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পিরবতর্ েনর সংিkpসার
ei pিবধান িডপাটর্ েমn aভ eডু েকশেনর ঐিcক iuিনফমর্ নীিত বাsবায়ন eবং 11 েসেpmর 2008 তািরেখ জািরকৃ ত পয্ােnলেরর pিবধান A-665:
বাধয্তামূলক iuিনফমর্ নীিত রদ কের।
পিরবতর্ নসমূহ:


ei pিবধান সmিকর্ ত েযাগােযাগ দফতেরর নাম aিফস ফর ফয্ািমিল eনেগজেমn aয্াn aয্াডেভােকিস (“OFEA”) েথেক িডিভশন aভ ফয্ািমিল aয্াn
কমুয্িনিট eনেগজেমn (“FACE”)-e পিরবিতর্ ত হেয়েছ।
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সারাংশ
ei pিবধান সকল িশkাথ র জনয্ eকিট ঐিcক iuিনফমর্ নীিত বাsবায়ন eবং uk নীিত pিত ার পdিত
িনধর্ারণ কের।
ei ঐিcক নীিত eকিট আরo ফলpসূ িশkণ পিরেবশ লালন; িশkাথ কমর্সmাদনা unতকরণ;
আtমযর্াদােবাধ লালন; তকমা pিতেযািগতা aপসারণ; িপতামাতােদর জনয্ সাজেপাশাক সহজীকরণ eবং বয্য়
সংেকাচন; েছেলেমেয়েদরেক তােদর “কমর্” sেলর জনয্ যথাযথ েপাশাক o রীিতনীিত িশkাদান; eবং িশkাথ
আচরণ o শৃ লা unতকরেণ সহায়তার uেdেশয্ sু লগুেলােক সাহাযয্ করার লেkয্ pণীত হেয়েছ।
I.

েপাশােকর সংjা
A.

II.

III.

1.

eকিট aিভn রং o sাiল িsম; েযমন, েযেকান sান েথেক খিরদ করা শাদা বাটন-ডাuন শাটর্ aথবা টাটর্ লেনক শাটর্
eবং কােলা aথবা েনিভ পয্াn aথবা sাটর্ ; aথবা

2.

eকিট psতকৃ ত আনু ািনক eবং সনাতন iuিনফমর্, েযমন sু েলর েলােগাযুk জাmার, পয্াn, েpiড আuটিফট, শাটর্ ,
েসােয়টার iতয্ািদ। e ধরেনর েপাশাক সাধারণত েকান eকিট েভnর aথবা iuিনফমর্ সরবরাহকারী sানীয় েদাকান েথেক
খিরদ করা হয়; aথবা

3.

ei দুিট পdিতর িম ণ; েযমন, eকিট aিভn কালার িsম (uদাহরণত, হলুদ টপস eবং কােলা বটমস) পাশাপািশ
sু েলর েলােগাযুk েসােয়টার aথবা জয্ােকট।

B.

eমন েকান sাsয্ বা সুরkা ঝুঁ িক সৃি কের যা িশkা pিkয়ার জনয্ kিতকর e ধরেনর েপাশাক iuিনফমর্ হেত পারেব না।

C.

sু ল েকান েমেয়েক sাটর্ পিরধােন বাধয্ করেত পারেব না। েমেয়েদরেক পয্াn পিরধােনর সুেযাগ সব sু লেকi িদেত হেব।

D.

েটকসi, সহেজ যt েনয়া যায় eবং সুলভ eমন iuিনফমর্ িনবর্াচেন সবর্াtক pেচ ািgহণ করেত হেব।

বাsবায়ন
A.

iuিনফমর্ নীিত sু লগুেলােক আলাদাভােব িনেজেদর iuিনফরেমর বাধয্বাধকতা চালু করার kমতা েদয়।

B.

iuিনফেমর্র বাধয্বাধকতা চালু করা pেতয্ক sু লেক িনmবিণর্ত পdিত aবশয্i aনুসরণ করেত হেব।

iuিনফমর্ নীিত gহণ
A.

1

eকিট iuিনফরম হেত পাের:

িপতামাতােদর সে পরামশর্1
1.

iuিনফরেমর বাধয্বাধকতা চালু করা হেব িকনা িনধর্ারেণর আেগ, sু ল েনতৃ tেক aবশয্i sু েলর পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন
(িপe) aথবা পয্ােরn িটচার aয্ােসািসেয়শেনর (িপিটe) সে পরামশর্ করেত হেব।

2.

ei লেkয্, pেতয্ক sু ল িলডারিশপ দলেক িপতামাতা, িশkক, িশkাথ eবং পিরচালকেদর জনয্ িপe/িপিটe-েক সে
কমপেk eকিট oেপন েফারাম aনু ান করেত হেব। ৈবঠেকর কমপেk দশ কয্ােলনডার িদবস আেগ যথাযথ িলিখত
েনািটস িদেত হেব eবং িপতামাতা, িশkক, িশkাথ eবং পিরচালকেদর aংশgহেণর জনয্ ৈবঠকিট সুিবধাজনক eকিট
সমেয় aনু ান করেত হেব।

3.

uপের uিlিখত েফারােমর বাiের, sু ল েনতৃ t দল িসdাngহেণর আেগ মতামত জানার জনয্ aনয্ানয্ পরামশর্ পdিত
(েযমন, িপতামাতা সমীkা, sু ল িনuজেলটার, iতয্ািদ) বয্বহার করেত পাের।

4.

পরামেশর্র uেdশয্ হেc িনেচর িবষয়গুেলা সmেকর্ িপতামাতা, কমর্চারী eবং িশkকেদর aিভমত জানা:
a.

sু েলর eকিট iuিনফেমর্র বাধয্বাধকতা চালু করা uিচত হেব িকনা;

b.

যিদ sু ল iuিনেফেমর্র বাধয্বাধকতা চালু কের তাহেল েসi iuিনফমর্ েকমন হেব; eবং

c.

যিদ sু ল iuিনেফেমর্র বাধয্বাধকতা চালু কের তাহেল েযিদন েকান িশkাথ iuিনফমর্ পিরধান কের আসেত বয্থর্
হেব েসিদন তােদর জনয্ সামিয়ক iuিনঠরেমর বয্বsা থাকেব িকনা।

“িপতামাতা” কথািট ei pিবধােন েযখােনi বয্ব ত হেয়েছ েসখােনi িশkাথ র িপতামাতা aথবা িপতামাতার দািয়tpাp বা েহফাজতpাp বয্িk(বগর্) বা eেজিn
aথবা িপতামাতা কতৃর্ ক িনেয়াগpাp sানীয় aিভভাবকেক েবাঝােব।
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5.
B.

sু ল িলডারিশপ দল
1.

IV.

V.

ei পরামেশর্ pাp মতামেতর িভিtেত িপe/িপিটe sু ল িলডারিশপ দল sু েলর কােছ সুপািরশ করেব।

sু ল েনতৃ t দল যিদ iuিনফমর্ চালুর পেk েভাট েদয় তাহেল sু ল েনতৃ t দলেক aবশয্i িনধর্ারণ করেত হেব:
a.

iuিনফমর্ কী হেব (d বয্ Section I), eবং

b.

যিদ sু ল iuিনেফেমর্র বাধয্বাধকতা চালু কের তাহেল েযিদন েকান িশkাথ iuিনফমর্ পিরধান কের আসেত বয্থর্
হেব েসিদন তােদর জনয্ সামিয়ক iuিনঠরেমর বয্বsা থাকেব িকনা।

2.

sু ল েনতৃ t দল েভােটর মাধয্েম eকিট iuিনফমর্ নীিত চালু করার িসdাngহণ করার পর ei নীিত বলবt থাকেব sু ল
িলডারিশপ িটম (“eসeলিট”) iuিনফমর্ নীিত বািতল করা aবিধ।

3.

eকিট sু ল েনতৃ t দল pিত ার আেগ, িনিদর্ sু লিভিtক পিরকlন দল eর পিরবেতর্ েভaট িদেত পাের। যিদ eকিট
sু েলর sু ল পিরকlন দল না থােক, তাহেল িপতামাতা, িশkক eবং পিরচালকেদর সমবােয় গিঠত sু েলর aপর েকান
দল েভাট িদেত পাের।

iuিনফরম খিরদ
A.

িপe/িপিটe েকান iuিনফমর্ েভnর েথেক িপeিপিটe-র পেk েকান ধরেনর uপহার যাcা করেত বা gহণ করেত পারেব না।
তেব eিট sু েল iuিনফমর্ দান করার বয্াপাের েভnেরর সে িপeিপিটe-র রফা দরকষাকিষ বn কের না।

B.

িনিদর্ িপeিপিটe িনবর্াহী েবাডর্ সদসয্গণ িপতামাতােদর কােছ iuিনফমর্ খিরেদর জনয্ েকান েভnেরর নাম সুপািরেশর িবনমেয়
uk েভnর েথেক তােদর বয্িkগত বয্বহােরর জনয্ iuিনফমর্, aথর্ িকংবা aনয্ানয্ সামgী uপহার িহসােব যাcা করেত পারেবন
না। তেব eজন িপতামাতােক eকিট িনিদর্ পিরমােণর েপাশাক খিরেদ uত্সািহত করার লেkয্ েভnর eকিট iuিনফমর্ িবনামূেলয্
িদেত চাiেল তা gহেণ uk িপতামাতার েকান বাধা েনi।

C.

sু ল বা িপe/িপিটe-র জনয্ aথর্সংgেহর uেdেশয্ iuিনফমর্ িবিk করা যােব না।

D.

iuিনফরম খিরদ করার জনয্ sু ল কমর্কতর্ ারা িপতামাতােদর কাছ েথেক aথর্ সংgহ করেবন না।

E.

sু ল িলডারিশেপর সে পরামশর্kেম িপe/িপিটe িপতামাতােদর হেয় iuিnফমর্ খিরেদর জনয্ িপতামাতােদর কাছ েথেক aথর্ সংgহ
করেত পাের।

F.

sু ল কমর্কতর্ া eবং িপe/িপিটeগুেলা িশkাথ /িপতামাতােদর নাম o িঠকানা েভnরেদর েজাগান িনেষধ।

েরহাi িনি তকরেণ িপতামাতার aিধকার
েকান sু ল যিদ iuিনফরেমর বাধয্বাধকতা চালু কের, তাহেল eকজন িশkাথ র িপতামাতার aিধকার আেছ ei নীিত েথেক েরহাi
লােভর। েহাi লােভ িশkাথ র িপতামাতােক aবশয্i িনেচর কাজগুেলা করেত হেব:

VI.

A.

eকিট eেkমশন ফরম (সংযুিk 1) পূরণ কের sু েলর িpিnপেলর কােছ েফরত eবং যেথাপযুk িডিsk ফয্ািমিল aয্াডেভােকট
aথবা বেরা িডেরkেরর কােছ eকিট কিপ পাঠান;

B.

িনধর্ািরত sু েরর eকজন কমর্কতর্ ার সে ৈবঠক িযিন িপতামাতার কােছ sু েলর iuিনফমর্ থাকার কারণ eবং সুিবধাগুেলা বয্াখয্া
করেবন; eবং

C.

িশkাথ িpিnপয্াল কতৃর্ ক িনধর্ারিরত যেথাপযুk েপাশাক পিরধান করেব ei মেমর্ সmত হেব; aথর্াt eমন েপাশাক েযিট sাsয্ o
সুরkা ঝুঁ িক বহন কের না eবং িশkা pিkয়ায় বয্াঘাত টায় না।

েনািটস
A.

যিদ sু ল েনতৃ t দল ি◌eকিট iuিনফেমর্র বাধয্বাধকতার পেk েভাট েদয়, তাহেল িpিnপয্াল/দািয়tpাp বয্িkেক aবশয্i িনি ত
করেত হেব েয িপতামাতা. কমর্কতর্ া eবং িশkাথ রা iuিনফমর্ নীিতর েনািটস েপেয়েছন। e ধরেনর েনািটস aবশয্i pিত বছর
িদেত হেব।

B.

েনািটেস aবশয্i থাকেত হেব:
1.

iuিনফেমর্র বণর্না eবং/aথবা সংযুk ছিব eবং iuিনফমর্ নীিতর uেdশয্, pতয্াশা o সুিবধািদর বয্াখয্া;

2.

েপাশােকর pিতিট সামgীর মূলয্সীমা;
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VII.

VIII.

IX.

3.

িপতামাতােদর পরামশর্ েদয়া েয তােদরেক aবশয্i iuিনফমর্ সরাসির খিরদ করেত হেব eবং িনিদর্ ধরেনর েপাশাক
িনধর্ািরত হেয় থাকেল তা েকাথায় েথেক খিরদ করা যােব; তেব, িপতামাতােদর জানােত হেব তারা তােদর পছেnর
েযেকান েভnর/েদাকান েথেক খিরদ করেত পােরন যিদ তা iuিনফেমর্র বাধয্বাধকতা পূরণ কের;**

4.

িপতামাতােদরেক তােদর েরহাi লােভর aিধকার জানােত হেব;

5.

িপতামাতােদর জানােত হেব তােদর যিদ iuিনফরম খিরেদর সামথর্য্ না থােক তাহেল তারা sু েল িpিnপয্ােলর দািয়tpাp
বয্িkর সে েযাগােযাগ করেত পােরন। আিথর্ক সহায়তালােভি◌eিলেমnাির o িমডল sু েলর িপতামাতারা িডিsk ফয্ািমিল
aয্াডেভােকট eবং/aথবা বেরা িডেরkেরর সে েযাগােযাগ করেত পােরন। (eধরেনর সব েযাগােযাগ েগাপন রাখেত
হেব); eবং

6.

iuিনফেমর্র বাধয্বাধকতা পূরেণ বয্থতর্ া িসিটবয্াপী শৃ লা িবিধ েমাতােবক শািs আেরােপর কারণ হেব িকনা (শুধমু াt
েযসব িশkাথ র েkেt pেযাজয্ হেব যােদর িপতামাতা েরহাi gহণ কেরনিন)।

শৃ লা
A.

iuিনফেমর্র বাধয্বাধকতা চালুকারী সকল sু ল েসসব িশkাথ েক iuিনফেমর্র নীিত পূণমর্ াtায় পালেন uত্সাহী করার জনয্
pেণাদনা eবং iিতবাচক মজবুিত পদেkপ বাsবায়ন করেব যােদর িপতামাতা েরহাi সিবধা gহণ কেরনিন।

B.

েসসব িশkাথ িডপাটর্ েমn aভ eডু েকশেনর শৃ লা িবিধ aনুসাের শািsর সmুখীন হেব যােদর িপতামাতা sু ল েথেক iuিনফেমর্র
বাধয্বাধকতা সংkাn েনািটস লােভর 30 িদেনর মেধয্ েরহাi সুিবধা gহণ কেরনিন। শািsমূলক বয্বsা শৃ লা িবিধেত uিlিখত
শািsর িবধােনর েবিশ হেত পারেব না।

C.

iuিনফমর্ নীিত aনুসরণ না করার কারেণ িশkাথ েদর kাস বা sু ল েথেক সামিয়ক বিহ ার বা aপসারণ করা যােব না;
iuিনফমর্ আনার জনয্ বািড়েত পাঠান যােব না; aেপkাকৃ ত িনচু মােনর aয্াকােডিমক েgড বা aপর েকান aয্াকােডিমক শািs
েদয়া যােব না; aথবা sু েলর িকংবা পাঠkম-বিহভূর্ ত কাযর্kেম aংশgহণ েথেক িবরত রাখা যােব না।

D.

িশkাথ র িপতামাতা যিদ iuিনফমর্ নীিত েথেক েরহাi gহণ কের থােকন তাহেল িশkাথ েক ঐিcক iuিনফমর্ নীিতর
বরেখলাপকারী িবেবচনা করা যােব না।

iuিনফরম খিরেদ সামথর্য্হীন পিরবারেদর সহায়তাদান
A.

আিথর্ক aনটেনর কারেণ েকান েছেলেমেয়েক iuিনফমর্ বি ত করা যােব না। iuিনফমর্ খিরেদ aসামথর্য্র pমাণ েদয়া
পিরবারগুেলার জনয্ iuিনফমর্ সংgেহর uেdেশয্ pেতয্ক sু েলর aবশয্i বয্বsা থাকেত হেব।

B.

pেতয্ক sু ল eকজন কমর্চারীেক আিথর্ক সহায়তার aনুেরাধ সমnেয়র দািয়t েদেব।

C.

sু লগুেলা সmিকর্ ত েভnর aথবা sানীয় েদাকান েথেক iuিনফমর্ aনুদান লােভর েচ া করেব।

D.

sু লগুেলা eকিট “সংgহ” কমর্সূিচ pণয়ন করেব যার আoতায় িশkাথ রা তােদর েছাট হেয় যাoয়া বা gয্াজুেয়ট িশkাথ েদর
pেয়াজন না হoয়া iuিনফমর্ sু ল সংgহ করেব।

E.

sু ল কমর্চারীরা পিরবারগুেলােক সহায়তা করার জনয্ aথর্ায়েনর িবকl uপায় িনি ত eবং সহায়স িত শনাk করার লেkয্
sানীয় কমুয্িনিট eবং বয্বসা সহেযাগীেদর সােথ eকেযােগ কাজ করেব।

F.

িডিভশন aভ ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমn আিথর্ক সহায়তালােভ েকndীয় কািরগির সহায়তা o সাহাযয্ েজাগােব।

G.

পিরবারগুেলা েথেক আিথর্ক সহায়তালােভর aনুেরাধ dততা eবং েগাপনীয়তার সে িন n করা হেব।

H.

িপতামাতােদরেক iuিনফমর্ খিরেদ নগদ বা aনয্ েকান ধরেনর আিথর্ক সহায়তা pদান করা যােব না।

িডিভশন aভ ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমn eর সমথর্ন
ei নীিত িবষেয় েযসব িপতামাতা, িশkক eবং িশkাথ র p রেয়েছ তােদরেক তােদর sু েলর পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর aথবা িpিnপয্ােলর
সে কথা বলেত হেব। িpিnপয্াল eবং পয্ােরn েকাaিডর্ েনটেররা তােদর p গুেলা িডিsk ফয্ািমিল aয্াডেভােকট eবং/aথবা বেরা
র্ পযর্ােয় utর না পাoয়া p গুেলা িডিভশন aভ ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমn
িডেরkর বরাবর পািঠেয় িদেত পােরন। uপযুk
বরাবর পাঠান েযেত পাের।
sু েল oেপন েফারােম িডিভশন aভ ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমেnর বkবয্ pদান aথবা পয্ােরn েকাaিডর্ েনরেদর pিশkেণর জনয্
aনুেরাধ 212-374-2323 নmের িডিভশন aভ ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমেnর েsশাল সািভর্ েসস িডেরkর বরাবর করা
যােব।

**

sু ল িনিদর্ কের iuিনফমর্ েভnর িনেযাগ করেত পারেব না।
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X.

aনুসnান
ei pিবধান সংkাn aনুসnান িনেচর িঠকানায় পাঠােত হেব:
েফান :
212 -374- 2323

Division of Family and Community
Engagement
New York City Department of
Education
49 Chambers Street – Room 503
New York, NY 10007

ফয্াk :
212- 374 -0076

