ডিগনিটি ফর অল স্টুডেন্টস অ্যাক্ট কী?
ডিগনিটি ফর অল স্টুডেন্টস অ্যাক্ট (DASA) সব শিক্ষার্থীদের রক্ষা করে জাতি, ধর্ম, জাতীয় উত্স, গোষ্ঠী এবং
যৌন পছন্দ আধারিত বৈষম্য, হয়রানি, এবং উত্পীড়ন থেকে। এতে অন্তর্ভু্ক্ত আছে অনলাইন এবং সরাসরি হয়রানি।

উত্পীড়ন বা হয়রানি দেখতে কিরকম হয়?
উত্পীড়ন অনেক রকমের হতে পারে, যেমন:







শারীরিক অত্যাচার
o আঘাত করা বা ঠেলে ফেলে দেওয়া
মৌখিক গঞ্জনা
o খেপানো, অপমানজনক নাম ধরে ডাকা অথবা
অশ্লীল ঠাট্টা-তামাশা করা
সামাজিকভাবে আলাদা করে রাখা
o ছাত্র-ছাত্রীদের বাইরে রাখা অথবা তাদের
আলাদা করে দেওয়া
লিখিত হয়রানি
o গ্রাফিটি, আঁকা, লেখা অথবা ছবি
o টেক্সট, ইমেল অথবা অন্যান্য সোশাল মিডিয়া

কীভাবে আমি জানতে পারব যে আমার
বাচ্চাকে উত্পীড়ন বা হয়রান করা হচ্ছে?
কিছু শিশুরা তাদের উত্পীড়নের কথা প্রাপ্তবয়স্কদের জানায় না।
যেসব ইঙ্গিত দেখে বুঝতে পারবেন যে আপনার শিশুকে উত্পীড়ন করা
হচ্ছে তা হল:
 আচরণে পরিবর্তন
 আঘাত, চিহ্ন বা কালশিটে পড়ে যাওয়া
 জিনিসপত্র হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যাওয়া
 মাথাব্যথা বা পেট ব্যথা হওয়া
 ঘুমোতে সমস্যা হওয়া
 স্কুলের গ্রেড কমা অথবা স্কুল সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে
যাওয়া
 অসুস্থ হওয়া অথবা স্কুল এড়িয়ে চলা
এটি মনে রাখা গুরুতব
্ পূরণ
্ যে, প্রত্যেক শিশু উত্পীড়নে আলাদা
প্রতিক্রিয়া দেখায়।

আমার স্কুলের কী করা উচিত?
আপনার স্কুলের নীতি ও পদ্ধতি থাকা উচিত যাত শিক্ষার্তিদের রক্ষা করা যায় উত্পীড়ন ও হয়রানি থেকে। সব কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়েছে যাতে তারা সম্ভাব্য বৈষম্য ও হয়রানি চিহ্নিত করতে পারেন ও তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।
শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারী শিক্ষাক্রম এবং আচরণ বিধি ছাড়াও আপনাদের স্কুলে একজন DASA কো-অর্ডিনেটর থাকতে হবে যিনি ঘটনা
ম্পর্কে ডিস্ট্রিক্টের তদন্তের তত্ত্বাবধান করতে পারবেন, এবং তার সঙ্গে সে ঘটনা নথিবদ্ধ করতে পারবেন।
একটি ঘটনা প্রবেদিত হলে, প্রিন্সিপাল অথবা ক্যাম্পাসের প্রধান হিসাবে কাজ করা ব্যক্তিকে দুই দিনের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আমার যদি মনে হয় যে আমার সন্তানকে উত্পীড়ন বা হয়রান করা হচ্ছে, তাহলে আমি কী করব?
প্রথমত এবং প্রধানত, আপনাকে আপনার স্কল
ু ের কোনো ব্যক্তির সঙ্গ যোগাযোগ করতে হবে যাতে আপনি ঘটনাটি ঘটেছে তার প্রতিবেদন জানাতে পারেন।
সেই ব্যক্তি DASA কোঅর্ডিনেটর, স্কুলের প্রিন্সিপাল, কোনো শিক্ষাক/শিক্ষিকা বা কাউন্সেলর, অথবা অন্য কোনো কর্মী হতে পারেন। যদি উত্পীড়ন বা
হয়রানি আপনার সন্তানের জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতীয় উত্স, গোষ্ঠী অথবা যৌন পছন্দ সংক্রান্ত হয়, আপনি সরাসরি যোগাযোগ রতে পারবেন নিউ ইয়র্ক
স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট -এর সাথে নিচে দেওয়া তিনটি উপায়ের একটি দ্বারা:
1)

আমাদের পেরেন্ট (অভিবাবক) হটলাইনে ফোন করুন 800-469-8224 নম্বরে।

2)

সরাসরি (718) 722-2445 নম্বরে ফোন করে নিউ ইয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে জানান।

3)

নাম না জানিয়ে ঘটনাটি লিখে জানান nysparenthotline@nyu.edu ঠিকানায়।

যদি আপনি ঘটনাটি রিপোর্ট করে থাকেন এবং সেই আচরণ চলতেই থাকে, তবে আপনাকে একটি ফলো-আপ রিপোর্ট ফাইল করতে হবে যাতে নিশ্চিত করা যায়
যে, DASA কোঅর্ডিনেটর পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং আপনি নিউ ইয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট -এ সংশ্লিষ্ট অফিসগুলিকে জানান (718)
722-2445 অথবা (518) 486-6090 নম্বরে ফোন করে , যদি আপনার মনে হয় যে আপনার সন্তান নিরাপদে নেই।

