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T&I 33175 Frequently Asked Questions 09132021 (Bangla) 

বহুল জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী 
জিক্ষার্থী কতত থক জিক্ষার্থীর প্রজত ববষম্য, হয়রাজি, ভীজতপ্রদিথি, বুজল করা 

 
1. আজম্ কীভাবব বুজল করা এবং/অর্বা য ৌি হয়রাজির জবরুবে জরব ার্থ করবত  ারববা? 

আ িার সু্কল  াবত  র্া র্  দবক্ষ  গ্রহণ করবত  াবর  াবত জিশ্চয়তা যদওয়া  ায় য  এ ধরবির আচরণ বন্ধ হবব এবং 
আ জি/আ িার িন্তাি িহায়তা লাভ করববি। 
 
আ জি/আ িার িন্তাি, জকংবা অ র যকাবিা জিক্ষার্থী বুজল বা হয়রাজির জিকার হবয় র্াকবল তার িাবর্ িংজিষ্ট ঘর্িার 
জরব ার্থ আ জি করবত  ারববি: 
 আ িার সু্কবলর যকাবিা জিক্ষক বা অ র যকাবিা স্টাফ-এর িাবর্ কর্া ববল 
 এই ফম্থ  ূরণ কবর এবং যির্া আ িার সু্কবলর য  যকাবিা স্টাবফর কাবে িম্া জদবয় 
 DOE-এর এই অিলাইি য ার্থাল-এ একজর্ অজভব াগ দাবয়র কবর: 

https://www.nycenet.edu/bullyingreporting 
 
জরব ার্থ করার  র, জ তাম্াতাগণ সু্কল প্রিািকবদর কাে যর্বক ইিজিবেন্ট (ঘর্িা) িম্বর যচবয় জিবত  াবরি, য র্া অিলাইি 
অকাবরন্স জরব াজর্থং জিবস্টম্ (OORS) িম্বর জহবিববও  জরজচত। 

 
2. আজম্ কীভাবব DOE-এর িীজত ও প্রজিয়া এবং িহায়তা লাবভর উ ায় িম্পবকথ িািবত  ারববা? 

DOE-এর িীজত ও প্রজিয়া বুঝা গুরুত্ব ূণথ। আ জি জিবচর য  যকাবিা বযজির িাবর্ কর্া বলবত  াবরি,  জদ আ জি আরও 
তর্য বা িহায়তা য বত চাি: 
 আ িার সু্কবলর যরিব ক্ট ফর অল (িবার প্রজত ম্ থাদা, RFA) জলয়াবিাোঁ 
 আ িার সু্কবলর যিকু্সয়াল হযারািবম্ন্ট জপ্রবভিিি (ব ৌি হয়রাজি প্রজতবরাধ, RFA) জলয়াবিাোঁ 

o RFA এবং SHP জলয়াবিাোঁগণ জ তাম্াতা ও জিক্ষার্থীবদরবক িহায়তাদাবির, এবং বুজল ও য ৌি হয়রাজি 
প্রজতবরাবধর িিয আ িার িাবর্ কাি করবত প্রজিজক্ষত। 

o আ িার সু্কবলর এিব জলয়াবিাোঁবদর  জদ আ জি িচ জচবিি, তাহবল: 
 স্টাফবদর কাউবক জিজ্ঞািা করুি 
 আ িার সু্কবলর 'বরিব ক্ট ফর অল' এবং 'বচক অযান্ড যরিব ক্ট' য াস্টাবর খুোঁবি  াববি। 
 www.schools.nyc.gov ওবয়বিাইবর্  াববি এবং আ িার সু্কল খুোঁবি যবর করববি, এবং যিখাবি 

"সু্কল কন্টযাক্টস্ অযান্ড ইিফরবম্িি" (সু্কবলর য াগাব াগ ও তবর্য) য ি-এর জিবচ  াববি। 
 আ িার সু্কবলর যকাবিা জিক্ষক বা অ র যকাবিা স্টাফ-এর িাবর্ কর্া ববল 

 
আ জি  জদ আ িার সু্কবলর বাইবর DOE-এর কারও িাবর্ কর্া বলবত চাি, তাহবল িহায়তা লাবভর িিয জকেু বাড়জত উ ায় 
যদওয়া হবলা: 
 718-935-2288 িম্ববর যফাি কবর বা RespectForAll@schools.nyc.gov জিকািায় ইবম্ইল কবর যরিব ক্ট ফর অল-

এর য াগাব াগ করুি 
  জদ আ িার প্রািজিক ঘর্িায় যকাি য ৌি জি থাতি বা জলিজভজিক হয়রাজির িংজিষ্টতা র্াবক, তাহবল DOE-এর Title 

IX Coordinator-যক Title_IX_Inquiries@schools.nyc.gov-এর কাবে জিকািায় ইবম্ইল করুি 
 
আরও তবর্যর িিয অিুগ্রহ কবর https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-
all ওবয়বিাইর্ যদখুি। 

 
 

https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/33175-frequently-asked-questions-09132021-bangla
https://www.nycenet.edu/bullyingreporting
http://www.schools.nyc.gov/
mailto:RespectForAll@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/about-us/policies/non-discrimination-policy/title-ix
https://www.schools.nyc.gov/about-us/policies/non-discrimination-policy/title-ix
mailto:Title_IX_Inquiries@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
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3. আ জি অজিরা দ বা িহায়তার প্রবয়ািি যবাধ করবল আ িার সু্কল আ িাবক/আ িার িন্তািবক যকাি ধরবির িহায়তার 
প্রদাি করবত  াবর এবং আজম্ কীভাবব িহায়তার অিুবরাধ িািাবত  াজর? 
 ত িীঘ্র িম্ভব আ িার সু্কবলর স্টাফবদর একিিবক িািবত যদববি। আ জি/আ িার িন্তাি  াবত জিরা দ ম্বি কবর, 
যির্ার িহায়তা জদবত সু্কল আ িার িাবর্ কাি করবব। 
 সু্কল অজভব াগ তদবন্তর আবগ, তদন্ত চলাকাবল, জকংবা তদন্ত িম্াবের  বর য  যকাবিা িম্য় আ জি য  িহায়তার 

অিুবরাধ িািাবত  াবরি। 
 বহু  র্ রবয়বে re are many ways the school can support your/your child’s individual needs. 

উদাহরণস্বরূ : 
o আ িার সু্কল আ িাবক/আ িার িন্তািবক একিি সু্কল কাউবন্সলর, যিািযাল ওয়াকথার, িাইবকালজিস্ট, জকংবা 

কজম্উজিজর্র একিি য িাদার ম্ািজিক স্বাস্থ্যকম্থীর িাবর্ য াগাব াগ কজরবয় জদবত  ারবব। 
o এোড়াও জিক্ষায়তজিক িহায়তা বা ক্লাি, লাঞ্চ/জবরজত জকংবা সু্কল েুজর্র  রবজতথ িম্য়িূজচবত যকাবিা  জরবতথি 

করা  ায় জক িা, আ িার সু্কল যির্ার যখাোঁিও করবত  াবর। 
o আ িার/আ িার িন্তাবির জিজদথষ্ট যকাবিা চাজহদা  ূরবণর লবক্ষয একজর্ বযজিক িহায়তা  জরকল্পিা বতজরবতও 

সু্কল আ িার/আ িার িন্তাবির িাবর্ কাি করবত  াবর। সু্কল জদববি প্রদি িহায়তা এবং DOE-এর 
যপ্রাগ্রাম্/কম্থকাবের বযাখযা যদবব যি  জরকল্পিা। এর অন্তভুথি হবত  াবর জিয়জম্ত স্টাফ এবং িংজিষ্ট আচরণ 
যরাধ করার িিয জিজদথষ্ট জ জরয়বে িহায়তা প্রদািকারী জিজদথষ্ট সু্কল স্টাফবদর িাবর্ যখাোঁি-খবর যিওয়া। 

o আ িার িন্তাবির  জদ যকাবিা প্রজতবজন্ধত্ব র্াবক এবং আ িার এম্ি উবেগ র্াবক য  যকাবিা একজর্ জবষয় 
তার যলখা ড়ায় ক্ষজত করবে, তাহবল আ িার/আ িার িন্তাবির IEP জর্ম্, যিকিি 504 জর্ম্, এবং সু্কল 
প্রিািবির িাবর্ কর্া বলুি। 

 তদন্তকাবল যকাবিা জ তাম্াতা বা জিক্ষার্থীর যকাবিা প্রশ্ন র্াকবল তারা RFA জকংবা SHP জলয়াবিাোঁ অর্বা জপ্রজন্স যাবলর 
িাবর্ কর্া বলবত  াবরি। 

 
4. অজভব াগগুবলার তদন্ত কীভাবব করা হয়? 

আ িার সু্কবলর স্টাফবদর একিি অজভব াগ তদন্ত করববি জিম্নজলজখত  দবক্ষ গুবলা গ্রহণ কবর: 
 ঘর্িার িাবর্ িংজিষ্ট জিক্ষার্থীবদর িাবর্ আলাদাভাবব কর্া বলা 
 কী ঘবর্জেল, অ র যকাবিা জিক্ষার্থী যিখাবি জেবলা জকিা  ার কাবে ঘর্িাজর্র তর্য আবে জকংবা যকাবিা প্রম্াণ (ব ম্ি 

জভজেও, যর্ক্সর্ যম্বিি, যিািযাল জম্জেয়া য াস্ট) আবে জকিা, যিিব জবষয় িম্পবকথ তাবদরবক প্রশ্ন কবর 
 তাবদরবক একজর্ জলজখত জববতজত জদবত ববল 
 অিয  ারা ঘর্িাজর্ ঘর্বত যদবখবে, ঘর্িাজর্ িম্পবকথ  ারা যকাবিা জকেু িাবি অর্বা যকাবিা প্রম্াণ আবে, তাবদর িাবর্ 

আলাদাভাবব কর্া ববল এবং তাবদরবক একজর্ জলজখত জববতজত জদবত ববল। 
 
জকেু জিজদথষ্ট ধরবির য ৌি জি থাতবির ঘর্িায়: র্াইবর্ল IX,  া একজর্ যফোবরল আইি, যির্ার িতথািু ায়ী DOE-এর র্াইবর্ল 
IX জর্ম্বক সু্কবলর তদবন্তর অজতজরি আলাদা একজর্ তদন্ত  জরচালিা করবত হবব। র্াইবর্ল IX তদন্ত সু্কবলর তদবন্তর চাইবত 
জভন্ন। আ িাবক র্াইবর্ল IX জর্ম্ও  জদ ঘর্িার একজর্ তদন্ত  জরচালিা কবর, আ িাবক িািাবিা হবব। 
 
র্াইবর্ল IX িম্পজকথত আরও তবর্যর িিয, যদখুি: 
 https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/doe-overview-of-title-

ix-investigations-notice-of-rights.pdf 
 https://www.schools.nyc.gov/about-us/policies/non-discrimination-policy/title-ix. 

 
5. তদবন্তর  বর সু্কবলর গতহীত জিোন্ত িম্পবকথ আম্াবক কীভাবব িািাবিা হবব? 

 সু্কল তদন্তকাবল প্রাে িকল তর্য জবববচিা করবব এবং যি ঘর্িা ও আ িাবক/আ িার িন্তািবক কীভাবব িহায়তা 
প্রদাি করা হবব, যি বযা াবর জিোন্ত গ্রহণ করবব। 

https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/doe-overview-of-title-ix-investigations-notice-of-rights.pdf
https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/doe-overview-of-title-ix-investigations-notice-of-rights.pdf
https://www.schools.nyc.gov/about-us/policies/non-discrimination-policy/title-ix
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 জরব ার্থ করার 10 সু্কল জদবি  র সু্কল জিোন্ত িাজিবয় ঘর্িার িাবর্ িংজিষ্ট জিক্ষার্থীবদর জ তাম্াতাবদর কাবে একজর্ 
জচজি যদবব। যকাবিা যকাবিা িম্য় তদবন্তর িিয সু্কবলর অজধক িম্য় প্রবয়ািি হবত  াবর। 

 সু্কবল িহায়তা লাবভর িুব াগ আবে এবং তা জিবয় কর্া বলবত হবল আ িাবক সু্কবল য াগাব াগ করবত হবব। 
 ঘর্িার িাবর্ িংজিষ্ট জিক্ষার্থীবদর জ তাম্াতাবদরবক তাবদর িন্তাি িম্পজকথত তর্য প্রদাি করা হবব। অ র জিক্ষার্থীবক 

প্রদি িহায়তা ও িাজিমূ্লক বযবস্থ্ার কর্া সু্কল জ তাম্াতাবদরবক িািাবব িা। 
 
6. সু্কল য  িহায়তা যদয়, তার যচবয় অজধক িহায়তা  জদ আম্ার প্রবয়ািি হয়, আজম্ কীভাবব তা য বত  াজর? 

সু্কবলর যদওয়া িহায়তার চাইবত অজধক িহায়তা আ িার প্রবয়ািি হবল আ জি জিম্নজলজখতগুবলার য  যকাবিাজর্ করবত 
 াবরি: 
 বাড়জত িহায়তা দাজব কবর একজর্ অজভব াগ দাবয়র করবত  াবরি অিলাইবি এই ওবয়বিাইবর্ 

https://www.nycenet.edu/bullyingreporting 
 সু্কবল আ জি স্বাচ্ছন্দ্য যবাধ কবরি, এম্ি একিি স্টাবফর িাবর্ কর্া বলুি 
 718-935-2288 িম্ববর যফাি কবর বা RespectForAll@schools.nyc.gov জিকািায় ইবম্ইল কবর যরিব ক্ট ফর অল-

এর য াগাব াগ করুি 
 'এিবকবলিি স্টাফ অযাজিস্টযান্স জরবকাবয়স্ট ফরম্'  ূরণ করুি এবং যিজর্ ফযাজম্জল িাব ার্থ যকাঅজেথবির্র ফর দযা 

িু াজরিবর্িবেন্ট-এর কাবে ইবম্ইল করুি, জ জি আ িার সু্কবলর তত্ত্বাবধাি কবরি:  
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-
library/request_for_escalation_staff_assistance_form.pdf?sfvrsn=53b062c1_20 

 িু াজরিবর্িবেবন্টর অজফবি ফযাজম্জল িাব ার্থ যকাঅজেথবির্বরর িাবর্ য াগাব াগ করুি: 
https://www.schools.nyc.gov/about-us/leadership/district-leadership। 

 
7. অজভব াগ কী যগা ি রাখা হয়? 

আ িার সু্কবলর িািা আবে য  আ িার জরব ার্থ হবলা স্পিথকাতর, এবং িবথবতা যচষ্টা করা হবব  াবত: 
 জরব ার্থগুবলাবক  র্ািম্ভব যগা ি রাখা হয় 
 তদবন্তর স্বাবর্থ বা জিক্ষার্থীবদর জিরা বদ রাখার িিয  াবদরবক িািাবিা প্রবয়ািি, তাবদরবকই িািাবিা হয় 
 
জ তাম্াতাবদর বলা হয় য  তাবদর িন্তাি ঘর্িার িাবর্ িংজিষ্ট। জ তাম্াতাবক িািাবিা জিবয় জিক্ষার্থীর  জদ যকাবিা উবেগ 
র্াবক, তাহবল তাবক যির্া জিবয় সু্কবল কর্া বলা উজচৎ। সু্কল জিক্ষার্থী ও জ তাম্াতার িাবর্ কাি করবত  াবর এবং িহায়তা 
জদবত  াবর। 
 
জরব াবর্থর িাবর্ যকাবিা অ রাবধর িংজিষ্টতা র্াকবল সু্কবলর অবিযই NYPD-যক িািাবত হবব। 

 
চযাবন্সলবরর প্রজবধাি: 
A-831: https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-831-10-23-2019-
final-remediated-wcag2-0 
A-832: https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-832-student-to-
student-discrimination-harassment-intimidation-and-or-bullying 

https://www.nycenet.edu/bullyingreporting
mailto:RespectForAll@schools.nyc.gov
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/request_for_escalation_staff_assistance_form.pdf?sfvrsn=53b062c1_20
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/request_for_escalation_staff_assistance_form.pdf?sfvrsn=53b062c1_20
https://www.schools.nyc.gov/about-us/leadership/district-leadership
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-831-10-23-2019-final-remediated-wcag2-0
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-831-10-23-2019-final-remediated-wcag2-0
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-832-student-to-student-discrimination-harassment-intimidation-and-or-bullying
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