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পিরবতর্েনর সারাংশ
এই পৰ্িবধান 18 অগা�, 2011 তািরেখ জািরকৃত চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-670-এর �লািভিষ� হয়।
পৰ্িবধানিট িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ �ুল বয্ব�ার সকল পযর্ােয় িশক্ষাথর্ীেদর �ুল িটৰ্প িনয়�ণকারী পৰ্িকৰ্য়ার িনয়ম ও
প�িত ি�র কের। এটা িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ িফ� িটৰ্প পিরক�না ও বা�বায়েনর রূপেরখা পৰ্দান কের এবং
সু পািরনেটনেড�, িপৰ্ি�পয্াল ও �ুল কমর্ীেদর দায়দািয়েত্বর সীমােরখা িনধর্ারণ কের। এিট জরুির পিরি�িত
েমাকােবলার জনয্ �ুলকমর্ী ও অনয্ানয্ পৰ্া�বয়� এবং িশক্ষাথর্ীেদর অনু পাত ��ভােব পৰ্িত�া কের।
পিরবতর্নসমূ হ:
•

েকােনা আ�জর্ািতক িটৰ্প অনু েমাদেনর আেগ সু পািরনেটনেড�েক েয বয্ি�র সােথ অবশয্ই আেলাচনা করেত
হেব, েসটা “েডপুিট িসিনয়র সু পারভাইিজং সু পািরনেটনেড�” েথেক পিরবতর্ন কের “চয্াে�লর বা চয্াে�লর
িনযু � বয্ি�” করা হেয়েছ। (েসকশন II (A)(2); িটৰ্প পিরক�না)।
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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান
নম্বর: A-670
িবষয়: �ুল িটৰ্পসমূ হ
েশৰ্ণীিবভাগ: িশক্ষাথর্ী
ইসু য্র তািরখ: 21 েসে�ম্বর, 2018
সারসংেক্ষপ
এ পৰ্িবধান �ুল িটৰ্প িনয়�ণকারী িবিধ, পৰ্িবধান ও পৰ্িকৰ্য়া িনধর্ারণ কের।
এিট 26 নেভম্বর, 2008 তািরেখ ইসু য্কৃত A-670 পৰ্িবধােনর �লািভিষ�
হয়। গ�বয্ বা যাতায়ােতর মাধয্ম যাই েহাক না েকন �ুল এলাকার বািহের
েযেকােনা অনু েমািদত িফ� িটৰ্পেক একিট �ুল িটৰ্প িহেসেব সংজ্ঞািয়ত করা
হয়। সকল িবি�ং পৰ্শাসক এবং কমর্ীেদর এই পৰ্িবধান স�েকর্ জানা উিচত
যােত তারা িনি�ত হেত পােরন েয িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা ও �াফেদর জনয্
�ুল িটৰ্পগুেলা ফলপৰ্সূ , উপেভাগয্ এবং িনরাপদ হয়।
I.

উে�শয্
A.

�ুল িটৰ্পগুেলা িশক্ষাথর্ীেদর পযর্েবক্ষণ, অনু স�ান, উ�াবনা এবং হােত-কলেম অিভজ্ঞতা লােভর
সু েযাগ েদয়। �ুলগুেলা �ুেলর সমেয়র আেগ, চলাকােল অথবা ছু িটর পর িটৰ্প আেয়াজন করেত
পাের।

B.

সকল �ুল িটৰ্েপর পাঠয্কৰ্ম বা েশখার পিরেবেশর স�সারণ িহেসেব একিট িশক্ষাগত অথবা যথাযথ
উদযাপনমূ লক অিভিনেবশ ও দৃ ি�ভি� থাকেত হেব।

C.

সকল �ুল িটৰ্েপর জনয্, সকল অংশগৰ্হণকারীর িনরাপ�ার জনয্ যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা
হেয়েছ, েসটা িনি�ত করার জনয্ িপৰ্ি�পয্ালগণ দায়ব� থাকেবন।

D.

এই পৰ্িবধান িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন (তথা DOE)-এর ��র করা িটৰ্েপর েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্ হেব,
েযগুেলার পৰ্াথিমক ত�াবধান ও িনয়�ণ DOE গৰ্হণ কের। 1
0

E.

1

েযসব েক্ষেতৰ্ এসব িটৰ্প েকােনা পয্াের�স্ অয্ােসািসেয়শন/PTA বা �ুেলর সােথ সম্ব�যু � েকােনা
বািহয্ক গৰ্ুপ ��র করেব, তখন ঐ িটৰ্পিট DOE িটৰ্প িকনা (েযেক্ষেতৰ্ এই পৰ্িবধােন উে�িখত
বাধয্বাধকতা পৰ্েযাজয্ হেব) অথবা েসটা স্বাধীনভােব পিরচািলত িটৰ্প িকনা, েসটা িনি�ত হওয়ার

পৰ্িবধান ও সংযু � স�িতপতৰ্ েসসব েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্ হেব না, েযসব েক্ষেতৰ্ �ুেলর বাইের িনয়িমত েকাসর্ওয়াকর্
এবং/অথবা শরীরচচর্া িশক্ষা পৰ্দান করা হয়। এসব েক্ষেতৰ্ �ুলগুেলােক অবশয্ই িপতামাতােদর কােছ যথাযথ
িবজ্ঞি� পৰ্দান করেত ও যথাযথ ত�াবধান ও সাবধানতা অবলম্বন করেত হেব। এ পৰ্িবধান �ুেড� এ�েচ� ও
েহামে� েপৰ্াগৰ্াম অ�ভুর্� কের না। এ ধরেনর েপৰ্াগৰ্ােমর জনয্ পৰ্েয়াজন সু পািরনেট�-এর িলিখত স�িতপতৰ্। এ
ধরেনর েপৰ্াগৰ্ােমর জনয্ সু পািরনেটনেড� ও অিফস অভ িলগয্াল সােভর্েসস-এর সােথ আেলাচনার মাধয্েম যথাযথ
স�িতপেতৰ্র ফমর্ ও িটৰ্েপর কাগজপতৰ্ অবশয্ই পৰ্�ত করেত হেব।
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জনয্ আপনােক অবশয্ই আপনার িফ� সােপাটর্ েস�ার-এর (অপােরশ� ময্ােনজার) িফ� সােপাটর্
েস�ার ময্ােনজার অভ অপােরশনয্াল সােপাটর্ এবং/অথবা িসিনয়র িফ� কাউে�েলর সােথ আেলাচনা
করেত হেব।

II.

F.

েকােনা িটৰ্প যখন স্বাধীনভােব পিরচািলত বেল িনণর্ীত হয়, িপতামাতােক অবশয্ই এই মেমর্
সু ��ভােব জানােত হেব েয, এিট DOE ��রকৃত েকােনা িটৰ্প নয় এবং িটৰ্েপর সংি�� সকল
কাগজপেতৰ্ তা অবশয্ই উে�খ থাকেত হেব।

G.

বািহয্ক েকােনা সংগঠন পূ ণর্া� বা আংিশক মূ লয্ পিরেশাধ করেব এমন েকােনা িটৰ্প পিরক�নাকােল
ভৰ্মণ বয্য় সংকৰ্া� স্বােথর্র দ্ব� িবষয়ক নীিতর সােথ সাম�সয্িবধােনর জনয্ চয্াে�লেরর পৰ্িবধান C110 েদখুন। এ িবষেয় েকান পৰ্� থাকেল তা DOE-এর এিথ� অিফসােরর কােছ পাঠােত হেব।

পিরক�না ও যাতায়াত সংকৰ্া� সকল িবষয়ািদ (লিজি�কস্)
A.

পিরক�না
1.

সকল �ুল িটৰ্প িপৰ্�পয্াল দ্বারা অবশয্ই অগৰ্ীম অনু েমািদত হেত হেব। �ুেলর অ�ভুর্� েকান
ে�শাল েপৰ্াগৰ্াম (েযমন �াব) দ্বারা আেয়ািজত িটৰ্পগুেলােক �ুল িটৰ্প বেল িবেবচনা করা
হয় এবং েসগুেলােক অবশয্ই িপৰ্ি�পয্াল দ্বারা অগৰ্ীম অনু েমািদত হেত হেব।

2.

ই�ারনয্াশনয্াল িটৰ্পগুেলােকও অবশয্ই সংি�� সু পািরনেটেনড� দ্বারা অগৰ্ীম অনু েমািদত হেত
হেব। েকােনা িটৰ্প অনু েমাদেনর আেগ সু পািরনেটনেড�েক িটৰ্েপ েয েদশ/েদশগুেলােত ভৰ্মণ
করা হেব, েসগুেলার জনয্ েকােনা ভৰ্মণ সংকৰ্া� সতকর্তা বা পরামশর্ আেছ িকনা, তা অবশয্ই
েজেন িনেত হেব। (www.cdc.gov; www.travel.state.gov -েদখুন।) যিদ ভৰ্মণ সংকৰ্া�
েকােনা সতকর্তা বা পরামশর্ থােক, তাহেল সু পািরনেটেনড�েক অবশয্ই িটৰ্প অনু েমাদন করা
যােব িকনা, তা িনেয় আেগই চয্াে�লর বা চয্াে�লর দ্বারা দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�র সােথ আেলাচনা
করেত হেব।

3.

সকল িটৰ্েপর জনয্ একিট িটৰ্প পিরক�না অবশয্ই ৈতির করেত হেব এবং �ুেলর ফাইেল
সংরক্ষণ করেত হেব। �য্ােন অবশয্ই দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�, অংশগৰ্হণকারী �ােসর িশক্ষাথর্ী,
থাকার জায়গা, কমর্কা�, এবং েযসব �ান পিরদশর্ন করা হেব, অংশগৰ্হণকারী সকল পৰ্া�বয়�
বয্ি�েদর নাম, যাতৰ্া শুরু ও সমাি�র িব�ািরত বণর্না, যাতায়াত মাধয্ম ও পিরবহন সং�া,
এবং ই�ু ের�সহ সকল তথয্ (সংযু ি� নং 1 েদখুন) অ�ভুর্� থাকেত হেব।

4.

িপৰ্ি�পয্াল/দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয, সংি�� েদেশ/েদশগুেলােত
ই�ারনয্াশনয্াল িটৰ্েপ অংশগৰ্হণকারী সকল িশক্ষাথর্ী ও �াফ-এর ভৰ্মেণর ও যু �রাে� পুনরায়
পৰ্েবেশর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় যথাযথ কাগজপতৰ্ (েযমন পাসেপাটর্) আেছ। এগুেলা যু �রা�িভ�
অনয্েদেশর পাসেপােটর্ ভৰ্মণকারী িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ িবেশষভােব গুরুত্বপূ ণর্।

5.

িপৰ্ি�পয্াল/দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয, ই�ারনয্াশনয্াল িটৰ্েপ
িশক্ষাথর্ীেদর সফরস�ী �াফেদর অ�ত একজেনর কােছ ই�ারনয্াশনয্াল সািভর্সযু � েফান
রেয়েছ।

6.

ে�শাল এডুেকশন িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ অবশয্ই তােদর চািহদা অনু যায়ী উপযু � যাতায়াত ও
থাকার বয্ব�া কের িদেত হেব।

7.

িটৰ্প পিরক�নাকােল জরুির ডা�াির ও অনাকাি�ত পিরি�িত েমাকােবলার কথা অ�ভুর্�
করেত হেব। পৰ্া�বয়� ত�াবধায়কেক অবশয্ই ভৰ্মণকােল ফা�র্ এইড িকট, �ানীয় জরুির
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পিরেষবা বা ইমােজর্ি� সািভর্েসর েফান নম্বর, এবং জরুির অব�ায় বািড়েত েযাগােযাগ করার
নম্বর সােথ রাখেত হেব।

B.

8.

যখন একিট িটৰ্প পিরক�না করা হেব, তেব আবাসন, পিরবহন, ইতয্ািদর জনয্ সরকাির
অথবা �ুেলর জনয্ ধাযর্ মূ লয্ পাওয়া যােব িকনা, েসটা �াফেক অনু স�ান করেত হেব। টয্া�
এে��ট (খাজনা মওকুফ) �য্াটাস সবসময়ই অনু েরাধ করেত হেব, এবং সরবরাহকারীেদর
সােথ েযাগােযােগর সময় এই মওকুফ বা এে��শন েযাগ করেত হেব।

9.

এমন েকােনা িটৰ্প েযটায় সাঁতার অ�ভুর্� আেছ েসটার আেগ, িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক
িশক্ষাথর্ীরা সাঁতােরর জনয্ অনু েমািদত �েল সবসময় লাইফগাডর্ থাকেব তা অবশয্ই িনি�ত
করেত হেব। েকােনা লাইফগাডর্ দািয়ত্বরত না থাকেল েকােনা সাঁতােরর অনু েমাদন েদয়া যােব
না।

10.

উদযাপনমূ লক িটৰ্প হেল বয্য়িনবর্ােহর জনয্ �ুলগুেলােক অবশয্ই তহিবল সংগৰ্হ করেত হেব।

িফ বা চাঁদা
পৰ্েবশমূ লয্ ও আবাসেনর মত খরেচর জনয্ িফ বা চাঁদা মাতৰ্ািতির� হওয়া যােবনা। েকােনা িশক্ষাথর্ী
আবশয্ক চাঁদা িদেত না পারার জনয্ তােক বাদ েদয়া যােবনা। েযখােন পৰ্েযাজয্, �ুল িশক্ষাথর্ীেক
আিথর্ক সহায়তা িদেত পাের, েযন েস অংশগৰ্হেণর সু েযাগ পায়।

C.

*

িপতামাতােদর অবিহতকরণ, স�িতপতৰ্ ও পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্

*

1

1.

িপতামাতােদর অবশয্ই পিরকি�ত িটৰ্েপর কথা আেগই িলিখতভােব অবিহত করেত হেব, এবং
পৰ্িতিট �ুল িটৰ্েপর জনয্ একিট িপতামাতার স�িত ফমর্ আবশয্ক। �ুলগুেলােক অবশয্ই
বিধর্ত অংশ িহেসেব সংযু ি� নং 2, 3 এবং 4 েনয়া পৰ্েযাজয্ ফমর্গুেলা বয্বহার করেত হেব।
এই ফমর্গুেলার েকােনা পিরবতর্ন বা সংেশাধন অবশয্ই অিফস অভ িলগয্াল সািভর্েসস-এর
কাছ েথেক অগৰ্ীম অনু েমাদন কিরেয় িনেত হেব।

2.

আঠােরা বছেরর কম বয়েসর েকােনা িশক্ষাথর্ীেক �ুল িটৰ্েপ অংশগৰ্হণ করেত েদওয়া হেব না
যিদ না তার িপতামাতা, অিভভাবক, অথবা িপতামাতার স�েকর্ আব� বয্ি� স্বাক্ষিরত স�িত
ফরেম িশক্ষাথর্ীেক অংশগৰ্হেণর অনু মিত পৰ্দান কেরন (2 েথেক 4 নং সংযু ি� েদখুন)।
িশক্ষাথর্ীর বয়স আঠােরা বছর বা েবিশ হেল, িকংবা স্বিনভর্র নাবালক হেল িনেজই িনেজর
স�িত িদেত পারেব।

3.

িশক্ষাথর্ীরা িটৰ্েপ েযসব কমর্কাে� িনযু � হেব, স�িতপেতৰ্ অবশয্ই েসসব কমর্কাে�র (েযমন
সাঁতার, অশ্বােরাহণ, আইস ে�িটং, শরীরচচর্ার য�পািত বয্বহার) অ�িনর্িহত ঝুঁিক শনা� করা
থাকেত হেব এবং অবশয্ই সু িনিদর্�ভােব েসসব কমর্কাে� অংশগৰ্হেণ িপতামাতার অনু মিতর
অনু েরাধ অ�ভুর্� থাকেত হেব। যিদ িবেশষ েকােনা কমর্কাে� অংশগৰ্হেণর জনয্ েকােনা

এই পৰ্িবধান স�িকর্ত েযেকান িচিঠ বা স�িতপতৰ্ যতটা স�ব িপতামাতার িনজস্ব ভাষা অথবা তােদর সােথ
েযাগােযােগর েয বয্ব�া রেয়েছ, স�ব হেল েসিট বয্বহার কের িলখেত হেব। েযসব েক্ষেতৰ্ পূ ণর্ অনু িদত িচিঠ/স�িত
পতৰ্ পৰ্দান স�ব না হেব, েসসব েক্ষেতৰ্ িপতামাতার অগৰ্ািধকারপৰ্া� ভাষায় বা সু িবধাজনক েযাগােযােগর ভাষায়
িন�িলিখত িবষয়গুেলা বণর্না কের একিট িবজ্ঞি� সংযু � কের ইংেরিজেত িলিখত িচিঠ/স�িত পতৰ্ িদেত হেব:
“সংযু � িচিঠেত আপনার স�ান স�িকর্ত গুরুত্বপূ ণর্ তথয্ রেয়েছ। অনু গৰ্হ কের যথাশীঘৰ্ই স�ব েসটা অনু বাদ
কিরেয় িনন।”
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িশক্ষাথর্ীর অগৰ্ীম ডা�াির অনু েমাদন আবশয্ক হয়, তাহেল অবশয্ই েসটা িটৰ্েপর আেগই সংগৰ্হ
কের িনেত হেব।
D.

ত�াবধান
1.

িপৰ্ি�পয্ালেক অবশয্ই একজন লাইেস�ধারী িশক্ষক, অয্ািসসটয্া� িপৰ্ি�পয্াল, অথবা িটৰ্েপ
অংশগৰ্হণকারী অনয্ েকান ত�াবধানকারীেক িটৰ্েপর সািবর্ক দািয়ত্বশীল িহেসেব িনযু � করেত
হেব। সাব�য্া� অয্ািবউজ েপৰ্াগৰ্াম (মাদকদৰ্বয্ অপবয্বহার কমর্সূিচ) সংি�� িটৰ্েপর েক্ষেতৰ্
িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ িনয়িমতভােব দািয়ত্বপৰ্া� SAPIS কমর্ীেদর কারও উপের িটৰ্েপর সািবর্ক
দািয়ত্ব অপর্ণ করা েযেত পাের।

2.

�ুল িটৰ্েপর পৰ্িতিট পযর্ােয় যথাযথ ত�াবধান িনি�ত করেত হেব।

3.

সকল িটৰ্েপর জনয্ িশক্ষাথর্ীেদর সফরস�ী �াফেক অবশয্ই িটৰ্প ��রকারী �ুেলর হেত
হেব। িপৰ্ি�পয্াল তার িবেবচনা অনু সাের, অনয্ েকােনা �ুেলর �াফেক িশক্ষাথর্ীেদর সফরস�ী
হওয়ার অনু েরাধ অনু েমাদন করেত পােরন।

4.

েযসব িটৰ্েপর কমর্কাে� (েযমন সাঁতার, অশ্বােরাহণ, আইস �য্ািটং, শরীরচচর্ার য�পািত
বয্বহার) অ�িনর্িহত ঝুঁিক থােক, েসসব েক্ষেতৰ্ কমর্কাে� িনযু � থাকাকােল যথাযথ পৰ্া�বয়�
ত�াবধায়েকর উপি�িতর িবষয়িটেক িনি�ত করেত হেব িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক।

5.

কমর্কাে�র জনয্ যখন যথাযথ তখন অবশয্ই সু রক্ষামূ লক সর�াম (েযমন, অশ্বােরাহেণর জনয্
েহলেমট) পৰ্দান করেত হেব।

6.

�াফ ও িশক্ষাথর্ীর অনু পাত
a)

িনউ ইয়কর্ িসিটর অভয্�ের রুিটন িদবাকািলন িটৰ্প:
এিলেম�াির এবং িমডল্ �ুল িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ সেবর্া� িতিরশজন (30) িশক্ষাথর্ীর
জনয্ কমপেক্ষ একজন (1) �াফ ও দু ইজন (2) বাড়িত পৰ্া�বয়� বয্ি� আবশয্ক
হেব। হাই �ুল িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ সেবর্া� িতিরশজন (30) িশক্ষাথর্ীর জনয্ কমপেক্ষ
একজন (1) �াফ ও একজন (1) বাড়িত পৰ্া�বয়� বয্ি� আবশয্ক হেব।
বাধয্তামূ লক �াফেক হেত হেব একজন িশক্ষক অথবা একজন সু পারভাইজার বা
ত�াবধায়ক। অপর পৰ্া�বয়� বয্ি�(বগর্) হেত পােরন একজন েস্ব�াকমর্ী িপতামাতা
অথবা একজন িশক্ষা িনেদর্শনার �াফ সদসয্ (েযমন, িশক্ষক, িডন, গাইেড�
কাউি�লর, েসাশয্াল ওয়াকর্ার) অথবা একজন পয্ারাপৰ্েফশনাল অথবা �ুল এইড।
এিলেম�াির পযর্ােয়, পৰ্িত অিতির� দশজন (10) িশক্ষাথর্ীর জনয্, একজন অিতির�
পৰ্া� বয়� বয্ি� আবশয্ক হেব। িমডল ও হাই �ুল পযর্ােয় বাড়িত অংশগৰ্হণকারী
পৰ্িত পেনেরাজন (15) িশক্ষাথর্ীর জনয্ একজন বাড়িত পৰ্া� বয়� বয্ি� আবশয্ক
হেব।

b)

শহেরর বাইের থাকেত হয় অথবা রািতৰ্যাপন করেত হয় এমন িটৰ্েপর েক্ষেতৰ্:
এিলেম�াির, িমডল্ এবং হাই �ুল িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ সেবর্া� িতিরশজন (30)
িশক্ষাথর্ীর জনয্ কমপেক্ষ দু ইজন (2) �াফ ও একজন (1) বাড়িত পৰ্া�বয়� বয্ি�
আবশয্ক হেব। উপের উি�িখত দু ইজন �ােফর েক্ষেতৰ্, একজনেক অবশয্ই িশক্ষক
অথবা সু পারভাইজার হেত হেব। অপর �াফ সদসয্ হেত পােরন একজন িশক্ষা
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িনেদর্শনা �াফ (েযমন িশক্ষক, িডন, গাইেড� কাউি�লর, েসাশয্াল ওয়াকর্ার) অথবা
একজন পয্ারাপৰ্েফশনাল অথবা �ুল এইড। অপর (1) পৰ্া�বয়� বয্ি� হেত পােরন
একজন েস্ব�াকমর্ী িপতামাতা বা িশক্ষািনেদর্শনা �াফ (েযমন িশক্ষক, িডন, গাইেড�
কাউি�লর, েসাশয্াল ওয়াকর্ার) অথবা একজন পয্ারাপৰ্েফশনাল অথবা �ুল এইড।
এিলেম�াির পযর্ােয়, পৰ্িত অিতির� দশজন (10) িশক্ষাথর্ীর জনয্, একজন অিতির�
পৰ্া� বয়� বয্ি� আবশয্ক হেব। িমডল ও হাই �ুল পযর্ােয় বাড়িত অংশগৰ্হণকারী
পৰ্িত পেনেরাজন (15) িশক্ষাথর্ীর জনয্ একজন বাড়িত পৰ্া� বয়� বয্ি� আবশয্ক
হেব।
c)

আ�জর্ািতক িটৰ্পসমূ হ
িতিরশজন (15) িশক্ষাথর্ীর জনয্ কমপেক্ষ দু ইজন (2) �াফ ও অপর একজন (1)
বাড়িত পৰ্া�বয়� বয্ি� আবশয্ক হেব। উপের উি�িখত দু ইজন �ােফর েক্ষেতৰ্,
একজনেক অবশয্ই িশক্ষক অথবা সু পারভাইজার হেত হেব। অপর �াফ সদসয্
হেত পােরন একজন িশক্ষা িনেদর্শনা �াফ (েযমন িশক্ষক, িডন, গাইেড�
কাউি�লর, েসাশয্াল ওয়াকর্ার) অথবা একজন পয্ারাপৰ্েফশনাল অথবা �ুল এইড।
অপর এক পৰ্া�বয়� বয্ি� হেত পােরন একজন েস্ব�াকমর্ী িপতামাতা বা
িশক্ষািনেদর্শনা �াফ (েযমন, িশক্ষক, িডন, গাইেড� কাউি�লর, েসাশয্াল ওয়াকর্ার)
অথবা একজন পয্ারাপৰ্েফশনাল অথবা �ুল এইড। অংশগৰ্হণকারী পৰ্িত বাড়িত
দশজন (10) িশক্ষাথর্ীর জনয্ একজন বাড়িত পৰ্া� বয়� বয্ি� আবশয্ক হেব।

d)

ে�শাল এডুেকশন (িবেশষ িশক্ষার) িশক্ষাথর্ীবৃ �
ে�শাল এডুেকশেনর িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ �াফ ও িশক্ষাথর্ীর অনু পাত কমপেক্ষ
তােদর �াসরুেমর বাধয্তামূ লক হার-এর অনু রূপ হেত হেব।

7.

সাঁতার ও পািনেত করেত হয়, এমন কমর্কাে�র জনয্ বাড়িত শতর্াবলী
a)

সাঁতার ও পািনেত করেত হয়, এমন কমর্কাে�র জনয্ �াফ ও িশক্ষাথর্ীর অনু পাত
িশক্ষাথর্ীেদর যিদ সাঁতার ও পািনেত করেত হয়, এমন কমর্কাে� (েযমন েনৗকাবাইচ,
কায়াক চালনা) অংশগৰ্হণ করেত হয়, তাহেল িনেচ বিণর্ত অনু পাত অনু সরণ করেত
হেব:
(1)

এিলেম�াির এবং িমডল্ �ুল িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ সেবর্া� িতিরশজন (30)
িশক্ষাথর্ীর জনয্ কমপেক্ষ (2) দু ইজন �াফ ও দু ইজন (2) বাড়িত পৰ্া�বয়�
বয্ি� আবশয্ক হেব।

(2)

হাই �ুল িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ সেবর্া� িতিরশজন (30) িশক্ষাথর্ীর জনয্
কমপেক্ষ দু ইজন (2) �াফ ও দু ইজন (2) বাড়িত পৰ্া�বয়� বয্ি� আবশয্ক
হেব।
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(3)

উপের উি�িখত দু ইজন �াফ সদেসয্র েক্ষেতৰ্, একজনেক অবশয্ই িশক্ষক
অথবা সু পারভাইজার হেত হেব। অপর �াফ সদসয্ হেত পােরন একজন
িশক্ষা িনেদর্শনা �াফ (েযমন িশক্ষক, িডন, গাইেড� কাউি�লর, েসাশয্াল
ওয়াকর্ার) অথবা একজন পয্ারাপৰ্েফশনাল অথবা �ুল এইড।

(4)

দু ইজন েস্ব�াকমর্ী িপতামাতা বা িশক্ষািনেদর্শনা �াফ (েযমন িশক্ষক, িডন,
গাইেড� কাউি�লর, েসাশয্াল ওয়াকর্ার) অথবা পয্ারাপৰ্েফশনয্াল বা �ুল
এইড উপের বিণর্ত অপর দু ই (2) পৰ্া�বয়� বয্ি� হেত পােরন।

(5)

এেলেম�াির পযর্ােয় পৰ্িত বাড়িত দশজন (10) িশক্ষাথর্ীর জনয্ দু ইজন
বাড়িত পৰ্া�বয়� বয্ি� আবশয্ক হেব। িমডল ও হাই �ুল পযর্ােয় পৰ্িত
পেনেরাজন (15) িশক্ষাথর্ীর জনয্ দু ইজন বাড়িত পৰ্া� বয়� বয্ি� আবশয্ক
হেব।

b)

যখন একজন লাইফগাডর্ দািয়ত্বরত থাকেব শুধু মাতৰ্ তখন িশক্ষাথর্ীেদর সাঁতার কাটার
অনু মিত েদয়া হেব। যতক্ষণ িশক্ষাথর্ী সাঁতার কাটেব, েসই পুেরা সময় জুেড় লাইফ
গাডর্ অবশয্ই দািয়ত্বরত থাকেত হেব।

c)

েযসব িশক্ষাথর্ী সাঁতার ছাড়া, যতক্ষণ পািনেত করেত হয় এমন অনয্ কমর্কা�, েযমন,
কায়ািকং, িটউিবং বা েনৗকাবাইচ করেব, ততক্ষণ তােদরেক লাইফ জয্ােকট পের
থাকেত হেব।

d)

আ�জর্ািতক িটৰ্েপর েক্ষেতৰ্ িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব
েয, িশক্ষাথর্ীরা েয কমর্কাে� িনেয়ািজত আেছ, তার সােথ িমল েরেখ উপযু � পৰ্া�বয়�
ত�াবধােনর বয্ব�া রাখা হেয়েছ।

8.

যিদ েকােনা িশক্ষাথর্ীেক সমাি�র আেগ �ুল িটৰ্প তয্াগ করেত হয়, তাহেল তােক িনেয় েযেত
তার িপতামাতা আসেত না পারেল তার সােথ একজন �াফেক েযেত হেব।

9.

িটৰ্েপর ধরন যাই েহাক, িশক্ষাথর্ীেদর �ুেলর সাইট বয্তীত অনয্ েকাথাও িমিলত হওয়া বা ছু িট
েদয়ার অনু মিত েনই, যিদনা তা স�িত পেতৰ্ সু িনিদর্�ভােব অনু েমািদত থােক। িপৰ্ি�পয্াল বা
ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই েফরত যাওয়া িশক্ষাথর্ীর সািবর্ক দািয়ত্ব বহন করেত হেব। েযসম�
অনাকাি�ত পিরি�িতেত িশক্ষাথর্ীেদরেক পূ েবর্ একমত হওয়া �ান ছাড়া অনয্ েকান �ান
েথেক ছু িট িদেত হয়, েতমন পিরি�িতেত িপতামাতােদর সােথ অবশয্ই েযাগােযাগ করেত ও
পিরি�িত বয্াখয্া করেত হেব, এবং উপযু � �ুল �াফেক অবশয্ই িপতামাতা না আসা পযর্�
িশক্ষাথর্ীেদর সে� অব�ান করেত হেব। েকােনা িপতামাতা স�ানেক িনেয় েযেত বয্থর্ হেল
এবং িপতামাতােদর বা েযাগােযােগর বয্ি�েদর সােথ বারংবার েযাগােযােগর পৰ্েচ�া বয্থর্ হেল,
িপৰ্ি�পয্াল বা ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই িনকট� পুিলশ িপৰ্িসংে� েযাগােযাগ করেত হেব।

10.

েকান িশক্ষাথর্ীর ভাইেবান যার িপতামাতা �াস িটৰ্েপ সফরস�ী হে�ন, েস িটৰ্েপ অংশগৰ্হেণর
জনয্ অনু েমািদত নয়।

জরুির পিরি�িত
1.

অনু পি�ত িশক্ষাথর্ী
a)

যিদ েকােনা িটৰ্প সাইেট এক বা একািধক িশক্ষাথর্ী িনেখাঁজ হেয় যায়, তাহেল েস
সাইট িনয়�ণকারী কতৃর্পক্ষেক অিবলেম্ব তা জানােত হেব এবং অনু স�ান শুরু করেত
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হেব। অনু স�ান কেরও িশক্ষাথর্ীর েখাঁজ পাওয়া না েগেল, তাৎক্ষিনকভােব �ানীয়
পুিলশেক েফান করেত হেব। দািয়ত্বশীল �াফেদরেক অবশয্ই িপতামাতােদর সােথ,
পাশাপািশ তার ত�াবধায়েকর সােথ েযাগােযােগর সবর্া�ক উেদয্াগ গৰ্হণ করেবন।
b)

2.

III.

সকল িশক্ষাথর্ীর উপি�িত গণনা েশষ না হওয়া পযর্� একজন �াফেক সাইেট
অেপক্ষমান থাকেত হেব। অনয্ানয্ িশক্ষাথর্ী ও পৰ্া�বয়�রা সাইট তয্াগ করেবন িক
না, দািয়ত্বপৰ্া� �াফ েস িস�া� েনেবন। এ ধরেনর সকল িস�া� �ােফর
ত�াবধানকারীর সােথ আেলাচনাকৰ্েম করেত হেব। িনেখাঁজ স�ােনর িপতামাতােদর
অনু স�ান স�েকর্ সবর্সা�িতক তথয্ পৰ্দান অবয্াহত রাখেত হেব।

অসু �তা/আঘাত পৰ্াি�
a)

েকােনা িশক্ষাথর্ী অসু � হেল বা আঘাত েপেল এবং তার সহায়তার পৰ্েয়াজন হেল,
অিবলেম্ব যথাযথ স্বা�য্ কমর্কতর্ােদর জানােত হেব। স্বা�য্ কমর্কতর্া অসু �তা বা
আঘােতর মাতৰ্া স�েকর্ িস�া� েনেবন, এবং হাসপাতােল �ানা�র পৰ্েয়াজন হেল
একজন পৰ্া�বয়� বয্ি�েক সে� েযেত হেব। িপতামাতােদর অবশয্ই অিবলেম্ব
জানােত হেব এবং স�ান েকাথায় আেছ (হাসপাতাল ইতয্ািদ) ও কী ধরেণর অসু �তা
বা আঘাত, তা অবিহত করেত হেব।

b)

অনয্ানয্ িশক্ষাথর্ী ও পৰ্া�বয়�রা সাইট তয্াগ করেব িকনা, দািয়ত্বপৰ্া� �াফ েসই
িস�া� েনেবন, তেব অসু � বা আহত েছেলেমেয় িফের েযেত সক্ষম না হওয়া পযর্�
একজন �াফেক সে� থাকেত হেব। এ ধরেনর সকল িস�া� �াফ সদসয্েদর
সু পারভাইজােরর সােথ আেলাচনাকৰ্েম করেত হেব। িপতামাতােদরেক স�ােনর
অব�া স�েকর্ অবিহত রাখেত হেব, যিদ তারা সাইেট েযেত না পােরন।

পিরবহন (টৰ্য্া�েপােটর্শন)
A. �ুল িন�িলিখত েযেকােনা পিরবহন বয্ব�া বয্বহার করেত পাের:
1.
2.
3.
4.

পাবিলক টৰ্য্াি�ট িসে�ম (েযমন, সাবওেয়, বাস);
েরিজি�কৃত কমািশর্য়াল এয়ারলাইন’;
ই�ারিসিট বাস বা টৰ্ানিজট িসে�ম (েযমন, অয্ামটৰ্য্াক, েগৰ্হাউ�); এবং/অথবা
অনু েমািদত পৰ্াইেভট বাস, এেত অ�ভুর্� �ুল বাস, িনেচর বণর্না অনু সরণ করেব:
a)
িশক্ষাথর্ীেদর পিরবহেনর জনয্ বয্বহৃত েযেকােনা যানবাহনেক অবশয্ই সকল
েফডােরল, ে�ট, িসিট এবং িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর িনয়ম ও পৰ্িবধান
অনু সরণ করেত হেব। যানবাহন, চালক, ই�ু ের� ও েকা�ািনর জনয্ পৰ্িতি�ত
মানদ� এর অ�ভুর্� হেব, তেব তা এেত সীমাব� নয়। এসব মানদ� েমেন েযসব
বাস েকা�ািন পিরেষবা পৰ্দান কের, তার একটা তািলকা েপেত অিফস অভ িপউপল
টৰ্য্ানেপােটর্শেনর সােথ অবশয্ই েযাগােযাগ করেত হেব।
b)

অিফস অভ িপউপল টৰ্য্ানস্েপােটর্শন েথেক �ুল িটৰ্েপর জনয্ একিট বােসর অনু েরাধ
জানােত হেল, অনু গৰ্হ কের িফ� িটৰ্প ইউিনেট সােথ 718-784-3313 নম্বের
েযাগােযাগ করুন। এই ইউিনট পৰ্তয্েক িশক্ষা বছর শুরুর আেগ সকল �ুলগুেলােত
িটৰ্েপর জনয্ বােসর অনু েরাধ জানােনার পৰ্িকৰ্য়া জািনেয় েদয়। অিফস অভ িপউিপল
টৰ্য্ানেপােটর্শন েথেক বাস সািভর্েসর অনু েরাধ জানােত অনু গৰ্হ কের এই পৰ্িকৰ্য়াগুেলা
েদখুন।
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িশক্ষাথর্ীেদর িটৰ্প সাইেট আনা-েনয়ার জনয্ অননু েমািদত বা বয্ি�গত যানবাহন
বয্বহার করা যােব না।

IV.

ই�ু ের� ও ক্ষিতপূ রণ
A. �ুল িটৰ্পসমূ েহর জনয্, েযখােন িশক্ষাথর্ীরা উ�-ঝুঁিকস�� কমর্কাে� িল� হয় (েযমন, সাঁতার, েঘাড়ায়
চড়া, ি�ইং, আইস ে�িটং, শারীিরক সু �তার সর�াম বয্বহার), তাহেল �ুেলর এই মেমর্ পৰ্ামাণয্ নিথ
থাকেত হেব েয, িশক্ষাথর্ীরা েযসব সাইট পিরদশর্ন করেত যােব, েসগুেলার একিট েজনােরল
কি�েহনিসভ লায়ািবিলিট ই�ু ের� পিলিস আেছ যা ঘটনাপৰ্িত $2,000,000-এর কম নয়, এবং
ফয্ািসিলিটর পক্ষ েথেক একিট িলিখত েঘাষণা থাকেত হেব েয, েসিট 4-21 বছর বয়সীেদর জনয্
বাধয্তামূ লক স্বা�য্, অি� ও িনরাপ�ার �ানীয় মানদে�র সােথ সাম�সয্িবধান কের। যিদ এসব পৰ্ামাণয্
নিথ না পাওয়া যায়, তেব ঐ িটৰ্পিটেত যাওয়া যথাযথ হেব িকনা, িপৰ্ি�পয্াল েসই িস�া� েনেবন।
ই�ারনয্াশনয্াল িটৰ্েপ ইমারেজ� েমিডেকল গৰ্ুপ ই�ু ের� অবশয্ই িকনেত হেব যােত সকল
অংশগৰ্হণকারীেদর অ�ভুর্� করা যায়।
B. যিদ েকান ফয্ািসিলিট ই�ু েরে�র পৰ্মাণ চায় বা �ুল িটৰ্েপ DOE-এর কমর্চারী, িশক্ষাথর্ী বা আমি�তেদর
কমর্কা� চলাকােল সংঘিটত ঘটনার জনয্ DOE-েক যিদ েকান ভবন ক্ষিতপূ রণ িদেত বেল, তাহেল
িপৰ্ি�পয্াল/ভারপৰ্া� বয্ি�েক �ুেলর দািয়েত্ব িনেয়ািজত িসিনয়র িফ� কাউে�েলর সােথ েযাগােযাগ
করেত হেব এবং িসিনয়র িফ� কাউে�েলর অনু েমাদন ছাড়া ক্ষিতপূ রণ সংকৰ্া� েকান নিথেত িতিন
স্বাক্ষর করেত পারেবন না।
C. ই�ু ের� ও ক্ষিতপূ রণ সংকৰ্া� সকল পৰ্� সংি�� িসিনয়র িফ� কাউে�েলর কােছ েপৰ্রণ করেত হেব।

V.

দায়ব�তা
িনউ ইয়কর্ ে�েটর আইন অনু সাের ত�াবধানকারী ও িশক্ষকতায় িনেয়ািজত �াফ এবং �ুল ভলাি�য়ার েপৰ্াগৰ্ােম
অনু েমািদত অংশগৰ্হণকারী কমর্চারী ও েস্ব�ােসবকগণ যখন তার সরকাির চাকিরেত িনেয়ািজত িছেলন ও তার
কােজর আওতাভু� দািয়ত্বপালন করিছেলন, এবং কিথত ঘটনা বা িবচুয্িত সংঘটনকােল িডপাটর্েম� অভ
এডুেকশেনর েকান িবিধ বা পৰ্িবধান ল�ন করিছেলন না, তখন সংঘিটত ঘটনা বা িবচুয্িত েথেক উ�ূ ত দািবর
েপৰ্িক্ষেত তারা আইনগত পৰ্িতিনিধত্ব ও ক্ষিতপূ রেণর অিধকারী হেত পােরন। িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর
েকােনা কমর্চারী/েস্ব�ােসিবর নােম েকােনা মামলা করা হেল, িডপাটর্েমে�র অিফস অভ িলগয্াল সািভর্েসস-এর
কেপর্ােরশন কাউে�ল েথেক পৰ্িতিনিধত্ব লােভর জনয্ 212-374-6888 নম্বের েযাগােযাগ করেত হেব।

VI.

ছাড় পৰ্দান
চয্াে�লর অথবা তার মেনানীত বয্ি� এই পৰ্িবধান বা এর েকােনা অংশ ছাড় িদেত পােরন, যিদ তা �ুল
িসে�েমর জনয্ সেবর্া� অনু কূল িনরূিপত হয়।

VII.

অনু স�ান
এই পৰ্িবধান স�েকর্ সকল অনু স�ান িনেচর িঠকানায় েপৰ্রণ করেত হেব:
িফ� সােপাটর্ েস�াের (অপােরশনস্ ময্ােনজার) অবি�ত অপােরশনয্াল সােপাটর্-এর িফ� সােপাটর্ েস�ার
ময্ােনজার এবং/অথবা সু পািরনেটনেড�
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সফর বা িটৰ্প পিরক�না
একিট িব�ািরত ভৰ্মণ সূ িচ িপৰ্ি�পয্ালেক অবশয্ই িদেত হেব এবং এই ফেমর্র সােথ সংযু � করেত হেব
1.

�ুল:

2.

গ�বয্�ান: নতুন স�িত ফমর্ এবং অনু েমাদন ছাড়া েকানও পিরবতর্ন করা যােব না

3.

িটৰ্েপর উে�শয্:

4.

িটৰ্েপর তািরখ:

5.

পৰ্�ােনর সময়:

7.

ভৰ্মেণ িনেয় যাওয়া িশক্ষাথর্ীর সংখয্া:

9.

পিরবহন আবশয্ক:

�াস(সমূ হ)

6.

পাবিলক

অনয্ পৰ্া� বয়�েদর সংখয্া:

8. িশক্ষকগেণর সংখয্া:

চাটর্ার বাস ক�ািনর নাম:

10.

যাতৰ্ার তথয্ (�ান ও পিরবহন):

11.

িটৰ্প েথেক েফরা সংকৰ্া� তথয্ (�ান ও পিরবহন):

12.

িফৰ্ পিরবহন পােসর অনু েরাধ করা হেয়েছ

13.

িফের আসার সময়:

অনয্ানয্

হয্াঁ

না

অনু েমািদত:

দািয়ত্বপৰ্া� িশক্ষক

িপৰ্ি�পয্াল

14.

িটৰ্প আেয়জনকারী বয্ি�/েকা�ািনর নাম ও েযাগােযােগর তথয্:

15.

খাবার ও থাকার বয্ব�া করেব:

16.

লিজং বা থাকার জায়গার িঠকানা & েফান নম্বর

17.

�ুল িনরুপণ কেরেছ েয �াপনািটর পযর্া� িবমা করা আেছ িক, যা পৰ্াসি�ক ঝুঁিক �েরর জনয্ স�িতপূ ণর্ (েযমন, বািহয্ক কমর্কাে�র
পিরবেতর্ িন�মর্ক সফর, শারীিরকভােব সিকৰ্য় িটৰ্প)?
হয্াঁ

18.

না

যিদ হয্াঁ হয়, তেব পিলিসর একিট কিপ সংযু � করুন।

যিদ সাঁতার অ�ভুর্� থােক, তাহেল িশক্ষাথর্ীরা পািনেত থাকার পুেরা সমেয় একজন লাইফগাডর্ থাকার িবষয়িট �ুল িনি�ত
কেরেছ।
হয্াঁ

েদেশর বািহের সফর বা িটৰ্প
A. বতর্মােন ে�ট িডপাটর্েম� কতৃর্ক ইসু য্কৃত েকানও ভৰ্মণ সংকৰ্া� সতকর্বাতর্া অথবা উপেদশ আেছ িক? (www.cdc.gov;
www.travel.state.gov) হয্াঁ _____ না _______
যিদ “হয্াঁ” হয়, অনু গৰ্হ কের বয্াখয্া িদন: _____________________________________________________________
B.

আপিন েদেশর বািহের িটৰ্েপ থাকাকালীন সমেয়র পৰ্িতিদেনর জনয্ েমিডকয্াল ইনসু য্ের� কৰ্য় কেরেছন িক? হয্াঁ ___ না ___
(পিলিসর একিট কিপ সংযু � করুন)

C.

েমিডকয্াল িপৰ্ি�য়াের�-এর আবশয্কতা আেছ িক? হয্াঁ _____ না _____ যিদ হয্াঁ হয়, পৰ্েতয্ক িশক্ষাথর্ীর েমিডকয্াল ফেমর্র একিট
কিপ সংযু � করুন।

D. েয েদেশ/েদশসমূ েহ ভৰ্মণ করা হে� েসগুেলােত যাবার এবং যু �রাে� িফের আসার জনয্ পৰ্েতয্ক িশক্ষাথর্ী ও �াফ সদেসয্র
যথাযথ নিথপতৰ্ বা ডকুয্েমে�শন আেছ িক? হয্াঁ _____ না _____
E.

িটৰ্প সমন্বয়কারীর কােছ সকল িশক্ষাথর্ীর পাসেপােটর্র কিপ থাকেত হেব।

F.

নূ য্নতম একজন �াফ সদেসয্র কােছ আ�জর্ািতক সািভর্স সহ একিট েফান অবশয্ই থাকেত হেব।
�াফ সদেসয্র নাম: _____________________________ েফান নাম্বার: ____________________

আিম পৰ্তয্য়ন করিছ েয চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-670 এর সকল শতর্ যা এই িটৰ্েপর েক্ষেতৰ্ পৰ্াসি�ক েসগুিল পূ রণ করা হেয়েছ।

19.

অনু েমািদত

20.

অনু েমািদত*

তািরখ
িপৰ্ি�পয্াল
সু পািরনেটনেড�

তািরখ

আ�জর্ািতক িটৰ্পসমূ েহর জনয্ অবশয্ই যথাযথ সু পািরনেটনেডে�র অনু েমাদন লাগেব। েয েদশ/েদশসমূ েহ ভৰ্মণ করা হে�, েসটার জনয্ যিদ েকানও ভৰ্মণ সংকৰ্া�
উপেদশ েথেক থােক, তাহেল সু পািরনেটেনড�েক অবশয্ই িটৰ্প অনু েমাদন করা যােব িকনা, তা িনেয় আেগই চয্াে�লর বা চয্াে�লর দ্বারা দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�র সােথ
আেলাচনা করেত হেব।
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দৰ্�বয্: একিট সু িনিদর্� িটৰ্েপ অনয্নয্ পিরি�িতর উপর িভি� কের িটৰ্প সংকৰ্া� অিতির� তথয্ এই ফেমর্র সােথ সংযু � হেত পাের। অনয্ সকল
পিরবতর্নসমূ েহর জনয্ অিফস অভ িলগয্াল সািভর্েসস্-এর অনু েমাদন আবশয্ক।
িপতামাতােক অবিহতকরণ/স�িত ফমর্
িদবা সফর বা িটৰ্প
�াস: _______________________________

নাম:

�ুল (আরও পৃ �েপাষক থাকেল উে�খ করুন) সফেরর তািরখ: __________ িটৰ্েপর তািরখ(সমূ হ): :

/

/

পৰ্াপক :

/

/

িটৰ্প সমন্বয়কারী:
গ�বয্�ান:
পৰ্�ােনর সাইট:

পৰ্�ােনর সময়:

িফের আসার সাইট:

িফের আসার সময়:

পিরবহেনর ধরন:
িটৰ্েপর উে�শয্:
এই সফেরর জনয্ আবশয্ক িনিদর্� েপাশাক/সর�াম:
এই িটৰ্েপ এখােন উি�িখত শারীিরক ও কৰ্ীড়া কমর্কা� অ�ভুর্� রেয়েছ (েযমন সাঁতার, েঘাড়ায় চড়া, আইস ে�িটং ি�িয়ং, েবািটং, ইতয্ািদ)।

a) আিম বু েঝিছ েয, উপেরা� েখলাধু লা এবং শারীিরক কাযর্কলাপ েথেক আঘাত পাবার ঝুঁিক আেছ এবং আিম আমার স�ানেক িন�িলিখত
কাযর্কলাপ বয্তীত উপেরর বািক সবগুেলােত অংশগৰ্হণ করার স�িত িদি�:

b) আপনার স�ােনর ঔষধ এবং িবেশষ খােদয্র চািহদাসহ, েযেকােনা �ায়ী অথবা অ�ায়ী িচিকৎসাগত বা অনয্ েকােনা অব�া (কনিডশন),
অথবা দৃ ি� বা শৰ্বণ সংকৰ্া� সর�ােমর চািহদা স�েকর্ আমােদর জানা পৰ্েয়াজন, েসগুেলা অনু গৰ্হ কের উে�খ করুন।

c) আিম স�ত আিছ, আঘাত পৰ্াি� অথবা অসু �তা জিনত জরুির েকানও ঘটনায়, সফেরর দািয়েত্ব থাকা েকানও কমর্ী সদসয্(গণ) আমার
পক্ষাবলম্বন কের এবং আমার স�ােনর স্বা�য্ িচিকৎসা িদেত আমার িনজস্ব খরেচ েযেকােনা বয্ব�া িনেত পারেব।
d) আিম জািন আমার স�ানেক দািয়ত্বশীল আচরণ করেত এবং �ুেলর শৃ �লা িবিধ এবং নীিত েমেন চলেত হেব।
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e) আিম একমত এবং বু েঝিছ েয আিম আমার স�ােনর কাযর্কলােপর জনয্ দায়ী। আিম এই সফেরর সােথ স�িকর্ত সকল দািব এবং দািয়ত্ব
েথেক, যিদ তা �ুল কতৃর্পেক্ষর অবেহলাজিনত না হয়, �ুলেক দায়মুি� পৰ্দান করিছ।
আিম জািন, আমার স�ানেক উপিরি�িখত পৰ্�ােনর এবং েফরার সাইেট আনা-েনয়ার দািয়ত্ব আমার। আিম জািন েয িটৰ্েপ, যার মেধয্ অ�ভুর্�

f)

যাতৰ্া শুরুর সাইট েথেক গ�বয্�ল, এবং গ�বয্�ল েথেক িফের আসার সাইট, কমর্ী সদসয্গণ আমার স�ােনর সােথ থাকেবন।
g) আিম জািন েয অয্ালেকাহিলক পানীয় এবং/অথবা েবআইনী ডৰ্াগ বয্বহার িনিষ� এবং এ বয্াপাের আমার স�ােনর সােথ কথা বেলিছ। আিম
জািন আমার স�ানেক যিদ এইসব দৰ্বয্ পাওয়া যায়, তাহেল তার িবরুে� শৃ �লা িবিধ অনু যায়ী বয্ব�া েনয়া হেব এবং স�াবয্ শৃ �লা ভে�র
জনয্ েস দি�তও হেত পাের।
h) আিম জািন, েযসকল িশক্ষাথর্ী �ুেলর শৃ �লা িবিধর লংঘন কের তােদরেক ভিবষয্ত সফের অংশগৰ্হণ েথেক বাদ েদয়া হেত পাের।
i)

জরুির পিরি�িতেত আমার সােথ েযাগােযাগ করা যােব:

িদবস: (___)________________

অিতির� েযাগােযােগর তথয্: নাম:
j)

িদবস: (

) _______

স�য্া: (___) ________________
স�য্া: (___) ____________

আিম আমার স�ানেক উপের বিণর্ত �ুল সফের অংশগৰ্হেণর অনু মিত িদি�।

________________________________________________
(িপতামাতা/অিভভাবেকর স্বাক্ষর)

_____________________
(তািরখ)

িশক্ষাথর্ীর িববৃ িত
(িমডল �ুল ও হাই �ুেলর িশক্ষাথর্ীরা স্বাক্ষর করেব)

আিম ফমর্িট পেড়িছ এবং বু েঝিছ েয �ুেল আমার কােছ েযমন আচরণ পৰ্তয্াশা করা হয়, এই সফের আমােক েতমিন দািয়ত্বশীল আচরণ করেত
হেব।

________________________________________________
(িশক্ষাথর্ীর স্বাক্ষর)
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দৰ্�বয্: একিট সু িনিদর্� িটৰ্েপ অনয্নয্ পিরি�িতর উপর িভি� কের িটৰ্প সংকৰ্া� অিতির� তথয্ এই ফেমর্র সােথ সংযু � হেত পাের। অনয্ সকল
পিরবতর্নসমূ েহর জনয্ অিফস অভ িলগয্াল সািভর্েসস্-এর অনু েমাদন আবশয্ক।
রািতৰ্যাপন/দীঘর্ািয়ত িদবা সফর বা িটৰ্েপর জনয্
িপতামাতােক অবিহতকরণ/স�িত ফমর্
নাম:

�াস:

�ুল (আরও পৃ �েপাষক থাকেল উে�খ করুন) সফেরর তািরখ: __________ িটৰ্েপর তািরখ(সমূ হ):

/

/

েথেক ___/___/___

িটৰ্প সমন্বয়কারী:
গ�বয্�ান:
পৰ্�ােনর সাইট:

পৰ্�ােনর সময়:

িফের আসার সাইট:

িফের আসার সময়:

পিরবহেনর ধরন:
েহােটেলর নাম এবং েটিলেফান নম্বর (যিদ রািতৰ্যাপনকারী িটৰ্প):
িটৰ্েপর উে�শয্:

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
এই সফেরর জনয্ আবশয্ক িনিদর্� েপাশাক/সর�াম:
এই িটৰ্েপ এখােন উি�িখত শারীিরক ও কৰ্ীড়া কমর্কা� অ�ভুর্� রেয়েছ (েযমন সাঁতার, েঘাড়ায় চড়া, আইস ে�িটং ি�িয়ং, েবািটং, ইতয্ািদ)

a) আিম বু েঝিছ েয, উপেরা� েখলাধু লা এবং শারীিরক কাযর্কলাপ েথেক আঘাত পাবার ঝুঁিক আেছ এবং আিম আমার স�ানেক িন�িলিখত
কাযর্কলাপ বয্তীত উপেরর বািক সবগুেলােত অংশগৰ্হণ করার স�িত িদি�:

b) আপনার স�ােনর ঔষধ এবং িবেশষ খােদয্র চািহদাসহ, েযেকােনা �ায়ী অথবা অ�ায়ী িচিকৎসাগত বা অনয্ েকােনা অব�া (কনিডশন),
অথবা দৃ ি� বা শৰ্বণ সংকৰ্া� সর�ােমর চািহদা স�েকর্ আমােদর জানা পৰ্েয়াজন, েসগুেলা অনু গৰ্হ কের উে�খ করুন।

c) আিম স�ত আিছ, আঘাত পৰ্াি� অথবা অসু �তা জিনত জরুির েকানও ঘটনায়, সফেরর দািয়েত্ব থাকা েকানও কমর্ী সদসয্(গণ) আমার
পক্ষাবলম্বন কের এবং আমার স�ােনর স্বা�য্ িচিকৎসা িদেত আমার িনজস্ব খরেচ েযেকােনা বয্ব�া িনেত পারেব।
d) আমার স�ানেক উপেরর পৰ্�ােনর সাইট এবং িটৰ্প েথেক েফরার সাইেট আনা-েনয়ার দািয়ত্ব আমার। আিম বু িঝ েয িটৰ্প শুরুর সাইট েথেক
গ�বয্�ল, এবং গ�বয্�ল েথেক িফের আসার সাইট পযর্� �াফ সদসয্গণ আমার স�ােনর সােথ থাকেবন।
e) আিম বু িঝ েয পৰ্েয়াজন েবােধ �ুল ভৰ্মণ, সু েযাগ সু িবধা এবং অনয্ানয্ বয্ব�া পিরবতর্ন করা �ুেলর এি�য়ােরর মেধয্। এই ধরেণর েকানও
পিরবতর্ন হেল আমােক যত তাড়াতািড় স�ব জানােনা হেব।
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আিম বু িঝ েয �ুল ভৰ্মণ এবং সু েযাগ সু িবধার জনয্ েয কমািশর্য়াল এয়ারলাইন, েটৰ্ন, েরে�ারা�, েহােটল এবং অনয্ানয্ পিরেষবা �ুেলর

f)

িনয়�েণ েনই। অতএব �ুল এই কমািশর্য়াল পিরেষবাগুেলার বয্ব�াপনার জনয্, যার মেধয্ আেছ িক� এেতই সীমাব� নয়, লােগজ হািরেয়
যাওয়া, কক্ষ স��জনক না হওয়া, এবং অথর্ েফরেতর (িরফা�) জনয্ দায়ব� নয়।
g) আিম জািন আমার স�ানেক দািয়ত্বশীল আচরণ করেত এবং �ুেলর শৃ �লা িবিধ এবং নীিত েমেন চলেত হেব।
h) আিম একমত এবং বু েঝিছ েয আিম আমার স�ােনর কাযর্কলােপর জনয্ দায়ী। আিম এই সফেরর সােথ স�িকর্ত সকল দািব এবং দািয়ত্ব
েথেক, যিদ তা �ুল কতৃর্পেক্ষর অবেহলাজিনত না হয়, �ুলেক দায়মুি� পৰ্দান করিছ।
আিম জািন, েযসকল িশক্ষাথর্ী �ুেলর শৃ �লা িবিধর লংঘন কের তােদরেক িটৰ্েপ অংশগৰ্হণ করা েথেক বাদ েদয়া হেত পাের। অিতির�ভােব,

i)

আিম বু িঝ েয িটৰ্েপ থাকাকালীন সময় গুরুতর অথবা িনয়ম ভে�র অিভেযাগ আসেল, �ুল আমার স�ানেক েপৰ্াগৰ্াম েথেক বািড় পািঠেয় েদয়ার
অিধকার রােখ, যা আমােক জানােনা হেব। আিম বু িঝ েয যিদ আমার স�ানেক আেগ বািড় পািঠেয় েদয়া হয়, তাহেল এর জনয্ েয খরচ হেব
তা আমােক বহন করেত হেব, উদাহরণ স্বরুপ আিলর্ িডপাচর্ার এবং িটৰ্েপর জেনয্ �ুেল েয অথর্ পৰ্দান কেরিছ তা েফরত েদয়া হেব না।
আিম জািন, েযসকল িশক্ষাথর্ী �ুেলর শৃ �লা িবিধর লংঘন কের তােদরেক িটৰ্েপ অংশগৰ্হণ করা েথেক বাদ েদয়া হেত পাের।

j)

k) জরুির পিরি�িতেত আমার সােথ েযাগােযাগ করা যােব:

িদবা: (___)________________

অিতির� েযাগােযােগর তথয্: নাম:
l)

িদন: (

)

স�য্া: (___) ___________________
স�য্া: (___) _________________

আিম আমার স�ানেক উপের বিণর্ত �ুল সফের বা িটৰ্েপ অংশগৰ্হেণর অনু মিত িদি�।

________________________________________________
(িপতামাতা/অিভভাবেকর স্বাক্ষর)

______________________
(তািরখ)

িশক্ষাথর্ীর িববৃ িত
(িমডল �ুল ও হাই �ুেলর িশক্ষাথর্ীরা স্বাক্ষর করেব)

আিম ফমর্িট পেড়িছ এবং বু েঝিছ েয �ুেল আমার কােছ েযমন আচরণ পৰ্তয্াশা করা হয়, এই সফের আমােক েতমিন দািয়ত্বশীল আচরণ করেত
হেব।

________________________________________________
(িশক্ষাথর্ীর স্বাক্ষর)
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______________________
(তািরখ)
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দৰ্�বয্: একিট সু িনিদর্� িটৰ্েপ অনয্নয্ পিরি�িতর উপর িভি� কের িটৰ্প সংকৰ্া� অিতির� তথয্ এই ফেমর্র সােথ সংযু � হেত পাের। অনয্ সকল
পিরবতর্নসমূ েহর জনয্ অিফস অভ িলগয্াল সািভর্েসস্-এর অনু েমাদন আবশয্ক। এই স�িতর ফমর্িট �ুেড� এ�েচ� এবং েহামে� েপৰ্াগৰ্ামগুেলার
েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্ নয়।

আ�জর্ািতক সফর বা িটৰ্েপর জনয্ িপতামাতােক অবিহতকরণ/স�িত ফমর্
নাম:

�াস:

আপনার স�ােনর যিদ একিট যু �রাে�র পাসেপাটর্ না েথেক থােক, তেব িটৰ্প সমন্বয়কারী বা েকাঅিডর্েনটেরর সােথ েযাগােযাগ করুন। যু �রাে�র
পাসেপাটর্ ছাড়া ভৰ্মণকারীেদর জনয্ িভসা এবং অনু মিতর েক্ষেতৰ্ অনয্ েদশগুেলার িভ� িভ� িনয়ম-নীিত রেয়েছ।
�ুল (আরও পৃ �েপাষক থাকেল উে�খ করুন): __________________________ িটৰ্েপর তািরখ(সমূ হ):

/

/

েথেক

/

/

িটৰ্প সমন্বয়কারী বা েকাঅিডর্েনটর:
গ�বয্�ান:
পৰ্�ােনর সাইট:
পৰ্�ােনর সময়:
িফের আসার সাইট:
িফের আসার সময়:
পিরবহেনর ধরন:
পিরবহন বা কয্ািরয়ােরর নাম:
েহােটেলর নাম এবং েটিলেফান নম্বর (একািধক �ােনর েক্ষেতৰ্ ভৰ্মণসূ িচ সংযু � করুন)
সফর অথবা িটৰ্েপর উে�শয্:
এই সফেরর জনয্ আবশয্ক িনিদর্� েপাশাক/সর�াম:
এই িটৰ্েপ এখােন উি�িখত শারীিরক ও কৰ্ীড়া কমর্কা� অ�ভুর্� রেয়েছ (েযমন সাঁতার, েঘাড়ায় চড়া, আইস ে�িটং ি�িয়ং, েবািটং, ইতয্ািদ)।

a) আিম বু েঝিছ েয, উপেরা� েখলাধু লা এবং শারীিরক কাযর্কলাপ েথেক আঘাত পাবার ঝুঁিক আেছ এবং আিম আমার স�ানেক িন�িলিখত
কাযর্কলাপ বয্তীত উপেরর বািক সবগুেলােত অংশগৰ্হণ করার স�িত িদি�:

b) আপনার স�ােনর ঔষধ এবং িবেশষ খােদয্র চািহদাসহ, েযেকােনা �ায়ী অথবা অ�ায়ী িচিকৎসাগত বা অনয্ েকােনা অব�া (কনিডশন),
অথবা দৃ ি� বা শৰ্বণ সংকৰ্া� সর�ােমর চািহদা স�েকর্ আমােদর জানা পৰ্েয়াজন, েসগুেলা অনু গৰ্হ কের উে�খ করুন।

c) আিম স�ত আিছ, আঘাত পৰ্াি� অথবা অসু �তা জিনত জরুির েকানও ঘটনায়, সফেরর দািয়েত্ব থাকা েকানও কমর্ী সদসয্(গণ) আমার
পক্ষাবলম্বন কের এবং আমার স�ােনর স্বা�য্ িচিকৎসা িদেত আমার িনজস্ব খরেচ েযেকােনা বয্ব�া িনেত পারেব।
d) আমার স�ানেক উপেরর পৰ্�ােনর সাইট এবং িটৰ্প েথেক েফরার সাইেট আনা-েনয়ার দািয়ত্ব আমার। আিম জািন েয িটৰ্েপ, যার মেধয্ অ�ভুর্�
যাতৰ্া শুরুর সাইট েথেক গ�বয্�ল, এবং গ�বয্�ল েথেক িফের আসার সাইট, কমর্ী সদসয্গণ আমার স�ােনর সােথ থাকেবন।
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e) আিম বু িঝ েয পৰ্েয়াজন েবােধ �ুল ভৰ্মণ, সু েযাগ সু িবধা এবং অনয্ানয্ বয্ব�া পিরবতর্ন করা �ুেলর এি�য়ােরর মেধয্। এই ধরেণর েকানও
পিরবতর্ন হেল আমােক যত তাড়াতািড় স�ব জানােনা হেব।
f)

আিম বু িঝ েয �ুল ভৰ্মণ এবং সু েযাগ সু িবধার জনয্ েয কমািশর্য়াল এয়ারলাইন, েটৰ্ন, েরে�ারা�, েহােটল এবং অনয্ানয্ পিরেষবা �ুেলর
িনয়�েণ েনই। অতএব �ুল এই কমািশর্য়াল পিরেষবাগুেলার বয্ব�াপনার জনয্, যার মেধয্ আেছ িক� এেতই সীমাব� নয়, লােগজ হািরেয়
যাওয়া, কক্ষ সে�াষজনক না হওয়া, এবং অথর্ েফরেতর (িরফা�) জনয্ দায়ব� নয়।

g) আিম জািন আমার স�ানেক দািয়ত্বশীল আচরণ করেত এবং �ুেলর শৃ �লা িবিধ এবং নীিত েমেন চলেত হেব।
h) আিম একমত এবং বু েঝিছ েয আিম আমার স�ােনর কাযর্কলােপর জনয্ দায়ী। আিম এই সফেরর সােথ স�িকর্ত সকল দািব এবং দািয়ত্ব
েথেক, যিদ তা �ুল কতৃর্পেক্ষর অবেহলাজিনত না হয়, �ুলেক দায়মুি� পৰ্দান করিছ।
i)

আিম জািন, েযসকল িশক্ষাথর্ী �ুেলর শৃ �লা িবিধর লংঘন কের তােদরেক িটৰ্েপ অংশগৰ্হণ করা েথেক বাদ েদয়া হেত পাের। অিতির�ভােব,
আিম বু িঝ েয িটৰ্েপ থাকাকালীন সময় গুরুতর অথবা িনয়ম ভে�র অিভেযাগ আসেল, �ুল আমার স�ানেক েপৰ্াগৰ্াম েথেক বািড় পািঠেয় েদয়ার
অিধকার রােখ, যা আমােক জানােনা হেব। আিম বু িঝ েয যিদ আমার স�ানেক আেগ বািড় পািঠেয় েদয়া হয়, তাহেল এর জনয্ েয খরচ হেব
তা আমােক বহন করেত হেব, উদাহরণ স্বরুপ আিলর্ িডপাচর্ার এবং িটৰ্েপর জেনয্ �ুেল েয অথর্ পৰ্দান কেরিছ তা েফরত েদয়া হেব না।

j)

জরুির পিরি�িতেত আমার সােথ েযাগােযাগ করা যােব:

িদন: (______)

অিতির� েযাগােযােগর তথয্: নাম:
স�য্া: (____)

িদন: (

স�য্া: (______)
)

k) আিম আমার স�ানেক উপের বিণর্ত আ�জর্ািতক �ুল সফের বা িটৰ্েপ অংশগৰ্হেণর অনু মিত িদি�।

(িপতামাতা/অিভভাবেকর স্বাক্ষর )

(তািরখ)

িশক্ষাথর্ীর িববৃ িত
(িমডল �ুল ও হাই �ুেলর িশক্ষাথর্ীরা স্বাক্ষর করেব)

আিম ফমর্িট পেড়িছ এবং বু েঝিছ েয �ুেল আমার কােছ েযমন আচরণ পৰ্তয্াশা করা হয়, এই সফের আমােক েতমিন দািয়ত্বশীল আচরণ করেত
হেব। আ�জর্ািতক েপৰ্াগৰ্ামসমূ েহর জনয্ �ুল এবং িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন েযসব নীিত ও পৰ্িবধান ধাযর্ কেরেছ তা আিম েমেন িনি�। আিম
িভন্ েদেশর নীিত ও পৰ্িবধান েমেন চলেবা। �ুল কতৃর্ক েবেছ েনয়া ভৰ্মণ অব�াগুেলা েমেন িনেত আিম স�ত। আিম �ুল ও িডপাটর্েম� অভ
এডুেকশন কতৃর্ক পৰ্দানকৃত িপৰ্-ওিরেয়ে�শন এবং েপা�-ওিরেয়ে�শেন অংশগৰ্হণ করেবা। আিম বু েঝিছ েয, েযেকােনা পৰ্কার অয্ালেকাহলযু �
পানীয় এবং/অথবা অৈবধ মাদক কেঠারভােব িনিষ� এবং বু েঝিছ েয, যিদ আিম এধরেণর দৰ্বয্ বহন কির অথবা দৰ্বয্ েসবন কির, তেব আমােক
�ুেলর শাি�িবধান পৰ্িকৰ্য়ার অধীেন আনা হেব এবং স�াবয্ অপরাধী িহেসেবও িবচার করা হেত পাের।

(িশক্ষাথর্ীর স্বাক্ষর)
ভৰ্মণ সংকৰ্া� পরামশর্ এবং সতকর্তাসমূ হ িবষয়ক তথয্

(তািরখ)

www.cdc.gov এবং www.travel.state.gov সাইেট পাওয়া যােব।
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