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িবষয়:

সা�িতক আিভবাসন-সং�া� পদে�েপর পিরে�ি�েত �ু েল হয়রািন, সহপাঠীেদর �ারা অতয্াচার (বুিলং) এবং
ৈবষেময্র িবরুে� লড়াই করা িবষেয় লভয্ িনেদর্ িশকা ও সহায়তাগুিল

সা�িতক স�াহগুিলেত, সংবাদ মাধয্েম �ু েল সহপাঠী �ারা অতয্াচার (বুিলং), ৈবষময্ এবং হয়রািনর খবর উেঠ এেসেছ।
এছাড়াও স�িত েফেডরাল বা েক�ীয় আমলারা অিভবাসন সং�া� পদে�প �হণ কেরেছন, যা েদশজুেড় ভয় ও আতে�র পিরেবশ সৃি�
কেরেছ। িনউ ইয়কর্ ে�ট এডু েকশন িডপাটর্ েম� (“NYSED” বা “িডপাটর্ েম�”) আমােদর ছা�-ছা�ীরা েয �ু েলর পিরেবেশ পড়াশুেনা
করেত আেস, েসই পিরেবেশর িব�সৃি�কারী েয েকােনা পদে�েপর কড়াভােব েমাকািবলা কের থােক। িনউ ইয়কর্ রােজয্, অয্াডেভােকট,
বাবা-মা, এবং �ু েলর কম� িডপাটর্ েম�েক অনুেরাধ জািনেয়েছ েয বতর্ মােন জারী থাকা িনেদর্ িশকা ও িরেসাসর্গিু লেক স�সারণ করেত
যােত হয়রািন, সহপাঠী �ারা অতয্াচার (বুিলং) এবং ৈবষেময্র েমাকািবলা করা যায় এবং তা ছাড়াও �েচ�া বাড়ােত পারা যায় যােত
�ু েল ইিতবাচক পিরেবশ রাখা যায় িডগিনিট ফর অল �ু েড�স অয্া� (সকল ছাে�র মযর্াদা আইন) (“DASA” অথবা “িডগিনিট
অয্া�”) েমাতােবক।
িনউ ইয়কর্ রােজয্র িডগিনিট অয্া� �া�র কের আইেন পিরণত হয় 2012 সােল যােত �ু েলর েচৗহি�র মেধয্, একিট �ু ল
বােস এবং/অথবা �ু েলর অনু�ােনর মেধয্ ছা�-ছা�ীেদর িনরাপদ এবং সহায়তপূণর্ পিরেবশ েদওয়া যায় যা ৈবষয্ময্, হয়রািন, সহপাঠীেদর
�ার অতয্াচার (বুিলং) মু� এবং এিট সংেশািধত হেয়িছল 2013 সােল সাইবার-বুিলংেক অ�ভুর্ � করেত। 1 এই আইন বেল েয DASA
স�েকর্ ছা�-ছা�ী, বাবা-মােয়র ভূ িমকায় বয্ি�রা এবং কম�েদর তথয্ �দান করেত এবং নীিত ও প�িত ৈতির করেত যােত একিট
িনরাপদ �ু েলর পিরেবশ গেড় েতালা যায়। িবেশষ কের, DASA বেল েয �ু ল িডি��গুিল একিট আচরণিবিধ ৈতির করেব যােত একিট
ছা�/ছা�ীর িবরুে� অনয্ ছা�/ছা�ী বা �ু েলর কম� �ারা হয়রািন, সহপাঠী �ারা অতয্াচার (বুিলং এবং সাইবার বুিলং) এবং ৈবষময্
িনিষ� করা যায়, আর তাছাড়াও সং�ান গেড় তু লেত যােত ৈবষময্ ও হয়রািনর ঘটনায় পদে�প �হণ করা যায় এবং েসগুিলেক
NYSED -র কােছ িরেপাটর্ করা যায়।
0

েযমন িনেচ বণর্না েদওয়া আেছ, NYSED, এবং তার সােথ িনউ ইয়কর্ �েদশ অিফস অফ দয্ অয্াটিনর্ েজনােরল (“OAG”),
িনেদর্ িশকা ও িরেসাসর্ জাির কেরেছ যােত �ু েলর কম�, ছা�-ছা�ী, এবং বাবা-মা -রা হয়রািন, সহপাঠী �ারা অতয্াচার (বুিলং) এবং
ৈবষেময্র ঘটনা জানােত এবং তার �িতকার েপেত সাহাযয্ েপেত পােরন। NYSED এবং OAG �ারা আগ� 2016 -েত জারী করা
একিট েযৗথ িনেদর্ িশকা নিথেত অ�ভু � আেছ একিট নমুনা ফমর্, যার �ারা DASA িরেপাটর্ এবং তদ� করা যায়। 2 এই গুর�ু পূণর্ কােজর
সােথ িডপাটর্ েম� �ু ল ও পিরবারগুিলেক মেন কিরেয় িদেত চায় েয DASA এবং িনরাপদ ও সহায়তাপূণর্ �ু লগুিল সং�া� িনেদর্ িশকা ও
�যুি�গত সহায়তা পাওয়া যােব িডপাটর্ েম� েথেক।
1

DASA স�েকর্ �� আেছ এমন িডি��, বাবা-মা, এবং অিভভাবকেদর NYSED উত্সািহত কের NYSED-র সােথ
েযাগােযাগ করেত, সিঠক তদে�র ে�ােটাকল বা �ম এবং িনরাপদ ও সহায়তাকারী �ু েলর পিরেবশ ৈতির ও র�ণােব�ণ করেত আদশর্
প�িত সং�া� িনেদর্ িশকা ও �যুি�গত সহায়তা েপেত। িডপাটর্ েমে�র সােথ সে� েযাগেযাগ করা যােব এইভােব:
1

িডগিনিট অয্া� সং�া� অিতির� িনেদর্ িশকা ও সহায়তার জনয্ অনু�হ কের েদখুন এই ওেয়বসাইটিট, http://www.p12.nysed.gov/dignityact/

2

এই িনেদর্ িশকািট পাওয়া যােব এখােন http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/SED-AGLttrandGuidance8-31-16.pdf

• অিফস অফ দয্ বাইিল�ুয়াল এডু েকশন অয্া� ওয়া�র্ লয্া�ুেয়েজস (OBEWL) েফােন (718) 722-2445 ন�ের অথবা
ই-েমেল obewl@nysed.gov িঠকানায়, অথবা
• অিফস অফ দয্ �ু েড� সােপাটর্ সািভর্ েসস (SSS) েফােন (518) 486-6090 ন�ের অথবা ই-েমেল
studentsupportservices@nysed.gov িঠকানায়।
এছাড়াও, DASA সং�া� �� যােদর আেছ এমন বয্ি�েদর, যাঁেদর ভাষা সং�া� সাহােযয্র �েয়াজন, তাঁরা েযাগেযাাগ করেত
পারেবন লয্া�ুেযজ িরিজওনাল বাইিল�ুয়াল এডু েকশন িরেসাসর্ েনইওয়াকর্ (RBERN) েপের� হটলাইেনর মাধয্েম, যা আেছ িনউ ইয়কর্
ইউিনভািসর্িটেত (“NYU”):
•
•
•
•
•

অনুস�ান ফমর্ পূরণ
েফান:
ফয্া�:
ই-েমল:
ডােকর িঠকানা:

কের এখােন
(800) 469-8224
(212) 995-4199
nysparenthotline@nyu.edu
NYS ELL Parent Hotline Team
c/o NYS Statewide Language RBERN at NYU MetroCenter
726 Broadway – 5th Floor
New York, NY 10003

বয্ি�রা একিট িডি�ে�র পদে�েপর িবরু� আিপল করেত পারেবন এডু েকশন ল (িশ�া আইন) ধারা §310 েমাতােবক।
এডু েকশন ল ধারা §310 িববৃত কের েয, �ু ল িডি�� িমিটংেয় অথবা �ু ল কতৃর্ পে�র েনওয়া েকােনা িস�াে�র কারেণ যিদ েকােনা
প�রা িনেজেদর অসুিবধাজনক পিরি�িতেত অনুভব কেরন তেব তারা েসই িস�া� পুনিবর্েবচনা করেত আিপল করেত পারেব কিমশনার
অফ এডু েকশেনর কােছ। আিপল নিথভু � করার জনয্ তথয্ পাওয়া যােব ইংেরিজ, �য্ািনশ, আরিব, িচনা (সরিলকৃ ত), বাংলা এবং
হাইতীয় ে�ওেল, এখােন: www.counsel.nysed.gov।
অনু�হ কের মেন রাখেবন েয িডপাটর্ েম� বয্ি�গত �ের িচি�তকরণেযাগয্ ছা�/ছা�ীর তেথয্র সুর�া করেত অ�ীকারব�
এবং তারা এই সম� তথয্ সংর�ণ কের থােকন �েযাজয্ েগাপনীয়তা আইন ও িনয়মিবিধ েমাতােবক, যােত অ�ভুর্ � আেছ েক�ীয়
ফয্ািমিল এডু েকশনাল রাইটস অয্া� �াইেভিস অয্া� (েফেডরাল পািরবািরক িশ�া অিধকার আর েগাপনীয়তা আইন। (“FERPA”)।
িডপাটর্ েম� বাবা-মা, অিভভাবক এবং অনয্ানয্ আ�হী বয্ি�েদর জনয্ DASA সং�া� িরেসাসর্ জারী করেব, যা িনউ ইয়কর্
�েদেশর �ধান দশিট ভাষায় পাওয়া যােব।
এছাড়াও, NYSED িচি�ত কেরেছ িন�িলিথত িরেসাসর্ ও উপায়গুিল যা �ু েলর কম�, ছা�-ছা�ী, বাবা-মা এবং কিমউিনিটেদর
সাহাযয্ করেত পাের। অনু�হ কের এই সহায়তাগুিল বয্বহার করুন েযখােন �েযাজয্ হেব, এবং আমােদর সােথ েযাগদান করুন যােত
সম� িশশুেদর িনরাপ�া ও �া�য্ িনি�ত করা যায় এই উপাদানগুিলেক আপনােদর �ু েলর কিমউিনিটর ল�য্ ও উে�েশয্র সােথ
সাম�সয্পূণর্ কের:
•
•
•
•
•
•

িডি�� সুপারভাইজারেদর NYSED এবং NYS অয্াটিনর্ েজনােরল-এর িচিঠ এবং িনেদর্ িশকা:
http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/SED-AGLttrandGuidance8-31-16.pdf
আমােদর �ু েল সহপাঠীেদর �ারা অতয্াচার (বুিলং), হয়রািন, ভীিত �দশর্ন এবং ৈবষময্:
http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/PreventBullyingInYourSchool_Nov2016.pdf
�ু েলর কম�েদর �িশ�েণ সহায়তা করেত আদশর্ �িশ�ণ সাম�ী:
https://ag.ny.gov/sites/default/files/dasa_training_materials_final_-_8.30.16.pdf
িডগিনিট ফর অল �ু েড� অয্া�, যােত অ�ভুর্ � হেব “�ু েলর �শাসক ও িশ�কেদর জনয্ িরেসাসর্ এবং �িত�িতস��
আচরণ িনেদর্ িশকা” সে� অিতির� িনেদর্ িশকা এবং উপাদানগুিল যােত িনরাপদ ও সহায়ক �ু ল ৈতির করা যায়:
http://www.p12.nysed.gov/dignityact
িনউ ইয়কর্ ে�ট েস�ার ফর �ু ল েসফিট -র �ত িল� িরেসাসর্গিু ল যােত সিহ�ু তার পিরেবশ গেড় েতালা েশখােনা যায় এবং
িশ�ার জনয্ িনরাপদ ও �া�য্কর পিরেবশ িনি�ত করা যায়: http://www.nyscfss.org/#!quick-links/c13iz
�ু েলর এমােজর্ ি� েরসপ� (জরুরীকালীন �িতি�য়া) পিরক�না এবং �ু েলর জনয্ মানিসক �া�য্ িরেসাসর্ সং�া� NYSED
তথয্: http://www.p12.nysed.gov/sss/ssae/schoolsafety/save/

•

িনউ ইয়কর্ ে�ট েস�ার ফর �ু ল েহল্থ -এর সা�িতক মানিসক �া�য্ এবং কাউে�িলং িরেসাসর্ পৃ�া:
https://www.schoolhealthny.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=190&ViewID=7b97f7ed-8e5e4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=108&PageID=126

আমরা আবারও আপনােদর ধনয্বাদ জানাি�, িনউ ইয়কর্ �েদশ জুেড় �িতিদেন আমােদর ছা�-ছা�ী, পিরবার এবং
কিমউিনিটেদর সাহাযয্ করার জনয্। যখন আমরা একসােথ দাঁড়াব, আমরা িনি�ত করেত পারব েয আমােদর ছা�-ছা�ীরা এবং �ু ল
কিমউিনিট িনরাপদ েবাধ কের এবং তােদর �ু েলর পিরেবেশ সহায়তা�া� হেত পাের। সব সমেয়র মেতা, যিদ আপনােদর এই গুর�ু পূণর্
িবষয়গুিলর েকােনািট আেলাচনা করেত হয় অথবা েকােনা দুি��ার কথা জানােত হয়, তেব অনু�হ কের েযাগােযাগ করুন অিফস অফ
দয্ �ু েড� সােপাটর্ সািভর্ েসস-এর সােথ 518-486-6090 ন�ের, অথবা studentsupportservices@nysed.gov ইেমল িঠকানায় অথবা
অিফস অফ দয্ বাইিল�ুয়াল এডু েকশন অয্া� ওয়া�র্ লয্া�ুেয়েজস -এর সােথ 718-722-2445 ন�ের, অথবা obewl@nysed.gov ইেমল
িঠকানায়।

