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মশোর জিয সু্কক্ষলর ইমতব্াচক, সম্মািজিক পমরক্ষব্শ গুরুত্বপণূে 
সকয়লই তায়ের সু্কল স্বাগত জানায়না, িনু্ধত্বপূণণ ও সম্মানজনক স্থান হওোর আকাঙ্ক্ষা কয়র। একয়ে কাজ কয়র ন্সিক্ষার্থীরা, 
ন্সপতামাতাগণ/অন্সিিািকগণ, কমীিৃন্দ ও কন্সমউন্সনটি তায়ের সু্কলয়ক ন্সিক্ষার একটি অসামানয স্থান কয়র তুলয়ত পায়র। ন্সিন্সিপাল এক ইন্সতিাচক 

ন্সিক্ষার পন্সরয়িি িজাে রাখার জনয োেী র্থাকয়িন। ন্সিক্ষার্থীরা এগুন্সল ময়ন ররয়খ সাহায্য করয়ত পায়র: 

• ন্সনরাপে, োন্সেত্বিীল ও িান্ত র্থায়কা 
• সহপাঠী ও িাপ্তিেস্কয়ের িন্সত শ্রদ্ধািীল হও 

• সু্কয়লর য্ািতীে সম্পন্সির িন্সত শ্রদ্ধািীল হও 

• সু্কয়ল ও ক্লায়স সমেময়তা রপ ৌঁয় াও 

• িরাদ্দ করা কাজ ও সরিরাহ সহ ক্লায়সর জনয িস্তুত র্থায়কা 
• তায়ের ন্সিক্ষাে অংিগ্রহণ কয়রা 
• অমান্সেক হও এিং উপয্ুক্ত িাষা িয়োগ কয়রা 
• উপয্ুক্ত রপািাক পয়রা 
• সু্কয়লর ন্সনেমািলী ও তার ন্সিক্ষকয়ের রময়ন চয়লা 
• অনযয়ের ময়িয ন্সিন্নময়তর িন্সত সম্মান রেখাও ও রসগুন্সল স্বীকার কয়রা 
• তারা রকমন রিাি করয়  িা তায়ের কী িয়োজন তা সহােক ও উপয্ুক্ত উপায়ে িকাি কয়রা 
• গ্রহণয়য্াগয উপায়ে মতয়িয়ের ন্সনষ্পন্সি কয়রা 

 

সু্কলব্যাপী ইমতব্াচক আচরক্ষণর সহায়তাসিূহ (SWPBIS) 

ন'টি (9) FHSD সু্কল সু্কল-িযাপী PBIS-রক কান্সঙ্ক্ষত আচরণসমূহ রিখায়নার এিং অন্সতন্সরক্ত িন্সক্ত িোয়নর চান্সহোয্ুক্ত ন্সিক্ষার্থীয়ের সমর্থণন রেওোর এক 

অন্সিমুখ ন্সহয়সয়ি গ্রহণ কয়রয় । য্ািতীে সু্কল রেট-স্তয়র স্বীকৃন্সত রপয়েয় । 

 

চমরত্র মশো 
অয়নক FHSD সু্কয়লর সুিন্সতন্সিত চন্সরে ন্সিক্ষা কায্ণক্রমও রয়েয়  য্া রমিাগত, সামান্সজক ও নীন্সতগত ন্সিকায়ির মািযয়ম তরুণয়ের ময়িয ইন্সতিাচক চন্সরে 

ততন্সরর দ্বারা “ন্সিক্ষার্থীয়ের য্ত্নিীল কন্সমউন্সনটি” ততন্সর করয়ত কাজ কয়র। ন্সিসন্সিয়ক্টর ন্সতনটি (3) সু্কল রয়েয়  য্ারা ন্সময়স ন্সর সু্কল অি 

কযায়রক্টার(Missouri School of Character) আখযা রপয়েয়  এিং েটুি (2) সু্কল রয়েয়  য্ারা নযািনাল সু্কল অি কযায়রক্টার(National School of 

Character) স্বীকৃন্সত রপয়েয় । 

 

মলডার ইি মি 

ন্সিন্সিন্ন FHSD সু্কল রকায়ি'র ন্সলিার ইন ন্সম-রক ন্সিক্ষার্থীয়ের ময়িয রনতৃত্ব ন্সিকন্সিত করার উপাে ন্সহয়সয়ি রিয়  ন্সনয়েয় । 7 হযান্সিটস অি হাইন্সল এয়েন্সক্টি 

পীপল(7 Habits of Highly Effective People) এর ন্সিন্সিয়ত ততন্সর ন্সলিার ইন ন্সম ন্সিক্ষার্থীয়েরয়ক তায়ের 21ি িতাব্দীর অর্থণনীন্সতয়ত উন্নন্সতলাি করার 

জনয িয়োজনীে আত্মন্সিশ্বাস ও েক্ষতাে সন্সিত কয়র। ন্সলিার ইন ন্সম সু্কলগুন্সল সামঞ্জসযপূণণিায়ি উন্নত সু্কল সংসৃ্কন্সত এিং িান্সস্তয়য্াগয সমসযার সান্সিণক 

কমার ন্সরয়পাটণ  কয়র। 

ফ্রান্সিস হাওয়েল সু্কল ন্সিসন্সিয়ক্টর ন্সিক্ষার্থীয়ের আচরণন্সিন্সি ন্সিক্ষার্থীয়ের রসই আচরয়ণর িণণনা রেে য্া অিান্সিত িা ন্সিঘ্নকারী িয়ল ন্সিয়িচনা করা হে। 

এটি একটি পন্সরসয়রর িণালীও িোন কয়র য্া রসই আচরণ ও িান্সস্তমূলক িন্সতন্সক্রো িন্সতয়রাি করয়ত িযিহৃত হয়ত পায়র য্া ন্সিক্ষার্থীরা ন্সিিৃত আচরয়ণ 

জন্সিত হয়ল িয়োগ করা রয্য়ত পায়র। ফ্রান্সিস হাওয়েল সু্কল ন্সিসন্সিক্ট রসই হস্তয়ক্ষপ িণালীসমূহ িয়োয়গও সহােতা কয়র য্া ন্সিক্ষার্থীয়েরয়ক সু্কয়ল সেল 

হওোর জনয পর্থন্সনয়েণি, ন্সনয়েণিনা ও সমর্থণন িোন কয়র। 

 
ভূমিকা 
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ন্সিক্ষার্থীয়ের সয়ে ইন্সতিাচক সম্পকণ  গয়ি রতালা রশ্রণীকয়ক্ষর কায্ণকর িযিস্থাপনার ন্সিন্সি-স্বরূপ। ন্সিক্ষকয়ের রশ্রণীকয়ক্ষ এমন পন্সরয়িি িজাে রাখার 

োন্সেত্ব রয়েয়  য্া ন্সিক্ষার পয়ক্ষ সহােক। কন্সমউন্সনটি গয়ি রতালার িৃিগুন্সলয়ক ন্সিসন্সিয়ক্টর দ্বারা এমন এক য্ত্নিীল কন্সমউন্সনটি গয়ি রতালাে উৎসাহ 

রেওো হে য্া ন্সনয়জর পন্সরচয্ণা ও পয্ণয়িক্ষণ কয়র।   ন্সিক্ষার্থী ও ন্সিক্ষকয়ের ময়িয েঢ়ৃ, ইন্সতিাচক সম্পকণ  র্থাকা রশ্রণীকক্ষগুন্সল ন্সনয়োজক ন্সিক্ষার পন্সরয়িিয়ক 

উন্নীত কয়র।  আমরা ময়ন কন্সর রয্ ন্সিক্ষা রসই ন্সিক্ষা কন্সমউন্সনটির ময়িয সিয়চয়ে িায়লািায়ি হয়ত পায়র রয্খায়ন ন্সিক্ষার্থীরা পরস্পয়রর সয়ে সহয়য্ান্সগতা 
কয়র এিং সমায়জর ও কমণিন্সক্তর জনয তায়ের িস্তুত করার েক্ষতা ন্সিকন্সিত করয়ত পায়র।  রশ্রণীকয়ক্ষ ন্সিঘ্ন ঘটায়না িা রসই ন্সিঘ্নগুন্সলর সমন্বে গ্রহণয়য্াগয 
নে, য্ার ময়িয পয়ি অন্সতন্সরক্ত কর্থা িলা, আসন র য়ি উয়ে য্াওো, ন্সজন্সনসপে র াৌঁিা ুন্সি করা, অনযয়ের ন্সিরক্ত করা, তিেযুন্সতন য্ন্ত্রপান্সতর অিান্সিত 

িযিহার, রনাট আোনিোন এিং/অর্থিা ন্সিক্ষার িন্সক্রোে হস্তয়ক্ষপ করার ময়তা অনযানয কাজ, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে।  ন্সিক্ষার্থীয়ের আচরণন্সিন্সি 

রসই ন্সিক্ষার্থীয়ের জয়নযও িয়য্াজয য্ারা ন্সিসন্সিয়ক্টর িাচুণ োল পন্সরয়িয়ি ন্সিক্ষালাি করয় ।  আচরয়ণর লঙ্ঘনগুন্সল এমনিায়ি সংকন্সলত হয়ি য্া রসই ন্সিক্ষার্থী 
সিরীয়র সু্কয়ল উপন্সস্থত র্থাকয়ল য্া হে তার অনুরূপ। 

 

শামস্তিূলক ব্যব্স্থার িাপগুমল 

 

িার্থন্সমক সমসযা ন্সিক্ষক ন্সিক্ষার্থীর সয়ে পরামিণ কয়রন 

  

চলমান সমসযা ন্সিক্ষক ন্সিক্ষার্থীয়ক সতকণ  কয়রন 

 ন্সিক্ষক ন্সপতার/মাতার/অন্সিিািয়কর(রের) সয়ে রয্াগায়য্াগ করয়ত পায়রন 

  

সতকণ  করার পয়রও সমসযার ন্সনষ্পন্সি না হয়ল ন্সিক্ষক আটক রাখা িরাদ্দ করা রিয়  ন্সনয়ত অর্থিা ন্সিক্ষার্থীর এিং/অর্থিা 
ন্সপতার/মাতার/অন্সিিািয়কর(রের) সয়ে একটি সহয়য্ান্সগতামূলক সমসযা 
সমািায়নর তিেয়কর আয়োজন করয়ত পায়রন। 

  

আটক রাখার িা তিেয়কর পয়রও সমসযার ন্সনষ্পন্সি না হয়ল  ন্সিক্ষক ন্সিক্ষার্থীয়ক ন্সিন্সিপায়লর েপ্তয়র পাোন 

  
 

 

মব্লক্ষের িীমত 

 

ন্সিক্ষার্থী ঘণ্টা িাজার পয়র ক্লায়স এয়ল ন্সিক্ষয়কর/ন্সিন্সিপায়লর দ্বারা আটক রাখা িরাদ্দ করা হে। একটি আটক রাখা গেনকারী ন্সিলয়ের সংখযা িিন স্তয়র 

ন্সনিণান্সরত হয়ি। অয়নকগুন্সল ন্সিলে জমা হওোর পর ন্সিক্ষার্থীরা পরিতী িান্সস্তর জনয একটি ররোরালও রপয়ত পায়র। 

শ্রেণীকক্ষে শঙৃ্খলার মিক্ষদে মশকা 
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ন্সনরাপিা, কৃন্সতত্ব ও িযন্সক্তগত সােয়লযর উপর িয্ুক্ত এক ইন্সতিাচক পন্সরয়িি রচনাে অিোন রাখার জনয ফ্রান্সিস হাওয়েল সু্কল ন্সিসন্সিয়ক্টর নীন্সতমালার 

নকিা করা হয়েয় ।  রকান্সিি-19 অন্সতমারী চলাকালীন ন্সিক্ষার্থীয়ের ও কমীয়ের ন্সনরাপে রাখা ন্সিসন্সিয়ক্টর এই সু্কলিয়ষণর অনযতম সয়িণাচ্চ অগ্রান্সিকার। 

ন্সিক্ষার্থীয়ের কায়  ন্সিসন্সিয়ক্টর রূপয়রখা রেওো য্ািতীে ন্সনরাপিা রিায়টাকল (সামান্সজক েরূত্ব, মাস্ক পরা, সঠিকিায়ি িায়স চিা, ইতযান্সে) রময়ন চলার 

িতযািা করা হে। কমীরা সামান্সজক েরূত্ব ও মাস্ক পরার িতযািা সংক্রান্ত অনুস্মারকগুন্সল িোন করয়িন।  অনুস্মারক ও অনুয়রািগুন্সল িন্সতপালন ক্রমাগত 

িতযাখযায়নর েয়ল সু্কল রর্থয়ক িান্সস্ত রেওো হয়ত পায়র, য্া ন্সিক্ষার্থীটিয়ক ন্সিসন্সিয়ক্টর িাচুণ োল কায্ণক্রয়ম নন্সর্থিুক্ত করা পয্ণন্ত ও তার অন্তিুণ ক্ত হয়ত পায়র।    

 
সুতরাং, আসন্ন পৃিাগুন্সলয়ত রেওো চাটণ গুন্সল ফ্রান্সিস হাওয়েল সু্কল ন্সিসন্সিয়ক্টর ও িান্সস্তর অনুরূপ মাোর দ্বারা সংজ্ঞান্সেত লঙ্ঘয়নর আচরণগুন্সল িেন্সিণত করয়ি। 
 

 পন্সরণায়মর মাো িার্থন্সমক ও মািযন্সমক স্তয়রর ময়িয পন্সরিন্সতণ ত হয়ত পায়র। এটা ময়ন রাখা জরুন্সর রয্ িান্সস্ত রেওোর একমাে উয়দ্দিয হল কান্সঙ্ক্ষত, উপয্ুক্ত 

আচরণ রিখায়না এিং িন্সিষযয়তর অিান্সিত আচরণ িন্সতয়রাি করা। 

 

আসন্ন পৃিাগুন্সলয়ত তান্সলকািুক্ত আচরণগত লঙ্ঘনগুন্সল সকল ন্সিক্ষার্থীর সয়ে িেয়সাপয়য্াগী উপায়ে পয্ণায়লাচনা করা হয়ি। ন্সপতামাতায়ের তায়ের সন্তানয়ের 

সয়ে লঙ্ঘনগুন্সলর পয্ণায়লাচনা করয়ত উৎসাহ রেওো হয়ে। 

 

সু্কল িােয়ণর িাইয়র রয্গুন্সল হে রসগুন্সল সহ সু্কয়লর ভ্রমণ িা অনয রকানও কায্ণকলাপ য্র্থায্র্থিায়ি িরাদ্দ করা সু্কল কমীর কতৃণ য়ত্বর অিীয়ন করা হে। িার্থন্সমক 

িা মািযন্সমক (ন্সমিল ও হাই সু্কল) রয্ ন্সিক্ষার্থীরাই জন্সিত র্থাকুক, ন্সিসন্সিয়ক্টর য্ািতীে নীন্সত ও ন্সিন্সি এইসি কায্ণকলায়পর সমে কায্ণকর র্থাকয়ি। FHSD 

সম্পন্সির িাইয়র ঘটা ন্সেল্ড ন্সিপ ও কায্ণকলাপগুন্সল চলাকালীন ন্সিক্ষার্থীয়ের আচরণন্সিন্সির রয্ লঙ্ঘনগুন্সল ঘটয়ি তার জনয ন্সিক্ষার্থীয়েরই জিািন্সেন্সহ করয়ত 

হয়ি। 

 

সু্কয়লর সয়ে রকানও রয্াগসূে (সংস্রি) র্থাকয়ল অর্থিা ঘটনাটি সু্কয়লর পন্সরয়িয়ির রকায়নারূপ ন্সিঘ্ন ঘটায়ল FHSD কযাম্পায়সর িাইয়র ঘটা ঘটনার জনয সু্কয়লর 

িান্সস্ত িরাদ্দ করয়ত পায়র ও করয়ি। 

 

মশোর্থীক্ষদর আচরণমব্মিক্ষত শামস্তিূলক ব্যব্স্থা প্রক্ষয়াগ করা হক্ষত পাক্ষর এিি প্রমতটি ও সব্কটি লঙ্ঘি তামলকাভুক্ত করা ব্া তার ব্ণেিা 
করা প্রতযামশত িয়। তৎসক্ষেও, মডসমিক্ষের আচরক্ষণর সিসযার প্রকৃমত, তীব্রতা ও পিুরাব্ৃমির হাক্ষরর উপর মিভে র কক্ষর পমরমস্থমত অিু ায়ী 
উপক্ষ াগী শ্র  শ্রকািও পমরণাি আক্ষরাপ করার অমিকার সুমিমদে ষ্টভাক্ষব্ সংরমেত। 

আচরণ লঙ্ঘি ও তার িাত্রাগুমলর ভূমিকা 
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অব্ামিত ব্া মব্ঘ্নকারী আচরণ িাত্রা 1 িাত্রা 2 িাত্রা 3 িাত্রা 4 

 াব্তীয় েমতকর আচরণ     

সু্কয়লর সুিৃঙ্খল অিস্থার িন্সত উদূ্ভত রকানও লঙ্ঘন। এই রশ্রণীটি রসই লঙ্ঘনগুন্সলর জনয িযিহার করা হয়ত পায়র 

য্া িন্সণণত লঙ্ঘনগুন্সলর রকায়নাটির ময়িয পয়ি না। 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

আগুি লাগাক্ষিা     

অনয কায়রার সম্পন্সিয়ত ইোকৃতিায়ি িা রিপয়রাোিায়ি আগুন লাগায়না। সু্কল প্রশাসক্ষির শ্রর্থক্ষক আইি 

ব্লব্ৎকরক্ষণর কাক্ষে একটি শ্ররফাক্ষরল করা হক্ষব্। 

  
⚫ 

িার্থন্সমক ⚫ 

আক্রিণাত্মক আচরণ     

ন্সিন্সিপায়লর/ ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 3 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা 
রয্য়ত পায়র।  

  

⚫ 

 

⚫ 

 

অপর শ্রকািও মশোর্থীক্ষক ব্া কিী সদসযক্ষক শারীমরক আক্রিণ     

িারীন্সরক ক্ষন্সত করার উয়দ্দিয ন্সনয়ে িারীন্সরক িলিয়োয়গর মািযয়ম। সু্কল প্রশাসক্ষির শ্রর্থক্ষক আইি 

ব্লব্ৎকরক্ষণর কাক্ষে একটি শ্ররফাক্ষরল করা হক্ষব্। 

 
⚫ 

িার্থন্সমক ⚫ 

 

শ্রব্ািার আতঙ্ক/হুিমক     

ন্সিয়ফারক োটায়নার হুমন্সক রেওো, য্ার ময়িয পয়ি ন্সলন্সখতিায়ি িা রোন কয়র রেওো রকানও হুমন্সক; 

সংজ্ঞানুসায়র একটি সন্ত্রাসিােী হুমন্সক (পন্সরিাষায়কাষ রেখুন)।  সু্কল প্রশাসক্ষির শ্রর্থক্ষক আইি 

ব্লব্ৎকরক্ষণর কাক্ষে একটি শ্ররফাক্ষরল করা হক্ষব্। 

    
⚫ 

উৎপীড়ি     

উৎপীিন হল রকানও িযন্সক্ত িা রগািীর দ্বারা সম্পান্সেত ইোকৃত কাজ য্া করা হে িীন্সতিেিণন, অিান্সিত 

আক্রমণাত্মক আচরণ িা হেরান্সন আয়রাপ করার জনয য্ার পুনরািৃন্সি করা হে িা য্ার পুনরািৃন্সির য্য়র্থষ্ট 

সম্ভািনা র্থায়ক এিং য্া একজন রকানও য্ুন্সক্তয়িািসম্পন্ন ন্সিক্ষার্থীর তায়ের িারীন্সরক িা সম্পন্সির ন্সনরাপিা 
সম্পয়কণ  িয়ের কারণ হে; িযন্সক্তক্রম  ািাই রকানও ন্সিক্ষার্থীর ন্সিক্ষাগত কমণসম্পােয়ন, সুয়য্ায়গ িা সুন্সিিাে 

য্য়র্থষ্ট পন্সরমায়ণ হস্তয়ক্ষপ কয়র; অর্থিা সু্কয়লর সুিৃঙ্খল পন্সরচালনাে য্য়র্থষ্ট পন্সরমাণ ন্সিঘ্ন ঘটাে।  অেিন্সে িা 
রম ন্সখক সাইিার-উৎপীিন, তিেযুন্সতন িা ন্সলন্সখত ন্সচঠিপে এিং উৎপীিয়নর কাজকমণ ন্সরয়পাটণ  করার ন্সিরুয়দ্ধ 

রকানও িন্সতয়িায়ির হুমন্সক সহ িারীন্সরক ন্সক্রোকলাপ ন্সনয়ে উৎপীিন গঠিত হয়ত পায়র।   ন্সিন্সিপায়লর/ 

ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 2, 3 িা 4 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত 

পায়র। 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

প্রতারণা/রচিা চুমর     

পরীক্ষাে/িরাদ্দ কায়জ িূনয নের ন্সেয়ে িান্সস্তর িযিস্থা রয়েয়  এিং ন্সিক্ষক ন্সপতামাতা(রের)-রক/ 

অন্সিিািক(রের)-রক ও সমসযা িিাসকয়ক সমসযা সম্পয়কণ  অিন্সহত কয়রন; এর ময়িয পয়ি তিেযুন্সতন 

িতারণা। একান্সিক ঘটনার েয়ল মাো 2 এর লঙ্ঘন হয়ত পায়র। 

 
⚫ 

   

মশোর্থীর ব্া প্রাপ্তব্য়ক্ষস্কর প্রমত অসম্মাি     

এর ময়িয রয়েয়  িব্দ, গলার আওোজ, মুয়খর অন্সিিযন্সক্ত, ন্সলন্সখত অন্সিিযন্সক্ত িা অেিন্সে, ন্সকন্তু 

তায়তই তা সীমািদ্ধ নে। 

 
⚫ 

   

মব্ঘ্নকারী আচরণ     

এমন আচরণ য্া ন্সিক্ষাে ন্সিঘ্নকারী অর্থিা ন্সিক্ষার্থীয়ের ন্সনরাপয়ে পন্সরিহয়ণর উপর ইোকৃত িিাি 

রেয়ল, য্ার ময়িয পয়ি অতযন্সিক কর্থা িলা, আসন র য়ি য্াওো, ন্সজন্সনসপেগুন্সল র াৌঁিা ুন্সি করা, 
অনযয়ের উতযক্ত করা রনাট চালাচান্সল করা এিং/অর্থিা ন্সিক্ষার িন্সক্রোে হস্তয়ক্ষপ করা অনযানয কাজকমণ 
(রয্মন, ন্সিক্ষার্থীয়ের েষুু্টন্সম), ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে। ন্সিক্ষার্থীয়ের েুষু্টন্সম এই লঙ্ঘয়নর অিীয়ন 
ন্সিয়িন্সচত হয়ত পায়র। ন্সিন্সিপায়লর/ ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 2, 3 

িা 4 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত পায়র। 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

অব্িািিাকর ভািণ ব্া আচরণ     

য্ার ময়িয পয়ি রকানও িযন্সক্তর জান্সত, িণণ, ন্সলে, মূল জাতীেতা, িেস, জনয়গািী, িন্সতিন্ধকতা, িমণ, রয্ ন 

প ন্দ িা অনুিি করা রয্ ন প য়ন্দর কারয়ণ অনয িযন্সক্তয়ের রহে করয়ত ঘৃণাপূণণ িাষার িয়োগ (য্ার েয়ল 

ন্সিয়রানাম IX িা ন্সিয়রানাম VI এর ররোরালও হয়ত পায়র), ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে। এর ময়িয পয়ি 

আচরণগত, রম ন্সখক, ন্সলন্সখত িা িতীকী িাষণ। ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন 

করয়ল মাো 3 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত পায়র।  

  
 

⚫ 

 
 

⚫ 
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অব্ামিত ব্া মব্ঘ্নকারী আচরণ 
 
িাত্রা 1 

 
িাত্রা 2 

 
িাত্রা 3 

 
িাত্রা 4 

শ্রপাশাক মব্মি লঙ্ঘি     

সু্কয়লর রপািাক ন্সিন্সি লঙ্ঘনকারী রপািায়কর িরন, য্া সু্কয়লর কায্ণকলায়পর অনুপয়য্াগী এিং/অর্থিা ন্সিক্ষা িন্সক্রো 
ন্সিঘ্নকারী, য্ার ময়িয পয়ি ঝুয়ল পিা/ রখালায়মলা রপািাক, অন্তিণাস েৃিযমান র্থাকা, স্পাইক এিং/অর্থিা হার পরা 
অর্থিা রপািায়ক/মায়স্ক অনুপয়য্াগী ন্সিন্ট র্থাকা (রয্মন রয্ ন অন্সিিযন্সক্ত, মােক, রনিার পানীে, আয়েোস্ত্র, রিআইন্সন 

কায্ণকলাপ, ইতযান্সে), ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে। ন্সিন্সিপাল ন্সিক্ষার্থীয়ের তায়ের ন্সপতামাতায়ের পন্সরিতণ য়নর 

উপয়য্াগী রপািাক ন্সনয়ে আসয়ত িলার জনয িলয়ত পায়রন। রকানও ন্সিক্ষার্থীয়ক রপািাক ন্সিন্সি পূরণ কয়র এমন রপািাক 

পয়র ন্সনয়ত িলার পয়রও রসই ন্সিক্ষার্থীয়ক আিারও রপািাক ন্সিন্সি লঙ্ঘন করয়ত রেখা রগয়ল অন্সতন্সরক্ত িান্সস্ত আয়রাপ করা 
রয্য়ত পায়র। 

 
 

 
⚫ 

   

গামড় চালাক্ষিার/পামকে ংক্ষয়র লঙ্ঘি     

রকানও অননুয়মান্সেত স্থায়ন পান্সকণ ং, অনুমন্সত  ািা পান্সকণ ংয়ের অর্থিা ন্সিক্ষার্থী ড্রাইিারয়ের জনয িন্সতন্সিত ন্সনয়েণ ন্সিকা 
িন্সতপালয়ন িযর্থণতা। পান্সকণ ং লয়ট রিপয়রাোিায়ি গান্সি চালায়না। িন্সতপালয়ন িযর্থণতার েয়ল পান্সকণ ংয়ের ন্সিয়িষ সুন্সিিা 
হারায়না অর্থিা অনয রকানও িান্সস্তয়য্াগয পন্সরণাম হয়ত পায়র। 

 
⚫ 

   

বব্দযুমতি  ক্ষের অপব্যব্হার     

সু্কয়লর অননুয়মান্সেত ঘণ্টাে রোয়নর িা রকানও ন্সিক্ষা-িন্সহিূণ ত তিেযুন্সতন য্য়ন্ত্রর ন্সক্রোকলাপ িা িেিণন, য্ার ময়িয 
রয়েয়  রহিয়োন, আইপি, ন্সিন্সিন্সি, ই-রীিার, ইতযান্সে, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে। ন্সিসন্সিক্ট য্য়ন্ত্রর ক্ষন্সতর, 

হারায়নার িা চুন্সরর জনয োেী র্থাকয়ি না। এর ময়িয পয়ি সু্কয়লর কমীয়ের, ন্সিক্ষার্থীয়ের িা সু্কয়লর নন্সর্থপয়ের 

অিান্সিত, অননুয়মান্সেত িযিহার,  ন্সি রতালা, রিরণ িা নকল করা। এটা রনাট করয়ত হয়ি রয্ িার্থরুয়ম িা লকার 

রুয়ম  ন্সি রতালার অনুমন্সত রনই এিং তা মাো 2 িা 3 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িন্সচত হয়ি। িায়জোপ্ত করা য্ন্ত্রগুন্সলয়ক 

অনুপয়য্াগী রময়সজ এিং/অর্থিা  ন্সির জনয অনুসন্ধান করা হয়ত পায়র। অব্ামিত মব্িয়ব্স্তুর উৎস মিমব্েক্ষশক্ষি 

শ্রফাক্ষির মব্িয়ব্স্তুর কারক্ষণ মশোর্থীক্ষদর জব্াব্মদমহ করক্ষত হক্ষত পাক্ষর। ন্সক ু ন্সক ু রক্ষয়ে, ন্সিক্ষয়কর 

ন্সিয়িচনা অনুসায়র ন্সিক্ষামূলক উয়দ্দয়িয অর্থিা রকানও িিাসয়কর দ্বারা িয়ণােনা ন্সহয়সয়ি অনুয়মান্সেত হয়ল এই 

ন্সজন্সনসগুন্সলর িযিহায়রর অনুমন্সত রেওো রয্য়ত পায়র। 

 
 
 

 
⚫ 

   

মির্থযা অমভক্ষ াগ     

ইোকৃতিায়ি ন্সিক্ষার্থীয়ের িা কমীয়ের ন্সিরুয়দ্ধ করা। িিন িিাসয়কর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 3 এর 

লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত পায়র। 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

মির্থযা অযালািে ব্াজাক্ষিা/অমে-মিব্োপক্ষকর অপব্যব্হার     

আপৎকালীন সরঞ্জায়ম অবিি হস্তয়ক্ষপ অর্থিা ন্সমর্থযা অযালামণ িাজায়না িা ন্সমর্থযা ন্সরয়পাটণ  োয়ের করা (রয্মন 911 নের 

িাোল করা)। ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 3 িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত 

পায়র। 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

িারমপট করা     

পারস্পন্সরক সংস্পিণ সহ এয়ক অপরয়ক িারীন্সরক আঘাত করা (আক্রময়ণর রর্থয়ক পৃর্থক) অর্থিা মারন্সপয়টর িয়রাচনা 
রেওো িা কারণ হওো িব্দ িা কাজকমণ িয়োগ করা। এই লঙ্ঘক্ষির িক্ষিয এই িারমপট শ্ররকডে  করা এব্ং 
শ্র ক্ষকাক্ষিা পদ্ধমতক্ষত শ্রশয়ার করা অর্থব্া শ্রসাশযাল মিমডয়াক্ষত  শ্রপাস্ট করাও পক্ষড়। ন্সিন্সিপায়লর/ ময়নানীত 

িযন্সক্তর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 3 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত পায়র। 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

ব্ামজ জ্বালাক্ষিা     

িান্সজ সয়ে রাখা িা িযিহার করা।  ⚫ 

িার্থন্সমক 
⚫ 

 

জামলয়ামত     

ন্সপতার/মাতার/অন্সিিািয়কর স্বাক্ষর (য্ার ময়িয পয়ি রোন মারেৎ ন্সপতা/মাতা রসয়জ কর্থা িলা), ন্সিক্ষয়কর িা 
আন্সিকান্সরয়কর স্বাক্ষর (হয়লর পাস, অযািন্সমট ন্সিপ), ইতযান্সে। 
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অব্ামিত ব্া মব্ঘ্নকারী আচরণ 
 

িাত্রা 1 
 

িাত্রা 2 
 

িাত্রা 3 
 

িাত্রা 4 

গযাং/গযাংক্ষয়র প্রতীক     

গুপ্তসন্সমন্সত িা "ক্লাি" এর সেসযপে য্া সু্কল সুিৃঙ্খলিায়ি চলার পয়ক্ষ ক্ষন্সতকর; 

গাংয়ের িতীক িা ন্সচহ্ন িেিণন এিং/অর্থিা রলখা। 

 
⚫ 

  

অব্ামিত শ্রেহ প্রদশেি     

অিান্সিত িেিণয়নর ময়িয পয়ি সম্মন্সত সহ চুেন, আের করা, ইতযান্সে। ⚫ 
   

কুরুমচপণূে প্রদশেি/শ্রপাশাক খুক্ষল শ্রফলা     

এর ময়িয পয়ি িকািয স্থায়ন ন্সনতে এিং/অর্থিা রয্ নাে িেিণন অর্থিা অনয কায়রার িা ন্সনয়জর রপািাক খুয়ল রেয়ল 

িরীয়রর রগাপন অে এিং/অর্থিা অন্তিণাস িেিণন। "অনয কায়রার পযান্ট খুয়ল রেওো" এই লঙ্ঘয়নর ময়িয পয়ি। এর 
কারৌঁয়ণ ন্সিন্সল্ডং কমপ্লায়েি অন্সেসায়রর কায়  পাোয়না হয়ত পায়র। ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা য্য়র্থষ্ট 

গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 3 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত পায়র। 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

সু্কক্ষলর মভতর স্থমগতকরক্ষণর (ISS/ISAP) মিক্ষদে মশকা     

সু্কয়লর ন্সিতর স্থন্সগতকরয়ণর ন্সনয়েণ ন্সিকা িন্সতপালয়ন িযর্থণতা।  
⚫ 

  

অব্ািযতা (কতৃে পক্ষের অব্ািযতা/সরাসমর অব্ািযতা)    

কমীয়ের ন্সনয়েণি না অনুয়রাি মানয়ত অস্বীকার করা অর্থিা কমীয়ের কতৃণ য়ত্বর অিািযতা। ⚫ 
   

লকার রুক্ষির/ব্ার্থরুক্ষির লঙ্ঘি     

িার্থরুয়মর ন্সজন্সনসপয়ের অপিযিহার (সািান, জল, কাগয়জর রতাোয়ল, টেয়লট রপপার)। "ন্সিপরীত ন্সলয়ের" লকার 

রুয়ম িা িার্থরুয়ম িয়িি করা (এর ময়িয পয়ি অনয কাউয়ক ন্সিপরীত ন্সলয়ের লকার রুয়ম িা িার্থরুয়ম রেয়ল ঢুন্সকয়ে 

রেওো) একটি মাো 2 এর লঙ্ঘন। 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

মির্থযা ব্লা     

ইোকৃতিায়ি ন্সমর্থযা িা রিঠিক তর্থয িোন করা। ⚫ 
   

ভব্ক্ষির িক্ষিয মদক্ষয় অিুপ ুক্তভাক্ষব্ চলাচল করা     

িান্তিায়ি িিয়নর ময়িয ন্সেয়ে চলাচয়ল িযর্থণতা; লাইন িয়র না হাৌঁটা; িিয়নর ন্সিতর রে য়িায়ে ন্সি করা; সরাসন্সর 

পর্থ িযিহায়র িযর্থণতা; অনুমন্সত  ািা িরাদ্দ করা স্থান র য়ি য্াওো। 

⚫ 

িার্থন্সমক 

   

অিক্ষিাক্ষ াগী আচরণ     

অনয রকানও িযন্সক্তর সম্পন্সির ক্ষন্সত করা অর্থিা অনয কাউয়ক আঘাত করা িা তার ন্সনরাপিা ন্সিন্সঘ্নত করা (য্ার ময়িয 
পয়ি রকান্সিি-19  িায়না িন্সতয়রায়ির জনয িয়োজনীে মাস্ক পরাে িযর্থণতা, "অন্সিঘাত" সৃন্সষ্ট করা রখলনার িযিহার, 

পরীক্ষাগায়রর ন্সনরাপিা লঙ্ঘন করা ও অনযানয োন্সেত্বজ্ঞানহীন আচরণ, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে)। ন্সিক্ষার্থীয়ের 

তামািা করাও এই রশ্রণীয়ত পিয়ত পায়র। 

  
⚫ 

  

শ্রদাকাক্ষি মব্মক্র হওয়া পদার্থেগুমল     

রিসন্সক্রপিন িন্সহিূণ ত ওষুি রাখা িা িয়োগ করা একটি িাত্রা 2 এর লঙ্ঘি, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে।  ন্সিক্ষার 

পন্সরয়িয়ির ন্সিঘ্নকারী আচরণ ঘটায়না রোকায়ন ন্সকনয়ত পাওো ওষুিপে মব্তরণ, মব্মক্র করা ব্া শ্রকিা  িা তার 

িিািগ্রস্ত র্থাকা (য্ার ময়িয পয়ি রিসন্সক্রপিন িন্সহিূণ ত ওষুিপে, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে) িাত্রা 3 এর লঙ্ঘি। 

  
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 

শারীমরক সংস্পশে /শারীমরক েমত     

অিান্সিত সংস্পিণ িা আচরণ (রয্মন ঝাৌঁকুন্সন রেওো, রখলার  য়ল মারন্সপট করা িা তহবচ কয়র রখলা)। িারীন্সরক ক্ষন্সত 

হল "রখলার  য়ল" মারন্সপট করা, আঘাত করা, িাক্কা রেওো, চি মারা, ঘুন্সষ মারা অর্থিা রকানও ন্সিক্ষার্থী িা রকানও 

িাপ্তিেয়স্কর িারীন্সরক ক্ষন্সতর কারণ হওোর সম্ভািনা রয়েয়  এমন তামািা করার ময়তা আচরণগুন্সল। 

ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 2 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত পায়র। 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

আচরণগত লঙ্ঘনসমূহ 



9 
 

 

 

 
 

 

অব্ামিত ব্া মব্ঘ্নকারী আচরণ 
 

িাত্রা 1 
 

িাত্রা 2 
 

িাত্রা 3 
 

িাত্রা 4 

পক্ষিোগ্রামফ     

পয়নণাগ্রান্সেক িা অশ্লীল এিং/অর্থিা সুস্পষ্ট রয্ নতাপূণণ িয়ল ন্সিয়িন্সচত হে এমন উপাোন সয়ে রাখা, য্ার ময়িয পয়ি রকানও 

তিেযুন্সতন য্য়ন্ত্র র্থাকা রকানও  ন্সি/ন্সলন্সখত আোনিোন। মশোর্থীরা মব্িয়ব্স্তুর উৎস মিমব্েক্ষশক্ষি তাক্ষদর শ্রফাক্ষি 

র্থাকা  াব্তীয় মব্িয়ব্স্তুর জিয দায়ী র্থাকক্ষব্। ন্সিষেিস্তুর িকৃন্সতর ন্সিন্সিয়ত মাো 3 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা 
হয়ত পায়র। 

  

⚫ 

 

⚫ 

 

এগুমল সক্ষে রাখা, ব্যব্হার করা ব্া এগুমলর প্রভাক্ষব্র অিীক্ষি র্থাকা     

মে, "অযালয়কাহল-ন্সিহীন" মল্টজাত পানীে, রিআইন্সন ওষুিপে, রিসন্সক্রপিন িন্সহিূণ ত আইনসম্মত কৃন্সেম পোর্থণ য্া 
িন্সতিন্ধকতার কারণ হে, রিসন্সক্রপিয়নর ওষুি িা ন্সনেন্সন্ত্রত পোর্থণসমূহ; অর্থিা মে, "অযালয়কাহল-ন্সিহীন" মল্টজাত 

পানীে, রিআইন্সন ওষুিপে, রিসন্সক্রপিন িন্সহিূণ ত আইনসম্মত কৃন্সেম পোর্থণ য্া িন্সতিন্ধকতার কারণ হে, রিসন্সক্রপিয়নর 

ওষুি িা ন্সনেন্সন্ত্রত পোর্থণসমূহ ন্সহয়সয়ি উপস্থান্সপত পোর্থণসমূহ; অর্থিা রিআইন্সন িা ন্সনেন্সন্ত্রত পোয়র্থণর (ন্সিক্ষার্থীয়ের 

মে/মােক অপিযিহার ন্সিন্সি রেখুন) িযিহায়রর জনয ওষুয়ির সরঞ্জাম উপস্থান্সপত ওষুয়ির সরঞ্জাম (রয্মন মাপনী, পাইপ) 

িা ন্সজন্সনসপে। সু্কল প্রশাসক্ষির শ্রর্থক্ষক আইি ব্লব্ৎকরক্ষণর কাক্ষে একটি শ্ররফাক্ষরল করা হক্ষব্। 

   

 

 

⚫ 

 

চুমর  াওয়া সম্পমি রাখা     

$100.00 এর কম মূয়লযর চুন্সর য্াওো সম্পন্সি রাখা একটি মাো 1 এর লঙ্ঘন এিং তা $100.00 িা তার রিন্সি হয়ল মাো 2 এর 

লঙ্ঘন হে। 
⚫ ⚫ 

  

শ্ররকডে /িমর্থপত্র/মডসমিক্ষের ফাইলপত্র রাখা     

সু্কয়লর, ন্সিক্ষার্থীর ররকিণ  িা নন্সর্থপে চুন্সর এিং/অর্থিা পন্সরিতণ ন (য্ার ময়িয পয়ি রগ্রি িুকস, ন্সরয়পাটণ  কািণ , কন্সম্পউটার, 
সফ্টওেযার িা হািণ  ড্রাইি, ন্সিন্সিক্ট রনটওোকণ স, কন্সম্পউটায়রর ররকিণ , পাসওোিণ , ইতযান্সে তিেযুন্সতন উপায়ে হযাক করা 
ও িাউনয়লাি করা, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে)। 

   
⚫ 

 

দাোহাোিা করা     

2 জয়নর রিন্সি ন্সিক্ষার্থীর মারন্সপট করাে অর্থিা মারন্সপট উপস্থান্সপত কয়র িা মারন্সপয়টর কারণ হে এমন ন্সক ুয়ত জন্সিত 

র্থাকয়ল। 

  
⚫ 

 

মিয়িাব্লী লঙ্ঘি     

কযায়েয়টন্সরো, রখলার মাে, মিযাহ্নয়িায়জর ঘর, হলওয়ের ন্সনেমািলী রময়ন চলাে িযর্থণতা, সামান্সজক েরূয়ত্বর ন্সনেমািলীর 

এিং সু্কয়লর কায়জর লঙ্ঘন।  
⚫ 

   

মব্মক্র, শ্রশয়ার করা ব্া মব্তরণ     

মে, "অযালয়কাহল-ন্সিহীন" মল্টজাত পানীে, রিআইন্সন ওষুিপে, রিসন্সক্রপিন িন্সহিূণ ত আইনসম্মত কৃন্সেম পোর্থণ য্া 
িন্সতিন্ধকতার কারণ হে, রিসন্সক্রপিয়নর ওষুি িা ন্সনেন্সন্ত্রত পোর্থণসমূহ অর্থিা ন্সিয়ক্রতার দ্বারা উপয়র উয়েখ করা রয্ রকানও 

পোর্থণ ন্সহয়সয়ি উপস্থান্সপত পোর্থণসমূহ(ন্সিক্ষার্থীয়ের মে/মােক অপিযিহার ন্সিন্সি রেখুন)। সু্কল প্রশাসক্ষির শ্রর্থক্ষক আইি 

ব্লব্ৎকরক্ষণর কাক্ষে একটি শ্ররফাক্ষরল করা হক্ষব্। 

  

 

⚫ 

িার্থন্সমক 

 
⚫ 

 

 

 

শ্র ৌি অসদাচরণ     

রয্ ন সংস্পিণ গেন কয়র এমন রকায়নািায়ি িলপূিণক, ইোকৃতিায়ি িা সম্মন্সতক্রয়ম ন্সনয়জয়ক িা অনয কায়রার িরীরয়ক 

এিং/অর্থিা রপািাকয়ক স্পিণ করা; এর ময়িয পয়ি তিেযুন্সতন "রসক্সটিং"। 

  
⚫ 

  

শ্র ৌি হয়রামি এব্ং/অর্থব্া হয়রামি ব্া বব্িিয     

জান্সত, িণণ, ন্সলে, মূল জাতীেতা, জনয়গািী, িন্সতিন্ধকতা, িমণ, রয্ ন প ন্দ িা অনুিূত রয্ ন প ন্দ অর্থিা রেয়টর িা 
য্ুক্তরাষ্ট্রীে আইয়নর দ্বারা সুরন্সক্ষত অনয রকানও তিন্সিয়ষ্টযর ন্সিন্সিয়ত। রয্ ন হেরান্সনর সংজ্ঞা হল অিান্সিত রয্ ন ঘন্সনিতা, 
রয্ ন আনুকূয়লযর অনুয়রাি অর্থিা রয্ ন িকৃন্সতর অনযানয রম ন্সখক িা িারীন্সরক সংস্পিণ। এর ময়িয পয়ি রম ন্সখক মন্তিয, রয্ ন 

গান্সলগালাজ, অেিন্সে, রন্সসকতা, রোষায়রাপ, রয্ ন অন্সিমুখী  ন্সি ও ন্সচঠি এিং রয্ ন িকৃন্সতর গুজি  িায়না। রয্ ন হেরান্সনর 

েয়ল িিয়নর িন্সতপালন আন্সিকান্সরয়কর কায়  ন্সিয়রানাম IX এর ররোরাল করা হয়ি।  ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা 
য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 3 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত পায়র। 

 

 
⚫ 

িার্থন্সমক 

 

 
 

⚫ 

 

 

 

⚫ 
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অব্ামিত ব্া মব্ঘ্নকারী আচরণ 
 

িাত্রা 1 
 

িাত্রা 2 
 

িাত্রা 3 
 

িাত্রা 4 

প্র ুমক্তর/শ্রিটওয়াক্ষকে র অপব্যব্হার     

ন্সিসন্সিয়ক্টর িয্ুন্সক্তর/রনটওোয়কণ র অিান্সিত িযিহার ন্সিসন্সিয়ক্টর "গ্রহণয়য্াগয িযিহায়রর ন্সনয়েণ ন্সিকা" লঙ্ঘন। িাচুণ োল 

পন্সরয়িয়ি ন্সিক্ষা সহােতার জনয ন্সিসন্সিয়ক্টর িয্ুন্সক্ত ইসুয করা ন্সিক্ষার্থীরা ন্সিসন্সিয়ক্টর িয্ুন্সক্তর অপিযিহায়রর জনয িান্সস্ত 

রপয়ত পায়র। ন্সিন্সিপায়লর/ ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 3 িা 4 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা 
করা রয্য়ত পায়র। 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

অর্থে ব্া সম্পমি (সরকামর ব্া ব্যমক্তগত) চুমর     

$100.00 এর কম মূয়লযর অর্থণ িা সম্পন্সি চুন্সর একটি মাো 1 এর লঙ্ঘন। $100.00 িা তার রিন্সি মূয়লযর অর্থণ িা 
সম্পন্সি চুন্সর একটি মাো 2 এর লঙ্ঘন। চুমরর ফক্ষল আইি ব্লব্ৎকরক্ষণর কাক্ষে শ্ররফারাল করা হক্ষত পাক্ষর। 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

10 জি ব্া তার শ্রব্মশ িািুিক্ষক শ্রদওয়া হুিমক     

সংজ্ঞানুসায়র একটি সন্ত্রাসিােী হুমন্সক (পন্সরিাষায়কাষ রেখুন)। সু্কল প্রশাসক্ষির শ্রর্থক্ষক আইি ব্লব্ৎকরক্ষণর কাক্ষে 

একটি শ্ররফাক্ষরল করা হক্ষব্। 

  ⚫ 

িার্থন্সমক 
⚫ 

হুিমক শ্রদওয়া/অিয শ্রকািও ব্যমক্তর প্রাণিাক্ষশর হুিমক শ্রদওয়া     

রকানও িাপ্তিেস্কয়ক িা ন্সিক্ষার্থীয়ক রম ন্সখক িা িারীন্সরকিায়ি হুমন্সক রেওো। িসয়ের ন্সিন্সিয়ত িান্সস্তর মাো ন্সনিণারণ 

করা হয়ি। রকানও আয়িগজন্সনত মন্তয়িযর ন্সনষ্পন্সি একটি পন্সরকন্সিত, ন্সলন্সখত হুমন্সকর ময়তা একইিায়ি করা হয়ি না। 

ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল মাো 4 পয্ণন্ত লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত 

পায়র। সু্কল িিাসন কতৃণ ক আইন িয়োগকারী িিাসয়নর কায়  সুপান্সরি পাোয়না হয়ত পায়র। 

  
⚫ 

িার্থন্সমক 

 

⚫ 

 

⚫ 

তািাকজাত পণয/িূিপাি/ব্াষ্প টািা     

সু্কয়লর সম্পন্সির ময়িয সু্কয়লর ঘণ্টার আয়গ, চলাকালীন ও পয়র রয্ রকানও তামাকজাত পণয রাখা, িূমপান করা িা 
িযিহার করা, য্ার ময়িয পয়ি িাষ্প টানার য্ন্ত্র, তিেযুন্সতন ন্সসগায়রট, রতল, হুৌঁয়কা পাইপ, রেিলাই, কাগজ, লাইটার 

ইতযান্সে। িাষ্প টানার য্ন্ত্র ও তিেযুন্সতন ন্সসগায়রট সহ তামাকজাত পণযগুন্সল সয়ে সয়ে রেয়ল রেওো হয়ি।  আইি 

ব্লব্ৎকরক্ষণর শ্রর্থক্ষক িাব্ালক ব্য়ক্ষস শ্রসই  েগুমল রাখা মিক্ষয় দষৃ্টান্তস্বরূপ উক্ষেখ মলখক্ষত পাক্ষর।  

  

⚫ 

  

সু্কক্ষলর এব্ং/অর্থব্া মডসমিক্ষের সম্পমিক্ষত অিমিকার প্রক্ষব্শ     

স্থন্সগত করা অিস্থাে অর্থিা সু্কল িা কায্ণকলাপ চালু না র্থাকার সমে সু্কয়লর মায়ে উপন্সস্থত র্থাকা।   

⚫ 

 

সু্কল পালাক্ষিা     

অনুমন্সত  ািা ক্লায়স, মিযাহ্নয়িায়জ, িািযতামূলক ন্সিক্ষাগত হস্তয়ক্ষয়প িা সু্কল ন্সেিয়স অনুপন্সস্থন্সত; এর ময়িয পয়ি 

অনুমন্সত  ািা অর্থিা অনুপন্সস্থন্সত য্াচাই কয়র ন্সপতার/মাতার রেওো রনাট না ন্সেয়ে িা ন্সপতার/মাতার রোন কল 

 ািা সু্কয়লর মাে র য়ি য্াওো। 

 
⚫ 

   

ভাঙচুর করা     

অিমাোর, য্ার জয়নয সাোই, পুনরুদ্ধায়রর জনয অন্সতন্সরক্ত রহোজয়তর সমে অন্তিুণ ক্ত করা হয়ত পায়র; কমী, 
ন্সিক্ষার্থী িা ন্সিসন্সিয়ক্টর মান্সলকানািীন সম্পন্সির ইোকৃত ক্ষন্সত িা ক্ষন্সতর িোস (পুনরুদ্ধায়রর িয়োজন হয়ি)। 

ন্সিক্ষার্থীয়ের তামািা এই লঙ্ঘয়নর অিীয়ন পিয়ত পায়র। িিন িিাসয়কর দ্বারা য্য়র্থষ্ট গুরুতর িয়ল ময়ন করয়ল 

মাো 3 এর লঙ্ঘন িয়ল ন্সিয়িচনা করা রয্য়ত পায়র। 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

মহংসাত্মক কাজ     

রকানও ন্সিক্ষার্থী িা কমী সেয়সযর িন্সত, হতযার ব্া গুরুতর শারীমরক আঘাত করার িোস—গুরুতর িারীন্সরক 

আঘাত করার উয়দ্দিয ন্সনয়ে রকানও ন্সিক্ষার্থীর দ্বারা িারীন্সরক িলিয়োয়গর িয়চষ্টা। সু্কল প্রশাসক্ষির শ্রর্থক্ষক আইি 

ব্লব্ৎকরক্ষণর কাক্ষে একটি শ্ররফাক্ষরল করা হক্ষব্। 

  
⚫ 

িার্থন্সমক 

 
⚫ 

অস্ত্র/আক্ষেয়াস্ত্র রাখা     

অস্ত্র রাখা িা িয়োগ করা (অয়স্ত্রর সংজ্ঞা পন্সরিাষায়কায়ষ রেওো রয়েয় )। সু্কল প্রশাসক্ষির শ্রর্থক্ষক আইি 

ব্লব্ৎকরক্ষণর কাক্ষে একটি শ্ররফাক্ষরল করা হক্ষব্। 12 

   
⚫ 

আচরণগত লঙ্ঘনসমূহ 
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িাত্রা 1 

 
শ্রেণীকক্ষে সির্থেি ও প্রশাসমিক পদক্ষেক্ষপর উদাহরণগুমল 

ন্সিক্ষয়কর ন্সিক্ষার্থী সয়ে আয়লাচনা করা এিং উপযু্ক্ত আচরণ এিং/অর্থিা 
রশ্রণীকয়ক্ষর ন্সনেমািলী আিারও রিখায়না 

ন্সিরন্সতয়ত আটক রাখা - আংন্সিকিায়ি/সমূ্পণণ (আচরণ লঙ্ঘন রমাকায়িলার জনয অনয রকান 
ন্সিকি না র্থাকয়ল িযিহার করা উন্সচত) 

ইন্সতিাচক অনুিীলন-িন্সিক্ষয়ণর সুয়য্াগ মিযাহ্নয়িায়জ সমর্থণন (মিযাহ্নয়িাজ কখয়নাই আটকায়না য্ায়ি না) 

আচরণ সম্পয়কণ  ন্সপতামাতায়ক(রেরয়ক)/অন্সিিািকয়ক(রেরয়ক) রম ন্সখক/ন্সলন্সখত ন্সচঠিপে 

রেওো 
ন্সিক্ষয়কর/ন্সপতামাতার/অন্সিিািয়কর এিং/অর্থিা ন্সিন্সিপায়লর সয়ে আয়লাচনা 

ন্সপতামাতায়ক(রেরয়ক)/অন্সিিািকয়ক(রেরয়ক) অগ্রগন্সত সম্পয়কণ  পাোয়না 
তেন্সনক/সাপ্তান্সহক ন্সরয়পাটণ  

ন্সিকি হস্তয়ক্ষপ রূপােন করুন, রয্মন তেন্সনক চাটণ , পুনরুদ্ধারকারী িান্সস্তর রীন্সতসমূহ 

উপযু্ক্ত হয়ল পােযক্রময়ক খাপ খাইয়ে ন্সনন ন্সিয়িষ সুন্সিিাগুন্সল ন্সেয়ত অস্বীকার করুন 

সু্কয়লর পর ন্সিক্ষার্থীয়ক আটক রাখুন মিযাহ্নয়িায়জর/ন্সিরন্সতর সমে আটক রাখা 

ির্থম লঙ্ঘন- 3 ন্সেন পয্ণন্ত আটক রাখা িা স্থন্সগতকরণ  

ন্সদ্বতীে লঙ্ঘন- 5 ন্সেন পয্ণন্ত স্থন্সগতকরণ।  

তৃতীে ও তৎপরিতী লঙ্ঘন- 10 ন্সেন পয্ণন্ত স্থন্সগতকরণ।  

 

 

 
 

 

 

 
িাত্রা 2 

মিমব্ড় সির্থেি ও প্রশাসমিক পদক্ষেক্ষপর উদাহরণগুমল 

ন্সপতার/মাতার/অন্সিিািয়কর সয়ে রয্াগায়য্াগ সহ ন্সিক্ষার্থীয়ক ন্সনয়ে পরামিণসিা সু্কয়ল আটক রাখা-ন্সিরন্সতর/মিযাহ্নয়িায়জর ন্সিয়িষ সুন্সিিাগুন্সল হারায়না 

ন্সপতামাতার/অন্সিিািয়কর/ন্সিক্ষয়কর/ন্সিক্ষার্থীর/িিাসয়কর পরামিণসিা পূিণািস্থা িান্সপ্তর এিং/অর্থিা পুনরুদ্ধায়রর রীন্সতর পরামিণ/সুয়য্াগসমূহ 

সু্কল পরিতী আটক রাখা আচরণ কন্সমটির কায়  শুনান্সনর সুপান্সরি, সয়ে 180 ন্সেন পয্ণন্ত সু্কয়লর িাইয়র র্থাকার 

স্থন্সগতকরয়ণর সম্ভািয অন্সতন্সরক্ত ন্সেন 

েি (10) ন্সেন পয্ণন্ত সু্কয়লর ন্সিতয়র িা িাইয়র স্থন্সগতকরণ িন্সহষ্কার করা 

ির্থম লঙ্ঘন- 10 ন্সেন পয্ণন্ত স্থন্সগতকরণ। 

ন্সদ্বতীে লঙ্ঘন- 180 ন্সেন পয্ণন্ত স্থন্সগতকরণ। 

 

 
 

 

 

িাত্রা 3 

স্থমগতকরণ ও সুপামরশ 

সু্কয়লর ন্সিতয়র স্থন্সগত করা 180 ন্সেন পয্ণন্ত সু্কয়লর িাইয়র স্থন্সগতকরয়ণর সম্ভািয অন্সতন্সরক্ত ন্সেন সহ আচরণ কন্সমটির 
কায়  শুনান্সনর সুপান্সরি 

সু্কয়লর িাইয়র স্থন্সগত করা  

ন্সিন্ন সু্কয়ল ন্সিকি হস্তয়ক্ষপ কায্ণক্রয়ম অিস্থান 

আচরণ কন্সমটির কায়  শুনান্সনর সুপান্সরি, সয়ে 180 ন্সেন পয্ণন্ত সু্কয়লর 

িাইয়র র্থাকার স্থন্সগতকরয়ণর সম্ভািয অন্সতন্সরক্ত ন্সেন 

িন্সহষ্কার করা 

পরিতী রয্ রকানও মাে 3 এর লঙ্ঘন- িন্সহষ্কার করা হয়ত পায়র 

 

 
 

 
 

িাত্রা 4 

ব্মিেত স্থমগতকরণ ও সুপামরশ 

সু্কয়লর ন্সিতয়র স্থন্সগত করা 

180 ন্সেন পয্ণন্ত সু্কয়লর িাইয়র স্থন্সগত করা 

িন্সহষ্কার করা 

অস্ত্রিয়স্ত্রর লঙ্ঘন—অন্তত এক ি র (365 কযায়লন্ডার ন্সেিস) স্থন্সগতকরণ িা িন্সহষ্কার, য্া Mo. Rev. § 160.261 অনুসায়র ন্সনিণারণ করা হয়ি 

স্তরগুললর সংজ্ঞা 
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ন্সিক্ষা পষণে ফ্রান্সিস হাওয়েল সু্কল ন্সিসন্সিয়ক্টর ন্সিক্ষার্থীয়ের স্বাস্থয, কলযাণ ও ন্সনরাপিা সম্পয়কণ  ন্সনয়জর 

োন্সেয়ত্বর িাগ স্বীকার কয়র। সুতরাং, সু্কয়লর সম্পন্সিয়ত, সু্কয়লর স্পনসর করা কায্ণকলাপ িা অনুিায়ন, ন্সেল্ড ন্সিপগুন্সলয়ত অর্থিা সু্কল ন্সিসন্সিয়ক্টর ন্সিক্ষার্থীয়ের 

পন্সরিহয়ণ িযিহৃত রয্ রকানও গান্সিয়ত মে িা মােয়কর িযিহার, হস্তান্তর, রাখা িা িিায়ির অিীন র্থাকা ন্সনন্সষদ্ধ। 

 

ন্সিক্ষার্থীয়ের আচরণন্সিন্সির িয়োগ অনুসায়র িদ হল অযালয়কাহল, “অযালয়কাহল-ন্সিহীন” মল্ট পানীে িা পোর্থণ য্া অযালয়কাহল িা “অযালয়কাহল-ন্সিহীন” 

মল্ট পানীে ন্সহয়সয়ি উপস্থান্সপত হে। 

 

ন্সিক্ষার্থীয়ের আচরণন্সিন্সির িয়োগ অনুসায়র িাদক্ষকর সংজ্ঞা হল রনিাদ্রিয, রিআইন্সন ওষুিপে, রিসন্সক্রপিয়নর ওষিুপে, রিসন্সক্রপিন িন্সহিূণ ত আইনসম্মত 

কৃন্সেম পোর্থণ িা রোকায়ন ন্সকনয়ত পাওো ওষুিপে য্া িন্সতিন্ধকতা সৃন্সষ্ট কয়র এিং/অর্থিা মানন্সসক পন্সরিতণ ন ঘটায়না রাসােন্সনক িা ন্সনেন্সন্ত্রত পোর্থণগুন্সল; 

অর্থিা তায়ের নকিা-িন্সহিূণ ত উয়দ্দয়িয রয্ পোর্থণগুন্সল রনিাদ্রিয, রিআইন্সন ওষুিপে, রিসন্সক্রপিয়নর ওষুিপে, রিসন্সক্রপিন িন্সহিূণ ত আইনসম্মত কৃন্সেম পোর্থণ 
িা রোকায়ন ন্সকনয়ত পাওো ওষুিপে য্া িন্সতিন্ধকতা সৃন্সষ্ট কয়র এিং/অর্থিা মানন্সসক পন্সরিতণ ন ঘটায়না রাসােন্সনক িা ন্সনেন্সন্ত্রত পোর্থণগুন্সল ন্সহয়সয়ি উপস্থান্সপত 

হে; অর্থিা ওষুি রনওোর সরঞ্জাম। 

 

য্ন্সেও সু্কল ন্সিসন্সিয়ক্টর রকানও রয্াগয িযন্সক্তর ন্সিক্ষা সীন্সমত করা পষণয়ের িা সু্কয়লর ন্সিক্ষকগয়ণর ও িিাসয়নর উয়দ্দিয নে, তয়ি এটা স্বীকৃত রয্ ন্সিক্ষার উপয্কু্ত 

পন্সরয়িি ততন্সর করার জনয সু্কয়ল উিম িৃঙ্খলা ও সু্কয়লর নাগন্সরকত্ব র্থাকা জরুন্সর। মােক িা ময়ের িিায়ি র্থাকা অর্থিা এইসকল পোর্থণগুন্সল রাখাসহপাঠীয়ের কারয়ণ 

হওো অনািিযক ন্সিঘ্ন ও ন্সিভ্রান্সন্তর সম্মুখীন হওো ন্সিক্ষাগত ও কায্ণকলায়পর সুয়য্াগ সিয়চয়ে িায়লািায়ি কায়জ লাগায়নার আকাঙ্ক্ষায্ুক্ত ন্সিক্ষার্থীয়ের িন্সত 

নযােসেত হে না। 

 

রকানও ন্সিক্ষার্থী িদ ব্া িাদক্ষকর প্রভাক্ষব্ রক্ষয়ক্ষে ব্া শ্রসগুমল সক্ষে শ্ররক্ষখক্ষে িয়ল রেখা রগয়ল তায়েরয়ক 180টি সু্কল-ন্সেিস পয্ণন্ত স্থন্সগত করা িা িন্সহষ্কার করা 
হয়ত পায়র। ন্সিন্সিপাল/ময়নানীত িযন্সক্ত রসইসি ন্সিক্ষার্থীয়ক িার্থন্সমকিায়ি েিটি (10) সু্কল-ন্সেিয়সর জনয স্থন্সগত করক্ষব্ি।  ির্থমিার মে রাখা িা মােক রাখার 

লঙ্ঘয়নর জনয ন্সিক্ষার্থীটি 10-ন্সেয়নর স্থন্সগতকরয়ণর পন্সরিয়তণ  ন্সিন্ন রকানও সু্কয়লর স্থায়ন একটি ন্সিকি হস্তয়ক্ষপ কায্ণক্রয়ম উপন্সস্থত র্থাকা রিয়  ন্সনয়ত পায়র।  

ন্সিক্ষার্থীটিয়ক রিোরি েযান্সমন্সল রহলর্থ(Preferred Family Health) এর মািযয়ম একটি সিণােীণ মােক মূলযােয়ন অংি ন্সনয়ত হয়ি।  এই 10 ন্সেন সমেকায়ল 

ন্সিক্ষার্থীটি একটি পূণণ-ন্সেিস সু্কয়ল উপন্সস্থত র্থাকয়ি এিং তায়ের পােযক্রয়মর য্ািতীে িরাদ্দ কাজ সম্পন্ন করয়ি এিং মােয়কর/ময়ের কাউয়িন্সলং িাপ্ত করয়ি।  

ন্সিক্ষার্থীটি তায়ের ন্সনয়জয়ের সু্কয়ল ন্সেয়র এয়ল ক্রমাগত সহােতা ও ইন্সতিাচক ন্সসদ্ধান্তগ্রহণ এিং ন্সস্থন্সতস্থাপকতা গেন িাপ্ত করয়ি।  ন্সিক্ষার্থীটি িা ন্সপতা-
মাতা/অন্সিিািক সয়ন্তাষজনকিায়ি িয়োজনীে কাগজপে ততন্সর করা, মূলযােন িা ক্রমাগত সহােতা তিেকগুন্সল সম্পন্ন না করয়ল িার্থন্সমক 10-ন্সেয়নর 

স্থন্সগতকরণ আয়রাপ করা হয়ি এিং উপয্ুক্ত িান্সস্ত(গুন্সল) এিং/অর্থিা অন্সতন্সরক্ত স্থন্সগতকরয়ণর ন্সেনসংখযা ন্সনিণারণ করয়ত আচরণ কন্সমটির একটি শুনান্সন 

আয়োন্সজত হয়ি।    িান্সস্তর(গুন্সলর) সুপান্সরি সুপান্সরয়ন্টনয়িয়ন্টর/ময়নানীত িযন্সক্তর ন্সসদ্ধায়ন্তর জনয তায়ের কায়  জমা রেওো হয়ি। 

 

ন্সিক্ষার্থীয়ের আচরণন্সিন্সি অনুসায়র ন্সদ্বতীে লঙ্ঘন ঘটয়ল ন্সিক্ষার্থীটিয়ক 180টি সু্কল-ন্সেিয়সর জনয স্থন্সগত করা িা িন্সহষ্কার করা হয়ত পায়র। 

 
 

লঙ্ঘয়নর তীব্রতার উপর ন্সনিণ র কয়র, রকানও ন্সিক্ষার্থীয়ক িদ ব্া িাদক মব্মক্র , শ্রশয়ার করা ব্া মব্তরক্ষণ জমড়ত র্থাকক্ষত রেখা রগয়ল তায়ক 180টি সু্কল-

ন্সেিয়সর জনয স্থন্সগত করা িা িন্সহষ্কার করা হয়ত পায়র। ন্সিন্সিপাল/ময়নানীত িযন্সক্ত রসইসি ন্সিক্ষার্থীয়ক িার্থন্সমকিায়ি েিটি (10) সু্কল-ন্সেিয়সর জনয স্থন্সগত করয়ত 

পাক্ষরি। িার্থন্সমক েিটি (10) সু্কল-ন্সেিয়সর স্থন্সগত করার সমেকায়লর ময়িয উপয্ুক্ত িান্সস্ত(গুন্সল) ন্সনিণারণ করয়ত আচরণ কন্সমটির একটি শুনান্সন আয়োন্সজত হয়ত 

পায়র। িান্সস্তর(গুন্সলর) সুপান্সরি সুপান্সরয়ন্টনয়িয়ন্টর/ময়নানীত িযন্সক্তর ন্সসদ্ধায়ন্তর জনয তায়ের কায়  জমা রেওো হয়ত পায়র। আচরণ কন্সমটির শুনান্সন অন্সেসার, 

তার ন্সিয়িচনা অনুসায়র ন্সিকি ন্সিক্ষা অিস্থায়নর সুপান্সরি করয়ত পায়র--ন্সিকি ন্সিক্ষা রকন্দ্র (Alternative Learning Center - ALC). এই অিস্থান গৃহীত হয়ল: (1) 

ALC শুরু করার েইু (2) সপ্তায়হর ময়িয রিোরি েযান্সমন্সল রহলর্থ-এ একটি মােক মূলযােন সম্পন্ন করা আিিযক। (2) ন্সিক্ষার্থীটিয়ক রিোরি েযান্সমন্সল রহলর্থ িেি 

মােক কাউয়িন্সলং রসিয়ন অংি ন্সনয়ত হয়ি। 

মশোর্থীক্ষদর িদ ও িাদক 

অপব্যব্হার মব্মি 
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ন্সনম্নন্সলন্সখত সংজ্ঞাগুমল িয়য্াজয হয়ি: 

 

“মব্মক্র, ভাগ কক্ষর শ্রিওয়া ও মব্তরক্ষণর” অর্থণ হল মে িা মােয়কর এক িযন্সক্তর রর্থয়ক অপর িযন্সক্তর কায়  িকৃত হস্তান্তর, গেনমূলক হস্তান্তর, হস্তান্তয়রর 

িোস িা হস্তান্তয়রর িস্তাি। ন্সিক্রে, পণযন্সিন্সনমে, আোনিোন, সামান্সজক রিোন্সরং ও উপহার এই িয়তণ র অন্তিুণ ক্ত, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে। 

 

"রাখার" অর্থণ হল রকানও িযন্সক্তর, অর্থিা রকানও ন্সিক্ষার্থীর কায়  িা ন্সনেন্ত্রয়ণ র্থাকা সম্পন্সির ন্সজন্সনসপয়ে, িরাদ্দ িা গন্সেত মে িা মােক র্থাকার কমণ 
িা অিস্থা। 

 

"প্রভাক্ষব্র অিীক্ষি র্থাকার" অর্থণ হল িরীয়রর ময়িয মােক গ্রহণ, খাওো িা টানা (মুখ ন্সেয়ে, ইনয়জকিন ন্সনয়ে, শুৌঁয়ক, ইতযান্সে)। "িিায়ির অিীয়ন 

র্থাকার" ময়িয পয়ি ন্সিসন্সিয়ক্টর সম্পন্সিয়ত িা সু্কয়লর স্পনসর করা কায্ণকলায়প অর্থিা ন্সিসন্সিয়ক্টর সম্পন্সিয়ত িা তার িাইয়রর ন্সেল্ড ন্সিয়প উপন্সস্থত 

হওোর আয়গ মে িা মােয়কর রয্ রকানও িয়োগ, য্খন রসই িয়োগ ন্সিক্ষার্থীটি সু্কয়ল িা কায্ণকলায়প র্থাকাকালীন পয্ণয়িক্ষণ িা পরীক্ষার দ্বারা সনাক্তয়য্াগয 
হে, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে। রকানও িিাসক রকানও ন্সিক্ষার্থী িিায়ির অিীয়ন রয়েয়  িয়ল সয়ন্দহ করয়ল তারা ন্সেল্ড স্বােন্দয পরীক্ষা করায়ত, 

ন্সচন্সকৎসা রপিাোরয়ের সয়ে পরামিণ করয়ত িা পরীক্ষা করায়ত পায়রন। য্ুন্সক্তসেত সয়ন্দহ র্থাকয়ল পরীক্ষার ময়িয র্থাকয়ি ময়ের জনয শ্বাস পরীক্ষা এিং 

মােয়কর জনয লালারস পরীক্ষা। রকানও পন্সরন্সস্থন্সতয়তই "িিায়ির অিীয়ন র্থাকার" সংজ্ঞা রমাটরগান্সি চালায়নার জনয িয়য্াজয িয়তণ  সীমািদ্ধ র্থাকয়ি না। 

 

“িাদক শ্রিওয়ার সরঞ্জাি” এর অর্থণ হল মানিয়েয়হ রকানও ন্সনেন্সন্ত্রত পোর্থণ িা ন্সনেন্সন্ত্রত পোয়র্থণর নকল ররাপণ, উৎপােন, চাষ, গজায়না, েসল কাটা, 
ন্সনমণাণ, ন্সমশ্রণ করা, রূপান্তর করা, ততন্সর করা, িন্সক্রো করা, িস্তুত করা, মজতুকরণ, পায়ে রাখা, লুয়কায়না, ইনয়জক্ট করা, শুৌঁয়ক রনওো িা অনয 
রকায়নািায়ি িয়িি করায়নার জনয িযিহৃত, িযিহায়রর জনয উন্সদ্দষ্ট িা নকিা করা য্ািতীে সরঞ্জাম, পণয, পোর্থণ িা উপাোন। 

 
 
 

 

মশোর্থীক্ষদর িদ/িাদক অপব্যব্হার মব্মি 
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ফ্রান্সিস হাওয়েল সু্কল ন্সিসন্সিক্ট তায়ের ন্সিক্ষার্থীয়ের জনয ন্সিক্ষার পন্সরয়িি এিং কমণচারীয়ের জনয কমণস্থল ন্সনরাপে, ন্সহংসা-মুক্ত রাখয়ত চাে। ন্সিসন্সিক্ট 

েঢ়ৃিায়ি িয়ল রয্ সু্কয়লর মায়ে আয়েোয়স্ত্রর রকানও জােগা রনই। 
 

ন্সিসন্সিক্ট স্বীকার কয়র রয্ আয়েোস্ত্র সু্কয়ল ন্সনয়ে আসা ন্সিক্ষার্থীয়ের সয়ে আচরণ সম্পয়কণ  য্ুক্তরাষ্ট্রীে ও রেয়টর আইন িন্সতপালন আিিযক। তেনুসায়র, এই 

তর্থয 1994 সায়লর আয়মন্সরকার সু্কলগুন্সলর উন্নন্সত আইন (Improving America's Schools Act of 1994), িন্সতিন্ধী িযন্সক্তয়ের ন্সিক্ষা আইন (Individuals 

with Disabilities Education Act) এিং িয়য্াজয অনযানয য্ুক্তরাষ্ট্রীে ও রেয়টর আইন রময়ন চয়ল। 
 

ন্সিসন্সিক্ট রকানও ন্সিক্ষার্থীয়ের সু্কয়ল আয়েোস্ত্র ন্সনয়ে আসা সু্কল িােয়ণ ন্সনয়জয়ের ও অনযানযয়ের িন্সত রয্ ক্ষন্সতর ঝুৌঁ ন্সক উপস্থান্সপত কয়র তা স্বীকার কয়র। 

ন্সিসন্সিক্ট আয়েোস্ত্র রাখায়ক ন্সিক্ষার্থীয়ের, কমণচারীয়ের ও অনযানয িযন্সক্তয়ের স্বাস্থয, সুরক্ষা ও ন্সনরাপিার িন্সত আিঙ্কার সম্ভািনা িয়ল স্বীকার কয়র। 

ন্সিসন্সিক্ট আমায়ের সু্কলগুন্সলর িােয়ণ রকানও িযন্সক্তর আয়েোস্ত্র ন্সনয়ে আসার দ্বারা উপস্থান্সপত ক্ষন্সতর ঝুৌঁ ন্সক িরোস্ত করয়ি না। 
 

এই কারয়ণ, ন্সিসন্সিয়ক্টর রেওো ন্সিিৃন্সত ন্সনম্নরূপ: 

I. সংজ্ঞাসমূহ 

"আয়েোস্ত্র" পন্সরিাষাটির সংজ্ঞা 18 মান্সকণ ন য্ুক্তরায়ষ্ট্রর আইয়নর িারা 921 (18 United States Code Section 921) এর সিয়চয়ে সাম্প্রন্সতক 

সংস্করয়ণ রঘান্সষত য্ুক্তরাষ্ট্রীে আইনানুসায়র রেওো হে। "আয়েোস্ত্র" পন্সরিাষাটির ময়িয পয়ি ন্সনম্নরূপ ন্সজন্সনসগুন্সল, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে: 

A. রয্ রকানও ন্সজন্সনস য্া একটি রলাি করা িা না করা অস্ত্র, অয়স্ত্রর রফ্রম িা অয়স্ত্রর িযায়রল এিং রকানও ন্সিয়ফারয়কর ন্সিয়ফারণ দ্বারা রগালাগুন্সল 

ন্সনয়ক্ষপ করার জনয য্ার নকিা করা হয়েয়  অর্থিা য্ায়ক সয়ে সয়ে এমন ন্সক ুয়ত রূপান্তন্সরত করা য্াে; অর্থিা 
B. রয্ রকানও ন্সজন্সনস য্া রকানও ন্সিয়ফারয়কর ন্সিয়ফারণ িা অনয রকানও চালক য্য়ন্ত্রর দ্বারা রগালাগুন্সল ন্সনয়ক্ষপ করার জনয য্ার নকিা করা 

হয়েয়  অর্থিা য্ায়ক সয়ে সয়ে এমন ন্সক ুয়ত পন্সরিন্সতণ ত করা য্াে এিং য্ায়ত অন্তত আি ইন্সি িযায়সর রিারয্ুক্ত একটি িযায়রল রয়েয় ; অর্থিা 
C. রয্ রকানও ন্সিয়ফারক, অন্সে-উৎপােক িা ন্সিষাক্ত গযাস, রয্মন: রিামা; রগ্রয়নি, চার (4) আউয়ির রিন্সি চালক চাজণ  সহ রয়কট; এিং 

য্ুক্তরাষ্ট্রীে আইন অনুসায়র স্বীকৃত অনযানয অনুরূপ য্ন্ত্রপান্সত; অর্থিা 
D. উপয়রর সংজ্ঞা অংয়ির েয়টাগ্রাে B ও C এর িণণনা অনুসায়র রয্ রকানও য্ন্ত্রয়ক একটি য্য়ন্ত্র পন্সরণত করার জনয নকিা করা অর্থিা রসইরূপ 

িযিহায়রর জনয উন্সদ্দষ্ট অংিগুন্সলর রয্ রকানও সমন্বে। 

II.  

III. রয্ ন্সিক্ষার্থী সু্কয়ল আয়েোস্ত্র ন্সনয়ে আয়স 

ন্সিসন্সিক্ট রকানও ন্সিক্ষার্থীর সু্কয়ল আয়েোস্ত্র ন্সনয়ে আসা িরোস্ত করয়ি না। সুতরাং, রকানও ন্সিক্ষার্থী সু্কয়ল আয়েোস্ত্র ন্সনয়ে এয়সয়  িয়ল ন্সনিণান্সরত হয়ল 

ন্সিসন্সিয়ক্টর রর্থয়ক ন্সনম্নন্সলন্সখত পেয়ক্ষপ রনওো হয়ি: 

A. ন্সিসন্সিয়ক্টর রর্থয়ক ন্সিক্ষার্থীটিয়ক উপয্ুক্ত রে জোন্সর নযােন্সিচার িা অিাপ্তিেস্কয়ের অপরাি িযিস্থার কায়  রিরণ করা হয়ি; এিং 

B. ন্সিসন্সিক্ট ন্সিক্ষার্থীটিয়ক সু্কয়লর রর্থয়ক লঙ্ঘয়নর তান্সরয়খর পর কমপয়ক্ষ এক (1) ি র (365 ন্সেন) সমেকায়লর জনয স্থন্সগত করয়ি এিং তার 

ন্সিয়িচনা অনুসায়র ন্সিক্ষার্থীটিয়ক স্থােীিায়ি সু্কয়লর রর্থয়ক িন্সহষ্কার করয়ত পায়র। সুপান্সরয়ন্টনয়িন্ট পন্সরন্সস্থন্সত রসই পন্সরিতণ নয়ক সমর্থণন করয়ল এই 

স্থন্সগত করার িযিস্থাটি সু্কয়লর সুপান্সরয়ন্টনয়িয়ন্টর সুপান্সরয়ির ন্সিন্সিয়ত িন্সতটি রকস পৃর্থকিায়ি পন্সরিন্সতণ ত করা রয্য়ত পায়র। 

C. ন্সিসন্সিক্ট তার ন্সিয়িচনা অনুসায়র রকানও ন্সিক্ষার্থীয়ক একটি ন্সিকি পন্সরয়িয়ি ন্সিসন্সিয়ক্টর নীন্সত 2620 (District Policy 2620) অনুসায়র 

স্থন্সগতকরণ িোন করয়ত পায়র। 
 

IV. িন্সতিন্ধী ন্সিক্ষার্থীয়ের িন্সত িয়য্াজযতা 
আয়েোস্ত্র-মুক্ত সু্কয়লর এই ন্সনয়েণ ন্সিকা লঙ্ঘন কয়রয়  িয়ল ন্সনিণান্সরত ন্সিক্ষার্থীর িন্সতিন্ধী িযন্সক্তয়ের ন্সিক্ষা আইন অনুসায়র িন্সতিন্ধকতা র্থাকয়ল 

ন্সিসন্সিক্ট িয়য্াজয ন্সিন্সি ও িন্সিিানসমূয়হ রঘান্সষত য্ুক্তরাষ্ট্রীে ও রেয়টর িয়োজনীেতাগুন্সল রময়ন চলয়ি। রকানও িন্সতিন্ধী ন্সিক্ষার্থী সু্কয়ল আয়েোস্ত্র 

ন্সনয়ে এয়ল রসই আইন ও ন্সিন্সিসমূয়হ রঘান্সষত ন্সিয়িষ িণালী অনুসরণ করয়ত হয়ি। এই ন্সনয়েণ ন্সিকা িন্সতিন্ধী ন্সিক্ষার্থীয়ের িন্সত রসই পন্সরসয়রই িয়য্াজয 
হয়ি রয্খায়ন িন্সতিন্ধী িযন্সক্তয়ের ন্সিক্ষা আইন অনুসায়র রসগুন্সল িয়োয়গর অনুমন্সত রয়েয় । 

V. ন্সিসন্সিয়ক্টর অনযানয নীন্সতর িয়য্াজযতা 
ন্সিসন্সিয়ক্টর অনযানয য্ািতীে অস্ত্র নীন্সত, িৃঙ্খলা নীন্সত অর্থিা অয়স্ত্রর ময়তা রেখয়ত ন্সজন্সনয়সর নীন্সত িতণ মায়ন রয্মন ন্সিেযমান রয়েয়  অর্থিা এর পর 

রয্িায়ি সংয়িান্সিত হয়ি রসিায়িই কায্ণকর র্থাকয়ি। 

আক্ষেয়াস্ত্র-িুক্ত সু্কল মব্মি 
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আটক রাখার অিযয়ক্ষির হল - সু্কয়লর ঘণ্টার িাইয়র চালু একটি তত্ত্বািিায়নর অিীন অিযেয়নর হল। িন্সনিায়রর সু্কল একটি তত্ত্বািিায়নর অিীন 

অিযেয়নর হয়লর পন্সরয়িি য্া িন্সনিার সকায়ল সু্কয়লর ঘণ্টার িাইয়র চালু র্থায়ক। সু্কল-রিয়ে সমে িেলায়ি। ন্সিক্ষার্থীয়ের কায্ণকলাপ ময়নায়য্াগ ন্সেয়ে 

পয্ণয়িক্ষণ করা হে ও সীমািদ্ধ র্থায়ক। ন্সিক্ষার্থীয়ের কায়  আটক রাখার রগাটা সমেকাল জয়ুি িান্ত র্থাকা ও শুিুমাে িরাদ্দ করা কাজগুন্সলর উপর 

কাজ করার িতযািা করা হে। রেরীয়ত এয়ল িরাদ্দ করা আটক রাখা পালয়নর সুয়য্াগ রেওো হয়ি না। 

 

সু্কক্ষলর মভতর স্থমগত করা (ISS/ISAP) - একটি কাোয়মািদ্ধ, স্বেংসমূ্পণণ পন্সরয়িি রয্খায়ন ন্সিক্ষার্থীয়ের রক্রন্সিয়টর জনয িরাদ্দ করা কাজ সম্পন্ন 

করার সুয়য্াগ রেওো হয়ি। ন্সিক্ষার্থীর ISS/ISAP-রত অিস্থায়নর আয়গ ন্সপতার/মাতার/অন্সিিািয়কর ময়িয একজয়নর সয়ে রয্াগায়য্াগ করা হয়ি। 

রকানও IEP র্থাকা ন্সিক্ষার্থীয়ক ISS/ISAP-রত রাখা হয়ল তায়ের ন্সিয়িষ ন্সিক্ষা পন্সরয়ষিা IEP-রত রয্মন ন্সিিৃত রয়েয়  রতমনিায়ি িোন করা হয়ি অর্থিা 
ISS/ISAP-রত র্থাকার সমে সু্কয়লর িাইয়র র্থাকার স্থন্সগতকরণ ন্সহয়সয়ি গণনা করা হয়ি। রকানও ন্সিক্ষার্থী তায়ের সু্কয়লর ন্সিতয়রর স্থন্সগতকরণ সম্পন্ন 

করার পর কায্ণকলায়প অংি ন্সনয়ত পায়র। 

 

সু্কক্ষলর ব্াইক্ষর র্থাকার স্থমগতকরণ (OSS) - সু্কয়ল উপন্সস্থন্সতর রর্থয়ক সন্সরয়ে রেওো। ন্সিক্ষার্থীর সু্কয়ল রেরার আয়গ একজন ন্সিক্ষার্থী ও 

ন্সপতা/মাতা/অন্সিিািয়কর পরামিণসিার িয়োজন হয়ত পায়র। রয্ ন্সিক্ষার্থীরা OSS পায়ি তারা নীয়চ ন্সনয়েণি করা পন্সরন্সস্থন্সতয়ত  ািা ন্সনয়জয়ের 

100% রক্রন্সিয়টর জনয র য়ি য্াওো কাজ পূরণ করার সুয়য্াগ পায়ি। 

 

স্থন্সগতকরয়ণর সমে রকানও ন্সিক্ষার্থীর রগ্রি স্থন্সগতকরয়ণর সমেকায়ল ক্লায়সর িাইয়র সম্পন্ন করার জনয ন্সিক্ষার্থীটিয়ক রয্ কাজ িোন করা হয়েন্স ল 

তার ন্সিন্সিয়ত রেওো হয়ি। রকানও ন্সিক্ষার্থীয়ক ন্সিকি পন্সরয়িি রপি করা হয়ল এিং রসই পন্সরয়িি িতযাখযান করা হয়ল 

ন্সপতামাতা(গণ)/অন্সিিািক(গণ) স্থন্সগতকরয়ণর সমেকায়ল ন্সিক্ষার্থীর ন্সিক্ষার োন্সেত্ব গ্রহণ করয়িন। 

 

রকায়নািায়ি পূরণ করার অনুমন্সত রেওো হয়ি না য্ন্সে: 

• OSS রর্থয়ক রেরার পর রিষ তান্সরয়খর ময়িয কাজ জমা রেওো না হে 

• ISS/ISAP এর কাজ ন্সিক্ষার্থীটি ক্লায়স রেরার ন্সেয়ন সম্পন্ন না করা হে 

• ন্সিক্ষার্থী/ন্সপতামাতা(গণ)/অন্সিিািক(গণ) AIP (ন্সিকি হস্তয়ক্ষপ কায্ণক্রম) না রনওো রিয়  রনন 

• স্থন্সগতকরণ 55টি সু্কল-ন্সেিয়স রিন্সি সময়ের জনয হে 

 

সু্কল রর্থয়ক স্থন্সগত করা রকানও ন্সিক্ষার্থী সু্কয়লর িাইয়র র্থাকার স্থন্সগতকরয়ণর সমেকায়ল সু্কয়লর সম্পন্সিয়ত িা ন্সিসন্সিয়ক্টর অনয রকানও সম্পন্সিয়ত 

উপন্সস্থত র্থাকয়ত পারয়ি না। অন্সিকন্তু, একজন স্থন্সগত করা ন্সিক্ষার্থী স্থন্সগতকরয়ণর সমেকাল জয়ুি কযাম্পায়সর ন্সিতয়র িা িাইয়র রকানও পােযক্রম 

িন্সহিূণ ত কায্ণকলায়প অংি ন্সনয়ত িা উপন্সস্থত র্থাকয়ত পারয়ি না।  সু্কয়লর িাইয়র র্থাকার স্থন্সগতকরণ সম্পন্ন করার পর একজন ন্সিক্ষার্থীর কায্ণকলায়প 

অংি রনওোর িা কায্ণকলায়প িন্সতয়য্াগী হওো আয়গ ন্সনয়জয়ক একজন ন্সিশ্বাসয়য্াগয সু্কল নাগন্সরক ন্সহয়সয়ি পুনঃিন্সতিা করা আিিযক। য্ন্সেও, রকানও 

ন্সিক্ষার্থীর আচরণ কন্সমটির শুনান্সনয়ত উপন্সস্থত র্থাকার এিং িরাদ্দ করা ন্সিকি কায্ণক্রয়ম উপন্সস্থত র্থাকার অনুমন্সত র্থাকয়ি। 

 

সু্কয়লর িাইয়র র্থাকার স্থন্সগতকরয়ণর পর সু্কয়ল রেরা রকানও ন্সিক্ষার্থীর একটি পুনঃিয়িি তিেয়ক উপন্সস্থত র্থাকা আিিযক য্ায়ত ন্সিন্সিপাল/ময়নানীত 

িযন্সক্ত জন্সিত র্থাকয়িন এিং ন্সিক্ষার্থীর ন্সপতামাতা(গণ)/অন্সিিািক(গণ) য্ার অন্তিুণ ক্ত হয়ত পায়রন। 

 

10 শ্রর্থক্ষক 180 মদক্ষির জিয সু্কক্ষলর ব্াইক্ষর র্থাকার স্থমগতকরণ –সুপান্সরয়ন্টনয়িন্ট/ময়নানীত িযন্সক্ত রকানও ন্সিক্ষার্থীয়ক 180টি সু্কল-ন্সেিস পয্ণন্ত 

স্থন্সগত করয়ত এিং ন্সিক্ষা পষণয়ের কায়  েীঘণতর স্থন্সগতকরয়ণর ও িন্সহষ্কায়রর সুপান্সরি করয়ত পায়রন। রকিলমাে পষণয়ের রর্থয়কই একয়িা আন্সি (180) 

ন্সেয়নর রিন্সি সময়ের স্থন্সগতকরণ আয়রাপ করা রয্য়ত পায়র। আচরণ কন্সমটির শুনান্সন িার্থন্সমক স্থন্সগতকরণ রয্ আচরয়ণর েয়ল ঘয়টয়  তার 

পয্ণায়লাচনা করয়ত এিং েি (10) ন্সেয়নর রিন্সি সময়ের সু্কয়লর িাইয়র র্থাকার স্থন্সগতকরয়ণর এিং/অর্থিা িন্সহষ্কায়রর সম্পয়কণ  সুপান্সরি করয়ত আহ্বান 

করা হয়ি। 

শৃঙ্খলার সংজ্ঞাসিূহ 



16 
 

 
 
 

আচরণ কমিটির শুিামি - েিটি (10) সু্কল-ন্সেিয়সর রিন্সি সময়ের সু্কয়লর িাইয়র র্থাকার রকানও স্থন্সগতকরণ িাস্তিােয়নর আয়গ আচরণ কন্সমটির একটি শুনান্সন 

আয়োন্সজত হয়ি। আচরণ কন্সমটির শুনান্সনয়ত র্থাকয়িন একজন শুনান্সন আন্সিকান্সরক, ন্সিন্সিপাল/ময়নানীত িযন্সক্ত এিং িয়োজন ময়ন হয়ল িিয়নর িা ন্সিসন্সিয়ক্টর 

অনযানয কমীরা। ন্সিক্ষার্থী ও তায়ের ন্সপতামাতায়ক(রের)/অন্সিিািকয়ক(রের) আচরণ কন্সমটির শুনান্সনয়ত উপন্সস্থত র্থাকার সুয়য্াগ রেওো হয়ি। ন্সিক্ষার্থীর 

িার্থন্সমক েিটি (10) সু্কল-ন্সেিস স্থন্সগতকরয়ণর সমেকায়লর ময়িয শুনান্সন আয়োন্সজত হয়ি। আচরণ কন্সমটির শুনান্সনয়ত অযাটন্সনণয়ের উপন্সস্থত র্থাকার অনুমন্সত রনই 

(রকিলমাে রয্ ন্সপতা/মাতা/অন্সিিািক ন্সনয়জ অযাটন্সনণ এিং ন্সনয়জর সন্তায়নর সয়ে উপন্সস্থত র্থাকয়িন তারা  ািা)। আচরণ কন্সমটির শুনান্সনয়ত ররকন্সিণ ংয়ের য্ন্ত্র 

রাখা অনুমন্সত র্থাকয়ি না, য্ন্সে না তা ন্সপতার/মাতার/অন্সিিািয়কর িন্সতিন্ধকতার সয়ে মান্সনয়ে ন্সনয়ত তা করার িয়োজন হে। মান্সনয়ে রনওোর জনয 
ররকন্সিণ ংয়ের য্ন্ত্র িযিহায়রর ন্সিজ্ঞন্সপ্ত শুনান্সনর অন্তত 48 ঘণ্টা আয়গ ন্সিক্ষার্থী পন্সরয়ষিা ন্সিিায়গর (Student Services Department) দ্বারা িাপ্ত করা আিিযক। 

 

সুপান্সরয়ন্টনয়িয়ন্টর ময়নানীত িযন্সক্তর দ্বারা েিটি (10) সু্কল-ন্সেিয়সর রিন্সি সময়ের সু্কয়লর িাইয়র র্থাকার রকানও স্থন্সগতকরণ পাওো রকানও ন্সিক্ষার্থী স্থন্সগত করার 

ন্সিজ্ঞন্সপ্ত পাওোর েি (10) ন্সেয়নর ময়িয সুপান্সরয়ন্টনয়িন্ট অি সু্কলস(Superintendent of Schools) এর কায়  আচরণ কন্সমটির ন্সসদ্ধায়ন্তর ন্সিরুয়দ্ধ আন্সপয়লর 

নুয়রাি করয়ত পায়র, য্ন্সে তারা ময়ন কয়র রয্ তায়ের কায়  র্থাকা রকানও তর্থয শুনান্সনয়ত ন্সিয়িচনা করা হেন্সন। এরূপ অনুয়রাি সুপান্সরয়ন্টনয়িয়ন্টর েপ্তয়র আন্সপয়লর 

অনুয়রাি করার রিষ তান্সরয়খর ন্সিয়কল 4:30রটর ময়িয িাপ্ত হওো আিিযক। অযাটন্সনণয়ের সুপান্সরয়ন্টনয়িন্ট অি সু্কলস এর আন্সপল তিেয়ক উপন্সস্থত র্থাকার অনুমন্সত 

রনই। 

 

ন্সিক্ষার্থীর ন্সপতামাতা(গণ)/অন্সিিািক(গণ) সুপান্সরয়ন্টনয়িন্ট অি সু্কলস এর ন্সসদ্ধায়ন্ত অসম্মত হয়ল ন্সিক্ষা পষণয়ের কায়  একটি শুনান্সনর অনুয়রাি করা রয্য়ত পায়র। 

রসই শুনান্সনর অনুয়রাি করা রকানও ন্সিক্ষার্থীয়ক ন্সিক্ষার্থীর ন্সিরুয়দ্ধ র্থাকা অন্সিয়য্াগগুন্সল; শুনান্সনর সমে, তান্সরখ ও স্থান; এিং ন্সিক্ষার্থীটির একজন রক ৌঁসুন্সলর 

িন্সতন্সনন্সিত্ব পাওোর, সাক্ষীয়ের িাকার ও রজরা করার এিং ন্সিক্ষার্থীর পক্ষসমর্থণয়ন অনযানয িমাণ উপস্থান্সপত করার অন্সিকার সম্পয়কণ  ন্সলন্সখতিায়ি জানায়না হয়ি। 

 

মব্ক্ষশি মশোর (প্রমতব্ন্ধী মশোর্থীক্ষদর) শৃঙ্খলা মব্মি - িতণ মায়ন ন্সিয়িষ ন্সিক্ষা পাওো ন্সিক্ষার্থীয়ের রেয়টর ও য্ুক্তরাষ্ট্রীে আয়েিানুসায়র িৃঙ্খলািদ্ধ করা হয়ি। 

িন্সতিন্ধী ন্সিক্ষার্থীয়ের আচরণ কন্সমটির শুনান্সনর জনয সুপান্সরি করার এিং শুনান্সনর েলস্বরূপ 10টি সু্কল-ন্সেিয়সর রিন্সি স্থন্সগত করা অন্তিুণ ক্ত র্থাকার রক্ষেগুন্সলয়ত 

আচরণ কন্সমটির শুনান্সনর পরিতীয়ত লঙ্ঘনটি ন্সিক্ষার্থীর িন্সতিন্ধকতা সংক্রান্ত ন্সকনা তা ন্সনিণারণ করয়ত একটি িকাি ন্সনিণারণ তিেক আয়োন্সজত হয়ি। 
 

হাই সু্কক্ষলর মশোর্থীক্ষদর A+ িাগমরকত্ব িীমত 

ফ্রান্সিস হাওয়েল সু্কল ন্সিসন্সিয়ক্টর A+ পরামিণোতা কন্সমটি ময়ন কয়র রয্ ন্সিক্ষার্থীর A+ ন্সস্থন্সত সহ গ্রযাজয়ুেট হওোর জনয উিম নাগন্সরকত্ব সিয়চয়ে গুরুত্বপূণণ। 

A+ কায্ণক্রয়ম অংি রনওো স্থন্সগতকরণ পাওো ন্সিক্ষার্থীয়ের রয্াগযতা ঝুৌঁ ন্সকর সম্মুখীন হয়ে পিয়ি। চারটি ি য়রর সিকটিই নাগন্সরকয়ত্বর ররকয়িণ র অংি। 

ন্সনম্নন্সলন্সখত রক্ষয়ের েয়ল A+ কায্ণক্রয়মর রর্থয়ক সন্সরয়ে রেওো হয়ি: 

• ন্সিক্ষার্থীর হাই সু্কল পিার সময়ের ময়িয (রগ্রি 9- 12) 5 িা তার রিন্সি িার সু্কয়লর ন্সিতয়রর িা িাইয়রর স্থন্সগতকরণ। 

• 10 ন্সেন িা তার রিন্সি সমে সু্কয়লর িাইয়র র্থাকার স্থন্সগতকরণ ঘয়ট এমন রয্ রকানও স্থন্সগতকরণ। 

 

A+ আমপল প্রমক্রয়া 
রকানও ন্সিক্ষার্থীর এিং/অর্থিা ন্সপতার/মাতার/অন্সিিািয়কর রকানও উপন্সস্থন্সতর িা নাগন্সরকয়ত্বর লঙ্ঘয়নর ন্সিজ্ঞন্সপ্ত পাওোর পর একটি A+ আন্সপল িাপ্ত করার 

অন্সিকার রয়েয় । উয়দ্বগ িা অয়য্াগযতার রক্ষেগুন্সলয়ত: 

• ন্সিক্ষার্থী ও ন্সপতার/মাতার/অন্সিিািয়কর A+ সমন্বােকয়ক তায়ের উয়দ্বগ িা অয়য্াগযতা ন্সনয়ে আয়লাচনা করার উয়দ্দিয ন্সলন্সখতিায়ি অিন্সহত করা 
আিিযক। 

• A+ সমন্বােক রয্াগযতা ন্সিয়িচনা করার জনয A+ আন্সপল কন্সমটির একটি তিেক আহ্বান করয়িন। 

• A+ আন্সপল কন্সমটি অনুয়রািটি শুনয়ি এিং ন্সিক্ষার্থীর ও ন্সপতার/মাতার/অন্সিিািয়কর কায়  তার ন্সসদ্ধান্ত জান্সনয়ে রেয়ি। 

আন্সপয়লর অনুয়রাি করা রয্ রকানও িযন্সক্তয়ক একটি "A+ আন্সপল" েমণ পূরণ করয়ত হয়ি য্া ন্সিক্ষার্থীর হাই সু্কয়ল A+ সমন্বােয়কর কায়  পাওো য্ায়ি। 

পয্ণায়লাচনা কন্সমটি একটি ন্সসদ্ধায়ন্ত রপ ৌঁ য়নার পর A+ সমন্বােক ন্সপতামাতায়ক(রের)/অন্সিিািকয়ক(রের) অিন্সহত করয়িন। 

শৃঙ্খলার সংজ্ঞাসিূহ 
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ব্মহষ্কার – িন্সহষ্কার পন্সরিাষাটি িলয়ত রিাঝাে সু্কল রর্থয়ক স্থােীিায়ি িন্সহষ্কার করা। েীঘণয়মোেী স্থন্সগতকরণ আয়রায়পর সয়ে সুপান্সরয়ন্টনয়িন্ট অি 

সু্কলস ন্সিক্ষা পষণয়ের কায়  ন্সিক্ষার্থীয়ক সু্কয়লর রর্থয়ক িন্সহষ্কায়রর সুপান্সরি করয়ত পায়র। পষণে রসই সুপান্সরিগুন্সল পয্ণায়লাচনা করয়ি এিং ন্সসদ্ধান্ত রনয়ি 

রয্ িন্সহষ্কায়রর শুনান্সনয়ত অগ্রসর হওো য্ায়ি ন্সকনা। ন্সিক্ষা পষণে িন্সহষ্কায়রর শুনান্সনয়ত অগ্রসর হয়ল ন্সিক্ষার্থীয়ক ও 

ন্সপতামাতায়ক(রের)/অন্সিিািকয়ক(রের) ন্সিক্ষার্থীর ন্সিরুয়দ্ধ র্থাকা অন্সিয়য্াগগুন্সল; শুনান্সনর সমে, তান্সরখ ও স্থান; এিং ন্সিক্ষার্থীটির একজন 

রক ৌঁসুন্সলর িন্সতন্সনন্সিত্ব পাওোর, সাক্ষীয়ের িাকার ও রজরা করার এিং ন্সিক্ষার্থীর পক্ষসমর্থণয়ন অনযানয িমাণ উপস্থান্সপত করার অন্সিকার সম্পয়কণ  
ন্সলন্সখতিায়ি জানায়না হয়ি। রকানও ন্সিক্ষার্থীয়ক ন্সিক্ষা পষণয়ের কায়  শুনান্সন  ািা িন্সহষ্কার করা হয়ি না। 

 

ন্সিসন্সিয়ক্টর নীন্সত 2660 অনুসায়র, ন্সিসন্সিক্ট সম্ভািয পুনরাে িন্সতণ র কর্থা ন্সিয়িচনা তিেক পন্সরচালনা না করা পয্ণন্ত এই ন্সিসন্সিক্ট রর্থয়ক 

স্থন্সগতকরণ িা িন্সহষ্কায়রর পরিতীয়ত রকানও ন্সিক্ষার্থীয়ক পুনরাে িন্সতণ  করা িা নন্সর্থিুন্সক্তর অনুমন্সত রেওো য্ায়ি না (আইন্সন িয়োজনীেতার 

িযন্সতক্রম  ািা)। তিেক চলাকালীন অংিগ্রহণকারীরা রয্ আচরয়ণর েলস্বরূপ িান্সস্ত হয়েয়  এিং অনুরূপ আচরণ িন্সিষযৎ ঘটনা িন্সতয়রায়ির 

জনয জরুন্সর িয়ল ময়ন হে এমন রয্ রকানও ন্সনিারক পেয়ক্ষয়পর কর্থা ন্সিয়িচনা করয়িন। 

 

য্ন্সেও, কনন্সিক্ষারন্সর্থয়ক পুনরাে িন্সতণ  িা নন্সর্থিুক্ত করা হয়ি না য্ন্সে ন্সিক্ষার্থীটি একজন িাপ্তিেস্ক িা অিিেস্ক ন্সহয়সয়ি চূিান্ত ন্সিচার  ািা 
সাজািাপ্ত, অন্সিয্ুক্ত হে অর্থিা অিিেয়স্কর আচরয়ণর জনয সাজািাপ্ত হে, য্া, িাপ্তিেস্ক ন্সহয়সয়ি অন্সিয্কু্ত হয়ল, ন্সনম্নন্সলন্সখত অপরািগুন্সলর 

একটি গেন করয়ি: 

 

• িার্থন্সমক স্তয়রর হতযা (Mo. Rev. Stat. § 536.020) 

• ন্সদ্বতীে স্তয়রর হতযা (Mo. Rev. Stat. § 565.021) 

• িার্থন্সমক স্তয়রর আক্রমণ (Mo. Rev. Stat. § 536.020) 

• িলপূিণক িষণণ (Mo. Rev. Stat. § 566.030) 

• িলপূিণক পােুবমর্থুন (Mo. Rev. Stat. § 566.060) 

• িার্থন্সমক স্তয়রর িাকান্সত (Mo. Rev. Stat. § 570.023) 

• নািালকয়ক মােক ন্সিতরণ (Mo. Rev. Stat. § 579.020) 

• িার্থন্সমক স্তয়রর অন্সেসংয়য্াগ (Mo. Rev. Stat. § 569.040) 

• রশ্রণী A এর গুরুতর অপরাি ন্সহয়সয়ি অপহরণ (Mo. Rev. Stat. § 565.110) 

• ন্সিন্সিিদ্ধ িষণণ (Mo. Rev. Stat. § 566.032) 

• ন্সিন্সিিদ্ধ পােুবমর্থুন (Mo. Rev. Stat. § 566.062) 

শৃঙ্খলার সংজ্ঞাসিূহ 
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ফ্রান্সিস হাওয়েল িাস ড্রাইিারয়ের ন্সিসন্সিয়ক্টর িাসগুন্সলয়ত ন্সনরাপে ও িৃঙ্খলািদ্ধ পন্সরয়িি িজাে রাখার োন্সেত্ব অপণণ 

করা হে। 

 

ন্সিসন্সিয়ক্টর িাসগুন্সলয়ত চিার সমে ন্সনম্নন্সলন্সখতটি ন্সিক্ষার্থীয়ের কায়  িতযািার একটি 

তান্সলকা: 
• ন্সিক্ষার্থীয়ের আচরণন্সিন্সির য্ািতীে িতযািা রময়ন চলা 
• িাস ড্রাইিায়রর য্ািতীে ন্সনয়েণি রময়ন চলা 
• িায়সর সাময়নর ন্সেয়ক মুখ কয়র িয়স র্থাকা 
• সামান্সজক েরূয়ত্বর িতযািাগুন্সল িজাে রাখা 
• িরাদ্দ করা িায়স িরাদ্দ করা েয়প চিা ও নামা 
• িরীয়রর সমস্ত অংি ও য্ািতীে ন্সজন্সনসপে িায়সর ন্সিতয়র রাখা 
• অনযয়ের িন্সত শ্রদ্ধািীল আচরণ করা (রম ন্সখক ও িারীন্সরক উিেতই) 

• িায়সর িন্সত সম্মানজনক আচরণ করা (রকানও রি ত ক্ষন্সত, রনাংরা করা, ন্সজন্সনসপে র াৌঁিা ুন্সি, খাওো িা পান করা নে) 

• তায়ের জনয িরাদ্দ করা িায়স চিা 
 

দ্রষ্টিয: য্ািতীে িাসয়ক রয্ রকানও সমে কযায়মরা ন্সেয়ে পয্ণয়িক্ষণ করা হয়ত পায়র। 

 

শৃঙ্খলা ব্জায় রাখক্ষত ও মিরাপদ পমরক্ষব্শ প্রদাি করক্ষত ব্াক্ষসর ড্রাইভার মিম্নমলমখত পদক্ষেপগুমলর শ্র  শ্রকাক্ষিাটি মিক্ষত পাক্ষরি: 

• ন্সিক্ষার্থীর সয়ে পরামিণ করা 
• ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত িযন্সক্তর সয়ে পরামিণ আরম্ভ করা 
• ন্সিক্ষার্থীয়ের ন্সনেমািলী িন্সতপালয়নর ন্সনয়েণি রেওো 
• িায়সর আসন িরাদ্দ করা 
• িায়সর টিন্সকয়টর সতকণ তা জান্সর করা 
• িায়সর টিন্সকট ইসুয করা 

 

মডসমিে ব্াসক্ষক শ্রেণীকক্ষের সম্প্রসামরত অংশ ব্ক্ষল িক্ষি কক্ষর; সুতরাং, ব্াক্ষস অসদাচরণ করার ফক্ষল শ্র  পমরণাি হওয়ার তা ঘটক্ষব্। 

পমরণাক্ষির িক্ষিয পড়ক্ষত পাক্ষর ব্াক্ষসর শ্রর্থক্ষক স্থমগত করা। লঙ্ঘয়নর মাো তীব্র হওোর এিং/ অর্থিা ন্সিক্ষার্থীয়ের সািারণ ন্সনরাপিায়ক আিঙ্কাগ্রস্ত 

করার রক্ষেগুন্সলয়ত ন্সিষেটি অন্সিলয়ে ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত িযন্সক্তর কায়  রিরণ করা হয়ি। িয়োজন হয়ল ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত িযন্সক্তর একটি ন্সিকি 

িৃঙ্খলা পন্সরকিনা রূপােয়নর/ততন্সর করার ন্সসদ্ধান্ত রনওোর অন্সিকার র্থাকয়ি। ন্সিসন্সিয়ক্টর পন্সরিহণ পন্সরচালক (District Director of 

Transportation) ও পন্সরিহণ ন্সনরাপিা মযায়নজার (Transportation Safety Manager) িয়োজন ময়ন হয়ল অনয়ুরািক্রয়ম ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত 

িযন্সক্তর সয়ে রেখা করয়িন। 

ব্াক্ষসর মিক্ষদে মশকা 
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ন্সিসন্সিয়ক্টর নীন্সত 2670-এ িলা হয়েয়  রয্: ন্সিসন্সিক্ট ন্সনয্ুক্ত িা তার জনয রস্বোশ্রম রেওো রকানও িযন্সক্ত ন্সিসন্সিয়ক্টর সু্কয়ল পােরত রকানও 

ন্সিক্ষার্থীয়ক িারীন্সরক িান্সস্ত রেয়িন না িা রেওোর কারণ হয়িন না। 

 

ন্সিসন্সিয়ক্টর রকানও কমী ন্সিন্সিপায়লর/ময়নানীত িযন্সক্তর কায়  রকানও আগাম ন্সিজ্ঞন্সপ্ত না ন্সেয়ে রকানও ন্সিক্ষার্থীর ন্সিরুয়দ্ধ য্ুন্সক্তসেত 

সীমািদ্ধতা আয়রাপ করয়ত পায়রন য্ন্সে তা আত্মরক্ষার, িৃঙ্খলা রক্ষার জনয অর্থিা অনয িযন্সক্তয়ের িা ন্সিসন্সিয়ক্টর সম্পন্সির সুরক্ষার জনয 
অতযািিযক হয়ে পয়ি। 

 
 
 
 
 

 

শারীমরক শামস্ত: মিমিদ্ধ 
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ফ্রান্সিস হাওয়েল সু্কল ন্সিসন্সিয়ক্ট (FHSD) ন্সিক্ষার্থীয়ের, ন্সিক্ষকয়ের, কমীয়ের, ন্সপতামাতার(রের)/অন্সিিািয়কর(রের) ও িিাসকয়ের জনয ইন্টারয়নয়ট 

িয়িি পাওো য্াে। ন্সিক্ষার্থীয়ের ন্সিসন্সিয়ক্টর নীন্সত 6320 অনুসায়র FHSD এর রটন্সল-রয্াগায়য্াগ িযিহার করা আিিযক। ন্সিক্ষার্থীয়ের পােযক্রম সংক্রান্ত 

তয়র্থয ও গয়িষণার ন্সিষয়ে এিং ন্সিক্ষাে উদ্ভািন উন্নীত করার িারনাগুন্সলয়ত িয়িয়ির অনুমন্সত রয়েয় । 
 

িকািয ও রগাপন রনটওোকণ গুন্সলয়ত অিন্সস্থত তর্থযিাণ্ডায়রর মািযয়ম কীিায়ি তিেযুন্সতন আোনিোন ও চলাচল করয়ত হে তা রিখা হল তর্থয 
সাক্ষরতার রসইসি েক্ষতা য্া 21ি িতয়ক ন্সিক্ষার্থীয়ের কৃন্সতত্ব অজণ য়ন সহােতা কয়র। ন্সক ু ন্সক ু রক্ষয়ে, রশ্রণীকয়ক্ষর ন্সিক্ষয়কর অনুমন্সত র্থাকয়ল 

ন্সিক্ষার্থীয়ের ন্সিক্ষামূলক উয়দ্দয়িয তায়ের ন্সনয়জয়ের িয্ুন্সক্ত ন্সনয়ে আসার সুয়য্াগ র্থাকয়ি (রয্মন লযাপটপ, আইপি, আইপযাি, তিেযুন্সতন রীিার, লযাপটপ, 

ইতযান্সে)। 
 

মিরাপিা 
োোরওোল ও ন্সেল্টান্সরং িযিহায়রর মািযয়ম ন্সিসন্সিয়ক্টর রর্থয়ক CIPA (ন্সিশুয়ের ইন্টারয়নট সুরক্ষা আইন (Children's Internet Protection Act)) 

িন্সতপালন ন্সনন্সিত করা হে। য্ন্সেও, ন্সিক্ষার্থীয়ের তায়ের পয়ক্ষ অস্বন্সস্তকর রকানও তয়র্থয িয়িি করয়ল তা তায়ের ন্সিক্ষকয়ের িা অপর কমী সেসয়ের 

কায়  ন্সরয়পাটণ  করয়ত হয়ি। 
 

ন্সনম্নন্সলন্সখত পেয়ক্ষপগুন্সল ন্সিসন্সিয়ক্টর রনটওোকণ গুন্সলয়ত অনুমন্সতয়য্াগয র্থায়ক: 
 

• রটন্সল-রয্াগায়য্াগয়ক রকিমাে ন্সিক্ষামূলক উয়দ্দয়িয িযিহার করা 
• অনযয়ের সয়ে শ্রদ্ধািীল ও রস জনযমূলক উপায়ে আোনিোন করা 
• কন্সপরাইট আইন ও অনযয়ের রমিা সম্পন্সির অন্সিকার রময়ন চলা 
• ন্সনয়জর িযন্সক্তগত নাম, রোন নের, ঠিকানা ও পাসওোয়িণ র রগাপনীেতা িজাে রাখা এিং অনযয়ের একই রগাপনীেতায়ক সম্মান করা 

 

এই ন্সনয়েণ ন্সিকা আপনায়ক আপনার োন্সেত্ব সম্পয়কণ  সয়চতন করয়ত িোন করা হয়ে। ন্সনয়েণ ন্সিকা না মানা হয়ল রনটওোকণ  িিাসক িা ময়নানীত 

FHSD িন্সতন্সনন্সি রনটওোয়কণ র/কন্সম্পউটায়রর ন্সিয়িষ সুন্সিিা িতযাহার করয়ত পায়রন। 
 

ন্সনম্নন্সলন্সখত পেয়ক্ষপগুন্সল ন্সিসন্সিয়ক্টর রনটওোকণ গুন্সলয়ত অনুমন্সতয়য্াগয িয় : 

রগাপন তর্থয রিোর করা অনযয়ের ন্সনয়জর পাসওোিণ  রেওো 
িযন্সক্তগত তর্থয ইন্টারয়নয়ট িকাি করা রয্ রকানও উপায়ে অনযয়ের হেরান্সন, অিমাননা িা ক্ষন্সত 

করা  
ন্সনরাপিা িযিস্থা উয়পক্ষা করার িা িাঙার রচষ্টা করা পয়নণাগ্রান্সেক/রিআইন্সন উপকরয়ণ িয়িি করা 
রিআইন্সনিায়ি সেটওেযায়রর িন্সতন্সলন্সপ করা অনযয়ের রোল্ডায়র, োইয়ল িা নন্সর্থপয়ে অনন্সিকার িয়িি 

করা  
অনযয়ের রিটা/োইল নষ্ট করার িা তার ক্ষন্সত করার িোস 

করা  
িান্সণন্সজযক উয়দ্দয়িয রনটওোকণ য়ক কায়জ লাগায়না  

অশ্লীল িাষা িয়োগ করা পােযক্রম-িন্সহিূণ ত ইন্টারয়নট রগম রখলা 
কন্সপরাইট আইন লঙ্ঘন িা রচনা চুন্সর করা অননুয়মান্সেত ওয়েিসাইট িযিহার করা 
ন্সিসন্সিয়ক্টর রনটওোকণ  িা িয্ুন্সক্ত িাঙচুর করা িাইরাস আপয়লাি করা, রিটা িেয়ল রেওো অর্থিা 

সীমািদ্ধ তর্থয চুন্সর করা 
 

লঙ্ঘক্ষির জিয সম্ভাব্য শামস্তিূলক ব্যব্স্থা 
রনটওোকণ  ও ইন্টারয়নট িযিহার সংক্রান্ত ন্সিসন্সিয়ক্টর নীন্সত 6320 লঙ্ঘয়নর েয়ল িান্সস্তমূলক িযিস্থা রনওো হয়ত পায়র, য্ার ময়িয পয়ি 

ন্সনম্নন্সলন্সখতগুন্সলর এক িা একান্সিক, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে: 1)রনটওোয়কণ র সুন্সিিাগুন্সল স্থন্সগত িা িতযাহার করা; 2) ইন্টারয়নয়ট িয়িি 

স্থন্সগত িা িতযাহার করা; 3) কন্সম্পউটায়র িয়িি স্থন্সগত িা িতযাহার করা; 4) সু্কয়লর স্থন্সগতকরণ; অর্থিা 5) িন্সহষ্কার। 

 
অিুগ্রহ কক্ষর িক্ষি রাখক্ষব্ি: আপমি আপিার মশোর্থীক্ষক স্বািীি ইন্টারক্ষিট প্রক্ষব্শ প্রতযাখযাি করাক্ষত চাইক্ষল উপ ুক্ত ফিে 
শ্রপক্ষত অিুগ্রহ কক্ষর তারা শ্র  সু্কক্ষল পক্ষড় শ্রসখাক্ষি শ্র াগাক্ষ াগ করুি। 

শ্রিটওয়াকে  ও ইন্টারক্ষিক্ষটর গ্রহণক্ষ াগয 
ব্যব্হাক্ষরর মিক্ষদে মশকা 
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উৎপীড়ি 

ন্সিক্ষা পষণয়ের নীন্সত 2655 এর সংজ্ঞা অনুসায়র উৎপীিন হল রকানও িযন্সক্ত িা রগািীর দ্বারা সম্পান্সেত ইোকৃত কাজ য্া করা হে িীন্সতিেিণন, অিান্সিত 

আক্রমণাত্মক আচরণ িা হেরান্সন আয়রাপ করার জনয য্ার পুনরািৃন্সি করা হে িা য্ার পুনরািৃন্সির য্য়র্থষ্ট সম্ভািনা র্থায়ক এিং য্া একজন রকানও 

য্ুন্সক্তয়িািসম্পন্ন ন্সিক্ষার্থীর িারীন্সরক িা সম্পন্সির ন্সনরাপিা সম্পয়কণ  িয়ের কারণ হে; িযন্সক্তক্রম  ািাই রকানও ন্সিক্ষার্থীর ন্সিক্ষাগত কমণসম্পােয়ন, সুয়য্ায়গ 

িা সুন্সিিাে য্য়র্থষ্ট পন্সরমায়ণ হস্তয়ক্ষপ কয়র; অর্থিা সু্কয়লর সুিৃঙ্খল পন্সরচালনাে য্য়র্থষ্ট পন্সরমাণ ন্সিঘ্ন ঘটাে। অেিন্সে িা রম ন্সখক সাইিার-উৎপীিন, 

তিেযুন্সতন িা ন্সলন্সখত ন্সচঠিপে এিং উৎপীিয়নর কাজকমণ ন্সরয়পাটণ  করার ন্সিরুয়দ্ধ রকানও িন্সতয়িায়ির হুমন্সক সহ িারীন্সরক ন্সক্রোকলাপ ন্সনয়ে উৎপীিন 

গঠিত হয়ত পায়র। 

 

ন্সিসন্সিক্ট সু্কয়লর মায়ে, সু্কল চলাকালীন, সু্কয়লর স্পনসর করা রকানও কায্ণকলায়প অর্থিা সু্কল-সংক্রান্ত রকানও িসয়ে রকানও ন্সিক্ষার্থীর দ্বারা রয্ রকানও 

িকার উৎপীিন িা িীন্সতিেিণয়নর রর্থয়ক মুক্ত ন্সিক্ষা ও কায়জর পন্সরয়িি িজাে রাখার জনয িন্সতশ্রুন্সতিদ্ধ। ন্সিক্ষার্থীয়ের এিং/অর্থিা তায়ের 

ন্সপতামাতায়ক(রের)/অন্সিিািকয়ক(রের) তায়ের িিন িিাসয়কর কায়  উৎপীিয়নর রয্ রকানও ঘটনা ন্সরয়পাটণ  করয়ত উৎসাহ রেওো হয়ে। 

 

ন্সিসন্সিক্ট ন্সিক্ষার্থীয়ের উৎপীিন ন্সরয়পাটণ  করয়ত উৎসাহ রেে। ন্সিক্ষার্থীয়ের তারা ন্সিকার হয়ল িা পায়ি োৌঁন্সিয়ে র্থাকয়ল ন্সরয়পাটণ  করয়ত হয়ি। সু্কলগুন্সল 

ন্সিক্ষার্থীয়ের উৎপীিয়নর ন্সরয়পাটণ  করার ন্সনরাপে উপােগুন্সল ন্সনয়ে আয়লাচনা করয়ি।  উৎপীন্সিত িা উৎপীিন িতযক্ষ করা ন্সিক্ষার্থীয়ের অন্সিলয়ে রকানও 

িাপ্তিেয়স্কর কায়  ঘটনাটি ন্সরয়পাটণ  করয়ত হয়ি। ন্সিশুটি উৎপীিন ন্সরয়পাটণ  করাে স্বেন্দ রিাি না করয়ল ন্সপতামাতায়ের/অন্সিিািকয়ের তায়ের সন্তায়নর 

ন্সরয়পাটণ  করা উৎপীিন ন্সরয়পাটণ  করয়ত ন্সিন্সিপায়লর সয়ে রয্াগায়য্াগ করয়ত হয়ি।  উৎপীিয়নর িন্সতটি ন্সরয়পায়টণ র তেন্ত করা হয়ি। FHSD ওয়েিসাইয়ট 

ন্সিসন্সিয়ক্টর ওয়েিসাইয়টর ন্সপতামাতা টযাি এর অিীয়ন ন্সপতামাতায়ের ও ন্সিক্ষার্থীয়ের জনয উৎপীিন সংক্রান্ত সংস্থানগুন্সল রয়েয় । 

http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/ 

 

পরািশেসভা 
একটি আোনিোন য্া সামনাসামন্সন, ন্সিন্সিও িা রটন্সলয়োন মারেৎ ঘয়ট। 

 
সাইব্ার-উৎপীড়ি 

নীন্সত 2655 অনুসায়র সাইিার-উৎপীিয়নর সংজ্ঞা উপয়রর সংজ্ঞানুসায়র এমন আোনিোন সিায়রর মািযয়ম করা উৎপীিন য্ার ময়িয পয়ি রকানও 

তিেযুন্সতন য্য়ন্ত্রর মািযয়ম পাোয়না রকানও রময়সজ, রটক্সট, আওোজ িা  ন্সি য্ার ময়িয পয়ি, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে, রকানও রটন্সলয়োন, রিতার 

রটন্সলয়োন িা রকানও রিতার রয্াগায়য্াগ য্ন্ত্র, কন্সম্পউটার িা কাগজ, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে। ন্সিসন্সিয়ক্টর রর্থয়ক রসই সাইিার-উৎপীিন ন্সনন্সষদ্ধ 

করা িা তার জনয িান্সস্ত রেওো হয়ত পায়র য্ার উৎস ন্সিসন্সিয়ক্টর রকানও কযাম্পাস িা ন্সিসন্সিয়ক্টর রকানও কায্ণকলাপ য্ন্সে রসই তিেযুন্সতন আোনিোন 

সু্কয়লর িয্ুন্সক্তগত সন্থান িযিহার কয়র করা হয়ে র্থায়ক, য্ন্সে তার সয়ে ন্সিক্ষার পন্সরয়িয়ির য্য়র্থষ্ট রয্াগসূে র্থায়ক অর্থিা য্ন্সে রসই তিেযুন্সতন আোনিোন 

ন্সিসন্সিয়ক্টর কযাম্পায়স িা ন্সিসন্সিয়ক্টর রকানও কায্ণকলায়প ন্সিক্ষার্থীর ন্সনয়জর িযন্সক্তগত িয্ুন্সক্তগত সংস্থান িযিহার কয়র করা হয়ে র্থায়ক। অন্সিকন্তু, 

কযাম্পায়সর িাইয়র ন্সিসন্সিয়ক্টর ন্সিক্ষার্থীয়ের ন্সিক্ষা িস্তুগত ও িন্সতকূলিায়ি িিান্সিত কয়র এমন অসোচরয়ণর উয়েখয়য্াগয ঘটনাে জন্সিত র্থাকা ন্সিক্ষার্থীরা 
িান্সস্ত সায়পক্ষ হয়ি। 

 
হয়রামি/বব্িিয 
রকানও িযন্সক্তর জান্সত, িণণ, ন্সলে, মূল জাতীেতা, জনয়গািী, িন্সতিন্ধকতা, িমণ, রয্ ন প ন্দ িা অনুিূত রয্ ন প য়ন্দর কারয়ণ হেরান্সন রর্থয়ক মুক্ত ন্সিক্ষার 

পন্সরয়িি িজাে রাখাই ন্সিসন্সিয়ক্টর নীন্সত। ন্সিসন্সিক্ট জান্সত, িণণ, ন্সলে, মূল জাতীেতা, জনয়গািী, িন্সতিন্ধকতা, িমণ, রয্ ন প ন্দ িা অনুিূত রয্ ন প য়ন্দর 

কারয়ণ রয্ রকানও ও সিরকম হেরান্সন ও তিষময ন্সনন্সষদ্ধ কয়র। 

 

সু্কল িযিস্থা জান্সত, িণণ, ন্সলে, মূল জাতীেতা, জনয়গািী, িন্সতিন্ধকতা, িমণ, রয্ ন প ন্দ িা অনুিূত রয্ ন প য়ন্দর কারয়ণ হেরান্সন িা তিষয়মযর 

য্ািতীে ির্থাগত িা আটয়প য়র, রম ন্সখক িা ন্সলন্সখত অন্সিয়য্ায়গর আশু তেন্ত করয়ত; িযন্সক্তয়ের আরও হেরান্সন িা তিষয়মযর রর্থয়ক রক্ষা করার জনয 
দ্রুত উপয্ুক্ত পেয়ক্ষপ ন্সনয়ত; এিং হেরান্সন িা তিষয়মযর ঘটনা ঘয়টয়  িয়ল ন্সনরািারন করয়ল হেরান্সন/তিষময করা ন্সিক্ষার্থী, ন্সিক্ষক, িিাসক িা 
সু্কয়লর অপর রকানও কমীয়ক দ্রুত উপয্ুক্ত িান্সস্ত ন্সেয়ত, এিং/অর্থিা হেরান্সন সমাপ্ত করার জনয য্ুন্সক্তসেত উপায়ে গণনা করা অনয রকানও উপয্ুক্ত 

পেয়ক্ষপ ন্সনয়ত কাজ করয়ি। 

পমরভািাক্ষকাি 

http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/
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শ্রহমজং 
ন্সিসন্সিয়ক্টর নীন্সত 2920 অনুসায়র ন্সিক্ষার্থীয়ের রহন্সজং সুস্পষ্টিায়ি ন্সনন্সষদ্ধ। রহন্সজংয়ের সংজ্ঞা হল অনয রকানও ন্সিক্ষার্থীর িন্সত সু্কয়লর সম্পন্সির 

ন্সিতয়র িা িাইয়র সু্কল-সংক্রান্ত রকানও কায্ণকলায়প অর্থিা অযার্থয়লটিক েয়ল অন্সিয়ষয়কর িা িন্সতণ র উয়দ্দয়িয করা ইোকৃত আচরণ। এই 

নীন্সতয়ত ন্সনন্সষদ্ধ আচরয়ণর ময়িয পয়ি সরাসন্সর িা অন্তিণায়সর ময়িয ন্সেয়ে পয়রাক্ষিায়ি রয্ নায়ের, ন্সনতয়ের িা স্তয়নর ( ােীয়ের রক্ষয়ে) সংস্পিণ; 
িারীন্সরক ক্ষন্সতর হুমন্সক; এিং িারীন্সরক িা মানন্সসক ক্ষন্সত িা অিমাননা আয়রাপ করা। 

 
এই নীন্সত লঙ্ঘন কয়রয়  িয়ল পাওো ন্সিক্ষার্থীরা অসোচরয়ণর তীব্রতার উপর ন্সনিণ র কয়র সু্কয়লর রর্থয়ক স্থন্সগত/িন্সহষ্কার এিং 

কায্ণকলায়পর/অযার্থয়লটিক অংিগ্রহয়ণর রর্থয়ক স্থন্সগত ও িন্সহষ্কার সায়পক্ষ হয়ি। 

 
পামকে ং পারমিট 

িন্সতটি হাই সু্কয়লর কযাম্পায়স ন্সিক্ষার্থীয়ের পান্সকণ ংয়ের জনয জােগা সীন্সমত হওোর কারয়ণ ন্সিক্ষার্থীয়ের গান্সি চান্সলয়ে সু্কয়ল আসার জনয পান্সকণ ং পারন্সমট 

িয়োজন হে। পারন্সময়টর রয্াগযতার মাপকাঠি ও ন্সিক্ষার্থীয়ের অয়টায়মািাইল সংক্রান্ত অনযানয ন্সিন্সিসমূহ হাই সু্কয়লর য্র্থায্র্থ িিাসয়কর দ্বারা িন্সতিা 
করা হয়ি। লঙ্ঘয়নর েয়ল পান্সকণ ংয়ের সুন্সিিা হারায়ত হয়ত পায়র। 

 
েমতপরূণ 

চুন্সর য্াওো িা ক্ষন্সত হওো ন্সজন্সনস(গুন্সল) িেয়ল ন্সেয়ে অর্থিা নযায্য িাজারমূলয িোন কয়র ক্ষন্সতপূরণ িা পন্সরয়ষিা রেওো। 

 
চুমর করা/চুমর  াওয়া 
মান্সলকয়ক মান্সলয়কর সম্পন্সি িযিহায়রর রর্থয়ক িন্সিত করার উয়দ্দয়িয (চুন্সরর অপরায়ির অিীয়ন) মান্সলয়কর অনুমন্সত িা অিগন্সত  ািা অনয রকানও 

িযন্সক্তর িা িন্সতিায়নর সম্পন্সি রনওো িা রনওোর িোস করা। 

 
শ্রসক্সটিং 
সুস্পষ্ট রয্ নতাপূণণ েয়টাগ্রাে িা রময়সজ তিেযুন্সতন য্ন্ত্র মারেৎ পাোয়না। 

 
সোসব্াদী হুিমক 

রকউ য্ন্সে অনয কাউয়ক সন্ত্রস্ত করার িা জনগয়ণর ময়িয আতঙ্ক  িায়নার উয়দ্দয়িয ন্সহংসাত্মক কাজ করা হুমন্সক রেে। 

 
অিমিকার প্রক্ষব্শ 

স্থন্সগত িা িন্সহষৃ্কত অিস্থাে সহ সু্কয়লর সম্পন্সিয়ত অনুমন্সত  ািা র্থাকা; য্ার ময়িয পয়ি তালা িাঙা ও িয়িি করা। সু্কল িিাসন কাউয়ক সু্কল 
িােন তযাগ করার অনুয়রাি জানায়নার পয়রও তার সু্কয়লর সম্পন্সিয়ত র্থাকা। 

 
অস্ত্র (অক্ষস্ত্রর িক্ষতা শ্রদখক্ষত মজমিস ও শ্রগালাগুমল সহ) 

উোহরণ ন্সেয়ে সীমাহীনিায়ি রকানও অস্ত্র হল ন্সনম্নন্সলন্সখতগুন্সলর একটি: 

আয়েোস্ত্র: য্ুক্তরাষ্ট্রীে আইয়নর 18 U.S.C. 921-রত আয়েোয়স্ত্রর সংজ্ঞা রেওো রয়েয় । উোহরণগুন্সলর ময়িয পয়ি হায়ত িরা িন্দুক, 

রাইয়েল, িটগান ও রিামা। সমূ্পণণ সংজ্ঞার জনয য্ুক্তরাষ্ট্রীে আইন রেখুন। 

অনযানয িন্দুক: রলাি করা িা না করা, চালনার রয্াগয িা অয়য্াগয রয্ রকানও িকার িন্দুক, য্ার ময়িয পয়ি আয়েোস্ত্র  ািা িন্দুয়কর ময়তা 
রেখয়ত অনয রয্ রকানও ন্সজন্সনস। এর ময়িয পিয়ি রপয়লট গান, রপন্টিল গান, োন গান, রটজার গান, BB গান, আগুন ন্স টয়কায়না 
িন্দুক, রপয়রক িন্দুক ও এোর সেট গান, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে। 

অনযানয অস্ত্রিস্ত্র: হুমন্সক রেওোর ময়তা কয়র িযিহৃত আয়েোস্ত্র িা অনয রকানও িন্দুক  ািা রয্ রকানও য্ন্ত্র িা ন্সজন্সনস য্া িারীন্সরক ক্ষন্সতর 

এিং/অর্থিা আঘায়তর কারণ হয়ত িা কারয়ণর উন্সদ্দষ্ট হয়ত পায়র। এর ময়িয পিয়ি সুইচয়েি  ুন্সর, ন্সিকায়রর  ুন্সর, তারকাকৃন্সত  ুন্সর, 

কু্ষর (সরলবরন্সখক িা সংয়কাচনয়য্াগয কু্ষর সহ), ন্সপতয়লর গাৌঁট, িক্স কাটার, নানচাক, কীলক-েস্তানা, কীলক লাগায়না ন্সরেিযান্ড, রয্ 

রকানও েণ্ড রর্থয়ক উৎপন্ন ন্সজন্সনস, কাৌঁোয়ন গযায়সর য্ন্ত্র িা মরীচ রে করার পণয, ন্সকন্তু তায়তই তা সীমািদ্ধ নে। 

 
ন্সনম্নন্সলন্সখত ন্সলয়ঙ্ক ন্সময়স ন্সর রেয়টর আইয়ন (Missouri State Statute) অয়স্ত্রর সংজ্ঞা রেওো রয়েয় : 
http://www.moga.mo.gov/statutes/C500- 599/5710000010.HTM 

 

পমরভািাক্ষকাি 
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