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উতেপীড়মিি প্ভাবগুলল স্কুমলি সচৌহলদেি বাইমিও
বজাে থামক। একজি সেমিন্ লহসামব,* সকাি
লবষেগুললি উেমি িজি িাখমে হমব, আেলি
কপী কিমে োমিি এবং আেলি সাহায্য োওোি
জন্য সকাথাে সযমে োমিি, সসগুমলা এখামি
সেওো হমেমছ।
*এই লিমেদেলিকাে, “সেমিন্” বলমে সেমিন্ এবং অলভভাবক উভেমকই সবাঝাে।

উতেপীড়ি কপী?
উতেপীড়ি হল আগ্াসপী আচিণ যা সাধািণেঃ সেমেি সামথ সামথ বািবাি ঘ্মে থামক। ক্ষলে
কিা, ভে সেখামিা বা কষ্ট সেওোি জন্য অথবা স্কুমল অন্য একজমিি জন্য সিলেবাচক েলিমবি
সৃলষ্ট কিাি উমদেমযে এ্া কিা হে। এেি অবস্াে উতেপীড়ি ঘম্ সযখামি বাস্তব বা ধািণা কিা
যাে এেি ক্ষেোি অসােঞ্জস্য আমছ।
এ্কুমকিি অ্যাক্ট বা লিক্ষা আইমি েকুমিা সংজ্া সেওো আমছ http://www.e-laws.gov.on.ca এ
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লবলভন্ন প্কামিি উতেপীড়ি
আোি বাচ্ামক যলে িািপীলিকভামব আঘাে িা কিা হমে থামক, োহমল সস্া লক
উতেপীড়মিি ঘ্িা হমে োমি?
উতেপীড়ি িািা রূমে ঘ্মে োমি। এ্া লিম্নরূে হমে োমি:
• িািপীলিক - আঘাে কিা, ধাক্া সেওো, ক্ষলে কিা বা লজলিসেত্র চকুলি কিা
• সেৌলখক - গালাগালল সেওো, োোসা কিা লকংবা ললঙ্গবােপী, জালেবােপী েন্তব্য কিা বা সেকােপীমেি প্লে ঘৃণােূলক েন্তব্য কিা
• সাোলজক - অন্যমেি একল্ সগাষ্পী সথমক একঘমি কমি সেওো অথবা োমেি সম্বমন্ধ েিচচদো বা গুজব ি্ামিা
• লললখে - এেি সিা্ বা লচহ্ন সলখা যা কষ্টোেক বা অেোিজিক হে
• ববদ্্যলেি (সাধািণেঃ সাইবাি-উতেপীড়ি িামে েলিলচে) – ই-সেল, সসল সফাি (সযেি স্ক্স্ সেমসজ) এবং সসাযোল লেল্ো সাই্গুললি
োধ্যমে গুজব ি্ামিা এবং কষ্টোেক েন্তব্য ছড়ামিা।

ববদ্্যলেি উতেপীড়ি বা সাইবাি-উতেপীড়ি কপী?
এ্া হল এেি ববদ্্যলেি সযাগামযাগ, যা:
•

অন্য একজি ব্যলতিমক দ্ঃখ সেওো, হুেলক সেওো বা ললজিে কিাি জন্য ব্যবহাি কিা হে।

•

হুেলক সেওো, হেিাি কিা, ললজিে কিা, সাোলজকভামব একঘমি কিা লকংবা সুিাে ও বন্ধকুমবেি ক্ষলে কিাি
জন্য ইমেল, সসল সফাি, স্ক্স্ সেমসজ ও সসাযোল লেল্ো সাই্গুললমক ব্যবহাি কমি।

•

সযখামি কাউমক সছা্ কমি সেখামিা, অেোি কিা হে এবং গুজব ি্ামিা, ব্যলতিগে েথ্য, ছলব বা লভল্ও
আোিপ্োি কিা বা কািও ক্ষলে কিাি হুেলক সেওোি ঘ্িাও জলড়ে থাকমে োমি।

•

সবসেে আগ্াসপী এবং কষ্টোেক হে।

অন্ালিওি স্কুলগুললমে লপ্লসিোলমেি (অধ্যক্ষ) সাইবাি-উতেপীড়মিি ঘ্িাি প্লে েমিামযাগ লেমে হে, যলে সস্া
স্কুমলি েলিমবিমক প্ভালবে কমি। উোহিণ স্বরূে, সকািও ছামত্রি সম্বমন্ধ স্কুমলি অন্য ছাত্রমেি োঠামিা একল্ ইমেল
বােদোি ফলস্বরূে যলে সসই ছাত্রল্ উতেপীলড়ে ও ললজিে হে, োহমল সস স্কুমল আসমে অলিচ্কুক হমে োমি।
উতেপীড়মিি রূে যাই সহাক িা সকি, এ্া গ্হণমযাগ্য িে।
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োনুষমেি েমধ্য ক্ষেোি অসােঞ্জস্য থাকমল উতেপীড়মিি ঘ্িা
ঘম্। “অসােঞ্জস্য” এি অথদে হমে োমি সয একজি ছাত্র
অন্যজমিি সথমক বেমস বড়, লভন্ন জালেি অথবা োি বন্ধকুি
সংখ্যা অন্যজমিি সচমে অমিক সবলি।

সংঘাে ও উতেপীড়ি লক একই লজলিস?
সলামকিা কখিও কখিও সংঘামেি সামথ উতেপীড়িমক গুললমে সফমলি, লকন্তু এগুমলা আলাো।
যখি দ্'জি বা োি সবলি সংখ্যক োনুষ সকািও ব্যাোমি অসম্মে হি, েেোথদেক্য ঘম্ বা োমেি েৃলষ্টভলঙ্গ আলাো হে, েখি সংঘাে ঘম্।
ছাত্রমেি েমধ্য সংঘাে হওোি োমি সবসেে উতেপীড়ি িে। ছাত্রিা অল্প বেমসই এ্া বকুঝমে সিমখ সয অন্যমেি েৃলষ্টভলঙ্গ োমেি সথমক
আলাো হমে োমি, লকন্তু েৃলষ্টভলঙ্গ গমড় ওঠাি সােথদে্য লবকাি হমে সেে লামগ এবং এই প্লরিো বিিমবি প্ািমভেও চলমে থামক (সটেলেং
সটোিস্: এ লিমসাসদে অি ইউথ স্মভলেমেন্, োো 26)।
সংঘামেি সক্ষমত্র প্মে্যক ব্যলতি োি লিজস্ব েোেে প্কাি কিমে স্বচ্ন্দ সবাধ কমিি এবং সকািও ক্ষেোি অসােঞ্জস্য থামক িা। প্মে্যমক
োি লিজস্ব েে প্কামি সেথদে অনুভব কমিি। সলামকিা কপীভামব সংঘামেি সোকালবলা কমিি, সস্া এমক ইলেবাচক বা সিলেবাচক কমি েকুলমে
োমি।
যখি সকউ কষ্টোেক সকািও কথা বমল বা কাজ ক'সি আগ্াসপী আচিণ কমিি, েখি সংঘাে্া সিলেবাচক হমে যাে। সসই সক্ষমত্র সংঘােল্
হল একল্ আগ্াসপী লরিো-প্লেলরিো। সকবলোত্র েখিই সংঘাে উতেপীড়মিি রূে সিে, যখি এ্া বািবাি কিা হে এবং ক্ষেোি অসােঞ্জস্য
থামক। সেমেি সামথ সামথ আচিমণি এক্া ধিি প্কাি োে, সযখামি সসই সংঘামে আগ্াসপী আচিণকািপী ব্যলতি এ্া চাললমে সযমে োমিি
অথবা এ্ামক আিও খািাে কমি েকুলমে োমিি। সয ব্যলতিি সামথ আগ্াসপী সংঘামেি ঘ্িা ঘম্, লেলি লিমজি েে প্কাি কিমে রিেি
আিও কে সক্ষে হমচ্ি বমল েমি কিমে োমিি এবং আিও সবলি োত্রাে অসহাে অনুভব কিমে োমিি। এখামিই সিলেবাচক সংঘাে
উতেপীড়মি েলিণে হমে োমি।
একল্ স্কুল উতেপীড়ি ও সংঘামেি প্লে আলাোভামব প্লেলরিো সেমব। উোহিণ স্বরূে, সংঘামেি সক্ষমত্র একল্ স্কুমলি কেদেপীিা ছাত্রমেি
একসামথ আিাি সচষ্টা কিমে োমিি যামে োিা োমেি বতিব্যও জািামে োমি এবং একসামথ অবস্াি সোধাি কিমে সাহায্য হে।
উতেপীড়মিি সক্ষমত্র, একজি লপ্লসিোল ধামে ধামে িালস্ত সেওোি কথা লবমবচিা কিমবি, যাি েমধ্য লিলম্বি বা বলহষ্াি কিা অন্তভকুতি
দে থাকমে
োমি।

উৎেপীড়ি কে্া গুরুেি সেস্যা?
উতেপীড়ি কখিই গ্হণমযাগ্য িে। এ্ামক শুধকু “বড় হওোি অংি” লহসামব লবমবচিা কিা উলচে িে। গমবষণা এবং অলভজ্ো সথমক
ধািাবালহকভামব সেখা যাে সয উতেপীড়ি একল্ গুরুেি সেস্যা, এবং এমে যকুতি ছাত্র, োমেি েলিবাি ও বন্ধকু এবং োমেি চািোমিি
সোমজি উেমি এি েলিণলে সুেূিপ্সািপী হে।
সয সব বাচ্া উতেপীড়মিি লিকাি হে োিা অন্য বাচ্ামেি উৎেপীড়ি কমি, অথবা উভমেিই অমিক োিলসক, আচিণজলিে ও সম্পকদেঘল্ে
সেস্যাি ঝকুলঁ ক থামক এবং োমেি শুধকুোত্র স্কুমলই িে, সািা জপীবি ধমি সুস্ সম্পকদে গমড় সোলাি সক্ষমত্র েূণবদে েস্মেি সথমক সাহায্য প্মোজি
হে।
সয সব ছাত্রমক উতেপীড়ি কিা হে োিা প্ােই সাোলজক উমবেগ, একালকবে, োিলসকভামব গুল্মে থাকা, িািপীলিক অসুস্ো ও আত্মেযদোোি
অভামব সভামগ। োমেি েমি লকছকু ভপীলে উতেন্ন হমে োমি, আগ্াসপী আচিমণ যকুতি হমে োমি অথবা োিলসক অবসামে ্কুমব সযমে োমি।
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সসন্াি ফি অ্যাল্কিি অ্যান্ সেন্াল সহলথ (CAMH) এি
2011 সামলি একল্ অধ্যেি অনুযােপী, অন্ালিওি প্মে্যক
লেিজি ছামত্রি েমধ্য প্াে একজি (29 িোংি) স্কুমল
উতেপীড়মিি লিকাি হওোি কথা জালিমেমছ।

লকছকু ছাত্র স্কুমল অনুেলস্ে থামক, োমেি িম্বি কমে সযমে থামক, এেি লক োিা উতেপীড়মিি লিকাি হওোি কািমণ েকুমিােকুলি স্কুল সছমড় চমল
সযমেও োমি।
সয সব লিশু ও লকমিাি অন্যমেি কষ্ট সেওোি জন্য ক্ষেো ও আগ্াসি ব্যবহাি কিমে সিমখ, োিা সাধািণভামব লঠক ও ভকুমলি েমধ্য
োথদেমক্যি ব্যাোমি েমিাো কিা বন্ধ কমি লেমে োমি। অবমিমষ োিা লিযদোেিকািপী েূণবদে েস্ োনুমষ েলিণে হমে োমি। োই যে োড়াোলড়
সভেব, োমেি উতেপীড়ি কিা বন্ধ কিমে সাহায্য কিা জরুলি।

সছমল ও সেমেিা লক একইভামব উতেপীড়ি কমি?
সছমল ও সেমেিা উভেই উতেপীড়মি অংি লিমে োমি। সছমলমেি িািপীলিকভামব উতেপীড়ি কিাি সভোবিা সবলি থামক, আি সেমেিা সাধািণে
আিও অপ্ে্যক্ষ েদ্ধলে ব্যবহাি কমি, সযেি ক্ামসি বন্ধকুমেি সম্বমন্ধ েিচচদো কিা অথবা োমেি কাযদেকলাে বা েল সথমক সবি কমি লেমে
লবলচ্ন্ন কমি সেওো। েমব বেমসি সামথ সামথ, সছমল ও সেমে উভমেিই সেৌলখক ও সাোলজক উোমে উতেপীড়ি কিাি সভোবিা সবমড় যাে।

আলে লকভামব জািমে োিব সয আোি লিশু বা লকমিাি সন্তািমক উতেপীড়ি কিা হমচ্?
একল্ সছা্ লিশু “উতেপীড়ি” িব্দ্া িাও জািমে োমি, েমব সকউ যখি োি সমঙ্গ িপীচ আচিণ কমি, আঘাে কমি বা োমক দ্ঃখ সেে বা
ভে সেখাে, েখি সস সস্া বকুঝমে োমি। সস আেিামক এ্া িাও বলমে োমি, কািণ সস এই সভমব উলবেগ্ন হমে োমি সয সস আেিামক এ্া
“বলমল”, “ফাঁস কিমল”, বা “জািামল” অবস্া আিও খািাে হমে যামব।

ফাঁস কিা এবং বলাি েকুলিা
ফাঁস কিা

বলা

প্কাি কিা বলমে সবাঝাে কাউমক বলা, যামে সসই ব্যলতি
লবেমে েমড়।

বলা বলমে সবাঝাে, আেলি বা আেিাি েলিলচে কাউমক যখি আঘাে
কিা হমচ্ েখি, অথবা যখি আেিাি বা োমেি সুিলক্ষে থাকাি
অলধকাি সকমড় সিওো হে, েখি সাহায্য চাওো।

(অন্ালিও ল্চাসদে সফ্ামিিি (OTF) এবং লা সসন্াি অন্ালিমেি ল্ লপ্মভিিি স্স অ্যামগ্িসি (COPA), লরিমেল্ং সসফ স্কুলস্, জানুোলি 2012, েৃঃ 56)

আেিাি লকমিাি সন্তাি আেিামক লিলচিেভামব িাও বলমে োমি সয সকািও সেস্যা হমেমছ, এবং সস ঐ আচিমণি বণদেিা কিাি জন্য
"উতেপীড়ি" িমব্দি বেমল “হেিালিি” েে সকামিা িব্দ ব্যবহাি কিমে োমি। লকমিাি বেস্িা প্ােই সেস্যা্া লিমজি েে কমি সােলামে
েছন্দ কমি। োিা ভাবমে োমি সয আেলি দ্ঃখ োমবি, আেলি োমেি সথমক সসল সফামিি েে প্যকুলতিগুলল সকমড় সিমবি, অথবা োিা
সেমিন্মক ঘ্িাি সামথ জড়ামিামক লবব্রেকি বমল েমি কিমে োমি।
সস যলে এই ব্যাোমি কথা িা বমল, োহমলও আেলি আেিাি সন্তািমক উতেপীড়ি কিাি লকছকু লক্ষমণি উেমি িজি িাখমে োমিি। সয সব
লক্ষমণি উেমি িজি িাখমে হমব োি কমেকল্ এখামি সেওো হল:
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• সয সব বাচ্ামেি উতেপীড়ি কিা হমচ্ োিা স্কুমল িাও সযমে চাইমে োমি অথবা স্কুমলি লেিগুললমে কাঁেমে োমি বা অসুস্ সবাধ কিমে
োমি।
• োিা অন্য ছাত্রমেি সমঙ্গ লরিোকলামে বা সাোলজক অনুষ্ামি অংি লিমে িাও চাইমে োমি।
• োিা স্বাভালবক ভামব সযেি আচিণ কমি, োি সথমক আলাো আচিণ কিমে োমি।
• োিা হঠাৎ ্াকােেসা বা ব্যলতিগে লজলিস হালিমে সফলা শুরু কিমে োমি, অথবা সছঁড়া জাোকােড় েমি বা ভাঙ্গা লজলিসেত্র লিমে বালড়
লফিমে োমি এবং এেি সব ব্যাখ্যা লেমে োমি যাি সকািও োমি হে িা।
• সয সব লকমিাি বেসপীমেি উতেপীড়ি এবং/বা হেিাি কিা হে, োিা স্কুল সছমড় সেওোি কথা বলা শুরু কিমে োমি এবং অন্য ছাত্রিা যকুতি
আমছ এেি কাযদেকলাে এলড়মে চলা শুরু কিমে োমি।

আোি লিশুমক উতেপীড়ি কিা হমচ্। আোি কপী কিা উলচে?
• আেিাি বাচ্াি কথা শুনুি এবং োমক আশ্বস্ত করুি সয োি সুিলক্ষে থাকাি অলধকাি আমছ।
• স্পষ্টভামব প্কৃে েথ্য লেি। কপী ঘম্মছ এবং কখি ঘম্মছ, সস্া ললমখ লিি।
• আেিাি সন্তািমক এ্া বকুঝমে সাহায্য করুি সয “জািামিা”, “ফাঁস কিা” বা “বলা” এবং লিমো্দে কিাি েমধ্য োথদেক্য আমছ। লিমো্দে কিাি
জন্য সাহস লামগ। অন্য একজি ছাত্রমক লবেমে সফলাি জন্য লিমো্দে কিা হে িা, বিং সেস্ত ছাত্রমক সুিলক্ষে িাখাি জন্যই এ্া কিমে
হে।
• আেিাি লিশু/লকমিাি সন্তামিি লিক্ষক, অন্য একজি লিক্ষক যামক আেিাি লিশু/লকমিাি সন্তাি লবশ্বাস কমি অথবা স্কুমলি অধ্যক্ষ বা
সহ-অধ্যমক্ষি সামথ কথা বলাি জন্য এক্া অ্যােমেন্মেন্ লিি।
• এ্া যে কলঠিই সহাক িা সকি, িান্ত থাকমে সচষ্টা করুি, যামে আেলি আেিাি সন্তািমক সাহায্য কিমে োমিি এবং োি সমঙ্গ এক্া
েেমক্ষমেি েলিকল্পিা কিমে োমিি।
• েলিকল্পিা সেমি চলকুি। আেিাি সন্তামিি আচিমণি উেমি িজি িাখকুি। স্কুমলি কেদেপীমেি সমঙ্গ আেিাি সাক্ষামেি েমিও যলে উতেপীড়ি
বন্ধ িা হে, োহমল লফমি লগমে আবাি অধ্যমক্ষি সামথ কথা বলকুি। সসই সাক্ষামে সয সব েেমক্ষেগুললি ব্যাোলি সম্মলে হমেলছল, সসগুললি
অগ্গলেি সম্বমন্ধ সখাঁজখবি লিি।
• যলে স্কুমলি েমিি কাযদেকলাে বা সখলাধকুমলাি সেমে উতেপীড়মিি ঘ্িা ঘম্, োহমল ইিস্টাক্টি বা সকামচি সমঙ্গ কথা বলকুি।
• উতেপীড়মিি সেমে সকািও অেিাধেূলক আচিণ হমে থাকমল েকুললমিি সামথ সযাগামযাগ করুি, সযেি সযৌি আরিেণ বা অম্রেি ব্যবহাি,
অথবা আেিাি সন্তামিি লিিােত্াি হুেলক্া যলে স্কুমলি েলিবমেদে সম্প্রোমেি কাছ সথমক আমস।
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সহানুভূলে বলমে সবাঝাে অন্য একজি ব্যলতি সয আমবমগি েমধ্য লেমে
যামচ্ি সস্া উেললধি কিা এবং ভাগ কমি সিওোি সােথদে্য। এ্া
বকমিামিি সিমষি লেমক গমড় ওমঠ এবং সাধািণেঃ সাবালকমবেি প্ািমভে
ো সেওোি আমগ এ্া েকুমিােকুলি লবকলিে হে িা। বিিমব সহানুভূলেি
এক্া সেৌললক রূে লবকলিে হে, যখি লিশুিা অন্য োনুষমেি লবষণি
সেখমল লিমজিা লবষণি অনুভব কিমে শুরু কমি।
(সটেলেং সটোিস্: এ লিমসাসদে অি ইউথ স্মভলেমেন্, োো 25)।

আলে আোি সন্তািমক কপীভামব উতেপীড়মিি সোকালবলা কিমে সাহায্য কিমে োলি?
আেিাি লিশু বা লকমিাি সন্তািমক উতেপীড়মিি সেস্যাি সোকালবলা কিমে সাহায্য কিাি জন্য স্কুমলি সমঙ্গ কাজ কিাি োধ্যমে, আেলি েৃষ্টান্ত
স্ােমিি বোিা সিেৃবে লেমচ্ি এবং এক্া স্পষ্ট বােদো লেমচ্ি সয উতেপীড়ি কিা অন্যাে।
আেিাি সন্তামিি বেস যাই সহাক িা সকি, আেলি োমক উতেপীড়মিি লবষমে আেিাি সমঙ্গ কথা বলমে উতসাহ লেমে এবং লিমচি
েিােিদেগুলল লেমে সাহায্য কিমে োমিি:
• িান্ত থাকমব এবং েলিলস্লেি সথমক সহঁম্ েূমি সমি যামব।
• একজি প্াপ্তবেস্ োনুষমক বলমব, যামক েকুলে লবশ্বাস কমিা – সযেি একজি লিক্ষক, অধ্যক্ষ, স্কুমলি বামসি চালক বা লাঞ্চরুমেি
সুোিভাইজি – সয কপী ঘম্মছ, অথবা েলিচে সগােি সিমখ লিমো্দে কিমব।
• সোোি ভাইমবাি বা বন্ধকুমেি সমঙ্গ এই লবষমে কথা বলমব, যামে সোোি েমি িা হে সয েকুলে একা।
• লকড্স সহল্প সফামি 1-800-668-6868 িম্বমি সফাি কিমব অথবা www.kidshelpphone.ca সেখমব

এ্া লক সভেব, সয আোি সন্তাি অন্যমেি উতেপীড়ি কিমছ?
সয বাচ্ািা উতেপীড়ি কমি, োিা কখিও কখিও স্কুমলি সামথ সামথ বালড়মেও সস্া কমি থামক। আেিাি লিমজি বালড়ি েমধ্যই সেখকুি এবং
শুনুি। এেি লক্ষণ আমছ লক, সয আেিাি সন্তািমেি েমধ্য একজি অন্য ভাইমবািমক উতেপীড়ি কিমছ?
সয বাচ্ািা উতেপীড়ি কমি, োিা কখিও কখি বালড়মে আগ্াসপী এবং লবধ্ংসপী আচিণ কিমে োমি, এবং বালড়ি লিেেগুললি প্লে সম্মাি
সেখাে িা। আেলি যলে এই দ্লচিন্তা কমিি সয আেিাি সন্তাি হেে অন্যমেি উতেপীড়ি কিমছ, োহমল সস কপীভামব োি ভাইমবািমেি সমঙ্গ,
আেিাি সমঙ্গ এবং োি বন্ধকুিা আেিামেি বালড়মে এমল োমেি সমঙ্গ কপীভামব আচিণ কিমছ োি উেমি িজি িাখকুি। োমক যলে আগ্াসপী
বমল েমি হে, অন্যমেি সমঙ্গ োলিমে চলমে োিমছ িা বা সহানুভূলেিপীল িে বমল েমি হে - োহমল এগুমলা স্কুমল অন্যমেি উতেপীড়ি কিাি
লক্ষণ হমে োমি।
সয সব বাচ্ািা অন্য ছাত্রমেি িািপীলিকভামব উতেপীড়ি কমি, োিা কাললিম্, আঁচড় এবং সছঁড়া জাোকােড় লিমে বালড় আসমে োমি। হঠাৎ,
োমেি কামছ খিচ কিাি জন্য স্বাভালবক অবস্াি সচমে সবলি ্াকােেসা থাকমে োমি অথবা এেি সকািও িেকুি লজলিস থাকমে োমি যা
োমেি স্বাভালবকভামব সকিাি সােথদে্য সিই। োিা অন্য ছাত্রমেি সম্বমন্ধ “কমঠাি কথাবােদো” বলমে োমি।
উতেপীড়িেূলক আচিণ েপীঘদে সেেকাল ধমি লবকলিে হমে োমি অথবা লিশু বা লকমিামিি জপীবমিি সকামিা গুরুেি েলিবেদেি, ক্ষলে বা দ্ঃমখি
ফলস্বরূে ঘ্মে োমি। আেিাি সন্তািমেি েমধ্য কািও লক সম্প্রলে এই ধিমিি অলভজ্ো হমেমছ?
আেিাি বালড়মে সেস্যা ও সংঘােগুললমক কপীভামব সোকালবলা কিা হে, সসই ব্যাোমি ভাবকুি। আেিািা লক েলিবাি লহসামব সেস্যাগুললি
সম্বমন্ধ ইলেবাচকভামব আমলাচিা কমিি? উতেপীড়মি লিরুতসালহে কিাি এক্া গুরুবেেূণদে উোে হল একজি ভাল আেিদে োনুষ হমে ওঠা এবং
আেিাি সন্তািমক সেখামিা সয ক্ষেো বা আগ্াসি ব্যবহাি িা কমি কপীভামব সেস্যাি সোধাি কিমে হে।
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আেিাি সন্তািমক এ্া বলাও গুরুবেেূণদে সয উতেপীড়ি বলমে কপী সবাঝাে। আেিাি উলচে লবলভন্ন ধিমিি উতেপীড়মিি বণদেিা সেওো এবং
ব্যাখ্যা কিা সয এ্া কষ্টোেক এবং ক্ষলেকি। আেিাি সন্তািমক জািাি সয উতেপীড়ি কিা অন্যাে এবং সকািও অবস্ামেই এই আচিণ
গ্হণমযাগ্য িে।

স্কুলগুলল কপীভামব উতেপীড়ি এবং অন্যান্য ঘ্িাি সোকালবলা কমি?
সয ছাত্রিা অন্যমেি উতেপীড়ি কমি, সস্া সিিপীমি বা অিলাইমি সযখামিই সহাক িা সকি, োিা লবলভন্ন েলিণামেি সম্মকুখপীি হমে োমি।
উতেপীড়মিি সোকালবলা কিাি সেমে অধ্যক্ষিা রিেিঃ িালস্তি োত্রা বাড়ামিাি েদ্ধলে ব্যবহাি কমিি। অন্ালিওি রিেিঃ িালস্তি োত্রা বাড়ামিাি
িপীলে একজি অধ্যক্ষমক সসই আচিমণি সোকালবলা কিমে এবং ছাত্রমক োি েছমন্দি সথমক লিক্ষা লিমে সাহায্য কিমে, লবলভন্ন ধিমিি
লবকমল্পি েমধ্য সথমক এক্া সবমছ সিওোি সুমযাগ সেে। লকছকু উোহিমণি েমধ্য অন্তভকুতি
দে আমছ:
• কষ্টোেক বা অসম্মািজিক েন্তমব্যি জন্য দ্ঃখ প্কাি কিা
• ছাত্রল্ি সথমক প্ে্যািাগুললি একল্ েযদোমলাচিা
• সেমিমন্ি সমঙ্গ একল্ লেল্ং
• িাগ লিেন্ত্রমণি কাউমসিললং
• ছাত্রমক স্কুল সথমক লিললম্বে কিা।
আিও গুরুেি ঘ্িাি সক্ষমত্র, অধ্যক্ষ ছাত্রমক স্কুল সথমক বলহষ্াি কিাি সুোলিি কিমে োমিি, যলে উতেপীড়ি কিাি কািমণ ছাত্রল্মক আমগ
লিললম্বে কিা হমে থামক এবং সস অন্য কািও লিিােত্াি েমক্ষ অগ্হণমযাগ্য ঝকুলঁ ক সেি কিা অব্যাহে িামখ। এই লিেেগুলল প্াথলেক ও
োধ্যলেক উভে েযদোমেি ছাত্রমেি উেমিই প্মযাজ্য হে।
রিেিঃ িালস্তি োত্রা বাড়ামিা অযথাযথ আচিমণি আিও অবিলে হওো প্লেমিাধ কিমে সাহায্য কমি, এবং সেস্ত ছাত্রমেি উেমি এবং
লিিােত্া ও স্কুমলি সম্বমন্ধ োমেি ধািিাি উেমি সিলেবাচক প্ভাব েড়া প্লেমিাধ কিমেও সাহায্য কমি। এ্া ছাত্রমেি ইলেবাচক আচিমণ
উদেপীেিা সজাগাে এবং ছাত্রমক োি আচিমণি জন্য োলেবে লিমে এবং অন্যমেি সমঙ্গ সেলামেিা কিাি আিও ইলেবাচক উোেগুলল লিখমে
সাহায্য কমি।
উতেপীড়মি যকুতি আমছ এেি সেস্ত ছাত্রমেি স্কুলগুলল সাহায্য সেমব: সয সব ছাত্রমেি উতেপীড়ি কিা হমেমছ, সয ছাত্রিা উতেপীড়িেূলক আচিমণ
যকুতি আমছ, এবং যািা এই আচিণ প্ে্যক্ষ কমি।
সেস্ত স্কুল ও সবা্দেগুললি লিম্নলললখেগুলল থাকা বাধ্যোেূলক:
• উতেপীড়ি প্লেমিাধ কিা ও সোকালবলা কিাি জন্য িপীলে
• উতেপীড়ি প্লেমিাধ ও োমে হস্তমক্ষে কিাি েলিকল্পিা
• রিেিঃ িালস্ত বাড়ামিা এবং সামে্যি িপীলে এবং সবাইমক অন্তভকুতি
দে কমি এেি লিক্ষা।
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সেস্ত সবা্দে কেদেপীমেি উতেপীড়মিি েে গুরুেি ঘ্িাগুললি সম্বমন্ধ অধ্যমক্ষি কামছ লিমো্দে কিা বাধ্যোেূলক। অধ্যক্ষমেি সেস্ত লিমো্দে কিা
উতেপীড়মিি ঘ্িাি েেন্ত কিমে হে।
সয সব সবা্দে কেদেপী সিাসলি ছাত্রমেি সমঙ্গ কাজ কমিি, সযেি লিক্ষক, সোজ কেদেপী ও গাইম্সি কাউমসিলি, োমেি উতেপীড়ি সহ এেি সেস্ত
অনুেযকুতি বা অসম্মািজিক আচিমণি ব্যাোমি অবযেই প্লেলরিো লেমে হে সযগুলল স্কুমলি েলিমবমিি উেমি সিলেবাচক প্ভাব সফমল।
স্কুল সবা্দেগুললমক উতেপীড়মিি লিকাি হওো ছাত্রমেি জন্য, উতেপীড়মিি সাক্ষপী থাকা ছাত্রমেি জন্য এবং উতেপীড়মিি ঘ্িাে যকুতি থাকা
ছাত্রমেি জন্য অবযেই কেদেসচূ পী, হস্তমক্ষে বা অন্যান্য সহােো প্োি কিমে হে।
কেদেপীিা কপীভামব স্কুমল ঘ্িাগুললি সোকালবলা কমিি সসই সম্বমন্ধ আিও েমথ্যি জন্য
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/reportingResponding.html এ েন্ত্রণালমেি ওমেবসাইম্ “লিমো্দে কিা এবং
সাড়া সেওো” লবভাগল্ সেখকুি, অথবা আেলি যলে স্কুমলি োধ্যমে উেলধি েলিমষবাগুললি সম্বমন্ধ আিও জািমে চাি োহমল আেিাি স্কুমলি
অধ্যমক্ষি সমঙ্গ কথা বলকুি।
অধ্যক্ষমেি উতেপীড়মিি লিকাি হওো ছাত্রমেি সেমিমন্ি সমঙ্গ অবযেই সযাগামযাগ কিমে হে, এবং সয ছাত্রিা উতেপীড়মিি ঘ্িাে যকুতি লছল
োমেি সমঙ্গও সযাগামযাগ কমি োমেি বলমে হে:
• যা ঘম্মছ
• ছাত্রল্ি কপী ক্ষলে হমেলছল
• ছাত্রল্ি লিিােত্ামক সুিলক্ষে িাখাি জন্য কপী কপী েেমক্ষে সিওো হমেলছল, ঘ্িাি প্লেলরিোে সয িালস্তেূলক ব্যবস্াগুলল সিওো হমেমছ
সসগুলল সহ
• ঘ্িাি প্লেলরিোে ছাত্রল্ি জন্য কপী কপী সহােো প্োি কিা হমব।
এছাড়া:
• োমেি সন্তািমক সেওো সহােোগুললি সম্বমন্ধ এক্া আমলাচিাি জন্য, অধ্যক্ষমেি অবযেই সেমিন্মক আেন্ত্রণ জািামে হে।

যলে আোি সন্তািমক উতেপীড়ি কিা হে, োহমল আলে স্কুমলি কাছ সথমক কপী আিা
কিমে োলি?
স্কুমল অবযেই এেি প্লরিো থাকমে হমব যা আেিামক, ছাত্রমেি এবং অন্য োনুষমেি েলিচে সগােি সিমখ উতেপীড়মিি ঘ্িাগুললি সম্বমন্ধ
লিমো্দে কিাি সুমযাগ সেে।
আেলি যলে আেিাি সন্তামিি সম্বমন্ধ উলবেগ্ন হি অথবা শুধকুই আিও েথ্য সেমে চাি, োহমল লিমচি লজলিসগুলল সেখমে চাি:
• আেিাি স্কুল সবাম্দেি উতেপীড়ি প্লেমিাধ এবং হস্তমক্ষে লবষেক িপীলে।
• স্কুমলি আচিণলবলধ, যা উমলেখ কমি সয ছাত্র, লিক্ষক এবং স্কুল সম্প্রোমেি অন্য সেস্যমেি কপীভামব এমক অেমিি সমঙ্গ আচিণ কিা
উলচে।
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• স্কুল এবং সবাম্দেি উতেপীড়ি প্লেমিাধ এবং হস্তমক্ষে লবষেক েলিকল্পিা। স্কুমলি কেদেপীিা সেস্যাি সোধামিি জন্য কপী কিমে োমিি, এই
িলথমে োি বণদেিা সেওো হে।
• স্কুমলি েলিমবি সেপীক্ষা সথমক স্কুমলি ফলাফলগুলল। এই েলিচেলবহপীি সেপীক্ষাল্ স্কুলগুললমক লিিােত্া সম্বমন্ধ অনুভূলেগুললি েূল্যােি কিমে
এবং কপীভামব উতেপীড়ি প্লেমিাধ কিা যাে এবং লিিােে ও সবাইমক গ্হণ কমি এেি স্কুমলি প্সাি ঘ্ামিা যাে সসই সম্বমন্ধ লসদ্ধান্ত লিমে
সাহায্য কমি। সেপীক্ষাগুলল অবযেই কেেমক্ষ প্মে্যক দ্ই বছমি একবাি কিমে হে।
কেদেপীিা যলে জািমে োমিি সয আেিাি সন্তািমক উতেপীড়ি কিা হমচ্, োহমল আেলি আিা কিমে োমিি সয স্কুল আেিাি সমঙ্গ সযাগামযাগ
কিমব। আেলি সেখমে োমিি সয আেিাি সন্তামিি লিক্ষক অথবা আেিাি সন্তাি যাি উেমি ভিসা িামখ এেি অন্য একজি লিক্ষক লকছকু
সকৌিল সিাতি কিমে সেথদে হমে োমিি যা সেস্যাি সোধাি কিমে সাহায্য কিমব।
আিা কিা হে সয স্কুলগুলল ছাত্রমেি একান্তোমক সুিলক্ষে সিমখ, আেিাি উমবেমগি সম্পূণদে েেন্ত কিাি জন্য সব ধিমিি প্মচষ্টা কিমব।
স্কুলগুলল উতেপীড়মি যকুতি সেস্ত ছাত্রমেি সহােো সেমব, যািা উতেপীড়মিি ঘ্িাে অংি সিে, যামেি উতেপীড়ি কিা হে এবং যািা উতেপীড়মিি
সাক্ষপী থামক োিাও এি েমধ্য অন্তভকুতি
দে ।
আেলি যলে আেিাি সন্তািমক সেওো সহােোি লবষমে উলবেগ্ন হি, োহমল স্কুমলি এক্া প্লরিো থাকমব সয্া আেলি অনুসিণ কিমে োমিি।
আেলি যলে স্কুমলি প্লেলরিোি ব্যাোমি সন্তুষ্ট িা হি, োহমল আেলি আেিাি স্কুল সবাম্দেি সুোিভাইজলি অলফসামিি সমঙ্গ সযাগামযাগ কিমে
োমিি।
এছাড়া আেলি আেিাি স্কুমলি সসফ অ্যান্ অ্যামক্সল্টং স্কুলস্ ল্ে এ সযাগ সেওোি কথা লবমবচিা কিমে োমিি। একল্ লিিােে,
অন্তভকুলদে তিকি এবং সবাইমক গ্হণ কমি এেি স্কুমলি েলিমবি িক্ষা কিাি জন্য এই েলল্ োলেবেিপীল। এমে অধ্যক্ষ, কেেমক্ষ একজি
অলভভাবক, স্কুমলি কেদেপী, একজি ছাত্র এবং একজি কলেউলিল্ ো্দেিাি অন্তভকুতি
দে ।

অন্তেঃ আোি সন্তাি সো উতেপীড়মি জলড়ে িে...
উতেপীড়ি ঘ্মল প্মে্যমক োমে সভামগ এবং প্মে্যমকই সস্া প্লেমিাধ কিমে সাহায্য কিমে োমি। 85 িোংি ঘ্িাি সক্ষমত্র, সাক্ষপীমেি
সােমিই উতেপীড়মিি ঘ্িা ঘম্। এই সাক্ষপীিাও োমেি সেখা ঘ্িাি বোিা প্ভালবে হে। সাক্ষপীিা লিমজিাই এি লিকাি হওোি কথা সভমব
অথবা উতেপীড়মিি লিকাি হওো ব্যলতিি অবস্াি আিও অবিলে হওোি কথা সভমব ভে সেমে োমি এবং এি ফলস্বরূে ভপীে হমে েড়মে
োমি এবং োিা ঘ্িাি সামথ লিমজমক জড়ামে িা চাইমলও েলিচে সগােি সিমখ উতেপীড়মিি সম্বমন্ধ লিমো্দে কিমে োমি।
আেলি আেিাি সন্তািমক এ্া বকুঝমে সাহায্য কিমে োমিি সয উতেপীড়ি গ্হণমযাগ্য িে এবং সস সকামিা প্াপ্তবেস্ োনুমষি কামছ এই
ব্যাোমি লিমো্দে কমি অথবা েলিচে সগােি সিমখ লিমো্দে কমি এ্ামক বন্ধ কিমে সাহায্য কিমে োমি।
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সুস্ সম্পকদে প্লেোলি কিা উতেপীড়ি বন্ধ কিমে সাহায্য কিমে োমি
উতেপীড়ি প্লেমিাধ এবং হস্তমক্ষে কিা বলমে শুধকু উতেপীড়ি েূি কিাই সবাঝাে িা।
এি জন্য সুস্ সম্পমকদেি লবকামিি অগ্গলেমে সহােো কিাও প্মোজি। সুস্ সম্পকদেগুললমে োনুষমেি েমধ্য, েকুমখােকুলখ লকংবা অিলাইমি,
সম্মািজিক োিস্পলিক লরিো-প্লেলরিো যকুতি থামক। সেস্ত ছাত্রিা যামে োমেি জপীবমি প্মে্যমকি সমঙ্গ সুস্, লিিােে, সম্মািেূণ,দে এবং যত্নিপীল
সম্পকদে িক্ষা কিমে োমিি, সস্া সুলিলচিে কিমে সাহায্য কিাই হল এি লক্ষ্য।
সুস্ সম্পকদেগুলল কপীভামব কাযদেকি হে, লিক্ষক, সেমিন্ এবং অন্য প্াপ্তবেস্িা লিশুমেি সস্া সেখামিাি োধ্যমে োমেি জন্য আেিদে োনুষ
লহসামব কাজ কমিি এবং সহােো সেি। অন্য লিশুমেি সামথ লিশুমেি ইলেবাচক সম্পকদেগুলল লিভদেি কমি প্াপ্তবেস্মেি সামথ ইলেবাচক
সম্পমকদেি উেমি।
সয সব ছাত্র সুস্ সম্পকদে িাখমে সেথদে হে োমেি অন্যমেি উতেপীড়ি কিাি সভোবিা কে হমব, উতেপীড়মিি লিকাি হওো ছাত্রমেি সহােো
সেওোি সভোবিা সবলি থাকমব এবং োিা লিক্ষাগে লক্ষ্যগুলল আিও ভালভামব অজদেি কিমে সেথদে হমব। উতেপীড়ি প্লেমিাধ কিা এবং স্কুমল
একল্ লিিােে এবং সবাইমক গ্হণ কমি এেি েলিমবি সৃলষ্ট কিাি একল্ প্ধাি উোে হল সুস্ সম্পমকদেি প্সাি ঘ্ামিা।
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আেিা কপীভামব অন্ালিওি স্কুলগুললমক লিিােে ও সবাইমক গ্হণ কমি এেি ক'সি েকুলমে
সাহায্য কিলছ
ছাত্রমেি যলে স্কুমল সফল হমে হে, োহমল স্কুমল একল্ ইলেবাচক েলিমবি থাকা এবং একল্ লিিােে ও লিক্ষােূলক েলিমবি থাকা
অেলিহাযদে।
এই লবষেগুললি সম্বমন্ধ আিও জানুি:
• লিিােে স্কুল সকৌিল। এই সেলবিে সকৌিমল প্মে্যক স্কুমল একল্ লিিােে এবং সবাইমক গ্হণ কমি এেি স্কুমলি েল, স্কুমলি সম্পে,
লিক্ষক ও অধ্যক্ষমেি জন্য প্লিক্ষণ এবং লক্স্ সহল্প সফামিি সমঙ্গ একল্ অংিপীোলি অন্তভকুতি
দে আমছ।
www.ontario.ca/acceptingschools
• সেমিন্মেি জন্য স্কুমলি েলিমবি লবষেক সেপীক্ষা। এই সেপীক্ষা 22ল্ ভাষাে উেলধি আমছ।
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/climate.html
• িৃঙ্খলাি প্লে অন্ালিওি েেমক্ষে। "রিেিঃ িালস্ত বাড়ামিা"এ েকুমিা স্কুল যকুতি থামক এবং এ্া স্কুমলি ইলেবাচক েলিমবমিি প্সাি ঘ্াে।
এ্া অধ্যক্ষমক ছাত্রমেি অযথাযথ আচিমণি সোকালবলা কিাি জন্য যথাযথ েলিণাে সবমছ লিমে সেথদে কমি। এ্া ইলেবাচক আচিমণি
প্সাি ঘ্ামিাি জন্য ছাত্রমেি বহুলবধ সহােোও প্োি কমি। িপীলেল্ লবিমে ব্যাখ্যা কিা হমেমছ
www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/145.pdf এ
• আচিণলবলধ। অন্ালিওি আচিণলবলধি এই লিমেদেলিকাে স্কুল সম্প্রোমেি প্মে্যক োনুমষি োলেবে ও ভূলেকাগুললি সংলক্ষপ্ত বণদেিা সেওো
হমেমছ, যাি েমধ্য ছাত্র, সেমিন্, স্কুমলি কেদেপী এবং কলেউলিল্ি অংিপীোিিাও অন্তভকুতি
দে ।
• www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/code.html
• উতেপীড়ি প্লেমিাধ এবং হস্তমক্ষে লবষেক অন্ালিওি িপীলে। স্কুল সবা্দেগুললি বোিা উতেপীড়ি প্লেমিাধ এবং হস্তমক্ষে লবষেক িপীলে প্স্তুে
কিা এবং প্মোগ কিাি প্ে্যািাগুলল এই িপীলেমে সংমক্ষমে বণদেিা কিা হমেমছ।
www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf
• সাে্য ও অন্তভকুলদে তিকি লিক্ষা সকৌিল। েন্ত্রণালে, স্কুল সবা্দে ও স্কুলগুলল কপীভামব অন্ালিওি স্কুলগুললমে সাে্য ও অন্তভকুলদে তিকি লিক্ষামক সেথদেি
কিমছ, এল্ োি সংলক্ষপ্ত বণদেিা সেে। www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html
• সবাইমক গ্হণ কমি এেি স্কুলগুললি জন্য লপ্লেোি'স অ্যাওো্দে। স্কুমল একল্ লিিােে ও সবাইমক গ্হণ কমি এেি েলিমবি বেলি কিাি
সক্ষমত্র অসাধািণ ও অলভিব কাজ কমিমছ এেি 10ল্ লিিােে ও অ্যামক্সল্টং (সবাইমক গ্হণ কমি এেি) স্কুমলি েলমক এই েকুিস্ািল্
স্বপীকলৃ ে সেে। www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/award.html
• লকড্স সহল্প সফাি। এই সগােিপীে কাউমসিললং েলিমষবাল্ 24/7 উেলধি আমছ। www.kidshelpphone.ca সেখকুি অথবা
1-800-668-6868 এ সফাি করুি.
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অলেলিতি েথ্য:
• সেমিন্মেি জন্য PREVNet (সপ্ামোল্ং লিমলিিলিেস্ অ্যান্ এলললেমিল্ং ভামোমলসি সি্ওোকদে) বোিা লবকলিে উতেপীড়ি লবষেক উতস
www.prevnet.ca/BullyingResources/ResourcesForParents/tabid/390/Default.aspx
• সেমিন্মেি ্কুল লক্ লকমিাি সংস্িণ: সেমিন্িা োমেি লকমিাি সন্তািমেি সফল হমে সাহায্য কিাি জন্য কপী কিমে োমিি। ো-বাবামেি
স্কুমল লকমিাি সন্তািমেি সহােো লেমে এবং উতসালহে কিমে সাহায্য কিাি জন্য, এই ্কুললক্ল্ হল েিােিদে, সুোলিি ও উতসগুললি
একল্ সংগ্হ। www.ontariodirectors.ca/Parent_Engagement/Parent_Engagement.html
• Safe@School এই ওমেবসাই্ল্ উতেপীড়ি প্লেমিাধ এবং সাে্য ও অন্তভকুলদে তিকি লিক্ষাি সম্বমন্ধ উতস প্োি কমি, যাি েমধ্য লিক্ষক ও
স্কুমলি কেদেপীমেি জন্য প্লিক্ষণেূলক উতসগুললও অন্তভকুতি
দে । www.safeatschool.ca

লিিােে এবং সবাইমক গ্হণ কমি এেি স্কুলগুললি সম্বমন্ধ আিও জানুি
www.ontario.ca/acceptingschools এ
অমিক ভাষাে এই েকুলস্তকাল্ এবং সেমিন্মেি জন্য আিও েথ্য োি
www.ontario.ca/EDUparents এ
সালভদেসঅন্ালিওি োধ্যমে ইংমিজপী ও ফিালস ভাষাে এই েকুলস্তকাি ছাোমিা কলে অ্দোি করুি
www.ontario.ca/publications এ
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• সটেলেং সটোিস্: এ লিমসাসদে অি ইউথ স্মভলেমেন্। লিশু ও যকুবকযকুবেপীমেি েলিমষবা েন্ত্রণালমেি বোিা লবকলিে, এল্ 12 সথমক 25 বছি
বেসপী ব্যলতিমেি লবকািগে েযদোেগুললি সম্বমন্ধ সংলক্ষপ্ত বণদেিা সেে এবং এবং আেিা সযভামব োমেি প্মোজিগুলল সিাতি কিমে ও োি
প্লে সাড়া লেমে োলি সসগুললমক সংমক্ষমে বণদেিা কমি। উেলধি আমছ www.ontario.ca/steppingstones এ

