
চিরে�র �াথিমক �কাড

এই নিথ� ইংেরিজ, ��ািনশ, বাংলা এবং উদু� েত সরবরাহ করা �যেত পাের। অন�ুহ কের আপনার স�ােনর
িবি�ং �শাসেকর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

এই নিথ� বাংলায় অনবুাদ করা হেয়েছ। অ�াে�স করেত এখােন ি�ক ক�ন.

এই নিথ� বাংলায় অনবুাদ করা হেয়েছ। অ�াে�স করেত এখােন ি�ক ক�ন.

এই নিথ� বাংলায় অনবুাদ করা হেয়েছ। আরও পড়েত এখােন ি�ক ক�ন।

https://www.youtube.com/watch?v=imEYdf9o8LA
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এডওয়াড�  মাশ�ােলক, সহকারী সুপািরনেটনেড� অফ �ুেড� সািভ� েসস

�ায়ান উরসন, িপ এড ম�ান,সািভ� স ,

িডের�র.িড, �াথিমক িশ�া

দশ�েনর

আপার ডাব� y এিলেম�াির �ুল �কাড অফ ক�াের�ার দািয়�, স�ান, এবং িনরাপদ ছা� আচরেণর �মৗিলক
নীিত�িলেক মতূ� কের। আমরা আচরেণর িবষেয় ছা�েদর এক� পুন��ারমলূক প�িত �দান কির, এবং
��কেহা�ার স�েক� র ��� এই প�িতর অিবে�দ� অ�। ই��ই� এবং ইিতবাচক আচরণগত হ�ে�প এবং
সমথ�ন (PBIS) এর �িত আমােদর �িত�িতর উপর িভি� কের, আপার ডািব� �ুল িডি�� সম� �স�ংস
জেুড় আমােদর �ুেলর সং�ৃিত এবং জলবায়ুর অংশ িহসােব পুন��ারমলূক অনশুীলন এবং �মা-ইনফম�ড
�কয়ার এে�ড করার জন� কাজ কের চেলেছ।
 
আপার ডািব� �ুল িডি�� িব�াস কের �য আচরণ�িল সমেয়র সােথ সােথ িবকাশ লাভ কের এবং �িত�
িশ�র চািহদা িবেবচনা কের উে�েগর আচরেণর �িত �ুেলর �িতি�য়া�িল উ�য়নমলূকভােব উপযু� হওয়া
উিচত। িনেদ�শনামলূক �কৗশল�িলর এক� ধারাবািহকতা এবং আচরেণর জন� ��ািবত �িতি�য়া িশ�া এবং
�শখার সমথ�ন কের, ইিতবাচক আচরণেক উ�সািহত কের এবং এক� পুন��ারমলূক দশ�ন �িতফিলত কের।
শ�ৃলার এক� পুন��ারমলূক প�িত িশ�াথ�েদর তােদর ভুল �থেক �শখার সুেযাগ �দয়, তােদর আচরেণর
ফেল �য ভুল কাজ�েলা হয় তা সংেশাধন কের এবং তােদর ি�য়াকলােপর ফেল িবি�ত স�ক�  পুন��ার কের।
 
আমরা িব�াস কির ছা�েদর একােডিমক সাফল� এবং সামািজক, মানিসক এবং আচরণগত িবকােশর জন�
স�ক� অপিরহায�। সম� অনশুীলেন, িশ�াথ�েদর আচরেণর �িত আমােদর �িতি�য়া িশ�র চলমান িবকাশ,
�ুল স�দায় এবং উভেয়র মেধ� স�ক� েক সমথ�ন করেব।

PBIS

�র

��মওয়াক� ছা�েদর িবিভ� �ের িনযু� কের, �� কের, সু��ভােব মেডিলং, অনশুীলন, এবং �মাগত
সাধারণ �ত�াশা পয�ােলাচনা কের। �যেহতু আরও সমথ�ন �েয়াজন �গিতশীল �কৗশল, সমথ�ন, এবং
হ�ে�প�িল ছা�েদর ব�ি�গত চািহদা পূরেণর জন� ব�বহার করা হয়।

পুন��ারমলূক অভ�াস�িল

পুন��ারমলূক অনশুীলন�িল হল এমন �ি�য়া যা সি�য়ভােব সু� স�ক� �তির করেত এবং স�দােয়র
এক� অনভূুিত এবং �িত�িত �তির করেত কাজ কের যা সংঘষ�, অন�ায় এবং �িত �িতেরাধ এবং �মাকােবলা
করেত সহায়তা কের। যখন িব��তার সােথ িনযু� করা হয়, পুন��ারমলূক অনশুীলন�িল এক� ইিতবাচক
�ুল জলবায়ুেক উ�সািহত কের যা িশ�া এবং �শখার �চার এবং �িকেয় রােখ।

�মা-ইনফম�ড �কয়ার অ�াে�াচ �মা-ইনফম�ড �কয়ার অ�াে�াচ

https://www.upperdarbysd.org/domain/1855
https://www.upperdarbysd.org/Page/2678
https://www.upperdarbysd.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=21447&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=35111&PageID=2662


িশ�াথ�েদর এবং িশ�কেদর সু� স�ক� , �ফাকাসড �শখার এবং আরও �বিশ সুেখর জন� তােদর �মতা �তির
করার জন� মানিসক সর�াম সরবরাহ কের। ��স �িতি�য়া এবং ি�িত�াপকতা স�েক� িশ�াথ�েদর �শখােনা
তােদর আেবগেক আরও ভালভােব িচনেত, �মা �মাকােবলা করেত এবং উে�েগর আচরণ �দশ�ন করার আেগ
সাহােয�র জন� �পৗঁছােত সাহায� করেত পাের। এই প�িত� মানিসক বাধা�িল দরূ কের যােত তারা আরও
সহেজ িশখেত পাের এবং ��ণীকে� উ�িত করেত পাের।

দািয়�

ছা�েদর দািয়� 

আমােদর UDSD �াথিমক ছা�রা এর জন� দায়ী:

● এক� িনরাপদ, সহায়ক এবং সুশ�ৃল �ুল পিরেবশ বজায় রাখেত অবদান রাখা যা �শখার জন� এবং
অন�েদর �িত স�ান ও ময�াদা �দখােনার জন� এবং

● স�ানজনক, দািয়�শীল এবং িনরাপদ আচরণ অনশুীলন
● করার জন� যথাসমেয় �পৗঁছােত, সি�য়ভােব ��তঅনযুায়ী তােদর �শখার কােজ অংশ�হণ কের
● ��ণীকে�র অভ��ের এবং বাইের তােদর স�াব�তা
● �ুেলর স�ি�েক স�ান কের এবং িনি�ত কের �য আমােদর �ুেল িনরাপদ পিরি�িত অব�াহত

রেয়েছ।
● তােদর আচরেণর জন� িনয়ম এবং �ত�াশা
● স�েক�  জাননু যখন তারা বঝুেত
● পাের না এমন সমস�া�িল সমাধােনর জন� সাহায�
● রাগ/হতাশা িনয়�েণর �কৗশল িবকােশর জন� শ�ৃলার কাজ করেত পাের এমন
● আচরণ বজায় রােখ যা সকল �কার ধমক, হয়রািন এবং �বষম� �থেক ম�ু থােক
● িশ�াথ�েদর �মতায়ন কের সংঘাত সমাধােনর জন� পুন��ারমলূক ন�ায়িবচােরর উপাদান�িল

ব�বহার করা

কম�েদর দািয়�

�াথিমক UDSD দািয়� রেয়েছ:
 

● সকল িশ�াথ�র জন� পার�িরক ��া ও ময�াদার পিরেবশ �াপন এবং বজায় রাখা এমন
● এক� পিরেবশ �িত�া কের যা সাং�ৃিতকভােব সংেবদনশীল
● মেডল এবং সকল ��ে� ইিতবাচক �ত�ািশত আচরণ �শখায় এবং শ�ৃলা
● �ুেলর �ত�াশা, নীিত ও িনয়ম�িল জােন এবং
● ছা�, পিরবার, �শাসেনর সােথ একােডিমক িবষেয় কায�করভােব �যাগােযাগ কের। এবং আচরণগত

উে�গ

পিরবােরর দািয়�

আমােদর UDSD �াথিমক পিরবােরর :

● �ীকার কের �য তােদর স�ােনর (বা�ােদর) িশ�া পিরবােরর এক� �যৗথ দািয়� এবং �ুল স�দায়
● �ুল কম�েদর সােথ ইিতবাচক স�ক�  গেড় �তােল এবং িশ�কেদর সােথ �যাগােযাগ



● িনি�ত কের িশ�(বা�া) যথাসমেয় উপি�ত থােক এবং �িতিদন উপি�ত থােক
● িশ�াথ�র সম� িনরাপ�া সতক� তা �মেন চলায় সহায়তা কের, িনয়ম এবং নীিত�িল
● �েয়াজন অনযুায়ী উে�গ �শয়ার
● কের �ুল/�জলা �যাগােযাগ পড়ুন, �ুেলর তথ�মলূক িম�ং, পািরবািরক সে�লন, এবং ইেভ��িলেত

�যাগদান ক�ন
● �ুেলর িনয়ম�িল জানেত এবং তােদর বা�ােদর �স�িল বঝুেত সাহায�
● কের lp তােদর স�ানরা সমবয়সী চােপর সােথ কায�করভােব �মাকািবলা

কের ছা� ও পিরবােরর অিধকার

UDSD-এর �যৗথ িব�াস রেয়েছ �য পিরবার এবং ছা�রা শ�ৃলা �ি�য়ার অিবে�দ� অংশ। সম� আচরেণর
িবষয়�িল �ফডােরল, রাজ� এবং �ানীয় আইেনর সােথ স�িতপূণ�। UDSD সকল ��কেহা�ারেদর সেচতন
হেত চায় �য তােদর �ুল এবং �জলা পয�ােয়র �শাসকেদর সােথ �যাগােযােগর মাধ�েম �� করা �যেকােনা
শাি�মলূক পদে�েপর জন� আিপল করার অিধকার রেয়েছ। আরও তেথ�র জন�, নীেচ �দওয়া UDSD �ুল
�বাড�  �শাসিনক �িবধান 219 পয�ােলাচনা ক�ন।

সমথ�েনর মাি�-টায়াড�  িসে�ম

আপার ডািব� �ুল িডি�� এমন ছা�েদর টায়াড� হ�ে�প �দান কের যারা আলাদা সমথ�েনর �েয়াজনীয়তা
�দশ�ন কের। আমােদর PBIS ��মওয়ােক� র ল�� হল সম� ছা�েদর একােডিমক, সামািজক, মানিসক, এবং
আচরণগত �মতােক সমথ�ন করার জন� ব�-�রযু� ধারাবািহকতার সােথ �মাণ-িভি�ক অনশুীলন�িল
বা�বায়ন করা। এই অনশুীলন�িল �জলা, �ুল, ��ণীক� এবং �ত� �ের ব�বহার করা হয়। আমােদর ল��
হল সম� �স�ংস জেুড় এবং ব�ি�েদর মেধ� ইিতবাচক সামািজক দ�তা�িলেক ��ভােব ��ট করা, মেডল
করা, অনশুীলন করা এবং উ�সািহত করা৷ �শখার পিরেবশ�িল �শখার জন� উপেযাগী তা িনি�ত করার জন�
আমরা এমন আচরণগত ব�ব�া �িত�া করার ল�� রািখ যা িশ�াথ�েদর সম�ৃ এবং কেঠার িশ�ার অিভ�তা
অ�াে�স করেত সহায়তা কের।

PBIS ম�াি�� ��াচাট�

এ� সম� �স�ংস জেুড় �দিশ�ত আচরণ�িল সে�াধেনর পরবত� পদে�প�িল িনধ�ারেণ সহায়তা করার জন�
এক� িনেদ� িশকা৷ নীেচর িনেদ� িশকা� �ছাট বনাম �ধান আচরণ এবং উে�েগর আচরণ�িলেক �মাকােবলার
স�াব� পদে�প�িল বণ�না কের। এই �গিতশীল পদে�প�িল আচরণগত ঘটনার ি�েকােয়ি� এবং �কােরর
উপর িনভ� রশীল।



�কৗশল এবং হ�ে�প িনেদ� িশকা

িনে�া� তািলকা� িনেদ�শ কের �য হ�ে�েপর ধরন এবং �িত�াপন আচরেণর �কৗশল�িল যা কম�রা সহায়তা �দান এবং
ল�ন�িল �মাকােবলা করার জন� �েয়াগ করেত পাের:

�কৗশল - একজন িশ�াথ�র আচরণেক �ভািবত করার জন� একজন িশ�ক িনেদ� িশত �কৗশল।

হ�ে�প - এক� �কৗশল যা িশ�ক ছাে�র কােছ �দশ�ন কেরন যা এক� দ�তা অজ� েনর অনমুিত �দয়।

�য়ার 1- পুেরা �গা�ীর মেধ� সম� ছা�েদর জন� অ�াে�সেযাগ� �স�ং

�য়ার 2- িশ�েকর পাথ�ক� �েয়াজন এবং এ� এক� ল��যু� সমথ�ন এবং হ�ে�প

�র 3- ব�ি� এবং ছা� িনিদ�� িনিবড় সমথ�ন এবং হ�ে�প



�র 1: �কৗশল উদাহরণ তািলকা

�ত�াশা পুন��ার ক�ন

অ�ািধকারমলূক আসন

িবরিত সুেযাগ

পািরবািরক �যাগােযাগ

�িতফলন শীট

আে�ালন িবরিত

ল�� �স�ং

ঘন ঘন �শংসা 4:1 অনপুাত (যখন িশ�াথ� পছ�সই আচরণ �দখায় তখন �শংসা)

পুর�ার িসে�ম

�মৗিখক পুনঃিনেদ�শ অেমৗিখক

পুনিন�েদ�শ (অথ�াৎ, অ�ভি�)

��ণীকে�র কাজ

পির�ার এবং সংি�� িদকিনেদ�শ

�দান ক�ন িশ�াথ�েদর পছে�র

িভজ�ুয়াল সময়সূচী

�দান ক�ন িশ�ক সহায়তা

�দান ক�ন পৃথক কােজর �ান �দান ক�ন

শা� িমউিজক (�িত িমিনেট 60 বীট)

সাংগঠিনক সাহায�

গভীর �াস-��ােসর �কৗশল

িশ�াথ�েদর িনকটবত� হওয়া িশ�াথ�েদর

অংশ�হেণর

�িত�িব �বণ

িফেজট টুলস

টায়ার 2 এবং 3: �কৗশল নমনুা তািলকা

পরামশ�দাতা িশ�ক বা পরামশ�দাতা সহকম�

পুন��ারমলূক সভা

পািরবািরক সে�লন



িপয়ার মধ��তা

সামািজক কাজ বা পরামশ�দাতা সহায়তা

অনান�ুািনক আচরণ চাট�

আচরণ চুি�

পিরবত� ন করা অ�াসাইনেম�

�র 1: হ�ে�প নমনুা তািলকা
কাঠােমাগত িবরিত

�িতি�ত শা� এলাকা

�মাকািবলার �কৗশল�িলর

িনেদ�শনা িশিথলকরণ �কৗশল�িলর িনেদ�শনা

�র 2 এবং 3: হ�ে�েপর নমনুা তািলকা
�-পয�েব�েণর দ�তা

িনেদ�শনা ল��যু� সংেবদনশীল সর�াম

সামািজক গ�

�� সমাধােনর দ�তা

িনেদ�শনা সামািজক দ�তা

িনেদ�শনা CICO (�চক ইন/�চক আউট)

�াফ এবং িপয়ার �ম�িরং

সমাজকম� বা কাউে�িলং �সশন



টায়াড�  িসে�ম অফ িবেহিভয়ার সােপাট�

�য়ার 1: �য়ার 1 উে�েগর আচরণ�িল �ুল ভবেনর জলবায়ু এবং সং�ৃিতেক বাধা �দয় এবং পিরবত� ন কের।
এই আচরণ�িল িশ�াথ�েদর িনরাপদ, স�ানজনক এবং দািয়�শীল হওয়ার �ত�াশার সােথ সাম�স�পূণ� নয়।
এই আচরণ�িল সম� �স�ংস জেুড় �াগত, লালনপালন এবং সুরি�ত পিরেবশেক �ভািবত করেত পাের।
উে�েগর �িত� আচরণ ঘটনার ধরন এবং ি�েকােয়ি�র উপর িভি� কের সমাধান করা হেব। �য়ার 1 �েরর
ঘটনা�িলর মেধ� িন�িলিখত�িল অ�ভু� � থাকেত পাের, তেব এেত সীমাব� নয়:

উে�েগর আচরণ স�াব� সহায়ক হ�ে�প�িল
খাওয়া এবং িচবােনা আইেটম, �যমন আঠা,
অনপুযু� সমেয়

● িশ�ক পুনঃিনেদ�শ
● ছা� �িতফলন
● মধ��তা/িবেরাধ সমাধান
● ��ণীক� ব�ব�াপনা িসে�ম
● আচরণগত �রফােরল (এর উপর িভি� কের

সংঘটন) ি�েকােয়ি�)
● পািরবািরক �যাগােযাগ

�পাষাক �কােডর
অস�িত সহকম� বা কম�েদর �িত অস�ান
�ুল �স�ংেয়র ব�াঘাত
ইেলক�িনক িডভাইেসর দখল
অিপ�ত কাজ বা িনেদ�শনা অ�ীকার/
িডি��, �ুল এবং ��ণীকে�র �ত�াশার সােথ
অস�িত



�তারণা, চুির, এবং

অ�ীলতা

অসাধুতা

একােডিমক2: উে�েগর �র 2 আচরণ�িল �ুল ভবেনর জলবায়ু এবং সং�ৃিতেক বাধা �দয় এবং পিরবত� ন
কের। এই আচরণ�িল িশ�াথ�েদর িনরাপদ, স�ানজনক এবং দািয়�শীল হওয়ার �ত�াশার সােথ সাম�স�পূণ�
নয়। এই আচরেণর ফেল িকছু িশ�াথ�র সম� �স�ংস জেুড় �দশ�ন করেত পাের এমন িনিদ�� অভাব দ�তার
উ�িতর উপর দিৃ� িনব� করা �কৗশল হেত পাের। উে�েগর �িত� আচরণ ঘটনার ধরন এবং ি�েকােয়ি�র
উপর িভি� কের সমাধান করা হেব। টায়ার 2 �েরর ঘটনা�িল অ�ভু� � থাকেত পাের, তেব এেত সীমাব� নয়:

উে�েগর আচরণ স�াব� সহায়ক হ�ে�প
�র 2 অপিরবিত� ত আচরেণর ধারাবািহকতা ● �াফ এবং পািরবািরক পুন��ারমলূক

সে�লন
● ছা� �িতফলন
● মধ��তা/সংঘােতর সমাধান
● আচরণগত �রফােরল (ঘটনার ি�েকােয়ি�র

উপর িভি� কের)
● পািরবািরক �যাগােযাগ
● �শাসিনক সে�লন

বরা� করা �ছেড় যাওয়া অনমুিত ব�তীত এলাকা/
পািলেয়
যাওয়া �ুেলর জাল �নাট/নিথর দখল বা দখল

�মৗিখক, িলিখত বা ছা�-ছা�ীর শারীিরক হয়রািন
চুির

�তারণা / চুিরর

দালান স�ি� �ংস

এক� লড়াই/লড়াইেয়র উে�ক করা

টায়ার 3: টায়ার 3 উে�েগর িনিবড় আচরণ�িল �ুল ভবেনর জলবায়ু এবং সং�ৃিতেক বাধা �দয় এবং
পিরবত� ন কের। এই আচরণ�িল িশ�াথ�েদর িনরাপদ, স�ানজনক এবং দািয়�শীল হওয়ার �ত�াশার সােথ
সাম�স�পূণ� নয়। এই আচরণ�িল ব�ি�েদর �ারা �দিশ�ত অত�� ��তর ব�াঘাত এবং �ুল স�দােয়র একজন
সদেস�র �া��, িনরাপ�া বা কল�ােণর জন� �মিক হেত পাের। টায়ার 3 আচরেণর ফেল �কৗশলগতভােব
পিরকি�ত পিরক�না�িলর এক� পৃথক প�িত এবং িবকাশ হেত পাের। উে�েগর �িত� আচরণ ঘটনার ধরন
এবং ি�েকােয়ি�র উপর িভি� কের সমাধান করা হেব। টায়ার 3 �েরর ঘটনা�িল অ�ভু� � থাকেত পাের, তেব
এেত সীমাব� নয়:

উে�েগর আচরণ স�াব� সহায়ক হ�ে�প
�র 2 অপিরবিত� ত আচরেণর ধারাবািহকতা ● �াফ এবং পািরবািরক পুন��ারমলূক

সে�লন
● আচরণগত �রফােরল (ঘটনার ি�েকােয়ি�র

উপর িভি� কের)
● পািরবািরক �যাগােযাগ

অনমুিত ছাড়া �ুেলর মাঠ ত�াগ করা
ধমক/সাইবার বিুলং



● �শাসিনক সে�লন
● পুন��ার
● �ুল পিরেষবা আইন
● এেজি� সহেযািগতা
● �ুেলরসহায়তা কম�সূিচ (SAP)
● সাসেপনশন বা বিহ�ার

�যৗন হয়রািন

ভাঙচুর

বাড়িত আ�মণ

এক� িমথ�া অ�ালাম� সৃি� কের

স�াসবাদী �মিক

মাদক, অ�ালেকাহল এবং অৈবধ পদােথ�র ব�বহার,
অ�ালেকাহল এবং অৈবধ �েব�র
ব�বহার সহ িক� িবপ�নক নয় এমন অ� রাখা
আে�য়া�, িবে�ারক, ছুির, ��ড, রাসায়িনক
িবরি�কর, বা শারীিরক আঘাত এবং
অি�সংেযােগর

*Upper Darby School District উে�গজনক আচরেণর স�াবনােক �ীকৃিত �দয় যােত িশ�াথ�েক

পরী�া করার জন� আমােদর SST �েমর কােছ �রফােরল �দওয়া যায়। অিতির� সমথ�ন সহ।

আপার ডািব� �ুল িডি�ে�র সকল কম�চারীর দািয়� আেছ �য �কান সে�হভাজন বা িনি�ত আচরনেক
অিবলে� উপযু� িবি�ং �শাসেকর কােছ উে�েগর III আচরণ(�িল) গঠন করেত পাের।

UDSD �শাসিনক �িবধান

*আপনার সুিবধার জন� UDSD �ুল �বাড�  �শাসিনক �িবধান �থেক উ�ৃতাংশ �দান করা হেয়েছ।

উপি�িত নীিত AR 204

গৃহীত
আগ� 10, 2010
 
�শষ সংেশািধত
আগ� 8, 2017

উে�শ�
 
�বােড� র জন� �জলা �ুেল নিথভু� �ুল বয়েসর ছা�েদরেক রােজ�র আইন অনযুায়ী িনয়িমত �ুেল �যাগ িদেত
হেব। �জলার �ারা �দ� িশ�ামলূক ��া�াম� িশ�াথ�র উপি�িতর উপর পূব�াভাস �দওয়া হয় এবং
িশ�াথ�েদর একােডিমক মান এবং ধারাবািহক িশ�াগত অ�গিত অজ� েনর জন� িনেদ�শনা এবং ��ণীকে�
অংশ�হেণর ধারাবািহকতা �েয়াজন।[১][২][৩][৪][৫][৬][৭]
 

http://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/uconsCheck.cfm?txtType=HTM&yr=1949&sessInd=0&smthLwInd=0&act=14&chpt=13&sctn=1&subsctn=0
http://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/uconsCheck.cfm?txtType=HTM&yr=1949&sessInd=0&smthLwInd=0&act=14&chpt=13&sctn=26&subsctn=0
http://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/uconsCheck.cfm?txtType=HTM&yr=1949&sessInd=0&smthLwInd=0&act=14&chpt=13&sctn=27&subsctn=0
http://pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/022/chapter11/s11.12.html&d=reduce
http://pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/022/chapter11/s11.13.html&d=reduce
http://pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/022/chapter11/s11.41.html&d=reduce
http://pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/022/chapter12/s12.1.html&d=reduce


সং�া
 
বাধ�তামলূক �ুল বয়স

বাধ�তামলূক �ুল বয়স এক� িশ�র জীবেনর সময়কাল িহসােব সং�ািয়ত করা হেব �য সময় �থেক িশ�
এক� িশ�ানিবস িহসােব �ুেল �েবশ কের, যা আট (8) বছর বয়েস, সেতেরা (17) বছর বয়স পয�� বা উ�
িবদ�ালয় �থেক �াতক হওয়া পয�� নাও হেত পাের। , �য� �থেম ঘটেব।
 
�ুেল অনপুি�িত বা অজহুাত অনপুি�িতর যুি�স�ত কারণ গঠেনর জন� �বাড� িন�িলিখত শত� �িল িবেবচনা
কের:

1. অসু�তা।[১০][১৩]
 

2. পৃথকীকরণ.
 

3. পািরবািরক সংকট.
 

4. দঘু�টনা �থেক পুন��ার।
 

5. পিরবাের মতুৃ�।
 

6. িবি�ং ি�ি�পােলর পূেব� িলিখত অনেুমাদন সহ িপতামাতা/অিভভাবকেদর িলিখত অনেুরােধর িভি�েত
পািরবািরক িশ�াগত �মণ। বাধ�তামলূক পরী�ার সময়কােল PSSA, Keystone বা অন�ান�
রা�ীয় বাধ�তামলূক পরী�া �নওয়ার জন� িশ�াথ�েদর জন� �কােনা িশ�াগত �মণ অনেুমািদত হেব
না।
 

7. িশ�াগত সফর এবং �মণ, অিভভাবক/অিভভাবকেদর িলিখত অনেুরােধর িভি�েত ভবেনর অধ�ে�র
পূেব� িলিখত অনেুমাদন িনেয়। বাধ�তামলূক পরী�ার সময়কােল PSSA, Keystone বা অন�ান�
রা�ীয় বাধ�তামলূক পরী�া �নওয়ার জন� িশ�াথ�েদর জন� �কােনা িশ�াগত সফর/ি�প অনেুমািদত
হেব না।[১১][১৩]

�বআইিন অনপুি�িত
 
�বআইিন অনপুি�িত বাধ�তামলূক �ুল বয়েসর একজন ছা�, অথবা পূব�বত� বয়েসর একজন নিথভু� ছা�
িহসােব সং�ািয়ত করা হেব, �য �কােনা �বধ অজহুাত ছাড়াই অনপুি�ত।

অভ�াসগতভােব িব�াসী

অভ�াসগতভােব িব�াসঘাতক িতন (3) �ুেলর �বিশ িদেনর জন� অনপুি�ত িহসােব সং�ািয়ত করা হেব বা
িতন (3) �ুল িদেনর জন� এক� ছাে�র �বআইিন অনপুি�িতর পের �দ� ��াি�র �থম �না�েশর পের তােদর
সমতুল�।
 
বাধ�তামলূক উপি�িত �েয়াজনীয়তা �েয়াগ
 
ছা� হল �ায়া� -
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যখন �কান ছা� �বধ অজহুাত ছাড়াই চলিত �ুল বছের িতন (3) িদেনর জন� অনপুি�ত থােক, তখন �জলা
কম�রা িপতামাতার স�েক� র �সই ব�ি�েক �না�শ �দান করেব িযিন ছাে�র দশ (10) �ুল িদেনর মেধ� একই
পিরবাের থােকন। ছাে�র তৃতীয় অমািজ� ত অনপুি�িত।[১২]
 
িব�ি�� হেব:[12]

1. িপতামাতার স�েক� র ব�ি�র �ারা পছ�সই �যাগােযােগর প�িত এবং ভাষা হেত হেব;
 

2. ছা� অভ�াসগতভােব অস�� হেল পিরণিতর এক� িববরণ অ�ভু� � ক�ন; এবং
 

3. যখন স�ােনর �জিবক বা দ�ক িপতামাতা ছাড়া অন� �কান ব�ি�র কােছ ��রণ করা হয়, তখন
িপতামাতার �মইিলং �কানা� �ুেল ফাইেল থােক এবং আদালেতর আেদেশর মাধ�েম িপতামাতােক
তথ� �হণ করা �থেক িবরত রাখা হয় না।

িব�ি�েত এক� �ুল অ�ােটনেড� ইম�ভেম� কনফােরে�র ��াব অ�ভু� � থাকেত পাের।[১২]
 
�না�শ জািরর পর যিদ ছা� অিতির� অমািজ� ত অনপুি�িতর িশকার হয় এবং পূেব� এক� �ুল এেটে��
ই�ভেম� কনফাের� অনিু�ত না হয়, তাহেল িডি�� �াফরা এক� �ুল অ�ােটনেড� ইম�ভেম�
কনফাের� অফার করেব।[১২]
 
�ুল উপি�িত উ�িত সে�লন -
 
�জলা কম�রা িপতামাতার স�ক� যু� ব�ি�েক িলিখতভােব এবং �টিলেফােনর মাধ�েম �ুেল উপি�িতর উ�িত
সে�লেনর তািরখ এবং সময় স�েক�  অবিহত করেবন।[১২]
 
িবদ�ালেয়র উপি�িত উ�িত সে�লেনর উে�শ� হল অিতির� পিরেষবার সােথ বা ছাড়া উপি�িত উ�ত করার
�েচ�ায় িশ�াথ�েদর অনপুি�িত এবং অনপুি�িতর কারণ�িল পরী�া করা।[২]
 
িন�িলিখত ব�ি�েদর �ুল উপি�িত উ�িত সে�লেন আম�ণ জানােনা হেব:[2]

1. ছা�।
 

2. িপতামাতার স�েক� র ছাে�র ব�ি�।
 

3. িপতামাতার স�েক� র ব�ি� �ারা িচি�ত অন�ান� ব�ি� যারা এক� স�দ হেত পাের।
 

4. উপযু� �ুল কম�রা।
 

5. ��ািবত �সবা �দানকারী.

ছা� বা িপতামাতার স�েক� র ব�ি� উভেয়রই অংশ�হেণর �েয়াজন হেব না, এবং িপতামাতার স�েক� র ব�ি�
অংশ�হণ করেত অ�ীকার করেল বা িনধ�ািরত সে�লেন �যাগ িদেত ব�থ� হেলও �ুেল উপি�িত উ�িত সে�লন
ঘটেব৷[১২]
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�ুল অ�ােটনেড� ইম�ভেম� কনফােরে�র ফলাফল এক� িলিখত �ুল অ�ােটনেড� ইম�ভেম� ��ােন
নিথভু� করা হেব। পিরক�না� অবশ�ই িশ�াথ�র ফাইেল রাখেত হেব। পিরক�নার এক� অনিুলিপ
িপতামাতার স�েক� র ব�ি�, ছা� এবং উপযু� �জলা কম�েদর �দান করা হেব।[১২]
 
িনধ�ািরত �ুল উপি�িত উ�িত সে�লেনর তািরখ �শষ না হওয়া পয�� �জলা অমািজ� ত অনপুি�িতর সমাধােনর
জন� আরও আইিন পদে�প িনেত পাের না।[১২]
 
ছা� অভ�াসগতভােব িব�াসী -
 
যখন পেনর (15) বছেরর কম বয়সী �কােনা িশ�াথ� অভ�াসগতভােব অস�� হয়, তখন �জলা কম�রা:[42]

1. িশ�াথ�েক উে�খ করেব:
 

a. এক� �ুল-িভি�ক বা স�দায়-িভি�ক উপি�িত উ�িত ��া�াম; বা
 

b. �ানীয় িশ� ও যুব সং�া।
 

2. িপতামাতার স�েক� র একজন ব�ি�র িব�ে� উপযু� িবচারেকর অিফেস এক� উ�ৃিত দািখল করা
�যেত পাের িযিন ছা� িহসােব একই পিরবাের থােকন।[৪২]

যখন পেনর (১৫) বছর বা তার �বিশ বয়সী �কােনা িশ�াথ� অভ�াসগতভােব অস�� হয়, তখন �জলা
কম�রা:[৪২]

1. ছা�েক �ুল-িভি�ক বা স�দায়-িভি�ক উপি�িত উ�িত ��া�ােম পাঠান; বা
 

2. ছা� বা িপতামাতার স�েক� র একজন ব�ি�র িব�ে� উপযু� িবচারেকর অিফেস এক� উ�ৃিত ফাইল
ক�ন িযিন ছা� িহসােব একই পিরবাের থােকন৷

�জলা কম�রা পেনর (15) বছর বা তার �বিশ বয়সী একজন িশ�াথ�েক �ানীয় িশ� এবং যুব সং�ার কােছ
�রফার করেত পােরন যিদ ছা�� �ুল-িভি�ক বা স�দায়-িভি�ক উপি�িত উ�িত ��া�ােম �রফার করার
পের অিতির� অ�েয়াজনীয় অনপুি�িতর িশকার হেত থােক, অথবা যিদ ছা� এই ধরেনর এক� ��া�ােম
অংশ�হণ করেত অ�ীকার কের।[৪২]
 
বয়স িনিব�েশেষ, যখন �জলা কম�রা �ানীয় িশ� এবং যুব সং�ার কােছ অভ�াসগতভােব অস�� ছা�েক
�রফার কেরন বা উপযু� িবচারেকর কােছ এক� উ�ৃিত ফাইল কেরন, তখন �জলা কম�রা যাচাই �দান
করেবন �য �ুেল এক� �ুল উপি�িত উ�িত সে�লন অনিু�ত হেয়েছ।[৪২]
 
এক� উ�ৃিত দািখল করা -
 
উপযু� িবচারেকর অিফেস এক� উ�ৃিত দািখল করা হেব যার এখিতয়ােরর মেধ� �সই �ুল� অ�ভু� � রেয়েছ
�যখােন িশ�াথ�র নাম নিথভু� করা উিচত।[৪৩]
 
বাধ�তামলূক �ুেল উপি�িতর �েয়াজনীয়তা�িলর পরবত� ল�েনর জন� অিতির� উ�ৃিত �ধুমা� আইেনর
িনিদ�� িবধান অনসুাের িপতামাতার স�েক� র একজন ছা� বা ব�ি�র িব�ে� দােয়র করা �যেত পাের।[৪৩]
 
িবেশষ �েয়াজন এবং থাকার ব�ব�া
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যিদ একজন ত�াগী বা অভ�াসগতভােব ত�াগী ছা� একজন �িতব�ী ছা� িহসােব �যাগ�তা অজ� ন করেত পাের,
এবং িবেশষ িশ�া পিরেষবা বা থাকার ব�ব�ার �েয়াজন হয়, িবেশষ িশ�ার পিরচালকেক অবিহত করা হেব
এবং �েযাজ� আইন, �িবধান এবং �বাড� অনসুাের ছাে�র চািহদা�িল �মাকােবলা করার জন� ব�ব�া �নেব৷
নীিত।[44]
 
�িতব�ী ছা�েদর জন� যারা অসত� বা অভ�াসগতভােব অস��, উপযু� দলেক অবিহত করা হেব এবং
�েযাজ� আইন, �িবধান এবং �বােড� র নীিত অনসুাের ছাে�র চািহদা�িল সমাধান করেব৷[44][45][47]
 
শ�ৃলা
 
�জলা �ুল বিহভূ� ত সাসেপনশন, শ�ৃলামলূক পুনঃঅপ�ণ বা বদিল আচরেণর জন� বিহ�ার বা আেরাপ করেব
না।[১২]
 
কতৃ� প�
 
�ুেলর অিধেবশন চলার িদন এবং ঘ�ার মেধ� �জলা �ুেল নিথভু� সম� ছা�েদর উপি�িত আবশ�ক,
মানিসক, শারীিরক, বা অন�ান� জ�রী কারেণর সে�াষজনক �মাণ �াি�র পের একজন অধ�� বা িশ�ক
সামিয়ক অনপুি�িতর জন� একজন িশ�াথ�েক �মা করেত পােরন। ছাে�র অনপুি�িতর কারণ হেত
পাের।[৩][৭][১০][১৩][১৪]
 
অনপুি�িতেক �বআইিন িহসােব গণ� করা হেব যত�ণ না �জলা অনপুি�িতর ব�াখ�া কের এক� িলিখত
অজহুাত না পায়, অনপুি�িতর িতন (3) িদেনর মেধ� জমা িদেত হেব।
 
এক� �ুল বছের অিভভাবক িব�ি� �ারা যাচাইকৃত সব�ািধক দশ (10) িদেনর �মবধ�মান আইনানগু
অনপুি�িতর অনমুিত �দওয়া হেব৷ দশ� (10) �মবধ�মান আইনানগু অনপুি�িতর পের মাফ করার জন�
Upper Darby School District Explanation of Absence ফেম�র অিভভাবক/অিভভাবেকর �ারা জমা
িদেত হেব বা লাইেস��া� িচিক�সেকর কাছ �থেক এক� অজহুাত �েয়াজন হেব৷
 
�য ছা�-ছা�ীরা দশ� (10) টানা �ুল িদন িমস কের তােদর সি�য় সদস�পদ �রাল �থেক বাদ �দওয়া হেব যিদ
না �ুল� �মােণর সােথ অজহুাত আইনী বা �ুল বাধ�তামলূক উপি�িত মামলা চািলেয় যাে�।
 
�বাড� 17 বছেরর কম বয়সী িশ�াথ�েদর উপি�িতর িবষেয় আইেনর ল�েনর িবষেয় যথাযথ কতৃ� পে�র কােছ
িরেপাট� করেব (17)। �বাড� �সই সম� িপতামাতা/অিভভাবকেদর �না�শ জাির করেব যারা বাধ�তামলূক
উপি�িতর �েয়াজনীয়তা �মেন চলেত ব�থ� হয় �য এই ধরেনর ল�ন আইন অনযুায়ী িবচার করা হেব।[৭][১২]
 
উপি�িত সবসময় �ুল ভবেনর মেধ� থাকা আবশ�ক নয়। �বােড� র কতৃ� পে�র �ারা �ুেলর অিধেবশন
চলাকালীন �য �কােনা �ােন উপি�ত থাকেল একজন িশ�াথ�েক উপি�ত িবেবচনা করা হেব; িশ�াথ�
অনেুমািদত �উেটািরয়াল িনেদ�শ, বা �া�� বা �থরািপউ�ক পিরেষবা পাে�ন; ছা� �াধীন অধ�য়ন,
কম�-অধ�য়ন বা কম�জীবন িশ�ার এক� অনেুমািদত এবং স�কভােব ত�াবধােন িনযু� রেয়েছ; িশ�াথ�
অনেুমািদত �হামবাউ� িনেদ�শনা পাে�।[৩][১৫][১৭][১৮]
 
অিভভাবক/অিভভাবেকর িলিখত অনেুরােধর িভি�েত, ধম�য় ছু�র িদন িহেসেব �বাড� কতৃ� ক অনেুমািদত িদেন
একজন ছাে�র ধম� পালেনর অনপুি�িত মাফ করা হেব। এক� ধম�য় ছু�র জন� অনপুি�িতর সােথ এক�
জিরমানা সংযু� করা হেব না।[২৩]
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�বাড� , িপতামাতা/অিভভাবকেদর িলিখত অনেুরােধর িভি�েত, �বাড� কতৃ� ক �ীকৃত ধম�য় িনেদ�শনামলূক
��া�ােম অংশ�হণকারী একজন িশ�াথ�েক উপি�িত �থেক মিু� �দেব। এই ধরেনর িনেদ� েশর জন� িশ�েক �িত
�ুল বছের ছি�শ (36) ঘ�ার �বিশ �ুেল অনপুি�ত থাকেত হেব না; �বাড� ধম�য় িনেদ� েশর জন� পিরবহন
সরবরাহ করেব না। ধম�য় িনেদ� েশর অনপুি�িতর সােথ এক� জিরমানা সংযু� করা হেব না।[২৩][২৪]
 
ইেভে�র পূেব� িলিখত অনেুরােধর িভি�েত �বাড� একজন ছা�েক রাজ�ব�াপী বা কাউি�ব�াপী 4-H, FFA বা
সি�িলত 4-H এবং FFA �প �ারা �নসর করা এক� �কে� অংশ�হেণর জন� �মা করার অনমুিত
�দেব।[৬][১৩]
 
�ধুমা� জ�রী কারেন, �যমন �মিডেকল এবং �ড�াল িচিকৎসা, বা ছাে�র কল�ােণর জন� অন�ান� কারেণ
�ুেলর িদন �শষ হওয়ার আেগ একজন ছা�েক বরখা� করা হেত পাের। যাইেহাক, �কান অনেুরাধ�িল িবেশষ
এবং ন�ায়স�ত তা িনধ�ারণ করার িবচ�ণতা ি�ি�পাল বা মেনানীত ব�ি�র রেয়েছ এবং �সই অনযুায়ী কাজ
করার �মতা রেয়েছ৷[১০][১৫]
 
�কান ছা�েক একজন ব�ি�র সােথ �ুল �ছেড় যাওয়ার অনমুিত �দওয়া উিচত নয় যিদ না �থমত
অিভভাবক/অিভভাবেকর সােথ সরাসির �যাগােযােগর মাধ�েম অনেুমাদন না পাওয়া যায় িযিন ছা��েক
িনব�ন কেরেছন।
 
জ�রী অব�ায়, যখন একজন িপতা-মাতা/অিভভাবক তাড়াতািড় বরখাে�র অনেুরাধ করার জন� �টিলেফান
কেরন, তখন কম�চারীেক ব�ব�ত �টিলেফান ন�র স�েক� িজ�াসা করা উিচত এবং
অিভভাবক/অিভভাবেকর �দওয়া জ�ির �যাগােযাগ ন�র�িলর িব�ে� �সই ন�র� পরী�া করা উিচত।
 
�বাড� অনেুরােধর িভি�েত এবং �েয়াজনীয় অনেুমাদেনর সােথ, িন�িলিখত ছা�েদর �জলা �ুেল উপি�িতর
�েয়াজনীয়তা �থেক অব�াহিত �দেব:

1. একজন িচিক�সক �ারা শংসাপ� বা অন�ান� সে�াষজনক �মাণ �ুল জমা �দওয়ার পের বা মানিসক,
শারীিরক বা অন�ান� কারেণ পড়ােশানা করার জন� আেবদন করেত হেব। িনয়িমত উপি�িত �রাধ
ক�ন।[১৩][১৪]
 

2. অপাবিলক বা �াইেভট �ুেল নিথভু� ছা�রা �যখােন আইন �ারা িনধ�ািরত িবষয় এবং কায�কলাপ
পড়ােনা হয়।[৩][২৬]
 

3. কেলেজ পড়া ছা� যারা �জলা �ুেল খ�কালীন নিথভু� হয়।[২৭]
 

4. আইন অনযুায়ী এক� �হাম এডুেকশন ��া�ােম অংশ�হণকারী িশ�াথ�রা।[২৮][২৯]
 

5. 15 (15) বা 16 (16) বছর বয়সী ছা�েদর �াইেভট ��ড বা িবজেনস �ুেল ভিত� র অনেুমাদন �দওয়া
হেয়েছ।[৩]
 

6. পেনেরা (15) বছর বয়সী ছা�রা, এবং �চৗ� (14) বছর বয়সী যারা সেব�া� �াথিমক ��ড �শষ
কেরেছ, তারা যথাযথভােব জাির করা পারিমেটর অধীেন খামােরর কাজ বা ব�ি�গত ঘেরায়া
পিরেষবায় িনযু� রেয়েছ।[১৪]
 

7. �ষাল (16) বছর বয়সী ছা�রা িনয়িমতভােব �ুল �সশেনর সময় িনযু� থােক এবং আইনত জাির করা
চাকিরর শংসাপ� ধারণ কের।[১৪][১৮]
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�বাড�  িন�িলিখত ছা�েদরেক �জলা �ুেল উপি�িতর �েয়াজনীয়তা �থেক অজহুাত িদেত পাের:

1. িশ�াথ�রা এমন এক� ��ে� �উেটািরয়াল িনেদ�শনা �হণ কের যা �জলার পাঠ��েম অফার করা হয়
না সুপািরনেটনেড� কতৃ� ক অনেুমািদত একজন স�কভােব �যাগ� িশ�েকর কাছ �থেক, যখন অজহুাত
পাওয়া যায় না ছা�েদর িনয়িমত পড়া�নার ��া�ােম হ�ে�প কেরেছ।[৩][১৭]
 

2. �ুেলর িচিক�সক এবং �ুল সাইেকালিজ� বা মেনােরাগ িবেশষে�র সুপািরশ এবং িশ�া সিচেবর
অনেুমাদেনর িভি�েত গৃহমখুী িশ�রা �ুেল �যেত পাের না।[২৫]
 

3. �ডলাওয়�ার কাউি� ই�ারিমিডেয়ট ইউিনট বা িডপাট� েম� অফ এডুেকশন �ারা পিরচািলত িবেশষ
�ুেল নিথভু� ছা�রা।[৩]

িশ�ামলূক টু�র/ি�প
 
যিদ িন�িলিখত শত� �িল পূরণ করা হয় তেব �বাড� একজন ছা�েক �ুেল উপি�িত �থেক অজহুাত িদেত পাের
এক� িশ�া সফের বা �জলা �ারা �নসর করা নয় এমন ি�েপ অংশ�হণ করার জন�:[১১][১৩]

1. অনপুি�িতর পূেব� অিভভাবক/অিভভাবক এক� িলিখত অনেুরাধ জমা �দন।
 

2. িশ�াথ�র অংশ�হণ সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত �ারা িলিখতভােব অনেুমািদত হেয়েছ।
 

3. টু�র বা ি�েপর িনেদ�শনা ও ত�াবধানকারী �া�বয়� িপতামাতা/অিভভাবক এবং সুপািরনেটনেডে�র
কােছ �হণেযাগ�।

�বাড� টু�র বা ি�েপর সংখ�া এবং সময়কাল সীিমত করেত পাের যার জন� �ুেলর �ময়ােদ একজন িশ�াথ�েক
অজহুাত অনপুি�িত ম�রু করা �যেত পাের।
 
বাধ�তামলূক পরী�ার সময়কােল PSSA, Keystone বা অন�ান� রা�ীয় বাধ�তামলূক পরী�া �নওয়ার জন�
িশ�াথ�েদর জন� �কােনা িশ�াগত সফর/ি�প অনেুমািদত হেব না।
 
দািয়� অপ�ণ
 
সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� বািষ�ক িশ�াথ�, িপতামাতা/অিভভাবক এবং কম�েদর �জলার উপি�িত
নীিতর িবষেয় িশ�াথ�েদর হ�া�বকু, িপতামাতার িনউজেলটার, �জলা ওেয়বসাইট এবং অন�ান� কায�কর
প�িতেত �কাশ কের অবিহত করেবন।[৬][৪৮]
 
সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত ব�ি� িশ�াথ�েদর উপি�িতর জন� �শাসিনক �িবধান �তির করেবন যা:

1. এক� �ুল অিধেবশন িনি�ত ক�ন যা রা�ীয় আইন ও �িবধােনর �েয়াজনীয়তা �মেন
চেল।[৩০][৩১][৩২][৩৩][৪০]
 

2. আইন অনযুায়ী উপি�িত �রকড�  রাখা পিরচালনা.[৩৪][৩৫]
 

3. �াফ, ছা�, এবং অিভভাবক/অিভভাবকেদর �বােড� র নীিতমালা এবং �ুেলর িনয়ম ও �িবধান যা
িশ�াথ�েদর উপি�িত, অনপুি�িত এবং অজহুাত িনয়ি�ত কের তােদর মেধ� �িত বছর িবতরণ
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ক�ন। [৬]
 

4. �ুেলর িনয়ম ল�েনর জন� �া� ছা�েদর উপর উপযু� �মবধ�মান শাি�মলূক ব�ব�া আেরাপ করা,
যাইেহাক, িশ�াথ�র �রকেড� র উপর এক� অপূরণীয়ভােব �নিতবাচক �ভাব �ফলেত পাের যা
�াভািবকভােবই ��িণকে� �শখার অিভ�তার অনপুি�িতেক অনসুরণ কের।[১২][১৬][৩৬][৩৭]
 

5. অভ�াসগত �া� শনা� ক�ন, �া� আচরেণর কারণ অনসু�ান ক�ন এবং িবেশষ চািহদা এবং
আ�হ পূরেণর জন� িশ�াথ�র িশ�ামলূক ��া�ােমর পিরবত� ন িবেবচনা ক�ন।
 

6. িনি�ত ক�ন �য আইনত অনপুি�ত িশ�াথ�েদর কাজ করার সুেযাগ আেছ।
 

7. বাধ�তামলূক উপি�িত আইন �মেন চলেত ব�থ� �য �কােনা িপতা-মাতা/অিভভাবকেক �সই আইেনর
অধীেন আনা �কােনা �ি�য়ার িতন (3) িদেনর মেধ� িলিখত �না�শ জাির ক�ন। এই ধরেনর �না�শ
অনপুি�িতর তািরখ(�িল) িপতামাতা/অিভভাবকেক অবিহত করেব; অনপুি�িত অমািজ� ত এবং আইন
ল�ন িছল; অিভভাবক/অিভভাবকেক অবিহত করা হে� এবং িশ�াথ�র অনপুি�িতর জন� আইেনর
অধীেন তার দায় স�েক� অবিহত করা হে�; এবং �য �ুল �ময়ােদ আরও ল�ন িবনা �না�েশ িবচার
করা হেব।[১২][১৬]

�বাড� নীিতর বারংবার ল�ন যােত নিথভু� ছা�েদর উপি�িত �েয়াজন হয় তা অসদাচরণ এবং অবাধ�তা
গঠন করেত পাের যােত ছাে�র �িগতােদশ বা িনয়িমত �ুল ��া�াম �থেক বিহ�ার করা হয় (বা িবক� িশ�া
পিরেষবা �দওয়া হয়)।[৩৯]

ছা� অিভেযাগ �ি�য়া নীিত- AR 219
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গৃহীত আগ� 10, 2010

উে�শ�
 
�বাড� �ীকার কের �য িশ�াথ�েদর অিভেযােগর �িতকােরর অনেুরাধ করার অিধকার রেয়েছ। উপর�, �বাড�
িব�াস কের �য �িতি�ত প�িতর �িত ��ােবাধ িশ�া �ি�য়ার এক� ���পূণ� অংশ। তদনসুাের, ব�ি�গত
এবং �গা�ীর অিভেযাগ�িল �ীকৃত হেব, এবং উপযু� আিপল প�িত �দান করা হেব।
 
সং�া
 
এই নীিতর উে�েশ�, একজনছা� অিভেযাগ�এমন এক� কাজ হেত হেব যা এক� অনেুমািদত িশ�ামলূক
��া�ােম ছাে�র অংশ�হণেক সরাসির �ভািবত কের।
 
কতৃ� প�
 
�বাড� এবং এর কম�চারীরা িশ�াথ�েদর অিভেযাগ�িলেক �ীকৃিত �দেব, তেব শত� থােক �য এই ধরেনর
অিভেযাগ�িল �বােড� র নীিত �ারা �িতি�ত িনেদ� িশকা অনসুাের জমা �দওয়া হয়।
িনেদ� িশকা
 
িশ�াথ�েক �থেম অিভেযাগ� সবেচেয় ঘিন�ভােব জিড়ত �াফ সদস�েক জানােত হেব বা, যিদ �কউ
শনা�েযাগ� না হয় তেব একজন িনেদ� িশকা পরামশ�দাতা; এবং উভয়ই অনান�ুািনক এবং সরাসির সমস�া
সমাধােনর �চ�া করেব।
 
অিভেযােগর জন� �য�িলেক অবশ�ই �থম ধােপর বাইের �যেত হেব, ছা�েক তার অিভেযােগর এক� িলিখত
িববিৃত ��ত করেত হেব যা উে�খ করেব:

1. অিভেযােগর িনিদ�� �কৃিত এবং �াসি�ক তেথ�র এক� সংি�� িববিৃত।
 

2. �য প�িত এবং পিরমােণ িশ�াথ� িব�াস কের �য �স/�স �িত�লভােব �ভািবত হেয়েছ।
 

3. �াণ �চেয়েছন িশ�াথ�।
 

4. �য কারেণ িশ�াথ�রা �াণ চাওয়া পাওয়ার অিধকারী বেল মেন কেরন।

অিভেযাগ� তারপের, িবি�ং অধ��, সুপািরনেটনেড� এবং �বােড� র কােছ দািখল করা �যেত পাের,
অিভেযােগর �নািনর জন� এবং এক� �িতি�য়া ��ত করার জন� �িত� �ের এক� উপযু� সময় �দওয়া
হয়৷
 
�িত� �ের িশ�াথ�েক �ুল কতৃ� পে�র �ারা ব�ি�গতভােব �শানার সুেযাগ �দওয়া হেব।
 
The student may seek the help of a parent/guardian at any step.

Bullying/Cyberbullying

Legal
24 PS 510
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Purpose
 
The Board is committed to providing a safe, positive learning environment for district
students. The Board recognizes that bullying creates an atmosphere of fear and
intimidation, detracts from the safe environment necessary for student learning, and
may lead to more serious violence. Therefore, the Board prohibits bullying by district
students.
 
Definitions
 
Bullyingmeans an intentional electronic, written, verbal or physical act or series of acts
directed at another student or students, which occurs in a school setting and/or outside
a school setting, that is severe, persistent or pervasive and has the effect of doing any
of the following:[1]

1. Substantially interfering with a student's education.
 

2. Creating a threatening environment.
 

3. Substantially disrupting the orderly operation of the school.

Bullying, as defined in this policy, includes cyberbullying.
 
School setting means in the school, on school grounds, in school vehicles, at a
designated bus stop or at any activity sponsored, supervised or sanctioned by the
school.[1]
 
Authority
 
The Board prohibits all forms of bullying by district students.[1]
 
The Board encourages students who believe they or others have been bullied to
promptly report such incidents to the building principal or designee.
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Students are encouraged to use the district's report form, available from the building
principal, or to put the complaint in writing; however, oral complaints shall be accepted
and documented. The person accepting the complaint shall handle the report
objectively, neutrally and professionally, setting aside personal biases that might favor or
disfavor the student filing the complaint or those accused of a violation of this policy.
 
The Board directs that verbal and written complaints of bullying shall be investigated
promptly, and appropriate corrective or preventative action shall be taken when
allegations are substantiated. The Board directs that any complaint of bullying brought
pursuant to this policy shall also be reviewed for conduct which may not be proven to be
bullying under this policy but merits review and possible action under other Board
policies.

Title IX Sexual Harassment and Other Discrimination
 
Every report of alleged bullying that can be interpreted at the outset to fall within the
provisions of policies addressing potential violations of laws against discrimination and
discriminatory harassment shall be handled as a joint, concurrent investigation into all



allegations and coordinated with the full participation of the Compliance Officer and Title
IX Coordinator. If, in the course of a bullying investigation, potential issues of
discrimination or discriminatory harassment are identified, the Title IX Coordinator shall
be promptly notified, and the investigation shall be conducted jointly and concurrently to
address the issues of alleged discrimination as well as the incidents of alleged
bullying.[2][3]
 
Confidentiality
 
Confidentiality of all parties, witnesses, the allegations, the filing of a complaint and the
investigation shall be handled in accordance with applicable laws, regulations, this
policy and the district's legal and investigative obligations.
 
Retaliation
 
Reprisal or retaliation relating to reports of bullying or participation in an investigation of
allegations of bullying is prohibited and shall be subject to disciplinary action.
 
Delegation of Responsibility
 
Each student shall be responsible to respect the rights of others and to ensure an
atmosphere free from bullying.
 
The Superintendent or designee shall develop administrative regulations to implement
this policy.
 
The Superintendent or designee shall ensure that this policy and administrative
regulations are reviewed annually with students.[1]
 
The Superintendent or designee, in cooperation with other appropriate administrators,
shall review this policy every three (3) years and recommend necessary revisions to the
Board.[1]
 
District administration shall annually provide the following information with the Safe
School Report:[1]

1. Board's Bullying Policy.
 

2. Report of bullying incidents.
 

3. Information on the development and implementation of any bullying prevention,
intervention or education programs.

Guidelines
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The Code of Student Conduct, which shall contain this policy, shall be disseminated
annually to students.[1][4][5]
 
This policy shall be accessible in every classroom. The policy shall be posted in a
prominent location within each school building and on the district website, if available.[1]
 
Education
 
The district may develop, implement and evaluate bullying prevention and intervention
programs and activities. Programs and activities shall provide district staff and students
with appropriate training for effectively responding to, intervening in and reporting
incidents of bullying.[1][6][7][8]
 
Consequences for Violations
 
A student who violates this policy shall be subject to appropriate disciplinary action
consistent with the Code of Student Conduct, which may include:[1][5][9]

1. Counseling within the school.
 

2. Parental conference.
 

3. Loss of school privileges.
 

4. Transfer to another school building, classroom or school bus.
 

5. Exclusion from school-sponsored activities.
 

6. Detention.
 

7. Suspension.
 

8. Expulsion.
 

9. Counseling/Therapy outside of school (as a condition of readmittance to school).
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Authority
 
The Board has the authority to impose limitations on students' dress in school. The
Board will not interfere with the right of students and their parents/guardians to make
decisions regarding their appearance, except when their choices disrupt the educational
program of the schools or constitute a health or safety hazard.[1][2]
 
The Board shall require students to wear standard dress, which may be required
district-wide or by individual schools.[1][2]
 
Students may be required to wear certain types of clothing while participating in physical
education classes, technical education, extracurricular activities, or other situations
where special attire may be required to ensure the health or safety of the student.[2]
 
Delegation of Responsibility
 
The building principal or designee shall be responsible to monitor student dress and
grooming, and to enforce Board policy and school rules governing student dress and
grooming.
 
The Superintendent or designee shall ensure that all rules implementing this policy
impose only the minimum necessary restrictions on the exercise of the student's taste
and individuality.[2]
 
Staff members shall be instructed to demonstrate, by example, positive attitudes toward
neatness, cleanliness, propriety, modesty, and good sense in attire and appearance.[3]
 
Guidelines
 
All students shall be subject to this dress code. Students must report to school on a
daily basis attired in compliance with the provisions of this policy.
 
Attire:
 
Acceptable dress must be appropriately sized and must conform to the following
requirements:

1. We strongly encourage students to exhibit their school pride by wearing school
colors and apparel.
 

2. Students are not permitted to wear apparel that belittles another, suggests sexual
activity, or refers to violence, weapons, alcohol, drugs, tobacco, discrimination,
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gangs, or any illegal activity. Objectionable language or graphics are also not
permitted on apparel or belongings.
 

3. All shirts and dresses must have sleeves and cover the entire torso, and
shoulders. Tank tops, midriffs, tube tops, low cut shirts, strapless, spaghetti
straps, see through shirts, halters, or bare back shirts are not permitted.
 

4. Dresses, skirts, and shorts must reach mid-thigh. We use the “fingertip” rule,
which means when standing straight, fingertips are in line with the hem.
 

5. Pants must be worn above the hip bone. No undergarments are to be seen at
any time. Tights worn as pants are not permitted.
 

6. See through clothing, undergarments worn as outer garments, and sleepwear
are not permitted.
 

7. Clothing that are torn or ripped are not permitted.
 

8. Students are not permitted to wear any spiked collars, spiked bracelets, or wallet
chains.
 

9. Shoes must cover the entire foot and have soles. Steel toe boots are not
permitted.
 

10.Hats, hoods, bandannas, and sunglasses are not to be worn in the building.
 

11. Administration will make final decisions about the appropriateness and
acceptability of specific items of clothing.
 

12.Violations of the dress code will result in disciplinary consequences.

Bullying/Cyberbullying AR 249

Adopted August 10, 2010



Last Revised October 13, 2020

Prior Revised Dates 6/4/2019

Purpose

The Board is committed to providing a safe, positive learning environment for district
students. The Board recognizes that bullying creates an atmosphere of fear and
intimidation, detracts from the safe environment necessary for student learning, and
may lead to more serious violence. Therefore, the Board prohibits bullying by district
students.

Definitions

Bullying means an intentional electronic, written, verbal or physical act or series of acts
directed at another student or students, which occurs in a school setting and/or outside
a school setting, that is severe, persistent or pervasive and has the effect of doing any
of the following:[1]

1. Substantially interfering with a student's education.

2. Creating a threatening environment.

3. Substantially disrupting the orderly operation of the school.

Bullying, as defined in this policy, includes cyberbullying.

School setting means in the school, on school grounds, in school vehicles, at a
designated bus stop or at any activity sponsored, supervised or sanctioned by the
school.[1]

Authority

The Board prohibits all forms of bullying by district students.[1]

The Board encourages students who believe they or others have been bullied to
promptly report such incidents to the building principal or designee.
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Students are encouraged to use the district's report form, available from the building
principal, or to put the complaint in writing; however, oral complaints shall be accepted
and documented. The person accepting the complaint shall handle the report
objectively, neutrally and professionally, setting aside personal biases that might favor or
disfavor the student filing the complaint or those accused of a violation of this policy.

The Board directs that verbal and written complaints of bullying shall be investigated
promptly, and appropriate corrective or preventative action shall be taken when
allegations are substantiated. The Board directs that any complaint of bullying brought
pursuant to this policy shall also be reviewed for conduct which may not be proven to be
bullying under this policy but merits review and possible action under other Board
policies.

Title IX Sexual Harassment and Other Discrimination

Every report of alleged bullying that can be interpreted at the outset to fall within the
provisions of policies addressing potential violations of laws against discrimination and
discriminatory harassment shall be handled as a joint, concurrent investigation into all



allegations and coordinated with the full participation of the Compliance Officer and Title
IX Coordinator. If, in the course of a bullying investigation, potential issues of
discrimination or discriminatory harassment are identified, the Title IX Coordinator shall
be promptly notified, and the investigation shall be conducted jointly and concurrently to
address the issues of alleged discrimination as well as the incidents of alleged
bullying.[2][3]

Confidentiality

Confidentiality of all parties, witnesses, the allegations, the filing of a complaint and the
investigation shall be handled in accordance with applicable laws, regulations, this
policy and the district's legal and investigative obligations.

Retaliation

Reprisal or retaliation relating to reports of bullying or participation in an investigation of
allegations of bullying is prohibited and shall be subject to disciplinary action.

Delegation of Responsibility

Each student shall be responsible to respect the rights of others and to ensure an
atmosphere free from bullying.

The Superintendent or designee shall develop administrative regulations to implement
this policy.

The Superintendent or designee shall ensure that this policy and administrative
regulations are reviewed annually with students.[1]

The Superintendent or designee, in cooperation with other appropriate administrators,
shall review this policy every three (3) years and recommend necessary revisions to the
Board.[1]

District administration shall annually provide the following information with the Safe
School Report:[1]

1. Board's Bullying Policy.
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2. Report of bullying incidents.

3. Information on the development and implementation of any bullying prevention,
intervention or education programs.

Guidelines

The Code of Student Conduct, which shall contain this policy, shall be disseminated
annually to students.[1][4][5]

This policy shall be accessible in every classroom. The policy shall be posted in a
prominent location within each school building and on the district website, if available.[1]

Education

The district may develop, implement and evaluate bullying prevention and intervention
programs and activities. Programs and activities shall provide district staff and students
with appropriate training for effectively responding to, intervening in and reporting
incidents of bullying.[1][6][7][8]

Consequences for Violations

A student who violates this policy shall be subject to appropriate disciplinary action
consistent with the Code of Student Conduct, which may include:[1][5][9]

1. Counseling within the school.

2. Parental conference.

3. Loss of school privileges.

4. Transfer to another school building, classroom or school bus.

5. Exclusion from school-sponsored activities.

6. Detention.

7. Suspension.

8. Expulsion.
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9. Counseling/Therapy outside of school (as a condition of readmittance to school).


