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প্রিয় প্রিক্ষার্থী, মা-বাবা, কমী ও অ্যাডপ্রমপ্রিস্ট্রেটর: 

আস্ট্ররকটট ফলিসূ, সজৃিিীল সু্কল বস্ট্রষ ে আবাস্ট্ররা স্বাগতম। হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কল প্রডপ্রেস্ট্রের লক্ষয হ্স্ট্রলা বযপ্রতক্রমধমী প্রিক্ষা লাস্ট্রের 

ক্ষক্ষস্ট্রে ির্থম পছন্দ হ্ওয়া। HPS-এর লক্ষযস্ট্রক সমর্থ েিকারী িধাি প্রেত হ্স্ট্রলা একটট ইপ্রতবাচক সংসৃ্কপ্রত এবং প্রিখি ক্ষকন্দ্রিক পপ্ররস্ট্রবি বজায় 

রাখা। একটট প্রিরাপদ ও সৃজিিীল প্রিক্ষাদাি ও প্রিখি পপ্ররস্ট্রবি গস্ট্রে ক্ষতালা এবং বজায় রাখার দাপ্রয়ত্ব প্রিক্ষার্থী, কমী, মা-বাবা, এবং 

কপ্রমউপ্রিটটর সদসযসহ্ সু্কল কপ্রমউপ্রিটটর িস্ট্রতযক সদস্ট্রসযর জিয আবিযক। 

প্রিস্ট্রচর পষৃ্ঠাগুস্ট্রলার তর্থযাপ্রদ হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কল প্রডপ্রেস্ট্রের গ্রহ্ণস্ট্র াগয প্রিক্ষার্থী আচরস্ট্রণর আচরণপ্রবপ্রধ, এবং আসন্ন িঙৃ্খলা িীপ্রত ও 

কা েিণালী বযাখযা কস্ট্রর  া আমাস্ট্রদর সকল প্রিক্ষার্থীর জিয িযা য ও সমতাপূণ ে আচরণ প্রিন্দ্রিত করস্ট্রত বযবহৃত হ্স্ট্রব। আমাস্ট্রদর 

পারস্পপ্ররক ক্ষ াগাস্ট্র াগ ও আচরস্ট্রণর মূল প্রেপ্রি হ্স্ট্রলা - সম্মাি। আমরা এস্ট্রক অ্পস্ট্ররর ম োদা ও গুরুত্ব স্বীকার কপ্রর এবং আমাস্ট্রদর আচরণ 

বা দৃটিেপ্রির দ্বারা অ্স্ট্রিযর ম োদা কখস্ট্রিাই খব ে িা করার সস্ট্রব োচ্চ ক্ষচিা কপ্রর। মা-বাবা ও অ্প্রেোবকরা সু্কস্ট্রলর আচরণপ্রবপ্রধস্ট্রক সমর্থ েি কস্ট্রর 

এবং তাস্ট্রদর সন্তািস্ট্রক সম্মাি, সাহ্স, িযায়পরায়ণতা ও অ্ধযবসাস্ট্রয়র মস্ট্রতা সুদৃঢ় চাপ্ররন্দ্রেক গুণাবলীর প্রবকাস্ট্রি সহ্ায়তা করার মধয প্রদস্ট্রয় 

উৎসাপ্রহ্ত করস্ট্রত পাস্ট্ররি। 

হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কল প্রডপ্রেে প্রিম্নপ্রলপ্রখস্ট্রতর প্রেপ্রিস্ট্রত একটট ইপ্রতবাচক সু্কল পপ্ররস্ট্রবি প্রবকাস্ট্রির উস্ট্রেস্ট্রিয প্রবপ্রেন্ন ধরস্ট্রির গপ্রতিীল ও 

প্রিক্ষার্থী-বান্ধব কলা-ক্ষকৌিল বযবহ্াস্ট্ররর প্রবষস্ট্রয় িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ: 

• সামান্দ্রজক ও মািপ্রসক প্রিখস্ট্রির জিয িমাণ-প্রেপ্রিক কলা-ক্ষকৌিস্ট্রলর বাস্তবায়ি, ক্ষ মি: ইপ্রতবাচক আচরণগত মধযস্থতা (PBIS), 

বহু-স্তরীয় সহ্ায়তা পদ্ধপ্রত (MTSS), পুিরুদ্ধারমূলক চচো ও মািপ্রসক স্বাস্থয ক্ষসবা। 

• সু্কল সংসৃ্কপ্রতর মস্ট্রধয সামান্দ্রজক ও মািপ্রসক প্রিখি এবং অ্িযািয িমাণ-প্রেপ্রিক কা েকরী সামান্দ্রজক উন্নয়িমূলক অ্িুিীলি 

একীেূতকরণ, এগুস্ট্রলাস্ট্রক সু্কল কা েক্রস্ট্রমর অ্পপ্ররহ্া ে অ্ংি প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব সমর্থ েি করা এবং বজায় রাখা। 

• িঙৃ্খলামূলক িন্দ্রক্রয়াগুস্ট্রলার চলমাি গঠিমূলক মূলযায়ি এবং ক্ষসগুস্ট্রলার কা েকারীতার জিয—ডাটা সংগ্রহ্ করা এবং তার 

সদ্বযবহ্ার করা— ার মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রছ িঙৃ্খলা ও একাস্ট্রডপ্রমক পারফরমযাস্ট্রের ক্ষরকডে, উপপ্রস্থপ্রতর ডাটা, প্রিক্ষার্থী ও ক্ষেকস্ট্রহ্াল্ডার 

জপ্ররপ, এবং অ্িযািয সংপ্রিি বযবস্থাসমূহ্। 

অ্যাডপ্রমপ্রিস্ট্রেটর ও প্রিক্ষকস্ট্রদর কাস্ট্রছ িতযািা করা হ্য়- তারা িপ্রতটট পপ্ররবার  াস্ট্রত আচরণপ্রবপ্রধর একটট কপ্রপ পায় তা প্রিন্দ্রিত করস্ট্রবি, 

এবং এটট পপ্ররবাস্ট্ররর সবস্ট্রচস্ট্রয় বে সন্তািস্ট্রক িদাি করা হ্স্ট্রব। মা-বাবাস্ট্রক অ্িুস্ট্ররাধ করা হ্য় তারা ক্ষ ি তাস্ট্রদর সন্তািস্ট্রক সাস্ট্রর্থ প্রিস্ট্রয় 

আচরণপ্রবপ্রধ প োস্ট্রলাচিা কস্ট্ররি, এবং রপ্রসদটট স্বাক্ষর কস্ট্রর ক্ষফরত ক্ষদি, এবং তাস্ট্রদর সন্তািস্ট্রক সবসময়  র্থা র্থ আচরণ করস্ট্রত 

উৎসাপ্রহ্ত কস্ট্ররি। প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর কাস্ট্রছও িতযািা করা হ্য় ক্ষ  তারা রপ্রসস্ট্রদ স্বাক্ষর করস্ট্রব এবং সু্কস্ট্রলর সব প্রিয়ম ও হ্যামট্রাপ্রমক 

প্রিক্ষাস্ট্রবাস্ট্রডের িীপ্রতমালা ক্ষমস্ট্রি  র্থা র্থ আচরণ িদি েি করস্ট্রব। অ্যাডপ্রমপ্রিস্ট্রেটররা িস্ট্রতযক প্রিক্ষার্থীর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক হ্যামট্রাপ্রমক 

আচরণপ্রবপ্রধর স্বাক্ষপ্ররত িাপ্রিস্বীকার সংগ্রহ্ করস্ট্রবি। HPS-এর আচরণপ্রবপ্রধ, এবং এর অ্িূপ্রদত সংস্করণ, HPS-এর ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রটও উপলেয 

র্থাকস্ট্রব। 

আপ্রম আিা কপ্রর হ্যামট্রাপ্রমক আচরণপ্রবপ্রধ আপিার জিয একটট কা েকারী প্রিস্ট্রদেিকা হ্স্ট্রব। আমরা হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কল প্রডপ্রেস্ট্রের 

িস্ট্রতযক সদসয আমাস্ট্রদর প্রিক্ষার্থী ও তাস্ট্রদর পপ্ররবাস্ট্ররর সাস্ট্রর্থ সন্দ্রম্মপ্রলতোস্ট্রব কাজ করার অ্স্ট্রপক্ষায় আপ্রছ। 

আপিার প্রবিস্ত, 

র্থমাস শন্কজজ 

র্থমাস প্রিকস্ট্রজ 

সুপারইস্ট্রেস্ট্রেে 

উজেজিযর শববৃশি 

আমাজের শিক্ষার্থীরা সফল হ্য় এবং ন্িুন্ ভশবষ্যৎ শন্ম মাণ কজর। 

লক্ষয 

আমরা আমাজের শিক্ষার্থীজের সম্পৃক্ত, সমৃদ্ধ ও সক্ষম কশর। 
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অিযায় I: ভূশমকা 

এই অ্ধযাস্ট্রয় মা-বাবা/অ্প্রেোবক, প্রিক্ষার্থী ও প্রেন্দ্রজটরস্ট্রদর হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কস্ট্রলর (HPS) সাধারণ প্রবপ্রধমালা 

সরবরাহ্ করার উস্ট্রেস্ট্রিয িীপ্রতমালা ও তর্থযাপ্রদ অ্ন্তেুেি করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। 

আইিী, িীপ্রত, বা ক্ষিাগ্রাপ্রমংস্ট্রয় পপ্ররবতেস্ট্রির কারস্ট্রণ প্রিক্ষার্থীর হ্যােবুস্ট্রকর তস্ট্রর্থয িোব পেস্ট্রত পাস্ট্রর  ার ফস্ট্রল 

সু্কল বষ ে চলাকাস্ট্রল ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা সময় প্রবিা ক্ষিাটটস্ট্রি সংস্ট্রিাধি করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। মা-বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর দাপ্রয়ত্ব হ্স্ট্রলা 

তার প্রিক্ষার্থীস্ট্রক সাস্ট্রর্থ প্রিস্ট্রয় তস্ট্রর্থযর ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা পপ্ররবতেি প োস্ট্রলাচিা করা। সাম্প্রপ্রতক পপ্ররবতেি ২০২২-২০২৩ 

প্রিক্ষার্থী হ্যােবুক এবং আচরণপ্রবপ্রধ সংস্ট্রিাধিী প্রলংস্ট্রক উস্ট্রল্লপ্রখত হ্স্ট্রয়স্ট্রছ 

সািারণ ির্থয 

এই হ্যােবুক হ্স্ট্রলা HPS-এর প্রিয়মাবলী ও িতযািযার সারসংস্ট্রক্ষপ, এবং এটট সু্কস্ট্রলর কা েিন্দ্রক্রয়ার ক্ষকাস্ট্রিা 

সংপ্রক্ষি প্রববপৃ্রত িয়। প্রডপ্রেস্ট্রের সংশক্ষপ্ত আচরণশবশি প্রডপ্রেস্ট্রের অ্প্রফস্ট্রস পাওয়া  াস্ট্রব  ার টঠকািা: 

3201 Roosevelt St. 
Hamtramck, MI 48212 

সু্কল ক্ষবাডে সু্কল প্রডপ্রেে পপ্ররচালিা কস্ট্রর, এবং এটট কপ্রমউপ্রিটটর দ্বারা প্রিব োপ্রচত হ্য়। 

বতেমাি সু্কল ক্ষবাডে সদসযস্ট্রদর িাম প্রিস্ট্রচ ক্ষদওয়া হ্স্ট্রলা: 

সালাহ্ হ্াদওয়াি সোপপ্রত 

িওকত ক্ষচৌধুরী সহ্ সোপপ্রত 

ডযাজ'িযােি হ্ল ক্ষসস্ট্রক্রটাপ্রর 

মুত োজা ওবাস্ট্রয়দ ক্ষকাষাধযক্ষ 

ইোি ক্ষমজর ট্রাপ্রে 

প্ররগাি ওয়াটসি ট্রাপ্রে 

ক্ষজহ্াি আয়াি ট্রাপ্রে 

শভজজটর 

সব শভজজটরজক অবিযই মূল অশফজস শরজপাটম করজি হ্জব 

মা-বাবা/অ্প্রেোবক এবং অ্িযািয ক্ষ সকল িািবয়স্ক প্রেন্দ্রজটর দ্ববধ উস্ট্রেস্ট্রিয সু্কস্ট্রল আস্ট্রসি তারা সবসময়ই 

স্বাগত। সু্কল েবস্ট্রি িস্ট্রবস্ট্রির পর, প্রেন্দ্রজটরস্ট্রক অ্বিযই মূল অ্প্রফস্ট্রস প্রগস্ট্রয় প্রিবন্ধি করস্ট্রত হ্স্ট্রব এবং প্রেন্দ্রজটস্ট্ররর 

বযাজ প্রিস্ট্রত হ্স্ট্রব। কাজ ক্ষিষ হ্ওয়ার পর তাস্ট্রদর অ্প্রবলস্ট্রে সু্কল েবি তযাগ করস্ট্রত হ্স্ট্রব। অ্ধযস্ট্রক্ষর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক 

প্রলপ্রখত পূব ে-অ্িুমপ্রত বযতীত অ্িযািয সু্কস্ট্রলর প্রিক্ষার্থীরা সু্কল প্রেন্দ্রজস্ট্রটর জিয অ্িুস্ট্রমাপ্রদত িয়। 

ক্ষ সকল মা-বাবা/অ্প্রেোবক সু্কস্ট্রল বা প্রফল্ড টট্রস্ট্রপ ক্ষস্বচ্ছাস্ট্রসবক প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব র্থাকস্ট্রত চাি তাস্ট্রদর অ্বিযই সাত (৭) 

প্রদি আস্ট্রগই একটট বযাকগ্রাউে ক্ষচক ফরম পূরণ কস্ট্রর সু্কস্ট্রল জমা প্রদস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

 প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা বযন্দ্রি কমী সদস্ট্রসযর সাস্ট্রর্থ পরামি ে করস্ট্রত চাি তাহ্স্ট্রল তাস্ট্রদর সু্কস্ট্রল আসার আস্ট্রগ অ্যাপস্ট্রয়েস্ট্রমে 

প্রিস্ট্রত হ্স্ট্রব,  াস্ট্রত পারস্পপ্ররক সুপ্রবধাজিক সময় প্রিধ োরণ করা  ায়। 

শিক্ষার সমান্ সুজ াগ ও শলঙ্গ সমিা 

হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কলস, ১৯৬৪ সাস্ট্রলর িাগপ্ররক অ্প্রধকার আইস্ট্রির টাইস্ট্রটল VI এবং টাইস্ট্রটল VII, ১৯৭২ 

সাস্ট্রলর প্রিক্ষা সংস্ট্রিাধিীর টাইস্ট্রটল IX, িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষা আইি (IDEA-৯৭), প্রমপ্রিগাি বাধযতামূলক প্রবস্ট্রিষ প্রিক্ষা 

আইি, ১৯৭৩ সাস্ট্রলর পুিব োসি আইস্ট্রির ৫০৪ ধারা, ১৯৭৫ সাস্ট্রলর বয়স দ্ববষময আইি, ১৯৭৪ সাস্ট্রলর 

https://docs.google.com/document/d/1FTJAHpdDFB3op1U4anqSuG0bMEBpMDQr6bbQvCIeJ9U/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1FTJAHpdDFB3op1U4anqSuG0bMEBpMDQr6bbQvCIeJ9U/edit%23


প্রেস্ট্রয়তিাম এরা ক্ষেস্ট্রটরাে প্ররএডজােস্ট্রমে সহ্ায়তা আইি, এপ্রলয়ট-লাস্ট্রস েি িাগপ্ররক অ্প্রধকার আইি, এবং 

এন্দ্রক্সপ্রকউটটে অ্ডোর 11246-এর আবিযকীয়তা অ্িু ায়ী ক্ষগাে, ধম ে, বণ ে, জাপ্রতগত পপ্ররচয়, প্রলি, বয়স, 

উচ্চতা, ওজি, দ্বববাপ্রহ্ক অ্বস্থা, বা অ্ক্ষমতার প্রেপ্রিস্ট্রত, আস্ট্রবদিকারী বা কমীস্ট্রদর দ্ববষময কস্ট্রর িা এবং এর 

কম ে চচোয় এবং/অ্র্থবা প্রিক্ষামূলক কম েসূপ্রচস্ট্রত বা কা েক্রস্ট্রম ক্ষ ৌি হ্য়রাপ্রি সহ্য করা হ্স্ট্রব িা। 

আপপ্রি  প্রদ মস্ট্রি কস্ট্ররি ক্ষ  উপস্ট্রর বপ্রণ েত অ্িু ায়ী আপিার অ্প্রধকার লপ্রিত হ্স্ট্রয়স্ট্রছ, তাহ্স্ট্রল আপিাস্ট্রক 

অ্বিযই অ্প্রবলস্ট্রে হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কস্ট্রলর টাইস্ট্রটল IX পপ্ররপালি কম েকতোর সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কলস সু্কস্ট্রল েপ্রতেকৃত প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর দাপ্রয়ত্ব গ্রহ্ণ কস্ট্রর। হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কলস প্রবস্ট্রিষ 

প্রিক্ষার জিয ক্ষ াগয প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রবিামসূ্ট্রলয উপ ুি গণ প্রিক্ষা (FAPE) িদাি কস্ট্রর। 

য াগাজ াগ 

মা-বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর সু্কস্ট্রলর সব েস্ট্রিষ তর্থয জািাস্ট্রিার িস্ট্রচিা প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব, িপ্রতটট েবি ও প্রডপ্রেে 

পপ্ররবারগুস্ট্রলাস্ট্রক আসন্ন সু্কল ইস্ট্রেে, সো, প্রডপ্রেে/ক্ষেস্ট্রটর পরীক্ষার তাপ্ররখ ইতযাপ্রদ প্রবষস্ট্রয় অ্বপ্রহ্ত করার 

উস্ট্রেস্ট্রিয ইস্ট্রমইল ও প্রিউজস্ট্রলটারসহ্ অ্িলাইস্ট্রি প্রিয়প্রমত ওস্ট্রয়বসাইট বাতো িকাি করস্ট্রছ। 

HPS ক্ষ াগাস্ট্র াগ সংক্রান্ত ডকুস্ট্রমে ইস্ট্রলকট্রপ্রিকোস্ট্রব িকাস্ট্রির মাধযস্ট্রম কাগস্ট্রজর পপ্ররমাণ হ্রাস করার সস্ট্রব োচ্চ 

ক্ষচিা কস্ট্রর  াস্ট্রচ্ছ। ক্ষ াগাস্ট্র াগ বনৃ্দ্রদ্ধস্ট্রত এবং পপ্ররস্ট্রবি সস্ট্রচতিতার অ্িীকার বাস্তবায়স্ট্রির উস্ট্রেস্ট্রিয ি ুন্দ্রি 

বযবহ্াস্ট্রর প্রডপ্রেেস্ট্রক সহ্ায়তা করার জিয আপিাস্ট্রদরস্ট্রক ধিযবাদ। 

অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর লক্ষয করুি প্রিক্ষকরা শুধুমাে সু্কল চলাকালীি সমস্ট্রয় প্রিস্ট্রদেিিা িদাি কস্ট্ররি। প্রিক্ষার্থীরা সাস্ট্রর্থ 

র্থাকস্ট্রব িা এমি ক্ষকাস্ট্রিা প্রবরপ্রত বা সু্কল প্রদবস ক্ষিষ হ্ওয়ার আগ প েন্ত প্রিক্ষকস্ট্রদর সাো প্রদস্ট্রত প্রবলে হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

ParentSquare: HPS’-এর িার্থপ্রমক ক্ষ াগাস্ট্র াগ টুল  া মা-বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর তাস্ট্রদর সন্তাস্ট্রির প্রিখি ও সু্কল 

কা েক্রস্ট্রমর প্রবষস্ট্রয় অ্বগত ও অ্ন্তেুেি রাখার উস্ট্রেস্ট্রিয দ্বতপ্রর করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। এছাোও এটট একটট জরুপ্রর 

ক্ষ াগাস্ট্র াগ পদ্ধপ্রত  া পপ্ররবারগুস্ট্রলাস্ট্রক সু্কল বন্ধ বা জরুপ্রর পপ্ররপ্রস্থপ্রতর বযাপাস্ট্রর সতকে করার উস্ট্রেস্ট্রিয বযবহৃত 

হ্য়। সকল মা-বাবা/অ্প্রেোবক সু্কলস্ট্রক তাস্ট্রদর সরবরাহ্কৃত ইস্ট্রমইল টঠকািায় স্বয়ংন্দ্রক্রয়োস্ট্রব মযাস্ট্রসজ পাস্ট্রবি। 

• সু্কল, ক্ষেপ্রণকক্ষ ও গ্রুস্ট্রপর ক্ষ াগাস্ট্র াগ ইস্ট্রমইল, ক্ষটস্কট বা অ্যাপ তস্ট্রর্থযর মাধযস্ট্রম পাি 

• জরুপ্রর কযাস্ট্রলোর ইস্ট্রেে ও RSVP ক্ষদখুি 

• ছপ্রব, প্রলংক ও সং ুন্দ্রি ক্ষদখুি 

• অ্যাডপ্রমপ্রিস্ট্রেটর, প্রিক্ষক বা কমীর কাস্ট্রছ বযন্দ্রিগত বাতো পাঠাি 

•  ারা মযাস্ট্রসজ ক্ষপাে কস্ট্ররি তাস্ট্রদর স্বাগত জািাি (অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর তাস্ট্রদর সাস্ট্রর্থ উদার আচরণ করুি!) 

ClassDojo: প্রিক্ষকরা ClassDojo অ্যাকাউস্ট্রের জিয অ্িুস্ট্ররাধ করস্ট্রত পাস্ট্ররি  ার জিয একটট ইস্ট্রমইল বা ক্ষফাি 

িেস্ট্ররর িস্ট্রয়াজি হ্স্ট্রব। এটট হ্স্ট্রলা পপ্ররবার ও সু্কল এস্ট্রক অ্পস্ট্ররর সাস্ট্রর্থ সরাসপ্রর ক্ষ াগস্ট্র াগ করার আস্ট্ররকটট 

মাধযম। 

Remind: মা-বাবা/অ্প্রেোবকরা তাস্ট্রদর সন্তািস্ট্রদর ইস্ট্রমইল, Remind-এর ক্ষমাবাইল অ্যাপ, ওস্ট্রয়ব, ক্ষটক্সস্ট্রটর 

মাধযস্ট্রম মযাস্ট্রসজ পাঠাস্ট্রত পাস্ট্ররি। অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর প্রিক্ষকস্ট্রদর Remind আমন্ত্রণ গ্রহ্ণ করুি। 

যেশণকজক্ষ উে াপন্ 

প্রিক্ষার্থীরা তাস্ট্রদর জন্মপ্রদস্ট্রি িস্ট্রতযক প্রিক্ষার্থীর জিয হ্ালকা স্বাস্থ্যকর টট্রট (ক্ষকাস্ট্রিা কাপস্ট্রকক, ক্ষকক, কুপ্রক, 

ইতযাপ্রদ িয়) প্রিস্ট্রয় আসস্ট্রত পাস্ট্রর। 

• সব প্রকস্ট্রি আিা খাবার মূল কস্ট্রেইিাস্ট্ররই রাখস্ট্রত হ্স্ট্রব এবং এগুস্ট্রলার উপকরণ দৃিযমাি র্থাকস্ট্রব 

(অ্যালান্দ্রজে বা ধমীয় প্রবপ্রধপ্রিপ্রষস্ট্রধর কারস্ট্রণ)। 



• জন্মপ্রদস্ট্রির টট্রট শুধুমাে আপিার সন্তাস্ট্রির ক্লাস্ট্রসর প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর মাস্ট্রে প্রবতরণ করা  াস্ট্রব। লাস্ট্রের সময় 

বা সু্কল প্রদবস চলাকাস্ট্রল জন্মপ্রদস্ট্রির অ্িুষ্ঠাি অ্িুস্ট্রমাপ্রদত ন্য়। 

• মা-বাবা/অ্প্রেোবকরা ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীর জন্মপ্রদস্ট্রি সু্কস্ট্রল ক্ষবলুি প্রিস্ট্রয় আসস্ট্রত পারস্ট্রবি ন্া। 

• প্রিক্ষক অ্িয ক্ষকাস্ট্রিা আস্ট্রয়াজস্ট্রির পপ্ররকল্পিা করস্ট্রত পাস্ট্ররি কারণ এটট িপ্রতটট ক্ষগ্রড ক্ষলস্ট্রেস্ট্রলর 

পাঠযক্রস্ট্রমর সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত। 

• প্রিক্ষকরা পপ্ররকল্পিা করস্ট্রবি এবং পাটটে টট্রট ও কা েক্রস্ট্রমর জিয প্রিস্ট্রদেিিা দ্বতপ্রর করস্ট্রবি। 

• ক্ষসস্ট্রকোপ্রর সু্কস্ট্রলর প্রিক্ষার্থীরা জন্মপ্রদস্ট্রির টট্রট প্রিস্ট্রয় আসা বা সু্কল প্রদবস চলাকাস্ট্রল ক্ষকাস্ট্রিা উদ াপি 

করার জিয অ্িুস্ট্রমাপ্রদত ন্য়। 

HPS সুস্থ্িা যবার্ম পশলশস 8510 

জরুশর শভশিজি সু্কল বন্ধ 

 প্রদ প্রডপ্রেে এবং/অ্র্থবা সু্কস্ট্রলর সু্কল কা েক্রম বন্ধ করা বা প্রিপ্রদেি সমস্ট্রয়র আস্ট্রগ ছুটট ক্ষঘাষণার িস্ট্রয়াজি হ্য়, 

অ্প্রধকাংি সময় প্রবপজ্জিক আবহ্াওয়ার ক্ষক্ষস্ট্রে, তাহ্স্ট্রল বন্ধ বা ছুটট সংক্রান্ত প্রবস্তাপ্ররত ক্ষ াগাস্ট্র াগ প্রিম্নপ্রলপ্রখত 

পদ্ধপ্রতস্ট্রত সম্পন্ন হ্স্ট্রব। 

• প্রডপ্রেস্ট্রের ওস্ট্রয়বসাইট 

• প্রডপ্রেে ও সু্কস্ট্রলর ক্ষসািযাল প্রমপ্রডয়া অ্যাকাউে (অ্র্থ োৎ ParentSquare, ClassDojo, Remind, ইতযাপ্রদ) 

• স্থািীয় সংবাদ এবং ক্ষরপ্রডও ক্ষেিি 

অন্ুগ্রহ্ কজর লক্ষয করুন্ মা-বাবা/অশভভাবকরা সবসময় িাজের য াগাজ াজগর ির্থয হ্ালন্াগাে রাখা 

শন্জিি করজবন্। এটট করজি বযর্থ মিা োশয়জে অবজহ্লা শহ্জসজব গণয হ্য় এবং এ শবষ্জয় কিৃমপক্ষজক 

অবগি করা হ্য়। 

শভশর্ও মশন্টশরং শসজেম 

প্রিক্ষাস্ট্রবাডে প্রিক্ষার্থীর আচরণ প েস্ট্রবক্ষণ করস্ট্রত সু্কল বাস্ট্রস প্রেপ্রডও কযাস্ট্রমরা স্থাপি কস্ট্ররস্ট্রছ। ক্ষকাস্ট্রিা প্রিপ্রদেি বাস্ট্রস 

প্রিক্ষার্থীর িকৃত প্রেপ্রডওস্ট্ররকপ্রডেং দ্বদব-চয়ি পদ্ধপ্রতস্ট্রত করা হ্স্ট্রব। 

সু্কল েবস্ট্রির জিসমাগম স্থািগুস্ট্রলাস্ট্রত প্রেপ্রডও মপ্রিটপ্ররং প্রসস্ট্রেম বযবহ্ার করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। প্রিক্ষার্থী, কমী, 

প্রেন্দ্রজটর ও সু্কস্ট্রলর সম্পপ্রি  র্থা র্থোস্ট্রব সুরপ্রক্ষত রাখস্ট্রত এই প্রসস্ট্রেমগুস্ট্রলা স্থাপি করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ।  প্রদ প্রেপ্রডও 

ক্ষটস্ট্রপ ক্ষকাস্ট্রিা িঙৃ্খলাজপ্রিত সমসযা ধরা পস্ট্রে, তাহ্স্ট্রল ক্ষসটট প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর উপর িঙৃ্খলা আস্ট্ররাপ করার প্রেপ্রি 

প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব কাজ করস্ট্রব।  প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা অ্পরাধমূলক কম েকাণ্ড ক্ষরকডে করা হ্য়, তাহ্স্ট্রল ক্ষসই ক্ষটস্ট্রপর একটট কপ্রপ 

আইি িস্ট্রয়াগকারী কতৃেপস্ট্রক্ষর কাস্ট্রছ সরবরাহ্ করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

প্রশিবন্ধী বযজক্তজেরজক সহ্ায়িা করা 

িপ্রতবন্ধী বযন্দ্রিস্ট্রদর সু্কস্ট্রলর আস্ট্রয়ান্দ্রজত সকল ক্ষসবা, কম েসূপ্রচ, বা কা েক্রস্ট্রম অ্ংিগ্রহ্ণ করার সুস্ট্র াগ িদাি করা 

হ্স্ট্রব। িপ্রতবন্ধী বযন্দ্রিরা তাস্ট্রদর প্রবস্ট্রিষ সহ্ায়তা বা ক্ষসবার িস্ট্রয়াজি আস্ট্রছ প্রকিা এবং,  প্রদ র্থাস্ট্রক, তাহ্স্ট্রল কী কী 

ক্ষসবা িস্ট্রয়াজি ক্ষস সম্পস্ট্রকে সুপারইস্ট্রেস্ট্রেে বা েবস্ট্রির অ্ধযক্ষস্ট্রক অ্বগত করস্ট্রব। সু্কল-আস্ট্রয়ান্দ্রজত অ্িুষ্ঠাি, 

কম েসূপ্রচ বা সোর  তটা সম্ভব আস্ট্রগ তাস্ট্রদর অ্বগত করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

আস্ট্রমপ্ররকািস উইর্থ প্রডজঅ্যাপ্রবপ্রলটটজ অ্যাে (ADA) এবং পুিব োসি আইস্ট্রির ৫০৪ ধারায় বলা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা 

বযন্দ্রিস্ট্রক অ্ক্ষমতার প্রেপ্রিস্ট্রত দ্ববষময করা হ্স্ট্রব িা। এই সুরক্ষা শুধুমাে প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ক্ষক্ষস্ট্রে িয়, প্রডপ্রেস্ট্রের 

কম েসচূী ও ফযাপ্রসপ্রলটটস্ট্রত অ্যাস্ট্রক্সস রস্ট্রয়স্ট্রছ এমি সকল বযন্দ্রির ক্ষক্ষস্ট্রে িস্ট্র াজয হ্য়। 

 র্থা র্থ মূলযায়ি িন্দ্রক্রয়ার মাধযস্ট্রম একজি প্রিক্ষার্থী সহ্স্ট্রজই প্রবস্ট্রিষ প্রিক্ষা ক্ষসবা লাে করস্ট্রত পাস্ট্রর। এই 

িন্দ্রক্রয়ায় মা/বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর অ্ন্তেুেন্দ্রি গুরুত্বপূণ ে এবং ক্ষফডাস্ট্ররল (IDEA) ও ক্ষেস্ট্রটর আইি দ্বারা আবিযক। 

মূলযায়ি িন্দ্রক্রয়া ও কম েসূপ্রচ সম্পস্ট্রকে তর্থয জািস্ট্রত প্রিক্ষার্থী ক্ষসবার প্রডস্ট্ররেস্ট্ররর সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ করুি। 

https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23


আত্মহ্িযা ও শবষ্ণ্ণিা শবষ্য়ক সজচিন্িা ও প্রশিজরাি 

প্রিশু-প্রকস্ট্রিারস্ট্রদর আত্মহ্তযা সু্কল পপ্ররস্ট্রবস্ট্রির প্রিরাপিার উপর িোব ক্ষফস্ট্রল। এছাোও এটট সু্কল কপ্রমউপ্রিটটর 

উপর িোব ক্ষফস্ট্রল, ক্ষবেঁস্ট্রচ ক্ষফরা প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ক্ষিখার ক্ষমতা এবং সু্কস্ট্রলর প্রিক্ষা দাস্ট্রির ক্ষমতা হ্রাস কস্ট্রর। 

আত্মহ্তযা ও প্রবষণ্ণতা প্রবষয়ক সস্ট্রচতিতা ও িপ্রতস্ট্ররাধ প্রডপ্রেস্ট্রের গুরুত্বপূণ ে লক্ষয। 

HPS আত্মহ্তযা ও প্রবষণ্ণতা প্রবষয়ক সস্ট্রচতিতা ও িপ্রতস্ট্ররাস্ট্রধর প্ররস্ট্রসাস ে ক্ষমস্ট্রি চস্ট্রল। প্রডপ্রেস্ট্রের িীপ্রতর একটট 

কপ্রপসহ্, এসব তস্ট্রর্থযর অ্প্রধকাংিই, প্রডপ্রেস্ট্রের ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট ক্ষপাে করা হ্য়। এছাোও সু্কল অ্প্রফস্ট্রসর সাস্ট্রর্থ 

ক্ষ াগাস্ট্র াগ কস্ট্রর তর্থয পাওয়া  াস্ট্রব।



অিযায় II: উপশস্থ্শি, প্রজমািন্ ও স্নািক 

এই অ্ধযাস্ট্রয় অ্ন্তেুেি িীপ্রত ও তর্থয প্রিক্ষার্থীর একাস্ট্রডপ্রমক িতযািাগুস্ট্রলা প্রিস্ট্রয় আস্ট্রলাচিা কস্ট্রর,  ার মস্ট্রধয 

উপপ্রস্থপ্রত, ক্ষগ্রপ্রডং, বাপ্রের কাজ, িস্ট্রমািি ও হ্াই সু্কল স্নাতক অ্ন্তেুেি। 

বািযিামূলক উপশস্থ্শি ও সু্কল পালাজন্া 

1. বাধযতামূলক উপপ্রস্থপ্রত প্রিয়ন্ত্রক প্রমপ্রিগাি আইি অ্িু ায়ী, 380.1561 ধারার উপধারা (৩)-এ উস্ট্রল্লপ্রখত 

সীপ্রমত পপ্ররপ্রস্থপ্রতস্ট্রত বযতীত, পুস্ট্ররা সু্কল বস্ট্রষ ে প্রিশুস্ট্রক সু্কস্ট্রল পাঠাস্ট্রিা মা/বাবা/অ্প্রেোবক, অ্র্থবা ছয় 

ক্ষর্থস্ট্রক ক্ষষাল বছর বয়সী প্রিশুর প্রিয়ন্ত্রণ বা দাপ্রয়স্ট্রত্ব র্থাকা অ্িয বযন্দ্রির জিয আবিযক। ক্ষ  প্রিশুর বয়স ১ 

প্রডস্ট্রসের, ২০০৯ সাস্ট্রল বা এর পস্ট্রর এগাস্ট্ররা বছর প্রছল, বা এই তাপ্ররস্ট্রখর আস্ট্রগ  ার বয়স এগাস্ট্ররা বছর 

হ্স্ট্রয়স্ট্রছ এবং ২০০৯ সাস্ট্রল বা তার পস্ট্রর ৬ষ্ঠ ক্ষগ্রস্ট্রড িস্ট্রবি কস্ট্ররস্ট্রছ ক্ষস ছয় ক্ষর্থস্ট্রক আঠাস্ট্ররা বছর বয়স 

প েন্ত সু্কস্ট্রল  াস্ট্রব। এই িতযািাগুস্ট্রলার মস্ট্রধয অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ, প্রিশুস্ট্রক ক্ষেট কতৃেক অ্িুস্ট্রমাপ্রদত, 

ক্ষবসরকাপ্রর সু্কস্ট্রল পাঠাস্ট্রিা, বা প্রিশুস্ট্রক বাপ্রেস্ট্রত একটট সংগটঠত প্রিক্ষামূলক কম েসপূ্রচর মস্ট্রধয প্রিক্ষাদাি, 

তস্ট্রব এগুস্ট্রলার মস্ট্রধযইই সীমাবদ্ধ িয়। বাধযতামূলক সু্কল উপপ্রস্থপ্রত আইি ছয় বছস্ট্ররর কম বয়সী প্রিশুস্ট্রদর 

ক্ষক্ষস্ট্রে িস্ট্র াজয িা হ্স্ট্রলও, ক্ষ  প্রিশুর বয়স সু্কল বস্ট্রষ ের ১ প্রডস্ট্রসেস্ট্ররর মস্ট্রধয কমপস্ট্রক্ষ পােঁচ বছর হ্স্ট্রব এবং 

ক্ষ  প্রকোরগাস্ট্রটেি কা েক্রম পপ্ররচালিা কস্ট্রর এমি একটট সু্কল প্রডপ্রেস্ট্রের বাপ্রসন্দা ক্ষস প্রকোরগাস্ট্রটেস্ট্রি 

তাপ্রলকােুি হ্ওয়ার ক্ষ াগয হ্স্ট্রব [MCL 380.1147]। 

2. দীঘ েকালীি অ্িুপপ্রস্থপ্রত হ্স্ট্রলা অ্মঞ্জরুকৃত, মঞ্জরুকৃত, বা িান্দ্রস্তজাপ্রিত কারস্ট্রণ অ্িুপপ্রস্থপ্রত  াই ক্ষহ্াক 

িা ক্ষকি, একটট সু্কল বস্ট্রষ ে তাপ্রলকােুি সু্কল প্রদস্ট্রির ১০% বা তার ক্ষচস্ট্রয় ক্ষবপ্রি প্রদি অ্িুপপ্রস্থত র্থাকা, 

(ক্ষ মি: বছস্ট্ররর ির্থম মাস্ট্রস ৩ টট সু্কল প্রদবস অ্িুপপ্রস্থত র্থাকা; বছস্ট্ররর ির্থম ছয় মাস্ট্রস ৮ প্রদি অ্িুপপ্রস্থত 

র্থাকা; বা পুস্ট্ররা সু্কল বস্ট্রষ ে ১৮ প্রদি অ্িুপপ্রস্থত র্থাকা।) দ্রিবয: সু্কল বস্ট্রষ ের সকল অ্িুপপ্রস্থপ্রত গণিা করা 

হ্স্ট্রব, এমিপ্রক প্রিক্ষার্থী এক সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক অ্িয সু্কস্ট্রল স্থািান্তপ্ররত হ্স্ট্রলও। 

3.  িান্দ্রস্তজপ্রিত অ্িুপপ্রস্থপ্রত হ্স্ট্রলা সু্কল বা প্রডপ্রেস্ট্রের িান্দ্রস্তমূলক পদস্ট্রক্ষস্ট্রপর ফস্ট্রল ক্ষ  অ্িুপপ্রস্থপ্রত ঘস্ট্রট এবং 

এটট অ্মঞ্জরুকৃত বা মঞ্জরুকৃত অ্িুপপ্রস্থপ্রতর ক্ষকাস্ট্রিাটটই িয়। 

4. সু্কল-পালাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থী বলস্ট্রত িপ্রত সু্কল বস্ট্রষ ে আঠাস্ট্ররাটট (১৮) অ্মঞ্জরুকৃত অ্িুপপ্রস্থপ্রত রস্ট্রয়স্ট্রছ এমি 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষবাোয়। 

5. ক্ষ সব প্রিক্ষার্থীর দীঘ েস্ট্রময়াদী সু্কল পালাস্ট্রিার সমসযা রস্ট্রয়স্ট্রছ তাস্ট্রদরস্ট্রক সু্কল পালাস্ট্রিার অ্েযাস সংস্ট্রিাধস্ট্রির 

লস্ট্রক্ষয সহ্ায়তা ক্ষসবা ও প্ররস্ট্রসাস ে সরবরাহ্ করা হ্স্ট্রব। 

6. প্রবলস্ট্রে অ্িুপপ্রস্থত ক্ষ  প্রিক্ষার্থী ঘণ্টা বাজাস্ট্রিার পর ক্ষেপ্রণকস্ট্রক্ষ িস্ট্রবি কস্ট্রর,  প্রদ িা ক্ষসটট মঞ্জরু হ্য়। 

প্রবলস্ট্রে অ্িুপপ্রস্থত হ্ওয়া প্রিক্ষার্থীরা শুধুমাে প্রিস্ট্রজস্ট্রদর ক্ষিখার সময় হ্ারায় িা, ক্ষসই সাস্ট্রর্থ ক্লাস্ট্রসর 

অ্িযািয প্রিক্ষার্থীর প্রিখস্ট্রি প্রবঘ্ন ঘটায়। 

7. প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ইপ্রতবাচক উপপ্রস্থপ্রত সুপ্রিন্দ্রিত করস্ট্রত সু্কল প্রডপ্রেে মা-বাবা/অ্প্রেোবক এবং প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর 

সাস্ট্রর্থ সন্দ্রম্মপ্রলতোস্ট্রব কাজ করস্ট্রব। এরপরও উপপ্রস্থপ্রতর পপ্ররমাণ কম র্থাকস্ট্রল, প্রডপ্রেে িান্দ্রস্তমূলক 

পদস্ট্রক্ষপ প্রিস্ট্রত পাস্ট্রর বা ক্ষেট আইস্ট্রির পপ্ররপালি সুপ্রিন্দ্রিত করস্ট্রত প্রিক্ষার্থী এবং/অ্র্থবা তার মা-

বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর প্রবরুস্ট্রদ্ধ আইপ্রি বযবস্থা প্রিস্ট্রত পাস্ট্রর। আইপ্রি দস্ট্রণ্ডর মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রছ সস্ট্রব োচ্চ ৫০০ ডলার 

জপ্ররমািা এবং সস্ট্রব োচ্চ ৯০ প্রদস্ট্রির কারাদণ্ড। 

 



শিক্ষার্থীর অন্ুপশস্থ্শি 

দুই ধরস্ট্রির হ্য়: 

মঞ্জুরকৃি অন্পুশস্থ্শি অমঞ্জুরকৃি অন্ুপশস্থ্শি 

ছুটট কাটাস্ট্রিা (ক্ষেস্ট্রটর বাইস্ট্রর/ক্ষদস্ট্রির 

বাইস্ট্রর ভ্রমণসহ্) 

ক্ষিষকৃস্ট্রতযর অ্িুষ্ঠাি, পপ্ররবাস্ট্ররর 

ঘপ্রিষ্ঠ জস্ট্রির মৃতুয 

জন্মপ্রদি 
ডািাস্ট্ররর সাস্ট্রর্থ সাক্ষাৎ 

(কাগজপেসহ্) 

আত্মীস্ট্রয়র বাপ্রেস্ট্রত ক্ষবোস্ট্রত  াওয়া 
অ্সুস্থ হ্ওয়া বা হ্াসপাতাস্ট্রল েপ্রতে 

হ্ওয়া (কাগজপেসহ্) 

অ্প্রতপ্ররি ঘমুাস্ট্রিা ক্ষকায়াস্ট্ররপ্রেি (ক্ষকাপ্রেড- ১৯) 

মা/বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর জিয 

প্রিক্ষার্থীর 

চাইল্ড ক্ষকয়ার সম্পাদি করা
 

১ 

পূব ে-প্রিধ োপ্ররত আইপ্রি, সামান্দ্রজক ক্ষসবা, 

বা অ্িযািয ক্ষেট সংস্থা 

গাপ্রে প্রবষয়ক সমসযা 
িকৃত ধমীয় প্রদি পালি বা উদ াপি 

ক্ষকিাকাটা 
 

 ািবাহ্ি িা র্থাকা 
 

পাপ্ররবাপ্ররক বাধযবাধকতা 
 

েস্ট্রো আবহ্াওয়া (প্রডপ্রেে কতৃেক 

প্রিধ োপ্ররত িা হ্স্ট্রল) 

 

 

উপশস্থ্শির শবজ্ঞশপ্ত 

ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা অ্িুপপ্রস্থপ্রতর ক্ষক্ষস্ট্রে, প্রিক্ষার্থীর মা/বাবা/অ্প্রেোবক প্রিক্ষার্থী ক্ষ  েবস্ট্রি পস্ট্রে তার মূল অ্প্রফস্ট্রস কল 

করস্ট্রবি। পূস্ট্রব ে ক্ষ াগাস্ট্র াগ করা সম্ভব িা হ্স্ট্রল, মা-বাবা/অ্প্রেোবক  ত তাোতাপ্রে সম্ভব একটট প্রলপ্রখত কারণ 

িদাি করস্ট্রবি। ক্ষকাস্ট্রিা কারণ িা জািাস্ট্রিা হ্স্ট্রল, অ্িুপপ্রস্থপ্রতটট অ্মঞ্জরুকৃত হ্স্ট্রব এবং প্রিক্ষার্থী সু্কল-পালাস্ট্রিা 

প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব প্রবস্ট্রবপ্রচত হ্স্ট্রব।  প্রদ প্রিক্ষার্থীর অ্িুপপ্রস্থপ্রত সস্ট্রন্দহ্জিক বা অ্প্রতপ্ররি বস্ট্রল িতীয়মাি হ্য়, তাহ্স্ট্রল সু্কল 

কমীরা মা-বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক তাস্ট্রদর সন্তাস্ট্রির উপপ্রস্থপ্রত বনৃ্দ্রদ্ধস্ট্রত সাহ্া য করার ক্ষচিা করস্ট্রব। 

শর্শিজের অন্ুপশস্থ্শি প্রজিয়া 

• ১ প্রদস্ট্রির অ্িুপপ্রস্থপ্রত: মা-বাবা/অ্প্রেোবক একটট ক্ষরকডেকৃত বাতো পাস্ট্রবি 

• ২ প্রদস্ট্রির অ্িুপপ্রস্থপ্রত: প্রিক্ষক পপ্ররবাস্ট্ররর সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ করস্ট্রবি 

• ৩ প্রদস্ট্রির অ্িুপপ্রস্থপ্রত: ক্ষসস্ট্রক্রটাপ্রর/উপপ্রস্থপ্রত ক্লাকে মা-বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক কল করস্ট্রবি 

• ৫ প্রদস্ট্রির অ্িুপপ্রস্থপ্রত: ক্ষসস্ট্রক্রটাপ্রর/উপপ্রস্থপ্রত ক্লাস্ট্রকের কাছ ক্ষর্থস্ট্রক একটট উপপ্রস্থপ্রতর পে প্রিক্ষার্থীর ফাইস্ট্রল 

রাখা হ্স্ট্রব, এবং এর একটট কপ্রপ মা-বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর কাস্ট্রছ পাঠাস্ট্রিা হ্স্ট্রব। 

• ৬ প্রদস্ট্রির অ্িুপপ্রস্থপ্রত: সু্কল ও কপ্রমউপ্রিটটর ফযাপ্রসপ্রলস্ট্রটটর ELD প্রবোস্ট্রগর ( প্রদ অ্িুবাস্ট্রদর িস্ট্রয়াজি হ্য়) 

সহ্স্ট্র াপ্রগতা প্রিস্ট্রয় প্রিক্ষার্থীর বাপ্রেস্ট্রত  াস্ট্রবি 

• ৭ প্রদস্ট্রির অ্িুপপ্রস্থপ্রত: মা-বাবা/অ্প্রেোবক এবং প্রিক্ষার্থীর সাস্ট্রর্থ একটট কিফাস্ট্ররস্ট্রের অ্িুস্ট্ররাধ করা হ্স্ট্রব 

(িস্ট্র াজয হ্স্ট্রল) 

• ১০ প্রদস্ট্রির অ্িুপপ্রস্থপ্রত: প্রিক্ষার্থী ক্ষসবার পপ্ররচালস্ট্রকর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক একটট উপপ্রস্থপ্রতর পে প্রিক্ষার্থীর ফাইস্ট্রল 

রাখা হ্স্ট্রব, এবং এর একটট কপ্রপ মা-বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর কাস্ট্রছ পাঠাস্ট্রিা হ্স্ট্রব 

• ১৮ প্রদস্ট্রির অ্িুপপ্রস্থপ্রত: িপ্রসপ্রকউটস্ট্ররর কা োলস্ট্রয় প্রিক্ষার্থী ক্ষসবার পপ্ররচালক কতৃেক ক্ষরফাস্ট্ররল ক্ষিরণ করা 

হ্স্ট্রব 



ইশলজমন্টাশর সু্কজলর উপশস্থ্শি প্রজিয়া 

 প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীর সু্কস্ট্রল অ্িুপপ্রস্থত র্থাকার িস্ট্রয়াজি হ্য়, তাহ্স্ট্রল মা/বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক প্রিম্নপ্রলপ্রখত 

কাজগুস্ট্রলা অ্বিযই করস্ট্রত হ্স্ট্রব: 

1. মা-বাবা প্রিক্ষার্থী ক্ষকি অ্িুপপ্রস্থত রস্ট্রয়স্ট্রছ এবং ক্ষস কস্ট্রব প্রফরস্ট্রব ক্ষস সম্পস্ট্রকে প্রবস্তাপ্ররত জািাস্ট্রত 

অন্পুশস্থ্শির শেন্ বা িার আজগর শেন্ সু্কস্ট্রল ক্ষফাি করস্ট্রব। ক্ষফাি কস্ট্রলর ফস্ট্রল ছুটট মঞ্জরু হ্য় িা। 

এস্ট্রত অ্প্রফস অ্বগত হ্য় ক্ষ  প্রিক্ষার্থী অ্িুপপ্রস্থত র্থাকস্ট্রব। প্রিক্ষার্থী প্রদস্ট্রির ক্ষ  ক্ষকাস্ট্রিা অ্ংস্ট্রি অ্িুপপ্রস্থত 

র্থাকস্ট্রল ক্ষস বযাপাস্ট্রর সু্কস্ট্রলর সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ করা মা-বাবার দাপ্রয়ত্ব। 

2. সু্কস্ট্রল প্রফস্ট্রর আসার সময়, প্রিক্ষার্থী বা মা/বাবা/অ্প্রেোবক অ্বিযই অ্িুপপ্রস্থপ্রতর সুপ্রিপ্রদেি কারণ উস্ট্রল্লখ 

কস্ট্রর, স্বাক্ষর ও তাপ্ররখসহ্ একটট ক্ষিাট সাস্ট্রর্থ প্রিস্ট্রয় আসস্ট্রব। ডািার বা ক্ষপিাজীবী সরবরাহ্কারীর কাছ 

ক্ষর্থস্ট্রক ক্ষিওয়া অ্প্রফপ্রসয়াল ক্ষিাট গ্রহ্ণস্ট্র াগয হ্স্ট্রব। 

ইপ্রলস্ট্রমোপ্রর সু্কস্ট্রলর ক্ষক্ষস্ট্রে ক্ষদপ্রর কস্ট্রর সু্কস্ট্রল আসা প্রবষয়ক িন্দ্রক্রয়া 

প্রিক্ষার্থীর টঠক সমস্ট্রয় সু্কস্ট্রল আসা এবং প্রিখস্ট্রির জিয িস্তুত র্থাকা অ্প্রত গুরুত্বপণূ ে। প্রিক্ষার্থী প্রিধ োপ্ররত আরস্ট্রম্ভর 

সমস্ট্রয়র পর ক্ষেপ্রণকস্ট্রক্ষ ক্ষপৌৌঁছাস্ট্রল ক্ষস উপপ্রস্থপ্রতর ক্ষরকস্ট্রডে “প্রবলস্ট্রে উপপ্রস্থত” প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব প্রচপ্রহ্নত হ্স্ট্রব।  প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা 

প্রিক্ষার্থী এক ঘণ্টারও ক্ষবপ্রি সময় পস্ট্রর সু্কস্ট্রল ক্ষপৌৌঁছায়, তাহ্স্ট্রল ক্ষস অ্ধ েপ্রদবস্ট্রসর জিয অ্প্রত প্রবলস্ট্রে উপপ্রস্থত ( া 

অ্িুপপ্রস্থপ্রত প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব গণিা করা হ্য়) প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব প্রচপ্রহ্নত হ্স্ট্রব। ক্ষ  সকল প্রিক্ষার্থী ঘি ঘি ক্ষদপ্রর কস্ট্রর সু্কস্ট্রল আস্ট্রস 

তাস্ট্রদর মা-বাবাস্ট্রক কতেবযচুযপ্রতর কারস্ট্রণ হ্যামট্রাশমজকর শপিা-মািার োশয়ে অিযাজেি লিস্ট্রির জিয 

অ্প্রে ুি করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর [§ 135.004(5) মা-বাবার দাপ্রয়ত্ব]। 

ইপ্রলস্ট্রমোপ্রর সু্কস্ট্রলর ক্ষক্ষস্ট্রে প্রিপ্রদেি সমস্ট্রয়র আস্ট্রগ সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক প্রিস্ট্রয়  াওয়া প্রবষয়ক িন্দ্রক্রয়া 

প্রিক্ষার্থীরা সু্কস্ট্রল সারাপ্রদি উপপ্রস্থত র্থাকস্ট্রব বস্ট্রল িতযািা করা হ্য়, এবং ডািাস্ট্ররর সাস্ট্রর্থ সাক্ষাৎ বা জরুপ্রর অ্বস্থা 

বযতীত তাস্ট্রদরস্ট্রক সু্কল ক্ষিষ হ্ওয়ার আস্ট্রগ সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক প্রিস্ট্রয়  াওয়া  াস্ট্রব িা। ক্ষ  সকল প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ঘি ঘি প্রিপ্রদেি 

সমস্ট্রয়র আস্ট্রগ সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক প্রিস্ট্রয়  াওয়া হ্য় তাস্ট্রদর মা-বাবাস্ট্রক কতেবযচুযপ্রতর কারস্ট্রণ হ্যামট্রাশমজকর শপিা-মািার 

োশয়ে অিযাজেি লিস্ট্রির জিয অ্প্রে ুি করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর [§ 135.004(5) মা-বাবার দাপ্রয়ত্ব]। 

শমর্ল সু্কজলর উপশস্থ্শি প্রজিয়া 

মা-বাবা য জকাজন্া অন্পুশস্থ্শির শেন্ বা িার আজগর শেন্ সকাল ৮ টা ৩০ প্রমপ্রিস্ট্রটর মস্ট্রধয সু্কলস্ট্রক অ্বগত 

করস্ট্রব এবং ৭২ ঘণ্টার মস্ট্রধয অ্িুপপ্রস্থপ্রতর কারস্ট্রণর সতযতা প্রিন্দ্রিত করস্ট্রব। 

প্রমডল সু্কস্ট্রলর ক্ষক্ষস্ট্রে ক্ষদপ্রর কস্ট্রর সু্কস্ট্রল আসা প্রবষয়ক িন্দ্রক্রয়া 

প্রিক্ষার্থীরা অ্বিযই ঘণ্টা বাজার আস্ট্রগই ক্ষেপ্রণকস্ট্রক্ষ র্থাকস্ট্রব। প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ক্লাস্ট্রস ক্ষদপ্ররস্ট্রত আসা গণয হ্স্ট্রব। ক্ষ  

সকল প্রিক্ষার্থী ক্ষকাস্ট্রিা দ্ববধ কারণ বযতীত ক্ষদপ্ররস্ট্রত ক্লাস্ট্রস আসস্ট্রব তারা প্রবলস্ট্রে উপপ্রস্থত প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব প্রচপ্রহ্নত হ্স্ট্রব। দ্ববধ 

কারণ িমাস্ট্রণর পদ্ধপ্রতগুস্ট্রলার মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রছ: 

• োফ সদস্ট্রসযর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক পাস। 

• ডািাস্ট্ররর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক প্রলপ্রখত প্রববপৃ্রত। 

• আদলত বা অ্িয ক্ষকাস্ট্রিা বাধযতামূলক কাস্ট্রজ উপপ্রস্থপ্রতর কপ্রপ। 

• ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থী ১০ প্রমপ্রিস্ট্রটর ক্ষচস্ট্রয় ক্ষবপ্রি ক্ষদপ্ররস্ট্রত ক্ষপৌৌঁছাস্ট্রল ক্ষস অ্প্রত প্রবলস্ট্রে উপপ্রস্থত প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব প্রচপ্রহ্নত হ্স্ট্রব 

 া অ্িুপপ্রস্থপ্রত প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব গণিা করা হ্স্ট্রব। 

• ক্ষ সব প্রিক্ষার্থী ঘি ঘি ক্ষদপ্রর কস্ট্রর আস্ট্রস তাস্ট্রদর জিয সু্কস্ট্রলর িান্দ্রস্তমূলক িন্দ্রক্রয়া অ্িু ায়ী 

সংস্ট্রিাধিমূলক পদস্ট্রক্ষপ ক্ষিওয়া হ্স্ট্রব। 

• ৩ টট অ্প্রত প্রবলস্ট্রে উপপ্রস্থপ্রত সমাি ১ টট অ্িুপপ্রস্থপ্রত। 

 

https://codelibrary.amlegal.com/codes/hamtramck/latest/hamtramck_mi/0-0-0-19927
https://codelibrary.amlegal.com/codes/hamtramck/latest/hamtramck_mi/0-0-0-19927
https://codelibrary.amlegal.com/codes/hamtramck/latest/hamtramck_mi/0-0-0-19927
https://codelibrary.amlegal.com/codes/hamtramck/latest/hamtramck_mi/0-0-0-19927


হ্াই সু্কজলর উপশস্থ্শি প্রজিয়া 

প্রিক্ষার্থীরা িপ্রতপ্রদি িপ্রত ক্লাস্ট্রস টঠক সমস্ট্রয় ক্ষপৌৌঁছাস্ট্রব বস্ট্রল িতযািা করা হ্য়। প্রিক্ষার্থীরা অ্সুস্থতা, কস্ট্রলজ 

প্রেন্দ্রজট, ও জরুপ্রর পপ্ররপ্রস্থপ্রতর মস্ট্রতা কদাপ্রচৎ কারস্ট্রণ সু্কস্ট্রল অ্িুপপ্রস্থত র্থাকস্ট্রত পাস্ট্রর - এ প্রবষয়টট আমস্ট্রল প্রিস্ট্রয়, 

প্রিম্নপ্রলপ্রখত িীপ্রত িবতেি করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ: 

1. হ্যামট্রাপ্রমক হ্াই সু্কল 

• মা-বাবা/অ্প্রেোবক ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা অন্পুশস্থ্শির শেন্ বা িার আজগর শেন্ সু্কলস্ট্রক অ্বগত করস্ট্রব, 

এবং ৭২ ঘণ্টার মস্ট্রধয অ্িুপপ্রস্থপ্রতর কারস্ট্রণর সতযতা প্রিন্দ্রিত করস্ট্রব। 

• ক্ষ সকল প্রিক্ষার্থী ক্ষকাস্ট্রিা ক্লাস্ট্রসর ক্ষতস্ট্ররাটট (১৩) প্রপপ্ররয়ড প্রমস করস্ট্রব তারা ক্ষসই ক্ষসপ্রমোস্ট্রর ওই 

ক্লাস্ট্রসর জিয ক্ষক্রপ্রডট হ্ারাস্ট্রব। মঞ্জুরকৃি ও অমঞ্জুরকৃি উভয় অন্ুপশস্থ্শি সব মজমাজটর 

মজিয গণন্া করা হ্জব। 

• প্রিক্ষার্থীর দাপ্রয়ত্ব হ্স্ট্রলা তার অ্িুপপ্রস্থপ্রতর প্রহ্স্ট্রসব রাখা এবং ক্ষকাস্ট্রিা ক্লাস  াস্ট্রত ক্ষতস্ট্ররা (১৩) বা 

তার ক্ষবপ্রি বার প্রমস িা হ্য় ক্ষসটট প্রিন্দ্রিত করা। 

•  প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থী একটট ক্লাস্ট্রস ক্ষতস্ট্ররা (১৩) বার অ্িুপপ্রস্থত র্থাস্ট্রক, তাহ্স্ট্রল তাস্ট্রক প্রলপ্রখতোস্ট্রব 

জািাস্ট্রিা হ্স্ট্রব ক্ষ  ক্ষস ওই ক্লাস্ট্রসর জিয ক্ষক্রপ্রডট হ্াপ্ররস্ট্রয়স্ট্রছ। 

• ৩ টট অ্প্রত প্রবলস্ট্রে উপপ্রস্থপ্রত সমাি ১ টট অ্িুপপ্রস্থপ্রত। 

2. হ্রাইজি হ্াই সু্কল 

• ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা অ্িুপপ্রস্থপ্রতর প্রদি বা তার আস্ট্রগর প্রদি সু্কলজক অবগি করজি হ্জব। 

• ক্ষ সকল প্রিক্ষার্থী এক ক্ষকায়াটোস্ট্রর ক্ষকাস্ট্রিা ক্লাস্ট্রসর পােঁচটট (৫) প্রপপ্ররয়ড প্রমস করস্ট্রব তারা ক্ষসই 

ক্ষকায়াটোস্ট্রর ওই ক্লাস্ট্রসর জিয ক্ষক্রপ্রডট হ্ারাস্ট্রব। মঞ্জুরকৃি ও অমঞ্জুরকৃি উভয় 

অন্পুশস্থ্শি সব মজমাজটর মজিয গণন্া করা হ্জব। 

• প্রিক্ষার্থীর দাপ্রয়ত্ব হ্স্ট্রলা তার অ্িুপপ্রস্থপ্রতর প্রহ্স্ট্রসব রাখা এবং ক্ষকাস্ট্রিা ক্লাস  াস্ট্রত পােঁচ (৫) বা তার 

ক্ষবপ্রি বার প্রমস িা হ্য় ক্ষসটট প্রিন্দ্রিত করা। 

3. ক্ষ সকল প্রিক্ষার্থী পােঁচ (৫) প্রমপ্রিস্ট্রটর ক্ষচস্ট্রয় ক্ষবপ্রি ক্ষদপ্ররস্ট্রত ক্ষপৌৌঁছাস্ট্রব তারা অ্প্রত প্রবলস্ট্রে উপপ্রস্থত প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব 

প্রচপ্রহ্নত হ্স্ট্রব। 

4. ৩ টট অ্প্রত প্রবলস্ট্রে উপপ্রস্থপ্রত সমাি ১ টট অ্িুপপ্রস্থপ্রত। 

5. বাধযতামূলক উপপ্রস্থপ্রতর বয়স্ট্রসর ক্ষবপ্রি বয়সী প্রিক্ষার্থীরা  ারা একটট ক্ষসপ্রমোস্ট্রর প্রিধ োপ্ররত সু্কল প্রদস্ট্রির 

১৫%-এর ক্ষবপ্রি অ্িুপপ্রস্থত র্থাস্ট্রক তাস্ট্রদর HHS ক্ষর্থস্ট্রক িপ করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। একবার িপ হ্স্ট্রল, 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রফস্ট্রর আসার জিয পুিরায় আস্ট্রবদি করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

ক্ষক্রপ্রডট ও আপ্রপল 

1. ক্ষক্রপ্রডট হ্ারাস্ট্রিার পরও, প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্লাস্ট্রস উপপ্রস্থত র্থাকস্ট্রত হ্স্ট্রব,  র্থা র্থ আচরণ করস্ট্রত হ্স্ট্রব এবং সব 

অ্যাসাইিস্ট্রমে সম্পন্ন করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

2. প্রিক্ষার্থীরা িোপ্রবত ক্ষসপ্রমোস্ট্ররর ক্ষিস্ট্রষ তাস্ট্রদর হ্ারাস্ট্রিা ক্ষক্রপ্রডস্ট্রটর জিয আপ্রপল করার সুস্ট্র াগ পাস্ট্রব। 

অ্যাডপ্রমপ্রিস্ট্রেটর ও ফযাকাপ্রিস্ট্রক প্রিস্ট্রয় গটঠত একটট উপপ্রস্থপ্রত কপ্রমটট প্রলপ্রখত আপ্রপল প োস্ট্রলাচিা 

করস্ট্রবি, এবং প্রিম্নপ্রলপ্রখত মািদস্ট্রণ্ডর প্রেপ্রিস্ট্রত প্রিক্ষার্থীর ক্ষক্রপ্রডট পুিরুদ্ধাস্ট্ররর প্রবষয়টট শবজবচন্া 

করস্ট্রবি: 

 



a. ১৩ টট অ্িুপপ্রস্থপ্রত হ্ওয়ার পস্ট্ররর উপপ্রস্থপ্রত (হ্যামট্রাপ্রমক হ্াই সু্কল) 

b. ৫ টট অ্িুপপ্রস্থপ্রতস্ট্রত ক্ষপৌৌঁছাস্ট্রিার পস্ট্ররর উপপ্রস্থপ্রত (হ্রাইজি হ্াই সু্কল) 

c. ক্লাস্ট্রস উৎসাহ্ ও মস্ট্রিাস্ট্র াগ 

d. চূোন্ত পরীক্ষাগুস্ট্রলার পারফরমযাে 

e. ক্লাস্ট্রস একাস্ট্রডপ্রমক পারফরমযাে 

f. িাগপ্ররকত্ব ও আচরণ 

3. ক্ষসপ্রমোর পরীক্ষার ির্থম প্রদি ক্ষর্থস্ট্রক সব েস্ট্রিষ চূোন্ত ক্ষসপ্রমোর পরীক্ষার পর পােঁচ কা েপ্রদবস প েন্ত 

আপ্রপল গহৃ্ীত হ্স্ট্রব। এই সমস্ট্রয়র পর আর ক্ষকাস্ট্রিা আপ্রপল গহৃ্ীত হ্স্ট্রব িা। 

4.  প্রদ উপপ্রস্থপ্রত কপ্রমটট ক্ষক্রপ্রডট প্রফপ্ররস্ট্রয় ক্ষদি, তাহ্স্ট্রল প্রিক্ষার্থী ক্লাস্ট্রস তার একাস্ট্রডপ্রমক পারফরমযাস্ট্রের 

মাধযস্ট্রম অ্ন্দ্রজেত ক্ষগ্রড লাে করস্ট্রব। 

বশি মি অন্ুপশস্থ্শি 

ক্ষ সকল মা-বাবা/অ্প্রেোবক সন্তািস্ট্রক বপ্রধ েত সময়কাস্ট্রলর জিয সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক প্রিস্ট্রয় ক্ষ স্ট্রত চাি, তাস্ট্রদর অ্বিযই 

একটট বশি মি অন্পুশস্থ্শির শবজ্ঞশপ্ত ফরম পূরণ কস্ট্রর মূল অ্প্রফস্ট্রস জমা প্রদস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

প্রডপ্রেস্ট্রে প্রফস্ট্রর আসার পর, হ্যামট্রাপ্রমস্ট্রক বসবাস পুিঃপ্রিন্দ্রিত করস্ট্রত এবং সন্তািস্ট্রক পুিঃতাপ্রলকােুি করস্ট্রত 

মা-বাবাস্ট্রক অ্বিযই ক্ষরপ্রসস্ট্রডন্দ্রে অ্প্রফস্ট্রস ক্ষ াগাস্ট্র াগ করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

সু্কল চলাকালীি অ্বস্থায়,  প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থী পর পর দি (১০) প্রদি বা তার ক্ষবপ্রি সময় প েন্ত অ্িুপপ্রস্থত র্থাস্ট্রক, 

তাহ্স্ট্রল সু্কস্ট্রলর চলমাি েপ্রতে তাপ্রলকা ক্ষর্থস্ট্রক ক্ষসই প্রিক্ষার্থীর িাম কাটা  াস্ট্রব। সু্কস্ট্রলর ক্ষসস্ট্রক্রটাপ্রর/উপপ্রস্থপ্রত ক্লাকে 

প্রিক্ষার্থীর মা-বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক প্রলপ্রখত প্রবজ্ঞপ্রির মাধযস্ট্রম জািাস্ট্রবি ক্ষ  সু্কস্ট্রলর চলমাি েপ্রতে তাপ্রলকা ক্ষর্থস্ট্রক 

প্রিক্ষার্থীর িাম বাদ ক্ষদওয়া হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। 

জরুশর শরশলজ 

ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক জরুপ্রর পপ্ররপ্রস্থপ্রতস্ট্রত সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক কাস্ট্রোপ্রড র্থাকা মা/বাবা/অ্প্রেোবক, আইিী কতৃেপক্ষ, বা 

অ্িয ক্ষকাস্ট্রিা বযন্দ্রির ক্ষহ্ফাজস্ট্রত ক্ষদওয়ার জিয মা/বাবা/অ্প্রেোবক কতৃেক  র্থা র্থোস্ট্রব অ্িুস্ট্রমাপ্রদত অ্িয 

ক্ষকাস্ট্রিা বযন্দ্রির কাস্ট্রছ ক্ষছস্ট্রে ক্ষদওয়া ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর। এই তর্থযটট অ্বিযই অ্প্রফস্ট্রস ফাইল করা জরুপ্রর কাস্ট্রডে র্থাকস্ট্রত 

হ্স্ট্রব। ক্ষফাি িের পপ্ররবতেি হ্স্ট্রল এই কাডে অ্বিযই আপস্ট্রডট করা আবিযক। 

শিক্ষার্থী শর্জটন্িন্ 

সাধারণত, প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর িঙৃ্খলাজপ্রিত কারস্ট্রণ প্রিয়প্রমত সু্কল সমস্ট্রয়র বাইস্ট্রর র্থাকার িস্ট্রয়াজি হ্য় িা,  প্রদ িা 

মা/বাবা/অ্প্রেোবক প্রডস্ট্রটিিস্ট্রির জিয পূস্ট্রব ে ক্ষমৌপ্রখক এবং/অ্র্থবা প্রলপ্রখত প্রবজ্ঞপ্রি িা পাি। 

িমীয় শন্জেমিন্া ও পালজন্র জন্য ছাজের সময় 

প্রিক্ষার্থীর মা/বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর স্বাক্ষপ্ররত অ্িুস্ট্ররাস্ট্রধর প্রেপ্রিস্ট্রত, ক্ষবাডে সু্কস্ট্রল প্রিক্ষার্থীর অ্বযাহ্ত উপপ্রস্থপ্রতর 

বযপ্রতক্রস্ট্রমর অ্িুমপ্রত ক্ষদস্ট্রব: 

• সু্কল েবস্ট্রির বাইস্ট্রর ধমীয় প্রিক্ষার জিয িপ্রত সিাস্ট্রহ্ দইু (২) ক্লাস ঘোর ক্ষবপ্রি িয়; 

• কিফাস্ট্রম েিি ক্লাস্ট্রস উপপ্রস্থপ্রতর জিয প্রিশুর বয়স বাস্ট্ররা (১২) এবং ক্ষচৌে (১৪)-এর মস্ট্রধয এবং প্রিস্ট্রদেিিার 

সময়কাল ক্ষকাস্ট্রিা বছস্ট্ররর মস্ট্রধয পােঁচ (৫) মাস্ট্রসর ক্ষবপ্রি হ্স্ট্রব িা। এই প্রববপৃ্রতর বপ্রধ েত বযপ্রতক্রম অ্ধযক্ষ 

কতৃেক করা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর। 

একজি প্রিক্ষার্থীস্ট্রক অ্বিযই সটঠকোস্ট্রব প্রিবপ্রন্ধত হ্স্ট্রত হ্স্ট্রব এবং এই ধরস্ট্রির প্রিবন্ধস্ট্রির একটট কপ্রপ অ্বিযই 

সু্কস্ট্রলর অ্ধযস্ট্রক্ষর কাস্ট্রছ দাপ্রখল করস্ট্রত হ্স্ট্রব। ধমীয় প্রিস্ট্রদেিিা বা প্রিক্ষার জিয ছাোর সময় ক্ষেট প্রিক্ষা ক্ষবাস্ট্রডের 



প্রবপ্রধমালার সাস্ট্রর্থ সামঞ্জসয ক্ষরস্ট্রখ সপুারইস্ট্রেস্ট্রেে কতৃেক বযবস্থা করা হ্স্ট্রব। প্রতপ্রি এই ধরস্ট্রির ছাোর সমস্ট্রয় 

পাবপ্রলক সু্কস্ট্রল প্রিক্ষামূলক কম েসূপ্রচর  র্থা র্থ ধারাবাপ্রহ্কতা প্রিন্দ্রিত করস্ট্রবি। 

ধমীয় কারস্ট্রণ অ্িুমপ্রতিাি প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর সমতুলয একাস্ট্রডপ্রমক ক্ষক্রপ্রডস্ট্রটর জিয বাপ্রের কাজ এবং পরীক্ষাসহ্ 

সকল বাদ  াওয়া কাজ সম্পন্ন করার সুস্ট্র াগ ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব। 

কাজজর ঘাটশি পূরণ 

 প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীর অ্িুপপ্রস্থপ্রত মওকুফ করা হ্য় বা  প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক সাসস্ট্রপে করা হ্য় 

তাহ্স্ট্রল তাস্ট্রদর সমতুলয একাস্ট্রডপ্রমক ক্ষক্রপ্রডস্ট্রটর জিয ক্ষহ্ামওয়াকে এবং মূলযায়িসহ্ সকল বাদ  াওয়া কাজ 

সম্পন্ন করার অ্িুমপ্রত ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব। 

একটট মঞ্জরুকৃত অ্িুপপ্রস্থপ্রত প্রিক্ষার্থীস্ট্রক সকল সম্ভাবয কাজ সম্পন্ন করস্ট্রত ক্ষদয়। বাদ  াওয়া অ্যাসাইিস্ট্রমে 

গ্রহ্ণ করার দাপ্রয়ত্ব প্রিক্ষার্থীর। এটট সম্ভাবয ক্ষ  প্রিপ্রদেি ধরস্ট্রির সু্কস্ট্রলর কাজ ক্ষ মি লযাব বা দক্ষতা-অ্িুিীলি 

ক্ষসিি পুিরায় করা  ায় িা এবং ফলস্বরূপ, একজি প্রিক্ষার্থীর ক্ষগ্রস্ট্রড ক্ষিপ্রতবাচক িোব পেস্ট্রত পাস্ট্রর। 

ক্লাস বা সু্কল প্রদস্ট্রির ক্ষ  ক্ষকাস্ট্রিা অ্ংি বাদ ক্ষদওয়া অ্মঞ্জরুকৃত অ্িুপপ্রস্থপ্রত প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব প্রবস্ট্রবচিা করা হ্য় এবং 

ক্লাস্ট্রসর কাস্ট্রজর ক্ষকাস্ট্রিা ঘাটপ্রত পূরস্ট্রণর অ্িুমপ্রত ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব িা। িান্দ্রস্তমূলক বযবস্থা ক্ষিওয়া হ্স্ট্রব। 

যগ্রশর্ং 

হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কস্ট্রলর একটট মািসম্মত ক্ষগ্রপ্রডং পদ্ধপ্রতর পািাপাপ্রি, অ্প্রতপ্ররি িতীক রস্ট্রয়স্ট্রছ  া কাস্ট্রজর 

অ্গ্রগপ্রত বা অ্সমাি কাজস্ট্রক প্রিস্ট্রদেি কস্ট্রর। ক্ষগ্রস্ট্রডর উস্ট্রেিয হ্স্ট্রলা প্রিক্ষার্থী কতটুকু সীমা প েন্ত িস্ট্রয়াজিীয় 

প্রিক্ষা অ্জেি কস্ট্ররস্ট্রছ তা প্রিস্ট্রদেি করা। সাধারণত, প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ক্ষটস্ট্রের ফলাফল, বাপ্রের কাজ, ও ক্ষেপ্রণকস্ট্রক্ষ 

অ্ংিগ্রহ্স্ট্রণর প্রেপ্রিস্ট্রত তাস্ট্রদর ক্ষগ্রড প্রিধ োপ্ররত হ্য়। িস্ট্রতযক প্রিক্ষক ক্ষগ্রড প্রিধ োরস্ট্রণর ক্ষক্ষস্ট্রে এই প্রবষয়গুস্ট্রলার উপর 

প্রেন্ন প্রেন্নোস্ট্রব ক্ষজার প্রদস্ট্রত পাস্ট্ররি এবং প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ক্ষকাস ে ওয়াস্ট্রকের শুরুস্ট্রতই এ বযাপাস্ট্রর জািাস্ট্রবি।  প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা 

প্রিক্ষার্থী তার ক্ষগ্রড প্রকোস্ট্রব প্রিধ োপ্ররত হ্স্ট্রব ক্ষস বযাপাস্ট্রর প্রিন্দ্রিত িা হ্য়, তাহ্স্ট্রল ক্ষস তার প্রিক্ষকস্ট্রক ন্দ্রজস্ট্রজ্ঞস 

করস্ট্রব। 

একাস্ট্রডপ্রমক (৩য় – ১২তম):  

৯০ ক্ষর্থস্ট্রক ১০০ = A = অ্সাধারণ অ্জেি 

৮০ ক্ষর্থস্ট্রক ৮৯ = B = োস্ট্রলা অ্জেি 

৭০ ক্ষর্থস্ট্রক ৭৯ = C = সস্ট্রন্তাষজিক অ্জেি 

৬০ ক্ষর্থস্ট্রক ৬৯ = D = িূযিতম-গ্রহ্ণস্ট্র াগয অ্জেি 

িাগপ্ররকত্ব (১ম – ১২তম): 

১= চমৎকার 

২= গস্ট্রের ক্ষচস্ট্রয় ক্ষবপ্রি 

৩= গে 

৪= গস্ট্রের ক্ষচস্ট্রয় কম 

৫= খুবই কম 

প্রজমািন্ 

ইপ্রলস্ট্রমোপ্রর/প্রমডল সু্কস্ট্রল পরবতী ক্ষগ্রস্ট্রড (বা ক্ষলস্ট্রেস্ট্রল) িস্ট্রমািি প্রিম্নপ্রলপ্রখত মািদস্ট্রণ্ডর প্রেপ্রিস্ট্রত করা হ্স্ট্রয় র্থাস্ট্রক: 

• অ্জেস্ট্রির বতেমাি ক্ষলস্ট্রেল 

• পরবতী ক্ষলস্ট্রেস্ট্রল সফল হ্ওয়ার সম্ভাবিা 

• মািপ্রসক, িারীপ্ররক, এবং/অ্র্থবা সামান্দ্রজক পপ্ররপক্কতা 



হ্াই সু্কস্ট্রল স্নাতস্ট্রকর প্রদস্ট্রক অ্গ্রগপ্রতর প্রেপ্রিস্ট্রত প্রিক্ষার্থীস্ট্রক পরবতী ক্ষগ্রড ক্ষলস্ট্রেস্ট্রল িস্ট্রমািি ক্ষদওয়া হ্য় এবং 

িস্ট্রয়াজিীয় ক্ষকাস ে-ওয়াকে সম্পন্ন করা, িস্ট্রয়াজিীয় ক্ষক্রপ্রডট অ্জেি করা এবং ক্ষেস্ট্রটর বাধযতামূলক ক্ষটস্ট্রে পাি 

করার মাধযস্ট্রম প্রিক্ষার্থীর প্রডস্ট্রলামা লাস্ট্রের প্রবষস্ট্রয় প্রসদ্ধান্ত ক্ষিওয়া হ্য়। িস্ট্রয়াজিীয় আবিযকীয়তাগুস্ট্রলা পরূণ হ্স্ট্রল 

বা প্রিক্ষার্থী স্বকীয় প্রিক্ষা পপ্ররকল্পিা (IEP) বা বযন্দ্রিগত পাঠযক্রস্ট্রমর লক্ষয ও উস্ট্রেিযগুস্ট্রলা পূরণ করস্ট্রলই তাস্ট্রক 

উিীণ ে করা হ্য়। সকল আবিযকীয়তা পরূণ হ্স্ট্রচ্ছ এটা প্রিন্দ্রিত করস্ট্রত প্রিক্ষার্থীর কাউন্দ্রেলর ও প্রিক্ষকস্ট্রদর সাস্ট্রর্থ 

ক্ষ াগাস্ট্র াগ রাখা প্রিক্ষার্থীরই দাপ্রয়ত্ব। ক্ষক্রপ্রডট ও ক্ষকাস্ট্রস ের আবিযকীয়তা সংক্রান্ত তর্থয গাইস্ট্রডে অ্প্রফস্ট্রস উপলেয 

রস্ট্রয়স্ট্রছ এবং একজি কাউন্দ্রেলর সািস্ট্রন্দ ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা িস্ট্রের উির প্রদস্ট্রবি। 

৩য় যগ্রর্ শরজটন্িন্ 

প্রমপ্রিগাি প্ররড বাই র্থাডে ক্ষগ্রড আইন্ আবিযক কস্ট্রর ক্ষ  তৃতীয় ক্ষগ্রস্ট্রডর ক্ষ  প্রিক্ষার্থী M-STEP-এর তৃতীয় ক্ষগ্রস্ট্রড 

উপ ুি ক্ষস্কার কস্ট্রর িা তাস্ট্রক প্ররস্ট্রটিিি করা হ্স্ট্রব। ক্ষসই লস্ট্রক্ষয, তৃতীয়-ক্ষগ্রড ক্ষেট সমটিগত মূলযায়স্ট্রি সাফলয 

প্রিন্দ্রিত করস্ট্রত সু্কল পোর জেতা রস্ট্রয়স্ট্রছ এমি সকল প্রকোরগাস্ট্রটেি-৩ প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর সিাি করস্ট্রব এবং তাস্ট্রদর 

সহ্ায়তা করস্ট্রব। পোয় জেতা রস্ট্রয়স্ট্রছ এমি প্রকোরগাস্ট্রটেি-৩ প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয স্বকীয় পঠি উন্নয়ি পপ্ররকল্পিা 

(IRIPs) পপ্ররচালিা করস্ট্রত প্রডপ্রেস্ট্রের একটট ওস্ট্রয়ব-প্রেপ্রিক প্রসস্ট্রেম রস্ট্রয়স্ট্রছ। 

 প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা ৩য় ক্ষগ্রড প্রিক্ষার্থী ৩য়-ক্ষগ্রড পঠি ক্ষলস্ট্রেস্ট্রলর এক বা তাস্ট্ররা ক্ষবপ্রি ক্ষগ্রড ক্ষলস্ট্রেস্ট্রলর কম ক্ষস্কার কস্ট্রর, 

তাহ্স্ট্রল একটট প্রবজ্ঞপ্রি দ্বতপ্রর করা হ্স্ট্রব এবং সু্কল প্রিক্ষার্থীর মা-বাবাস্ট্রক অ্বগত করস্ট্রব ক্ষ  প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ৩য় ক্ষগ্রস্ট্রডই 

রাখা হ্স্ট্রব। প্রবজ্ঞপ্রিটট মা/বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক ক্ষ ৌন্দ্রিক কারস্ট্রণ মওকুস্ট্রফর জিয অ্িুস্ট্ররাধ করার অ্প্রধকার এবং 

প্ররস্ট্রটিিি/মওকুস্ট্রফর বযাপাস্ট্রর আস্ট্রলাচিা করস্ট্রত সু্কল িিাসস্ট্রির সাস্ট্রর্থ প্রমটটংস্ট্রয়র অ্িুস্ট্ররাধ করার অ্প্রধকার 

সম্পস্ট্রকে জািাস্ট্রব। 

মা/বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর দাপ্রয়ত্ব হ্স্ট্রলা প্রবজ্ঞপ্রি পাওয়ার ৩০ প্রদস্ট্রির মস্ট্রধয ক্ষ ৌন্দ্রিক কারস্ট্রণ মওকুস্ট্রফর জিয 

অ্িুস্ট্ররাধ করা।  প্রদ মা/বাবা/অ্প্রেোবক ক্ষ ৌন্দ্রিক কারস্ট্রণ মওকুস্ট্রফর জিয অ্িুস্ট্ররাধ িা কস্ট্ররি, তাহ্স্ট্রল সু্কল 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক অ্বিযই একটট পঠি মধযস্থতা কম েসূপ্রচস্ট্রত অ্ংি ক্ষিওয়ার সুস্ট্র াগ প্রদস্ট্রব এবং ক্ষসই সু্কল বষ ে চলাকাস্ট্রল 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষগ্রড ৪-এ রাখার আস্ট্রগ িস্তাপ্রবত অ্বস্থাস্ট্রির প্রবষস্ট্রয় মা/বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক অ্বগত করস্ট্রব। 

ক্ষ ৌন্দ্রিক কারস্ট্রণর মওকুস্ট্রফর প্রেপ্রি। সু্কল ক্ষ ৌন্দ্রিক কারস্ট্রণ মওকুস্ট্রফর জিয অ্িুস্ট্ররাধকারী মা/বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর 

সাস্ট্রর্থ সাক্ষাৎ করস্ট্রব। প্রিম্নপ্রলপ্রখতগুস্ট্রলা হ্স্ট্রলা ক্ষ ৌন্দ্রিক কারস্ট্রণ মওকুস্ট্রফর প্রেপ্রি: 

• প্রিক্ষার্থীর IEP (স্বকীয় প্রিক্ষা পপ্ররকল্পিা) বা ৫০৪ পপ্ররকল্পিা আস্ট্রছ 

• প্রিক্ষার্থীর ইংস্ট্ররন্দ্রজ োষায় দক্ষতা সীপ্রমত এবং ক্ষসই সাস্ট্রর্থ ক্ষস একটট ইংপ্রলি লযাংগুস্ট্রয়জ ক্ষডস্ট্রেলপস্ট্রমে 

(ELD) ক্ষিাগ্রাস্ট্রমর আওতায় ৩ বছস্ট্ররর কম সময় ধস্ট্রর প্রিস্ট্রখস্ট্রছ। 

• প্রিক্ষার্থী ২ বা তার ক্ষবপ্রি বছর  াবৎ প্রিপ্রবে পঠি মধযস্থতা গ্রহ্ণ কস্ট্ররস্ট্রছ এবং পূস্ট্রব ে তাস্ট্রক আস্ট্ররা প্রিস্ট্রচর 

ক্ষগ্রস্ট্রড রাখা হ্স্ট্রয়প্রছল। 

• প্রিক্ষার্থী ২ বছস্ট্রররও কম সময় ধস্ট্রর প্রডপ্রেস্ট্রে ধারাবাপ্রহ্কোস্ট্রব তাপ্রলকােুি রস্ট্রয়স্ট্রছ এবং িমাণ রস্ট্রয়স্ট্রছ ক্ষ  

এই প্রিক্ষার্থী পূস্ট্রব ের সু্কস্ট্রল  র্থা র্থ স্বকীয় পঠি উন্নয়ি পপ্ররকল্পিা (IRIP) পায়প্রি 

• প্রিক্ষার্থীর মা/বাবা/অ্প্রেোবক ৩০ প্রদস্ট্রির মস্ট্রধয মওকুস্ট্রফর জিয অ্িুস্ট্ররাধ কস্ট্ররস্ট্রছ এবং অ্ধযক্ষ প্রসদ্ধাস্ট্রন্ত 

ক্ষপৌস্ট্রছস্ট্রছি ক্ষ  প্রিক্ষার্থীর জিয মওকুফই সবস্ট্রচস্ট্রয় কা েকরী। 

সুপারইস্ট্রেস্ট্রেস্ট্রের প্রসদ্ধান্ত। সুপারইস্ট্রেস্ট্রেে প্রিক্ষার্থীর ৩য় ক্ষগ্রড প্রিক্ষক/অ্ধযস্ট্রক্ষর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক ক্ষ ৌন্দ্রিক কারস্ট্রণ 

মওকুস্ট্রফর জিয সুপাপ্ররি পাওয়ার পর মওকুফ মঞ্জরু করা হ্স্ট্রব প্রকিা ক্ষসটট প্রবস্ট্রবচিা করার অ্প্রধকার সংরক্ষণ 

কস্ট্ররি। সুপারইস্ট্রেস্ট্রেস্ট্রের প্রসদ্ধান্তই চূোন্ত এবং ক্ষসটট সু্কস্ট্রলর ির্থম প্রদস্ট্রির আস্ট্রগ কমপস্ট্রক্ষ ৩০ প্রদস্ট্রির মস্ট্রধয 

মা/বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক প্রলপ্রখত বাতোর মাধযস্ট্রম জািাস্ট্রিা হ্স্ট্রব। 

 

 

https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/gsrp/parents/grade_3_reading_facts_families_final_tj.pdf?rev=b8e0f097288f48ff8aff62734d5a7df4%23:~:text=In%202016,%20the%20Michigan%20Legislature,the%202019-2020%20school%20year.


IRIP হ্স্ট্রলা: 

a. একটট পঠি পপ্ররকল্পিা  া প্রিক্ষার্থীর পোর দক্ষতা উন্নত করার জিয িস্ট্রয়াজিীয় পোর প্ররস্ট্রসাস েগুস্ট্রলা 

বযাখযা কস্ট্রর। 

b. প্রিক্ষক, অ্ধযক্ষ, মা/বাবা/অ্প্রেোবক, এবং প্রিক্ষার্থীর পঠি উন্নয়ি িন্দ্রক্রয়ার অ্ংি হ্স্ট্রত সম্মত হ্স্ট্রয়স্ট্রছ 

এমি ক্ষ  কাস্ট্ররা দ্বারা দ্বতপ্রর হ্য়। 

c.  তপ্রদি প েন্ত প্রিক্ষার্থীর পোর জেতা ক্ষদখা  াস্ট্রব ততপ্রদি প েন্ত পপ্ররচাপ্রলত হ্য়। ঘ. প্রিক্ষার্থী পোর 

উন্নপ্রতর উপর আস্ট্রলাকপাত করস্ট্রত পুস্ট্ররা সু্কল বষ ে জসু্ট্রে হ্ালিাগাদ করা হ্য়। 

প্রিক্ষার্থীর পোর উন্নপ্রত  াচাই করস্ট্রত পুস্ট্ররা সু্কল বষ ে জসু্ট্রে কমপস্ট্রক্ষ প্রতি বার তাস্ট্রদর মূলযায়ি করা হ্য়। 

বাপ্রেস্ট্রত বস্ট্রস পোর পপ্ররকল্পিা: তৃতীয় ক্ষগ্রড প্ররপ্রডং আইি দ্বারা আবিযক এবং মা-বাবা/অ্প্রেোবকরা সু্কল বষ ে 

চলাকাস্ট্রল এবং গ্রীষ্মকালীি অ্বকাস্ট্রির সময় এটট িস্ট্রয়াগ করস্ট্রব। 

• সু্কস্ট্রলর বাইস্ট্রর প্রিয়প্রমত পঠি প্রিক্ষার্থীস্ট্রক তার পোর দক্ষতা ও পোর ক্ষস্কার বনৃ্দ্রদ্ধর লক্ষযস্ট্রক সামস্ট্রি ক্ষরস্ট্রখ 

পোর চচো করার জিয আস্ট্ররা সময় প্রদস্ট্রব। 

• বাবা-মা/অ্প্রেোবক, সন্তাস্ট্রির সু্কল এবং প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর মস্ট্রধয সহ্স্ট্র াপ্রগতার মাধযস্ট্রম তাস্ট্রক সহ্ায়তা করার 

জিয উন্নত করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ ক্ষ স্ট্রহ্তু এটট বাপ্রেস্ট্রত পোর উন্নপ্রতর জিয কাজ কস্ট্রর। 

• সু্কল ঘস্ট্রর বস্ট্রস পোর জিয প্ররস্ট্রসাস ে ও কাজ িদাি করস্ট্রব। 

স্নািক (শর্জলামা) 

সাধারণত, একজি প্রিক্ষার্থী চার (৪) বছস্ট্ররর মস্ট্রধয স্নাতস্ট্রকর আবিযকীয়তাগুস্ট্রলা পূরণ কস্ট্রর। প্রডস্ট্রলামা ও স্নাতক 

লাস্ট্রের উস্ট্রেস্ট্রিয, একজি প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষবপ্রসক ক্ষকাস ে ওয়াস্ট্রকের জিয সু্কস্ট্রলর আবিযকীয়তাগুস্ট্রলা পরূণ করস্ট্রত 

হ্স্ট্রব, এবং িূযিতম ক্ষক্রপ্রডস্ট্রটর সব েস্ট্রমাট িের অ্জেি করস্ট্রত হ্স্ট্রব। প্রবস্ট্রিষ প্রিক্ষায় তাপ্রলকােুি প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষেট 

কতৃেক আবিযক ক্ষটে ক্ষর্থস্ট্রক অ্বযাহ্প্রত ক্ষদওয়া হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। এরূপ অ্বযাহ্প্রত IEP টটম কতৃেক করা হ্য়। প্রিক্ষার্থীর 

এরপরও IEP কতৃেক বা বযন্দ্রিগত পাঠযক্রস্ট্রম প্রিস্ট্রদেপ্রিত আবিযক ক্ষক্রপ্রডট অ্জেি করার িস্ট্রয়াজি হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

সুপ্রিপ্রদেি ক্ষকাস ে আবিযকীয়তার মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রছ: 

স্নািজকর জন্য শর্পাটমজমজন্টর 

আবিযকীয়িা 

স্নািজকর জন্য যিশর্ট 

আবিযকীয়িা 

ইংস্ট্ররন্দ্রজ ৪ 

গপ্রণত ৪ 

প্রবজ্ঞাি ৩ 

ক্ষসািযাল োপ্রডজ ৩ 

স্বাস্থয .৫ 

িারীপ্ররক প্রিক্ষা .৫ 

প্রেজযুয়াল, পারফপ্রম েং ও অ্যালাইড আটে ১ 

প্রবস্ট্রের োষা ২ 

ইস্ট্রলকটটে ৪ 



সম্ভাবয যিশর্ট ২৫ 

স্নািজকর জন্য প্রজয়াজন্ীয় যিশর্ট ১৮ 
 

দ্রুি স্নািক 

দ্রুত স্নাতস্ট্রকর আস্ট্রবদি সু্কল প্রবপ্রধমালা অ্িু ায়ী হ্াই সু্কস্ট্রলর অ্ধযস্ট্রক্ষর কাস্ট্রছ জমা ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব।  প্রদ স্নাতস্ট্রকর 

জিয িস্ট্র াজয সকল িতে পূরণ হ্য় এবং প্রিক্ষার্থী স্নাতস্ট্রকর আবিযকীয়তাগুস্ট্রলা পুস্ট্ররাপুপ্রর সম্পন্ন কস্ট্রর র্থাস্ট্রক 

তাহ্স্ট্রল অ্ধযক্ষ এই অ্িুস্ট্ররাধ সাদস্ট্রর গ্রহ্ণ করস্ট্রবি। 

প্রিক্ষার্থী তার প্রিধ োপ্ররত ক্লাসসহ্ স্নাতক অ্িুষ্ঠাস্ট্রি অ্ংি প্রিস্ট্রত পাস্ট্রর। 

যপােজসজকন্ডাশর (দ্বৈি) ভশিম সুজ াগ 

 প্রদ ৯ম, ১০ম, ১১তম বা ১২তম ক্ষগ্রস্ট্রডর ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থী আইি দ্বারা এবং প্রডপ্রেে কতৃেক িপ্রতটষ্ঠত 

আবিযকীয়তাগুস্ট্রলা পরূণ কস্ট্রর র্থাস্ট্রক তাহ্স্ট্রল ক্ষস ক্ষপােস্ট্রসস্ট্রকোপ্রর (দ্বদ্বত) তাপ্রলকােুন্দ্রি ক্ষিাগ্রাস্ট্রম তাপ্রলকােুি 

হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। আগ্রহ্ী প্রিক্ষার্থীরা িস্ট্রয়াজিীয় তর্থয পাওয়ার জিয কাউস্ট্রেপ্রলং অ্প্রফস্ট্রস ক্ষ াগাস্ট্র াগ করস্ট্রব। 

অন্লাইন্/শমে শিখন্ 

প্রডপ্রেে উপ ুি প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর অ্িলাইি বা প্রমে প্রিখি ক্ষকাস্ট্রস ে অ্ংিগ্রহ্ণ করার সুস্ট্র াগ প্রদস্ট্রব। এই কম েসূপ্রচর 

উস্ট্রেিয হ্স্ট্রলা িচপ্রলত ও অ্িচপ্রলত ক্ষেপ্রণকক্ষ প্রবিযাস্ট্রস অ্িলাইি ও দরূবতী প্রিক্ষা ি ুন্দ্রি বযবহ্ার কস্ট্রর উপ ুি 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয প্রিস্ট্রদেিিা উপলেয করা। 

বাশের কাজ 

বাপ্রের কাজ অ্যাসাইিস্ট্রমে িতযাপ্রিত। প্রিক্ষার্থীর ক্ষগ্রস্ট্রড অ্প্রতপ্ররি অ্যাসাইিস্ট্রমেসহ্, সকল কাজ সম্পন্নকরণ 

িপ্রতফপ্রলত হ্স্ট্রব। বাপ্রের কাজ ক্ষেট কতৃেক বাধযতামূলক ক্ষটে ও স্নাতস্ট্রকর জিয প্রিক্ষার্থীর িস্তুপ্রতর আস্ট্ররকটট 

গুরুত্বপূণ ে অ্ংি। 

সাধারণত বাপ্রের কাজ িঙৃ্খলামূলক উস্ট্রেস্ট্রিয বযবহৃত হ্য় িা তস্ট্রব এটট প্রিক্ষার্থীর প্রিখিস্ট্রক সমদৃ্ধ কস্ট্রর।



অিযায় III: শিক্ষার্থীর শফ ও খাবাজরর খরচ 

এই অ্ধযাস্ট্রয় প্রিক্ষার্থীর প্রফ ও খাবাস্ট্ররর খরচ সংক্রান্ত িীপ্রতমালা, কা েিন্দ্রক্রয়া ও তর্থযাপ্রদ অ্ন্তেুেি হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। 

সু্কজলর মিযাহ্নজভাজ কম মসূশচ 

সু্কল জাতীয় সু্কল মধযাহ্নস্ট্রোজ কম েসূপ্রচস্ট্রত অ্ংিগ্রহ্ণ কস্ট্রর এবং প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ১.৭৫ - ২.৫০ ডলার প্রফস্ট্রত দপুুস্ট্ররর 

খাবার সরবরাহ্ কস্ট্রর। পরৃ্থক পরৃ্থক খাবাস্ট্ররর ক্ষমি ুউপলেয রস্ট্রয়স্ট্রছ। 

প্রিক্ষার্থীরা তাস্ট্রদর প্রিজ প্রিজ লাে প্রিস্ট্রয় এস্ট্রস সু্কস্ট্রল কযাস্ট্রফটাপ্ররয়াস্ট্রতও ক্ষখস্ট্রত পাস্ট্রর। অ্ধযক্ষ কতৃেক মঞ্জরুকৃত 

সুপ্রিপ্রদেি প্রলপ্রখত অ্িুমপ্রত বযতীত ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক লাে প্রপপ্ররয়ড চলাকাস্ট্রল সু্কল িািি ক্ষর্থস্ট্রক ক্ষবর হ্ওয়ার 

অ্িুমপ্রত ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব িা। 

সু্কল প্রফ-র জিয আজবেন্ এবং হ্রাসকৃত-মূস্ট্রলযর প্রমল কম েসূপ্রচ সকল প্রিক্ষার্থীর জিয উপলেয করা হ্য়। সু্কস্ট্রলর 

মূল অ্প্রফস্ট্রস ফরম উপলেয রস্ট্রয়স্ট্রছ। 

শফ, ফাইল ও সালাই 

HPS প্রিম্নপ্রলপ্রখত িি কাপ্ররকুলার কা েক্রম ও কম েসূপ্রচর জিয সুপ্রিপ্রদেি প্রফ চাজে কস্ট্রর। 

এরূপ প্রফ বা চাজে উপকরস্ট্রণর খরচ, পপ্ররবহ্ি/হ্যাস্ট্রেপ্রলং প্রফ, এবং সু্কস্ট্রলর সম্পপ্রি হ্ারাস্ট্রিা বা ক্ষপ্রতগ্রস্থ হ্ওয়ার 

জিয সংস্ট্র ান্দ্রজত খরচ দ্বারা প্রিধ োপ্ররত হ্য়। 

প্রডপ্রেে আবিযক ক্ষকাস ে কাপ্ররকুলাম সম্পন্ন করার জিয িস্ট্রয়াজিীয় সকল ক্ষবপ্রসক সালাই সরবরাহ্ করস্ট্রব। 

প্রিক্ষার্থী এবং/অ্র্থবা তাস্ট্রদর পপ্ররবার চাইস্ট্রল তাস্ট্রদর প্রিজস্ব সালাই ক্রয় করা ক্ষবস্ট্রছ প্রিস্ট্রত পাস্ট্ররি।  

আপ্রর্থ েক সমসযার মস্ট্রতা পপ্ররপ্রস্থপ্রতস্ট্রত প্রফ মওকুফ করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

সু্কস্ট্রলর সম্পপ্রি ও সরঞ্জাম বযবহ্ারকারী প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক সম্পপ্রি ও সরঞ্জাম অ্প্রতপ্ররি পপ্ররধাি ও 

অ্পবযবহ্াস্ট্ররর জিয জপ্ররমািা ক্ষিওয়া হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। প্রিক্ষার্থীরা ধার ক্ষিওয়া উপকরণ দ্রুত ক্ষফরত প্রদস্ট্রল প্রবলে 

জপ্ররমািা মওকুফ করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

জপ্ররমািা, প্রফ, বা চাজে পপ্ররস্ট্রিাস্ট্রধ বযর্থ ে হ্ওয়ার ফস্ট্রল ক্ষগ্রড বা ক্ষক্রপ্রডট স্থপ্রগত করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর।

https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/ohns/School-Nutrition-Programs/CEP/2---Household-Information-Report-with-annual-income-ranges-2022-2023.pdf?rev=8f2422aab7e94757b5bd10d8978ed1a7&hash=027ABB146EC4D90579C4516922AF036A


অধ্যায় VI: পশরবহ্ন্ ও পাশকমং 

এই অ্ধযাস্ট্রয় প্রিক্ষার্থী পপ্ররবহ্ি ও বাস্ট্রসর প্রিয়মাবলী সংক্রান্ত িীপ্রতমালা ও তর্থয অ্ন্তেুেি হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। এছাোও 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক িাপ্রমস্ট্রয় ক্ষদওয়া/তুস্ট্রল ক্ষিওয়া এবং প্রিক্ষার্থী পাপ্রকেংস্ট্রয়র সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত কা েিন্দ্রক্রয়া ও িতযািাগুস্ট্রলা 

অ্ন্তেুেি হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। 

বাস পশরবহ্ন্ 

প্রডপ্রেস্ট্রের ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীর জিয প্রবিামসূ্ট্রলয পপ্ররবহ্ি সরবরাহ্ করা হ্স্ট্রব। প্রিক্ষার্থীরা শুধুমাে প্রিধ োপ্ররত বাস্ট্রস 

চলাচল করস্ট্রব এবং প্রিধ োপ্ররত বাস েপ ক্ষর্থস্ট্রকই বাস্ট্রস উঠস্ট্রব এবং বাস ক্ষর্থস্ট্রক িামস্ট্রব। ক্ষকাস্ট্রিা প্রবস্ট্রিষ িস্ট্রয়াজি 

ক্ষমটাস্ট্রিার জিয অ্ধযক্ষ কতৃেক অ্িুস্ট্রমাপ্রদত িা হ্স্ট্রল প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ক্ষকাস্ট্রিা কারস্ট্রণই প্রিধ োপ্ররত বাস্ট্রসর বাইস্ট্রর অ্িয 

ক্ষকাস্ট্রিা বাস্ট্রস চলাচল করার অ্িুমপ্রত ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব িা। 

অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর লক্ষয করুি: বাস রুস্ট্রটর উপর প্রবপ্রেন্ন পপ্ররপ্রস্থপ্রত িোব ক্ষফলস্ট্রত পাস্ট্রর। প্রিরাপিার প্রিিয়তা প্রদস্ট্রত 

এবং টঠক-সমস্ট্রয় ক্ষপৌৌঁছাস্ট্রিা প্রিন্দ্রিত করস্ট্রত, বাস রুস্ট্রটর পপ্ররবতেি করার িস্ট্রয়াজি হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। রাস্তা প্রিম োণ, 

আবহ্াওয়া ও জরুপ্রর পপ্ররপ্রস্থপ্রত হ্স্ট্রলা এমি প্রকছু অ্বস্থার উদাহ্রণ ক্ষ গুস্ট্রলার কারস্ট্রণ পপ্ররবহ্ি প্রবোগস্ট্রক প্রবকল্প 

বযবস্থা প্রিস্ট্রত হ্য়। সবস্ট্রচস্ট্রয় সাম্প্রপ্রতক তস্ট্রর্থযর জিয, মা-বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর ParentSquare/ClassDojo-এর 

প্রদস্ট্রক লক্ষয রাখস্ট্রত উৎসাপ্রহ্ত করা হ্য়, প্রবস্ট্রিষ কস্ট্রর বছস্ট্ররর শুরুস্ট্রত। 

বাজসর আচরণশবশি 

বাস্ট্রস চলাচল সু্কল প্রদবস্ট্রসরই একটট বপ্রধ েত অ্ংি। বাস্ট্রস র্থাকা অ্বস্থায়, প্রিক্ষার্থীরা বাসচালস্ট্রকর তত্ত্বাবধাস্ট্রি র্থাস্ট্রক। 

ক্ষবপ্রিরোগ ক্ষক্ষস্ট্রে, বাস্ট্রস িঙৃ্খলাজপ্রিত সমসযা বাস চালক কতৃেক প্রিয়প্রন্ত্রত হ্য়। িঙৃ্খলা সংক্রান্ত প্রলপ্রখত 

ক্ষরফাস্ট্ররস্ট্রলর ক্ষক্ষস্ট্রে, প্রিক্ষার্থী বাস্ট্রসর সমসযাগুস্ট্রলা েবস্ট্রির অ্ধযক্ষ বা মস্ট্রিািীত বযন্দ্রি কতৃেক তদন্ত ও প্রিয়প্রন্ত্রত 

হ্য়। প্রিক্ষার্থীরা বাস্ট্রস র্থাকা অ্বস্থায় সু্কস্ট্রলর সকল প্রিয়মাবলী ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রব বস্ট্রল িতযািা করা হ্য়। 

বাস্ট্রস প্রিক্ষার্থীর আচরণ ক্ষরকডে করার জিয প্রেপ্রডও কযাস্ট্রমরা চালু রাখা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর এবং বাস্ট্রস অ্সদাচরণ বা 

দঘূ েটিার তদস্ট্রন্তর উস্ট্রেস্ট্রিয বযবহ্ার করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। দ্ববদুযপ্রতক ক্ষরকপ্রডেং প্রডোইস ক্ষটম্পাপ্ররং করা প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর 

জিয প্রিপ্রষদ্ধ। ক্ষ সকল প্রিক্ষার্থী এই িীপ্রত লিি করস্ট্রব তাস্ট্রদর ক্ষবাস্ট্রডের িঙৃ্খলা িীপ্রত অ্িুসাস্ট্রর িান্দ্রস্ত ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব 

এবং ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা িস্ট্রয়াজিীয় ক্ষমরামত ও িপ্রতস্থাপস্ট্রির জিয প্রডপ্রেেস্ট্রক ক্ষপ্রতপরূণ প্রদস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

 প্রদ বাস্ট্রস চরম অ্বাধযতা বা অ্সদাচরস্ট্রণর কারস্ট্রণ ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীর বাস্ট্রস চলাচল স্থপ্রগত করা হ্য়, তাহ্স্ট্রল 

অ্ধযক্ষ প্রিরাপিাজপ্রিত কারস্ট্রণ প্রিক্ষার্থীর সু্কল বাস্ট্রস চলাচল ১০ প্রদস্ট্রির ক্ষবপ্রি সময়কাস্ট্রলর জিয স্থপ্রগত করস্ট্রত 

পাস্ট্রর। 

বাস্ট্রস চো ক্ষর্থস্ট্রক স্থপ্রগত হ্ওয়া একজি প্রিক্ষার্থী  ার সু্কস্ট্রল আসার প্রবকল্প পপ্ররবহ্ি ক্ষিই তার সমতুলয একাস্ট্রডপ্রমক 

ক্ষক্রপ্রডস্ট্রটর জিয কাজ সম্পন্ন বা ঘাটপ্রত পরূস্ট্রণর সুস্ট্র াগ র্থাকস্ট্রব। প্রিক্ষার্থীর চলাচস্ট্রলর জিয প্রবকল্প পপ্ররবহ্ি ক্ষিই 

এ প্রবষস্ট্রয় সু্কলস্ট্রক অ্বগত করা প্রিক্ষার্থীর মা/বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর দাপ্রয়ত্ব। 

সু্কল পপ্ররবহ্ি সংক্রান্ত িস্ট্রের জিয, পপ্ররবহ্স্ট্রির প্রডস্ট্ররেস্ট্ররর সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ করুি। 

শিক্ষার্থী পাশকমং (হ্াই সু্কল) 

সু্কল সম্পপ্রিস্ট্রত পাকে করা হ্স্ট্রলা একটট প্রবস্ট্রিষ সুপ্রবধা  া ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা সময় বাপ্রতল করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। ক্ষ সকল 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক সু্কল পপ্ররবহ্স্ট্রি চলাচস্ট্রলর সসু্ট্র াগ ক্ষদওয়া হ্স্ট্রয়স্ট্রছ তাস্ট্রদর সু্কল সম্পপ্রিস্ট্রত পাকে করস্ট্রত উৎসাপ্রহ্ত করা 

হ্য়। সু্কল কতৃেক আিুষ্ঠাপ্রিকোস্ট্রব সরবরাহ্কৃত িয় এমি পপ্ররবহ্স্ট্রি সু্কস্ট্রল আসা- াওয়ার সম্পূণ ে দাপ্রয়ত্ব প্রিক্ষার্থী ও 

তাস্ট্রদর মা-বাবা/অ্প্রেোবক বহ্ি করস্ট্রব। 



শিক্ষার্থীজক ন্াশমজয় যেওয়া ও িুজল যন্ওয়া 

প্রডপ্রেস্ট্রের িপ্রতটট সু্কল প্রিশুস্ট্রক সু্কস্ট্রল িাপ্রমস্ট্রয় ক্ষদওয়া এবং সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক তুস্ট্রল ক্ষিওয়ার প্রবষস্ট্রয় মা-

বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর জিয একটট িন্দ্রক্রয়া দ্বতপ্রর কস্ট্ররস্ট্রছ। িপ্রতটট প্রপক-আপ/িপ-অ্ফ প্রসস্ট্রেস্ট্রমর প্রবষস্ট্রয় সুপ্রিপ্রদেি 

তর্থয েবস্ট্রির অ্ধযক্ষ কতৃেক সরবরাহ্ করা হ্স্ট্রব। 

ক্ষমাটর াি ক্ষকাস্ট্রিা অ্বস্থাস্ট্রতই সন্দ্রক্রয় বাস ক্ষলি বা ফায়ার ক্ষলস্ট্রি পাকে করা বা র্থাকা  াস্ট্রব িা। বাস ক্ষলি ও ফায়ার 

ক্ষলি স্পিোস্ট্রব প্রচপ্রহ্নত করা র্থাস্ট্রক। এই স্থাস্ট্রি র্থাকা  ািবাহ্স্ট্রি পুপ্রলি টটপ্রকট প্রদস্ট্রত এবং/অ্র্থবা জব্দ করস্ট্রত 

পাস্ট্রর। 

সকল প্রিক্ষার্থীর প্রিরাপিা সুপ্রিন্দ্রিত করস্ট্রত িদি িপ-অ্ফ/প্রপক-আপ িন্দ্রক্রয়া ক্ষর্থস্ট্রক প্রবচুযত িা হ্ওয়া অ্তীব 

গুরুত্বপূণ ে।



অধ্যায় V: স্বাস্থ্য ও শন্রাপিা 

এই অ্ধযাস্ট্রয় প্রিক্ষার্থীর স্বাস্থয ও প্রিরাপিার িীপ্রতমালা অ্ন্তেুেি হ্স্ট্রয়স্ট্রছ,  ার মস্ট্রধয অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ িারীপ্ররক ও 

টটকাদাি প্রবষয়ক আবিযকীয়তাসমহূ্, প্রিক্ষার্থীর ক্ষমপ্রডস্ট্রকিি পদ্ধপ্রত, এবং ক্ষেট-কতৃেক আবিযক ক্ষসফটট ন্দ্রিল। 

টটকাোন্ 

সকল প্রিক্ষার্থীর টটকাদাি অ্বিযই সু্কস্ট্রল ির্থম প্রদস্ট্রির আস্ট্রগ সম্পন্ন করস্ট্রত হ্স্ট্রব এবং ফাইস্ট্রল িপ্রর্থেুি করস্ট্রত 

হ্স্ট্রব। প্রিক্ষার্থীস্ট্রক অ্বিযই আইি দ্বারা আবিযক সকল টটকা প্রিস্ট্রত হ্স্ট্রব বা তার কাস্ট্রছ ক্ষেস্ট্রটর টটকাদাি 

আবিযকীয়তা মওকুস্ট্রফর অ্িুস্ট্রমাপ্রদত প্রববপৃ্রত র্থাকস্ট্রব। ক্ষ সকল প্রিক্ষার্থী এই আবিযকীয়তাগুস্ট্রলা ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রব িা 

তাস্ট্রদর সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক বপ্রহ্ষ্কার করা হ্স্ট্রব। 

টটকাদাি বা এর মওকুফ সংক্রান্ত ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা িে সু্কস্ট্রলর মূল অ্প্রফস বরাবর হ্স্ট্রত হ্স্ট্রব। 

জিশন্ং 

HPS বতেমাস্ট্রি আমাস্ট্রদর প্রিবপ্রন্ধত ক্ষগ্রড প্রকোরগাস্ট্রটেি (KG), ির্থম (১ম) ক্ষেপ্রণর জিয; এবং ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা প্রিক্ষস্ট্রকর 

ক্ষরফাস্ট্ররস্ট্রল শভিন্ জিশন্ং সরবরাহ্ করস্ট্রছ। প্রেিি ন্দ্রিপ্রিং একজি চকু্ষ প্রচপ্রকৎসক কতৃেক সম্পূণ ে ক্ষচাখ ও দৃটি 

পরীক্ষা/মূলযায়স্ট্রির প্রবকল্প িয়। 

HPS বতেমাস্ট্রি আমাস্ট্রদর প্রিবপ্রন্ধত ক্ষগ্রড প্রকোরগাস্ট্রটেি (KG), ির্থম (১ম) ক্ষেপ্রণর জিয; এবং ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা প্রিক্ষস্ট্রকর 

ক্ষরফাস্ট্ররস্ট্রল েবণিজক্ত পরীক্ষা সরবরাহ্ করস্ট্রছ। 

শবরশি 

দ্বদপ্রিক আউটস্ট্রডার প্রবরপ্রত স্বাস্থযকর ক্ষেপ্রণকক্ষ পপ্ররস্ট্রবি প্রবকাস্ট্রির একটট মূলযবাি উপাদাি। প্রিশুরা প্রবরপ্রতর 

কা েক্রস্ট্রম অ্ংিগ্রহ্ণ করস্ট্রব বস্ট্রল িতযািা করা হ্য়; এর জিয, তাস্ট্রদর প োি, গরম ক্ষপািাক পরস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

সাধারণত শুধুমাে প্রবি প্রমপ্রিস্ট্রটর জিয ক্ষখলার মাস্ট্রঠ ক্লাস হ্য় এবং ক্ষেপ্রণকস্ট্রক্ষর প্রিক্ষক বা মধযাহ্নকালীি 

সহ্স্ট্র াগীরা এর তত্ত্বাবধাি কস্ট্ররি। আবহ্াওয়া খুবই তীব্র হ্স্ট্রল, প্রিশুরা ইিস্ট্রডাস্ট্রর র্থাকস্ট্রব। 

সাধারণত, প্রিক্ষার্থীরা  প্রদ সু্কস্ট্রল  স্ট্রর্থি স্বাচ্ছন্দয ক্ষবাধ কস্ট্রর, তাহ্স্ট্রল তারা বাইস্ট্রর ক্ষ স্ট্রতও  স্ট্রর্থি স্বাচ্ছন্দয ক্ষবাধ 

করস্ট্রব। প্রবরপ্রতস্ট্রত অ্ংিগ্রহ্ণ িা করা প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয আমাস্ট্রদর প োি তত্ত্বাবধাস্ট্রির বযবস্থা িা র্থাকার কারস্ট্রণ, 

 প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা প্রিশুস্ট্রক প্রচপ্রকৎসাগত কারস্ট্রণ ক্ষেতস্ট্রর রাখস্ট্রত হ্য় ক্ষসস্ট্রক্ষস্ট্রে প্রচপ্রকৎসস্ট্রকর প্রলপ্রখত বাতো আবিযক। 

শিক্ষার্থীর ঔষ্িপত্র 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক সব ঔষধপে বাপ্রেস্ট্রত প্রদস্ট্রত হ্স্ট্রব।  প্রদ তা সম্ভব িা হ্য়, ক্ষসস্ট্রক্ষস্ট্রে সু্কল কমীরা সু্কল প্রদবস চলাকাস্ট্রল 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক সাহ্া য করস্ট্রত পাস্ট্রর। শুধুমাে ক্ষসসব ঔষধ ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব,  া প্রিক্ষার্থীর সু্কস্ট্রল র্থাকার জিয িস্ট্রয়াজিীয়, 

এবং  া অ্বিযই সু্কল চলাকালীি সমস্ট্রয় প্রদস্ট্রত হ্স্ট্রব। সু্কল কমীরা একজি প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ঔষধ (ওোর দযা 

কাউোরসহ্) ক্ষদওয়ার জিয, সু্কল প্রডপ্রেস্ট্রের “ঔষধপে অ্িুস্ট্রমাদি ফরম” অ্বিযই পূরণ করস্ট্রত হ্স্ট্রব এবং সু্কল 

অ্প্রফস্ট্রসর ফাইস্ট্রল িপ্রর্থেুি করস্ট্রত হ্স্ট্রব। চলমাি ঔষধপে গ্রহ্ণকারী প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয “ঔষধপে অ্িুস্ট্রমাদি 

ফরম” অ্বিযই িপ্রত বছর পূরণ করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

ক্ষিসন্দ্রক্রপিি-হ্ীি বা ওোর-দযা-কাউোর ঔষধ 

এ প্রবষস্ট্রয় অ্বগত র্থাকুি ক্ষ  হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কলস প্রডপ্রেস্ট্রে প্রিক্ষার্থীস্ট্রক সু্কস্ট্রল ক্ষিসন্দ্রক্রপিি-প্রবহ্ীি ওষধু 

গ্রহ্স্ট্রণর অ্িুমপ্রত ক্ষদওয়ার জিয প্রচপ্রকৎসস্ট্রকর ক্ষিসন্দ্রক্রপিি বা প্রিস্ট্রদেি আবিযক। 

সকল ওষুস্ট্রধর সাস্ট্রর্থ অ্বিযই প্রচপ্রকৎসস্ট্রকর প্রলপ্রখত প্রিস্ট্রদেিিা র্থাকস্ট্রব  া প্রিম্নপ্রলপ্রখত তর্থয িদাি করস্ট্রব: 

 



a. প্রিক্ষার্থীর িাম 

b. ঔষস্ট্রধর িাম 

c. ক্ষডাজ 

d. ঔষধ ক্ষদওয়ার সময় 

e. িস্ট্রয়াস্ট্রগর রুট 

f. ঔষধ ক্ষিওয়ার সময়সীমা 

জরুশর শচশকৎসার অন্ুজমােন্ 

ক্ষবাডে এই িীপ্রত িপ্রতষ্ঠা কস্ট্ররস্ট্রছ ক্ষ  সু্কল মাস্ট্রঠর বাইস্ট্রর ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা কা েক্রস্ট্রম অ্ংিগ্রহ্ণ করার জিয িস্ট্রতযক 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক অ্বিযই জরুপ্রর প্রচপ্রকৎসার অ্িুস্ট্রমাদি ফরম পূরণ করস্ট্রত হ্স্ট্রব এবং তাস্ট্রত মা/বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক 

স্বাক্ষর করস্ট্রত হ্স্ট্রব। এর মস্ট্রধয অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ প্রফল্ড টট্রপ, ক্ষস্পকস্ট্রটটর টট্রপ, অ্যার্থস্ট্রলটটক এবং অ্িযািয সহ্-

প্রিক্ষা কা েক্রম। 

জরুপ্রর প্রচপ্রকৎসা অ্িুস্ট্রমাদি ফরম েপ্রতে হ্ওয়ার সময় এবং িপ্রত বছস্ট্ররর শুরুস্ট্রত িদাি করা হ্য়। পূরণকৃত ফরম 

সু্কস্ট্রল ক্ষফরত প্রদস্ট্রত বযর্থ ে হ্স্ট্রল প্রিক্ষার্থীর প্রিক্ষাগত কা েক্রম েুেঁ প্রকগ্রস্থ হ্স্ট্রব। 

শন্জেমিন্া ও কাউজেশলং 

সু্কল প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয কাউস্ট্রেপ্রলং কম েসূপ্রচর আস্ট্রয়াজি কস্ট্রর  া সু্কল ক্ষসািযাল ওয়াকোর ও কাউন্দ্রেলর (শুধুমাে 

হ্যামট্রাপ্রমক হ্াই সু্কল ও হ্রাইজস্ট্রির কাউন্দ্রেলরবনৃ্দ) কতৃেক পপ্ররস্ট্রবপ্রিত হ্য়। এই কাউস্ট্রেপ্রলং কম েসূপ্রচ 

একাস্ট্রডপ্রমক, সামান্দ্রজক, এবং/অ্র্থবা আন্তঃবযন্দ্রিগত সমসযাগুস্ট্রলার মধযস্থতার মধয প্রদস্ট্রয় প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর 

সহ্স্ট্র াপ্রগতা করস্ট্রব। প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর একাস্ট্রডপ্রমক, বপৃ্রিমূলক, সামান্দ্রজক, এবং/অ্র্থবা আন্তঃবযন্দ্রিগত সহ্স্ট্র াপ্রগতা 

চাওয়ার বযাপাস্ট্রর উৎসাপ্রহ্ত করা হ্য়। বুন্দ্রদ্ধবপৃ্রিক, মািপ্রসক, সামান্দ্রজক, বা িারীপ্ররক চাপ্রহ্দা দ্রুত সিািকরণ, 

ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা প্রিখি সংক্রান্ত অ্ক্ষমতা প্রিণ েয়, এবং প্রিক্ষাগত সম্ভাবিা প্রবকাস্ট্রির উস্ট্রেস্ট্রিয িস্ট্রতযক কমী সদসয 

তাস্ট্রদর তত্ত্বাবধাস্ট্রি প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর কা েকরীোস্ট্রব প্রদকপ্রিস্ট্রদেিিা িদাস্ট্রির জিয দায়বদ্ধ। কাউস্ট্রেপ্রলংস্ট্রয়র অ্প্রতপ্ররি 

স্তরগুস্ট্রলা ক্ষবসরকাপ্রর এবং/অ্র্থবা কপ্রমউপ্রিটট সংস্থায় বপ্রহ্রাগত ক্ষরফাস্ট্ররল অ্ন্তেুেি করস্ট্রত পাস্ট্রর। 

হ্াই সু্কল ও হ্রাইজন্: উপ্রল্লপ্রখত সমর্থ েস্ট্রির পািাপাপ্রি, কাউস্ট্রেপ্রলং প্রবোগ প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর তাস্ট্রদর দক্ষতা, আগ্রহ্, 

ও বযন্দ্রিগত মূলযস্ট্রবাস্ট্রধর সাস্ট্রর্থ সামঞ্জসযপূণ ে বপৃ্রিমূলক প্রবকল্পগুস্ট্রলা সিাি করস্ট্রত সহ্ায়তা করার জিয উপলেয 

র্থাস্ট্রক। প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ক্লাস্ট্রসর সময়সূচী দ্বতপ্ররর জিয কাউন্দ্রেলস্ট্ররর সহ্ায়তা প্রিস্ট্রত উৎসাপ্রহ্ত করা হ্য়  া প্রিক্ষার্থীর 

কযাপ্ররয়াস্ট্ররর লক্ষয ও উস্ট্রেিয পূরণ কস্ট্রর। সকল প্রিক্ষার্থী কস্ট্রলজ ও বপৃ্রিমূলক-প্রেপ্রিক তর্থয পাওয়ার সসু্ট্র াগ লাে 

কস্ট্রর। 

যসফটট জিল 

ক্ষসফটট ন্দ্রিল অ্ধযক্ষ কতৃেক প্রিধ োপ্ররত সমস্ট্রয় অ্িুটষ্ঠত হ্স্ট্রব। জরুপ্রর ন্দ্রিল চলাকাস্ট্রল প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর িীরব র্থাকস্ট্রত হ্স্ট্রব 

এবং তারা সু্কল কম েকতোস্ট্রদর প্রিস্ট্রদেি ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রব। িূযিতম পােঁচটট (৫) ফায়ার ন্দ্রিল, িূযিতম দইুটট (২) টস্ট্রি েস্ট্রডা 

ন্দ্রিল, এবং বন্দকুধারী হ্ামলার ঘটিা ক্ষমাকাস্ট্রবলার জিয কমপস্ট্রক্ষ প্রতিটট (৩) লকডাউি ন্দ্রিল অ্িুটষ্ঠত হ্স্ট্রব। 

িিাসস্ট্রির প্রিস্ট্রদেস্ট্রি অ্িযািয ন্দ্রিলও হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। ন্দ্রিল প্রিক্ষার্থী ও কমীস্ট্রদর আস্ট্রগ ক্ষর্থস্ট্রকই সতকে কস্ট্রর শুরু করা 

িাও হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

সংিামক যরাগ 

প্রডপ্রেে সংক্রামক ক্ষরাস্ট্রগর প্রবষস্ট্রয় ওস্ট্রয়ইি কাউপ্রে স্বাস্থয প্রবোস্ট্রগর সপুাপ্ররি প েস্ট্রবক্ষণ করস্ট্রব। 

1.  প্রদ মা-বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর সস্ট্রন্দহ্ হ্য় ক্ষ  তাস্ট্রদর সন্তাস্ট্রির ক্ষকাস্ট্রিা সংক্রামক 

ক্ষরাগ হ্স্ট্রয়স্ট্রছ তাহ্স্ট্রল এ বযাপাস্ট্রর মূল অ্প্রফসস্ট্রক অ্বিযই অ্বগত করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

2. প্রিপ্রদেি প্রকছু ক্ষক্ষস্ট্রে, সংক্রামক ক্ষরাস্ট্রগ আক্রান্ত প্রিক্ষার্থীস্ট্রক সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক বাদ ক্ষদওয়া 

হ্স্ট্রত পাস্ট্রর বা তার মা/বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক অ্বগত করার পর তাস্ট্রক সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক 

বাপ্রেস্ট্রত পাঠাস্ট্রিা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 



3. সু্কল সংক্রামক ক্ষরাগটটর জিয  র্থা র্থ প্রচপ্রকৎসার প্রবষস্ট্রয় মা/বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক প্রলপ্রখত 

প্রিস্ট্রদেিিা িদাি করস্ট্রব। 

4. সংক্রামক ক্ষরাস্ট্রগর কারস্ট্রণ বাদ ক্ষদওয়া প্রিক্ষার্থীস্ট্রক শুধুমাে তখিই সু্কস্ট্রল প্রফস্ট্রর আসার অ্িুমপ্রত 

ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব  খি তার মা/বাবা/অ্প্রেোবক সু্কস্ট্রল প্রিক্ষার্থীর ডািাস্ট্ররর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক একটট পে 

প্রিস্ট্রয় আসস্ট্রবি  াস্ট্রত উস্ট্রল্লখ র্থাকস্ট্রব ক্ষ  প্রিক্ষার্থীটট আর সংক্রপ্রমত িয় বা তার মাধযস্ট্রম সংক্রামক 

ক্ষরাগ ছপ্রেস্ট্রয় পোর ক্ষকাস্ট্রিা েুেঁ প্রক ক্ষিই। 

5. প্রতি বা তার ক্ষবপ্রি প্রদি অ্িুপপ্রস্থত প্রিক্ষার্থীস্ট্রক একজি প্রচপ্রকৎসস্ট্রকর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক ক্ষিাট প্রিস্ট্রয় 

আসস্ট্রত বলা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর  া ক্ষরাগ প্রিণ েয় এবং প্রিক্ষার্থীর সু্কস্ট্রল প্রফস্ট্রর আসার ক্ষমতা প্রিস্ট্রদেি কস্ট্রর। 

উকুন্ 

উকুি (ক্ষপপ্রডপ্রকউস্ট্রলাপ্রসস)  ুিরাষ্ট্র জসু্ট্রে একটট চলমাি সমসযা। গুরুতর ক্ষমপ্রডস্ট্রকল সমসযা িা হ্স্ট্রলও, এটট 

প্রিশুর প্রিক্ষা গ্রহ্স্ট্রণ প্রবঘ্ন ঘটাস্ট্রত পাস্ট্রর; তাই, সু্কল প্রিম্নপ্রলপ্রখত প্রবষয়গুস্ট্রলা আবিযক কস্ট্রর: 

• প্রিক্ষার্থীর মার্থায় উকুস্ট্রির উপদ্রব হ্স্ট্রয়স্ট্রছ বস্ট্রল সস্ট্রন্দহ্ করা হ্স্ট্রল তার মা-বাবার সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ করা 

হ্স্ট্রব। 

• তার োই-ক্ষবাি ও ঘপ্রিি জিস্ট্রদর পরীক্ষা করা হ্স্ট্রব। 

• ক্ষকাস্ট্রিা প্রিশুর চুস্ট্রল জীপ্রবত বে উকুি পাওয়া ক্ষগস্ট্রল তাস্ট্রক ক্ষসই একই প্রদস্ট্রি প্রচপ্রকৎসার জিয ক্ষরফার করা 

হ্স্ট্রব। 

• মা-বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক তাস্ট্রদর সন্তাস্ট্রির ঘপ্রিি জিস্ট্রদর মাধযস্ট্রম উকুস্ট্রির সংক্রমণ হ্ওয়ার সম্ভাবিা 

আস্ট্রছ প্রকিা ক্ষসপ্রদস্ট্রক লক্ষয রাখস্ট্রত ক্ষজারাস্ট্রলাোস্ট্রব অ্িুস্ট্ররাধ করা হ্য়। 

• সু্কল মা-বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক উকুি দরূীকরস্ট্রণর সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত িমাণ প্রেপ্রিক প্রিস্ট্রদেপ্রিকা ও তর্থয 

সরবরাহ্ করস্ট্রব। 

• প্রিশু সু্কস্ট্রল ক্ষফরার পর, একজি কমী সদসয প্রিশুর মার্থায় উকুি আস্ট্রছ প্রকিা তা পরীক্ষা করস্ট্রবি এবং 

ফস্ট্রলা-আস্ট্রপর িস্ট্রয়াজি আস্ট্রছ প্রকিা ক্ষস প্রবষস্ট্রয় পরামি ে প্রদস্ট্রবি। 

স্বাস্থ্য ও অসুস্থ্িা 

আপিার সন্তাস্ট্রির প্রিম্নপ্রলপ্রখত লক্ষণগুস্ট্রলা ক্ষদখা প্রদস্ট্রল অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর তাস্ট্রক বাপ্রেস্ট্রত রাখুি: 

• জ্বর 

• ঘাে বযার্থা ও িি হ্স্ট্রয়  াওয়া এবং মার্থাবযার্থা 

• গলা বযার্থা 

• গ্রপ্রি ফুস্ট্রল উঠা এবং িাজকু হ্স্ট্রয়  াওয়া, প্রবস্ট্রিষ কস্ট্রর ঘাস্ট্রের গ্রপ্রি 

• কাপ্রি,  প্রদ দীঘ েস্থায়ী হ্য় বা ক্ষবস্ট্রে  ায় 

• বপ্রম বপ্রম োব ও বপ্রম হ্ওয়া 

• ডায়প্ররয়া এবং/অ্র্থবা তলস্ট্রপস্ট্রট দীঘ েস্থায়ী বযার্থা 

• ফুসকুপ্রে 

• ত্বস্ট্রকর ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা সংক্রমণ (প্রবস্ট্রিষ কস্ট্রর লাল হ্ওয়া, ফুস্ট্রল  াওয়া এবং পাপ্রি বা পুেঁজ ক্ষবর হ্ওয়া 

• লাল ক্ষচাখ বা ক্ষচাখ ক্ষর্থস্ট্রক পাপ্রি পো, হ্া েঁপ্রচ, বা িাক প্রদস্ট্রয় পাপ্রি পো 

• উকুি 

 প্রদ লক্ষণগুস্ট্রলা সু্কস্ট্রল র্থাকা অ্বস্থায় ক্ষদখা ক্ষদয়, তাহ্স্ট্রল মা-বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ করা হ্স্ট্রব এবং 

প্রিশুস্ট্রক বাপ্রেস্ট্রত প্রিস্ট্রয়  াওয়ার বযবস্থা করার জিয অ্িুস্ট্ররাধ করা হ্স্ট্রব। মা-বাবা/অ্প্রেোবকরা তাস্ট্রদর সন্তািস্ট্রক 

অ্প্রবলস্ট্রে প্রিস্ট্রয়  াস্ট্রবি বস্ট্রল িতযািা করা হ্য়। ওষু্ি বযিীি শিশু ২৪ ঘণ্টার মজিয জ্বর/বশম/লক্ষণ মুক্ত ন্া 

হ্জল সু্কজল শফরজি পারজব ন্া 

েরুাজরাগয িারীশরক অবস্থ্া 

কা েকরী ও প্রিরাপদ বযবস্থাপিার জিয আমাস্ট্রদর লাইস্ট্রসেিাি ক্ষপিাদার প্রডপ্রেে িাস ে কতৃেক স ত্ন পপ্ররকল্পিা 

আবিযক। 



• আপিার সন্তাস্ট্রির ক্ষকাস্ট্রিা দুরাস্ট্ররাগয িারীপ্ররক অ্বস্থা র্থাকস্ট্রল অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর সু্কলস্ট্রক অ্বগত করুি 

(অ্র্থ োৎ, অ্যালান্দ্রজে,  ার মস্ট্রধয অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ িাণঘাতী অ্যালান্দ্রজে, অ্যাজমা, কযাোর, হৃদস্ট্ররাগ, 

ডায়াস্ট্রবটটস, মৃগীস্ট্ররাগ, ন্দ্রজিগত ক্ষরাগ, দবূ েল ক্ষরাগ িপ্রতস্ট্ররাধ ক্ষমতাজপ্রিত জটটলতা, মািপ্রসক 

স্বাস্থযজপ্রিত ক্ষরাগ, স্নায় ুক্ষরাগ, হ্াস্ট্রের ক্ষরাগ, বা অ্িযািয) 

• প্রডপ্রেে িাস ে স্বাস্থয ক্ষসবা পপ্ররকল্পিা/ক্ষমপ্রডস্ট্রকল বযবস্থাপিা পপ্ররকল্পিা এবং/অ্র্থবা জরুপ্রর পদস্ট্রক্ষপ 

পপ্ররকল্পিার উন্নয়স্ট্রি সমন্বয় করস্ট্রবি। এসকল স্বকীয় পপ্ররকল্পিা প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রিক্ষামূলক কম েসূপ্রচর 

সম্পূণ ে িাপযতার জিয প্রিক্ষার্থীর চাপ্রহ্দাগুস্ট্রলা পূরণ করার উস্ট্রেস্ট্রিয দ্বতপ্রর করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। 

• স্বাস্থয ক্ষসবা পপ্ররকল্পিা/ক্ষমপ্রডস্ট্রকল বযবস্থাপিা পপ্ররকল্পিা এবং/অ্র্থবা জরুপ্রর পদস্ট্রক্ষপ পপ্ররকল্পিা 

উপ ুিতা অ্িু ায়ী, পপ্ররবার, প্রিক্ষার্থী, প্রিক্ষার্থীর স্বাস্থয ক্ষসবা সরবরাহ্কারী, এবং সু্কস্ট্রলর কমীর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক 

তর্থয প্রিস্ট্রয় সন্দ্রম্মপ্রলতোস্ট্রব দ্বতপ্রর করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। স্বাস্থয ক্ষসবা পপ্ররকল্পিা/ক্ষমপ্রডস্ট্রকল বযবস্থাপিা পপ্ররকল্পিা 

এবং/অ্র্থবা জরুপ্রর পদস্ট্রক্ষপ পপ্ররকল্পিার মস্ট্রধয অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ সু্কস্ট্রল বাস্তবাপ্রয়ত ক্ষমপ্রডস্ট্রকল প্রিস্ট্রদেি,  া 

অ্ন্তত বছস্ট্রর একবার প োস্ট্রলাচিা করা হ্য়, িস্ট্রয়াজি অ্িু ায়ী হ্ালিাগাদ করা হ্য়, এবং প্রিক্ষার্থীর স্বাস্ট্রস্থযর 

অ্বস্থা বা ক্ষমপ্রডস্ট্রকল প্রচপ্রকৎসা অ্িু ায়ী সংস্ট্রিাধি করা হ্য়। জরুপ্রর পদস্ট্রক্ষপ পপ্ররকল্পিা িাণঘাতী জরুপ্রর 

অ্বস্থা চলাকাস্ট্রল প্রিক্ষার্থীর স্বাস্থয ও প্রিরাপিা বজায় রাখার জিয একটট কম ে-পপ্ররকল্পিা িস্তুত রাখা প্রিন্দ্রিত 

কস্ট্রর। 

• ক্ষ সকল সু্কল কমীস্ট্রক জািাস্ট্রিা িস্ট্রয়াজি শুধুমাে তাস্ট্রদর সাস্ট্রর্থ IHP এবং/অ্র্থবা ECP ক্ষিয়ার করার 

মাধযস্ট্রম এর ক্ষগাপিীয়তা বজায় রাখা হ্য়। 

মার্থায় আঘাি 

প্রডপ্রেস্ট্রের সকল অ্যার্থস্ট্রলটটক কম েসূপ্রচ প্রমপ্রিগাি হ্াই সু্কল অ্যার্থস্ট্রলটটক অ্যাস্ট্রসাপ্রসস্ট্রয়িস্ট্রির আঘাত ক্ষিাস্ট্রটাকল, 

ক্ষেট আইস্ট্রির আবিযকীয়তা এবং তরুণ ক্রীোপ্রবদস্ট্রদর আঘাত সস্ট্রচতিতা িপ্রিক্ষণ ও সুরক্ষা সম্পপ্রকেত 

কপ্রমউপ্রিটট ক্ষহ্লর্থ প্রবোস্ট্রগর প্রিস্ট্রদেিিা ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রব।



অিযায় VI: িৃঙ্খলা ও আচরণশবশি 

এই অ্ধযাস্ট্রয় সাধারণ প্রিক্ষার্থী আচরস্ট্রণর আবিযকীয়তা, প্রিক্ষার্থীর ক্ষিস ক্ষকাড এবং কযাস্ট্রফস্ট্রটপ্ররয়ার প্রিয়মাবলী 

অ্ন্তেুেি হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। এছাোও ক্ষেট কতৃেক আবিযক বুপ্রলং ও বুপ্রলং িপ্রতস্ট্ররাধ প্রবষয়ক প্রবজ্ঞপ্রি অ্ন্তেুেি হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। 

ভবজন্র সািারণ আচরণশবশি 

 র্থা র্থ আচরণপ্রবপ্রধ তখিই বাস্তব রূপ ক্ষিয়  খি প্রিক্ষার্থীরা তাস্ট্রদর কাজ প্রকোস্ট্রব অ্স্ট্রিযর উপর িোব ক্ষফস্ট্রল 

ক্ষসটট অ্িুধাবস্ট্রির মাধযস্ট্রম প্রিস্ট্রজর আচরস্ট্রণর দায়োর গ্রহ্ণ কস্ট্রর। প্রিক্ষামূলক কপ্রমউপ্রিটটস্ট্রত আচরণপ্রবপ্রধ দ্বতপ্রর। 

দাপ্রয়ত্বস্ট্রবাধ হ্স্ট্রলা প্রিক্ষার মাধযস্ট্রম িাি আচরণ। প্রিক্ষার্থীরা  াস্ট্রত অ্িুপ ুি আচরস্ট্রণর উপর আস্ট্রলাকপাত কস্ট্রর, 

ইপ্রতবাচক আচরণগত িপ্রতন্দ্রক্রয়া সিাি কস্ট্রর, এবং প্রিজ প্রিজ কাস্ট্রজর দাপ্রয়ত্ব গ্রহ্ণ কস্ট্রর তার জিয HPS 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর সুস্ট্র াগ-সুপ্রবধা সরবরাহ্ করস্ট্রত সস্ট্রব োচ্চ ক্ষচিা কস্ট্রর।  র্থা র্থ আচরণ ক্ষিখাস্ট্রিার জিয প্রিক্ষার্থী, মা-

বাবা/অ্প্রেোবক, ও সু্কল কমী, সকস্ট্রলর সন্দ্রম্মপ্রলত সহ্স্ট্র াপ্রগতা িস্ট্রয়াজি। 

বুশলং 

একজি প্রিক্ষার্থী ক্ষেপ্রণকস্ট্রক্ষ, সু্কল িািস্ট্রণর ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা স্থাস্ট্রি, সু্কল বাস্ট্রস বা সু্কস্ট্রলর সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত অ্িয ক্ষকাস্ট্রিা 

পপ্ররবহ্স্ট্রি, অ্র্থবা সু্কল কতৃেক অ্িুটষ্ঠত কা েক্রম বা ইস্ট্রেে ক্ষসটট সু্কল িািস্ট্রণ বা এর বাইস্ট্রর ক্ষ খাস্ট্রিই আস্ট্রয়ান্দ্রজত 

ক্ষহ্াক িা ক্ষকি, ক্ষকাস্ট্রিা কারস্ট্রণই অ্িয ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীর সাস্ট্রর্থ বুপ্রলংস্ট্রয় জোস্ট্রব িা। “সু্কল” ক্ষটপ্রলস্ট্র াগাস্ট্র াগ 

অ্যাস্ট্রক্সস প্রডোইস বা ক্ষটপ্রলস্ট্র াগাস্ট্র াগ ক্ষসবা সরবরাহ্কারী বযবহ্ার কস্ট্রর আচরণ অ্ন্তেুেি কস্ট্রর  া সু্কল িািস্ট্রণর 

বাইস্ট্রর ঘস্ট্রট  প্রদ ক্ষটপ্রলস্ট্র াগাস্ট্র াগ অ্যাস্ট্রক্সস প্রডোইস বা ক্ষটপ্রলস্ট্র াগাস্ট্র াগ ক্ষসবা সরবরাহ্কারী পাবপ্রলক সু্কল 

একাস্ট্রডপ্রমর মাপ্রলকািাধীি বা আওতােুি হ্য়। “ক্ষটপ্রলস্ট্র াগাস্ট্র াগ অ্যাস্ট্রক্সস প্রডোইস” এবং “ক্ষটপ্রলস্ট্র াগাস্ট্র াগ ক্ষসবা 

সরবরাহ্কারী” দ্বারা প্রমপ্রিগাি ক্ষপিাল ক্ষকাড, 1931 PA 328, MCL 750.219a এর 219a ধারায় সংজ্ঞাপ্রয়ত পদস্ট্রক 

ক্ষবাোয়। 

"উৎপীেি" অ্র্থ ে ক্ষকাস্ট্রিা প্রলপ্রখত, ক্ষমৌপ্রখক, বা িারীপ্ররক কম ে, অ্র্থবা ক্ষকাস্ট্রিা দ্ববদুযপ্রতক ক্ষ াগাস্ট্র াগ  া উস্ট্রেিয 

িস্ট্রণাপ্রদত অ্র্থবা ক্ষকাস্ট্রিা ক্ষবাধসম্পন্ন বযন্দ্রি ক্ষবাস্ট্রেি ক্ষ  প্রিম্নপ্রলপ্রখস্ট্রতর মস্ট্রধয ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা একটট করা িতযক্ষ বা 

পস্ট্ররাক্ষোস্ট্রব এক বা একাপ্রধক প্রিক্ষার্থীর ক্ষপ্রত করস্ট্রত পাস্ট্রর: 

• এক (১) বা একাপ্রধক প্রিক্ষার্থীর প্রিক্ষাগত সুস্ট্র াগ, সুপ্রবধা, বা কম েসূপ্রচস্ট্রত  স্ট্রর্থি পপ্ররমাস্ট্রণ হ্স্তস্ট্রক্ষপ করা। 

• পাবপ্রলক সু্কস্ট্রলর প্রিক্ষামূলক কম েসূপ্রচ বা কা েক্রস্ট্রম প্রিক্ষার্থীস্ট্রক িারীপ্ররক ক্ষপ্রতর  ুন্দ্রিসিত েয় ক্ষদপ্রখস্ট্রয় 

অ্র্থবা  স্ট্রর্থি মািপ্রসক  ন্ত্রণা সৃটি কস্ট্রর অ্ংিগ্রহ্ণ বা উপকৃত হ্ওয়ার জিয প্রিক্ষার্থীর সক্ষমতাস্ট্রক 

িপ্রতকূলোস্ট্রব িোপ্রবত কস্ট্রর। 

• একজি প্রিক্ষার্থীর িারীপ্ররক বা মািপ্রসক স্বাস্ট্রস্থযর উপর িকৃত ও  স্ট্রর্থি ক্ষপ্রতকারক িোব সটৃি করা। 

• সু্কস্ট্রলর সুিঙৃ্খল কা েক্রস্ট্রম  স্ট্রর্থি প্রবঘ্ন, বা  স্ট্রর্থি হ্স্তস্ট্রক্ষস্ট্রপর সটৃি করা। 

HPS প্রিক্ষার্থীস্ট্রক উৎপীেি ও অ্িযািয আক্রমণাত্মক আচরণ প্রবষযক ক্ষবাডে িীপ্রত 5517.01 

ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা উৎপীেিমূলক আচরণ প্রিমূ েল করার উস্ট্রেস্ট্রিয PBIS, প্রপয়ার ক্ষমপ্রডস্ট্রয়িি, এবং পুিরুদ্ধারমূলক চচো 

অ্িুসাস্ট্রর  র্থা র্থ মধযস্থতা বাস্তবায়ি করা হ্স্ট্রব। 

শিক্ষার্থীর আচরণ 

HPS সু্কস্ট্রলর আচরণপ্রবপ্রধ এবং স্থপ্রগতকরণ/বপ্রহ্ষ্কার সম্পস্ট্রকে জািস্ট্রত, অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর প্রিস্ট্রচর শলংক বযবহ্ার করুি। 

 

 

https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23
https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23
https://docs.google.com/document/d/1FTJAHpdDFB3op1U4anqSuG0bMEBpMDQr6bbQvCIeJ9U/edit%23


ইশিবাচক আচরণ মিযস্থ্িা শবষ্য়ক সহ্ায়িা (PBIS) 

ইপ্রতবাচক আচরণ মধযস্থতা প্রবষয়ক সহ্ায়তা (PBIS) আচরণগত বা আচরণ প্রবস্ট্রিষণমূলক দৃটিেপ্রির মস্ট্রধয প্রিপ্রহ্ত 

ক্ষ খাস্ট্রি এটট ধস্ট্রর ক্ষিওয়া হ্য় ক্ষ  আচরণ ক্ষিখার মাধযস্ট্রম অ্ন্দ্রজেত হ্য়, এটট িতযক্ষ ও সামান্দ্রজক পপ্ররস্ট্রবিগত 

ফযােস্ট্ররর সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত, এবং এটট পপ্ররবতেি করা  ায়। PBIS এই ধারণার উপর িপ্রতটষ্ঠত ক্ষ  প্রিক্ষার্থীরা 

ক্ষ োস্ট্রব— প্রিস্ট্রদেিিা, চচো, মতামত, ও উৎসাস্ট্রহ্র মধয প্রদস্ট্রয় পেস্ট্রত ক্ষিস্ট্রখ টঠক ক্ষসোস্ট্রবই  র্থা র্থ আচরণ করস্ট্রত 

ক্ষিস্ট্রখ। PBIS-এর মূল দ্ববপ্রিিযগুস্ট্রলার মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রছ: 

• িিাসপ্রিক ক্ষিতৃত্ব 

• টটম-প্রেপ্রিক বাস্তবায়ি 

• সংজ্ঞাপ্রয়ত ইপ্রতবাচক িতযািা ও আচরস্ট্রণর সুস্পি সমাহ্ার, 

• িতযাপ্রিত আচরস্ট্রণর প্রিক্ষা দাি 

• িতযাপ্রিত আচরণ পূরস্ট্রণর স্বীকৃপ্রত 

• আচরস্ট্রণ প েস্ট্রবক্ষণ এবং েুল-ত্রুটট সংস্ট্রিাধি 

• প্রসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ, প েস্ট্রবক্ষণ, এবং িাি ফলাফল মূলযায়স্ট্রির জিয ডাটা-প্রেপ্রিক তর্থয বযবহ্ার করা 

বযাপক িতযািা দ্বতপ্রর 

PBIS সাব েজিীি প্রিস্ট্রদেপ্রিকা অ্িুসাস্ট্রর হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কস্ট্রলর িতযািাগুস্ট্রলা প্রিম্নপ্রলপ্রখত উস্ট্রেস্ট্রিয দ্বতপ্রর করা 

হ্স্ট্রয়স্ট্রছ: 

• প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর িতযাপ্রিত আচরণ সম্পস্ট্রকে একটট স্পি অ্িুধাবি দ্বতপ্রর করা 

• সংখযায় কম হ্ওয়া 

• ইপ্রতবাচকোস্ট্রব বপ্রণ েত ও কাঠাস্ট্রমাবদ্ধ হ্ওয়া 

• পপ্ররপ্রচত োষা বযবহ্ার করা 

• প্রিস্ট্রদেিিার উস্ট্রেস্ট্রিয বযাখযাকৃত িমুিা আচরণ অ্ন্তেুেি করা  

পুন্রুদ্ধারমূলক অন্ুিীলন্ 

পুিরুদ্ধারমূলক অ্িুিীলি (RP) PBIS-এর একটট গুরুত্বপূণ ে অ্ংি। RP মািুস্ট্রষর সাস্ট্রর্থ সম্পিৃ হ্ওয়ার মাধযস্ট্রম 

সম্পকে পপ্ররবতেি কস্ট্রর: তাস্ট্রদরস্ট্রক কাজ প্রদস্ট্রয় বা তাস্ট্রদর জিয কাজ করার পপ্ররবস্ট্রতে, তাস্ট্রদর সাস্ট্রর্থ কাজ করা -- 

একই সমস্ট্রয় উচ্চ প্রিয়ন্ত্রণ ও উচ্চ সমর্থ েি উেয়ই সরবরাহ্ করা। 

েবিগুস্ট্রলা প্রিক্ষার্থী আচরণ লিস্ট্রির সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক স্থপ্রগতাস্ট্রদি ক্ষদওয়া বা বপ্রহ্ষ্কার করার 

পািাপাপ্রি বা এর প্রবকল্প প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব পুিরুদ্ধারমূলক অ্িুিীলিগুস্ট্রলা প্রবস্ট্রবচিা করস্ট্রব। িান্দ্রস্তমূলক ফলাফল 

বাস্তবায়ি করা হ্স্ট্রলও, আমরা পুিরুদ্ধারমূলক আচরণও একীেূত কপ্রর  া প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর একটট বাতো প্রদস্ট্রত এবং 

সংঘটটত ক্ষপ্রত শুধস্ট্রর প্রিস্ট্রত সাহ্া য কস্ট্রর। পুিরুদ্ধারমলূক অ্িুিীলি হ্স্ট্রলা একটট কাঠাস্ট্রমা  া 

েুিস্ট্রোগী/অ্পরাধী কিফাস্ট্ররে অ্ন্তেুেি করস্ট্রত পাস্ট্রর  া: 

• েুিস্ট্রোগীর মাধযস্ট্রম শুরু হ্য়; 

• েুিস্ট্রোগীর মা/বাবা/অ্প্রেোবক বা,  প্রদ েুিস্ট্রোগীর বয়স কমপস্ট্রক্ষ ১৫ বছর হ্য়, তাহ্স্ট্রল তারা দ্বারা 

অ্িুস্ট্রমাপ্রদত হ্য়; 

• েুিস্ট্রোগী, েুিস্ট্রোগীর অ্যাডস্ট্রোস্ট্রকট, অ্পরাধী, সু্কল কপ্রমউপ্রিটটর সদসয এবং েুিস্ট্রোগী ও অ্পরাধীর 

সমর্থ েকরা ক্ষস্বচ্ছায় উপপ্রস্থত র্থাস্ট্রক; 

• অ্পরাধীস্ট্রক েুিস্ট্রোগীস্ট্রদর সাস্ট্রর্থ সংঘটটত ক্ষপ্রতর দায় স্বীকার করা, এবং ক্ষসই ক্ষপ্রত সংস্ট্রিাধস্ট্রির 

িন্দ্রক্রয়ায় অ্ংি ক্ষিওয়ার একটট সসু্ট্র াগ ক্ষদয়, ক্ষ মি প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষমা চাইস্ট্রত বলা, কপ্রমউপ্রিটট ক্ষসবায় 

অ্ংিগ্রহ্ণ করা, মািপ্রসক বা বস্তুগত ক্ষপ্রতর পুিরুদ্ধার করা, বা কাউস্ট্রেপ্রলং, ক্ষপ্রতপূরণ ক্ষদওয়া, বা 

এগুস্ট্রলার ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা সন্দ্রম্মলি। 



কযাজফজটশরয়ার শন্য়ম 

প্রিস্ট্রচ সাধারণ প্রিস্ট্রদেপ্রিকা এবং প্রবপ্রধমালা তাপ্রলকােুি করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ  া সমগ্র প্রডপ্রেস্ট্রের জিয িস্ট্র াজয। প্রিপ্রদেি 

প্রবন্দ্রল্ডং বা ক্ষগ্রড ক্ষলস্ট্রেস্ট্রলর জিয প্রিপ্রদেি অ্প্রতপ্ররি তস্ট্রর্থযর প্রিস্ট্রদেিাবলীও প্রিস্ট্রদেপ্রিত হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

মধযাহ্নস্ট্রোজ প্রবষয়ক প্রিস্ট্রদেিিা 

প্রিক্ষার্থীরা দুপুস্ট্ররর খাবাস্ট্ররর সময় কযাম্পাস ক্ষছস্ট্রে ক্ষ স্ট্রত পারস্ট্রব িা (হ্রাইজি বযতীত)। দুপুস্ট্ররর খাবাস্ট্ররর সময়, 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর অ্বিযই সরাসপ্রর কযাস্ট্রফস্ট্রটপ্ররয়া বা প্রিধ োপ্ররত খাওয়ার স্থাস্ট্রি ক্ষ স্ট্রত হ্স্ট্রব এবং তাস্ট্রদর খাবার পাওয়ার 

পস্ট্রর, অ্প্রবলস্ট্রে ক্ষটপ্রবস্ট্রল ক্ষচয়ার প্রিস্ট্রয় বসস্ট্রত হ্স্ট্রব। কযাস্ট্রফস্ট্রটপ্ররয়া কমীরা প্রিক্ষার্থী ক্ষ খাস্ট্রি বস্ট্রস আস্ট্রছ তা পপ্ররষ্কার 

করার জিয, উপ ুি প্ররস্ট্রসপ্ট্যাস্ট্রকস্ট্রলর ক্ষকাস্ট্রিা আবজেিা ক্ষফলস্ট্রত এবং কযাস্ট্রফস্ট্রটপ্ররয়া ক্ষর্থস্ট্রক তাস্ট্রদর প্রিধ োপ্ররত 

স্থাস্ট্রি িস্থাি করার প্রিস্ট্রদেি িা ক্ষদওয়া প েন্ত প্রিক্ষার্থীরা বস্ট্রস র্থাকস্ট্রব। 

প্রিক্ষার্থীরা লাস্ট্রের সময় কযাস্ট্রফস্ট্রটপ্ররয়ার সকল প্রিয়ম অ্িুসরণ করস্ট্রব। 

অ্সদাচরস্ট্রণর ফস্ট্রল সু্কস্ট্রলর িঙৃ্খলা পদ্ধপ্রত অ্িুসাস্ট্রর সংস্ট্রিাধিমূলক িপ্রতন্দ্রক্রয়া িস্ট্রয়াগ করা হ্স্ট্রব। 

মধযাহ্নস্ট্রোস্ট্রজর সময় আস্ট্রগ ক্ষছস্ট্রে ক্ষদওয়া অ্বিযই  র্থা র্থ প্রিস্ট্রদেিিা অ্িুসরণ করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

সু্কজলর যিস যকার্ এবং শিক্ষার্থীর উপশস্থ্শি 

HPS-এর ক্ষিস ক্ষকাড সকল প্রিক্ষার্থী সমতাপূণ েোস্ট্রব উপপ্রস্থত এবং তাস্ট্রদর ম োদা এবং বযন্দ্রিগত মূলযস্ট্রবাধস্ট্রক 

সমর্থ েস্ট্রির পািাপাপ্রি একই সাস্ট্রর্থ কপ্রমউপ্রিটটর িালীিতার মাি ক্ষমস্ট্রি চস্ট্রল ক্ষসটট প্রিন্দ্রিত করার জিয িপ্রতটষ্ঠত 

হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। এই ক্ষিস ক্ষকাস্ট্রডর অ্প্রেিায় ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থী তার জাপ্রতগত বা সাংসৃ্কপ্রতক পপ্ররচয়, ক্ষ ৌি অ্প্রেমুখীতা, 

প্রলি পপ্ররচয়, ধম ে বা িরীস্ট্ররর িকাস্ট্ররর উপর প্রেপ্রি কস্ট্রর িাপ্রন্তকীকরণ বা দ্ববষস্ট্রমযর প্রিকার হ্য় িা তা প্রিন্দ্রিত 

করা। এই ক্ষিস ক্ষকাড প্রডজাইি করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ: 

• প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর তাস্ট্রদর ক্ষপািাক পছস্ট্রন্দর মাধযস্ট্রম প্রিস্ট্রজস্ট্রদর এবং তাস্ট্রদর পপ্ররচয় িকাি করার সক্ষমতায় 

সহ্ায়তা করস্ট্রত। 

• প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রবকািস্ট্রক সমর্থ েি করস্ট্রত কারণ তারা একটট সমৃদ্ধ েপ্রবষযস্ট্রতর জিয িস্তুত হ্স্ট্রচ্ছ। 

• ক্ষিখার উপস্ট্র াগী পপ্ররস্ট্রবি দ্বতপ্রর করস্ট্রত। 

ক্ষমৌপ্রলক সারসংস্ট্রক্ষপ: 

ক্ষপািাক এমিোস্ট্রব পপ্ররধাি করস্ট্রত হ্স্ট্রব  া বগল এবং মধয-উরুর মধযকার িরীস্ট্ররর সকল অ্ংিস্ট্রক সম্পূণ েরূস্ট্রপ 

আচ্ছাপ্রদত কস্ট্রর। উপরন্তু, সকল ক্ষপািাস্ট্রক অ্বিযই েযাপ অ্ন্তেুেি র্থাকস্ট্রত হ্স্ট্রব  া সামস্ট্রির অ্ংিটটস্ট্রক 

প্রপছস্ট্রির প্রদস্ট্রক সং ুি কস্ট্রর এবং কােঁস্ট্রধর উপর প্রদস্ট্রয়  ায়। 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক অবিযই পরস্ট্রত হ্স্ট্রব: 

উপস্ট্রর িদি প্রিস্ট্রদেপ্রিকা অ্িুসরণ কস্ট্রর প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর অ্বিযই িপ্রতপ্রদি প্রিম্নপ্রলপ্রখতগুস্ট্রলা পরস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

• িাটে (কাপেসহ্  া সম্পূণ েরূস্ট্রপ উপস্ট্রর প্রচপ্রহ্নত অ্েলস্ট্রক আচ্ছাপ্রদত কস্ট্রর) 

• পযােস/িটেস/স্কাটে বা সমতুলয ক্ষপািাক  া উপস্ট্রর প্রচপ্রহ্নত অ্েলস্ট্রক আচ্ছাদি কস্ট্রর 

• একটট এক প্রপস্ট্রসর ক্ষপািাক  া িাটে এবং পযাে/িটে/স্কাস্ট্রটের আবিযকীয়তা পূরণ কস্ট্রর ক্ষসই দইুটট 

আইস্ট্রটস্ট্রমর বদস্ট্রল পরা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর। (অ্র্থ োৎ ক্ষিস, জাম্পার, কোর-অ্ল) 

• ক্ষসালসহ্ জতুা 

প্রিক্ষার্থী পপ্ররধাি করস্ট্রত পারজব : 

ক্ষমৌপ্রলক সারসংস্ট্রক্ষস্ট্রপর প্রিস্ট্রদেিিা অ্িুসরণ করার পািাপাপ্রি, প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রিম্নপ্রলপ্রখত আইস্ট্রটম পরার অ্িুমপ্রত 

ক্ষদওয়া হ্য়। 



• ধমীয় মার্থার আবরণ 

• হুপ্রড ক্ষসাস্ট্রয়টিাটেস (হুড স্বাোপ্রবকোস্ট্রব পরস্ট্রত হ্স্ট্রব, আেঁটসা েঁট িয়) 

• প্রফটটং ক্ষপািাক 

• প্ররপসহ্ ক্ষপািাক, তস্ট্রব িতে র্থাস্ট্রক ক্ষ  প্ররপ ক্ষবপ্রসক ওোরপ্রেউস্ট্রয়র অ্ধীস্ট্রি িতে ক্ষ ি িা লিি কস্ট্রর 

• পাজামা পযাে 

• অ্যার্থস্ট্রলটটক ক্ষপািাক 

প্রিক্ষার্থী পপ্ররধাি করজব ন্া : 

• এমি ক্ষপািাক  াস্ট্রত সপ্রহ্ংস প্রচে বা োষা রস্ট্রয়স্ট্রছ 

• ক্ষপািাক  ার মস্ট্রধয মাদকদ্রবয, অ্যালস্ট্রকাহ্ল, েযাপ্রপং, বা পযারাফাি োপ্রলয়া সম্পপ্রকেত প্রচন্দ্রেত বা প্রিস্ট্রদেপ্রিত 

প্রচে বা োষা রস্ট্রয়স্ট্রছ 

• এমি ক্ষপািাক  াস্ট্রত অ্ববধ কা েক্রম প্রচন্দ্রেত বা িচার কস্ট্রর এমি প্রচে বা োষা আস্ট্রছ 

• এমি ক্ষপািাক  াস্ট্রত এমি প্রচে বা োষা আস্ট্রছ  া ঘৃণামূলক বিবয বা অ্পমািজিক 

• এমি ক্ষপািাক  াস্ট্রত অ্িীল, অ্পপ্রবে বা পস্ট্রি োগ্রাপ্রফক এমি প্রচে বা োষা আস্ট্রছ 

• এমি ক্ষপািাক  া গযাং সংপ্রিিতার িপ্রতপ্রিপ্রধত্ব কস্ট্রর বস্ট্রল মস্ট্রি করা হ্য় তা প্রবন্দ্রল্ডং িিাসি কতৃেক 

সীমাবদ্ধ করা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর 

• ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা ক্ষপািাক  া অ্ন্তব োস িকাি কস্ট্রর 

• এমি আিুষাপ্রিক  া অ্স্ত্র প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব বযবহ্ার করা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর অ্র্থবা প্রবপজ্জিক প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব প্রবস্ট্রবপ্রচত হ্স্ট্রত 

পাস্ট্রর 

• ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা বস্তু  া মুখ বা কাি ক্ষেস্ট্রক রাস্ট্রখ (ধমীয় পালি বা বযন্দ্রিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE)  খি 

উপ ুি বযতীত) 

• আিুল ক্ষখালা জতুা (ক্ষ মি, সযাস্ট্রেল, চপ্পল) 

ক্ষিস ক্ষকাড িস্ট্রয়াগ 

সু্কল হ্স্ট্রলা সব োস্ট্রগ্র একটট প্রিক্ষা িপ্রতষ্ঠাি। অ্র্থ োৎ, ক্ষিস ক্ষকাস্ট্রডর লিি বস্ট্রল মস্ট্রি করা হ্স্ট্রল সু্কল কমী এবং 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর মস্ট্রধয ইোরঅ্যাকিি প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষিখাস্ট্রিার জিয করা হ্স্ট্রব, তাস্ট্রদর অ্বজ্ঞা বা লজ্জা ক্ষদওয়ার 

িস্ট্রচিা প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব িয়। প্রিস্ট্রচর প্রিস্ট্রদেপ্রিকা অ্িুসাস্ট্রর, সু্কল কমীস্ট্রদর সম্ভাবয ক্ষিস ক্ষকাড লিি বা ক্ষপািাস্ট্রকর কারস্ট্রণ 

ক্ষিখার পপ্ররস্ট্রবস্ট্রি প্রবঘ্ন ক্ষমাকাস্ট্রবলা করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

• প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর সাস্ট্রর্থ সবসময় সম্মাি ও ম োদার সাস্ট্রর্থ আচরণ করস্ট্রত হ্স্ট্রব। জাপ্রতগত বা সাংসৃ্কপ্রতক পপ্ররচয়, 

ক্ষ ৌি পপ্ররচয়, ক্ষ ৌি অ্প্রেমখুীতা, ধম ে, বা িরীস্ট্ররর আকার / ধরস্ট্রির কারস্ট্রণ ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষিস ক্ষকাড 

িস্ট্রয়াগ দ্বারা িোপ্রবত করা  াস্ট্রব িা। 

• প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর তাস্ট্রদর ক্ষপািাক পপ্ররবতেি করার সুস্ট্র াগ ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব, অ্র্থবা প্রবকল্প ক্ষপািাস্ট্রকর জিয 

মা/বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক কল করার সসু্ট্র াগ ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব। তস্ট্রব, প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর তাস্ট্রদর ক্ষপািাক পপ্ররবতেি 

করস্ট্রত হ্স্ট্রব িা  প্রদ িা ক্ষিস ক্ষকাড লিি িিাসি কতৃেক অ্সহ্িীয় বা প্রবপজ্জিক বস্ট্রল মস্ট্রি করা হ্য়। 

*ক্ষিস ক্ষকাড লিস্ট্রির ঘটিার পুিরাবপৃ্রি িগপ্রতিীল িঙৃ্খলা মস্ট্রডল অ্িুসরণ করস্ট্রব। 

এই ক্ষিস ক্ষকাড প্রিস্ট্রদেিিা সকল সু্কল প্রদবস, গ্রীষ্মকালীি সু্কল প্রদবস এবং সু্কল কা েক্রস্ট্রমর সময় কা েকর বস্ট্রল 

প্রবস্ট্রবপ্রচত হ্স্ট্রব। অ্যার্থস্ট্রলটটক ইউপ্রিফম ে পরৃ্থক ক্ষখলাধুলার সুরক্ষা ও িপ্রতস্ট্র াপ্রগতামূলক মািদণ্ড দ্বারা প্রিধ োপ্ররত 

হ্স্ট্রব, তস্ট্রব সু্কল প্রদস্ট্রির সময় পরার জিয উপ ুি িাও হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

বাপ্রণন্দ্রজযক কলা, গাহ্েস্থয অ্র্থ েিীপ্রত, িারীপ্ররক প্রিক্ষা, প্রবজ্ঞাি প্রিক্ষা এবং িাইপ্রেং প্রিক্ষার মস্ট্রতা ক্লাস্ট্রস েপ্রতে হ্ওয়া 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয প্রবস্ট্রিষ স্বাস্থয ও সুরক্ষা মািদস্ট্রণ্ডর িস্ট্রয়াজি হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

প্রিপ্রদেি সহ্প্রিক্ষা কা েক্রম বা সংস্থার জিয প্রিপ্রদেি সমস্ট্রয় প্রিপ্রদেি  ুন্দ্রিসিত ক্ষপািাস্ট্রকর িস্ট্রয়াজিীয়তা আবিযক 



হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। ক্ষ স্ট্রহ্তু এই ধরস্ট্রির সংস্থায় অ্ংিগ্রহ্ণ ক্ষস্বচ্ছাস্ট্রসবী, তাই প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর সংস্থা কতৃেক প্রিধ োপ্ররত প্রিয়ম 

ক্ষমস্ট্রি ক্ষপািাক পরস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

ইপ্রলস্ট্রমোপ্রর প্রিক্ষার্থীরা আবহ্াওয়ার অ্বস্থার জিয প োি পপ্ররমাণ ক্ষপািাক পপ্ররধাি করস্ট্রব বস্ট্রল আিা করা হ্স্ট্রচ্ছ 

কারণ তাস্ট্রদর চরম ঠাো ও বটৃির আবহ্াওয়া বযতীত প্রবরপ্রতর সমস্ট্রয়র জিয বাইস্ট্রর ক্ষ স্ট্রত হ্স্ট্রব। 

সংজিািন্মূলক বযবস্থ্া শন্জেমিন্া মযাটট্রক্স 

োফ সদসযরা বয়স্ট্রসর উপ ুি িান্দ্রস্তমূলক বযবস্থা(গুস্ট্রলা) বযবহ্ার করস্ট্রবি এমি প্রিক্ষার্থীস্ট্রক সংস্ট্রিাধি করার 

জিয  ার পছন্দ আচরস্ট্রণর িতযািা এবং সংস্ট্রিাধিমূলক বযবস্থা প্রিস্ট্রদেিিা মযাটট্রস্ট্রক্সর বাইস্ট্রর (পপ্ররপ্রিি A এবং 

পপ্ররপ্রিি B ক্ষদখুি)। প্রিক্ষার্থী  খি ইপ্রতবাচকোস্ট্রব সাো ক্ষদয়, তখি আর ক্ষকাস্ট্রিা পদস্ট্রক্ষপ ক্ষিওয়া হ্স্ট্রব িা। 

প্রিক্ষার্থীর মা/বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রক ডাকা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। PBIS আচরস্ট্রণর িতযািার মস্ট্রধয ক্ষমস্ট্রি িা চলার জিয সম্ভাবয 

পপ্ররণপ্রতর মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রছ (তস্ট্রব সীমাবদ্ধ িয়): পুিপ্রি েস্ট্রদেি, সতকেতা, প্রবস্ট্রিষাপ্রধকাস্ট্ররর হ্ারাস্ট্রিা, ক্ষপ্রতপূরণ, প্রিক্ষার্থী 

এবং/অ্র্থবা মা/বাবা/ অ্প্রেোবক কিফাস্ট্ররে, লাে প্রডস্ট্রটিিি, অ্গ্রগপ্রত িপ্রতস্ট্রবদি, সু্কল ক্ষিস্ট্রষ প্রডস্ট্রটিিি, 

সু্কস্ট্রলর বাইস্ট্রর সাসস্ট্রপিিি, আচরস্ট্রণর পপ্ররকল্পিা, বপ্রহ্ষ্কার, ইতযাপ্রদ। 

শফল্ড টট্রপ 

প্রফল্ড টট্রপ একাস্ট্রডপ্রমক কা েক্রম  া সু্কল গ্রাউস্ট্রের বাইস্ট্রর অ্িুটষ্ঠত হ্য়। এছাোও অ্িযািয ভ্রমণ রস্ট্রয়স্ট্রছ  া সু্কস্ট্রলর 

সহ্-প্রিক্ষা কম েসূপ্রচর অ্ংি। মা/বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর সম্মপ্রত বযতীত ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থী সু্কল-আস্ট্রয়ান্দ্রজত ক্ষকাস্ট্রিা টট্রস্ট্রপ 

অ্ংি প্রিস্ট্রত পারস্ট্রব িা। উপপ্রস্থপ্রত এবং সকল সু্কল প্রিয়ম সকল প্রফল্ড টট্রস্ট্রপর জিয িস্ট্র াজয। 

প্রফল্ড টট্রপ প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয একটট প্রবস্ট্রিষ সপু্রবধা। প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর অ্বিযই পপ্ররবহ্স্ট্রির সময় এবং প্রফল্ড টট্রপ 

কা েক্রস্ট্রমর সময় সকল সু্কল িীপ্রত ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রত হ্স্ট্রব এবং প্রফল্ড টট্রস্ট্রপর সকল স্থাি সু্কস্ট্রলর গ্রাউে প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব 

প্রবস্ট্রবচিা করস্ট্রত হ্স্ট্রব। প্রফল্ড টট্রস্ট্রপর সময় সু্কস্ট্রলর প্রিয়ম এবং/অ্র্থবা অ্বস্থাস্ট্রির প্রিয়ম ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রত বযর্থ েতা 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক িান্দ্রস্তর আওতাধীি করস্ট্রত পাস্ট্রর। 

প্রিম্নপ্রলপ্রখত কারণগুস্ট্রলার ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা কারস্ট্রণ প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রফল্ড টট্রস্ট্রপ অ্ংি ক্ষিওয়া প্রিপ্রষদ্ধ করা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর: 

• মা/বাবা/অ্প্রেোবক বা প্রিক্ষস্ট্রকর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক  র্থা র্থ অ্িুমপ্রত ক্ষপস্ট্রত বযর্থ েতা; 

•  র্থা র্থ ক্ষকাস েওয়াকে সম্পূণ ে করস্ট্রত বযর্থ েতা; 

• আচরণগত বা প্রিরাপিা উস্ট্রদ্বগ; 

• িিাসস্ট্রির কাছ ক্ষর্থস্ট্রক অ্িুমপ্রত িতযাখযাি; 

• সু্কল দ্বারা প্রিধ োপ্ররত অ্িযািয কারণ 

ক্ষস্বচ্ছাস্ট্রসবীর বযাকগ্রাউে ক্ষচক: বাবা-মা/অ্প্রেোবকরা ক্ষস্বচ্ছাস্ট্রসবী প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব কাজ করস্ট্রল ন্দ্রক্রপ্রমিাল বযাকগ্রাউে 

ক্ষচক আবিযক।  প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা মা/বাবা/অ্প্রেোবক ক্ষস্বচ্ছাস্ট্রসবী প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব কাজ কস্ট্ররি তাহ্স্ট্রল তাস্ট্রদর অ্বিযই পুস্ট্ররা 

প্রফল্ড টট্রস্ট্রপ অ্ংি ক্ষিওয়ার পপ্ররকল্পিা করস্ট্রত হ্স্ট্রব (সময়মস্ট্রতা আসা এবং তাোতাপ্রে চস্ট্রল  াওয়া  াস্ট্রব িা)। 

পশরবাজরর অন্যান্য সেসয বা ভাই-যবাজন্রা শিক্ষার্থীর শন্রাপিার জন্য উপশস্থ্ি হ্জি পারজব ন্া, 

 াজেরজক যেখাজিান্া করা হ্জে। 

 

 

 



অধ্যায় VII: ইোরস্ট্রিট, ি ুন্দ্রি ও িকািিা 

এই অ্ধযাস্ট্রয় গ্রহ্ণস্ট্র াগয বযবহ্ার িীপ্রত এবং ইোরস্ট্রিস্ট্রটর গ্রহ্ণস্ট্র াগয বযবহ্ার অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ। এছাোও প্রডপ্রেে 

িদি প্রডোইস এবং প্ররস্ট্রমাট অ্যাস্ট্রক্সস্ট্রসর িীপ্রতমালা অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ। অ্প্রতপ্ররি ক্ষরফাস্ট্ররে ও প্রলঙ্ক এই অ্ধযাস্ট্রয়র 

অ্ন্তেুেি করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ  া প্রডপ্রেস্ট্রের মস্ট্রধয উপ ুি ি ুন্দ্রি বযবহ্াস্ট্ররর সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত। 

শর্শিজের ইজলক্ট্রশন্ক যন্টওয়াজকমর গ্রহ্ণজ াগয বযবহ্ার 

সু্কল প্রডপ্রেে ি ুন্দ্রির প্রিক্ষাগত বযবহ্ারস্ট্রক উৎসাপ্রহ্ত ও িচার কস্ট্রর। প্রিক্ষার্থী, কমী এবং বাবা-

মা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর লেয ি ুন্দ্রির সম্পূণ ে সুপ্রবধা গ্রহ্ণ প্রিন্দ্রিত করার জিয; সু্কল প্রডপ্রেস্ট্রে ি ুন্দ্রির সকল 

বযবহ্াস্ট্ররর  র্থা র্থ অ্িুস্ট্রমাদি র্থাকস্ট্রত হ্স্ট্রব, প্রডপ্রেে িীপ্রত এবং িিাসপ্রিক প্রিস্ট্রদেিিা ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রত হ্স্ট্রব এবং 

গ্রহ্ণস্ট্র াগয বযবহ্ার ও সুরক্ষা চুন্দ্রিস্ট্রত স্বাক্ষর করস্ট্রত হ্স্ট্রব। ি ুন্দ্রির সকল বযবহ্ার একটট সুপ্রবধা, অ্প্রধকার িয়, 

এবং সু্কল প্রডপ্রেস্ট্রের উস্ট্রেিয এবং প্রববতৃ লক্ষয সমর্থ েি এবং অ্িু ায়ী হ্স্ট্রত হ্স্ট্রব। সু্কল প্রডপ্রেে ি ুন্দ্রিগত 

সম্পস্ট্রদর জিয সুস্পি, অ্ন্তপ্রি েপ্রহ্ত বা সহ্জাত ওয়াস্ট্ররপ্রে সরবরাহ্ কস্ট্রর িা। এছাোও, সু্কল প্রডপ্রেে ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা ও 

সকল ক্ষিটওয়াকে কা েক্রম প েস্ট্রবক্ষস্ট্রণর অ্প্রধকার সংরক্ষণ কস্ট্রর। 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রিরাপিা বজায় রাখা এবং ইস্ট্রলকট্রপ্রিক প্রডোইস্ট্রসর  র্থা র্থ বযবহ্ার অ্পপ্ররহ্া ে। ি ুন্দ্রি বযবহ্াস্ট্ররর 

জিয িতযািা ক্ষবাডে িীপ্রতমালায় প্রিম্নরূপ অ্ন্তেুেি করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ: HPS ি ুন্দ্রি ক্ষগাপিীয়তা ক্ষবাডে িীপ্রত 7540.01 

HPS ওস্ট্রয়ব অ্যাস্ট্রক্সসস্ট্র াগযতা, কিস্ট্রটে, অ্যাপস এবং ক্ষসবা ক্ষবাডে িীপ্রত 7540.02 

HPS ি ুন্দ্রির গ্রহ্ণস্ট্র াগয বযবহ্ার এবং সুরক্ষা ক্ষবাডে িীপ্রত 7540.03 

HPS প্রডপ্রেে ইসুযকৃত প্রিক্ষার্থী ইস্ট্রমইল অ্যাকাউে ক্ষবাডে িীপ্রত 7540.06 

HPS বযন্দ্রিগত ইোরস্ট্রিট অ্যাকাউে ক্ষগাপিীয়তা-প্রিক্ষার্থী ক্ষবাডে িীপ্রত 7540.07 

HPS বযন্দ্রিগত ক্ষ াগাস্ট্র াগ প্রডোইস ক্ষর্থস্ট্রক প্রডপ্রেে ি নু্দ্রি প্ররস্ট্রসাস্ট্রস ে অ্যাস্ট্রক্সস ক্ষবাডে িীপ্রত 7542 

HPS প্রডপ্রেে ক্ষিটওয়াস্ট্রকে দরূবতী অ্যাস্ট্রক্সস ক্ষবাডে িীপ্রত 7543
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অধ্যায় VIII: িল্লািী ও জব্দ 

এই অ্ধযাস্ট্রয় প্রিক্ষার্থী তল্লািী ও জস্ট্রব্দর (HPS তল্লািী ও জব্দ ক্ষবাডে িীপ্রত 5771) উপর একটট প্রবস্তৃত িীপ্রত 

রস্ট্রয়স্ট্রছ। এই িীপ্রতস্ট্রত ক্ষেট ও ক্ষফডাস্ট্ররল আইস্ট্রির অ্ধীস্ট্রি প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর অ্প্রধকার এবং প্রিক্ষার্থী এবং তাস্ট্রদর দখস্ট্রল 

র্থাকা ন্দ্রজপ্রিস তল্লািীর পদ্ধপ্রত অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ। 

সমস্ট্রয় সমস্ট্রয়, সু্কস্ট্রলর সম্পপ্রি প্রিক্ষার্থীস্ট্রক বরাে করা হ্য়। তস্ট্রব, প্রিক্ষার্থীরা এই ধরস্ট্রির সম্পপ্রিস্ট্রত  ুন্দ্রিসিত 

ক্ষগাপিীয়তার িতযািা অ্জেি কস্ট্রর িা। প্রডপ্রেে ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা সময়, ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা কারস্ট্রণ, প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষিাটটি প্রদস্ট্রয় বা 

ছাোই ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক প্রিধ োপ্ররত সম্পপ্রি তল্লািী ও জব্দ করার সীমাহ্ীি অ্প্রধকার সংরক্ষণ কস্ট্রর। প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর 

ক্ষগাপিীয়তার অ্প্রধকার অ্ববধ বা সু্কল িীপ্রতর প্রবরুস্ট্রদ্ধ িয় এমি ক্ষকাস্ট্রিা আইস্ট্রটস্ট্রমর ক্ষক্ষস্ট্রে বজায় র্থাকস্ট্রব। 

MCL 380.1308 এবং প্রমপ্রিগাি সু্কল সুরক্ষা সাোদাি প্রিস্ট্রদেপ্রিকা অ্িু ায়ী, হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কল পাপ্ররবাস্ট্ররর 

প্রিক্ষা অ্প্রধকার এবং ক্ষগাপিীয়তা আইস্ট্রির সীমার মস্ট্রধয স্থািীয় পুপ্রলি এস্ট্রজন্দ্রেস্ট্রত প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর অ্সদাচরস্ট্রণর প্রকছু 

ঘটিা প্ররস্ট্রপাটে কস্ট্রর। 

প্রিক্ষার্থী  খি সু্কল বা ক্ষকাস্ট্রিা সু্কল কা েক্রস্ট্রম অ্ংি ক্ষিয়, বা  খি প্রিক্ষার্থী সু্কল বাস্ট্রস বা সু্কস্ট্রল  াওয়ার পস্ট্রর্থ র্থাস্ট্রক 

তখি  প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা প্রবপজ্জিক অ্স্ত্র ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীর কাস্ট্রছ পাওয়া  ায়, তস্ট্রব সপুারইস্ট্রেস্ট্রেে বা সু্কল প্রডপ্রেে 

বা ইোরপ্রমপ্রডস্ট্রয়ট সু্কল প্রডপ্রেে, বা এর মস্ট্রিািীত বযন্দ্রি অ্প্রবলস্ট্রে প্রিক্ষার্থীর মা/বাবা/অ্প্রেোবক এবং স্থািীয় 

আইি িস্ট্রয়াগকারী সংস্থার কাস্ট্রছ প্ররস্ট্রপাটে করস্ট্রব (MCL 380.1313[1])। 

ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থী এবং  ািবাহ্িসহ্ তাস্ট্রদর দখস্ট্রল র্থাকা ন্দ্রজপ্রিস ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা সময় তল্লািী হ্স্ট্রত পাস্ট্রর  খি প্রিক্ষার্থী 

প্রিক্ষা ক্ষবাস্ট্রডের এখপ্রতয়াস্ট্ররর অ্ধীস্ট্রি র্থাস্ট্রক,  প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা  ুন্দ্রিসিত সস্ট্রন্দহ্ র্থাস্ট্রক ক্ষ  প্রিক্ষার্থী আইি বা সু্কস্ট্রলর 

প্রিয়ম লিি করস্ট্রছ। অ্স্ট্রিযর স্বাস্থয ও প্রিরাপিা রক্ষার জিযও তল্লািী চালাস্ট্রিা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর। সকল তল্লািী 

প্রিক্ষার্থীর সম্মপ্রতসহ্ বা ছাোই পপ্ররচাপ্রলত হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর লকার, ক্ষডস্ক এবং অ্িযািয সরঞ্জাম সরবরাহ্ করা হ্য়  াস্ট্রত উপকরণ সংরক্ষণ করা  ায়। এটট 

স্পিোস্ট্রব ক্ষবাো উপ্রচত ক্ষ  এই সরঞ্জাম সু্কস্ট্রলর সম্পপ্রি এবং  প্রদ  ুন্দ্রিসিত সস্ট্রন্দহ্ র্থাস্ট্রক ক্ষ  ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থী 

আইি বা সু্কস্ট্রলর প্রিয়ম লিি কস্ট্ররস্ট্রছ তাহ্স্ট্রল ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা সময় তল্লািী করা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর। তালা চুপ্রর ক্ষরাধ করার 

জিয, তল্লািী ক্ষরাধ করার জিয িয়।  প্রদ প্রিক্ষার্থী লকাস্ট্ররর জিয প্রিক্ষার্থী-িদি তালার িস্ট্রয়াজি হ্য়, তাহ্স্ট্রল 

িস্ট্রতযক প্রিক্ষার্থীস্ট্রক অ্বিযই অ্ধযক্ষস্ট্রক তালার কপ্রেস্ট্রিিি বা চাপ্রব সরবরাহ্ করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

তল্লািীর সময় সু্কস্ট্রলর প্রিয়ম বা আইি লিস্ট্রির িমাণ হ্স্ট্রত পাস্ট্রর  া প্রকছু পাওয়া  াস্ট্রব তা গ্রহ্ণ করা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর 

এবং আটক রাখা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর অ্র্থবা পুপ্রলস্ট্রির কাস্ট্রছ হ্স্তান্তর করা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর। বাস্ট্রজয়াি করা ন্দ্রজপ্রিসপে 

ক্ষফরত িা ক্ষদওয়ার অ্প্রধকার সু্কল সংরক্ষণ কস্ট্রর। ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা তল্লািীর সময়, প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ক্ষগাপিীয়তার অ্প্রধকার 

অ্ববধ বা সু্কল িীপ্রতর প্রবরুস্ট্রদ্ধ িয় এমি ক্ষকাস্ট্রিা আইস্ট্রটস্ট্রমর ক্ষক্ষস্ট্রে বজায় র্থাকস্ট্রব। 

প্রডপ্রেস্ট্রের ক্লাসরুম, লযাব ও অ্প্রফস্ট্রস অ্বপ্রস্থত সকল কম্পম্পউটার প্রডপ্রেস্ট্রের সম্পপ্রি এবং প্রিক্ষার্থী কতৃেক 

বযবহ্ার করা হ্য়, িস্ট্র াজয ক্ষক্ষস্ট্রে, শুধুমাে প্রিক্ষাগত উস্ট্রেস্ট্রিয। প্রডপ্রেে সকল ইস্ট্রলকট্রপ্রিক, কম্পম্পউটার 

ফাইল, ডাটাস্ট্রবস এবং অ্িয ক্ষকাস্ট্রিা ইস্ট্রলকট্রপ্রিক ট্রােপ্রমিি অ্যাস্ট্রক্সস ও প োস্ট্রলাচিা করার অ্প্রধকার বজায় রাস্ট্রখ 

 া প্রডসটট্রস্ট্রের কম্পম্পউটার প্রসস্ট্রেম এবং ইস্ট্রলকট্রপ্রিক ক্ষমইস্ট্রলর সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত বা বযবহৃত হ্য়। প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর 

এমি ক্ষকাস্ট্রিা িতযািা র্থাকা  াস্ট্রব িা ক্ষ , এই জাতীয় প্রসস্ট্রেস্ট্রম র্থাকা ক্ষকাস্ট্রিা তর্থয ক্ষগাপিীয় বা বযন্দ্রিগত। 

এই ধরস্ট্রির তর্থয প োস্ট্রলাচিা প্রিক্ষার্থীর জ্ঞাি বা অ্িুমপ্রতসহ্ বা ছাো প্রডপ্রেে কতৃেক করা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর। পাসওয়াডে 

বযবহ্ার ক্ষগাপিীয়তার গযারাপ্রে ক্ষদয় িা, এবং প্রডপ্রেে পাসওয়াডে সস্ট্রত্ত্বও তর্থয অ্যাস্ট্রক্সস করার অ্প্রধকার বজায় 

রাস্ট্রখ। সকল পাসওয়াডে বা প্রিরাপিা ক্ষকাড অ্বিযই িপ্রিক্ষস্ট্রকর কাস্ট্রছ প্রিবপ্রন্ধত হ্স্ট্রত হ্স্ট্রব। একজি প্রিক্ষার্থীর এই 

ধরস্ট্রির অ্যাস্ট্রক্সস্ট্রসর অ্িুমপ্রত প্রদস্ট্রত অ্স্বীকার করা িান্দ্রস্তমূলক পদস্ট্রক্ষস্ট্রপর কারণ হ্স্ট্রত পাস্ট্রর।
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অধ্যায় IX: অযার্থজলটটক্স এবং সহ্শিক্ষা কা মিম 

এই অ্ধযাস্ট্রয় প্রিক্ষার্থী অ্যার্থস্ট্রলটটক্স ও কা েক্রম সম্পপ্রকেত তর্থয ও িীপ্রত রস্ট্রয়স্ট্রছ। এছাোও সহ্প্রিক্ষা আচরণপ্রবপ্রধ, 

এবং প্রিক্ষার্থী-অ্যার্থস্ট্রলট আঘাত ক্ষিাস্ট্রটাকল অ্ন্তেুেি করা হ্য়। 

অযার্থজলটটক্স 

HPS প্রবপ্রেন্ন ধরস্ট্রির অ্যার্থস্ট্রলটটক কা েক্রম সরবরাহ্ কস্ট্রর ক্ষ গুস্ট্রলাস্ট্রত প্রিক্ষার্থীরা অ্ংি প্রিস্ট্রত পাস্ট্রর তস্ট্রব িস্ট্র াজয 

হ্স্ট্রত পাস্ট্রর এমি ক্ষকাস্ট্রিা ক্ষ াগযতার আবিযকীয়তা তাস্ট্রদর পূরণ করস্ট্রত হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। প্রিক্ষার্থীর কম েক্ষমতা-

বনৃ্দ্রদ্ধকারী পদাস্ট্রর্থ ের বযবহ্ার একটট লিি  া প্রিক্ষার্থীর অ্যার্থস্ট্রলটটক ক্ষ াগযতা ও অ্ংিগ্রহ্ণস্ট্রক িোপ্রবত করস্ট্রব। 

বতেমাস্ট্রি িদি সকল কা েক্রস্ট্রমর একটট সম্পূণ ে তাপ্রলকা অ্যার্থস্ট্রলটটক পপ্ররচালস্ট্রকর ক্ষর্থস্ট্রক পাওয়া ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর। 

প্রডপ্রেস্ট্রের সকল অ্যার্থস্ট্রলটটক কম েসূপ্রচ প্রমপ্রিগাি হ্াই সু্কল অ্যার্থস্ট্রলটটক অ্যাস্ট্রসাপ্রসস্ট্রয়িস্ট্রির আঘাত ক্ষিাস্ট্রটাকল, 

ক্ষেট আইস্ট্রির আবিযকীয়তা এবং তরুণ ক্রীোপ্রবদস্ট্রদর আঘাত সস্ট্রচতিতা িপ্রিক্ষণ ও সুরক্ষা সম্পপ্রকেত 

কপ্রমউপ্রিটট ক্ষহ্লর্থ প্রবোস্ট্রগর প্রিস্ট্রদেিিা ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রব। 

ইোরস্ট্রস্কালাপ্রেক িপ্রতস্ট্র াপ্রগতার জিয প্রিক্ষার্থী / অ্যার্থস্ট্রলটস্ট্রক ক্ষ াগয রাখার জিয ক্ষ াগযতার প্রিস্ট্রদেিিা ২০২২-

২০২৩ MHSAA হ্যান্ডবজুক পাওয়া  ায়। 

শিক্ষার্থীর কম মসংস্থ্ান্ 

সু্কল প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর সু্কস্ট্রলর বাইস্ট্রর চাকপ্রর প্রিস্ট্রত উৎসাপ্রহ্ত কস্ট্রর িা  া সু্কস্ট্রল তাস্ট্রদর সাফস্ট্রলয হ্স্তস্ট্রক্ষপ করস্ট্রত পাস্ট্রর। 

 প্রদ ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থী প্রবোস কস্ট্রর ক্ষ  সু্কস্ট্রল  াওয়ার পািাপাপ্রি তাস্ট্রদর অ্বিযই একটট চাকপ্রর করস্ট্রত হ্স্ট্রব, তাহ্স্ট্রল 

তাস্ট্রক অ্বিযই ক্ষকাস্ট্রিা আইপ্রি আবিযকীয়তা প্রিস্ট্রয় আস্ট্রলাচিা করস্ট্রত এবং ক্ষকাস্ট্রিা িস্ট্রয়াজিীয় পারপ্রমট ক্ষপস্ট্রত 

ির্থস্ট্রম তার পরামি েদাতার সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ করস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

শমশিগান্ যেট ১৬ বছজরর কম বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্কজের জন্য সজিশলি কম মসংস্থ্ান্ এবং ওয়াকম 

পারশমট/বয়স সাটটমশফজকট CA-6 প্রোন্ কজর 

শমশিগান্ যেট ১৬ ও ১৭ বছর বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্কজের জন্য সজিশলি কম মসংস্থ্ান্ এবং ওয়াকম 

পারশমট/বয়স সাটটমশফজকট CA-7 প্রোন্ কজর 

মার্থায় আঘাি 

প্রিক্ষার্থী অ্যার্থস্ট্রলটস্ট্রদর সরুক্ষা িদাস্ট্রির জিয, প্রডপ্রেস্ট্রের সকল অ্যার্থস্ট্রলটটক কম েসূপ্রচ প্রমপ্রিগাি হ্াই সু্কল 

অ্যার্থস্ট্রলটটক অ্যাস্ট্রসাপ্রসস্ট্রয়িস্ট্রির আঘাত ক্ষিাস্ট্রটাকল অ্র্থবা HPS কিকািি এবং অ্যার্থস্ট্রলটটক অ্যাপ্রেপ্রেটটজ ক্ষবাডে 

পপ্রলপ্রস 5340.01-এ উপ্রল্লপ্রখত ক্ষিাস্ট্রটাকল ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রব,  া তরুণ অ্যার্থস্ট্রলটস্ট্রদর জিয আঘাত সস্ট্রচতিতা িপ্রিক্ষণ 

ও সুরক্ষা সম্পপ্রকেত ক্ষেট আইি এবং কপ্রমউপ্রিটট স্বাস্থয প্রবোস্ট্রগর প্রিস্ট্রদেিিার সকল আবিযকীয়তা পূরণ করস্ট্রব। 

প্রডপ্রেে ক্ষ  মািদণ্ড ক্ষবপ্রি সুরক্ষামূলক তা ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রব।

https://my.mhsaa.com/portals/0/documents/ad%20forms/eligibility%20summary.pdf
https://my.mhsaa.com/portals/0/documents/ad%20forms/eligibility%20summary.pdf
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/leo/Documents/WAGE-HOUR/Work-Permits/CA6FORM_674719.pdf?rev=319cde60b2384e7d9d9c2c7a631dcfd3
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/leo/Documents/WAGE-HOUR/Work-Permits/CA6FORM_674719.pdf?rev=319cde60b2384e7d9d9c2c7a631dcfd3
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/leo/Documents/WAGE-HOUR/Work-Permits/CA6FORM_674719.pdf?rev=319cde60b2384e7d9d9c2c7a631dcfd3
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/leo/Documents/WAGE-HOUR/Work-Permits/CA7Form_674721.pdf?rev=8543927b82cd4c77a3c0c020047be5b6%23:~:text=Employers%20must%20complete%20a%20CA,from%20an%20authorized%20issuing%20officer.
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/leo/Documents/WAGE-HOUR/Work-Permits/CA7Form_674721.pdf?rev=8543927b82cd4c77a3c0c020047be5b6%23:~:text=Employers%20must%20complete%20a%20CA,from%20an%20authorized%20issuing%20officer.
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/leo/Documents/WAGE-HOUR/Work-Permits/CA7Form_674721.pdf?rev=8543927b82cd4c77a3c0c020047be5b6%23:~:text=Employers%20must%20complete%20a%20CA,from%20an%20authorized%20issuing%20officer.
https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23
https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23


অধ্যায় X: শবজিষ্ শিক্ষা 

এই অ্ধযাস্ট্রয় িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয িস্ট্র াজয অ্সংখয িীপ্রত ও পদ্ধপ্রত রস্ট্রয়স্ট্রছ। প্রিক্ষার্থী ও 

মা/বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর অ্প্রধকার এবং িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর িঙৃ্খলার প্রবিদ িীপ্রতমালা অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ। 

প্রডপ্রেে সু্কস্ট্রল েপ্রতে হ্ওয়া সকল িপ্রতবন্ধী প্রিশুস্ট্রদর জিয সব েপ্রিম্ন সীমাবদ্ধ পপ্ররস্ট্রবস্ট্রি প্রবিামূস্ট্রলয উপ ুি 

জিপ্রিক্ষা এবং িস্ট্রয়াজিীয় সম্পপ্রকেত ক্ষসবা িদাি কস্ট্রর। প্রমপ্রিগাস্ট্রি 'িপ্রতবন্ধী প্রিশু' পদটটর অ্র্থ ে ৩-২৬ বছর 

বয়সী প্রিশু। ১৯৭৩ সাস্ট্রলর পুিব োসি আইি বা িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষা আইস্ট্রির ধারা ৫০৪-এর সংজ্ঞার মস্ট্রধয িপ্রতবন্ধী 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রচপ্রহ্নত, মূলযায়ি এবং  র্থা র্থ প্রিক্ষাগত ক্ষসবা িদাি প্রিন্দ্রিত করা প্রডপ্রেস্ট্রের অ্প্রেিায়। 

IDEA-এর আবিযক পদ্ধপ্রত প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রবিামূস্ট্রলয উপ ুি জিপ্রিক্ষা প্রিন্দ্রিত করার জিয প্রডজাইি করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ। 

পদ্ধশিগি সুরক্ষার একটট কপ্রপ এখাস্ট্রি পাওয়া  াস্ট্রব। 

িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষার্থীরা  ারা স্বতন্ত্র প্রিক্ষা কম েসূপ্রচর (IEP) জিয ক্ষ াগযতা অ্জেি কস্ট্রর িা, ক্ষ মিটট ক্ষফডাস্ট্ররল 

িপ্রতবন্ধী বযন্দ্রিস্ট্রদর প্রিক্ষা আইি দ্বারা আবিযক, তারা ১৯৭৩ সাস্ট্রলর ক্ষফডাস্ট্ররল পুিব োসি আইস্ট্রির ধারা ৫০৪-

এর অ্ধীস্ট্রি ক্ষসবার জিয ক্ষ াগযতা অ্জেি করস্ট্রত পাস্ট্রর 

1.  প্রদ প্রিক্ষার্থীর িারীপ্ররক বা মািপ্রসক দুব েলতা র্থাস্ট্রক  া জীবি াপস্ট্রির এক বা একাপ্রধক কা েক্রমস্ট্রক  স্ট্রর্থি 

পপ্ররমাস্ট্রণ সীমাবদ্ধ কস্ট্রর; 

অ্র্থবা 

2. িারীপ্ররক বা মািপ্রসক দুব েলতার ক্ষরকডে আস্ট্রছ; বা 

3. িারীপ্ররক বা মািপ্রসক দুব েলতা আস্ট্রছ প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব গণয করা হ্য় 

প্রশিবন্ধী শিক্ষার্থীজের িঙৃ্খলা 

িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষার্থীরা িপ্রতবন্ধী বযন্দ্রিস্ট্রদর প্রিক্ষা আইি (I.D.E.A.) এবং আস্ট্রমপ্ররকািস উইর্থ প্রডস্ট্রসপ্রবপ্রলটটজ অ্যাে 

(A.D.A.) বা ১৯৭৩ সাস্ট্রলর পুিব োসি আইস্ট্রির ধারা ৫০৪ দ্বারা িদি অ্প্রধকার ও পদ্ধপ্রতর অ্প্রধকারী। ক্ষকাস্ট্রিা 

প্রবস্ট্রিষ প্রিক্ষা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক বপ্রহ্স্কার করা হ্স্ট্রব িা  প্রদ প্রিক্ষার্থীর গুরুতর অ্বাধযতা বা অ্সদাচরস্ট্রণর প্রিপ্রদেি কাজটট 

তার অ্ক্ষমতার বপ্রহ্ঃিকাি হ্য়। 

আচরণগত মধযস্থতা িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর ক্ষক্ষস্ট্রে আকাম্পিত আচরস্ট্রণ উৎসাপ্রহ্ত এবং িন্দ্রিিালী করস্ট্রত এবং 

প্রচপ্রহ্নত অ্িুপ ুি আচরণ হ্রাস করস্ট্রত বযবহ্ার করা হ্স্ট্রব। সু্কল ক্ষবাডে িপ্রতবন্ধী প্রিশুস্ট্রদর জিয আচরণগত 

মধযস্থতার বযবহ্ার সম্পস্ট্রকে পদ্ধপ্রত প্রবকাি, বাস্তবায়ি ও প্রিরীক্ষস্ট্রণর জিয কপ্রমটট িপ্রতষ্ঠা ও বজায় রাখস্ট্রব।  খি 

সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক পরৃ্থকীকরণ ঘস্ট্রট, ক্ষ খাস্ট্রি পরৃ্থকীকরস্ট্রণর ফস্ট্রল ক্ষলসস্ট্রমস্ট্রের পপ্ররবতেি ঘস্ট্রট, তখি বপ্রহ্ঃিকাি প্রিধ োরণ 

প োস্ট্রলাচিা (MDR) সো ১০ সু্কল প্রদস্ট্রির মস্ট্রধয অ্িুটষ্ঠত হ্স্ট্রব  খি ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক স্থপ্রগত করার প্রসদ্ধান্ত ক্ষিওয়া 

হ্য়। 

সু্কল প্রডপ্রেে িঙৃ্খলাজপ্রিত উস্ট্রেস্ট্রিয িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর সাসস্ট্রপে করস্ট্রত পাস্ট্রর, এক সু্কল বস্ট্রষ ে দি (১০) সু্কল 

প্রদি প েন্ত, একই সীমা অ্-িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয এবং প্রিক্ষাগত ক্ষসবা সরবরাহ্ িা কস্ট্ররই অ্পসারণ িস্ট্রয়াগ 

করা হ্স্ট্রব।  খি ক্ষকাস্ট্রিা িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষার্থীর সাসস্ট্রপিিি সু্কল বস্ট্রষ ে দি (১০) ক্রমসন্দ্রেত প্রদস্ট্রির বাইস্ট্রর চস্ট্রল  ায়, 

তখি সু্কল প্রিক্ষাগত ক্ষসবা িদাস্ট্রির জিয দায়ী,  খি প্রিক্ষার্থী তার সাসস্ট্রপিিস্ট্রির প্রদি ক্ষোগ কস্ট্রর। 

 

 

https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/proc-safe/Procedural_Safeguards_Notice.pdf


হ্াই সু্কল সমাপন্ী সন্ে (হ্াই সু্কল) 

একজি িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষার্থী ক্ষ  স্বকীয় প্রিক্ষা কম েসূপ্রচস্ট্রত আস্ট্রছ প্রবস্ট্রিষ প্রিক্ষা, রূপান্তর পপ্ররকল্পিা, রূপান্তর ক্ষসবা, 

বা সম্পপ্রকেত ক্ষসবা প্রিধ োরণ প্রিক্ষার্থীর হ্াই সু্কস্ট্রলর ৪ বছর অ্প্রতক্রম কস্ট্রর, প্রিক্ষার্থী হ্াই সু্কস্ট্রলর ৪ বছর সম্পন্ন 

করার পস্ট্রর সমাপিী সাটটেপ্রফস্ট্রকস্ট্রটর ক্ষ াগযতা অ্জেি কস্ট্রর। প্রিক্ষার্থীস্ট্রক তার হ্াই সু্কস্ট্রল স্নাতক ক্লাস্ট্রসর সমাবতেি 

অ্িুষ্ঠাস্ট্রি অ্ংি প্রিস্ট্রত উৎসাপ্রহ্ত করা হ্য়।



অধ্যায় XI: শিক্ষার্থীজের যরকর্ম এবং যগাপন্ীয়িা 

এই অ্ধযাস্ট্রয়র িীপ্রতমালার মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রছ ক্ষেট ও ক্ষফডাস্ট্ররল প্রিক্ষা ক্ষরকডে এবং ক্ষগাপিীয়তা প্রবজ্ঞপ্রি। 

শর্জরেশরর ির্থয 

পপ্ররবাস্ট্ররর প্রিক্ষা অ্প্রধকার ও ক্ষগাপিীয়তা আইি (FERPA), ক্ষফডাস্ট্ররল আইি অ্িুসাস্ট্রর, হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক 

সু্কল, প্রিপ্রদেি বযপ্রতক্রমসহ্, আপিার সন্তাস্ট্রির প্রিক্ষা ক্ষরকডে ক্ষর্থস্ট্রক বযন্দ্রিগত সিািকরণস্ট্র াগয তর্থয িকাি করার 

আস্ট্রগ আপিার প্রলপ্রখত সম্মপ্রত চাওয়া আবিযক। তস্ট্রব, প্রডপ্রেে প্রলপ্রখত সম্মপ্রত ছাোই  র্থা র্থোস্ট্রব মস্ট্রিািীত 

"প্রডস্ট্ররেপ্রর তর্থয" িকাি করস্ট্রত পাস্ট্রর,  প্রদ িা আপপ্রি প্রডপ্রেে পদ্ধপ্রত অ্িু ায়ী প্রডপ্রেেস্ট্রক প্রবপরীত পরামি ে 

ক্ষদি। প্রডস্ট্ররেপ্ররর তস্ট্রর্থযর িার্থপ্রমক উস্ট্রেিয হ্স্ট্রলা প্রডপ্রেেস্ট্রক প্রিপ্রদেি সু্কল িকািিায় আপিার সন্তাস্ট্রির প্রিক্ষার 

ক্ষরকডে ক্ষর্থস্ট্রক এই ধরস্ট্রির তর্থয অ্ন্তেুেি করার অ্িুমপ্রত ক্ষদওয়া। 

বাবা-মা/অ্প্রেোবকরা  ারা তাস্ট্রদর সন্তাস্ট্রির িাম িকাি করস্ট্রত চাি িা (অ্র্থবা ১৮ বছস্ট্ররর ক্ষবপ্রি বয়সী 

প্রিক্ষার্থীরা  ারা তাস্ট্রদর িাম িকাি করস্ট্রত চাি িা) তাস্ট্রদর অ্বিযই িপ্রত সু্কল বস্ট্রষ ে প্রলপ্রখতোস্ট্রব প্রডপ্রেেস্ট্রক 

অ্বপ্রহ্ত করস্ট্রত হ্স্ট্রব। িপ্রতটট সু্কল একটট "িকাস্ট্রির অ্িুমপ্রত" ফম ে সরবরাহ্ কস্ট্রর  া মা-বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর 

প্রডস্ট্ররেপ্রর িকাস্ট্রির অ্িুমপ্রত বা িতযাহ্ার করার অ্িুমপ্রত ক্ষদয়। 

প্রডপ্রেে প্রিম্নপ্রলপ্রখত তর্থযস্ট্রক প্রডস্ট্ররেপ্রর তর্থয প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব মস্ট্রিািীত কস্ট্ররস্ট্রছ: 

• প্রিক্ষার্থীর িাম 

• টঠকািা 

• ক্ষটপ্রলস্ট্রফাি তাপ্রলকা 

• ইস্ট্রমইল টঠকািা 

• ছপ্রব জন্ম তাপ্ররখ ও জন্মস্থাি 

• প্রিক্ষার প্রবষয় 

• উপপ্রস্থপ্রত 

• ক্ষগ্রড ক্ষলস্ট্রেল 

• আিুষ্ঠাপ্রিকোস্ট্রব স্বীকৃত কা েক্রম ও ক্ষখলাধুলায় অ্ংিগ্রহ্ণ 

• অ্যার্থস্ট্রলটটক দস্ট্রলর সদসযস্ট্রদর ওজি ও উচ্চতা 

• প্রডপ্রগ্র 

• অ্িাস ে 

• িাি পুরষ্কার 

• সবস্ট্রচস্ট্রয় সাম্প্রপ্রতক প্রিক্ষা সংস্থা বা িপ্রতষ্ঠাি 

প্রিক্ষার্থী তর্থয প্রডস্ট্ররেপ্রর,  া িকাি করা হ্স্ট্রল সাধারণত ক্ষগাপিীয়তা লিি প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব প্রবস্ট্রবপ্রচত হ্য় িা, এটট মা-

বাবা/অ্প্রেোবস্ট্রকর পূব ে প্রলপ্রখত সম্মপ্রত ছাোই বাইস্ট্ররর সংস্থার কাস্ট্রছও িকাি করা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর। বাইস্ট্ররর 

ক্ষকাম্পাপ্রির মস্ট্রধয এমি ক্ষকাম্পাপ্রি অ্ন্তেুেি  ারা ক্লাস প্ররং দ্বতপ্রর কস্ট্রর বা ইয়ারবকু িকাি কস্ট্রর, তস্ট্রব এগুস্ট্রলার 

মস্ট্রধযই সীমাবদ্ধ িয়। 

এছাোও, দইুটট ক্ষফডাস্ট্ররল আইি প্রডপ্রেেস্ট্রক সামপ্ররক প্রিস্ট্রয়াগকারীস্ট্রদর, অ্িুস্ট্ররাস্ট্রধর প্রেপ্রিস্ট্রত, প্রতিটট প্রডস্ট্ররেপ্রর 

তর্থয প্রবোগ - িাম, টঠকািা ও ক্ষটপ্রলস্ট্রফাি তাপ্রলকা সরবরাহ্ আবিযক কস্ট্রর। প্রডপ্রেে বাবা-মা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর 

বাপ্রষ েক একটট ফম ে সরবরাহ্ কস্ট্রর,  া তাস্ট্রদর প্রলপ্রখত সম্মপ্রত ছাোই প্রডস্ট্ররেপ্রর তর্থয িকাি িা করার প্রসদ্ধান্ত প্রিস্ট্রত 

ক্ষদয় 

শিক্ষার্থীজের যরকর্ম 

প্রডস্ট্ররেপ্ররর তর্থয ছাোও, অ্িযািয সকল প্রিক্ষার্থী ক্ষরকডে অ্যাস্ট্রক্সস FERPA এবং প্রমপ্রিগাি আইি দ্বারা সুরপ্রক্ষত। 

ক্ষেট ও ক্ষফডাস্ট্ররল আইস্ট্রি প্রবস্ট্রিষোস্ট্রব সংজ্ঞাপ্রয়ত সীপ্রমত পপ্ররপ্রস্থপ্রতস্ট্রত বযতীত, প্রডপ্রেে বাবা-মা/অ্প্রেোবক, বা 



িািবয়স্ক প্রিক্ষার্থীর ক্ষসইসাস্ট্রর্থ এমি বযন্দ্রিরা  ারা ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা বয়স্ট্রস মযাটট্রকুস্ট্রলিি কস্ট্ররস্ট্রছি এবং 

ক্ষপােস্ট্রসস্ট্রকোপ্রর প্রিক্ষা িপ্রতষ্ঠাস্ট্রি েপ্রতে হ্স্ট্রয়স্ট্রছি তাস্ট্রদর পূব েপ্রলপ্রখত সম্মপ্রত ছাোই ক্ষকাস্ট্রিা বাইস্ট্ররর বযন্দ্রি বা 

সংস্থার কাস্ট্রছ ক্ষগাপিীয় প্রিক্ষার ক্ষরকডে িকাি করা প্রিপ্রষদ্ধ করা হ্য়। 

ক্ষগাপিীয় ক্ষরকস্ট্রডের মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রছ পরীক্ষার ক্ষস্কার, মিস্তান্দ্রত্ত্বক িপ্রতস্ট্রবদি, আচরণগত তর্থয, িঙৃ্খলাজপ্রিত ক্ষরকডে 

এবং পপ্ররবার ও বাইস্ট্ররর ক্ষসবা সরবরাহ্কারীস্ট্রদর সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ। 

প্রিক্ষার্থী এবং বাবা-মা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর সকল প্রিক্ষাগত ক্ষরকস্ট্রডের কপ্রপ প োস্ট্রলাচিা ও গ্রহ্ণ করার অ্প্রধকার 

রস্ট্রয়স্ট্রছ। ক্ষরকস্ট্রডের কপ্রপর জিয খরচ মা/বাবা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক চাজে করা হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। 

মা/বাবা/অ্প্রেোবক বা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক অ্বিযই তারা ক্ষ  ক্ষরকডে(গুস্ট্রলা) ক্ষদখস্ট্রত চায় তা উস্ট্রল্লখ কস্ট্রর প্রবন্দ্রল্ডং 

প্রিন্দ্রেপাস্ট্রলর কাস্ট্রছ প্রলপ্রখত অ্িুস্ট্ররাধ জমা প্রদস্ট্রত হ্স্ট্রব। 

১০ কম ে প্রদবস্ট্রসর মস্ট্রধয, প্রবন্দ্রল্ডং প্রিন্দ্রেপাল িাপ্রির বযবস্থা করস্ট্রবি এবং মা/বাবা/অ্প্রেোবক বা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষসই 

সময় ও স্থাি সম্পস্ট্রকে অ্বপ্রহ্ত করস্ট্রবি ক্ষ খাস্ট্রি ক্ষরকডে ক্ষদখা ক্ষ স্ট্রত পাস্ট্রর। 

বাবা-মা/অ্প্রেোবক এবং িািবয়স্ক প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রিক্ষার্থী ক্ষরকডে সংস্ট্রিাধি করার অ্প্রধকার রস্ট্রয়স্ট্রছ ক্ষ স্ট্রক্ষস্ট্রে 

তারা প্রবোস কস্ট্রর ক্ষ  ক্ষরকস্ট্রডে র্থাকা ক্ষকাস্ট্রিা তর্থয েুল, প্রবভ্রাপ্রন্তকর বা প্রিক্ষার্থীর ক্ষগাপিীয়তা লিি কস্ট্রর। 

মা/বাবা/অ্প্রেোবক বা িািবয়স্ক প্রিক্ষার্থীস্ট্রক অ্বিযই প্রলপ্রখতোস্ট্রব ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীর ক্ষরকডে সংস্ট্রিাধস্ট্রির জিয 

অ্িুস্ট্ররাধ করস্ট্রত হ্স্ট্রব এবং  প্রদ অ্িুস্ট্ররাধটট অ্স্বীকার করা হ্য় তাহ্স্ট্রল মা/বাবা/অ্প্রেোবক বা িািবয়স্ক 

প্রিক্ষার্থীস্ট্রক এই প্রবষস্ট্রয় শুিাপ্রির অ্প্রধকার সম্পস্ট্রকে অ্বপ্রহ্ত করা হ্স্ট্রব। 

বযন্দ্রিস্ট্রদর  ুিরাস্ট্রষ্ট্রর প্রিক্ষা প্রবোস্ট্রগর কাস্ট্রছ অ্প্রেস্ট্র াগ দাস্ট্রয়র করার অ্প্রধকার রস্ট্রয়স্ট্রছ  প্রদ তারা প্রবোস কস্ট্রর ক্ষ  

প্রডপ্রেে FERPA লিি কস্ট্ররস্ট্রছ। 

জশরপ 

প্রিক্ষার্থী অ্প্রধকার সরুক্ষা সংস্ট্রিাধিী (PPRA) অ্িু ায়ী, ক্ষকাস্ট্রিা প্রিক্ষার্থীস্ট্রক সু্কল কম েসূপ্রচ বা প্রডপ্রেস্ট্রের 

পাঠযক্রস্ট্রমর অ্ংি প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব প্রিক্ষার্থীর (ক্ষকাস্ট্রিা িািবয়স্ক, বা মুি অ্িািবয়স্ট্রস্কর ক্ষস্ট্রে) বা, ক্ষকাস্ট্রিা অ্-মুি 

অ্িািবয়স্ক, তার বাবা-মা/অ্প্রেোবস্ট্রকর পবূ েপ্রলপ্রখত সম্মপ্রত ছাো, ক্ষকাস্ট্রিা জপ্ররপ, প্রবস্ট্রিষণ বা মূলযায়ি জমা 

প্রদস্ট্রত বা এস্ট্রত অ্ংি প্রিস্ট্রত বা অ্ংিগ্রহ্ণ করস্ট্রত হ্স্ট্রব িা,  া প্রিম্নপ্রলপ্রখত সম্পপ্রকেত তর্থয িকাি কস্ট্রর: 

• প্রিক্ষার্থী বা তাস্ট্রদর বাবা-মা/অ্প্রেোবস্ট্রকর রাজবিপ্রতক সংপ্রিিতা বা প্রবোস; 

• প্রিক্ষার্থী বা তার পপ্ররবাস্ট্ররর মািপ্রসক বা মিঃস্তান্দ্রত্ত্বক সমসযা; 

• ক্ষ ৌি আচরণ বা মস্ট্রিাোব; 

• অ্ববধ, অ্সামান্দ্রজক, স্ব-স্বীকৃপ্রতমূলক বা অ্পমািজিক আচরণ; 

• অ্িযািয বযন্দ্রিস্ট্রদর সমাস্ট্রলাচিামূলক মূলযায়ি,  াস্ট্রদর সাস্ট্রর্থ উিরদাতাস্ট্রদর ঘপ্রিষ্ঠ পাপ্ররবাপ্ররক সম্পকে 

রস্ট্রয়স্ট্রছ; 

• আইিত স্বীকৃত প্রবস্ট্রিষাপ্রধকারিাি এবং অ্িুরূপ সম্পকে, ক্ষ মি আইিজীবী, প্রচপ্রকৎসক ও মন্ত্রী; 

• প্রিক্ষার্থী বা তাস্ট্রদর বাবা-মা/অ্প্রেোবস্ট্রকর ধমীয় আচার, সংপ্রিিতা বা প্রবোস; অ্র্থবা 

• আয় (ক্ষকাস্ট্রিা কম েসূপ্রচস্ট্রত অ্ংিগ্রহ্স্ট্রণর জিয ক্ষ াগযতা প্রিধ োরস্ট্রণর জিয বা এই জাতীয় কম েসূপ্রচর অ্ধীস্ট্রি 

আপ্রর্থ েক সহ্ায়তা পাওয়ার জিয আইি দ্বারা আবিযক বযতীত)। 

যগাপন্ীয়িা 

FERPA অ্িু ায়ী, বাবা-মা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর সাস্ট্রর্থ আস্ট্রলাচিা শুধুমাে তাস্ট্রদর প্রিস্ট্রজর সন্তাস্ট্রির আস্ট্রিপাস্ট্রির 

িোপ্রবত পপ্ররপ্রস্থপ্রতর সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। অ্িযািয প্রিশুস্ট্রদর প্রিস্ট্রয় আস্ট্রলাচিা করা FERPA-এর লিি। 



অিযায় XII: মা-বাবার অশিকার শবজ্ঞশপ্ত 

এই অ্ধযাস্ট্রয় ক্ষেট এবং ক্ষফডাস্ট্ররলোস্ট্রব বাধযতামূলক প্রবজ্ঞপ্রি অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ। প্রবোস্ট্রগর মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রছ গহৃ্হ্ীি 

পপ্ররবাস্ট্ররর অ্প্রধকার, বালাইিািক িস্ট্রয়াস্ট্রগর প্রবজ্ঞপ্রি এবং সন্তাস্ট্রির প্রিক্ষকস্ট্রদর সম্পস্ট্রকে তর্থয িাপ্রির বাবা-

মা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর অ্প্রধকার। 

শিক্ষজকর য াগযিা 

বাবা-মা/অ্প্রেোবকরা তাস্ট্রদর প্রিক্ষার্থীর প্রিক্ষক এবং পযারািস্ট্রফিিালস্ট্রদর ক্ষ াগযতা সম্পস্ট্রকে তস্ট্রর্থযর জিয 

অ্িুস্ট্ররাধ করস্ট্রত পাস্ট্ররি,  াস্ট্রত অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ: 

• প্রিক্ষক ক্ষ  ক্ষগ্রড ক্ষলস্ট্রেল এবং প্রবষয় ক্ষক্ষস্ট্রের প্রিস্ট্রদেিিা িদাি কস্ট্ররি তার জিয ক্ষেট ক্ষ াগযতা ও 

লাইস্ট্রসন্দ্রেং মািদণ্ড পূরণ কস্ট্ররস্ট্রছি প্রকিা; 

• প্রিক্ষক জরুপ্রর অ্বস্থার অ্ধীস্ট্রি বা অ্িযািয অ্স্থায়ী অ্বস্থার অ্ধীস্ট্রি প্রিক্ষকতা করস্ট্রছি প্রকিা  ার 

মাধযস্ট্রম ক্ষেট ক্ষ াগযতা এবং লাইস্ট্রসন্দ্রেং মািদণ্ড মওকুফ করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ; 

• প্রিক্ষস্ট্রকর সিস্ট্রদর প্রবোস্ট্রগ প্রিক্ষক প্রিক্ষকতা করস্ট্রছি প্রকিা; 

• ক্ষকাস্ট্রিা প্রিস্ট্রদেিিা সহ্স্ট্র াগী বা পযারািস্ট্রফিিালরা আপিার প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষসবা সরবরাহ্ কস্ট্রর প্রকিা 

এবং করস্ট্রল তাস্ট্রদর ক্ষ াগযতা। 

গৃহ্হ্ীন্ শিশুর শিক্ষার অশিকার 

HPS গহৃ্হ্ীি প্রিক্ষার্থী িীপ্রত ৫১১১.০১: ক্ষ সব প্রিশু "গহৃ্হ্ীি"-এর ক্ষফডাস্ট্ররল সংজ্ঞা পরূণ কস্ট্রর তাস্ট্রদর প্রডপ্রেস্ট্রের 

অ্িযািয প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর মস্ট্রতা একই োস্ট্রব প্রবিামসূ্ট্রলয ও উপ ুি জিপ্রিক্ষা িদাি করা হ্স্ট্রব এবং গহৃ্হ্ীি প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব 

তাস্ট্রদর অ্বস্থার প্রেপ্রিস্ট্রত প্রচপ্রহ্নত বা পরৃ্থক করা হ্স্ট্রব িা। ক্ষকাস্ট্রিা গহৃ্হ্ীি প্রিক্ষার্থীস্ট্রক বসবাস্ট্রসর িমাস্ট্রণর অ্োস্ট্রবর 

প্রেপ্রিস্ট্রত তাপ্রলকােুন্দ্রি করস্ট্রত অ্স্বীকার করা হ্স্ট্রব িা। ক্ষকাস্ট্রিা ক্ষবাডে িীপ্রত, িিাসপ্রিক প্রিস্ট্রদেপ্রিকা বা অ্িুিীলিস্ট্রক 

এমিোস্ট্রব বযাখযা বা িস্ট্রয়াগ করা হ্স্ট্রব িা  াস্ট্রত গহৃ্হ্ীি প্রিশুস্ট্রদর তাপ্রলকােুন্দ্রি, উপপ্রস্থপ্রত বা সু্কস্ট্রলর সাফলযস্ট্রক 

বাধা ক্ষদয়। 

গহৃ্হ্ীি প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর প্রডপ্রেস্ট্রের অ্িযািয প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর মস্ট্রতা একই ক্ষসবা িদাি করা হ্স্ট্রব  ার মস্ট্রধয অ্ন্তেুেি 

রস্ট্রয়স্ট্রছ: 

• পপ্ররবহ্ি ক্ষসবা; 

• প্রিক্ষামূলক ক্ষসবা  ার জিয গহৃ্হ্ীি প্রিক্ষার্থী িার্থপ্রমক ও মাধযপ্রমক প্রিক্ষা আইি বা অ্িুরূপ ক্ষেট ও 

স্থািীয় কম েসূপ্রচ টাইস্ট্রটল ১ এর অ্ধীস্ট্রি িদি ক্ষসবা, িপ্রতবন্ধী প্রিশুস্ট্রদর জিয প্রিক্ষাগত কম েসূপ্রচ এবং 

সীপ্রমত ইংস্ট্ররন্দ্রজ দক্ষতার র্থাকা প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয প্রিক্ষা কস েমসূপ্রচসহ্ ক্ষ াগযতার মািদণ্ডপূরণ কস্ট্রর; 

• বপৃ্রিমূলক ও কাপ্ররগপ্রর প্রিক্ষা কম েসূপ্রচ; 

• িপ্রতোবাি ক্ষমধাবী প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর জিয কম েসূপ্রচ; এবং 

• সু্কস্ট্রলর পুটি কম েসূপ্রচ। 

গহৃ্হ্ীি প্রিক্ষার্থীরা  ারা গহৃ্হ্ীস্ট্রির ক্ষফডাস্ট্ররল সংজ্ঞা পরূণ কস্ট্রর তারা তাপ্রলকােুি হ্স্ট্রত পাস্ট্রর এবং তাপ্রলকােুন্দ্রি 

পদ্ধপ্রতর প্রবষস্ট্রয় গহৃ্হ্ীি প্রিশুস্ট্রদর জিয প্রডপ্রেে প্রলয়াস্ট্রজা েঁর প্রিস্ট্রদেিিার আওতাধীি হ্স্ট্রব। 

ইংজরজজ ভাষ্া শিক্ষার্থী 

সু্কল আবাপ্রসক ইংস্ট্ররন্দ্রজ প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর একাস্ট্রডপ্রমক প্রবষস্ট্রয় উচ্চ স্তর অ্জেি এবং একই চযাস্ট্রলন্দ্রঞ্জং ক্ষেট মািদণ্ড 

পূরস্ট্রণ সসু্ট্র াগ ক্ষদয়  া সকল প্রিশু পূরণ করস্ট্রব বস্ট্রল আিা করা হ্য়। 

ইংস্ট্ররন্দ্রজ প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর বাবা-মা/অ্প্রেোবকস্ট্রক জািাস্ট্রিা হ্স্ট্রব ক্ষ  তারা প্রকোস্ট্রব: 

1. তাস্ট্রদর সন্তািস্ট্রদর প্রিক্ষার সাস্ট্রর্থ সম্পিৃ হ্স্ট্রত পাস্ট্ররি; 

2. তাস্ট্রদর সন্তািস্ট্রদর ইংস্ট্ররন্দ্রজ দক্ষতা অ্জেস্ট্রি সহ্ায়তা করার জিয সন্দ্রক্রয় অ্ংিগ্রহ্ণকারী হ্স্ট্রত হ্স্ট্রব, একটট 

https://go.boarddocs.com/mi/hamtps/Board.nsf/Public%23


সস্ট্রব োপপ্রর প্রিক্ষার মস্ট্রধয উচ্চ স্তর অ্জেি করস্ট্রত হ্স্ট্রব এবং সকল প্রিক্ষার্থীর কাছ ক্ষর্থস্ট্রক িতযাপ্রিত 

চযাস্ট্রলন্দ্রঞ্জং ক্ষেট একাস্ট্রডপ্রমক মাি পূরণ করস্ট্রত হ্স্ট্রব; এবং 

3. প্রডপ্রেে মা/বাবা উপস্ট্রদিা কপ্রমটটস্ট্রত ক্ষসবা ও অ্ংিগ্রহ্ণ করস্ট্রত পাস্ট্রর। 

ইংস্ট্ররন্দ্রজ োষায় সীপ্রমত দক্ষতা প্রডপ্রেস্ট্রের প্রিস্ট্রদেিিামূলক বা অ্প্রতপ্ররি পাঠযক্রস্ট্রমর কম েসূপ্রচস্ট্রত সমাি 

অ্ংিগ্রহ্স্ট্রণর ক্ষক্ষস্ট্রে বাধা হ্স্ট্রত পারস্ট্রব িা। সতুরাং, এই প্রডপ্রেস্ট্রের িীপ্রত হ্স্ট্রলা ক্ষ সকল প্রিক্ষার্থীর সীপ্রমত ইংস্ট্ররন্দ্রজ 

দক্ষতা আস্ট্রছ বস্ট্রল প্রচপ্রহ্নত করা হ্স্ট্রয়স্ট্রছ তাস্ট্রদর ইংস্ট্ররন্দ্রজ দক্ষতা অ্জেস্ট্রি এবং প্রডপ্রেে কতৃেক িদি প্রিক্ষাগত এবং 

অ্প্রতপ্ররি পাঠযক্রপ্রমক কম েসূপ্রচস্ট্রত অ্যাস্ট্রক্সস করস্ট্রত সাহ্া য করার জিয অ্প্রতপ্ররি সহ্ায়তা ও প্রিস্ট্রদেিিা িদাি 

করা হ্স্ট্রব। বাবা-মা/ অ্প্রেোবকস্ট্রদর ইংস্ট্ররন্দ্রজ লাি োর প্রডপাটেস্ট্রমস্ট্রের পপ্ররচালস্ট্রকর সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ করস্ট্রত হ্স্ট্রব, 

প্রডপ্রেে কতৃেক িদি মূলযায়ি পদ্ধপ্রত এবং কম েসূপ্রচ সম্পস্ট্রকে ন্দ্রজজ্ঞাসা করার জিয। 

প্রশিটট শিক্ষার্থীর সফলিা আইন্ কিৃমক আবিযক মা/বাবার শবজ্ঞশপ্ত  শিক্ষজকর য াগযিা 

একজি মা-বাবা/অ্প্রেোবক অ্িুস্ট্ররাধ করস্ট্রত পাস্ট্ররি, এবং প্রডপ্রেে উপ ুি সমস্ট্রয়র মস্ট্রধয তাস্ট্রদর সন্তাি(ক্ষদর) 

ক্লাসরুম প্রিক্ষকস্ট্রদর ক্ষপিাগত ক্ষ াগযতা িদাি করস্ট্রব,  াস্ট্রত অ্ন্তেুেি রস্ট্রয়স্ট্রছ, কমপস্ট্রক্ষ: 

• প্রিক্ষক ক্ষ  ক্ষগ্রড ক্ষলস্ট্রেল ও প্রবষয় ক্ষক্ষস্ট্রের প্রিস্ট্রদেিিা িদাি কস্ট্ররি তার জিয ক্ষেট ক্ষ াগযতা ও লাইস্ট্রসন্দ্রেং 

মািদণ্ড পূরণ কস্ট্ররস্ট্রছি প্রকিা; 

• প্রিক্ষক জরুপ্রর বা অ্িযািয অ্স্থায়ী অ্বস্থার অ্ধীস্ট্রি পাঠদাি করস্ট্রছি প্রকিা। 

• প্রিক্ষস্ট্রকর সিস্ট্রদর প্রবোস্ট্রগ প্রিক্ষক প্রিক্ষকতা করস্ট্রছি প্রকিা; 

• প্রিক্ষার্থীস্ট্রক ক্ষসবা সরবরাহ্ কস্ট্রর প্রকিা এবং করস্ট্রল তাস্ট্রদর ক্ষ াগযতা। 

পরীক্ষার স্বেিা 

ক্ষেট ও প্রডপ্রেে প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর মািসম্মত পরীক্ষা আবিযক কস্ট্রর। 

টাইজটল I সু্কল/মা/বাবা/শিক্ষার্থী সমন্বয় 

HPS এই ধারণার িপ্রত িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ ক্ষ   খি সবাই ক্ষিখার জিয একসাস্ট্রর্থ কাজ কস্ট্রর তখি প্রিক্ষার্থীরা সবস্ট্রচস্ট্রয় 

োস্ট্রলা প্রিখস্ট্রত পাস্ট্রর। টাইস্ট্রটল I সু্কল/মা-বাবা/প্রিক্ষার্থী সমন্বয় প্রিক্ষার্থীর অ্জেস্ট্রির সহ্ায়ক দল প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব একসাস্ট্রর্থ 

কাজ করার জিয প্রিক্ষার্থী, পপ্ররবার ও কমীস্ট্রদর মস্ট্রধয চুন্দ্রি। অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর আপিার সন্তাস্ট্রির সাস্ট্রর্থ প্রিস্ট্রচর এই 

সমন্বয়টট প োস্ট্রলাচিা করুি। মা-বাবা প্রিক্ষকস্ট্রদর ফল কিফাস্ট্ররস্ট্রের সময় এটট আপিার সাস্ট্রর্থ আস্ট্রলাচিা করা 

হ্স্ট্রব কারণ এটট আপিার সন্তাস্ট্রির সু্কস্ট্রলর অ্গ্রগপ্রতর সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত। আপিার সন্তাস্ট্রির প্রিক্ষায় আপিার 

সহ্ায়তা এবং সম্পিৃ র্থাকার জিয আপিাস্ট্রক ধিযবাদ। 

হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কলস এবং টাইস্ট্রটল I, িার্থপ্রমক ও মাধযপ্রমক প্রিক্ষা আইস্ট্রির (ESEA) (ক্ষ াগয প্রিশুস্ট্রদর) পাটে 

A কতৃেক অ্র্থ োপ্রয়ত কা েক্রম, ক্ষসবা ও কম েসূপ্রচস্ট্রত অ্ংিগ্রহ্ণকারী প্রিক্ষার্থীস্ট্রদর বাবা-মা/অ্প্রেোবক, সম্মত 

আস্ট্রছি এই কম্পযাে সংজ্ঞাপ্রয়ত কস্ট্রর ক্ষ  প্রকোস্ট্রব বাবা-মা/অ্প্রেোবক, সম্পূণ ে সু্কল কমী ও প্রিক্ষার্থীরা প্রিক্ষার্থীর 

উন্নত একাস্ট্রডপ্রমক অ্জেস্ট্রির জিয দাপ্রয়ত্ব ক্ষিয়ার কস্ট্রর ক্ষিস্ট্রব এবং ক্ষকাি িন্দ্রক্রয়ার মাধযস্ট্রম সু্কল এবং বাবা-

মা/অ্প্রেোবকরা এমি অ্ংিীদাপ্ররত্ব দ্বতপ্রর ও সহ্ায়তা করস্ট্রবি  া প্রিশুস্ট্রদর প্রমপ্রিগাস্ট্রির উচ্চ মািদণ্ড অ্জেস্ট্রি 

সাহ্া য করস্ট্রব। 

সু্কস্ট্রলর দাপ্রয়ত্ব: 

প্রিক্ষাদািকারী প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব, আমরা প্রিম্নপ্রলপ্রখত উপাস্ট্রয় প্রিক্ষার্থী ও পপ্ররবারস্ট্রক সহ্ায়তা করব: 

• একটট সহ্ায়ক ও কা েকর ক্ষিখার পপ্ররস্ট্রবস্ট্রি উচ্চ মাস্ট্রির পাঠযক্রম ও প্রিস্ট্রদেিিা িদাি  া অ্ংিগ্রহ্ণকারী 

প্রিশুস্ট্রদর প্রমপ্রিগাস্ট্রির প্রিক্ষার্থীর একাস্ট্রডপ্রমক অ্জেস্ট্রির মািদণ্ড পূরণ করস্ট্রত সক্ষম কস্ট্রর। 

• মা/বাবা প্রিক্ষক সস্ট্রম্মলি (কমপস্ট্রক্ষ বাপ্রষ েক) অ্িুষ্ঠাি  ার মাধযস্ট্রম এই সমন্বয় িস্ট্রতযক প্রিশুর অ্জেস্ট্রির 

সাস্ট্রর্থ সম্পকে অ্িু ায়ী আস্ট্রলাচিা করা হ্স্ট্রব। 

• বাবা-মা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর তাস্ট্রদর সন্তািস্ট্রদর অ্গ্রগপ্রত সম্পস্ট্রকে ঘি ঘি প্ররস্ট্রপাটে িদাি। 



• বাবা-মা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর কমীস্ট্রদর সাস্ট্রর্থ  ুন্দ্রিসিত ক্ষ াগাস্ট্র াগ িদাি। 

• বাবা-মা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর তাস্ট্রদর সন্তাস্ট্রির ক্লাস্ট্রস ক্ষস্বচ্ছাস্ট্রসবী ও অ্ংিগ্রহ্ণ এবং ক্লাসরুস্ট্রমর কা েক্রম 

প েস্ট্রবক্ষণ করার সুস্ট্র াগ িদাি। 

মা/বাবা/অশভভাবজকর োশয়ে 

একজি মা/বাবা/ অ্প্রেোবক প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব, আপ্রম প্রিম্নপ্রলপ্রখত উপাস্ট্রয় আমার সন্তাস্ট্রির ক্ষিখার ক্ষক্ষস্ট্রে সহ্ায়তা করব: 

• উপপ্রস্থপ্রত/প্রবলে প েস্ট্রবক্ষণ করা। 

• বাপ্রের কাজ সম্পন্ন হ্স্ট্রয়স্ট্রছ তা প্রিন্দ্রিত করা। 

• HPS প্রিক্ষার্থীর আচরণপ্রবপ্রধ সমর্থ েি করা। 

• আমার সন্তাস্ট্রির ন্দ্রিি টাইম প েস্ট্রবক্ষণ করা,  ার মস্ট্রধয ক্ষটপ্রলপ্রেিি, ক্ষফাি, প্রেপ্রডও ক্ষগম অ্ন্তেুেি, তস্ট্রব 

এগুস্ট্রলার মস্ট্রধযই সীমাবদ্ধ িয়। 

• মা/বাবা-প্রিক্ষক সস্ট্রম্মলি এবং অ্িযািয সু্কল আস্ট্রয়ান্দ্রজত কা েক্রস্ট্রম অ্ংি ক্ষিওয়া। 

•  তদরূ সম্ভব আমার সন্তাস্ট্রির ক্লাসরুস্ট্রম ক্ষস্বচ্ছাস্ট্রসবী হ্ওয়া। 

• আমার সন্তাস্ট্রির প্রিক্ষার সাস্ট্রর্থ সম্পপ্রকেত প্রসদ্ধাস্ট্রন্ত উপ িুতা অ্িু ায়ী অ্ংিগ্রহ্ণ করা। 

• আমার সন্তাস্ট্রির প্রিক্ষা সম্পস্ট্রকে অ্বগত র্থাকা এবং আমার সন্তাস্ট্রির সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক আমার সন্তাস্ট্রির বা 

প্রচটঠর মাধযস্ট্রম িাি সকল ক্ষিাটটি অ্প্রবলস্ট্রে পো এবং িস্ট্র াজয ক্ষক্ষস্ট্রে সু্কস্ট্রলর সাস্ট্রর্থ ক্ষ াগাস্ট্র াগ করা। 

•  তটা সম্ভব, িীপ্রতগত উপস্ট্রদিা গ্রুস্ট্রপ, ক্ষ মি সু্কস্ট্রলর শমশিগান্ ইশন্টজগ্রজটর্ িমাগি উন্নশি প্রজিয়া, 

টাইস্ট্রটল I পযাস্ট্ররে অ্যাডোইজপ্রর কাউন্দ্রেল, এবং/অ্র্থবা পযাস্ট্ররে ইিেলস্ট্রেিি কপ্রমটট (PIC) ইতযাপ্রদস্ট্রত 

মা/বাবা / অ্প্রেোবস্ট্রকর িপ্রতপ্রিপ্রধ প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব ক্ষসবা করা। 

শিক্ষার্থীর োশয়ে 

একজি HPS প্রিক্ষার্থী প্রহ্স্ট্রসস্ট্রব, আপ্রম আমার একাস্ট্রডপ্রমক অ্জেিস্ট্রক উন্নত করস্ট্রত এবং প্রমপ্রিগাস্ট্রির উচ্চ মাি 

অ্জেস্ট্রির দাপ্রয়ত্ব ক্ষিয়ার করব। প্রবস্ট্রিষত, আপ্রম: 

• HPS প্রিক্ষার্থীর আচরণপ্রবপ্রধ সমর্থ েি করব। 

• িপ্রতপ্রদি আমার ক্ষহ্ামওয়াকে করব এবং  খি আমার িস্ট্রয়াজি হ্য় তখি সাহ্া য চাইব। 

• সু্কল সমস্ট্রয়র বাইস্ট্রর দ্বদপ্রিক িূযিতম ৩০ প্রমপ্রিট পেব। 

• আমার বাবা-মা/অ্প্রেোবকস্ট্রদর িপ্রতপ্রদি আমার সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক িাি সকল ক্ষিাটটি ও তর্থয ক্ষদব। 

আমরা সু্কল/মা/বাবা/প্রিক্ষার্থী সমন্বয় পস্ট্রেপ্রছ ও আস্ট্রলাচিা কস্ট্ররপ্রছ এবং আমরা আমাস্ট্রদর দাপ্রয়ত্ব ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রত 

সম্মত আপ্রছ।



পশরশিষ্ট A: K-5 সংজিািন্মূলক বযবস্থ্া শন্জেমশিকা মযাটট্রক্স 

K-৫ সংজিািন্মূলক বযবস্থ্া শন্জেমশিকা 

ক্লাসরুম পশরচাশলি 

লঘুির 

আচরণ: 

     
অপরাজির িম 

উৎপীেন্ এবং অন্যান্য 

আিমণাত্মক আচরণ 

যসল যফান্/ইজলকট্রশন্ক য াগাজ াগ শর্ভাইস 

এবং যলজার পজয়ন্টার কশপরাইটকৃি বস্তুর লঙ্ঘন্ 
সম্পশির ক্ষশিসািন্ অর্থবা 

চুশর/েখল 
সু্কজল ভাংচুর ১ম-অপরাি: সংজিািন্মূলক প্রশিজিয়া 

যিস যকার্ লঙ্ঘন্ সহ্জ াশগিা করজি বযর্থ মিা শমর্থযা অশভজ াগ মারামাশর িস্তািজস্ত ২য় অপরাি: ক্লাসরুজমর পশরণাম 

অনু্প ুক্ত ভাষ্া অশ্লীলিা ফযাকাশি/প্রাপ্তবয়স্কজের প্রশি অবািযিা অজের মজিা যেখজি যকাজন্াশকছু 
সু্কল বশহ্ভূমি অসোচরণ এবং িাশলকাভুজক্তর 

পূজব ম অসোচরণ 
৩য় অপরাি: শর্থংক শিট 

প্রকাজিয যপ্রম প্রেি মন্ িমাগি অবািযিা বযজক্তগি সুরক্ষা শর্ভাইস লঙ্ঘন্ শিক্ষাগি অসিিা 
প্র ুজক্তর অপবযবহ্ার* 

৪র্থ ম অপরাি: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ 

অনু্প্রজবি, যঘারাজফরা সু্কল পালাজন্া বা বাে যেওয়া 
   

৫ম অপরাি: ODR: মা/বাবা/প্রিাসক 

শমটটং 

অশফস পশরচাশলি 

 
আচরণ ১ম অপরাি ২য় অপরাি ৩য় অপরাি ৪র্থ ম অপরাি ৫ম অপরাি 

গুরুির 

আচরণ 

৩+ লঘুির ODR (ন্শর্থভুক্ত) 

OOR:  টটয়ার ২ সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য 

আচরণ শমটটং 

মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং সাসজপন্িজন্র মাশি-

যর্ শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেন্ 

সাসজপন্িন্ MTSS টটম শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ৩ শেন্ 

সাসজপন্িন্ 

MTSS টটম শমটটং FBA/BIP 

ODR: মা/বাবা /প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেন্ 

সাসজপন্িন্ MTSS টটম শমটটং 
ODR: পশরণশির জন্য যবার্ম শমটটং 

উৎপীেন্ ও অন্যান্য 

আিমণাত্মক আচরণ 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং, উৎপীেন্ 

শবজরািী চুজক্ত এবং ৩ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR:মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ৫-৭ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১০ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 
ODR: পশরণশির জন্য যবার্ম শমটটং 

যসল যফান্/ইজলকট্রশন্ক 

য াগাজ াজগর শর্ভাইস এবং 

যলজার পজয়ন্টার 

ODR- োফ  কিৃমক জব্দ, সু্কজলর যিজষ্ যফরি ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ 
ODR- যসল যফান্ চুজক্ত ২ সপ্তাহ্, 

মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং 

ODR যসল যফান্ চুজক্ত ৪ সপ্তাহ্। 

মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং 
ODR- অশন্শেমষ্টকাজলর জন্য যসল যফান্ জব্দ 

• জবরেজস্ত, চাাঁোবাজজ 

বা ব্ল্যাকজমইল 

• শমর্থযা অযালাম ম 

e শমর্থযা অশভজ াগ 

• অজের মজিা যেখজি 

জজশন্স 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৩ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৩ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

টটয়ার ২-এর সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য 

আচরণ শবষ্য়ক শমটটং 

e কশপরাইটকৃি 

বস্তু লঙঘন্ e সু্কজল ভাংচুরe 

সু্কজলর শন্য়জমর 

িমাগি লঙ্ঘন্  e 

সহ্জ াশগিা করজি বযর্থ মিা e 

অবািযিা/ 

ফযাকাশি/প্রাপ্তবয়স্ক

যের 

প্রশি অবািযিা 

• শিক্ষাগি 

অসিিা 

• অনু্প্রজবি/ 

যঘারাজফরা 

ODR- মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR- মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR- মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র মাশি-যর্ শবকল্প 

ODR- মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ২ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

টটয়ার ২-এর সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য আচরণ 

শবষ্য়ক শমটটং 

সম্পশির ক্ষশিসািন্ অর্থবা 

চুশর/েখল 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ -সু্কল সাশভমস 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 
ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

১ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৩ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৫  শেজন্র সাসজপন্িন্ 

দ্ববষ্মযমূলক হ্য়রাশন্ 

ODR: অশভভাবক/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প অর্থবা সজব মাচ্চ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৩ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ টটয়ার ২-এর সুপাশরি 

শন্ি মারজণর জন্য আচরণ শবষ্য়ক শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৫ শেজন্র সাসজপন্িন্ আচরণ শবষ্য়ক টটম 

শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৭ শেজন্র সাসজপন্িন্ আচরণ শবষ্য়ক  টটম 

শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ বা পশরণশির জন্য 

যবার্ম শমটটং 

  



K-৫ সংজিািন্মূলক বযবস্থ্া শন্জেমশিকা চলমান্ 

গুরুির আচরণ 

(চলমান্): 

• অনু্প ুক্ত য াগাজ াগ 

• অশ্লীলিা 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৩ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

টটয়ার ২-এর সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য আচরণ 

শবষ্য়ক শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৪ শেজন্র সাসজপন্িন্ আচরণ শবষ্য়ক টটম 

শমটটং 

অনু্প ুক্ত িারীশরক স্পি ম এবং 

অিযশিক 

িস্তািজস্ত 

ODR. মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR. মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR. মা/বাবা /প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র মাশি-যর্ শবকল্প 

ODR. ODR- মা/বাবা /প্রিাসক শমটটং এবং ১ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবংসজব মাচ্চ২ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

টটয়ার ২-এর সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য 

আচরণ শবষ্য়ক শমটটং 

বযজক্তগি সুরক্ষা শর্ভাইস লঙ্ঘন্ 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক 

অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং 
ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ধূমপাি/তামাক ক্ষসবি 
ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: অশভভাবক/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প অর্থবাসজব মাচ্চ ১ শেজন্র  

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৩ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৫ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৭ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

প্র ুজক্তর 

অপবযবহ্ার** 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প অর্থবা সজব মাচ্চ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR. মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবংসজব মাচ্চ ৩ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR. ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সজব মাচ্চ 

৫ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR. মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৭ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা /প্রিাসক শমটটং এবং 

সজব মাচ্চ১০ শেজন্রসাসজপন্িন্ অর্থবা 

পশরণশির জন্য যবার্ম শমটটং 

অশন্রাপে/শবপজন্ক আচরণ 
ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র মাশি-যর্ শবকল্প 

ODR- মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ  

৩শেজন্র সাসজপন্িন্ 

টটয়ার ২-এর সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য আচরণ 

শবষ্য়ক শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ৫ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ আচরণ শবষ্য়ক টটম শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ৭ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ আচরণ শবষ্য়ক টটম 

শমটটং 

মারামাশর 
ODR: আচরণ শবষ্য়ক শমটটং এবং ১-৩ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: আচরণ শবষ্য়ক শমটটং এবং ৪-৬ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: আচরণ শবষ্য়ক শমটটং এবং ১০ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ ODR: পশরণশির জন্য যবার্ম শমটটং 

 

• আিিবাজজ, শবজফারক, 

রাসায়শন্ক পোর্থ ম 

• অে এবং শবপজ্জন্ক  ন্ত্র 

• অযালজকাহ্ল/রাসায়শন্ক পোর্থ ম 

• ওষ্ুি, মােকদ্রবয এবং ন্কল 

পোর্থ ম 

• গযাং এবং গযাং সংিান্ত 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ৫ 

শেজন্র  সাসজপন্িন্ 

টটয়ার ২-এর সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য আচরণ 

শবষ্য়ক শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ৭ 

শেজন্র  সাসজপন্িন্ আচরণ শবষ্য়ক টটম 

শমটটং 

ODR: পশরণশির জন্য যবার্ম শমটটং 

 

অশিসংজ াগ 
ODR: ১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ এবং বশহ্ষ্কাজরর 

জন্য যবার্ম শমটটং 

    

অপরািমূলক য ৌন্ আচরণ 
ODR: ১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ এবং বশহ্ষ্কাজরর 

জন্য যবার্ম শমটটং 

    

আজিয়াে 
ODR: ১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ এবং বশহ্ষ্কাজরর 

জন্য যবার্ম শমটটং 

    

িারীশরক আিমণ/ 

সু্কল কমীজক িারীশরক আিমণ 

ODR: ১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ এবং পশরণশির 

জন্য যবার্ম শমটটং 

    

সু্কজলর সম্পশিজি বা সু্কজলর 

কা মিজম অংি যন্ওয়া স্থ্শগি বা 

শিক্ষার্থী বশহ্ষৃ্কি 
মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং 

    

 
* লঘুির: শর্ভাইজস অনু্প ুক্ত এবং/অর্থবা অ-একাজর্শমক শভশর্ও, ইজমজ, যটক্সট, ইিযাশে। 

* 'গুরুির। শর্ভাইজস সাইট, িব্দ, মাস্ক, এবং/অর্থবা সশহ্ংস/ য ৌন্ প্রকৃশির শচত্র র্থাকা 

আচরণ শমটটং: শিক্ষার্থী, মা/বাবা, প্রিাসক, ক্লাসরুম শিক্ষক, সু্কল সাইজকালজজে বা সু্কল যসািযাল ওয়াকমার  



পশরশিষ্ট A: ৬-১২ সংজিািন্মূলক বযবস্থ্া শন্জেমশিকা মযাটট্রক্স 

৬-১২ সংজিািন্মূলক বযবস্থ্া শন্জেমশিকা 

লঘুির আচরণ 

অপরাজির িম 
     

১ম-অপরাি: সংজিািন্মূলক 

প্রশিজিয়া 
উৎপীেন্ এবং অন্যান্য আিমণাত্মক আচরণ 

যসল যফান্/ইজলকট্রশন্ক য াগাজ াগ শর্ভাইস 

এবং যলজার পজয়ন্টার কশপরাইটকৃি বস্তুর লঙ্ঘন্ সম্পশির ক্ষশিসািন্ অর্থবা চুশর/েখল সু্কজল ভাংচুর 

২য় অপরাি: ক্লাসরুজম 

পশরণাম 
যিস যকার্ লঙ্ঘন্ সহ্জ াশগিা করজি বযর্থ মিা শমর্থযা অশভজ াগ মারামাশর অনু্প ুক্ত ভাষ্া 

৩য় অপরাি: শর্থংক শিট 
অনু্প ুক্ত িারীশরক স্পি ম এবং অিযশিক 

িস্তািজস্ত 
অশ্লীলিা ফযাকাশি/প্রাপ্তবয়স্কজের প্রশি অবািযিা অজের মজিা যেখজি যকাজন্াশকছু 

সু্কল বশহ্ভূমি অসোচরণ এবং িাশলকাভুজক্তর পূজব ম 

অসোচরণ 

৪র্থ ম অপরাি: মা-বাবার সাজর্থ 

য াগাজ াগ 
প্রকাজিয যপ্রম প্রেি মন্ িমাগি অবািযিা বযজক্তগি সুরক্ষা শর্ভাইস লঙ্ঘন্ শিক্ষাগি অসিিা 

প্র ুজক্তর অপবযবহ্ার* 

৫ম অপরাি: ODR: মা/বাবা/প্রিাসক 

অনু্প্রজবি, যঘারাজফরা সু্কল পালাজন্া বাবাে যেওয়া 

   

গুরুির আচরণ 

৩ লঘুির ODR 

ODR: টটয়ার -এর ২ সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য 

আচরণ শবষ্য়ক শমটটং 

মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং সাসজপন্িজন্র মাশি-যর্ 

শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ 

শেজন্রসাসজপন্িন্ MTSS টটম শমটটং 
ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ৩ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ MTSS টটম শমটটং FBA/BIP 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ৫ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ MTSS টটম শমটটং 

ODR: পশরণশির জন্য যবার্ম 

শমটটং 

উৎপীেন্ এবং অন্যান্য আিমণাত্মক 

আচরণ 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং, উৎপীেন্ 

শবজরািী চুজক্ত এবং ৩ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ৫-৭ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১০ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 
ODR: পশরণশির জন্য যবার্ম শমটটং 

যসল যফান্/ইজলকট্রশন্ক য াগাজ াগ 

শর্ভাইস এবং 

যলজার পজয়ন্টার 

ODR: োফ কিৃমক জব্দ, সু্কজলর যিজষ্ যফরি ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ 

ODR: যসল যফান্ চুজক্ত ২ সপ্তাহ্, 

মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং 

ODR: যসল যফান্ চুজক্ত ৪ সপ্তাহ্, 

মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং 
ODR: অশন্শেমষ্টকাজলর জন্য যসল যফান্ জব্দ 

• জবরেজস্ত, চাাঁোবাজজ 

বা ব্ল্যাকজমইল 

• শমর্থযা অযালাম ম 

• শমর্থযা অশভজ াগ 

• অজের মজিা যেখজি 

জজশন্স 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR- মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৩ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৩ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

টটয়ার ২-এর সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য আচরণ 

শবষ্য়ক শমটটং 

• কশপরাইটকৃি 

বস্তুর লঙ্ঘন্ 

• সু্কজল ভাংচুর 

• অবািযিা/ 

ফযাকাশি/প্রাপ্তবয়স্কজের 

প্রশি অবািযিা 

• সু্কজলর শন্য়জমর িমাগি 

লঙ্ঘন্ 

• সহ্জ াশগিা করজি 

বযর্থ মিা 

• শিক্ষাগি অসিিা 

• অনু্প্রজবি/যঘারাজফরা 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র মাশি-যর্ শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৫ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

টটয়ার ২-এর সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য আচরণ 

শবষ্য়ক শমটটং 

সম্পশির ক্ষশিসািন্ অর্থবা চুশর/েখল 
ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প অর্থবা সজব মাচ্চ ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৫ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৭ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR:মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

দ্ববষ্মযমূলক হ্য়রাশন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প অর্থবা সজব মাচ্চ ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৩ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ টটয়ার ২-এর সুপাশরি 

শন্ি মারজণর জন্য আচরণ শবষ্য়ক শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৫ শেজন্র সাসজপন্িন্ আচরণ শবষ্য়ক টটম 

শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৭ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ আচরণ শবষ্য়ক টটম শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ১০ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ অর্থবা পশরণশির জন্য যবার্ম 

শমটটং 

  



৬-১২ সংজিািন্মূলক বযবস্থ্া শন্জেমশিকা চলমান্ 

 

যরকর্ম জাশলয়াশি 

ODR: মা/বাবা /প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প অর্থবা সজব মাচ্চ ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৩ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৫ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৭ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR:মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

• অন্পু কু্ত য াগাজ াগ 

• অশ্লীলিা 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR- মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৩ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ টটয়ার ২-এর সুপাশরি 

শন্ি মারজণর জন্য আচরণ শবষ্য়ক শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৪ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ আচরণ শবষ্য়কটটম শমটটং 

অনু্প ুক্ত িারীশরক স্পি ম এবং 

অিযশিক িস্তািজস্ত 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র মাশি-যর্ শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ২ 

শেজন্র  সাসজপন্িন্ 

টটয়ার ২-এর সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য আচরণ 

শবষ্য়ক শমটটং 

বযজক্তগি সুরক্ষা শর্ভাইস 

লঙ্ঘন্ 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 
ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প 

ধূমপাি/তামাক ক্ষসবি 

ODR: মা/বাবার সাজর্থ য াগাজ াগ এবং 

পুন্রুদ্ধারমূলক অনু্িীলন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প অর্থবা সজব মাচ্চ ১ শেজন্র   

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৩ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৫ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR:মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৭ 

শেজন্রসাসজপন্িন্ 

প্র ুজক্তর 

অপবযবহ্ার"* 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং 

সাসজপন্িজন্র শবকল্প অর্থবা সজব মাচ্চ ১ শেজন্র   

সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৩ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ 

৭ শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: মা-বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ১০ 

শেজন্র  সাসজপন্িন্ 

ODR: পশরণশির জন্য যবার্ম 

শমটটং 

অশন্রাপে/শবপজন্ক আচরণ 
ODR. মা/বাবা/প্রিাসক সভা ও কশমউশন্টট যসবা 

(৫ শেন্) 

ODR. মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR. ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ৫-৭ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR. মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং ১০ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 
ODR. পশরণশির জন্য যবার্ম শমটটং 

মারামাশর 
ODR: আচরণ শবষ্য়ক শমটটং এবং ১-৩ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: আচরণ শবষ্য়ক শমটটং এবং ৪-৬ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: আচরণ শবষ্য়ক শমটটং এবং ১০ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ ODR: পশরণশির জন্য যবার্ম শমটটং 

 

আিিবাজজ, শবজফারক, 

রাসায়শন্ক পোর্থ ম 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৩ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ 

ODR: ১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ এবং বশহ্ষ্কাজরর 

জন্য যবার্ম শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ৫ 

শেজন্র  সাসজপন্িন্ 

টটয়ার ২-এর  সুপাশরি শন্ি মারজণর জন্য 

আচরণ শবষ্য়ক শমটটং 

ODR: মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং এবং সজব মাচ্চ ১০ 

শেজন্র সাসজপন্িন্ আচরণ শবষ্য়ক টটম শমটটং 
ODR: পশরণশির জন্য যবার্ম শমটটং 

 

• অে এবং শবপজ্জন্ক  ন্ত্র 

• অযালজকাহ্ল/রাসায়শন্ক পোর্থ ম 

• ওষ্ুি, মােকদ্রবয এবং ন্কল 

পোর্থ ম 

• গযাং এবং গযাং সংিান্ত 

শবপেজন্ক বস্তু মাশলকান্ািীজন্ রাখা 

ODR: আচরণ শবষ্য়ক শমটটং এবং ১-৩ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: আচরণ শবষ্য়ক শমটটং এবং ৪-৬ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 

ODR: আচরণ শবষ্য়ক শমটটং এবং ১০ শেজন্র 

সাসজপন্িন্ 
ODR: পশরণশির জন্য যবার্ম শমটটং 

 

অ্প্রিসংস্ট্র াগ 
ODR: ১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ এবং বশহ্ষ্কাজরর 

জন্য যবার্ম শমটটং 

    

আজিয়াে 
ODR: ১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ এবং বশহ্ষ্কাজরর 

জন্য যবার্ম শমটটং 

    

িারীশরক আিমণ/সু্কল কমীজক 

িারীশরক আিমণ 

ODR: ১০ শেজন্র সাসজপন্িন্ এবং পশরণশির 

জন্য যবার্ম শমটটং 

    

সু্কজলর সম্পশিজি বা সু্কজলর কা মিজম 

অংি যন্ওয়া স্থ্শগি বা শিক্ষার্থী 

বশহ্ষৃ্কি 

মা/বাবা/প্রিাসক শমটটং 

    

 
* লঘুির: শর্ভাইজস অনু্প ুক্ত এবং/অর্থবা অ-একাজর্শমক শভশর্ও, ইজমজ, যটক্সট, ইিযাশে। 

*'গুরুির: শর্ভাইজস সাইট, িব্দ, শমউজজক, এবং/অর্থবা সশহ্ংস/য ৌন্ প্রকৃশির শচত্র র্থাকা 

আচরণ শমটটং: শিক্ষার্থী, মা/বাবা, প্রিাসক, ক্লাসরুম শিক্ষক, সু্কল সাইজকালজজে বা সু্কল যসািযাল ওয়াকমার



 

 

 

  

শিক্ষার্থী/অশভভাবক হ্যান্ডবুক এবং আচরণশবশি স্বীকাজরাজক্ত 

হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কস্ট্রলর হ্যােবুক এর ২০২২-২০২৩ কপ্রপ আমাস্ট্রদর ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট পাওয়া 

 াস্ট্রব https://www.hamtramckschools.org/। অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর আপিার সন্তাস্ট্রির সাস্ট্রর্থ হ্যােবুক 

প োস্ট্রলাচিা করস্ট্রত এই সাইস্ট্রট প্রেন্দ্রজট করুি, প্রিস্ট্রচর ফম ে পরূণ করুি এবং এটট আপিার 

সন্তাস্ট্রির প্রিক্ষস্ট্রকর কাস্ট্রছ ক্ষফরত প্রদি। 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

আপিার  প্রদ প োস্ট্রলাচিার জিয ২০২২-২০২৩ হ্যােবুস্ট্রকর হ্াডে কপ্রপ িস্ট্রয়াজি হ্য় – তাহ্স্ট্রল 

অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর প্রিস্ট্রচ টটক প্রদি। 

□ আমাস্ট্রদর প োস্ট্রলাচিার জিয আমার হ্যােবুস্ট্রকর একটট হ্াডে কপ্রপ দরকার। এই ফম ে 

আপিার হ্াডে কপ্রপসহ্ আপিাস্ট্রক প্রফপ্ররস্ট্রয় ক্ষদওয়া হ্স্ট্রব। হ্যােবকুটট প োস্ট্রলাচিা করার 

পস্ট্রর, অ্িুগ্রহ্ কস্ট্রর প্রিস্ট্রচর ফম ে পরূণ করুি এবং আপিার সন্তাস্ট্রির প্রিক্ষস্ট্রকর কাস্ট্রছ 

ক্ষফরত প্রদি। 

স্পষ্টাক্ষজর শিক্ষার্থীর ন্াম যগ্রর্                           শিক্ষজকর ন্াম 

আমরা হ্যামট্রাপ্রমক পাবপ্রলক সু্কলস্ট্রসর ২০২২-২০২৩ মা/বাবা/প্রিক্ষার্থী হ্যােবকু এবং 

আচরণপ্রবপ্রধ িাপ্রিস্বীকার করপ্রছ। হ্যােবুকটট সু্কল সম্পস্ট্রকে গুরুত্বপূণ ে তর্থয বণ েিা কস্ট্রর এবং 

আমরা অ্বগত ক্ষ  হ্যােবুস্ট্রক উির িা ক্ষদওয়া ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা িস্ট্রের প্রবষস্ট্রয় আমাস্ট্রদর সু্কল িিাসস্ট্রির 

সাস্ট্রর্থ আলাপ করস্ট্রত হ্স্ট্রব। আমরা প্রডপ্রেস্ট্রের প্রিয়ম ও িীপ্রতমালা ক্ষমস্ট্রি চলস্ট্রত সম্মত। ক্ষ স্ট্রহ্তু 

বপ্রণ েত তর্থয ও িীপ্রতমালা অ্পপ্ররহ্া েোস্ট্রব পপ্ররবতেিিীল, আমরা স্বীকার করপ্রছ ক্ষ  হ্যােবুস্ট্রকর 

সংস্ট্রিাধি সু্কল বষ ে জসু্ট্রে ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা সময় ঘটস্ট্রত পাস্ট্রর এবং সকল পপ্ররবতেি সু্কল ক্ষর্থস্ট্রক দািপ্ররক 

প্রবজ্ঞপ্রির মাধযস্ট্রম আমাস্ট্রদর কাস্ট্রছ জািাস্ট্রিা হ্স্ট্রব। এই ধরস্ট্রির প্রবজ্ঞপ্রি ParentSquare, 

ClassDojo, Remind বা প্রডপ্রেে ক্ষর্থস্ট্রক সরাসপ্রর প্রলপ্রখত ক্ষ াগাস্ট্র াস্ট্রগর মাধযস্ট্রম প্রবতরণ করা হ্স্ট্রত 

পাস্ট্রর। আমরা অ্বগত ক্ষ  সু্কল বছস্ট্রর করা ক্ষ স্ট্রকাস্ট্রিা সংস্ট্রিাধি হ্যােবসু্ট্রকর প্রবদযমাি 

িীপ্রতমালাস্ট্রক বাপ্রতল, সংস্ট্রিাধি বা প্রবলিু করস্ট্রত পাস্ট্রর এবং ক্ষসগুস্ট্রলা প্রবতরণ করার সাস্ট্রর্থ সাস্ট্রর্থ 

ক্ষসগুস্ট্রলা অ্িুসরণ করা চালু হ্স্ট্রত পাস্ট্রর। আমরা হ্যােবুকটট ক্ষপস্ট্রয়প্রছ, এবং আমরা বেুস্ট্রত পাপ্রর 

ক্ষ  এই হ্যােবুস্ট্রকর িীপ্রত/পদ্ধপ্রত এবং এর ক্ষকাস্ট্রিা সংস্ট্রিাধি পো এবং ক্ষমস্ট্রি চলা আমাস্ট্রদর 

দাপ্রয়ত্ব। 

 

 

https://www.hamtramckschools.org/


স্পষ্টাক্ষজর শিক্ষার্থীর ন্াম 

                                মা/বাবা/অশভভাবজকর স্বাক্ষর 

                                 িাশরখ 

অন্ুগ্রহ্ কজর এই ফরজম স্বাক্ষর করুন্ এবং আপন্ার সন্তাজন্র শিক্ষজকর কাজছ শফশরজয় 

শেন্ 

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর 

মা/বাবা/অশভভাবজকর ন্াম 

সু্কজলর ন্াম 


