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িমশন িববৃিত 
ি�তাব�ােক চ�ােল� করা - মানুষেক িনেজর জীবেনর পিরি�িতর ব�াপাের িভ�ভােব উৎসািহত 

করা।  আমরা এ�ট কির উ� পয �ােয়র িশ�া �দান িন��ত করার মাধ�েম, এক�ট িনরাপদ ও 
য�শীল পিরেবশ ৈতির কের, এবং িশ�াথ�েদর এক�ট সফল মাধ�িমক অিভ�তার জন� ��ত 

করেত স�দােয় জিড়ত হওয়ার �চার কের। 
 

ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুেল, আমরা িব�াস কির েয আমােদর �থম দািয়� আমােদর িশ�াথ�, 
িপতামাতা এবং স�দােয়র সদস�েদর �য়াত, যারা আমােদর �ুেল পেড়েছ, আমােদর েসবা ব�বহার কের 
বা আমােদর সােথ েযাগােযাগ র�া কের।  তােদর �েয়াজন েমটােত আমরা যা কির সবিকছ�  উ� 
মানস�� হেত হয়।  আমােদরেক অবশ�ই েসরা িনেদ�শনা অনুশীলন ব�বহােরর েচ�া করেত হেব, যােত 
কের স�াব� েসরা িশ�া �দান করা যায়।  িশ�াথ�, িপতামাতা এবং স�দােয়র সদস�েদর অবশ�ই �ত, 
িবনয়ী এবং ন�ায� আচরণ েপেত হেব।  আেরা ���পূণ � হেলা আমােদর িশ�াথ�েদর কােছ অবশ�ই 
তােদর িশ�াগত অিভ�তা েথেক �ান অজ�েনর এক�ট সুেযাগ থাকেত হেব। 

আমরা েযই স�দােয় বাস কির ও কাজ কির েস স�দােয়র জন� এবং িবে�র জন�ও আমােদর দািয়� 
রেয়েছ।  আমােদরেক অবশ�ই ভােলা নাগিরক হেত হেব - ভােলা কাজেক সমথ �ন করেত হেব এবং দাতব� 
কােজ সমথ �ন করার িব�াস গঠন করেত হেব।  আমােদরেক অবশ�ই নাগিরক উ�য়ন উৎসািহত করেত, 
িনেজেদর ও অেন�র ব�াপাের এবং আমােদর বৃহ�র স�দােয় আমােদর �ভােবর আেরা ভােলা উপলি� 
রাখেত হেব। 

পিরেশেষ আমােদর সবেথেক ���পূণ � দািয়� হেলা আমােদর িশ�াথ�।  আমােদর �িতিদেনর কাজ 
িশ�াথ�েদরেক অবশ�ই এক�ট িনেরট ও উ�াবনী িশ�া �দান, এবং সামা�জক ও আেবিগক িবকােশর 
এক�ট �ান �দান করেত হেব।  আমােদরেক অবশ�ই নত� ন ধারণা এবং উদীয়মান �যু�� িনেয় 
পরী�ািনরী�া করেত হেব। যখন আমরা এই নীিত েমেন চলেবা, িশ�াথ�রা তখন আমােদর কােজর 
সুিবধা েভাগ করেব। 

এর িমশেনর �কৃিতর কারেণ, ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুল স�দােয়র েকােনা সদেস�র 
িব�ে� জািত, বণ �, জাতীয়তার উৎস, ধম �, িল�, অ�মতা, বয়স, ৈববািহক অব�া, েসক্সুয়াল 
ওিরেয়ে�শন, এবং/অথবা িল� পিরিচিত, বিহঃ�কােশর িভি�েত িশ�ামূলক কম �সূিচ বা কম �কাে� 
ৈবষম� কের না। 

 

িশ�াথ�র �িত�া 

আিম ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুেলর একজন িশ�াথ�…যা বােফেলার েসরা! আিম আমার 
িপতামাতা, আমার িশ�ক, আমার সহপাঠ� এবং িনেজেক স�ান কির। আমার সকল আচরেণর জন� 
আিম দায়ী। আিম িনেজর জন� ল�� ি�র করেত িশখিছ। আিম আমার ওেয়�িমন�ার ইউিনফম � পের 
�ুেল আিস। আিম আমার েহামওয়াক�, বই, েপ��ল, কলম, এবং কাগজ িনেয় েশখার জন� ��ত হেয় 
�ুেল আিস। আিম এক�ট ইিতবাচক মেনাভাব এবং েখালা মন িনেয় �ুেল আিস…েশখার জন� ��ত হেয়। 
আিম �ুেল আিস িশখেত এবং অংশ�হণ করেত যােত আমার পে� স�ব েসরা িশ�া�ট েপেত পাির। 

 

সূচনা 

আমােদর িমশন অজ�ন করার জন�, ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুেলর �িত�ট সদস�েক অবশ�ই 
স�দােয়র সকল সদেস�র অিধকারেক স�ান জানােত হেব। এর অথ � এমন এক�ট পিরেবশ ৈতির করা যা 
শারীিরকভােব, আেবিগকভােব এবং বু��গতভােব িনরাপদ, িবন�� এবং েশখার উপেযাগী। এই 
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হ�া�বুেকর তথ� আমােদর সকল আচরণ ও �ভােবর ব�াপাের িনেদ�শনা �দান কের যা এক�ট ইিতবাচক 
পিরেবশ ৈতির করেব েযখােন �িত�ট িশ�াথ�, িপতামাতা, এবং িশ�ক অবদান রাখেত এবং িশখেত 
পারেব। 

 

ভিত�/তািলকাভ� �� 

িনউ ইয়ক� আইন অনুযায়ী, ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুল িনউ ইয়ক� ে�েট পাবিলক �ুেলর জন� 
েযাগ� জাতীয়তা, জাতীয়তার উৎস, িল�, বা অ�মতা বা এক�ট �ুেলর জন� েবআইিন হেব এমন েকােনা 
কারণ িনিব �েশেষ সকল িশ�াথ�র জন� উ�ু�।  িশ�াথ�েদর ভিত� বু��গত স�মতা, অজ�ন বা তৎপরতার 
পিরমাপ, �ীড়া পারদিশ �তা, জািত, বণ �, জাতীয়তার উৎস, ধম �, িল�, অ�মতা, বয়স, ৈববািহক অব�া, 
েসক্সুয়াল ওিরেয়ে�শন, িল� পিরিচিত এবং বিহঃ�কােশর উপর িনভ�র করেব না।িশ�াথ�েদর বাছাই 
করা হয় র �া�ম িনব �াচন প�িতেত যিদ ে�ড পয �ায় অনুযায়ী আেবদনকারীর সংখ�া আসন সংখ�ার েথেক 
েবিশ হয়।  
 
উপের বিণ �ত িবষয় বােদ, সকল িনয়িমত িশ�া ও িবেশষ িশ�া িশ�াথ�েদরেক, যারা ওেয়�িমন�ার 
কিমউিন�ট চাট�ার �ুেল বত�মান �ুল বেষ � ভিত� হেব, তােদর বািষ �কভােব পুনরায় ভিত� হওয়ার অ�ািধকার 
থাকেব (িনেচ েদখুন)।  ভিত�র অ�ািধকার এছাড়াও IEP বা ইংের�জেক ি�তীয় ভাষা িহেসেব সনা� করা 
আেবদনকারীেদর �দান করা হেব, এরপর �ুেল ভিত� হওয়া িশ�াথ�েদর ভাইেবানেক, এরপর 14215 �জপ 
েকােডর বািস�ােদরেক, এবং এরপর েজলায় বসবাসরত িশ�াথ�েদরেক এবং সবেশেষ েজলার বাইেরর 
িশ�াথ�েদরেক, যিদ আসন খািল থােক।  
 একজন িশ�াথ�েক িনবি�ত করার সময় েযই নিথ �েয়াজন: 

• মূল জ�/দ�েকর সনদ: িসল/পাসেপাট�সহ 
• �টকাদােনর েরকড�: আবিশ�ক �টকাদান হালনাগাদ করা 
• দােঁতর সনদ 
• �ঠকানার �মাণ: বত�মান গ�াস বা িবদু�েতর িবল েযখােন িপতামাতা/ৈবধ অিভভাবেকর নাম, 

�ঠকানা, লীজ চ� ��, বািড়ওয়ালার িববৃিত থাকেব  
• জেুনর চূড়া� িরেপাট� কাড�: আনু�ািনক বদিলর �া���� যিদ �ুল বেষ �র মেধ� িনব�ন করা হয় 

 

I. পরবত� �ুল বছেরর জন� পুনরায় তািলকাভ� �� 
   
 আগামী �ুল বছের খািল থাকা আসেনর সংখ�া জানার জন�, ভিত� হওয়া এবং েফরত আসেত চাওয়া 
িশ�েদর এবং ভিত� হওয়া িশ�েদর ভাইেবানেদর পরবত� বছের ভিত� করেত চাইেল, িপতামাতােক 
অবশ�ই এক�ট িশ�াথ� পুনরায় ভিত� হওয়ার ফম � এবং এক�ট িপতামাতা/�ুল চ� �� পূরণ করেত হেব এবং 
েশষ তািরেখর পূেব � জমা িদেত হেব।  অনু�হ কের েখয়াল ক�ন েয ফম ��ট অবশ�ই �ুল অিফেস জমা 
িদেত হেব অন�থায় আপনার স�ােনর আসন িদেয় েদওয়া হেত পাের কারণ ভিত�র সংখ�া সীিমত এবং 
এক�ট অেপ�া তািলকা রেয়েছ। 
 

II. নত�ন িশ�াথ�েদর জন� তািলকাভ� ��র সময়কাল এবং ভিত�র লটাির  
 
আস� িশ�াথ�েদর আনু�ািনক ভিত� 1 িডেস�েরর পর �� হয়।  ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুল 
িনব�ন খুেল েদওয়ার ব�াপাের িব�াপন কের এবং আ�হী পিরবার�িল 1 এি�ল পয �� আেবদন জমা 
েদয়, যখন িশ�াথ�েদর এক�ট র �া�ম লটািরেত �েবশ করােনা হয়।  এই লটাির অনু��ত হয় �িত বছর 1 
এি�ল এবং এর সামান� সময় পেরই িশ�াথ�েদর জানােনা হয়। লটািরর �েয়াজন হেল, ভিত�র অ�ািধকার 
আেবদনকারীেদরেক িন�িলিখতভােব �দান করা হয়: 
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• �থম অ�ািধকার �দান করা হেব েফরত আসা িশ�াথ�েদরেক, যারা �য়ং��য়ভােব �ুেল এক�ট 
আসন পােব।  

• ি�তীয় অ�ািধকার �দান করা হেব এক�ট IEP বা ইংের�জ ি�তীয় ভাষা িহেসেব সনা� কেরেছ 
এমন আেবদনকারীেদরেক। 

• তৃতীয় অ�ািধকার �দান করা হেব ইিতমেধ� চাট�ার �ুেল ভিত� থাকা িশ�াথ�েদর ভাইেবানেক।   
• চত� থ � অ�ািধকার �দান করা হেব 14215 �জপ েকােডর বািস�ােদরেক। 
• ভিত�র প�ম অ�ািধকার �দান করা হেব অব�ান�টর �ুল েজলােত বাস করা িশ�াথ�েদরেক 

(েযমন বােফেলা পাবিলক �ুল)।  
• অবিশ� েযেকােনা আসন অব�ান�টর েজলার বাইের বসবাসরত আেবদনকারীেদর জন� উপলভ� 

হেব।   

এক�ট অেপ�া তািলকাও �কাশ করা হেব। অেপ�া তািলকা �িত বছর েময়ােদা�ীণ � হেয় যােব পরবত� 
ভিত�র সমেয়র লটাির হওয়ার সমেয়।  ভিত�র ফম � পাওয়া যােব WCCS ওেয়বসাইেট। 
 

একােডিমক  

I. ে�িডং নীিত  

ে�ড ব�বহার করা হয় িশ�াথ�র নাম েলখােনা �িত�ট �াস বা িবষেয়র ে�ে� অজ�ন এবং িবকাশ িনেদ�শ 
করার জন�। ে�িডং িভি� করা হেব, আংিশকভােব, িশ�াথ�র উ�য়ন, অজ�ন এবং ে�ণীকে�র 
আেলাচনা, কম �কা� ও ে�ােজে�র উপর। ে�ণীকে� অংশ�হণ, এবং অথ �াৎ িশ�াথ�র উপি�িত, ভােলা 
ে�ড পাওয়ার এক�ট ���পূণ � িবষয়। েযভােব ে�ড ভাগ হেব: 

ে�ড K-5: 

ে�ড NYS আগামী �জে�র মানদ� আয়� করার িভি�েত েদওয়া হেব।  িন�িলিখত সূ� ব�বহার করা 
হেব: 

4 ে�ড পয �ােয়র মানদ� দ�তা পার করা 
3 ে�ড পয �ােয়র মানদ� দ�তা পয �� করা 
2 ে�ড পয �ােয়র মানদ� দ�তার কাছাকািছ যাওয়া 
1 ে�ড পয �ােয়র মানদ� দ�তার িনেচ থাকা 

�েযাজ� নয় মূল�ায়ন হয়িন 

িমডল �ুল: 

িমডল �ুেলর িশ�াথ�েদর এক�ট সংখ�াগত ে�ার থাকেব যা িন�িলিখত ভােব ভাগ হেব: 

েহামওয়াক�/অংশ�হণ:  10% 

�াসওয়াক�:  30% 

মূল�ায়ন:  60% 
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ে�ড K-8: 

যিদ িশ�াথ�র কাজ ে�ণীকে�র পয �া� সমেয়র মেধ� এবং বিধ �ত সেুযােগর মেধ�ও েশষ না হয়, 
িশ�াথ�েদরেক বািড়েত অ�াসাইনেম� েশষ কের তা �ুেল েফরত িনেয় আসেত বলা হেত পাের।  
 
বিধ �ত ে�ােজে�র কাজ িশ�াথ�রা বািড়েত েশষ করার জন� িনেত পাের ে�ােজে�র কাজ েশষ করার 
জন�; এ�ট অ�াসাইনেম� িবভােগর অ�ভ� �� হেব।  

যিদ িশ�াথ� জােন েয তারা িকছ�  িদেনর জন� অনুপি�ত থাকেব, তাহেল িপতামাতা কমপে� এক স�াহ 
আেগ অনুেরাধ করেত তােদর েহামওয়াক� অ�াসাইনেম� বািড়েত ে�রণ করা স�ব।  িপতামাতােক 
অবশ�ই িশ�াথ�র ে�ণীকে�র িশ�েকর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব বাদ পড়া অ�াসাইনেমে�র জন�।   

II. িশ�াথ�েক পেরর ে�েড উঠােনা এবং একই ে�েড রাখা 

 �াথিমক ও িমডল পয �ােয় (K-8), েযসব িশ�াথ� সকল ে�ড পয �ােয়র মানদ� পার করেত পারেব তােদরেক 
পেরর ে�েড উঠােনা হেব। েযসব িশ�াথ� এক বা তার েবিশ েমৗিলক মূল িবষেয় - ELA, গিণত, সামা�জক 
িব�ান এবং িব�ান - পারদিশ �তা েদখােত পারেব না, তােদর �ত� িভি�েত িবেবচনা করা হেব এবং একই 
ে�েড রাখা হেত পাের। 
 
একই ে�েড রাখার সপুািরশ করার িস�া� েনওয়া হেব এবং �ত� েকস িভি�ক কনফাের� প�ায় েযখােন 
িশ�ক, কাউে�লর, এবং িপতামাতা/অিভভাবক থাকেব। সকল তথ� পয �ােলাচনা করার জন� অধ�ে�র 
কােছ ে�রণ করা হেব।  অধ��, সকল তথ� িবেবচনা কের, একই ে�েড রাখার চূড়া� িস�া� �হণ করেব। 

েযইসব িবষয় িবেবচনা করা হেব তার মেধ� রেয়েছ িশ�েকর সপুািরশ; একােডিমক িবকাশ, ে�ণীকে�র 
অজ�ন; ��া�াড�াইজড পরী�ার ে�ার; সামা�জক, আেবিগক এবং শারীিরক িবকাশ; উপি�িত; এবং 
পিরবােরর কনফাের�।  

  �ত সনা�করণ/হ�ে�প 
 
ে�ণীকে�র িশ�কেদর কােছ �ত�াশা হেলা েফল করার ঝঁুিকেত থাকা িশ�াথ�েদর �ত সনা� করার 
জন� সকল �েচ�া করা। �শাসনেক অবশ�ই অিবলে� তা জানােত হেব, যিদ একই ে�েড রাখেত হেব 
এমন আশ�া থােক।  িশ�ক বা মেনানীত ব��� তখন িপতামাতার সােথ েযাগােযাগ করেব এবং সকল 
েডটা পয �ােলাচনা করার জন� এক�ট ৈবঠক ি�র করেব এবং/অথবা িশ�াথ�র জন� এক�ট সফল কম � 
পিরক�নার পিরক�না ৈতির করেব। 

 হাই �ুেল উঠােনা 

 িন�িলিখত িনণ �ায়ক পূরণ করেত হেব হাই �ুেল উঠার জন�: 

• সািব �ক �ােসর গড় দুই বা তার েবিশ পূণ � বছেরর মূল িবষেয় - ELA, গিণত, সামা�জক িব�ান এবং 
িব�ান - 65 এর েবিশ হেত হেব। 

• উপি�িতও এক�ট অিত ���পূণ � ভূিমকা পালন করেব। েযসব িশ�াথ�র 18 িদন বা তার েবিশ 
অনুপি�িত রেয়েছ, েসই �ােস সে�াষজনক অ�গিত থাকুক বা না থাকুক, তােদর একই ে�েড রাখার 
িচ�া করা হেত পাের।  
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• েযই িশ�াথ� 2 বা তার েবিশ মূল েকােস � েফল করেব তােদরেক অবশ�ই �ী�কালীন �ুেল উপি�ত 
হেয় েসই েকাস � পাশ করেত হেব।  �ী�কালীন �ুল েফল করা 7ম এবং 8ম ে�েডর িশ�াথ�েদর জন� 
আবিশ�ক। 

 

III. একােডিমক সততা নীিত  
 
আমরা এমন এক�ট েশখার পিরেবশ সমথ �ন কির েযখােন সততার মূল� রেয়েছ। একােডিমক অসততা এই 
মানদ�েক ঝঁুিক�� কের এবং তা সহ� করা হেব না। �েত�ক িশ�াথ�র কাজ যােত এককভােব তার েসরা 
�েচ�ার �িতফলন হয় তা ���পূণ �। একােডিমক অসততা একজন িশ�েকর জন� একজন িশ�াথ�র 
কাজ িবে�ষণ করা এবং/অথবা তার �িতকার করার স�মতায় িব� সৃ�� কের। একােডিমক অসততা 
িশ�ক এবং িশ�াথ�র মধ�কার এক�ট ব���গত িবষয় হেয় থােক না। এ�ট স�ূণ � �ুল স�দােয়র জন� 
উে�গজনক। 
 
 একােডিমক অসততার উদাহরেণর মেধ� রেয়েছ িনে�র িবষয়সমূহ, িক� তা এর মেধ�ই সীিমত নয়: 
 

• রচনাচ� ির: ধারণা, েলখা ইত�ািদ অন� েকাথাও েথেক েনওয়া এবং তা িনেজর বেল চািলেয় েদওয়ার 
কাজ। 

• কুইজ, েট�, বা পরী�ার সময় তথ� �দান বা �হণ করা। 
• অ�াসাইনেমে� বা িরেপােট� এক সােথ কাজ করা যখন তা করেত না করা হেয়েছ। 
• কুইজ, েট�, বা পরী�ার  িবষয় বা �ে�র অননুেমািদত ব�বহার, �হণ, বা িবতরণ। 
• �যু��র অননুেমািদত ব�বহার বা অপব�বহার এবং/অথবা ক��উটার িডে�র অপব�বহার। 
• অন� িশ�াথ�র কাজ নকল করা। 
• কেলজ, বৃি�, বা আিথ �ক সহায়তা আেবদেন ভ� ল তথ� অ�ভ� �� করা। 
• েযেকােনা ধরেনর �তারণা 

এই নীিতর ল�ন হেল তার ফেল িন�িলিখত ফল পাওয়া যােব: 
1. িপতামাতােক জানােনা; এবং  
2. িশ�াথ� একােডিমক কােজর জন� শূন� পােব; এবং 
3. িশ�াথ�র ভিবষ�েতর কাজ িনিবড়ভােব িনরী�া করা হেব এবং  
4. অন�ান� যথাযথ ব�ব�া �হণ করা হেব, যার মেধ� শা��মূলক ব�ব�া থাকেত পাের িক� যা এর 
মেধ� সীিমত থাকেব না, যা ঘটনার তী�তা অনুযায়ী �হণ করা হেব। 

 

ইউিনফম � এবং ব���গত �প 

ওেয়�িমন�ার  এর এক�ট ইউিনফম � নীিত রেয়েছ যা এক�ট িনরাপদ ও সুশৃ�ল পিরেবশ গঠেন, শৃ�লা �াপেন 
এবং িভ� িভ� ধরেনর েপাশােকর কারেণ সৃ� �িতেযািগতা ও মেনােযােগর ব�াঘাত অপসারণ করেত সাহায� কের। 
আপিন �িতিদন ইউিনফম � পের আসেবন তাই �ত�ািশত। িশ�াথ�েদর জন� লা� িপিরয়ডসহ স�ূণ � �ুল িদবেস 
িনেজেদর ইউিনফম � পের থাকা আবিশ�ক।  ওেয়�িমন�ার েপােলা শাট� এবং ক্রুেনক শাট� �ুেলর অিফস েথেক 
�য় করা যােব। 
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ে�ড K – 8 
টপ 

গাঢ় নীল 
WCCS েলােগা এম�য়ডাির করা েপােলা 

WCCS েলােগা এম�য়ডাির করা ক্রুেনক েসােয়টশাট� 
গাঢ় নীল েলােগা WCCS েসােয়টার  

বটম 
খািক (রঙ) 
ে�স প�া� 

জা�ার, ে�স শট�স, বা �াট� (হাটঁ� র 3 ই�� বা এর েবিশ উপের হেত 
পারেব না) 

জতুা 
ি�কার বা েদৗড়ােনা ও েখলার উপেযাগী জতুা 

*িশ�াথ�েদর িনরাপ�ার জন�, স�াে�ল, েশাবার ঘেরর ি�পার, 
�াইড/ি�প-�প এবং �কস পড়া যােব না। 

 

I. অিতির� ে�স েকাড আবিশ�কতা ও সীমাব�তা  

আপিন আপনার �ুেলর ইউিনফম � পের আেছন তা িন��ত করার পাশাপািশ, WCCS আপনার জন� 
ইউিনফেম �র �প এবং আপনার ব���গত �প স�েক� বাড়িত িকছ�  িনেদ�শনা েমেন চলা আবিশ�ক 
কেরেছ।  

• প�া� অিতির� েঢালা বা ঝুেল পড়েছ এমন হেত পারেব না।   
• েকােনা স�াে�ল, ি�প�প, �গস, �কস, হাই িহল, বা ��াটফম � জতুা পরা যােব না।  উপেরর 

জতুা�িল িনরাপ�ার কারেণ পরার অনুমিত েনই।   
• েযই কাপেড় কাটা, েছড়া বা িছ� আেছ তা পরা িনিষ�।  এর মেধ� রেয়েছ েযই কাপেড়র েছড়া 

েঢেক েদওয়া হেয়েছ। 
• �ুেল েকােনা ধরেনর মাথা ঢাকার ব� পরা যােব না।  একমা� ব�িত�ম হেলা যিদ ধম�য় িব�াস বা 

িচিকৎসা সং�া� কারেণ এ�ট পরেত হয়।  িশ�াথ�রা হ�াট, ক�াপ, িস� �াফ�, বেনট, 
উল/েটির�েথর কােনর/মাথার ব�া�, ব�া�ানা, ে�াট�স ব�া�, সান�াস, িচ�িন, িপক ইত�ািদ 
ভবেনর েভতের পরেত পারেব না। 

• �িড (এক�ট ইউিনফম � শােট�র েভতের পরা হয় েয�িল তা সহ), েকাট, �জ� জ�ােকট, 
জিগং/অ�াথেল�টক সু�ট, হাতেমাজা, বা বািহ�ক েপাশাক িহেসেব সাধারণভােব �হণেযাগ� 
েপাশাক �ােস পরা যােব না। 

• WCCS েপােলার িনেচ ফুলহাতা শাট� পরা েযেত পাের, �ধু যিদ তা একরঙা গাঢ় নীল বা সাদা হয়। 
• প�া� িহেসেব েলিগংস পরা যােব না। 
• েমাজাসহ, েকােনা আ�ারগােম ��স েকােনা সময় েদখা েযেত পারেব না। 
• েযসব গহনা িবপ�নক িবেবচনা করা েযেত পাের তা পরা যােব না। এর মেধ� রেয়েছ একািধক 

আ�ুেল একসােথ পরার আং�ট, কাটঁাযু� েনকেলস, বড় বৃ�াকার কােনর দুল (এক�ট েকায়াট�ােরর 
আকােরর েথেক বড় হেত পারেব না), বড় বাকলসহ েব� এবং েচেনর মেতা ব�।  গহনা 
অিতির� বা মেনােযাগ ব�াহত কের এমন হেত পারেব না। 

• গ�াং বা ি�ট �াব/ক্ররু সােথ সংি�� কাপড় �হণেযাগ� নয়। 
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• িনিদ�� পিরি�িতেত িবেশষ কাপড় �েয়াজন হেত পাের। 
• মাথার ব�া� বাধঁার মেতা হেত পারেব না, অবশ�ই একক লুেপর হেত হেব। 

ব�াকপ�াক/েটাট/পাস �/ফ�ািন প�াক ে�ণীকে� বা লা�কে� েনওয়া যােব না। ব�াকপ�াক এবং েটাট �ধু 
বই ও �জিনসপ� �ুেল আনা েনওয়া করার জন� ব�বহার করা যােব।  উপেরর েকােনা ব� িনেয় যিদ েকােনা 
িশ�াথ� এক�ট �ােস ঢ�কেত েচ�া কের তাহেল তার অনুমিত েদওয়া হেব না। িশ�াথ�েদরেক অবশ�ই 
েকাট�ম বা তােদর লকাের ব�াকপ�াক রাখেত হেব আগমন েথেক েছেড় েদওয়ার আগ পয ��।  িমডল 
�ুেলর িশ�াথ�েদর ব�াকপ�াক অবশ�ই তােদর লকাের ঢ�কােত পারেত হেব। যিদ আপনার ব�াকপ�াক 
আপনার লকােরর েথেক বড় হয় এবং েভতের না ঢ� েক, তাহেল আপনার েহাম�েমর িশ�েকর সােথ কথা 
বলুন।   

II. ইউিনফম � না পরার িবিধ 
িবেশষ িবেশষ িদেন িশ�াথ�েদরেক ইউিনফেম �র শাট� পরেত হেব না এমন অনুমিত েদওয়া হেত পাের; 
ইউিনফেম �র প�া� অবশ�ই সবসময় পরেত হেব।  ইউিনফম � না পরার িদেনর িথম বা উে�শ� িভ� হেত 
পাের, েযমন:  

• ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুল ��িরট িদবস - অথ �াৎ �াইড �ট শাট�  
• িথম িদবস - অথ �াৎ বােফেলা িবলাস শাট�, কাই�েনস শাট� 
• িনেজর পছ� - যথাযথ বাত�াসহ িনেজর পছে�র শাট�। 
• ইউিনফেম �র প�া� অবশ�ই সবসময় পরেত হেব। 

III. িপতামাতার অংশীদাির� 
যিদ আপনার স�ান ইউিনফম � ছাড়া বা যথাযথ ইউিনফম � ছাড়া �ুেল আেস, আপনার সােথ েযাগােযাগ 
করা হেব তােদর যথাযথ ইউিনফম � িনেয় আসার জন�।  যিদ িবেশষ েকােনা পিরি�িত হয়, অনু�হ কের 
িলিখতভােব বা েফান কের �ুলেক জানান।  ওেয়�িমন�ার েপােলা শাট� এবং ক্রুেনক েসােয়টশাট� �ুেলর 
অিফেস �য় করা যােব। 
 

আগমন এবং েছেড় েদওয়ার ���য়া 

ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুেলর কম�রা গািড়েত যাতায়াত করার ���য়া ও িনয়ম �াপন কেরেছ 
আমােদর িশ�াথ�েদরেক সবেথেক িনরাপদ ও কায �কর পিরেবশ �দােনর জন�। যখন আপিন ধীের  কার 
রাইডার েজােন গািড় চালােবন, অনু�হ কের পািক�ং লেট পার হেত থাকা িশ� ও �া�বয়�েদর ব�াপাের 
েখয়াল ক�ন। 

I. সকােলর ���য়া 
 
�ুল িদবস �� হয় সকাল 8:00টায়। অনু�হ কের আপনার স�ানেক সকাল 8:00টার পূেব � �ুেল 
নািমেয় িদেবন না। যিদ চাই�েকয়ার সমস�া হয়, তাহেল অনু�হ কের েমইন অিফেস েযাগােযাগ ক�ন। 
8:15 টার পর নািমেয় েদওয়া িশ�াথ�েক িবলি�ত গণ� করা হেব এবং তােক অ�া��য়ােম �ুেলর জন� 
�া�র করেত হেব।  অিতির� িবল� করা িশ�াথ�রা �িশ�ণ সময় হারােনা �ারা েনিতবাচকভােব 
�ভািবত হয়।  �িত িদন দশ (10) িমিনট িবল� করেল, তা েযাগ হেয় 5 িদন �ুেল না আসার সমান হয়।   
অিতির� িবল� করা িশ�াথ�েদর িব�ে� শা��মূলক ব�ব�া েনওয়া হেত পাের।  
 
িবল� পােশ েলখা সময় েথেক িনেজেদর েহাম�েম আসার জন� িশ�াথ�েদর কােছ িতন িমিনট সময় 
থাকেব।  সকাল 8:45টার পর �ুেল আসা িশ�াথ�েদর সােথ অবশ�ই একজন িপতামাতা/অিভভাবক 
থাকেত হেব েয েমইন অিফেস সাইন ইন করেব।  এধরেনর িবলে�র জন� এক�ট িলিখত েনাট �েয়াজন। 
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II. েছেড় েদওয়ার ���য়া 
েছেড় েদওয়া �� হয় িবকাল 2:45 এ এবং সকল িশ�াথ�েক িবকাল 3:00টার মেধ� িনেত আসেত হেব। 
িবকাল 3:00টার পর েকােনা িশ�াথ�েক িনেত আসেল, তােক ওেয়�িমন�ার ম� দরজা েথেক সাইন 
আউট কের িনেত হেব।  আমােদর িশ�াথ�রা যােত িনরাপেদ ও সময়মেতা ভবন ত�াগ করেত পাের তার 
জন� অনু�হ কের িনেচর েছেড় েদওয়ার ���য়া অনুসরণ ক�ন: 

িপতামাতা/অিভভাবক িক�ারগােট�ন েথেক চত�থ � ে�ড  পয �� িশ�াথ�েদর উঠােবন ভবেনর ই� 
অ�ামহা�� সাইড েথেক।  প�ম েথেক অ�ম ে�ড পয �� এবং একািধক স�ানসহ পিরবার 
(ভাইেবান, কা�জন, েডেকয়ার, বাস)  িশ�াথ�েদর উঠােবন ভবেনর ওেয়�িমন�ার ি�ট সাইড েথেক।  
িপতামাতােক ই� অ�ামহা�� িদেয় �েবশ কের এবং �াইভওেয় েথেক �ুেলর েপছেন েমাড় িনেত হেব  
ওেয়�িমন�ার সাইড েথেক উঠােনার জন�।  �ুেলর আেশপােশর অন�ান� ব�বসার �াইভওেয় িনেত 
আসার ��ািফক �ারা আটেক রাখা যােব না - এর ল�নকারী বােফেলা পুিলশ িবভােগর েথেক �টেকট 
েপেত পাের। 

 

 

• িশ�াথ� িনেত আসা �েত�ক িপতামাতা বা অিভভাবক যারা যথাযথ পিরবােরর গািড়র ন�র �দান 
করেত পারেব না, তােদর পিরচয়প� েদখেত হেব এবং িশ�াথ�েদর �ুল পাশ ফম � েচক করেত িদেত 
হেব।  তািলকায় না থাকা েকােনা ব��� িপতামাতা বা অিভভাবেকর অনুমিত ছাড়া েকােনা িশ�াথ�েক 
িনেয় েযেত পারেব না। 

o �েত�ক পিরবারেক পিরবােরর গািড়র সংখ�ার সােথ 2�ট ঝুিলেয় রাখার ট�াগ �দান করা 
হেব।  এ�ট যানবাহেনর িরয়ারিভউ িমরর েথেক ঝুিলেয় িদেত হেব।  অনুেরাধ করেল একািধক 
ঝুলােনার ট�াগ �দান করা হেব। 

িক�ারগােট�ন েথেক ে�ড 4থ পয �� িশ�াথ� 

ই� অ�ামহা�� ি�ট 
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o িশ�াথ�রা িনেজেদর ন�র না িদেল তােদর ছাড়া হেব না।  আপিন যিদ আপিন এেসেছন 
জািনেয় তােদর েট�ট কেরন, তাহেল আমরা তােদর ছাড়েত পারেবা না। 

o যারা েহঁেট যােব তােদর িবকাল 2:45 এ েছেড় েদওয়া হেব। তারা �ুেলর ওেয়�িমন�ার সাইড 
িদেয় েবর হেত পারেব। 

o েহঁেট িনেত আসেব যারা তােদর িবকাল 2:45 েথেক িবকাল 3:00টা পয �� অনুমিত থাকেব। 
o িবেশষ চািহদা আেছ এমন িপতামাতার জন� এবং যারা িবেশষ িদেন িনেজর স�ানেক িনেত 

আসেত চায় তােদর জন�,  ঐিদন �ুলেক এক�ট িলিখত েনাট ে�রণ করেত হেব।  আমরা 
চাই েয েনাট�ট �থেম ে�ণীকে�র িশ�েকর কােছ যােব এবং িশ�ক তা েমইন অিফেস 
ে�রণ কের িদেবন। 

 

***গািড়েত আসা সকলেক িবকাল 3:00টার মেধ� িনেয় েযেত হেব।আপিন যিদ আপনার স�ানেক িনেত 
আসেত েদির কেরন, �শাসন আপনােক এক�ট সাবধান কের িদেব। যিদ সমস�া অব�াহত থােক, �শাসন বােফেলা 
পুিলশ িবভাগেক এ ব�াপাের জানােব।  আপনার যিদ েদির হেয় যায়, অনু�হ কের অিফেস েফান কের ব�ব�া 
ক�ন।  িবকাল 3:00টার পর িশ�েদর েদখােশানা করার জন� আমােদর কােছ অিতির� কম� েনই। 

 

�ুেল উপি�িতর নীিতমালা 

I. সািব �ক উে�েশ�র িববৃিত 
 
�েত�ক িশ�াথ�র িশ�াগত সুেযাগ পাওয়ার অিধকার রেয়েছ যা িশ�াথ�েক িনেজর পূণ � স�াবনা িবকাশ 
করেত িদেব। উপি�িতর নীিতমালা হেব েসই নীিতর উপর িভি� কের েয িনয়িমত �ুেল উপি�িত িশ�াথ�র 
তােদর িশ�কেদর সােথ কাজ করা সেব �া� কের এবং তা একােডিমক সাফেল�র এক�ট মুখ� উপাদান। 
উ�ত �ুল উপি�িত সাধারণভােব িশ�াথ�র অজ�ন বৃ�� কের থােক। তাই, উপি�িতর নীিতমালা যা 
উপি�িত সমস�া িনেয় �ত সনা�করণ �দান কের এবং তা সমাধােন কায �কর প�িত �দান কের তা 
সফল হওয়ার স�াবনা সব �ািধক। েযেকােনা উপি�িত নীিতমালার কায �কর বা�বায়েনর জন� �েয়াজন 
িশ�া স�দােয়র সকল সদেস�র মধ�কার সম�য়, েযখােন থাকেব িপতামাতা বা সমত� ল স�েক�র ব���, 
িশ�াথ�, িশ�ক, �শাসক, এবং সহায়তা কম�। ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুল অ�ীকার কেরেছ: 
 
1. �েত�ক িশ�াথ�র যথাযথ উপি�িতর েরকড� ধারণ করা, যােত কের িন��ত করা যায় �েত�ক িশ�াথ� 

একােডিমক মানদ� অনুযায়ী সেব �া� অজ�ন করেত পাের। 
2. পরবত� ে�েড িশ�াথ�েদর অ�সর হওয়া বৃ�� করা। 
3. সাধারণ উপি�িতর প�াটান � সনা� করা যােত কের উপি�িত বৃ��র �য়াস গঠন করা যায়। 
4. িন��ত করা হেব েয িশ�াথ�রা েকাথায় তা েখয়াল রাখা হেব। 
5. িশ�াথ�েদর আচরেণ এমন প�াটান � সনা� করা যার জন� িশ�াথ� এবং/অথবা িপতামাতার মেনােযাগ 

�েয়াজন। 
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�ুেল উপি�িতর নীিতমালা 

িতন�ট (3) মাফ না করা অনুপি�িতেত: 

• িপতামাতা/অিভভাবক এক�ট িচ�ঠ পােবন যা তােদর জানােব েয িশ�াথ� িতন�ট মাফ না করা 
অনুপি�িতেত েপৗ�েছ েগেছ। 

• িশ�াথ� �িতিদন ওেয়�িমন�ার দেলর একজন সদেস�র েথেক েচক ইন েসবা পােব।   
• যিদ িশ�াথ� অনুপি�ত থােক, তাহেল িপতামাতা/অিভভাবক দেলর সদেস�র েথেক এক�ট েফান 

কল পােব।  

ছয়�ট (6) মাফ না করা অনুপি�িতেত: 

• িপতামাতা/অিভভাবক এক�ট িচ�ঠ পােবন যা তােদর জানােব েয িশ�াথ� ছয়�ট মাফ না করা 
অনুপি�িতেত েপৗ�েছ েগেছ। 

• িপতামাতা/অিভভাবক �ুেলর কাউে�লেরর সােথ এক�ট িপতামাতার কনফােরে� উপি�ত 
থাকেবন। 

• ওেয়�িমন�ার দেলর সদেস�র সােথ েচক ইন েসবা অব�াহত থাকেব। 

দশ�ট (10) মাফ না করা অনুপি�িতেত: 

• িপতামাতা/অিভভাবক এক�ট িচ�ঠ পােবন যা তােদর জানােব েয িশ�াথ� দশ�ট মাফ না করা 
অনুপি�িতেত েপৗ�েছ েগেছ। 

• িপতামাতা/অিভভাবক সহকারী অধ�� এবং �ুেলর কাউে�লেরর সােথ এক�ট িপতামাতার 
কনফােরে� উপি�ত থাকেবন। 

• িশ�াথ�েক একই ে�েড রাখার স�াবনা িনেয় কথা বলা হেব। 
• ওেয়�িমন�ার দেলর সদেস�র সােথ েচক ইন েসবা অব�াহত থাকেব। 

পেনেরা�ট (15) মাফ না করা অনুপি�িতেত: 

• িপতামাতা/অিভভাবক এক�ট িচ�ঠ পােবন যা তােদর জানােব েয িশ�াথ� পেনেরা�ট মাফ না করা 
অনুপি�িতেত েপৗ�েছ েগেছ। 

• িপতামাতা/অিভভাবক অধ��, সহকারী অধ�� এবং �ুেলর কাউে�লেরর সােথ এক�ট 
িপতামাতার কনফােরে� উপি�ত থাকেবন। 

• িশ�াথ�েক একই ে�েড রাখার স�াবনা িনেয় কথা বলা হেব।  
• ওেয়�িমন�ার দেলর সদেস�র সােথ েচক ইন েসবা অব�াহত থাকেব। 

আঠােরা�ট (18) মাফ করা/মাফ না করা অনুপি�িতেত: 

• িপতামাতা/অিভভাবক এক�ট িচ�ঠ পােবন যা তােদর জানােব েয িশ�াথ� আঠােরা�ট মাফ না করা 
অনুপি�িতেত েপৗ�েছ েগেছ।  

• িশ�াথ�েক অনুপি�িতর উ� হােরর কারেণ বত�মান ে�েড েরেখ েদওয়া হেত পাের।   

* অনু�হ কের েখয়াল ক�ন েয, একজন িশ�াথ�র েযেকােনা ধরেনর েমাট 18�ট অনুপি�িত হেয় েগেল, 
ে�েড েরেখ েদওয়া িনেয় আেলাচনা করা হেব। 
* এক�ট অনুপি�িত মাফ করার জন�, এক�ট ৈবধ, িলিখত কারণ অবশ�ই িশ�াথ� িফের আসার পর েমইন 
অিফেস জমা িদেত হেব। 
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II. মাফ করা এবং মাফ না করা অনপুি�িত, িবল� এবং �ত ��ান িনণ �য় 
 
সং�া: 
 
অনপুি�ত - িশ�াথ� স�ণূ � িদন �ুল ভবেন না থাকেল, বা �ােসর িনধ �ািরত সমেয়র পূণ � িপিরয়েড 
িনধ �ািরত �ােস উপি�ত না থাকেল।  
 
িবলি�ত - একজন িশ�াথ� মেনানীত আগমেনর সমেয়র পের ভবেন �েবশ করেল, বা একজন 
িশ�াথ� মেনানীত ��র সমেয়র পের �ােস �েবশ করেল।  
 
�ত ��ান - একজন িশ�াথ� িনধ �ািরত েছেড় েদওয়ার সমেয়র পূেব � ভবন ত�াগ করেল, বা একজন 
িশ�াথ� িনধ �ািরত েছেড় েদওয়ার সমেয়র পূেব � �াস ত�াগ করেল। 
 
�ুল পালােনা - একজন বাধ�তামূলক িশ�া বয়েসর িশ�াথ�র অৈবধভােব অনুপি�িত বা অিনয়িমত 
উপি�িত। এক�ট উে�খেযাগ�, মাফ না করা অনুপি�িতর হার িশ�র িশ�ার উপর হািনকর �ভাব 
েফলেত পাের। 

 
মাফ করা হেব 

a. ব���গত অসু�তা 
b. পিরবাের অস�ুতা বা মৃত� � 
c. অিনরাপদ যা�ার পিরি�িত 
d. ধম�য় রীিতনীিত 
e. েমিডেকল অ�াপেয়�েম� 
f. েকায়াের�াইন  
g. আবিশ�কভােব আদালের হা�জরা 
h. অনুেমািদত হাই �ুল পিরদশ �ন 
i. অনুেমািদত সমবায় কােজর কম �সূিচ 
j. বােসর িবল� 

 
মাফ করা হেব না 

a. পিরবােরর অবকাশ যাপন 
b. েবিবিস�টং 
c. চ�ল কাটােনা 
d. লান �াস � পারিমট বা লাইেস� পাওয়া 
e. ঘুম েথেক েদির কের উঠা 
f. ব���গত িনেদ�শনা 
g. িবেয় 
h. অন� েযেকােনা কারণ যা “মাফ করা হেব” তািলকায় েনই। 

III. �ত েছেড় েদওয়া 
 

1. িশ�াথ�েদর উিচত এমন অ�াপেয়�েম� করার েচ�া করা যােত কের তা �ুল িদবেস না হয়। 
2. যিদ �ত �ুল েথেক চেল যাওয়ার �েয়াজন হয়, তাহেল আপনােক অবশ�ই উপি�িত অিফেস 

সকাল 9:00টার মেধ� আপনার িপতামাতা বা অিভভাবেকর িলিখত অনুেরাধ আনেত হেব।  
আপনার েনাট এক�ট েটিলেফান কল �ারা যাচাই করা হেব।  যিদ যাচাই না করা যায়, তাহেল 
িশ�াথ�েক ছাড়া হেব না। 
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3. েকােনা েফান কের করা অনুেরাধ িবেবচনা করা হেব না। 
4. �াস চলাকােল অননুেমািদত অনুপি�িত �ুল পালােনা বেল গণ� হেব। 
5. �ত চেল যাওয়ার িবেশষ অনুমিতসহ িশ�াথ�রা �ুল ভবেন বা আেশপােশ অেহত� ক েঘারাঘুির 

করেত পারেব না। 
6. যিদ েকােনা িশ�াথ� আেগ চেল িগেয় �ুল পরবত� কম �কাে�র জন� েফরত আেস, েযমন �ীড়া 

অনুশীলন বা �ােবর ৈবঠক, তাহেল েস িবকাল 3:45টার পূেব � ভবেন �েবশ করেত পারেব না। 
7. যিদ িদেনর েকােনা সময় এক�ট জ�ির পিরি�িত হয়, তাহেল একজন �শাসক আপনােক 

অনুমিত িদেত পারেব। 
 

IV. �ুল পালােনা 
 
িনউ ইয়ক� ে�েটর আইন একজন িশ�াথ�র জন� �িতিদন �ুেল আসা আবশ�ক কের। �ুল পালােনা 
সহ� করা হেব না।  এর ফেল িপতামাতার সােথ কনফাের� এবং শা�� হেব।  
 

• উপি�িত িনেয় দু���া থাকা িশ�াথ�েদর ে�ে� এই ব�াপাের তােদর িপতামাতােক উপেদশ 
�দান কের বািড়েত িচ�ঠ পাঠােনা হেব। 

• িশ�াথ�র ব�াপাের �ুেলর কাউে�লর/সামা�জক কম�র কােছ জানােনা হেব। 
• িশ�াথ� এবং িপতামাতা “উপি�িতর �নািন” েত থাকেবন।  
• িশ�াথ�েদরেক সুপারিভশেনর �েয়াজন আেছ এমন ব���র (Person In Need of Supervision, 

PINS) িডিভশেন েরফার করা হেত পাের। 
 

V. িশ�াথ� উপি�িত এবং অংশ�হণ 
 
WCCS িব�াস কের েয ে�ণীকে� অংশ�হণ একজন িশ�াথ�র পারফেম �� এবং িবষেয়র পারদিশ �তার 
সােথ স�িক�ত এবং এেক �ভািবত কের, এবং এর ফেল তা িশ�াথ�র চূড়া� ে�েড �িতফিলত হয়। এই 
নীিতমালার উে�েশ�, ে�ণীকে� অংশ�হেণর অথ � হেলা একজন িশ�াথ� �ােস আেছ এবং কােজর 
জন� ��ত আেছ। 
 
বদিল িশ�াথ� এবং �ুল েছেড় েদওয়ার পর পুনরায় ভিত� হওয়া িশ�াথ�েদর কােছ তােদর ভিত� হওয়ার 
সময়কােল এক�ট আনুপািতক সব �িন� সংখ�ার িনধ �ািরত �ােসর ৈবঠেক উপি�ত থাকার �ত�াশা করা 
হেব। 
 
িশ�াথ�েদর উপি�ত বেল গণ� করা হেব যিদ েসই িশ�াথ�: 
 

a) �ােসর িনধ �ািরত ৈবঠেকর সময় ে�ণীকে� সশরীের উপি�ত থাকেব বা ে�ণীকে�র 
িশ�েকর িনেদ�শনার অধীেন কাজ করেত থাকেব। 

b) এক�ট অনুেমািদত �াধীন িশ�া কম �সূিচ অনুযায়ী কাজ করেব। 

c) অনুেমািদত িবক� িনেদ�শনা পােব।  

 
েযসব িশ�াথ� এক�ট �ুেলর ��রকৃত কম �কাে� অংশ�হণ করার জন� �াস েথেক অনুপি�ত থাকেব 
তােদরেক বাদ পড়া েযেকােনা কােজর ব�াপাের তার িশ�েকর িনধ �ািরত সমেয় তা েশষ করেত ব�ব�া কের 
িনেত হেব। �ুেলর ��র করা ইেভে� উপি�িত েযখােন �িশ�ণ িবষয়গতভােব বাদ পরা �িশ�েণর 
সমত� ল হেব, তােক �ােস িনয়িমত উপি�িতর সমত� ল িহেসেব গণ� করা হেব। 



ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার 2022-2023 িশ�াথ�-িপতামাতা হ�া�বুক 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 16  
 

 
এক�ট যথাযথভােব মাফ করা অনুপি�িত, িবল� বা �ত ��ােনর পর �ুেল েফরত আসার পর, বাদ পরা 
কাজ, অ�াসাইনেম� এবং/অথবা েটে�র ব�াপাের িশ�েকর িনধ �ািরত সময়সূিচ অনুযায়ী ব�ব�া করেত 
তােদর িশ�েকর সােথ কথা বলার দািয়� িশ�াথ�র িনেজর হেব। 

VI. িবল� 
যিদ েকােনা িশ�াথ� সকাল 8:15-র পর WCCS-এ আেস তাহেল তােক �ুেল িবল� কেরেছ বেল গণ� করা 
হেব।  

েয  িবল�  মাফ  করা হেব 
যিদ আপিন েকােনা েমিডেকল বা েকাট� অ�াপেয়�েমে�র কারেণ েদির কের �ুেল আেসন, নিথ অবশ�ই 
�দান করেত হেব।  তা করেত ব�থ � হেল “িবলে�র জন� মাফ” করা হেব না।  �ােস উপি�ত হওয়ার জন� 
আপনােক এক�ট “েদিরর ি�প” েদওয়া হেব। এ�টেক এক�ট মাফ কের েদওয়া িবলে� পিরণত করেত 
এক�ট েনাট আনার জন� আপনার িতন িদন সময় থাকেব। 

ে�ণীকে�  িবল�  করা 
িশ�াথ�েদর কােছ �ােসর মাঝখােন অেনক সময় থােক।  িনধ �ািরত সমেয়র মেধ� আপনার পরবত� �ােস 
আসেত ব�থ � হেল এর ফেল িশ�াথ�েক িবলি�ত (মাফ করা হেব না) িহেসেব িচি�ত করা হেব, যিদ না 
িশ�াথ� এক�ট পাশ েদখােত পাের।   আপিন যিদ �ুেল আেসন, তাহেল �াস পিরবত�েনর সময় সরাসির 
পরবত� �ােস চেল যােবন। িবলে�র কারেণ েকােনা কাজ বাদ পড়েল তা িশ�াথ�র দািয়�। িশ�াথ� এছাড়াও 
�ুেলর পের িডেটনশন পােব।  �ুল পরবত� িডেটনশেন উপি�ত হেত ব�থ � হেল তার ফেল আেরা শা��মূলক 
ব�ব�া গৃহীত হেব। 

VII. ভবন ত�াগ করা 
িশ�াথ�েদর �াস চলাকােল একজন �শাসেকর অনুেমাদন ব�তীত ভবন ত�াগ করার অনুমিত েনই। 
িশ�েদর �ধু িপতামাতা বা িপতামাতার মেনানীত ব���র সােথ যাওয়ার অনুমিত �দান করা হেব। 
িপতামাতা/অিভভাবকেক অবশ�ই �ুল ভবেন �েবেশর সময় অিফেস সাইন ইন করেত হেব।  সকল 
অিতিথ লিব গােড� আসেবন এবং সকল অিতিথেক ব�াক�াউ� েচক করেত িদেত হেব যােত িন��ত করা 
যায় েয অপরাধীর েরকড� িনেয় েকউ যােত ভবেন �েবশ করেত না পাের।  এই ব�ব�া আমােদর 
স�ানেদর জন� িনরাপ�ার এক�ট সংেযা�জত পয �ায় েযাগ কের।  িপতামাতােক অবশ�ই তােদর স�ানেদর 
েযেকােনা কারেণ �ুল েথেক িনেয় যাওয়ার সময় সাইন আউট করেত হেব।   

VIII. েরকড� রাখা/উপা� সং�হ 
 
�েত�ক িশ�াথ�র উপি�িত, অনুপি�িত, িবল�, �ত ��ােনর েরকড� রাখা হেব এমন উপােয় যা ে�েটর 
িশ�া কিমশনােরর সংিবিধর সােথ স�িতপূণ � হয়। এক�ট অনুপি�িত, িবল� বা �ত ��ানেক “মাফ করা 
হেয়েছ” বা “মাফ করা হয়িন” এভােব অ�ভ� �� করা হেব এবং তার সােথ বিণ �ত কারণ থাকেব। 
 
উপি�িত িন�িলিখতভােব �হণ ও েরকড� করা হেব: 
 

a) উপি�িতর নীিতমালা �� হয় �ুেলর আনু�ািনক নাম েলখােনার �থম িদন েথেক। �ােস নাম 
েলখােনা �� হয় যখন একজন িশ�কেক ে�সেমে�র ব�াপাের জানােনা হয়। উপি�িত �ুেলর 
�থম িদন েথেক �হণ �� করা হয়। 

 
b) েকােনা �ুল িদবস বা তার অংশিবেশেষ অনুপি�ত থাকেল তা এই নীিতমালােত বিণ �ত মানদ� 

অনুযায়ী মাফ করা হেব বা মাফ করা হেব না িবভােগ েরকড� করা হেব। 
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c) যিদ একজন িশ�াথ� �দ� েযেকােনা �াস িপিরয়েডর প�াশ শতাংেশর (50%) েবিশ অনুপি�ত 
থােক, তাহেল তােক অনুপি�ত িবেবচনা করা হেব। 

 
 

�িশ�েণর িনধ �ািরত �েত�ক িদেনর জন� এক�ট েরকড� রাখা হেব যখন েকােনা অ�াভািবক পিরি�িতর 
কারেণ �ুল স�ূণ � বা আংিশক িদেনর জন� ব� থাকেব, যার মেধ� রেয়েছ িব�প আবহাওয়া, উ�াপন 
ব�ব�া কাজ না করা, পািন সরবরাহ অপয �া� হওয়া, �ুেলর েকােনা �য়�িত হওয়া, বা এমন েকােনা 
কারণ যা িশ�া কিমশনােরর কােছ সে�াষজনক মেন হেব। িশ�া আইেনর েসকশন 3202(1-a) অনুযায়ী 
উপি�িতর েরকেড�র েসই তািরখও থাকেব েয কখন একজন িশ�াথ� ভিত� েথেক নাম �ত�াখ�ান কের েনয় 
বা ভিত� বািতল কের েদয়। 
 

�যু��র জন� WCCS �হণেযাগ� ব�বহােরর নীিতমালা 

ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুল েশখা ও �িশ�ণ উ�য়ন করা সমথ �েনর জন� িবিভ� ধরেনর 
�যু�� উপলভ� কের। আমােদর ল�� হেলা সং�ান ভাগ করা, �িশ�েণর সেুযাগ সেব �া� করা, এবং 
েযাগােযাগ ব�ৃ� করার জন� �েয়াজনীয় �যু�� ব�বহােরর সুেযাগ �দান করা। এইসব যে�র ব�বহারকারী 
িবেশষ িকছ�  দািয়� �ীকার করেবন, যার মেধ� থাকেব নীিতগতভােব �যু��র ব�বহার করা।  

 

�ুেল �হণেযাগ� �যু�� সর�ােমর ব�বহােরর ব�াপাের নীিতমালার িনেদ�শনা  
 

ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুল িশ�াথ�েদর একােডিমক ব�বহােরর জন� ক��উটার, ট�াবেলট, 
ি��ার, কিপয়ার, ক�ােমরা এবং ই�ােরক�টভ ওেয়ব সং�ান ইত�ািদ �ুল �যু�� �দান কের, তেব তা এর 
মেধ�ই সীিমত নয়।  িশ�াথ�রা ব���গত িডভাইস (েযমন ে�ামবকু, ট�াবেলট, ব্লুট�থ ইয়ারবাড/েহডেফান 
ইত�ািদ) আনেত পারেব না।  WCCS ক��উটার, েনটওয়াক�, সর�াম, এবং সরবরাহ ব�বহার করার সময় 
িশ�াথ�েদর কােছ যা �ত�াশা করা হয়: 
 
অন�েদর েগাপনীয়তা এবং ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুেলর িনরাপ�ার স�ান করা: 

• �ধু আপনার ইউজার আইিড এবং পাসওয়াড� ব�বহার ক�ন - অন� ব���র ইউজার আইিড এবং 
পাসওয়াড� ব�বহার করেবন না। 

• আপনার পাসওয়াড� অন� কাউেক বলেবন না। 
• ক��উটার, ট�াবেলট, েনটওয়াক�, সর�াম, বা তথ� িবি�ত, হ�ে�প বা ন� করার েচ�া করেবন 

না। 
• এমন তথ� েদখা, সংর�ণ বা আদান �দান করেবন না যা ঘৃণাপূণ �, হয়রািনমূলক, অপমানজনক, 

আ�মণা�ক, িমথ�া বা মানহািনকর, অিতির� েযৗনতাপূণ �, অ�ীল, বা অন� েকােনাভােব 
অনুপযু�।  

• অন�েদর একােডিমক কােজর কম �কাে�র সােথ হ�ে�প করেবন না। 
 
সফটওয়�ার এবং তেথ�র কিপরাইট ও লাইেস�েক স�ান ক�ন। 

• কিপরাইট আইন বা লাইেস��ং চ� �� ল�ন কের েকােনা সফটওয়�ার কিপ, ডাউনেলাড, ই�টল, 
বা িবতরণ করেবন না। 

• কিপরাইট আইন ল�ন কের তথ� কিপ, েশয়ার বা আদান�দান করেবন না। ব�বহারকারী 
আইপ�াড, ে�ামবকু বা ক��উটাের তােদর িনজ� সফটওয়�ার বা অ�াি�েকশন ইন�ল করেবন 
না। 

 
আমােদর ক��উটার, েনটওয়াক�, এবং সর�ােমর িব��তােক স�ান ক�ন। 

• আপনার অনুমিত েনই এমন ক��উটার বা েনটওয়ােক� েঢাকার েচ�া করবেন না। 
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• েকােনা WCCS িডভাইেস সফটওয়�ার, অ�াি�েকশন  (“অ�াপ”) বা েপিরেফরাল ইন�ল করেবন 
না। 

• েকােনা িসিকউির�ট িসে�ম বা িফচার বাইপাস করেবন না যা সুর�া, পয �েব�ণ, বা তেথ�র 
অ�াে�স সীিমত করার জন� বসােনা হেয়েছ (েযমন, WCCS বা েগাগািড�য়ান (GoGuardian) ওেয়ব 
কে�� িফ�ার এড়ােনার েচ�া করেবন না)। 

• এমন েকােনা সফটওয়�ার বা সর�াম ৈতির, ডাউনেলাড, ইন�ল, বা ব�বহার করেবন না যা এক�ট 
ক��উটার বা েনটওয়ােক� “হ�াক” করেত বা �িত করেত ব�বহার করা েযেত পাের। 

• েকােনা িডভাইস, েনটওয়াক�, বা সর�াম পিরবত�ন, অপসারণ বা �িত করেবন না। 
• WCCS কম�েদর তথ� পাওয়া েঠকােত েকােনা সফটওয়�ার বা হাড�ওয়�ার ব�বহার করেবন না। 

 
িশ�াথ�েদর অবশ�ই বুঝেত হেব েয িনরাপ�ার সীমাব�তা, ব�ব�াপনা প�িত, বা িডভাইেসর ফাম �ওয়�ার 
ওভাররাইড, িন��য়, পিরবত�ন, বা এড়ােনার েচ�ােক ই�াকৃত �িত িহেসেব গণ� করা হেব।  
�ধু অনেুমািদত উে�েশ� তথ� ব�ব�া ব�বহার ক�ন। 

• �ধু একােডিমক কম �কাে�র জন� ক��উটার এবং েনটওয়াক� ব�বহার করেবন - েখলা বা 
একােডিমক নয় এমন েগমস বা িনিষ� বা অৈবধ কােজর জন� নয় 

• WCCS �ারা �দ� েকােনা েনটওয়াক� বা ক��উটার ব�বহার না কের WCCS ফ�ািসিল�টর 
ই�ারেনট ব�বহার করেবন না। 

 
তথ� হারােনা, চ� ির, �কাশ, বা অননেুমািদত ব�বহার েথেক সুর�া ক�ন 

• এমন েকােনা তথ� অ�াে�স বা  েশয়ায় করেবন না যার অনুমিত আপনার েনই বা অন� কাউেক 
তা করেত সাহায� করেবন না।  

• অন�েদর তথ� �দান করেবন না যা তােদরেক WCCS ক��উটার বা েনটওয়ােক� �েবশ করেত 
সাহায� করেব। 

• আপনােক �দ� িডভাইস এবং সর�াম যে� রাখুন যােত হারােনা, চ� ির, �িত বা অননুেমািদত 
ব�বহার েঠকােনা যায়।  েযেকােনা হারােনা, চ� ির, �িত বা অননুেমািদত ব�বহােরর ব�াপাের িশ�ক 
বা �শাসকেক জানান। 

 
��ব�:  ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুল এর ক��উটার, িডভাইস, এবং েনটওয়াক� পয �েব�ণ 
কের িশ� ই�ারেনট সরু�া আইন (Child Internet Protection Act, CIPA) অনুযায়ী এবং সংরি�ত, আদান 
�দানকৃত ও �দিশ �ত তথ� সুরি�ত রাখেত অন�ান� িনরাপ�া ব�ব�া �াপন কের েরেখেছ।  WCCS 
ক��উটার, িডভাইস এবং েনটওয়াক� ব�বহার করার সময় িশ�াথ�েদর েকােনা েগাপনীয়তার �ত�াশা 
রাখা উিচত নয় এবং তারা যাই করেব �শাসক তা েযেকােনা সময় েদখেত পারেব। 
 
সুেযাগ এবং িনেষধা�া 
নীিতমালা ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুেলর সকল িশ�াথ�র জন� �েযাজ�।  WCCS নীিতমালা 
ল�েনর ফেল ক��উটার বা িডভাইস ব�বহােরর িবেশষািধকার হারােনা এবং/অথবা শা�� হেত পাের।  
িবেশষ পিরি�িতর অধীেন WCCS নীিতমালা ল�েনর ফেল েদওয়ািন এবং/অথবা েফৗজদাির দায়ব�তা 
চেল আসেত পাের।  তথ� স�েদর অননুেমািদত অ�াে�স, ব�বহার, বা ন� করার জন� WCCS এছাড়াও 
যথাযথ ব���র িব�ে� আইিন ব�ব�া �হণ করেত পারেব।  



ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার 2022-2023 িশ�াথ�-িপতামাতা হ�া�বুক 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 19  
 

�হণেযাগ� নীিতমালা বা িনেদ�শনার ব�বহােরর  ল�েনর  ফেল �য ু��র  িবেশষািধকার  হারােত  
হেত  পাের। 

 

িশ�াথ�েদর আচরণ ও শৃ�লা িবিধ 

ইিতবাচক ব�বহার হ�ে�প ও সমথ �ন 
 
ইিতবাচক ব�বহার হ�ে�প ও সমথ �ন (Positive Behavior Intervention and Supports, PBIS) কম �সূিচ 
এক�ট মূল� ও �েণাদনািভি�ক কম �সূিচ যার ল�� হেলা িশ�াথ�েদর েশখা, অনুশীলন, �দশ �ন, এবং 
পুেরািদন ইিতবাচক আচরণ �দশ �ন করার জন� পুর�ার �দান করা।  এক�ট �ুল স�দােয়, আমরা 
পুনঃ�াপনমূলক অনুশীলেনর �িতও অ�ীকারব� এবং আমােদর �ুল স�দােয় লািলত হওয়া 
স�ক��িলর মূল�ায়ন কির।  ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুেলর আচরণ িবিধ হেলা সব সময় 
ক�া�ােসর েভতের এবং বাইের দািয়�শীল, ��াশীল, এবং িনরাপদ থাকা।  
 

শৃ�লা িনয়ম, প�িত এবং যথাযথ ���য়া 

I. �ুেলর স�ি�েত পাবিলক সুশৃ�লা বজায় রাখা 
উপি�িত অনুেমািদত েহাক বা না েহাক, চাট�ার �ুেলর পৃ�েপাষকতায় পিরচািলত সকল স�ি� ও 
ফ�ািসিল�টর জন� িনে�র িনয়ম�িল িশ�াথ�, িশ�ক, কম�, লাইেস�ধারী, আমি�ত এবং অন�ান� 
ব���েদর আচরণ িনয়�ণ করেব। 

এই িনয়ম এবং জিরমানা একেচ�টয়া িবেবচনা করা হেব না বা েকােনা উপােয় বজ�ন করা হেব না এবং 
েকােনা ব���র েযেকােনা েফডােরল, ে�ট বা �ানীয় আইন, িনয়ম, সংিবিধ, বা অধ�ােদশ, বা বলবৎকরণ 
ল�ন করেল েসজন� এক�ট জিরমানা বা শা�� �দান করা হেব। পাশাপািশ, এই িনয়ম ও সংিবিধ েকােনা 
িকছ� েক সীিমত করেব না, বরং �ুেলর �িত��ত অন� সকল আচরণ িবিধর সােথ িবদ�মান হেব, েযমন 
এক�ট শৃ�লা িবিধ এবং/অথবা িশ�াথ� অিধকার ও দািয়ে�র এক�ট িবল।  

A. িনিষ�  আচরণ 

েকােনা ব���, এককভােব বা িমিলতভােব যা করেব না: 

● অনুপযু� েপাশাক পরা যা ে�স েকাড িবেরাধী 

● অশালীনতা (েপাশাক/অনাবৃত হেয়, ছিব বা জনসমে� ে�হ �কাশ করার মাধ�েম) 
● অনুপযু� ইি�ত, ভাষা ব�বহার এবং/অথবা কাজ করা। 
● অবাধ�তা বা কম� সদেস�র কথা �নেত ব�থ � হওয়া 

● কম� এবং/অথবা ে��ােসবকেদর িব�ে� িমথ�া অিভেযাগ 
● কম� সদেস�র অনুমিত ছাড়া �াস ত�াগ করা 
● অধ�� বা মেনানীত ব���র পূব � অনুেমাদন না িনেয় �ুেলর স�ি�েত েকােনা িলিখত ব�, 

প�ামে�ট বা অ� িবতরণ করা। 

● ৈবষম�, বুিল করা (সাইবারবিুলংসহ) এবং/অথবা েকােনা িশ�াথ� বা কম� সদস�েক হয়রািন করা। 

● িহংসা�ক এবং ে��াচারী আচরণ করা যার কারেণ অন�েদর কল�ােণর জন� হািনকর হেত পাের 
বা অন�েদর অনুপযু� ব�বহার করেত �েরািচত করেত পাের। 

● ই�াকৃতভােব অন� ব���েক শারীিরকভােব আহত করা, বা বল�েয়ােগর �মিক দান করা যার 
ফেল এমন আহত হওয়া স�ব।  এমন মারামািরর ঘটনায়, সকল প�েক দায়ী করা হেব, 
েযই �েরাচনা ক�ন বা মারামাির েযই �� ক�ক না েকন।  
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● েকােনা ব���েক শারীিরকভােব েবঁেধ রাখা বা আটকােনা যােব না, িকংবা েকােনা ব���েক এমন 
েকােনা �ান েথেক অপসারণ করা যােব না েযখােন থাকার তার অনুেমাদন রেয়েছ, যিদ না 
�িত��ত িশ�া ���য়া বজায় রাখার জন� তা �েয়াজন হয়। 

● ই�াকৃতভােব �ুেলর স�ি�র �য়�িত করেল, িকংবা অনুেমাদন ছাড়া এমন স�ি� অপসারণ 
বা ব�বহার করেল। 

● �� বা উহ� অনুমিত ছাড়া েকােনা �শাসিনক কম �কত�া, িশ�ক, বা কম� সদেস�র েকােনা 
ব���গত অিফস বা ে�ণীকে� �েবশ করেল। 

● এমন েকােনা ভবন বা ফ�ািসিল�টেত এর অনুেমািদত ব�বহার ছাড়া অন� েকােনা উে�েশ� বা 
এমনভােব �েবশ বা অব�ান করেল যা অন�েদর অনুেমািদত ব�বহােরর ে�ে� বাধঁা সৃ�� করেব। 

● অনুেমাদন ছাড়া, েকােনা ভবন বা ফ�ািসিল�ট ব� হেয় যাওয়ার পর েসখােন অব�ান করা, িকংবা 
এর �াভািবক েখালার সমেয়র পূেব � েকােনা ভবন বা ফ�ািসিল�টেত অনুমিত ছাড়া �েবশ করা। 

● অধ�� বা মেনানীত ব��� বা একজন অনুেমািদত �শাসিনক কম �কত�া বা তার মেনানীত ব��� 
কতৃ�ক ভবন বা ফ�ািসিল�ট ত�াগ করেত বলা হেল তা না করা। 

● ই�াকৃতভােব ব��� বা যানবাহেনর মু� চলাচলেক বাধা�� করা। 

● ই�াকৃতভােব �াস, েলকচার, এবং ৈবঠেকর শাি�পূণ � এবং সুশৃ�ল আচরণ িবি�ত বা িবরত করা 
বা ই�াকৃতভােব েকােনা ব���র িনজ� মতামত �কাশ করার �াধীনতায় হ�ে�প করা, যিদ না 
িশ�াগত ���য়ায় শৃ�লা বজায় রাখার জন� েসই িব� �েয়াজনীয় হয়। 

● �ুল আি�নায় েকােনা রাইেফল, শটগান, িপ�ল, িরভলভার, ছ� ির, েচন, �াব বা অন� অ� সােথ 
রাখা, ব���র কােছ েসই অ� রাখার লাইেস� থাকুক বা না থাকুক। এছাড়াও, �ুল আি�নার মেধ� 
এমন েকােনা অ� বা অ� িহেসেব ব�বহার করা যায় এমন ব�র উপি�িত বা ব�বহার স�েক� 
পুিলশেক জানােনা অধ�� বা মেনানীত ব���র দািয়�। 

● েযেকােনা েফডােরল বা ে�েটর সংিবিধ বা �িবধান, �ানীয় অধ�ােদশ বা �ুেলর নীিতমালা ল�ন 
করা। 

● অ�ালেকাহল, গাজঁা, তামাক, মাদক এবং/অথবা মাদক সর�াম সােথ রাখা, ব�বহার করা, 
েনশা�� হেয় থাকা বা িবতরণ করা। 

● েকােনা ব���েক হয়রািন বা েজার করা। 

B. জ িরমানা ও বল�েয়াগ 

এইসব িনয়ম ল�েনর জিরমানার মেধ� রেয়েছ, তেব এর মেধ�ই সীিমত নয়: 

● িপতামাতার কনফাের� 

● আচরণ চ� �� 

● িবেশষািধকার হারােনা 

● িডেটনশন বা আটক 

● �ুেলর মেধ� সামিয়ক বিহ�ার 

● �ুেলর বাইের সামিয়ক বিহ�ার 

● �ুল আি�নায় অব�ান করার অনুেমাদন �ত�াহার 
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● লাইেস�ধারী, আমি�ত, বা অন�ান� ব���র জন� �ুল আি�নায় অব�ান েথেক সামিয়ক বিহ�ার  
হওয়া 

● েবর কের েদওয়া 

● ে�ফতার 

● িশ�াথ�রা, সামিয়ক বিহ�ার বা অন� েকােনা শা��মূলক ব�ব�া; এবং �ুেলর কম �চারীর জন�, 
ছাটাই বা অন� েকােনা শা��মূলক ব�ব�া 

কম� সদস�েদর জন� এইসব িনয়েমর  জানা ল�ন অধ��েক বা মেনানীত ব���েক জানােনা এবং 
িনিষ� আচরণ ব� করেত যু��স�ত �েচ�া করা আবশ�ক।  এইসব িনয়ম �েয়াগ করা অধ�� বা 
মেনানীত ব���র দািয়�। 

II. িশ�াথ�র শৃ�লা িবিধ 

এই িবিধ কীভােব িশ�াথ�েদর �ুেলর েভতের ও বাইের �ুেলর কম �কাে� অংশ�হেণর সময় আচরণ 
করেত হেব েসই ব�াপাের এবং িশ�াথ� যখন এই িনয়ম েমেন চলেত ব�থ � হয় তখন �ুল কীভােব সাড়াদান 
করেব েসই ব�াপাের চাট�ার �ুেলর নীিতমালা ি�র কের েদয়। 

সকল শৃ�লামূলক িবষেয়, িশ�াথ�েদর েনা�টশ �দান করা হেব এবং শা��মূলক দ� বলবৎকরেণর 
কারণ স�েক� িনেজেদর সিত� এবং পিরি�িত স�েক� েযই কম� সদস� এমন দ� বলবৎ করেছ তার 
কােছ  িনেজেদর সং�রণ বলার সুেযাগ �দান করা হেব। ল�েনর তী�তার উপর িভি� কের, শা��মূলক 
সাড়াদােনর মেধ� রেয়েছ সামিয়ক বিহ�ার (�� বা দীঘ �েময়ােদ), িডেটনশন, পাঠ�সূিচ বিহভূ�ত কম �কা� 
েথেক বাদ েদওয়া, এবং বিহ�ার। যথাযথ হেল, �ুেলর কম �কত�ারা আইন শৃ�লা র�াকারী এেজ��র 
সােথও েযাগােযাগ করেত পাের। 

A. সং�া 

এই িবিধর উে�েশ�:  

• “� � েময়ােদ সামিয়ক  বিহ�ার”  বলা হেব একজন িশ�াথ�েক �ুল েথেক শৃ�লাজিনত 
কারেণ সেব �া� পাচঁ িদেনর জন� �ুল েথেক অপসারণ করা হেল। 

• “দীঘ �েময়ােদ সামিয়ক  বিহ�ার”  বলা হেব একজন িশ�াথ�েক �ুল েথেক শৃ�লাজিনত 
কারেণ পাচঁ িদেনর েবিশ সমেয়র জন� �ুল েথেক অপসারণ করা হেল। 

•  “বিহ�ার” বলা হেব একজন িশ�াথ�েক শৃ�লাজিনত কারেণ �ায়ীভােব �ুল েথেক অপসারণ 
করা হেল। 

B. � � েময়ােদ সামিয়ক  বিহ�ার 
একজন িশ�াথ� েয িনে� তািলকাব� ল�নসমূেহর েকান�ট কেরেছ বেল িনণ�ত হেয়েছ, তােক 

সব �িন� ে�ে� ��েময়ােদ সামিয়ক বিহ�ার করা হেব, যিদ না অধ�� বা মেনানীত ব��� বা �াি� েবাড� 
এই িনণ �য় েনন েয ঘটনার পিরি�িতর িভি�েত এবং িশ�াথ�র শৃ�লা েরকেড�র িভি�েত এক�ট ব�িত�ম 
করা েযেত পাের। এছাড়াও এমন িশ�াথ�র িব�ে� শৃ�লা ম�া��ে� ি�র করা েযেকােনা শা��মূলক 
ব�ব�া েনওয়া হেত পাের, এবং ল�েনর তী�তার উপর িভি� কের, এক�ট দীঘ �েময়ােদ সামিয়ক বিহ�ারও 
বলবৎ করা হেত পাের এবং আইন শৃ�লা র�াকারী কতৃ�পে�র কােছ েরফার করাও হেত পাের। 
 
��েময়ােদ সামিয়ক বিহ�ােরর প�িত এবং যথাযথ ���য়া  

 একজন �শাসক ��েময়ােদ সামিয়ক বিহ�ার করেত পারেবন। এক�ট ��েময়ােদ সামিয়ক বিহ�ার 
বলবৎ করার পূেব �, �শাসক িশ�াথ�েক এর কারণ বা কারণসমূহ কী তা েমৗিখকভােব জানােবন। িশ�াথ�েক 
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আচরণ�ট অ�ীকার বা ব�াখ�া করার এক�ট সুেযাগ েদওয়া হেব।  24 ঘ�ার মেধ� িলিখতভােব িপতামাতােক 
জানােনা হেব। 

 �শাসেকর ��েময়ােদ সামিয়ক বিহ�ার বলবৎ করার বা অপসারণ করার িস�া� িশ�া আইেনর 
েসকশন 2855(4) অনুসরণ কের �ুল অিভেযাগ ���য়া অনুযায়ী চাট�ার �ুেলর �াি� েবােড�র কােছ আিপল 
করা যােব। 

C. দীঘ �েময়ােদ সামিয়ক  বিহ�ার 

 একজন িশ�াথ� েয িনে� তািলকাব� ল�নসমূেহর েকান�ট কেরেছ বেল  িনণ�ত হেয়েছ, তােক 
দীঘ �েময়ােদ সামিয়ক বিহ�ার করা হেব, যিদ না অধ�� বা মেনানীত ব��� বা �াি� েবাড� িন��ত হন েয 
ঘটনার পিরি�িতর িভি�েত এবং িশ�াথ�র শৃ�লা েরকেড�র িভি�েত এক�ট ব�িত�ম করা েযেত পাের। 
এমন িশ�াথ�েক হয়েতা অংশ D েত বিণ �ত েকােনা শা��মূলক ব�ব�ার, আইন শৃ�লা র�াকারী কতৃ�পে�র 
কােছ েরফার করা এবং/অথবা বিহ�ােরর স�ুখীন হেত পাের। 

শৃ�লাজিনত ল�ন 

• অন� েকােনা িশ�াথ� বা কম� সদেস�র উপর আ�মণ।  

• েকােনা আে�য়া�, ছ� ির, েরজর ে�ড, িবে�ারক, েমস, �টয়ার গ�াস, বা অন� িবপ�নক েকােনা 
ব� যা �ুেল িশ�াথ�র যু��স�ত েকােনা কােজ লাগেত পাের না, তা সােথ রাখা, ব�বহার বা 
ব�বহার করার েচ�া বা হ�া�র করা।  

• �ুল আি�নায় আ�ন লাগােনা বা লাগােনার েচ�া করা।  

• �ুল আি�নায় বা �ুেলর ��রকৃত েকােনা ইেভে� েকােনা ধরেনর অ�ালেকাহলযু� পানীয়, 
িনয়ি�ত মাদক, অৈবধ মাদক, িনয়ি�ত মাদক, গাজঁা এবং/অথবা মাদক সর�াম সােথ রাখা, 
িব��, িবতরণ করা বা ব�বহার করা।  

• অন� ব���েক শারীিরকভােব আঘাত করা। 

• �ুেলর স�ি� ভাঙচ�র করা এবং �িতসাধন করা।  

• এমন কাজ করা, যার জন� যু��স�তভােব দীঘ �েময়ােদ সামিয়ক বিহ�ার করা েযেত পাের বেল 
�ুেলর কম �কত�ারা িস�া� িনেত পাের।  

• েকান িবে�ারক িডভাইস সােথ রাখা।  

• এক�ট ভ� য়া েবামার �মিক, �ুেলর িব�ে� �মিক বা ভ�য়া জ�ির অ�ালাম � বাজােনা।  

পাশাপািশ, েকােনা িশ�াথ� তািলকার েকােনা এক�ট করেল, যার কারেণ সাধারণভােব ��েময়ােদ 
সামিয়কভােব বিহ�ার করা হেত পাের, তার পিরবেত� ও তার সােথ অধ�� বা মেনানীত ব���র িবেবচনা 
অনুযায়ী দীঘ �েময়ােদ সামিয়কভােব বিহ�ার করা হেত পাের। 

েফডােরল ও ে�েটর আইন অনুযায়ী যিদ েকােনা িশ�াথ� এক�ট আে�য়া� এেনেছ বেল িনণ �য় করা 
যায় তাহেল তােক কমপে� এক বছেরর জন� �ুল েথেক বিহ�ার করা হেব, ব�িত�ম হেলা েয �ুেলর 
�ধান এমন বিহ�ােরর আবিশ�কতােক েকােনা িশ�াথ�র জন� �ত� েকেসর িভি�েত সংেশাধন করেত 
পারেবন, যিদ এমন সংেশাধন িলিখত হয় এবং েফডােরল ব�কু-মু� �ুল আইন 1994 (সংেশািধত) 
অনুযায়ী হয়। এই আইেন ব�বহার করা শ� “অ�” অথ � এক�ট “আে�য়া�” যা 18 USC§8921 এ সং�ািয়ত 
করা হেয়েছ, এবং আে�য়া� ও িবে�ারকেক অ�ভ� �� করা হেয়েছ। (িনউ ইয়ক� িশ�া আইন §3214(3)(d) 
এই েফডােরল আইনেক কায �কর কের।)  �ুেলর �ধান েষাল বছেরর কম একজন িশ�াথ�েক, েয এক�ট 
অ� বা আে�য়া� �ুেল এেনেছ বেল িনণ�ত হেয়েছ, তােক এক�ট জেুভনাইল অপরাধ ���য়া করার 
এক�ট ে�েস�েম� এেজ��র কােছ েরফার করেব যারা পািরবািরক আদালত আইেনর আ�ট�েকল 3 
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অনুযায়ী কাজ করেব, �ধু েচৗ� বা পেনর বছেরর িশ�াথ�র জন� ছাড়া যারা অপরাধ ���য়া আইন § 
1.20(42) এর অধীেন জেুভনাইল অপরাধী িহেসেব েযাগ� হয়।  �ুেলর �ধান েষাল বছর বা তার েবিশ বয়সী 
েকােনা িশ�াথ�েক অথবা েচৗ� বা পেনর বছেরর েকােনা িশ�াথ� েয অপরাধ ���য়া আইন § 1.20(42) 
এর অধীেন জেুভনাইল অপরাধী িহেসেব েযাগ� হয়, েয এক�ট অ� বা আে�য়া� �ুেল এেনেছ বেল িনণ�ত 
হেয়েছ, তােক যথাযথ আইন শৃ�লা র�াকারী কম �কত�ার কােছ েরফার করেত পারেব। 

দীঘ �েময়ািদ সামিয়ক বিহ�ােরর প�িত এবং যথাযথ ���য়া 

 অধ�� এক�ট দীঘ �েময়ািদ সামিয়ক বিহ�ার বলবৎ করেত পােরন। এমন এক�ট সামিয়ক বিহ�ার 
কায �কর করা েযেত পাের �ধু যিদ িশ�াথ� আনু�ািনক সামিয়ক বিহ�ার �নািনেত েদাষী সাব�� হয়। 
িকছ�  ে�ে�, অধ�� বা মেনানীত ব��� িশ�াথ�েক �ুল েথেক বিহ�ার করেত পারেবন। একজন 
িশ�াথ�র কাজ দীঘ �েময়ােদর সামিয়ক বিহ�ােরর কারণ হেত পাের বেল িনণ �য় করার পর, অধ�� বা 
মেনানীত ব��� েমৗিখকভােব িশ�াথ�েক জানােব েয েস সামিয়কভােব বিহ�ৃত হে� এবং দীঘ �েময়ােদর 
সামিয়ক বিহ�ােরর (বা বিহ�ােরর) জন� িবেবচনা করা হে� এবং এমন ব�ব�া �হেণর কারণ তােক 
জানােনা হেব।  অধ�� বা মেনানীত ব��� অিবলে� িশ�াথ�র িপতামাতা বা অিভভাবকেক িলিখতভােব 
জানােবন। িলিখত েনা�টশ ব���গতভােব, এ�ে�স েমইেলর মাধ�েম, বা সমত� ল প�িতেত ে�রণ করা 
হেব অথ �াৎ এমনভােব িহসাব কের ে�রণ করেত হেব যােত িন��ত হওয়া যায় েয সামিয়ক বিহ�ােরর 24 
ঘ�ার মেধ� সব �েশষ �াত �ঠকানায় তা েপৗ�েছ যােব। যিদ স�ব হয়, তাহেল েটিলেফােনও জানােনা হেব 
যিদ �ুলেক িপতামাতা বা অিভভাবেকর সােথ েযাগােযােগর এক�ট েটিলেফান ন�র েদওয়া হেয় থােক। 
এমন েনা�টেশ ঘটনার বা ঘটনাসমূেহর এক�ট বণ �না থাকেব, যার ফেল সামিয়ক বিহ�ার করা হে� এবং 
ইি�ত েদওয়া হেব েয এই ব�াপাের এক�ট আনু�ািনক �নািন হেত যাে�, যার ফেল দীঘ �েময়ােদর 
সামিয়ক বিহ�ার (বা বিহ�ার) হেত পাের। �দ� েনা�টিফেকশন িপতামাতা বা অিভভাবেকর ব�বহার করা 
�থম ভাষায় হেব। এক�ট আনু�ািনক �নািনেত, িশ�াথ�র কােছ কাউে�ল, �ে�র সা�ী, এবং বত�মান 
সা�ীর �িতিনিধ� পাওয়ার অিধকার থাকেব। 

 যিদ অধ�� বা মেনানীত ব��� সামিয়ক বিহ�ােরর �নািনর ���য়া �� কের থােকন, তাহেল অধ�� 
বা মেনানীত ব���  ব���গতভােব ���য়া�ট েশানেবন এবং িনণ �য় করেবন, বা �নািন পিরচালনা করার 
জন� তােদর িবেবচনা অনুযায়ী একজন �নািন কম �কত�া মেনানীত করেবন। �নািন কম �কত�ার �িতেবদন 
�ধু  উপেদশমূলক হেব এবং অধ�� বা মেনানীত ব��� তা স�ূণ � বা আংিশকভােব �হণ বা বজ�ন করেত 
পারেবন। আনু�ািনক চ� ��র পর অধ�� বা মেনানীত ব���র এক�ট দীঘ �েময়ােদর সামিয়ক বিহ�ােরর (বা 
বিহ�ােরর) িস�া�েক িশ�া আইেনর েসকশন 2855(4) অনুসরণ কের �ুেলর অিভেযাগ ���য়া অনুযায়ী 
চাট�ার �ুেলর �াি� েবােড�র কােছ আিপল করা েযেত পাের। 

D. অিতির�  শা�� মূলক  ব�ব� া 

 �� েময়ােদ বা দীঘ � েময়ােদ সামিয়ক বিহ�ার করার পাশাপািশ, িনে� তািলকাব� শা��মূলক ব�ব�া 
বলবৎ করা েযেত পাের বা যিদ এক�ট সব �িন� বিহ�ার বলবৎ করার ব�াপাের অধ�� েকােনা ব�িত�ম 
কের থােকন তাহেল তার পিরবেত�। এই িবিধর িনিষ� আচরণ িবভােগ  তািলকাভ�� হয়িন এমন আচরণ যা 
যথাযথ �ুল কম�র �ারা শা��েযাগ� বেল গণ� করা হেয়েছ, তার মেধ� থাকেত পাের অনুমিত ছাড়া �াস 
বাদ েদওয়া এবং েকােনা যু��স�ত কারণ ছাড়া �ােস িবল� কের আসা, িক� যা এর মেধ� সীিমত থাকেব 
না, তার জন�ও অিতির� শা��মূলক ব�ব�া গৃহীত হেত পাের। 

�ুেলর মেধ� েরেখ সামিয়ক বিহ�ার এবং পিরবহন েথেক বিহ�ার �ধু অধ�� বা মেনানীত ব��� বলবৎ 
করেত পারেবন। অন� সকল শা��মূলক ব�ব�া ফ�াকাি�র সদস� বা একজন িশ�ক বলবৎ করেত 
পারেব, যােদর এক�ট যু��স�ত সমেয়র মেধ� এ ব�াপাের অধ�� বা মেনানীত ব���েক অবিহত করেত 
হেব। 
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আচরণমূলক চ� �� 

 �ুেলর কম�রা িশ�াথ�েদর সােথ িলিখত চ� �� গঠন করেত পাের যা এই িবিধর অধীেন শা��র স�েক� 
হেব যােত অভী� আচরণ সনা� করা যায়, �ত�াশা সং�ািয়ত করা যায়, এবং ফলাফল বণ �না করা যায়, 
যিদ �ভািবত িশ�াথ� এবং তার িপতামাতা বা অিভভাবকেক অবিহত করা হয় েয এমন চ� ��েত �েবশ 
করার িস�া� ঐ��ক।  এক�ট আচরণগত চ� ��েত থাকা েযেকােনা িশ�াথ�েক মািসক অ�গিতর জন� 
সহায়তা কম�রা িনিবড়ভােব পয �েব�ণ করেব, যথাযথ ব�বহার পাওয়া েগেল চ� ���ট অকায �কর করা হেত 
পাের। 

�ুেলর িবেশষািধকার হারােনা 

 িশ�াথ� এবং িপতামাতা বা অিভভাবকেক জানােনার পর, একজন িশ�াথ�েক েযেকােনা বা সকল 
পাঠ�সূিচর বিহভূ�ত কম �কাে� অংশ�হণ করা েথেক সামিয়কভােব বিহ�ার করা যােব। িশ�াথ� এবং 
িপতামাতা বা অিভভাবকেক অধ�� বা মেনানীত ব��� বা জিড়ত িশ�েকর সােথ অনানু�ািনকভােব েদখা 
করার এক�ট সেুযাগ �দান করা হেব। স�ব হেল, অধ�� বা মেনানীত ব��� বা জিড়ত িশ�ক সকল 
অনুেরাধকৃত ৈবঠক পাঠ�সিূচর বিহভূ�ত কম �কাে� অংশ�হণ করা েথেক সামিয়কভােব বিহ�ার করার 
পূেব � করেবন। 

�ুেল ��েময়ােদ সামিয়ক বিহ�ার 

 িশ�াথ�েদরেক �ুেলর মেধ� েরেখ সামিয়ক বিহ�ৃত করা হেত পাের এবং এক�ট িভ� অব�ােন রাখা 
হেত পাের েযখােন িশ�াথ�রা উে�খেযাগ�ভােব সমত�ল িশ�া লাভ করেব। িশ�াথ� এবং তার িপতামাতা 
বা অিভভাবকেক েযই আচরেণর জন� পয �ােলাচনা করা হে� েসই ব�াপাের শা�� �দােনর জন� 
অনুেমািদত ব��� বা দেলর সােথ আেলাচনা করার সেুযাগ �দান করা হেব।  

অপসারেণর সময় পিরেষবার িবধান 

 যথাযথ ে�ে�, WCCS িন��ত করেব যােত সামিয়কভােব বিহ�ৃত বা অপসািরত িশ�েক িবক� 
িশ�াগত পিরেষবা �দান করা হয় যা �ুেলর সাধারণ পাঠ�সূিচ অনুযায়ী িশ�র অ�গিতেত সাহায� করেব। 
সামিয়কভােব বিহ�ার করা হেয়েছ এমন িশ�াথ�র জন�, আইন অনুযায়ী িবক� �িশ�ণ �দান করা হেব; 
বিহ�ার করা হেয়েছ এমন িশ�াথ�র জন� সামিয়কভােব বিহ�ার করা হেয়েছ এমন িশ�াথ�েক েযভােব 
�িশ�ণ �দান করা হয় তা �দান করা হেব যতিদন না িশ�াথ� অন� �ুেল ভিত� হয় বা �ুলবষ � েশষ হওয়ার 
আগ পয ��, যা আেগ আেস। অ�মতাসহ বাধ�তামূলক �ুেল যাওয়ার বয়েসর (অথ �াৎ 17 বছর পয ��) 
সকল িশ�াথ�েক অবশ�ই স�ােহ কমপে� 10 ঘ�ার �িশ�ণ েপেত হেব সামিয়কভােব বিহ�ার হওয়ার 
�থম দশ িদেনর মেধ� একজন �ত�িয়ত কম� �ারা (অ�ম নয় এমন িশ�াথ�েদরেকও অবশ�ই সকল 
ধরেনর সামিয়ক বিহ�ার হওয়ার ে�ে� স�ােহ সব �িন� পিরমাণ �িশ�ণ �দান করেত হেব।) 
  

E. িবেশষ িশ�ার  িশ�াথ�েদর জ ন� শৃ� লা ���য়া 

সকল িশ�াথ�র জন� �েযাজ� শৃ�লা ���য়ার পাশাপািশ, িনে�র ���য়া�িল অ�মতাসহ 
িশ�াথ�েদর জন� �েযাজ� হেব।  �ুল িশ�া সংিবিধ কিমশনােরর অ�মতাসহ িশ�াথ�েদর জন� 
�েয়াগকৃত শৃ�লা িনয়ম েমেন চলেব।  

যিদ একজন িশ�াথ� েকােনা অ�মতা থাকার জন� সনা� হয় এবং �ুল বষ � চলাকালীন েমাট আট 
িদেনর জন� সামিয়ক বিহ�ৃত হয়, তাহেল েসই িশ�াথ�র ব�াপাের িশ�াথ�র িশ�াগত কম �সূিচর 
পুনিব �েবচনা এবং/অথবা ে�সেমে�র জন� অিবলে� িশ�াথ�র বাস�ােনর েজলার CSE-র কােছ জানােত 
হেব। এমন েকােনা িশ�াথ� �ুলবষ � চলাকালীন সমেয় েসই িশ�াথ�র বাস�ােনর েজলার CSE-েক জিড়ত 
না কের েমাট 10 িদেনর েবিশ সামিয়ক বিহ�ৃত থাকেব না। 
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শৃ�লাজিনত সমস�ার কারেণ েরফার করা িশ�াথ�র ে�সেম� িবেবচনা কের, িশ�াথ�র বাস�ােনর 
েজলার CSE িপতামাতােক অবিহত করা এবং তােদর জিড়ত করার ব�াপাের এর �াভািবক নীিতমালা 
অনুসরণ করেব বেল �ত�াশা করা হয়। 

এছাড়াও �ুল�ট েজলার সােথ কাজ করেব এ�ট িন��ত করার জন� েয জিড়ত িশ�াথ�র ে�সেম� 
পিরবত�ন িবেবচনা করার উে�েশ� িশ�াথ�র বাস�ােনর েজলার CSE িনেচর েযেকােনা ব�াপাের 
েনা�টিফেকশন পাওয়ার সাত �ুল িদবেসর মেধ� েদখা কের: 

• অ�মতাসহ একজন িশ�াথ�র �ারা সংঘ�টত ল�ন েয পূেব � সেব �া� অনুিমত সংখ�ক িদেনর 
জন� সামিয়কভােব বিহ�ৃত হেয়েছ।  

• একজন অ�মতাসহ িশ�াথ�র �ারা সংঘ�টত েযেকােনা ল�ন, িশ�াথ� পূেব � �ুল বেষ � 
সামিয়কভােব বিহ�ৃত েহাক বা না েহাক; এমন ল�ন যিদ একজন অ�মতা ছাড়া িশ�াথ� কের 
থােক, তাহেল �ুল �শাসক পাচঁ িদেনর েবিশ সামিয়ক বিহ�ার বলবৎ করেত চাইেব। 

 
অপসারেণর সময় পিরেষবার িবধান 

েযসব িশ�াথ� 10 িদন বা তার কম সমেয়র জন� অপসািরত হেব তােদর জন� WCCS িন��ত করেব 
যােত �েত�ক �ভািবত িশ�াথ� ে�ণীকে�র অ�াসাইনেম� পায় এবং তার সামিয়ক বিহ�ার থাকার সময় 
এই অ�াসাইনেম� স�ূণ � করার এক�ট িনধ �ািরত সময় পােব। একজন সামিয়ক বিহ�ৃত িশ�াথ�েক 
বিহ�ােরর কারেণ বাদ পড়া অ�াসাইনেম� বা পরী�া পের েদওয়ার অনুমিত �দান করা হেব। �ুল 
এছাড়াও অিতির� িবক� �িশ�ণ এবং িশ�াথ�েক সহায়তা করার যথাযথ ব�ব�া �দান করেব, যােত 
কের িশ�াথ�েক অ�াসাইনেম� স�ূণ � করার এবং পাঠ�সূিচ আয়� করার স�ূণ � সুেযাগ েদওয়া হয়।  

এর পরবত� েকােনা অপসারেণর সময়, যখন পূেব �র অপসারণ িমিলত হেয় েমাট 10 বা তার েবিশ �ুল 
িদবস হয়, যার জন� ে�সেমে�র েকােনা পিরবত�েনর �েয়াজন হেব না িক� েযখােন আচরণ এই 
অ�মতার কারেণ নয়, তখন িশ�েক যথাযথভােব সাধারণ পাঠ�সূিচেত অ�গিত করেত েদয়া এবং তার 
IEP ল�� অজ�েন সাহায� করার জন� যথাযথ যতট�ক �েয়াজন ততট�ক েসবা �দান করা হেব। এইসব 
ঘটনার ে�ে�, �ুেলর কম�, িশ�র িবেশষ িশ�া িশ�েকর সােথ পরামশ � কের েসবা িনণ �য় করেব। েকােনা 
মাদক বা অ� অপসারেণর সময় িশ�েক যথাযথভােব সাধারণ পাঠ�সূিচেত অ�গিত করেত েদয়া এবং 
তার IEP ল�� অজ�েন সাহায� করার জন� যথাযথ যতট�ক �েয়াজন ততট�ক েসবা �দান করা হেব। এই 
েসবাসমূেহর িনণ �য় করেব িশ�াথ�র বাস�ােনর েজলার CSE। �ুল িশ�াথ�েদর অ�ব �ত� কালীন িবক� 
িশ�ামূলক অব�ায় �াপন করেব যা কিমশনােরর সংিবিধ �ারা যথাযথ এবং বাধ�তামূলক। 

এর পরবত� েকােনা অপসারেণর সময় যার জন� ে�সেমে�র েকােনা পিরবত�েনর �েয়াজন হেব না 
িক� েযখােন আচরণ এই অ�মতার কারেণ নয়, তখন িশ�েক যথাযথভােব সাধারণ পাঠ�সূিচেত 
অ�গিত করেত েদয়া এবং তার IEP ল�� অজ�েন সাহায� করার জন� যথাযথ যতট�ক �েয়াজন ততট�ক 
েসবা �দান করা হেব।  িশ�াথ�র বসবােসর েজলার CSE েসবার িস�া� েনেব। 

যথাযথ ���য়া 

যিদ শা��র কারেণ েকােনা িশ�াথ�র ে�সেমে� পিরবত�ন করার �েয়াজন হয়, তাহেল (1) এমন 
ব�ব�া �হেণর িস�া� েযই তািরেখ গৃহীত হেয়েছ েসই তািরেখই অ�মতাসহ িশ�াথ�র িপতামাতােক 
িস�াে�র ব�াপাের জানােত হেব এবং িশ�া কিমশনােরর সংিবিধেত বিণ �ত ���য়া সং�া� েসফগাড� 
স�েক� অবিহত করেত হেব এবং (2) যিদ স�ব হয়, তাহেল অিবলে�, এবং েকােনা ে�ে�ই এমন 
িস�া� �হেণর 10 িদেনর েবিশ সময় পর নয়, িশ�াথ�র বাস�ােনর েজলার CSE-েক এবং অন�ান� েযাগ� 
কম�েক িশ�র অ�মতা এবং েযই আচরেণর কারেণ শা��মূলক ব�ব�া গৃহীত হেয়েছ তা পয �ােলাচনা 
করেত ৈবঠক করেত হেব। 
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যিদ, পয �ােলাচনার পর বাস�ােনর েজলা িনণ �য় কের েয িশ�র আচরণ তার অ�মতার কারেণ নয় 
তাহেল িশ�েক অ�মতািবহীন একজন িশ�র মেতা একইভােব শা�� �দান করা হেব। 

িপতামাতা বাস�ােনর েজলার কােছ এক�ট িনরেপ� �নািনর জন� অনুেরাধ করেত পাের এই কারণ 
িনণ �য়েক চ�ােল� কের। িনে� �দ� কারণ ছাড়া, িশ� তার বত�মান িশ�াগত ে�সেমে�ই থাকেব যতিদন 
�নািন মুলতিব থাকেব।  

যিদ একজন িপতামাতা অ� বা মাদক স�িক�ত এক�ট শা��মূলক ব�ব�ার ে�ে� অ�ব �ত�কালীন 
িবক� িশ�ামূলক ব�ব�ােক চ�ােল� কের  এক�ট �নািন বা আিপল কের, তাহেল িশ� অ�ব �ত�কালীন 
িবক� িশ�ামূলক ব�ব�াটাই থাকেব যতিদন �নািন কম �কত�ার িস�া� মুলতিব থােক বা শা��মূলক 
ব�ব�ার েময়ােদা�ীণ � না হওয়া পয ��, যা �থেম হেব, যিদ না িপতামাতা এবং চাট�ার �ুল অন� িকছ�  করার 
ব�াপাের একমত হেয় থােক। 

F. িশ�াথ�র শা��র েরকড� 
WCCS সকল সামিয়ক বিহ�ার ও বিহ�ােরর িলিখত েরকড� রাখেব যার মেধ� থাকেব িশ�াথ�র 

নাম, েযই আচরণ করা হেয়েছ তার এক�ট বণ �না, এবং শৃ�লা সং�া� কারেণ িশ�াথ� েযই সংখ�ক িদন 
সামিয়কভােব বিহ�ৃত বা অপসািরত িছেলা তার েরকড�। 
 

III. িশ�াথ�র অিধকার এবং দািয়� 

A. �ু েলর  কম �কাে� অংশ�হণ করা 

সকল িশ�াথ�র িন�িলিখত অিধকার রেয়েছ: 

• �ুেলর সকল কম �কাে� অংশ�হণ করার সমান সুেযাগ পাওয়া জািত, বণ �, জাতীয়তার উৎস, ধম �, 
অ�মতা, েসক্সুয়াল ওিরেয়ে�শন, িল� িনিব �েশেষ। 

• েযেকােনা নাগিরেকর মেতা একই পিরভাষায় �ুলেক স�াষণ করেত। 

একইভােব, সকল িশ�াথ� �ুেলর কম �কা� বা জনসমে� কথা বলা ব�তীত সকল িনয়েম আব� 
থাকেব। 

B. েরকড� 

�ুল িশ�াথ�র �ায়ী েরকড� েথেক েকােনা তথ� �কাশ করেব না যিদ না পিরবােরর িশ�া অিধকার ও 
েগাপনীয়তা আইন 1974 অনুযায়ী অনুেমািদত হয়, বা এক�ট সািপনার সাড়াদান করেত হয়, যা আইন 
অনুযায়ী আবশ�ক। 18 বছেরর কম বয়সী একজন িশ�াথ�র িপতামাতা বা অিভভাবক, বা একজন 18 
বছর বা তার েবিশ বয়সী িশ�াথ�র অিধকার রেয়েছ িশ�াথ�র �ুেলর েরকড� েদখার যা করা যােব অধ�� 
বা মেনানীত ব���র কােছ এক�ট িলিখত অনুেরাধ জমা িদেয়। 

C. মত�কােশর  � াধীনতা 
 

িশ�াথ�রা অিধকার রেয়েছ তােদর ব���গত মতামত েমৗিখকভােব, িলিখতভােব বা �তীকী ব�েব�র 
মাধ�েম �কাশ করার। তেব, এই ধরেনর মত �কাশ অন�েদর িনজ� বিহঃ�কােশর �াধীনতায় হ�ে�প 
করেব না, এবং েলখকেক অবশ�ই িলিখত মতামত �কােশর ে�ে� িনেজর �া�র িদেত হেব। 
মানহািনকর, অপবাদ, অ�ীলতার ব�বহার, বা ব���গত আ�মণ, বা অন� েকােনাভােব িশ�াগত 
���য়ায় িব� সৃ�� কের এমন েযেকােনা ধরেনর মত �কাশ িনিষ�। সকল ধরেনর মত �কাশ অবশ�ই 
িশ�াথ�েদর শৃ�লা িবিধ এবং �ুেলর ে�স েকােডর সােথ স�িতপূণ � হেত হেব, যার ল�ন করেল শা�� 
হেত পাের, েযমন�ট শৃ�লা িবিধেত বিণ �ত আেছ। 
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�ুেলর ��র করা েকােনা িশ�াথ� িনউজেলটার, ইয়ারবুক, সািহত� ম�াগা�জন এবং অনু�প 
�কাশনায় িশ�াথ�েদর অংশ�হণেক অনু�ািণত করা হেয় এক�ট েশখার এবং িশ�াগত অিভ�তা 
িহেসেব। যিদ এমন েকােনা �কাশনা থােক, তাহেল েযাগ� ফ�াকাি� উপেদ�ােদর �ারা ত�াবধান করা 
হেব এবং সাংবািদকতার ভােলা মান অজ�ন করার �য়াস করা হেব। �ুেলর েমৗিলক িশ�া িমশেনর সােথ 
সাম�স� বজায় রাখেত এধরেনর �কাশনার িবষয়ব� �ুল কতৃ�প� �ারা িনয়ি�ত হেব। 

অধ�� বা মেনানীত ব���র েথেক অনুমিত না িনেয় েকােনা ব��� �ুেলর স�ি�েত েকান মুি�ত বা 
িলিখত িবষয়ব� িবতরণ করেত পারেব না। অধ�� বা মেনানীত ব��� �ুল স�ি�েত িবতরণ হওয়া 
িবষয়ব� িকছ� টা িনয়�ণ করেত পারেবন যােত কের �ুেলর কম �কাে�র যথাযথ িনয়মকানুন আবিশ�কতার 
সােথ উে�খেযাগ� পিরমাণ হ�ে�প করেব এমন সকল িবষয়ব�েক এড়ােনা যায়। অধ�� বা মেনানীত 
ব��� এছাড়াও এমন িবতরেণর সময়, �ান, ধরন এবং সময়কাল িনয়�ণ করেত পারেব।  

D. অনুস�ান এবং বােজয়া� 

একজন িশ�াথ� এবং/অথবা িশ�াথ�র �জিনসপে� �ুেলর কম �কত�া কতৃ�ক অনুস�ান করা হেত 
পাের যিদ কম �কত�ার কােছ এক�ট েযৗ��ক সে�হ থােক েয এই িশ�াথ�েক অনুস�ান করেল �মাণ 
পাওয়া যােব েয েস আইন বা �ুেলর িনয়ম ভ� কেরেছ। �ুল আি�নায় েযসব ব� িনিষ�, বা যা িশ�াগত 
���য়ােক িবি�ত বা এেত হ�ে�প করার জন� ব�বহার করা হেত পাের, �ুল কতৃ�প� তা িশ�াথ�র কাছ 
েথেক িনেয় িনেত পারেব। 

িশ�াথ�েদর লকার এবং েড� �ুেলর স�ি�, যিদও লকার বা েডে� েফেল যাওয়া বই, কাপড় বা 
মূল�বান ব�র জন� �ুল দায়ী নয়। একজন িশ�াথ� লকার বা েডে� এমন েকােনা �জিনস বা উপাদান 
রাখেব না যা �ুেলর স�িক�ত িকছ�  নয় এবং যা �ুেলর িমশেন ব�াঘাত ঘটােত পাের। 

িন�িলিখত িনয়ম�িল �েযাজ� হেত পাের এক�ট িবেশষ িশ�াথ�র �িত বরা� করা �ুল আি�নায় 
অনুস�ােনর জন� এবং েসখােন পাওয়া অৈবধ ব� বােজয়া� করার জন�: 

• �ুল কতৃ�প� একজন িশ�াথ�র লকার বা েডে� �ত� অনুস�ান তখনই করেব যখন এক�ট 
েযৗ��ক সে�হ বা িব�াস থাকেব েয িশ�াথ�র কােছ এমন এক�ট ব� আেছ যা �ুল আি�নায় 
িনিষ�, বা যার ব�বহার িশ�াগত ���য়ায় িব� বা এেত হ�ে�প করেত ব�বহার করা েযেত 
পাের। 

• অনুস�ান করা হেব �ুেলর অধ�� বা মেনানীত ব��� বা তার মেনানীত ব���র অনুেমাদেনর 
অধীেন। 

• �ুল স�ি�েত িনিষ� ব�, বা যা িশ�া ���য়ায় ব�াঘাত বা হ�ে�প করেত ব�বহার করা েযেত 
পাের, তা িশ�াথ�র লকার বা েড� েথেক �ুল  কতৃ�প� অপসারণ করেত পারেব। 

E. সকল িশ�াথ�র  জন� ময �াদা আ ইন (Dignity for All Students Act, DASA) 
 

• ময �াদা আইন�ট বেল েয েকােনা িশ�াথ�েক �ুল আি�নায় বা �ুেলর েকােনা অনু�ােন েকােনা 
কম �চারী বা অন� িশ�াথ� তােদর �কৃত বা অনুভূত জািত, বণ �, ওজন, জাতীয়তার উৎস, জািতগত 
েগা��, ধম �, ধম�য় অনুশীলন, অ�মতা, েসক্সুয়াল ওিরেয়ে�শন, বা িলে�র িভি�েত হয়রািন বা 
ৈবষেম�র িশকার করেত পারেব না। 
 

সং�া: 
 

�ুেলর স�ি�/�ুল আি�না  – এর অথ � েকােনা ভবন, কাঠােমা, �ীড়ািবষয়ক েখলার মাঠ, 
েখলার মাঠ, পািক�ং লট, বা এক�ট সরকাির �াথিমক বা মাধ�িমক �ুেলর �াবর স�ি�র সীমানা 
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েরখার মেধ� অবি�ত জিমেত বা এর মেধ�; বা এক�ট �ুল বােস যা রেয়েছ। 
 
�ুল বাস  – এর অথ � এক�ট পাবিলক বা সরকাির এেজ�� বা েবসরকাির �ুেলর মািলকানাধীন 
সকল েমাটরযান যা িশ�াথ�, িশ�াথ�েদর িশ�, িশ�ক এবং েকােনা সুপারভাইজার পেদ দািয়� 
পালনরত অন� ব���েদর পিরবহেনর জন� �ুল বা �ুেলর কম �কা� েথেক যাওয়া আসার জন� 
পিরচািলত হয়, বা যা েবসরকাির মািলকানাধীন ও অেথ �র িবিনমেয় িশ�াথ�, িশ�াথ�েদর িশ�, 
িশ�ক এবং েকােনা সুপারভাইজার পেদ দািয়� পালনরত অন� ব���েদর পিরবহেনর জন� �ুল 
বা �ুেলর কম �কা� েথেক যাওয়া আসার জন� পিরচািলত হয়। 
 
�ুেলর অনু�ান  – এর অথ � এক�ট �ুেলর ��র করা পাঠ�সূিচর বাইেরর েকােনা অনু�ান বা 
কম �কা�। 
 
অ�মতা – এর অথ � (ক) এক�ট শারীিরক, মানিসক বা েমিডেকল অ�মতা যা হেয়েছ 
অ�ানাটিমক�াল, িফ�জওল�জক�াল, েজেন�টক বা িনউেরাল�জক�াল পিরি�িতর কারেণ যা 
�াভািবক শারীরব�ৃীয় কায �কািরতা অনুশীলন েরাধ কের বা যা েমিডেকল পয �ােয় �হণেযাগ� 
ি�িনক�াল বা ল�াবেরটিরেত েরাগ িনণ �য় প�িতেত �দশ �ন করা যােব বা (খ) এখন অ�মতার 
এক�ট েরকড� বা (গ) অন�েদর �ারা অ�মতা িবেবিচত হয় এমন এক�ট অব�া, িক�, চাকিরর 
সােথ স�িক�ত এই আ�ট�েকেলর সকল সংিবিধ �েযাজ� হেব, পিরভাষা অ�মতায় সীিমত 
থাকেব, যা যু��স�ত ব�ব�া করার পর, অিভেযাগকারীেক চাকির বা েপশার িবষেয় কা��ত বা 
ধারণকৃত কম �কা� এক�ট যু��স�ত উপােয় স�াদন করেত বাধা�� কের না। 
 
আেবিগক �িত – যা “হয়রািন বা বুিল করা” �সে� হেয় থােক তার অথ � হেলা একজন িশ�াথ�র 
আেবিগক সু�তায় �িত এক�ট �িতকূল �ুল পিরেবশ সৃ�� করার মাধ�েম যা এেতা তী� বা 
মারা�ক েয তা একজন িশ�াথ�র িশ�ায় অেযৗ��কভােব বা উে�খেযাগ�ভােব হ�ে�প কের।  
 
কম �চারী –  অথ � একজন ব��� েয �ুল েজলা েথেক অথ �লাভ কের বা একজন চ� ��িভি�ক েসবা 
�দানকারী বা কম� যােক এক�ট সরকাির সহায়তা চাকির কম �সূিচর অধীেন �ুেল �ান েদওয়া 
হেয়েছ, সমাজ েসবা আইেনর আ�ট�ক�াল 5 এর িশেরানাম 9-B অনুযায়ী, এবং যা এমন েজলা, এর 
িশ�াথ� বা কম �চারীর জন� সরাসির বা চ� ��র মাধ�েম েসবার সং�ােনর জন� এমন িশেরানােমর 
সংিবিধর সােথ স�ত, এবং যখন এমন েসবা এমন ব���র �ারা পূরেণর সময় িশ�াথ�েদর সােথ 
সরাসির সং�েশ � আসেত হয়।  

 
িল� – এর অথ � একজন মানুেষর �কৃত বা অনুভূত িল� এবং এর মেধ� একজন ব���র িল� 
পিরিচিত বা বিহঃ�কাশ অ�ভ� ��। 
 
েসক্সুয়াল ওিরেয়ে�শন – এর অথ � �কৃত বা অনুভূত িবষমকািমতা, সমকািমতা, বা 
উভকািমতা 
 
হয়রািন/বুিল করা – এর অথ � আচরণ বা �মিক, ভীিত �দশ �ন বা েশাষণ �ারা, যার মেধ� 
সাইবারবুিলং থাকেব, এক�ট �িতকূল পিরেবশ সৃ�� করা, যা: 

a) অেযৗ��ক বা উে�খেযাগ�তাই একজন িশ�াথ�র িশ�াগত পারফম ��া�, সুেযাগ বা ভাতা, 
বা মানিসক, আেবিগক বা শারীিরক স�ুতায় হ�ে�প করেব এমন �ভাব আেছ বা 
থাকেত পাের; বা  

b) একজন িশ�াথ�র িনেজর শারীিরক িনরাপ�া িনেয় ভয় পাওয়ার েযৗ��ক কারণ আেছ বা 
েযৗ��কভােব তা আশ�া করা েযেত পাের; বা 
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c) একজন িশ�াথ�র শারীিরক বা আেবিগক �িত হওয়ার েযৗ��ক কারণ আেছ বা 
েযৗ��কভােব তা আশ�া করা েযেত পাের; বা 

d) �ুল আি�নার বাইের ঘেট এবং �ুেলর পিরেবেশর েভতের উে�খেযাগ� িব� স�ৃ�র ঝঁুিক 
ৈতির কের বা ৈতির করেত পাের বেল মেন হয়, েযখােন অনুধাবন করা যায় েয আচরণ, 
�মিক, ভীিত �দশ �ন বা েশাষণ �ুল আি�নায় েপৗ�ছােত পাের। 

এই সং�ার উে�েশ�, “ঝঁুিক, ভীিত �দশ �ন বা েশাষণ” এই শ��িলেত েমৗিখক এবং অেমৗিখক 
উভয় কাজ অ�ভ� �� হেব। 
  
সাইবারবুিলং  অথ � ৈবদু�িতক েযাগােযাগ মাধ�েমর েযেকােনা ধরন ব�বহার কের হয়রািন/বুিল 
করা, েযমন�ট উপের সং�ািয়ত হেয়েছ। 
 

 
ময �াদা আইেনর ল�� হেলা এক�ট িনরাপদ ও সহায়ক �ুল পিরেবশ গঠন করা েযখােন িশ�াথ�রা িশখেত 
এবং মেনােযাগ িদেত পারেব, ৈবষেম�র িশকার হওয়া এবং/অথবা েমৗিখক এবং/অথবা শারীিরকভােব 
হয়রািনর িশকার হওয়ার ভয় েপেত হেব না। সকল সরকাির �াথিমক এবং মাধ�িমক �ুেলর িশ�াথ�েদর 
এক�ট িনরাপদ, �াগত, িবেবচক, এবং য�শীল পিরেবেশ �ুেল যাওয়ার অিধকার রেয়েছ। 
 
ময �াদা আইেনর সম�য়ক/নাগিরক অিধকােরর সম�য়ক:  িল�া মরগান, �ুেলর কাউে�লর 
  
ৈবষম�, হয়রািন, এবং/অথবা বুিল করার ঘটনা স�েক� জানােনা: িশ�াথ�েদর উিচত ৈবষম�, 
হয়রািন, এবং/অথবা বুিল করার ঘটনা েকােনা কম� সদস�, ফ�াকাি� সদস� বা কম �চারীেক জানােনা। 
�ুেলর ওেয়বসাইেট এক�ট অ�াতনামা অিভেযাগ ফম � পাওয়া যােব। 
 
 

IV. পিরবার িশ�াগত অিধকার এবং �ুেলর েগাপনীয়তা আইেনর অধীেন 
অিধকারসমূেহর েনা�টিফেকশন 

 
পিরবার িশ�াগত অিধকার এবং �ুেলর েগাপনীয়তা আইেনর অধীেন অিধকারসমূেহ (Rights Under the 
Family Educational Rights & Schools Privacy Act, FERPA) িপতামাতােক িশ�াথ�র িশ�া েরকড� িবষেয় 
িবেশষ িকছ�  অিধকার �দান কের।  এ�িল হেলা: 
1.   ওেয়�িমন�ার এক�ট অ�াে�স অনুেরাধ পাওয়ার 45 িদেনর মেধ� িশ�াথ�র িশ�া েরকড� পিরদশ �ন ও 
পয �ােলাচনা করার অিধকার।  িপতামাতার উিচত অধ�ে�র কােছ এক�ট িলিখত অনুেরাধ জমা েদওয়া যা 
সনা� কের েয তারা েকান েকান েরকড� পিরদশ �ন করােত চায়।  অধ�� অ�াে�েসর ব�ব�া করেবন এবং 
িপতামাতােক েরকড� পিরদশ �েনর সময় ও �ান স�েক� জানােবন। 
 
2.   িশ�াথ�র িশ�া েরকড�, যা িপতামাতা মেন কেরন েয ভ� ল বা িব�াি�কর, তা সংেশাধেনর অনুেরাধ 
করার অিধকার।  িপতামাতা েরকড� ভ� ল বা িব�াি�কর বেল মেন করেল ওেয়�িমন�ারেক তা সংেশাধন 
করেত বলেত পারেবন।  তােদরেক অধ�ে�র কােছ িলখেত হেব; ��ভােব সনা� করেত হেব েয 
েরকেড�র েকান অংেশ তারা পিরবত�ন চান এবং িবেশষ কের বলেত হেব এ�ট েকন ভ� ল বা িব�াি�কর।  
যিদ �শাসন িপতামাতার অনুেরাধ অনুযায়ী েরকড� সংেশাধন না করার িস�া� েনয়, তাহেল িপতামাতােক 
েসই িস�া� জানােনা হেব, এবং তােদরেক সংেশাধেনর অনুেরাধ স�েক� এক�ট �নািনর ব�াপাের তােদর 
অিধকার স�েক� উপেদশ েদওয়া হেব।  �নািন ���য়ার ব�াপাের অিতির� তথ� িপতামাতােক �দান 
করা হেব যখন এক�ট �নািনর অিধকার স�েক� তােক জানােনা হেব। 
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3.   িশ�াথ�র িশ�া েরকেড� থাকা ব���গতভােব সনা�কারী তথ� �কাশ করার স�িত দােনর অিধকার, 
যিদ না FERPA স�িত ছাড়া �কােশর অনুেমাদন �দান কের।  এক�ট ব�িত�ম, যা স�িত ছাড়াই 
�কােশর অনুমিত েদয়, তা হেলা ৈবধ িশ�াগত �ােথ � �ুেলর কম �কত�ােদর কােছ �কাশ।  একজন �ুেলর 
কম �কত�া হেলা ওেয়�িমন�ার কতৃ�ক িনেয়াগ �দান করা একজন �শাসক, �িশ�ক, বা সহায়তা কম� 
সদস� (যার মেধ� রেয়েছ �া�� ও েমিডেকল কম�); �াি� েবােড� দািয়�রত ব���; েকােনা ব��� বা 
েকা�ািন যার সােথ ওেয়�িমন�ার েকােনা িবেশষ কােজর জন� চ� �� কেরেছ (েযমন অ�াটিন �, অিডটর, 
েমিডেকল উপেদ�া বা েথরািপ�); বা েকােনা আনু�ািনক কিম�টেত থাকা বা অন� েকােনা �ুেলর 
কম �কত�ােক তার কাজ করেত সাহায� করা একজন িপতামাতা বা িশ�াথ�।  �ুেলর কম �কত�ার এক�ট ৈবধ 
িশ�াগত �াথ � রেয়েছ যিদ কম �কত�ােক এক�ট িশ�া েরকড� পয �ােলাচনা করেত হয় তার েপশাদাির দািয়� 
পালেনর জন�। 
 
4.   ওেয়�িমন�ার FERPA-র আবিশ�কতা পূরণ করেত ব�থ � হওয়ার অিভযু� হেল েসই ব�াপাের মািক�ন 
িশ�া িবভােগর কােছ অিভেযাগ দােয়র করার অিধকার।  FERPA-র পিরচালনা কের েয অিফস তার নাম 
ও �ঠকানা: 
 
ফ�ািমিল নীিতমালা কম�ােয়� অিফস 
মািক�ন িশ�া িবভাগ 
600 Independence Avenue 
Washington, D.C. 20202-4605 
 
ওেয়�িমন�ার স�িত ছাড়া েসকশন 99.3-র আবিশ�কতা অনুযায়ী “িডের�ির তথ�” �কাশ করেত 
পারেব।  িডের�ির তেথ� থাকেব িশ�াথ�র নাম, আনু�ািনকভােব �ীকৃত কম �কা� এবং �ীড়ােত 
অংশ�হণ, উপি�িতর তািরখ, এবং সব �েশষ েযই িশ�াগত �িত�ােন পেড়েছ।  েযই িপতামাতা তােদর 
স�ােনর ব�াপাের এইসব তথ� �কাশ �িতেরাধ করেত চান তােদরেক অবশ�ই 1 অে�াবেরর মেধ� েমইন 
অিফেস এক�ট িলিখত েরকড� জমা িদেত হেব।   
 

িবিবধ 

েসল েফান 
 
আমরা বু�ঝ েয েসল েফান বািড় ও িশ�াথ�েদর মেধ� েযাগােযােগর এক�ট ���পূণ � মাধ�ম, িবেশষ কের 
যারা �ুেল েহঁেট যাওয়া আসা কের। �ুল িদবস চলাকােল, েফান অবশ�ই আপনার স�ােনর েহাম�ম 
িশ�েকর ে�ণীকে�র লকবে� রাখেত হেব। েকােনা িশ�াথ�েক ভবেন েসল েফান ব�বহার করেত েদখা 
েগেল তা িনেয় েনওয়া হেব, এবং একজন িপতামাতােক একজন �শাসেকর কাছ েথেক তা েফরত িনেত 
িবকাল 3:15 েথেক 3:25 এর মেধ� েমইন অিফেস আসেত হেব। আপনার যিদ েকােনা জ�ির ব�াপাের 
আপনার স�ােনর সােথ েযাগােযাগ করেতই হয়, অনু�হ কের েমইন অিফেস েফান ক�ন, �ুল চলাকােল 
আপনার স�ােনর েসল েফােন করেবন না। 
 

লকার 

িমডল �ুেলর িশ�াথ�েদর WCCS-এ এক�ট লকার বরা� েদওয়া হেব তার ব���গত ব�বহােরর জন�। এই 
লকার�ট বই, েকাট, এবং �ুেলর জন� �েয়াজনীয় ব���গত �জিনসপ� রাখার জন�। �ুলবেষ �র ��েত 
িশ�াথ�েদরেক তালা �দান করা হেব।  যিদ তালা হািরেয় যায়, তালার খরচ�ট িশ�াথ�র উপর আেরাপ করা 
হেব যা হেলা 5.00 মািক�ন ডলার।  তালা�ট িশ�র কােছ তার িমডল �ুেলর সব বছর থাকেব।  বািড় েথেক 
আনা দািম �জিনস রাখার জন� লকার�ট ব�বহার করা উিচত না। আপনার লকাের রাখা বা �ুেল িনেয় আসা 
েকােনা ব���গত �জিনেসর ব�াপাের WCCS দায়ী থাকেব না। আপনার �ুেলর �জিনসপ� িনরাপদ রাখেত, 
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আমরা দৃঢ়ভােব উপেদশ িদ�� লকার�ট েগাপন রাখার জন�।  অন� িশ�াথ�র সােথ লকার আদান 
�দান করেবন না। অন� িশ�াথ�েক আপনার লকার ব�বহার করেত িদেবন না।আপনার লকার 
তালাব� আেছ িকনা এবং কাজ করেছ িকনা তা েদখার দািয়� আপনার। আপনার েহাম�েমর েকােনা 
�িত, ই�াকৃতভােব ভা�া বা েকােনা িকছ�  কাজ না করেল েসই ব�াপাের জানােত হেব।  অনু�হ কের মেন 
রাখেবন েয আপনার লকার �ুেলর স�ি� এবং সব �দা �ুেলর িনয়�েণই থাকেব; তেব আপনার লকােরর 
এবং এর েভতের যা আেছ তার িনরাপ�ার স�ূণ � দািয়� আপনার িনেজর। িনিদ�� সময় পর পর লকার 
পির�ার করেত হেব এবং তা WCCS-র কম�রা ত�াবধান করেব িন��ত করার জন� েয লকার�িল 
পির�ার ও েগাছােনা আেছ।   

খঁুেজ পাওয়া হারােনা ব� 

অিডেটািরয়ােমর মে�র েপছেন এক�ট খুেঁজ পাওয়া হারােনা ব�র বা� থাকেব।  যিদ আপিন �ুেলর 
েভতের বই, কাপড়, বা ব���গত �জিনস খুেঁজ পান, অনু�হ কের তা অিডেটািরয়ােম িনেয় আসুন।  
আপিন যিদ িকছ�  হািরেয় েফেলন, খুেঁজ পাওয়া হারােনা ব�র বা�েক খুজঁনু। যিদ ব� পাচঁ (5) িদেনর মেধ� 
েকউ দািব না কের তাহেল তা এক�ট �ানীয় দাতব� �িত�ােন দান কের েদওয়া হেব।  **যিদ িশ�াথ� 
�ােসর উপন�াস হািরেয় েফেল তাহেল �িত�াপন মলূ� 5.00 মািক�ন ডলার িদেত বলা হেব। 
 

লা� িপিরয়ড 

সকল িশ�াথ� লা� িপিরয়েড �ুেলই থাকেব।  লা� িবনামূেল� সকল িশ�াথ�েক �দান করা হেব, বা 
আপিন িনেজর লা� িনেয় আসেত পারেবন।  লা� িপিরয়েড, আপনােক ভােলা আচরণ ও ভ�তা বজায় 
রাখেত হেব।  আপিন আপনার �ান পির�ার করেবন এবং সকল ময়লা যথাযথভােব েফেল িদেবন।  লা� 
িপিরয়েড দািয়�রত িশ�কগণ  আপনার আচরেণর জন� আপনােক দায়ী করেত পারেব। 
 

• অস�ত আচরেণর কারেণ আপিন িবেশষ ক�ােফেটিরয়া সুিবধা হারােত পােরন। 
• খাওয়া েশষ কের িশ�াথ�রা িনেজেদর �ন পির�ার করেব এবং সময় থাকেল েকােনা কাজ 

করেত পাের।  
• িশ�াথ�রা েকােনা পাশ/অনুমিত ছাড়া ক�ােফেটিরয়া েথেক েবর হেত পারেব না।   
• িশ�াথ�েদর এমন না�া বা পানীয় আনেত হেব যা একজেনর জন� যেথ�। 
 

�াস/�ুল/কিরেডােরর আচরণ 

হলওেয়, িসঁিড়, এবং বাথ�ম হেলা এমন �ান যা WCCS-র সকল সদস� ব�বহার করেত পাের। েযেহত�  
সবাই এইসব �ান ব�বহার কের, িশ�াথ�েদর অবশ�ই আচরেণর িকছ�  িনয়ম অনুসরণ করেত হেব:  

• িশ�াথ�েদর সব সময় ভ� থাকেত হেব। 
• িশ�াথ�েদর যথাযথ �জিনসপ� িনেয় ��ত অব�ায় �ােস আসেত হেব (বই, কলম, েপ��ল, 

ইত�ািদ)। 
• েদৗড়ােনা, ঘুিষ মারা, ঝগড়া করা, মারিপট করা বা হস �ে� �ুেল করা যােব না। 
• হেল, লা�কে�, বা বাথ�েম বা িসঁিড়র কােছ অেহত�ক ঘুরাঘুির করা যােব না। 
• হল, লা�কে�, বা বাথ�েম বা িসঁিড়েত েদৗড়ােনা যােব না। 
• এইসব �ােন িচৎকার করা, লকাের বািড় মারা, বা অন� েকােনাভােব অত�িধক শ� করা যােব না। 
• অনু�হ কের এইসব এলাকােক পির�ার ও িনরাপদ রাখেত িনেজর দািয়� পালন ক�ন। 
• অনু�হ কের আপনার লকােরর বাইেরর েমেঝেত আপনার েকােনা �জিনস েফেল রাখেবন না। 
• বাথ�েম েকােনা িছ� হওয়া, িকছ�  পের যাওয়া, বা অন� সমস�ার ব�াপাের একজন িশ�েকর কােছ 

বা অিফেস জানান। 
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• িশ�াথ�রা পাশ ছাড়া েযেকােনা সমেয় হেল থাকেত পারেব না। 
• িশ�াথ�েদর অবশ�ই সবসময় �াট� পাশ ব�বহার করেত হেব। 

 

�ুল পরবত� �াব এবং কম �কা� 

YWCA হেলা WCCS-র বত�মান �ুল পরবত� কম �সূিচ অংশ�হণকারীেদরেক অবশ�ই YWCA �ুল পরবত� 
আচরণ িবিধ েমেন চলেত হেব।  

পাশাপািশ, ওেয়�িমন�ার �াব, �ীড়া এবং ব�া� দা�ণ উপায় েযখােন অংশ�হেণর মাধ�েম িশ�াথ�রা 
তােদর িশ�া সমৃ� করেত পারেব। আপিন যিদ �ুল পরবত� কম �কাে�র জন� েথেক যান, তাহেল 
আপনােক িন�িলিখত িনয়ম েমেন চলেত হেব: 

• আপনােক অবশ�ই সবসময় একজন িশ�ক বা অন� কম� সদেস�র সােথ থাকেত হেব। 
• আপনােক অবশ�ই কম �কাে�র সময় WCCS িশ�াথ�েদর আচরণ িবিধ েমেন চলেত হেব।  
• আপিন অন� েকােনা িশ�াথ�র জন� �ুেলর পর অেপ�া করেত পারেবন না। 
• আপনােক অবশ�ই িনেজর পিরবহেনর ব�ব�া করেত হেব।  �ুল পরবত� �াব এবং কম �কাে�র 

এক�ট পূণ �া� তািলকা �কাশ করা হেব �ুল �� হওয়ার পর এবং িশ�াথ�েদর কােছ েকান�ট 
আকষ �ণীয় মেন হয় তারা তা েদখেত পারেব।  

�ীড়া এবং পাঠ�সূিচ বিহভূ�ত েযাগ�তা 
 
আমরা ি�র কের িদেয়িছ েয পাঠ�সূিচ বিহভূ�ত কম �কাে� অংশ�হণ করার জন� েযাগ� হেত িশ�াথ�েদর 
িকছ�  আবিশ�কতা পূরণ করেত হেব। একজন িশ�াথ�েক েযাগ� হওয়ার জন� একািধক িনণ �ায়ক মানেত 
হেব: 
 

• ভােলা নাগিরক হওয়া �দশ �ন করেত হেব। 
• মাফ কের েদওয়া অনুপি�িত বােদ 90 শতাংশ উপি�িতর হার থাকেত হেব, �াব, �ীড়া বা 

কম �কা� �� হওয়ার তািরেখ।  
• ৈ�মািসক ে�ড মা� এক�ট �ােস 65 শতাংেশর কম হেত পারেব, এবং েসই �াস�ট শারীিরক 

িশ�া হেত পারেব না।  েযেকােনা �ােস 65 শতাংেশর কম ে�ড পাওয়া েকােনা িশ�াথ�েক তােদর 
ে�ড 65 শতাংশ বা তার েবিশ করার জন� দুই স�াহ সময় েদওয়া হেত পাের।  যিদ িশ�াথ� তা 
করেত ব�থ � হয়, থামেল তােদরেক �াব, �ীড়া বা কম �কা� েছেড় িদেত বলা হেব। 

• একজন িশ�াথ�েক �ীড়া এবং/অথবা পাঠ�সিূচ বিহভূ�ত কম �কাে� অংশ�হণ করা েথেক �িগত 
রাখা হেত পাের শৃ�লা র�া করার অনুেমািদত ব��� বা দেলর সােথ আচরণ পয �ােলাচনার 
আেলাচনার সুেযাগ �দান করার পর। 

• ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার িশ�াথ�-িপতামাতা হ�া�বুেক অ�ভ� �� অন� সকল িনেদ�শনা 
েমেন চলেত হেব। 

কািলডা েহলথ ি�িনক 
 
WCCS-এ এক�ট স�ূণ � েসবার �া�� ি�িনক রেয়েছ।  ি�িনক�ট পিরচালনা কের কািলডা েহলথ এবং এ�ট 
�ুল িদবস�েলােত সকাল 8:00টা েথেক িবকাল 4:30 পয �� েখালা থােক, �ুেলর ঘ�ায় �ী�কােলও েখালা 
থােক। ি�িনেক রেয়েছ একজন নাস � ��াক�টশিনয়ার, েমিডেকল সহকারী, এবং একজন সামা�জক কম�।  
�া�� েসবায় রেয়েছ অনসাইট িশ� �া�� �াথিমক িচিকৎসা েসবা, যার মেধ� আঘাত/দুঘ �টনার ফা�� 
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এইড, অস�ু হেয় আসা, এবং ে�েটর িশ�া িবভােগর িনেদ�শনা অনুযায়ী ঔষধ �দান অ�ভ� �� হেত 
পাের। 
 
 
ঔষধ 
 
�ুেল অবশ�ই ঔষধ ে�রণ করেত হেব মূল ে�স��পশন েবাতেল, িশ�াথ� এবং �ুেলর িনরাপ�ার জন�।  
িচিকৎসেকর এক�ট েনাট অবশ�ই থাকেত হেব েযখােন বলা থাকেব এই ঔষধ �ুল ঘটনার বাইের �দান 
করা যােব না।  েনাট অবশ�ই েডােজর পিরমাণ ও সময় েলখা থাকেত হেব।  িপতামাতা বা অিভভাবকেক 
অবশ�ই ে�স��পশেনর ঔষধ এবং সাধারণ ফােম �িসর ঔষেধর জন� এক�ট েনাট �া�র করেত হেব যা 
এক�ট িনিদ�� সমেয়র জন� ঔষধ�ট �দােনর অনুমিত �দান কের।  ঔষধ �দােনর জন� েমৗিখক 
এবং/অথবা েটিলেফােন অনুেরাধ করেল তা �হণেযাগ� নয়। 

যিদ েকােনা িশ�াথ�র �ুল ঘ�ার মেধ�ই ঔষধ �েয়াজন হয়, তাহেল িচিকৎসেকর িলিখত �ত�য়ন 
�েয়াজন হেব। �ুেলর কম�র জন� ঔষধ েসবন ত�াবধান করার জন� িপতামাতার অনুমিতও আবিশ�ক। 
এক�ট স�িতর ফম � পাওয়া যােব অিফস েথেক বা �ুেলর নােস �র কাছ েথেক।{ut}{ut}{ut}{ut} 

�টকাদান 

েকােনা িশ�েক �ুেল �েবশ করেত ও উপি�ত হেত অনুমিত �দােনর পূেব �, িপতামাতা/অিভভাবকেক 
অবশ�ই নিথ উপ�াপন করেত হেব েয তােদর স�ান �টকার সকল আবিশ�ক েডাজ েপেয়েছ বা তােদর 
স�ান আবিশ�ক �টকার অ�ত এক�ট েডাজ েপেয়েছ এবং যথাযথ সময় পের পরবত� েডাজ �হেণর 
জন� অেপ�া করেছ।  �টকাদােনর �মাণ অবশ�ই েসে��ের �ুেলর �থম িদেনর 14 িদেনর মেধ� �দান 
করেত হেব। 

েছায়ঁােচ েরাগ 

যখন ে�ণীকে� এক�ট েছায়ঁােচ েরােগর ব�াপাের জানােনা হয়, তখন েসই �ােসর �িত�ট িশ�াথ�র 
বািড়েত এক�ট েনা�টশ ে�রণ করা হেব।  আপনার স�ােনর যিদ এক�ট েছায়ঁােচ েরাগ ধরা পের, অনু�হ 
কের �ুেলর নােস �র সােথ েযাগােযাগ ক�ন।  NYS িশ�া আইন অনুযায়ী, েরাগ িনণ �য় হয়িন এমন র �াশ, 
100 িডি�র উপর তাপমা�া, বিম বা অন� েকােনা েছায়ঁােচ েরাগসহ সকল িশ�েক েরাগ িনণ �য় এবং/অথবা 
িচিকৎসা হওয়া পয �� �ুেলর বাইের রাখা হেব।  িপতামাতা/অিভভাবকেক জানােনা হেব। 

যিদ আপনার স�ােনর উকুন হয়, বা আপিন সে�হ কেরন েয উকুন হেয়েছ, অনু�হ কের �ুেলর নােস �র 
সােথ েযাগােযাগ ক�ন।  আপনার স�ানেক �ুেল পুনরায় আসেত েদওয়ার পূেব � অবশ�ই পরী�া করেত 
হেব।  এই ���য়া�ট উকুেনর িব�ার ও বার বার িফের আসা েঠকােত অিত ���পূণ �। 

অসু� স�ানেক িনেত আসা 

যিদ েকােনা িশ�াথ�েদর অসু�তার কারেণ �ুল চলাকােল চেল েযেতই হয়, তাহেল �ুেলর নাস � 
িপতামাতা/অিভভাবেকর সােত েযাগােযাগ করেব।  িশ�াথ�েদর েহলথ ি�িনক েথেক �া�র কের িনেয় 
েযেত হেব। 
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খাদ� েসবা কম �সূিচ 
 
ওেয়�িমন�ার কিমউিন�ট চাট�ার �ুল িবনামূল� �িতিদন িশ�াথ�েদরেক সকােলর না�া এবং লা� �দান 
কের।  
 
খাদ� েসবা কম �সূিচ স�েক� ৈবষেম�র অিভেযাগ করার ���য়া 
িশ�াথ�রা েযেকােনা কম� সদস�, ফ�াকাি� সদস� বা কম �চারীর িব�ে� ৈবষম� করার অিভেযাগ করেত 
পারেব। এ�ট িলিখত, েমৗিখক, বা অ�াতনামা হেত পাের। সকল কম�েক USDA কম �সূিচেত ৈবষ�েমর 
অিভেযাগ ফম � েরফার করার ব�াপাের অবশ�ই �িশি�ত হেত হেব এবং েকাথায় ও কীভােব ফম � জমা 
িদেত হেব েসই ব�াপাের যথাযথ িনেদ�শনা িদেত হেব। ফম ��ট অবশ�ই ৈবষেম�র অিভেযাগকারী ব���র 
�ারা 180 িদেনর মেধ� জমা িদেত হেব। পাশাপািশ, েযেকােনা ৈবষেম�র িব�ে� অিভেযাগ করার ব�াপাের 
অধ��েক অবশ�ই অিবলে� জানােত হেব 716-816-3450 ন�ের।  
 
https://www.ascr.usda.gov/sites/default/files/Complain_combined_6_8_12_508_0.pdf 
 
আপনার পূরণকৃত ফম � বা িচ�ঠ USDA-েক ে�রণ ক�ন: 
 
(1) েমইল: মািক�ন কৃিষ িবভাগ 
নাগিরক অিধকােরর সহকারী সিচেবর অিফস 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410  
ফ�া�: (202) 690-7442; অথবা  
 
(2) ইেমইল: program.intake@usda.gov    
 
েফডােরল নাগিরক অিধকার আইন এবং মািক�ন কৃিষ িবভােগর নাগিরক অিধকার সংিবিধ ও নীিতমালা 
অনুযায়ী, USDA, এর এেজ��, অিফস এবং কম �চারী, ও �িত�ান যারা USDA কম �সূিচেত অংশ�হণ বা 
পিরচালনা করেছ, তােদর জন� জািত, বণ �, জাতীয়তার উৎস, িল�, অ�মতা, বয়স িবষেয় ৈবষম� করা বা 
USDA পিরচািলত বা অথ �ািয়ত পূেব �র েকােনা কম �সূিচ বা কম �কাে�র িবষেয় নাগিরক অিধকার কম �কা� 
স�েক� �িতিহংসা বা �িতেশাধ িনিষ�।  
 
অ�মতাসহ ব��� যােদর কম �সূিচর তেথ�র জন� েযাগােযােগর িভ� মাধ�েম �েয়াজন হেব (েযমন, 
ে�ইল, বড় অ�ের চাপােনা, অিডওেটপ, আেমিরকান সাইন ভাষা ইত�ািদ), তােদরেক এেজ��র (ে�ট বা 
�ানীয়) সােথ েযাগােযাগ করেত হেব েযখােন তারা ভাতার জন� আেবদন কেরেছ। বিধর, কম �নেত 
পাওয়া বা েকােনা কথা বলার অ�মতাসহ ব��� েফডােরল িরেল েসবার মাধ�েম (800) 877-8339 ন�ের 
USDA-র সােথ েযাগােযাগ করেত পারেব। পাশাপািশ, কম �সূিচর তথ� ইংের�জ ছাড়াও অন� ভাষায় 
উপলভ� থাকেত পাের।  
 
কম �সূিচেত ৈবষেম�র িব�ে� এক�ট অিভেযাগ দােয়র করার জন�, USDA কম �সূিচেত ৈবষেম�র অিভেযাগ 
ফম � (AD-3027) পূরণ ক�ন, যা অনলাইেন পাওয়া যােব এখােন 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html এবং েযেকােনা USDA অিফেস পাওয়া যােব, অথবা 
USDA-েক সে�াধন কের এক�ট িচ�ঠ িলখুন েযখােন ফেম � িদেত বলা সকল তথ� থাকেব। অিভেযাগ ফেম �র 
এক�ট কিপর অনুেরাধ করার জন�, েফান ক�ন (866) 632-9992 ন�ের। আপনার পূরণকৃত ফম � বা িচ�ঠ�ট 
উপেরর িনেদ�শ েমেন জমা ক�ন। এই �িত�ান�ট এক�ট সমান সুেযাগ �দানকারী। 

https://www.ascr.usda.gov/sites/default/files/Complain_combined_6_8_12_508_0.pdf
mailto:program.intake@usda.gov
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