সেকশন 7: ডিডিক্ট ডিতামাতা েংডিষ্টতার নীডত (ডিডিআইডি)

(েকল টাইটটল ওয়ান স্কু লেমূটের জনয আবশযক)
ডনটদে শনা: সকল টাইটটল ওয়ান ডিডিক্টটক একটি ডিডিক্ট টাইটটল ওয়ান িযাটরন্ট ইনভলভটমন্ট িডলডে (DPIP)
করটে হয় যা টাইটটল ওয়ান ডিোমাো সংডিষ্টোর শেত িূরণ কটর। ডিডিআইডি বণতনা করটব আিনার ডিডিক্ট
কীভাটব কাযতকর ডিোমাোর সংডিষ্টো কাযতক্রম এবং ডশক্ষার্থী অ্যাকাটিডমক সাফলয ও ডিডিটক্টর কাযতসম্পাদনা
উন্নডের ককৌশল িডরকল্পনা ও বাস্তবায়ন করটব।

দ্রষ্টবয:






কমতিডরকল্নিায় ডিোমাো সম্পডকত ে বডণতে কযটকাটনা কাযতক্রম/টকৌশল ডিডিক্ট ডিোমাো সংডিষ্টো নীডেটে
অ্ন্তভভত ক্ত করটে হটব।
ডিডিক্ট ডলিারডশি টিম ডসগটনচার কিইটে ডনবতাচকমণ্ডলী প্রডেডনডির স্বাক্ষর ডনটদত শ কটর কয ডিডিক্ট
িযাটরন্ট ইনভলভটমন্ট িডলডস িযতাটলাচনা, প্রণয়ন ও অ্ডভটযােটনর সমটয় আটলাচনা করা হটয়টে।
কসকশন 2-টে সভিাডরনটটনটিটন্টর স্বাক্ষর: ডিডিক্ট ডলিারডশি টিটমর DLT) স্বাক্ষটরর িৃষ্ঠা ডিএলটি-র
ডিডিআইডি গ্রহণটক প্রেযডয়ে কটর।
ডিডিক্ট ডিোমাো সংডিষ্টোর নীডে কাযতকর রটয়টে এবং গ্রহটণর োডরখ কর্থটক দভই অ্যাকাটিডমক বেটরর
েনয গৃহীে হয় এবং প্রডে অ্যাকাটিডমক বেটর এককার কটর িভনমূতলযায়ন করা হয়।
ডিডিক্ট 26 ডিতামাতা েংডিষ্টতার নীডত (DPIP)
কমভযডনটি স্কভ ল ডিডিক্ট 26
ডিোমাো সংডিষ্টোর নীডে 2017-2019

ডিডিক্ট 26-এর ডিোমাো সংডিষ্টোর নীডে ডিোমাোটক সজ্ঞাে, সংডিষ্ট, এবং োটদর সন্তাটনর িাবডলক স্কভ ল
অ্ডভজ্ঞোর সাটর্থ সম্পৃক্ত সকল ডবষটয় অ্বগে করটখ এবং স্কভ ল ও ডিডিক্ট স্তর – উভয় কক্ষটে ডিোমাোটদরটক
গুরুত্বিূণত িডরকল্পনা এবং ডসদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রডক্রয়ায় সডক্রয়ভাটব সংডিষ্ট কটর আমাটদর স্কভ ল এবং আমাটদর কমভযডনটির
সম্পকত টক শডক্তশালী কটর। নর্থতইস্ট কুইটের অ্ননয ববডচেযটক স্বীকৃ ডে প্রদান কটর, আমাটদর নীডে সকল ডিোমাোর
সহায়োয় ডিোইন করা হটয়টে। ডিোমাোটদর স্কভ ল ডলিারডশি টিম, িযাটরন্ট অ্যাটসাডসটয়শন, কপ্রডসটিন্টস কাউডেল
এবং ডিডিক্ট ডলিারডশি টিটমর সদসয ডহটশটব অ্ংশগ্রহটণর েনয উৎসাডহে করা হয়।
ডিডিক্ট 26-এর PIP ডনউ ইয়কত ডসটি ডিিাটতটমন্ট অ্ভ এিভ টকশটনর কেমওয়াকত ফর কগ্রট স্কভ লস্ অ্যান্ড কমভযডনটি
টাইটের িঞ্চম উিাদাটনর সাটর্থ সমডিে। এই নীডেটি আমাটদর িডরবারবটগতর চাডহদার সযত্ন মূলযায়ন এবং িূটবতর
ডিডিক্ট ডিোমাো সংডিষ্টো কমতসূডচর কাযতকাডরো মূলযায়টনর ডনডরটখ িডরকডল্পে হটয়টে। ডিডিক্ট 26 PIP বেডর
হটয়টে কপ্রডসটিন্টস্ কাউডেল এবং ডিডিক্ট ডলিারডশি টিটমর ডিোমাো সদসযটদর সহটযাডগোয়, োটদর সকটলর সাটর্থ
িরামশতক্রটম এবং োটদর ডনে ডনে এলাকার অ্ডিবাসীটদর মোমটের সমীক্ষা গ্রহটণর ির।
ডশক্ষা সম্পডকত ে গটবষণায় িারাবাডহকভাটব কদখা কগটে কয ডিোমাো সংডিষ্টো ও ডশক্ষার্থী সাফটলযর মটিয ইডেবাচক
িারস্পডরক সম্পকত আটে। অ্েএব, ডিডিক্ট 26 PIP-এর মূল লক্ষযসমূটহর মটিয আটে:






ডিোমাোটক কাযতকরী ডিোমাো দক্ষো অ্েতটন সহায়োদাটন কহাম-স্কভ টলর িাটতনারডশি গটে কোলা।
কাযতকরীভাটব িডরকল্পনায় এবং ডসদ্ধান্ত গ্রহটণ সংডিষ্ট হবার েনয ডিোমাোটক ের্থয, কেডনং, এবং সভটযাগ
প্রদান।
সামাডেক এবং মানডসক কলযাটণ এবং িডরবাটরর সামডগ্রক মানডসক স্বাটযয সহায়ো প্রদান।
ডিোমাো সটচেনো বৃডদ্ধ এবং ডশক্ষা সমৃডদ্ধ ও ডশক্ষার্থী সাফটলযর উন্নডে সম্পটকত োটদর ভূ ডমকা কবাঝা।
িূণতভাটব স্কভ ল কমভযডনটির প্রডে ইডেবাচক িাডরবাডরক দৃডষ্টভডি গটে কোলা।

T&I-27271 (Bengali)

ডিডিক্ট 26 ফযাডমডল ডলিারডশি ককাঅ্ডিতটনটর এবং ফযাডমডল সাটিাটত ককাঅ্ডিতটনটর ডবডভন্ন িাডরবাডরক সংডিষ্টোর
িডরকল্পনা ও সভটযাগ সৃডষ্ট করটব, ডিিাটতটমন্ট অ্ভ এিভ টকশন কর্থটক সকল ডিোমাো-সংডিষ্ট গ্রুটির (িযাটরন্ট
ককাঅ্ডিতটনটরস্, কমভযডনটি এিভ টকশনাল কাউডেল, কপ্রডসটিন্টস্ কাউডেল, ডিডিক্ট ডলিারডশি টিম)কাটে প্রাসডিক ের্থয
প্রচার করটব এবং প্রটযােনটবাটি োটদর সহায়ো কদটব, সময়মটো কাযতকরভাটব 311 িডরটষবার অ্নভটরাটির েবাব
কদটব, এবং ডিোমাো এবং সভিাডরনটটনটিটন্টর মাটঝ ডলিঁয়াটো ডহটশটব কাে করটব।
স্কভ টল দাডয়ত্বপ্রাপ্ত িযাটরন্ট ককাঅ্ডিতটনটরগণ স্কভ ল ও কমভযডনটির মাটঝ সংটযাগ ডহটশটব কাে করটবন। িযাটরন্ট
ককাঅ্ডিতটনটররা প্রটেযক স্কভ ল সাইটট ডিোমাোটদর ডনরূডিে চাডহদার ডভডিটে ডিোমাো কমতশালার আটয়ােন করটবন।
এসব কমতশালার ডবষটয়র মটিয র্থাকটে িাটর সন্তান লালনিালটনর দক্ষো, সামাডেক এবং মানডসক কলযাণ, ইএনএল
সহায়ো, বয়স্ক ডশক্ষা, CCLS, নয়া িাঠক্রম সামগ্রী এবং বাডেটে কেটলটমটয়টদর সহায়ো করায় ডিোমাোটদর
সামর্থতয বৃডদ্ধর েনয িাঠক্রম ডভডিক কমতশালা। িযাটরন্ট ককাঅ্ডিতটনটররা ডিডিক্ট ডিোমাোর সংডিষ্টো কমতসূডচগুটলার
কাযতকাডরো মূলযায়টন সহায়ো করটবন।
আমাটদর ডিোমাো সংডিষ্টোর উিাদানগুডলর িডরসর এবং গভীরো ডিডিক্ট 26 িডরবারসমূটহর িডরবেত নশীল এবং
ডবডচে চাডহদা িূরণ কটর। আমাটদর 2017-2019 DPIP লক্ষয অ্েতটন, ডিডিক্ট 26 যা করটব:




ডিডিটক্টর অ্র্থতাডয়ে কমতসূডচসমূহ ও ডিোমাো সংডিষ্টোর নীডে িডরকল্পনা, িযতাটলাচনা ও উন্নে করার
কাটে ডিোমাোটদর সডক্রয়ভাটব সংডিষ্টকরণ।
ডিডিক্ট ডলিারডশি ডমটিংটয় কস্টট ও কফিাটরল অ্র্থতায়টন িডরচাডলে কমতসূডচগুটলা ডনটয় ডিোমাোটদর উটেগ
ডনরসন।
সভিাডরনটটনটিটন্টর সাহট superintendent@district26.org-কে ইটলক্ট্রডনক কযাগাটযাগ বৃডদ্ধ এবং স্কভ ল
সম্পডকত ে ডিোমাোর ডলডখে ডচঠি ডনটচর ঠিকানায় কপ্ররণ:
কমভযডনটি স্কভ ল ডিডিক্ট 26
Ms. Danielle Giunta
Community Superintendent
61-15 Oceania St.
Bayside, NY 11364











ডিডিক্ট ডলিারডশি টিম, কপ্রডসটিন্টস্ কাউডেল, িযাটরন্ট টিচার অ্যাটসাডসটয়শন এবং কমভযডনটি ডিডিক্ট
এিভ টকশনটক প্রটয়ােনটবাটি সাহাযয ও সহায়ো প্রদান।
স্কভ ল/ডিডিক্ট ইমপ্রুভটমন্ট ডলিঁয়াটো, ডসডনয়র গ্রান্টস্ অ্ডফসার, এবং/অ্র্থবা ডফল্ড সাটিাটত কসন্টাটরর কাটে
প্রটয়ােন অ্নভযায়ী সহায়ো এবং কটকডনকযাল অ্যাডসসটযাটের অ্নভরাি োনাটনা।
সকল িযাটরন্ট অ্যাটসাডসটয়শনটক NYC DOE এডিটলে অ্যান্ড ইকুযইটি ইডনডশটয়টিভস্, কটলে এবং কযাডরয়ার
করডিটনস, এবং টিডচং অ্যান্ড লাডনতং ককৌশল ডবষটয় ডিোমাোটদর েনয কমতশালার আটয়ােন করটব।
স্কভ লবেটরর শুরুটে একটি ডিডিক্ট ের্থয ডবডনময় ও িডরডচডেমূলক ববঠক আটয়ােন করটব।
ডিোমাোটদর ইটমইল কযাগাটযাটগর োডলকা সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, এবং বৃডদ্ধ কটর, এবং ডিডিক্ট 26
(district 26.org), টভ ইটার এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট(@D26Team)-এর মািযটম ডেডেটাল কযাগাটযাগ
রক্ষা এবং সংটযাগ বডদ্ধ অ্বযাহে রাখা।
চযাটেলটরর প্রডবিান A-655 and A-660-কে উডিডখে সকল ডবষয় এবং শটেত যাটে স্বচ্ছো ডনডিে হয়
কসসম্পটকত স্কভ ল ডলিার/ডপ্রডেিযালটদরটক সহায়ো প্রদান।
ডশক্ষার্থীটদর সাফটলযর স্তটর কিৌিঁেভটে িাঠযক্রম ককডিক কমতশালা প্রদাটন স্কভ ল-ডভডিক প্রটচষ্টাটক সহায়ো প্রদান,
িযাটরন্ট-টিচার আটলাচনাটক উৎসাডহে করা, এবং কহাম-স্কভ ল প্রসাডরে কমতকাটণ্ড ডশক্ষাদান।
োেটলশন অ্যান্ড ইন্টারটপ্রটটশন িডলডস বাস্তাবয়টন স্কভ লগুটলার েনয ডিডিটক্টর ডনটদত শাবডল ও কাডরগডর
সহায়ো এবং ো অ্বযাহে রাখা। অ্নভবাদ করটে হটব এমন কবডশরভাগ গুরুত্বিূণত েটর্থযর অ্নভবাদ NYC
ডিিাটতটমন্ট অ্ভ এিভ টকশন কোগাটব। অ্নযানয গুরুত্বিূণত ডিডিক্ট এবং স্কভ ল ডচঠিিটের অ্নভবাদ ডিডিক্ট

T&I-27271 (Bengali)



অ্র্থবা স্কভ লটক করটে হটব। োেটলশন অ্যান্ড ইন্টারটপ্রটটশন িডলডস সম্পডকত ে সভডনডদত ষ্ট প্রশ্ন োেটলশন অ্যান্ড
ইন্টারটপ্রটটশন ইউডনটটর ডিটরক্টটরর কাটে 718-752-7373 নম্বটর বাtranslations@schools.nyc.gov
ঠিকানায় করা কযটে িাটর।
যখনই সম্ভব ডিোমাোটদর অ্নভষ্ঠাটনর েনয অ্নভবাদ এবং কদাভাষ সভটযাগ প্রদান অ্বযাহে রাখা। যখন
প্রটয়ােন অ্র্থবা অ্নভটরািক্রটম ডিডিক্ট সামগ্রীর অ্নভবাদ, এবং ডিডিক্ট অ্নভষ্ঠানসমূটহর কদাভাষ িডরটষবা
মযান্ডাডরন, কযাটন্টাডনে, ককাডরয়ান, বাংলা, আরডব, এবং উদভত টে লভয।
স্কভ লটক কযসব সহায়ো প্রদান কটর স্কভ ল-িযতাটয় ডিোমাো সংডিষ্টো উৎসাডহেকরণ:







িযাটরন্ট টিচার অ্যাটসাডসটয়শন প্রডেষ্ঠা
স্কভ ল-ডিোমাো চভ ডক্ত প্রণয়ন
ডিোমাো সংডিষ্টোর নীডে বেডর
স্কভ ল ডলিারডশি টিটম ডিোমাোর প্রডেডনডিত্ব 50% সংরক্ষণ
ডিোমাোর কস্বচ্ছাকমত সটবতাচ্চ স্তটর কনয়ায় উৎসাহ প্রদান এবং সহেীকরণ



ডিোমাো সংডিষ্টোর কমতসূডচ ডিডিক্ট 26 ফযাডমডল ককাঅ্ডিতটনটরস্ িডরকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কটর এবং
ডিোমাোটদর অ্ডিকার এবং চাডহদা িূরণ ডনডিেকরটণ ডিডিটক্টর কমভযডনটি ডিডিক্ট এিভ টকশন কাউডেল, কপ্রডসটিন্টস্
কাউডেল, িযাটরন্ট অ্যাটসাডসটয়শনস্, এবং স্কভ ল ডলিারডশি টিটমর সাটর্থ সহটযাডগোমূলকভাটব কাে কটর। ডিডিক্ট 26
ফযাডমডল ককাঅ্ডিতটনটরস্ এবং SDIL এইসব িযাটরন্ট গ্রুটির সাটর্থ ডমডলে হয় ডনটচ উডিডখে ডবষটয়র মূলযায়ন,
িডরকল্পনা, িভনমভতলযায়ন, এবং উন্নডের উটেটশয: ডশক্ষাডনটদত শনার কমতসূডচ আমাটদর ডশক্ষার্থীটদর চাডহদা িূরণ করটে
এবং এইসব লটক্ষয কিৌিঁেভটে আমাটদর স্কভ লগুডলটক সহায়োদাটন ডিোমাোগণ একটি সডক্রয় ভূ ডমকা রাখটে সক্ষম হন
কসডবষয়টি ডনডিে করটে ডিডিক্ট ডিোমাো সংডিষ্টো নীডে এবং ডিডিক্ট কমডপ্রটহনডসভ এিভ টকশন প্ল্যাটনর সাটর্থ
কাে কটর।
কযাগাটযাগ
ডিোমাোটদর কাটে কযসব কযাগাটযাটগর ের্থয ডবেরণ করা হটব োর অ্ন্তভভত ক্ত ডকন্তু এটেই সীমাবদ্ধ নয় কসগুডলর
হটলা:
ডলডখে কযাগাটযাগ
















ডিডিক্ট ডলিারডশি টিম ডমটিংটয়র কনাটিস
কমভযডনটি ডিডিক্ট এিভ টকশন কাউডেল 22
ডবডভন্ন স্কভ ল এবং কমতসূডচর েনয ডনবতাচন িদ্ধডে
স্কভ ল ও কমতসূডচগুটলার আটবদটনর ফরম/গৃহীে হওয়ার ডচঠি
ডকন্ডারগাটটতন ও ডপ্র-টক করডেটিশন সম্পডকত ে ের্থয
ডগফটটি অ্যান্ড টযাটলটন্টি কটডস্টং ের্থয
ডমিল স্কভ টলর আটিতকুটলশন ের্থয
ডশক্ষার্থী আসনদাটনর কনাটিস
করডেটিশন ও ভডেত র ের্থয
নেভ ন ভডেত ELL-কদর েনয ডিোমাোটদর অ্িশটনর ডচঠি
বাইডলিভয়াল/ইএনএল সাডভত স অ্বযাহে/বন্ধ কটর কদওয়ার কনাটিস
ডবটশষ ডশক্ষার অ্ডিকার, ডমটিং, ডহয়াডরং িরীক্ষার অ্বডহেকরণ ডচঠি
িযাটরন্ট-টিচার কনফাটরটের োডরখ
ডরটিাটত কািত
কপ্রাটমাশন/একই ক্লাটস করটখ কদওয়ার ডচঠি
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অ্যাকাটিডম হস্তটক্ষি িডরটষবার ডচঠি
সামার স্কভ টলর ডচঠি
সামাটরর অ্যাকাটিডমক ও ডবটনাদনমূলক কমূতডচর ের্থয
সাসটিনশন ও কহয়াডরং, এবং ডসদ্ধান্ত গ্রহণ/খাডরটের ডচঠির
শৃঙ্খলা সম্পডকত ে ডচঠি
ডবকন কমতসূডচ ও ডবকন কমতসূডচটে করডেটিশটনর ের্থয
ডিডিক্ট ডিোমাো কমতশালার ের্থয
োেটলশন অ্যান্ড ইন্টারডপ্রটটশন ইউডনট কর্থটক অ্নভবাদ লভয

কমৌডখক কযাগাটযাগ










িযাটরন্ট-টিচার কনফাটরে
ডশক্ষায় অ্গ্রগডে বা শৃঙ্খলােডনে সমসযা ডনটয় স্কভ ল কমতকেত াটদর সাটর্থ ববঠক
কডমটি অ্ন কস্পশাল এিভ টকশটনর (CSE) টিম ববঠক কযগুডলটে ডিোমাোরা অ্ংশ কনন
ইমারটেডের কনাটিডফটকশন
িডরটষবার অ্নভটরাটির উির এবং োর ফটলা আি
কমভযডনটি ডিডিক্ট এিভ টকশন কাউডেল 22
ডিডিক্ট-ওয়াইি ডিোমাোর ডমটিং
ডিডিক্ট ডলিারডশি টিটমর ডমটিং
িযাটরন্ট অ্যাটসাডসটয়শন ডমটিং

দিক গ্রহণ
কমভযডনটি স্কভ ল ডিডিক্ট 26- এর েনয ডিোমাো সংডিষ্টোর নীডে ডিডিক্ট ডলিারডিশ টিম এবং কপ্রডসটিন্টস্
কাউডেটলর সহটযাডগো এবং অ্নভটমাদন ডনটয় বেডর করা হটয়টে যা ডিডিক্ট-ডভডিক ডমটিংটয়র কনাটিস, উিডযডের
ডশট, কাযতডববরণী, ডফিবযাক ফরম, এবং/অ্র্থবা ডিডিক্ট ডিোমাো সংডিষ্টোর নীডে োনাটনা ও আটলাচনা করা
হটয়ডেল এমন ডমটিংটয়র সমীক্ষা োরা প্রমাডণে হয়। এই প্রমাণ ডিডিক্ট অ্ডফটসর ফাইটল সংরডক্ষে র্থাকটব এবং
ডসটি, কস্টট অ্র্থবা কফিাটরল কমতকেত া অ্র্থবা োটদর প্রডেডনডিরা িযতাটলাচনা এবং/অ্র্থবা অ্ডিট করটে িারটবন।
এই নীডে কমভযডনটি স্কভ ল ডিডিক্ট 26-এর ডিডিক্ট ডলিারডশি টিম 1 ডিটসম্বর, 2017 োডরটখ গ্রহণ কটর এবং দভই
বৎসটরর েনয কাযতকর র্থাকটব। এই নীডের চূ োন্ত সংস্করণ ডিডসইডি-টে সংযভডক্ত ডহটশটব অ্ন্তভভত ক্ত হটব। এটি ডিডিক্ট
26-এর ডিোমাোটদর বযবহৃে প্রিান ভাষায় অ্নূডদে হটব এবং 30 েভন, 2018 োডরটখ অ্র্থবা োর আটগ সকল
স্কভ ল এবং কপ্রডসটিন্টস্ কাউডেটলর কাটে ডবেরণ করা হটব।
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