ্নর এ ট সম্ভোবয পরীক্ষোর জনয িধয- 2018-দ্ত

সুপোলরশ প্রেোদ্নর আগ্র

পূণড গ্রুপ দযভোদ্ব অগ্রসর

রদ্য়দ্ছ?

দ্ে, তোদ্ত এট দবোঝো

ঠিন

ীভোদ্ব নীলতগুলি আিোদ্ের সিেড দ্ের

প্রদ্তযদ্ র উপর অলভর্োত দফিদ্ব
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লিন্তো-ভোবনোর আেোন-প্রেোন সবডোলধ

o

ইসুয-লভলি

রদ্ত এবিং তোর র্োেলত এড়োদ্ত, প্রলতট সোব- লিটদ্

সোব- লিট ল দ্শদ্ব আিোেো নো দেদ্

গ্রুদ্পর প্রলতলনলধত্ব

রদ্ত

দ্ব এবিং স ি লবষয় লবদ্বিনো

লভলি ল দ্শদ্ব, প্রলতট সোবগ্রুপ র্ঠিত

o

লবলভন্ন-জনদ্র্োলষ্ঠর বৃ ির অযোিভোইজলর

অযোিদ্ভোদ্ ে, এ জন র্দ্বষ

রদ্ত

দ্ব

দ্ব নূযনতম্ এ জন লশক্ষোেী, লপতোিোতো, এ জন

এবিং এ জন লিওই প্রলতলনলধ লনদ্য়।

3. মসটর বিমিত্রেপূণয পমরকল্পনার পর্য ায়লািনা


উদ্েশয দযিনট প্রোেলি ভোদ্ব লিলখত দসট শুধু উপস্থোপনোয় বিুন। স্কুি তবলিদ্যযর লভতদ্র অনয লবষয়
রদ্য়দ্ছ যো আিরো পলরিোপ



রদ্ত িোইদ্বো

লিওই স ি লবষয় এবিং লরদ্সোদ্সডর এ ট দশয়োর ৃ ত ড্রোইভ যো গ্রুদ্পর জনয প্রোসলি , এর িদ্ধয আদ্ছ
অলধ তর লবস্তোলরত িযোেো। এই সোইে দেদ্
বোইদ্রর



দ্য়দ্ছ দসগুলি সিংগ্র

তোদ্ের বোড়লত প্রোসলি

ল ছু লবেযিোন লরদ্সোসড রদ্য়দ্ছ যো অযোিভোইজলর গ্রুপ দিম্বোরর্ণ
দ োন এ

তৃড

তৃড

লরদ্সোসড দশয়োর
রদ্ত

সিদ্য় লিদ্য রোজনীলত প্রদ্বশ

দ্ব

ততলর, এর অন্তভুড ক্ত

ততলর পোাঁিট “Rs” যো সোব- লিটর আদ্িোিনোর জনয স োয়

সিংলিষ্টতোর পলর ল্পনোর প্রদ্য়োজন

দ্ত পোদ্র

রদ্ব। লনলেড ষ্ট ফিোফি লনলবডদ্শদ্ষ আিোদ্ের এ ট জনসোধোরদ্ণর

দ্ব। লিন্তো-ভোবনো আেোন-প্রেোদ্নর পর, বোস্তবোয়ন এবিং বোস্তবোয়ন

বযবস্থোপনোর এ ট পলর ল্পনো আিোদ্ের প্রদ্য়োজন


দয র্দ্বষণো এবিং

দ্ব এবিং এই গ্রুদ্পর সোদ্ে যোরো পলরেশডদ্ন আসদ্ব তোদ্ের নোিও দশয়োর

ইলিদ্গ্রেএনওয়োইলস


তৃড

রদ্ত পোরদ্বন

িোয়ো উইলি। পরবতী পেদ্ক্ষপ ল দ্শদ্ব, এখোন োর প্রদ্তয দ্
রদ্ত



োজ

অযোিভোইজলর গ্রুপ সেসযর্ণ

দ্ব।

এই রুদ্ি এবিং আিোদ্ের স্কুদ্ি ল ছু পক্ষপোলতত্ব রদ্য়দ্ছ। অজোনো পক্ষপোলতত্ব যো সুপোলরদ্শর লপছদ্ন
দ্র দসগুলি সম্পদ্ ড িোনুষদ্
তবষিয লনদ্য় আদ্িোিনো



প্রলতট



যো দেদ্

আিোদ্ের সদ্িতন

রদ্ত

িুযলনটর জনতদ্ের লেদ্

রদ্ত

দ্ব।

ীভোদ্ব সিোদ্বশ

রদ্ত

দ্ব,

োজ

ীভোদ্ব বণড

দ্ব দসসব লনদ্য় িোনুষ বদ্ে েোদ্ ।
দখয়োি রোখো গুরুত্বপূণড, শুধু স্কুদ্ির লেদ্

দবোঝো যোদ্ব দয, এই গ্রুপ স্কুি পলরদ্বদ্শর

যোবত পলরলিত, এবিং আিরো অনয গ্রুপগুলি

োদ্জ

িডশীি গ্রুপ দেদ্

নয়।

গ্র ণ

ীভোদ্ব দখোাঁজ দনবোর

রু , যো েুই বছর

েো লবদ্বিনোয় লনদ্ত পোলর

4. স্কু ল ডাইভামসয ট অ্োডভাইজমর গ্রুয়পর জনে সম্ভািে অ্মভমনয়িযর্ুক্ত মিষয়ে আয়লািনা


েোউন



দিয়র এবিং িযোদ্ন্সিরদ্

ি লিটিংদ্য়র জনয

োঠোদ্িোর্ত প্রলিয়োয় আগ্র ী

আিোদ্ের সুপোলরদ্শর বোস্তবোয়ন লবষদ্য় প্রলতশ্রুলত লেদ্ত

দ্ব; আিোদ্ের রোজননলত

উপলস্থলত প্রদ্য়োজন।


আিোদ্ের প্রশোসদ্নর সলিলিত স োয়তোর প্রদ্য়োজন এবিং তোরপর স্কুি দনতৃ দ্ত্বর



দ দ্জি লিউ স্: আিরো বণড-নবষদ্িযর সিোধোন
ল দ্শদ্ব

োজ



দ ো-দ্িয়োর

রোর অনুদ্রোধ জোলনদ্য়দ্ছন, আলি বুদ্ঝলছ দিয়র এবিং িযোদ্ন্সির দবোদ্ঝন আিরো দ োেোয়

আলছ। আিোদ্ের লশক্ষোেীর
আিোদ্েরদ্

রদ্ত পোরদ্বো নো। যখন দিয়র আিোদ্

লসদ্ধোন্ত লনদ্ত

োজ দেখো প্রদ্য়োজন; আলি আপনোর স ি
দ্ব আিরো

স্বী ৃ লত জোনোলে দয, আিরো এদ্

োজ গ্র ণ

রদ্ত িোই।

ীভোদ্ব সব লবষয় লনয়ন্ত্রদ্ণ রোখদ্বো

অপদ্রর বযোপোদ্র ধোরণো

রদ্বো, এবিং এই

োজ 2018-দ্ত দশষ

দ্ব

নো।
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িোয়ো উইলি: আিোদ্ের এ ট সুন্দর সুদ্যোর্ রদ্য়দ্ছ, ল ন্তু দসট এদ্ বোদ্র ত্রুট ীন নয়। দসই পূণড
ত্রুট ীনতো দযন আিোদ্ের সুন্দর ধোরণোগুলির শত্রু

দ্য় নো েোাঁড়োয়। র্োেলত ীন গ্রুপ িোদ্ন এই দয প্রলতট

গ্রুপ প্রদ্তয ট লবষয় সোিোি লেদ্ে যো আিরো শনোক্ত


সোব- লিটগুলি দযসব বোড়লত লবষয় লবদ্বিনো
o

লরদ্সোসড বরোে

o

িূিযোয়ন

o

আিরো ল

এ ট র্দ্বষণোর

লিশন

বতড িোন শৃঙ্খিো লবলধর পযডোদ্িোিনো

o

প্রলতলনলধত্বিূি

রো।

লশক্ষোেীর সবডোলধ

অলভজ্ঞতো বনোি

রো যোয়?

িড শলক্ত

িীদ্ের িোনলস তো
স ি লশক্ষোেীর অযো োদ্িলি



িোয়ো উইলি: আসুন দযোর্



সিলত জোনোলে প্রোেলি

দ্িডর সদ্বডোচ্চ স্তদ্র দপ ছ
াঁ োর সুদ্যোর্ েো দ্ত

লর দশয়োর ৃ ত নীলত ল দ্শদ্ব “সিতো ততলর
অলভলনদ্বদ্শর লবষয় সিংদ্শোধন

উিরেোদ্নর পোঠযিি এবিং আন্তলর
পোঠযিি এবিং লশক্ষোেোন লবষয়


রদ্ত পোলর যো দেদ্

লবিোর

o

o

রদ্ব:

রো, লবলভন্ন লবষদ্য়র পলরিোদ্পর িোধযদ্ি ক্ষিতোর িূিযোয়ন

নূযনতি তবলিযযপূণড স্কুিসিূ দ্

o

রদ্বো

রুন”

রদ্ত যো শনোক্ত

পলরদ্বশ” ল দ্শদ্ব দসটদ্

দ্ব

পলরবতড ন

দ্য়দ্ছ “সোিংস্কৃলত ভোদ্ব
দ্র “সোিংস্কৃলত ভোদ্ব উিরেোদ্নর

পোঠ এবিং স্কুি সিংস্কৃলতদ্ত”

অনয লবদ্বিয লবষয়সিূ :
o

স্কুি

িুযলনটদ্

লবলডিংদ্য়
o

পলরবতড দ্ন

ী

রদ্ত

দ্ব দসসম্পদ্ ড দ্রুত লসদ্ধোন্ত গ্র দ্ণর।

যোম্পোদ্স, স্কুি

ী র্েদ্ছ?

লশক্ষোেীরো এদ্

অপদ্রর

ভলি। তবলিযযপূণড ক্লোসরুদ্ি

োছ দেদ্

লশখু

দসটদ্

আিরো

ীভোদ্ব বণডনো

লর তোর উন্নত

ীসব উপ োর দসট লপতোিোতোদ্ের দবোঝোর প্রদ্য়োজন দনই।

o

অলভবোসী লশক্ষোেীদ্ের উপর অলভর্োত লবদ্বিনো

o

নতু ন লশক্ষ

রো

োদ্জ দযোর্েোন সম্পদ্ ড এবিং লবলভন্ন প্রলতষ্ঠোদ্নর সোদ্ে পোেডনোরলশপ

রোর

েো

ভোবো দযিন টি ফর আদ্িলর , েযো লনউ টিোর দপ্রোদ্জক্ট, টলিিং দফদ্িোজ, এবিং সিতোর উপর
তোরো দয

োজ

দ্র। নতু ন লশক্ষ র্ণ দয প্রলশক্ষণ িোভ

দ্র তোর পলরবতড ন

5. পরিতী ধাপসিূহ


আিরো বযবস্থপনোদ্যোর্য ল ছু সিংখয

োযড র

লিটর প্রস্তোব

রদ্বো এবিং দিম্বোরলশদ্পর প্রস্তোবও

এবিং আদ্িোিনোর জনয প্রলতট গ্রুদ্পর দক্ষদ্য গুরুত্বপূণড লবষয়গুলির সোর-সিংদ্ক্ষপ


আিোদ্েরদ্

েোউন

ি সম্পদ্ ড ভোবো শুরু এবিং েোউন

দ্ির পলর ল্পনোও

রদ্ত

রদ্বো,

রদ্বো।
দ্ব।
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