নিরাপে এবং সবাইদক গ্রহণ কদর এমি স্্লগুনল সৃনষ্ট করা: অ্যাদসেন্টং
স্্লস্ অ্যাক্ট (নবল 13) সম্বদন্ধ যপদরনিদের জন্য িথ্য
নবল 13 নক অ্্যষেদের ভূনমকার পনরবিভুি কদরদছ?
●

যসই কারদণই সরকার নবল 13, অ্যাদসেন্টং স্্লস্ অ্যাক্ট যপশ কদরনছল, ো এখি
আইি নহসাদব পাস হদেদছ।

নবল 13 কী?
নবল 13 অনুোেী স্্ল যবারভুগুনল আমাদের স্্দলর ছাত্রদের মদ্্য অনুপে্তি ও
অসম্ািজিক আচরণ প্রনিদরা্ করদি এবং িার প্রনি িজর নেদি বা্্য। এই
আচরণগুনলর মদ্্য অন্তভ্ভুতি হল উতপীড়ি, ববষম্য ও হেরানি। িি্ি আইি এিা
স্পষ্ট কদর যেে যে এই আচরণগুনল আমাদের স্্দল গ্রহণদোগ্য িে। এিা জানি,
নলঙ্গ, যে যকািও নলদঙ্গর মানুদষর প্রনি যেৌি আকষভুণ, প্রনিবন্ধকিা বা অন্য যে
যকািও নবষে নিনবভুদশদষ সমস্ত ছাত্রদের প্রনি সম্াি এবং যবাঝাপড়ার প্রসার ঘিাে।

নবল 13 কীভাদব স্্ল ও যবারভুগুনলদক উতপীড়ি সহ অেথােথ আচরণ
প্রনিদরা্ করদি এবং িার প্রনি িজর নেদি সাহাে্য কদর?
এিা স্্ল যবারভু ও স্্লগুনলর দ্ারা ইনিমদ্্য সম্পন্ন কাদজর নভনতিদি হে। নবল 13
অনুোেী যবারভুগুনল নিম্ননলনখি কাজগুনল করদি বা্্য:
●

●

●

●

ক্রমশঃ শানস্তর মাত্রা বাড়াদিা, উতপীড়ি প্রনিদরা্ ও হস্তদষেপ এবং সাম্য ও
অন্তভ্ভুনতিকর নশষো নবষেক িীনিগুনল থাকদি হদব।
যে ছাত্ররা অন্যদের উতপীড়ি কদর, িাদের আরও কদ�ার পনরণনির সম্বদন্ধ
নবদবচিা করদি হদব। এর মদ্্য নিলনম্বি করা এবং ছাত্রনিদক েনে ইনিমদ্্যই
উতপীড়দির জন্য বনহষ্ার করাহদে থাদক:
❍ এবং স্্দল ছাত্রনির উপনথিনি েনে অন্যদের নিরাপতিার পদষে একনি
অ-গ্রহণদোগ্য ঝ্ঁনক বিনর কদর, অথবা উতপীড়দির ঘিিানি েনে পষেপাি,
পূবভু্ারণা বা ঘৃণার দ্ারা অনুদপ্রনরি হদে থাদক,
❍ িাহদল িাদক বনহষ্ার করার কথা নবদবচিা করাও অন্তভ্ভুতি হদি পাদর।
এর্দকশি অ্যাক্ট অনুোেী নিলনম্বি ও বনহষ্ৃি ছাত্রদের জন্য ইনিমদ্্যই সহােিা
প্রদোজি হে:
❍ েনে ছাত্রদের বনহষ্ার করা হে অথবা েীঘভুকাদলর জন্য (পাঁচনি স্্ল নেবদসর
যবনশ) নিলনম্বি করা হে, িাহদল িারা নিলম্বি/বনহষ্ার কমভুসূচীর মা্্যদম
পড়াদশািা/পড়াদশািা ছাড়া অন্য নবষদে সহােিা পাদব। যে সব ছাত্রদক পাঁচ
নেি পেভুন্ত নিলনম্বি করা হদেদছ, িারা একনি যহামওোকভু প্যাদকজ পাদব।
উতপীড়ি প্রনিদরা্ করা এবং স্্দলর ইনিবাচক পনরদবদশর প্রসার ঘিাদিা
সম্বদন্ধ বানষভুক নভনতিদি নশষেকদের এবং স্্দলর অন্য কমভুীদের প্রনশষেণ ও িথ্য
প্রোি করদি হদব।
িাদের বহু-বানষভুক পনরকল্পিাে ইনিবাচক স্্দলর পনরদবশ এবং উৎপীড়ি
প্রনিদরা্দক যকন্দ্র কদর নকছ্ লষে্যদক অন্তভ্ভুতি করদি হদব এবং এই
পনরকল্পিাগুনলদক জিগদণর কাদছ উপলব্ধ করাদি হদব।

নবল 13 নক যবারভু ও স্্লগুনলদক যপদরনি, ছাত্র এবং অন্যান্য কমভুী ও
অংশীোরদের অংশ নিদি সাহাে্য কদর?
নবলনি যপদরনিদের সহােিার সম্বদন্ধ আরও জািদি সাহাে্য কদর স্্দলর পনরদবশ
গদড় যিালার জন্য যে প্রদচষ্টা করদছ, নবলনি যসই সম্বদন্ধ যপদরনিদের আরও জািদি
সাহাে্য কদর।
যবারভুগুনলদক ো করদি হে:
●

●

●

●

বাচ্ারা যে সহােিা পাদছে যসই নবষদে িাদের যপদরনিরা েনে যকািও উদদ্গ
থাদক, িাহদল এমি একনি প্রনক্রো নি্ভুারণ করদি হদব যেিা যপদরনিরা অনুসরণ
করদবি।
এমি একনি প্রনক্রো বিনর করদি হদব ো ছাত্র, যপদরনি এবং অন্যদের
উতপীড়দির ঘিিার সম্বদন্ধ নিরাপদে নরদপািভু করার সুদোগ যেে।
কমপদষে প্রদি্যক দুই বছদর একবার কমভুী, ছাত্র এবং যপদরনিদের নিদে স্্দলর
পনরদবশ সমীষো পনরচালিা করদি হদব।
ছাত্রদের নিরাপতিা এবং স্্দলর পনরদবদশর সম্বদন্ধ জািার জন্য, যপদরনিদের
আরও যবনশ সুদোগ নেদি হদব।

নবল 13 কীভাদব ছাত্রদের সহােিা যেে?
নবল 13 এর বা্্যবা্কিাগুনল:
●
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নবলনি অ্্যষেদের িি্ি, সুনিনেভুষ্ট োনেত্ব প্রোি কদর। িাদের এখি নিম্ননলনখি
কাজগুনল করদি হে:
❍ একজি যবারভু কমভুীর দ্ারা নরদপািভু করা উতপীড়ি সহ যে যকািও ঘিিার
িেন্ত করদি হে, োর ফলস্বরূপ ছাত্রনিদক নিলম্বি বা বনহষ্ার করা হদি
পাদর।
❍ যে ছাত্ররা অন্য একজি ছাদত্রর ষেনি কদরদছ িাদের যপদরনি/অনভভাবকদের
ঘিিানির সম্বদন্ধ জািাদি হে, েখি ছাত্রদের আচরদণর ফলস্বরূপ িাদের
নিলম্বি বা বনহষ্ার করা হদি পাদর। িাদের বাচ্াদের যে সহােিা প্রোি
করা হদব, যসই সম্বদন্ধ আদলাচিা করার জন্য যপদরনিদের আমন্ত্রণ জািাদি
হদব।
❍ যে ছাদত্রর ষেনি করা হদেনছল িাদক যে সহােিা যেওো হদব যসই সম্বদন্ধ
আদলাচিা করার জন্য িার যপদরনি/অনভভাবকদক আমন্ত্রণ জািাদি হদব।
অ্্যষেরা ইনিমদ্্যই এই যপদরনিদের জািাদি বা্্য আদছি।
❍ নশষেকদের সদঙ্গ, এবং যেখাদি েথােথ হদব যসখাদি যবাদরভুর অন্য কমভুীদের
সদঙ্গও বািভুালাপ করদি হে, োরা এমি একনি ঘিিার সম্বদন্ধ নরদপািভু
কদরনছদলি োর ফলস্বরূপ একজি ছাত্রদক নিলম্বি বা বনহষ্ার করা হদি
পাদর। অ্্যষেরা ঘিিানির সম্বদন্ধ িাদের িেদন্তর ফলাফলগুনলর ব্যাপাদর
িাদের জািাদি বা্্য থাকদবি।

যে ছাত্ররা অেথােথ আচরদণ অংশ নিদেদছ অথবা খারাপ আচরদণর দ্ারা
প্রভানবি হদেদছ, স্্লগুনলদক িাদের সহােিা নেদি হদব।
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আমরা জানি যে ছাত্রদের সাফল্য ও ভাল থাকার জন্য একনি নিরাপে, অন্তভ্ভুনতিকর
এবং সবাইদক গ্রহণ কদর এমি স্্ল আবশ্যক।

●

●

●

স্্লগুনলদক উতপীড়িকারী এবং উতপীড়দির নশকার উভেদকই এবং ঘিিার
সাষেী থাকা যলাকদেরও কমভুসূচী, হস্তদষেপ বা অন্যান্য সহােিা প্রোি করদি
হদব।
স্্লগুনলদক উতপীড়দির ঘিিার সম্বদন্ধ নিরাপদে নরদপািভু করার উপাে প্রোি
করদি হদব।
যবারভু ও স্্লগুনলদক িাদের স্্দল নিদচর নবষেগুনলর মি িািা নবষদে সমস্ত
ছাত্রদের মদ্্য সদচিিিা ও ্ারণা বৃনধি করার জন্য, ছাত্রদেরদক গ্রুপ গ�দির
অনুমনি নেদি হদব:
❍ জানিবাে-নবদরান্িা;
❍ প্রনিবন্ধী মানুষ;
❍ নলঙ্গগি ন্যােপরােণিা:
❍ যে যকািও নলদঙ্গর মানুদষর প্রনি যেৌি আকষভুণ এবং নলঙ্গগি পনরচে। এই
গ্রুপগুনলর মদ্্য যগ-য্রেইি অ্যালাদেন্স (GSAs) অন্তভ্ভুতি থাকদি পাদর।

যবারভুগুনল এবং অ্্যষেরা ছাত্রদেরদক এই গ্রুপগুনলর জন্য GSA িামনি অথবা
ছাত্রদের যবদছ যিওো অন্য যকািও িাম ব্যবহার করা যথদক আিকাদি পারদবি িা।
ছাত্ররা িাদের স্্দলর প্রদোজদির নভনতিদি অন্যান্য প্রকাদরর গ্রুপও গ�ি করদি
পাদর।
●

ছাত্রদের যিিৃত্বা্ীি গ্রুদপর িামনিদক অবশ্যই স্্দলর এমি একনি ইনিবাচক
পনরদবশ বিনরদি উতসাহ নেদি হদব, ো সমস্ত ছাত্রদের অন্তভ্ভুতি করদব এবং
গ্রহণ করদব।

নবল 13 একনি সমনবিি কমভু পনরকল্পিার অংশ
আইিনি আমাদের সাম্য এবং অন্তভ্ভুনতিকর নশষো এবং নিরাপে স্্ল যকৌশলগুনলর
নভনতিদি বিনর হদেদছ। আইিনি একনি বৃহতির কমভু পনরকল্পিার অংশ, োর মদ্্য
অন্তভ্ভুতি আদছ:
●

●

●

●

স্্লগুনলদি আরও যবনশ মািনসক স্বাথি্য কমভুী নিদোগ করা এবং গ্রামীণ ও েূরবিভুী
এলাকার বাচ্াদের জন্য একজি মদিানবে সহ প্রসানরি নভনরও কাউদন্সনলং
পনরদষবা চাল্ করা।
অনিানরও কানরকুলাম কাউনন্সদলর সুপানরদশর নভনতিদি সমগ্র পা�ক্রম ব্যাপী
সাম্য এবং অন্তভ্ভুনতিকর নশষোর আরও িীনিদক এবং উতপীড়ি প্রনিদরাদ্র
যকৌশলগুনলদক অন্তভ্ভুতি করার উপােগুনল খ্ঁদজ পাওো।
উতপীড়ি প্রনিদরা্ করার যষেদত্র সমস্ত অনিানরওবাসীর ভূনমকা আদছ - এই
নবষদের উপদর আদলাকপাি কদর একনি জিসদচিিিা প্রচার চালাদিা।
সামনগ্রক স্্ল পধিনির উপদর মদিানিদবশকারী উতস ও অনুশীলিগুনলর সম্বদন্ধ
পরামশভু যেওোর জন্য একনি অ্যাদসেন্টং স্্লস্ এসেপািভু প্যাদিল বিনর করা,
োর মদ্্য উতপীড়ি প্রনিদরা্ এবং হস্তদষেপ অন্তভ্ভুতি।

আরও প্রশ্ন আদছ?
যপদরনিরা অিলাইদি অনিানরওর নিম্ননলনখি নবষেগুনলর সম্বদন্ধ আরও জািদি
পাদরি:

যে সব সংথিাগুনল সরকারী স্্দল জােগা ভাড়া যিে, নবল 13 িাদের কীভাদব
প্রভানবি কদর?

●

সবাইদক গ্রহণ কদর এমি স্্দলর জন্য কমভু পনরকল্পিা
www.ontario.ca/acceptingschools

নবল 13 অনুোেী যস্পািভুস লীগ ও কনমউনিনি গ্রুদপর মি িৃিীে পষেগুনল সরকারী
স্্দলর জােগা ব্যবহার করার সমদে আচরদণর এমি মািেণ্ড অনুসরণ করদি বা্্য
থাদক, ো প্রাদেনশক আচরণনবন্র সাদথ সুসঙ্গি হে। নবন্নি সুনিনচিি করদি
সাহাে্য কদর, োদি স্্দলর সম্প্রোদের সকল সেদযের প্রনি সম্াি ও মেভুাোর সাদথ
আচরণ করা হে এবং এই নবন্নি বহু বছর ্দরই আদছ।

●

নিরাপে স্্ল যকৌশল এ
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/safekit.html

●

সাম্য এবং অন্তভ্ভুনতিকর নশষো যকৌশল এ
www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html এ

●

প্রাদেনশক আচরণনবন্
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/standards.html এ

“সামনগ্রক স্্ল পধিনি” কীভাদব স্্লগুনলদক যশখার পদষে আরও ভাল জােগা
কদর যিাদল?
ইনিবাচক ও অন্তভ্ভুনতিকর স্্দলর পনরদবশ গদড় যিালার জন্য একনি “সামনগ্রক স্্ল
পধিনি” থাকা প্রদোজি, ো সমগ্র স্্ল ও সমাজ ব্যাপী সুথি ও সম্ািপূণভু সম্পদকভুর
নভনতিদি হদি হদব।
নিরাপে, অন্তভ্ভুনতিকর এবং সবাইদক গ্রহণ কদর এমি স্্লগুনল ছাত্রদের ক্াসরুদম
এবং িার বাইদরও সবদচদে ভাল কাজ করদি সহােিা যেে। নিরাপে, অন্তভ্ভুনতিকর
এবং সবাইদক গ্রহণ কদর এমি স্্লগুনল গদড় যিালার যষেদত্র প্রদি্যদকর একিা
ভূনমকা আদছ, োর মদ্্য সরকার, স্্ল যবারভু, স্্দলর কমভুী, যপদরনি, ছাত্র এবং
সমাদজর সেযেরাও অন্তভ্ভুতি।
আমরা একসাদথ ইনিবাচক স্্দলর পনরদবশ বিনর করদি পানর ো সমস্ত ছাত্রদক
নশখদি, বড় হদি এবং সমৃধি হদি সাহাে্য কদর।

