সেকশন 7: ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডত
(েকল টাইটটল ওয়ান স্কুলেমূ টেি জনয আবশযক)
ডনটদেশনা: েকল টাইটটল I ডিডিক্টটক একডট ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডত ততডি কিটত েয় যা টাইটটল I ডিতামাতা
েংডিষ্টতাি শতে িূ িণ কটি। আিনাি ডিডিক্ট কীভাটব কাযেকি ডিতামাতাি েংডিষ্টতা কাযেক্রম এবং ডশক্ষার্েীি অ্যাকাটিডমক োফলয ও
ডিডিটক্টি কাযেেম্পাদনা উন্নডতি সকৌশল িডিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কিটব, সেটা ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডতটত র্াকটত েটব।
সনাট:





কমেিডিকল্নিায় ডিতামাতা েম্পডকেত বডণেত সযটকাটনা কাযেক্রম/টকৌশল ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডতটত
অ্ন্তভুেক্ত কিটত েটব।
ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটম ডেগটনচাি সিইটজ ডনবোচকমণ্ডলী প্রডতডনডিি স্বাক্ষি ডনটদেশ কটি সয ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং
িডিবাি েংডিষ্টতা নীডত িযোটলাচনা, প্রণয়ন ও অ্ডভটযাজটনি েমটয় আটলাচনা কিা েটয়টে।
সেকশন 2-টত েু িাডিনটটনটিটেি স্বাক্ষি: ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটটমি (DLT) স্বাক্ষটিি িৃষ্ঠা DLT-এি ডিডিক্ট ডিতামাতা
এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডত প্রবতেনটক প্রতযডয়ত কটি।
ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডত কাযেকি িটয়টে এবং গ্রেটণি তাডিখ সর্টক দু ই অ্যাকাটিডমক বেটিি জনয
গৃেীত েয় এবং প্রডত অ্যাকাটিডমক বেটি এককাি কটি িুনমূ েলযায়ন কিা েয়।

কডমউডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26
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ডশক্ষা েম্পডকেত গটবষণায় িািাবাডেকভাটব সদখা সগটে সয ডিতামাতা েংডিষ্টতা ও ডশক্ষার্েী োফটলযি মটিয ইডতবাচক িািস্পডিক
েম্পকে আটে। অ্তএব, ডিডিক্ট 26-এি নীডতি এি মূ ল লক্ষযেমূ টেি মটিয আটে:






ডিতামাতাটক ডিতামাতা দক্ষতা অ্জেটন কাযেকি েোয়তাদাটন বাডি ও স্কুটলি অ্ংশীদািত্ব গটি সতালা।
কাযেকিীভাটব িডিকল্পনায় এবং ডেদ্ধান্ত গ্রেটণ েংডিষ্ট েবাি জনয ডিতামাতাটক তর্য, সেডনং, এবং েু টযাগ প্রদান।
োমাডজক এবং মানডেক কলযাটণ এবং িডিবাটিি োমডগ্রক মানডেক স্বাটযয েোয়তা প্রদান।
ডিতামাতা েটচতনতা বৃ ডদ্ধ এবং ডশক্ষা েমৃডদ্ধ ও ডশক্ষার্েী োফটলযি উন্নডত েম্পটকে তাটদি ভূ ডমকা সবাঝা।
িূ ণেভাটব স্কুল কমুযডনডটি প্রডত ইডতবাচক িাডিবাডিক দৃ ডষ্টভডি গটি সতালা।

ডিডিক্ট 26 ফযাডমডল ডলিািডশি সকাঅ্ডিেটনটি এবং ফযাডমডল োটিাটে সকাঅ্ডিেটনটি ডবডভন্ন িাডিবাডিক েংডিষ্টতাি িডিকল্পনা ও
েু টযাগ েৃ ডষ্ট কিটব, ডিিাটেটমে অ্ভ এিুটকশন সর্টক েকল ডিতামাতা-েংডিষ্ট গ্রুটিি (িযাটিে সকাঅ্ডিেটনটিস্, কমুযডনডট
এিুটকশনাল কাউডিল, সপ্রডেটিেস্ কাউডিল, ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটম, িযাটিে অ্যািভাইজডি কাউডিল) কাটে প্রােডিক তর্য প্রচাি
কিটব এবং প্রটযাজনটবাটি তাটদি েোয়তা সদটব, েময়মটতা কাযেকিভাটব 311 িডিটষবাি অ্নু টিাটিি জবাব সদটব, এবং ডিতামাতা
এবং েু িাডিনটটনটিটেি মাটঝ ডলিঁয়াটজা ডেটশটব কাজ কিটব।
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িাটে I: োিািণ প্রতযাশা
কমুযডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 ডনম্নডলডখত আইনগত বািযবািকতা প্রডতষ্ঠা কিায় েম্মত:













স্কুল ডিডিক্ট ডিতামাতাটদি েংডিষ্ট কিাি জনয অ্িীনয সযেব স্কুটল টাইটটল I, িাটে A সপ্রাগ্রাম আটে, তাি েবগুটলাটত
এভডি স্টুটিে োকডেিস্ অ্যাক্ট (ESSA)-এি সেকশন 1116 অ্নু যায়ী সপ্রাগ্রাম, কমেকাণ্ড ও প্রডক্রয়াডট কাযেকি কিটব।
এেব কমেেূডচ, কাযেক্রম এবং িদ্ধডত অ্ংশগ্রেণকািী সেটলটমটয়টদি ডিতামাতা ও িডিবািগুটলাি েটি অ্র্েিূণে িিামটশেি
ডভডিটত িডিকল্পনা ও িডিচালনা কিটব।
সেকশন 1116-এি েটি েিডত সিটখ স্কুল ডিডিক্ট-এি স্কুলগুটলাটত স্কুল-িযোটয়ি আবশযক ডিতামাতা েংডিষ্টতাি
নীডতমালা সযন ESSA-ি সেকশন 1116(b)(1)-এি শতোবডল িূ িণ কটি, এবং প্রটতযকডটটত সযন এি একডট উিাদান
ডেটেটব ESSA-ি সেকশন 1116(d)-এি েটি েিডতিূ ণে একডট স্কুল-ডিতামাতা েমটঝাতা অ্ন্তভুেক্ত র্াটক, সেটা ডনডিত
কিাি লটক্ষয ডিডিক্ট তাি অ্িীনয স্কুলগুটলাি েটি কাজ কিটব।
স্কুল ডিডিক্ট এই ডিডিক্টবযািী ডিতামাতা ও িডিবাি েংডিষ্টতা নীডত ESSA-এি সেকশন 1112 of -এি আওতায় প্রণীত
ডিডিক্ট কডিটেনডেভ এিুটকশনাল প্ল্যাটন অ্ন্তভুেক্ত কিটব।
টাইটটল I িাটে এ ডিতামাতা েংডিষ্টতাি শতোবডল, যর্ােম্ভব, িালন কিাি েমটয় এই স্কুল ডিডিক্ট এবং এি স্কুলেমূ ে
ইংটিডজটত েীডমত দক্ষ ডিতামাতা, প্রডতবডিতাযু ক্ত ডিতামাতা, এবং অ্যায়ী সেটলটমটয়টদি ডিতামাতাি অ্ংশগ্রেটণি জনয
িূ ণে েু টযাগ সদটব, যাি মটিয র্াকটব একডট সবািগময ও অ্ডভন্ন কাঠাটমায় এবং ডিতামাতাটদি অ্নু টিািোটিটক্ষ ডবকল্প
কাঠাটমােমূ টে ও ডিতামাতাটদি সবািগময ভাষায় ESSA-ি সেকশন 1111-এি আওতায় তর্য ও স্কুল ডিটিাটে প্রদান।
যডদ ESSA-এি সেকশন 1112-এি আওতায় প্রণীত ডিডিক্ট কডিটেনডেভ এিুটকশনযাল প্ল্যান অ্ংশগ্রেণকািী ডশক্ষার্েীটদি
ডিতামাতাটদি কাটে েটন্তাষজনক মটন না েয়, তােটল িডিকল্পনা ডনটয় ডিতামাতা সকান মন্তবয কটি র্াকটল স্কুল ডিডিক্ট
তা ডনউ ইয়কে সস্টট ডিিাটেটমে অ্ভ এিুটকশটনি কাটে জমা সদটব।
স্কুল ডিডিক্ট স্কুটলি ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডতটত উডিডখত কাযেক্রটম েোয়তা সদওয়াি উটেটশয ডিতামাতা
েংডিষ্টতাি জনয (নূ যনতম আলাদা কটি িাখা) েংিডক্ষত টাইটটল I িাটে A তেডবটলি এক শতাংশ কীভাটব বযয় কিা েটব
সে ডবষটয় ডেদ্ধান্তগ্রেণ কিাি জনয টাইটটল I িাটে A সপ্রাগ্রাটমি ডশক্ষার্েীটদি ডিতামাতাটদি েম্পৃ ক্ততা ডনডিত কিাি লটক্ষয
স্কুল ডিডিক্টডট বািডত ডনটদেশনা সদটব।
স্কুল ডিডিক্ট ডিতামাতা েংডিষ্টতাি ডনম্নডলডখত ডবডিবদ্ধ েংজ্ঞা দ্বািা িডিচাডলত েটব, এবং প্রতযাশা কটি সয এি টাইটটল I
স্কুলগুটলা এই েংজ্ঞা অ্নু োটি কমেেূডচ, কাযেক্রম ও িদ্ধডতেমূ ে িডিচালনা কিটব:

ডিতামাতা েংডিষ্টতাি অ্র্ে ডশক্ষার্েীটদি অ্যাকাটিডমক ডশখন ও অ্নযানয স্কুল কাযেক্রটমি বযািাটি ডিতামাতা, অ্ডভভাবক, ডিতামাতাি
েম্পটকে আবদ্ধ বযডক্ত ও িালক ডিতামাতাটদি ডনয়ডমত, ডদ্বমুখী, এবং অ্র্েিূণে সযাগাটযাগ, যাি মটিয িটয়টে এডট ডনডিত কিা সয-1. েন্তানটক েোয়তা কিায় ডিতামাতা একডট গুরুত্বিূ ণে ভূ ডমকা িালন কটিন।
2. ডিতামাতাটদিটক উৎোডেত কিা েয় স্কুটল েন্তাটনি সলখািিায় েডক্রয়ভাটব েংডিষ্ট েটত;
3. েন্তানটদি সলখািিায় ডিতামাতাগণ েম্পূ ণে অ্ংশীদাি এবং তািা প্রটযাজয সক্ষটে তাটদি েন্তানটদি ডশক্ষাগত ডেদ্ধান্ত গ্রেণ
ও িিামশেক কডমডটগুটলাটত েোয়তা সদওয়াি কাটজ অ্ন্তভুেক্ত; এবং
4. অ্নযানয কমেকাণ্ড িডিচালনা, সযমন ESSA-এি সেকশন 1116-এ সযগুটলা বডণেত েটয়টে।
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িাটে II. ডিডিক্ট কীভাটব ডিডিক্টবযািী ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডতি ডবডভন্ন অ্ংশগুটলা বাস্তবায়ন কিটব, তাি ডববিণ
কমুযডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 ESSA সেকশন 1112 অ্নু যায়ী টাইটটল I তেডবল লাভকািী স্কুলগুটলাটক োোযয কিাি জনয ডিডিক্টবযািী
ডিতামাতা েংডিষ্টতাি িডিকল্পনা প্রণয়টন ডিতামাতাটদি েংযু ক্ত কিাি উটেটশয ডিডিটক্টি স্কুলগুটলাি েোয়তা ডনটয় ডনম্নডলডখত
িদটক্ষিেমূ ে গ্রেণ কিটব:
1. স্কুলগুটলা এেব বািযবাকতা েম্পটকে েটচতন এডট ডনডিত কিটত টাইটটল I স্কুলগুটলাি ডলয়াটজািঁ ডেটশটব দাডয়ত্বিালন ও
কাডিগডি েোয়তা, গাইটিি এবং েোয়তা েমন্বয় কিাি জনয, প্রটয়াজন সমাতাটবক, কমুযডনডট েু িাডিনটটনটিটেি ডনটদেটশ
এবং অ্ডফে অ্ভ সস্টট/টফিাটিল এিুটকশন িডলডে অ্যান্ড স্কুল ইমপ্রুভটমে সপ্রাগ্রামস্-এি েেটযাডগতায় একজন ডনটবডদত
ডিডিক্ট স্টাফটক ডনিোিণ কটি সদটব;
2. ডনডিত কিটব সয কডমশনাটিি প্রডবিান 100.11 এবং চলমান চযাটিলটিি প্রডবিান A-655-এি োটর্ োমঞ্জেযডবিান কটি
একডট ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটম গঠন কিা েটয়টে এবং এটত সনতৃত্বশীল ডিতামাতাটদি প্রডতডনডি বা ভািপ্রাপ্ত বযডক্তটক
অ্ন্তভুেক্ত কিা েটয়টে; এবং
3. একডট ডিডিক্ট টাইটটল I িযাটিে অ্যািভাইজডি কাউডিল গঠটনি েু টযাগেু ডবিা প্রদান কিটব যাটত ডনডিত কিা যায় সয
োই স্কুলেে েকল টাইটটল I স্কুল সর্টক ডিতামাতাটদি প্রডতডনডিত্ব সনওয়া েটয়টে এবং ডিডিক্ট িযাটিে ইনভলভটমে
িডলডেেে ডিডিক্ট কডিটেনডেভ এিুটকশনাল প্ল্যান (DCEP), ডিডিক্ট 100.11 প্ল্যান ততডিটত ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটটমি
েডক্রয় অ্ংশগ্রেণ কটিটে।
4. ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডতি কাযেকাডিতা ডনরূিণ এবং প্রটয়াজনটবাটি নীডত ও ডিতামাতা েংডিষ্টতাি
মাটনান্নয়ন কিাি জনয েংস্কািোিটনি উটেটশয নীডতডটি বাডষেক িযোটলাচনা ও মূ লযায়টনি েু টযাগ সদয়
কমুযডনডট স্কুল ডিডিক্ট ESSA-এি সেকশন 26 1114 (b)-এি আওতায় স্কুল িযোটলাচনা ও উন্নয়ন প্রডক্রয়ায় ডিতামাতাটদি েংডিষ্ট
কিটত ডনম্নডলডখত িদটক্ষিেমূ ে গ্রেণ কিটব:







স্কুটলি ততডি ESSA-এি শতোবডল েংক্রান্ত তর্য, দু বেল কমেেম্পাদনকািী স্কুল, ডশক্ষটকি সযাগযতা, এবং টাইটটল I কমেেূডচ
েংক্রান্ত অ্নযানয গুরুত্বিূ ূ্ণে তর্য ও স্কুল উন্নয়টনি উটদযাগগুটলাি খবি ডিতামাতা এবং িডিবািবটগেি প্রডতডনডিত্বকািী যানীয়
সনতৃত্ব-কাঠাটমাগুটলাি জনয যর্ােমটয় লাভ কিাি বযবযা কিা, সযমন: ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটম, কমুযডনডট ও ডেডটওয়াইি
এিুটকশন কাউডিল, বটিা ও ডিডিক্ট সপ্রডেটিেে কাউডিল, ও টাইটটল ১ ডিডিক্ট িযাটিে অ্যািভাইজডি কাউডিলেমূ ে
(প্রটযাজয েটল) ডনয়ডমত েূ ডচভুক্ত িাবডলক ডমডটং, এবং স্কুল ও ডিডিক্ট ওটয়বোইটটি মািযটম (প্রটযাজয েটল)।
স্কুল উন্নত কিাি লটক্ষয েস্তটক্ষটিি জনয স্কুলগুটলাটক কীভাটব এবং সকন শনাক্ত কিা েয় তাি প্রডক্রয়া ডিতামাতাটক
অ্বডেত কিা; এবং
এিিটনি স্কুটলি িিুয়া ডশক্ষার্েীটদি ডিতামাতাটদি যর্ােমটয় ডনটচি তর্য সদওয়া:
1. শনাক্তকিণ কী অ্র্ে বেন কটি, এবং স্কুলডট ডিডিক্ট এবং সস্টট ডশক্ষা েংযা িডিটষডবত অ্নযানয এটলটমোডি,
ইোিডমডিটয়ট অ্র্বা সেটকন্ডাডি স্কুটলি তুলনায় অ্যাকাটিডমক োফলয অ্জেটনি সক্ষটে সকমন কিটে তাি একডট
বযাখযা;
2. শনাক্তকিটণি কািণেমূ ে;
3. স্কুলটক স্কুল উন্নয়টনি জনয শনাক্ত কিা েয় সযেব অ্যাকাটিডমক েমেযাি কািটণ সেগুটলা দূ ি কিাি কাটজ
ডিতামাতা ও িডিবাটিি েদেযিা কীভাটব েংডিষ্ট েটত িাটিন তাি বযাখযা;
উন্নডত আবশযক স্কুল ডেটশটব ডচডিত েওয়াি েমেযাগুডলি েু িাো কিাি জনয ডিডিটক্টি গৃেীত িদটক্ষি েম্পডকেত তর্য
প্রকাশ এবং ডিতামাতা ও েবেজনটক অ্বডেত কিা;
1. কম োফলয েমেযা দূ ি কিায় ডিডিক্ট কী কিটে তাি একডট বযাখযা;
2. কম োফলয েমেযা দূ ি কিায় স্কুল কী কিটে তাি একডট বযাখযা; এবং,
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ডশক্ষক ও িযািাপ্রটফশনালটদি সিশাগত সযাগযতা েম্পটকে ডিতামাতাটদি তর্য সদওয়া।

কমুযডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 ডশক্ষার্েী োফলয ও স্কুটলি কমেেম্পাদনা বৃ ডদ্ধ কিাি জনয কাযেকি সপ্রাগ্রাম, কমেকাণ্ড ও প্রডক্রয়া িডিকল্পনা
ততডি ও বাস্তবায়টন ডিতামাতা ও িডিবাটিি েদেযটদি অ্ংশগ্রেটণ েোয়তা ডদটত টাইটটল I িাটে A স্কুলগুটলাটক ডনম্নডলডখত
প্রটয়াজনীয় েমন্বয়, কাডিগডি েোয়তা এবং অ্নযানয েমর্েন প্রদান কিটব:






স্কুল ও ডিডিক্ট োটিাটে স্টাফ ডশক্ষক, ডশক্ষার্েীটদি িডিটষবা প্রদানকািী কমেচাডি, ডপ্রডিিযাল, এবং অ্নযানয স্টাফটক
কীভাটব ডিতামাতাটদি কাটে সিৌঁোন যায়, কীভাটব েম-অ্ংশী ডেটশটব তাটদি েটি সযাগাটযাগ কিা ও কাজ কিা যায়,
ডিতামাতাটদি জনয কমেেূডচ বাস্তবায়ন ও েমন্বয় কিা যায় এবং ডিতামাতা ও স্কুটলি মটিয অ্ংশীদািত্ব গটি সতালা যায় সে
বযািাটি সিশাগত উন্নয়টনি েু টযাগ সদটব।
স্কুটলি িযাটিে এিভাইজাডি কাউডিল গঠটন েোয়তা সদটব।
ডনডিত কিটব সয স্কুল ও ডিতামাতাটদি কমেেূডচ, েভা এবং অ্নযানয কমেকাণ্ড েক্রান্ত তর্য েম্ভাবয সক্ষটে এমনভাটব ও
এমন মািযটম এবং এমন ভাষায় সপ্রিণ কিা েটে, যা ডিতামাতাি কাটে সবািগময েয়।
ডনডিত কিটব সয আটলাচনা/েেটযাডগতা চালু আটে।

কডমউডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 টাইটটল I িাটে A-এি অ্িীটন ডিতামাতা ও িডিবাি েংডিষ্টতা সকৌশল েমন্বয় ও আন্তভুেক্ত কিটব।










ভডতে, সপ্রাগ্রাটমি মান, োমডগ্রক িডিটষবা, স্কুল-বয়েী কমেেূডচ এবং ডিতামাতা অ্র্বা িডিবাটিি অ্নু টিািকৃত অ্নযানয
েু ডনডদেষ্ট েোয়তা েম্পডকেত গুরুত্বিূ ণে ডপ্র-K তর্য ডিতামাতা ও িডিবািেমূ েটক সদওয়াি মািযটম স্কুল ও তাটদি বটিা
অ্ডফে, এবং বডেিাগত অ্ংশীদািটদি (টযমন কডমউডনডট ডভডিক েংগঠন) োটর্ বযািক েংটযাটগি উটেটশয একটযাটগ কাজ
কিটব;
ডশক্ষার্েীটদি অ্জেন ও োফটলয প্রটয়াজনীয় উিকিণ ও েোয়েিডত েম্পটকে ডিতামাতাটদিটক তাটদি সেটলটমটয়টদি ডশক্ষায়
িূ ণোিরূটি অ্ংশগ্রেটণ েমান অ্ংশীদাি ডেটেটব উৎোে ও েোয়তা সদটব;
ডিতামাতাটদিটক বাডি ও স্কুটলি েংটযাটগি গুরুত্ব অ্নু িাবটন েোয়তা সদটব;
ডিতামাতাটদি োটর্ ডশক্ষার্েীি তর্য (টযমন প্রার্ডমক মূ লযায়টনি ফলাফল ও ডশক্ষার্েীি চলমান অ্গ্রগডত) ডবডনময়েে
ডিতামাতাটদিটক তাটদি েন্তানটদিটক ডশক্ষায় েোয়তা প্রদাটন েক্ষমতা বািানি জনয ডিতামাতাটদিটক েংডিষ্ট কিটত ও
েোয়তা ডদটত ক্লােরুম স্টাফ/ডশক্ষটকি োটর্ কাজ কিটব;
তাটদি সেটলটমটয়টদি স্বাযয ও মিটলি বযবযা কিা, সযগুটলাি মটিয আটে গঠন, িুডষ্ট, স্বাযয, িডিেন্নতা/আদশে, এবং
োমাডজক-আটবগজডনত চাডেদা, ইতযাডদ, তটব তা এটতই েীমাবদ্ধ নয়;
ডিতামাতাটদি েময়েূ ডচটক খাি খাওয়ানি জনয ডিতামাতাটদি জনয নমনীয় েমটয়ি বযবযা কিটব, সযমন েকাটল, অ্র্বা
েিযায় তবঠক আটয়াজন;
ডিতামাতািা কর্া বটলন, এমন প্রিান ভাষাগুটলাটত তর্য ও অ্নযানয ডবষয়বস্তু অ্নু বাটদি বযবযা কিা।

তদু িডি, ডিডিক্ট েকল স্কুটলি (টাইটটল I ও নন-টাইটটল I) ডিতামাতাটদিটক েোয়তা সদটব এবং:





ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটম, সপ্রডেটিেস্ কাউডিল, িযাটিে ডটচাি অ্যাটোডেটয়শন এবং কমুযডনডট ডিডিক্ট এিুটকশনটক
প্রটয়াজনটবাটি োোযয ও েোয়তা প্রদান।
স্কুল/ডিডিক্ট ইমপ্রুভটমে ডলিঁয়াটজা, ডেডনয়ি গ্রােস্ অ্ডফোি, এবং/অ্র্বা কুইি বটিা অ্ডফটেি কাটে প্রটয়াজন অ্নু যায়ী
েোয়তা এবং সটকডনকযাল অ্যাডেেটযাটিি অ্নু টিাি জানাটনা।
েকল িযাটিে অ্যাটোডেটয়শনটক NYC DOE এডিটলি অ্যান্ড ইকুযইডট ইডনডশটয়ডটভস্, কটলজ এবং কযাডিয়াি সিডিটনে,
এবং ডটডচং অ্যান্ড লাডনেং সকৌশল ডবষটয় ডিতামাতাটদি জনয কমেশালাি আটয়াজন কিটব।
স্কুলবেটিি শুরুটত একডট ডিডিক্ট তর্য ডবডনময় ও িডিডচডতমূ লক তবঠক আটয়াজন কিটব।

T&I-30512 Parent and Family Engagement Plan 2018-2020 (Bengali/Bangla)






ডিতামাতাটদি ইটমইল সযাগাটযাটগি তাডলকা েংিক্ষণ, োলনাগাদকিণ, এবং বৃ ডদ্ধ কটি, এবং ডিডিক্ট 26 (district
26.org), টুইটাি অ্যাকাউে (@D26Team)-এি মািযটম ডিডজটাল সযাগাটযাগ িক্ষা এবং েংটযাগ বৃ ডদ্ধ অ্বযােত িাখা।
চযাটিলটিি প্রডবিান A-655 and A-660-সত উডিডখত েকল ডবষয় এবং শটতে যাটত স্বেতা ডনডিত েয় সেেম্পটকে স্কুল
ডলিাি/ডপ্রডিিযালটদিটক েোয়তা প্রদান।
ডশক্ষার্েীটদি োফটলযি স্তটি সিৌঁেু টত িাঠযক্রম সকডিক কমেশালা প্রদাটন স্কুল-ডভডিক প্রটচষ্টাটক েোয়তা প্রদান, িযাটিেডটচাি আটলাচনাটক উৎোডেত কিা, এবং সোম-স্কুল প্রোডিত কমেকাটণ্ড ডশক্ষাদান।
োিটলশন অ্যান্ড ইোিটপ্রটটশন িডলডে বাস্তাবয়টন স্কুলগুটলাি জনয ডিডিটক্টি ডনটদেশাবডল ও কাডিগডি েোয়তা এবং তা
অ্বযােত িাখা। অ্নু বাদ কিটত েটব এমন সবডশিভাগ গুরুত্বিূ ণে তটর্যি অ্নু বাদ NYC ডিিাটেটমে অ্ভ এিুটকশন
সজাগাটব। অ্নযানয গুরুত্বিূ ণে ডিডিক্ট এবং স্কুল ডচডঠিটেি অ্নু বাদ ডিডিক্ট অ্র্বা স্কুলটক কিটত েটব। োিটলশন অ্যান্ড
ইোিটপ্রটটশন িডলডে েম্পডকেত েু ডনডদেষ্ট প্রশ্ন োিটলশন অ্যান্ড ইোিটপ্রটটশন ইউডনটটি ডিটিক্টটিি কাটে 718-752-7373 নম্বটি বা










translations@schools.nyc.gov ডঠকানায় িাঠাটনা সযটত িাটি।
যখনই েম্ভব ডিতামাতাটদি অ্নু ষ্ঠাটনি জনয অ্নু বাদ এবং সদাভাষ েু টযাগ প্রদান অ্বযােত িাখা। যখন প্রটয়াজন অ্র্বা
অ্নু টিািক্রটম ডিডিক্ট োমগ্রীি অ্নু বাদ, এবং ডিডিক্ট অ্নু ষ্ঠানেমূ টেি সদাভাষ িডিটষবা মযান্ডাডিন, কযাটোডনজ, সকাডিয়ান,
বাংলা, আিডব, এবং উদু েটত লভয।
স্কুলটক সযেব েোয়তা প্রদান কটি স্কুল-িযোটয় ডিতামাতা েংডিষ্টতা উৎোডেতকিণ:
িযাটিে ডটচাি অ্যাটোডেটয়শন প্রডতষ্ঠা
স্কুল-ডিতামাতা চুডক্ত প্রণয়ন
ডিতামাতা েংডিষ্টতাি নীডত ততডি
স্কুল ডলিািডশি ডটটম ডিতামাতাি প্রডতডনডিত্ব 50% েংিক্ষণ
ডিতামাতাি সস্বোকমে েটবোচ্চ স্তটি সনয়ায় উৎোে প্রদান এবং েেজীকিণ

ডিতামাতা েংডিষ্টতাি কমেেূডচ ডিডিক্ট 26 ফযাডমডল সকাঅ্ডিেটনটিস্ িডিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কটি এবং ডিতামাতাটদি অ্ডিকাি
এবং চাডেদা িূ িণ ডনডিতকিটণ ডিডিটক্টি কমুযডনডট ডিডিক্ট এিুটকশন কাউডিল, সপ্রডেটিেস্ কাউডিল, িযাটিে অ্যাটোডেটয়শনস্,
এবং স্কুল ডলিািডশি ডটটমি োটর্ েেটযাডগতামূ লকভাটব কাজ কটি। ডিডিক্ট 26 ফযাডমডল সকাঅ্ডিেটনটিস্ এবং েু িাডিনটটনটিে
অ্ডফটেি স্টাফ এইেব িযাটিে গ্রুটিি োটর্ ডমডলত েয় ডনটচ উডিডখত ডবষটয়ি মূ লযায়ন, িডিকল্পনা, িুনমুেলযায়ন, এবং উন্নডতি
উটেটশয: ডশক্ষাডনটদেশনা সপ্রাগ্রাম যাটত আমাটদি ডশক্ষার্েীটদি চাডেদা িূ িণ কিটত িাটি এবং ডিতামাতাগণ যাটত এেব লটক্ষয
সিৌঁেু টত আমাটদি স্কুলগুডলটক েোয়তা ডদটত িাটিন, সেটা ডনডিত কিটত ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডত এবং
ডিডিক্ট কমডপ্রটেনডেভ এিুটকশন প্ল্যাটনি োটর্ কাজ কটি।
েকল ডিতামাতাটদি কাটে সয তর্য ডবতিণ কিা েটব, ডনম্নডলডখতগুটলা তাি অ্ন্তভুেক্ত আটে, তটব তা এগুটলাি মটিয েীডমত নয়:
ডলডখত সযাগাটযাগ









ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটম ডমডটংটয়ি সনাডটে
কমুযডনডট ডিডিক্ট এিুটকশন কাউডিল 22
ডবডভন্ন স্কুল এবং কমেেূডচি জনয ডনবোচন িদ্ধডত
স্কুল ও কমেেূডচগুটলাি আটবদটনি ফিম/গৃেীত েওয়াি ডচডঠ
ডকন্ডািগাটটেন ও ডপ্র-টক সিডজটিশন েম্পডকেত তর্য
ডগফটটি অ্যান্ড টযাটলটেি সটডস্টং তর্য
ডমিল স্কুটলি আডটেকুটলশন এবং আটবদটনি তর্য
োই স্কুটল ভডতেি আটবদটনি তর্য
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ডশক্ষার্েী আেনদাটনি সনাডটে
সিডজটিশন ও ভডতেি তর্য
নতুন ভডতে ELL-সদি জনয ডিতামাতাটদি অ্িশটনি ডচডঠ
বাইডলিুয়াল/ইএনএল োডভেে অ্বযােত/বি কটি সদওয়াি সনাডটে
ডবটশষ ডশক্ষাি অ্ডিকাি, ডমডটং, ডেয়াডিং িিীক্ষাি অ্বডেতকিণ ডচডঠ
িযাটিে-ডটচাি কনফাটিটিি তাডিখ
ডিটিাটে কািে
সপ্রাটমাশন/একই ক্লাটে সিটখ সদওয়াি ডচডঠ
অ্যাকাটিডম েস্তটক্ষি িডিটষবাি ডচডঠ
োমাি স্কুটলি ডচডঠ
োমাটিি অ্যাকাটিডমক ও ডবটনাদনমূ লক কমূ েডচি তর্য
োেটিনশন ও সেয়াডিং, এবং ডেদ্ধান্ত গ্রেণ/খাডিটজি ডচডঠি
শৃ ঙ্খলা েম্পডকেত ডচডঠ
ডবকন কমেেূডচ ও ডবকন কমেেূডচটত সিডজটিশটনি তর্য
ডিডিক্ট ডিতামাতা কমেশালাি তর্য
োিটলশন অ্যান্ড ইোিডপ্রটটশন ইউডনট সর্টক অ্নু বাদ লভয
ডনিািিা ডবষয়ক ডবজ্ঞডপ্ত

সমৌডখক সযাগাটযাগ












িযাটিে-ডটচাি কনফাটিি
ডশক্ষায় অ্গ্রগডত বা শৃ ঙ্খলাজডনত েমেযা ডনটয় স্কুল কমেকতোটদি োটর্ তবঠক
কডমডট অ্ন সস্পশাল এিুটকশটনি (CSE) ডটম তবঠক সযগুডলটত ডিতামাতািা অ্ংশ সনন
জরুডি ডবজ্ঞডপ্ত
311 িডিটষবাি অ্নু টিাটিি উিি এবং তাি ফটলা আি
কমুযডনডট ডিডিক্ট এিুটকশন কাউডিলএি েভা
ডিডিক্ট-ওয়াইি ডিতামাতাি ডমডটং
ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটটমি ডমডটং
ডিডিক্ট ডিতামাতা কমেশালা
িযাটিে অ্যাটোডেটয়শন ডমডটং
PTA এডিডকউডটভ সবাটিেি জনয সিশাদািীত্ব উন্নয়ন

কমুযডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 অ্িীনস্ত টাইটটল ওয়ান িাটে A স্কুলগুটলাি প্রাডতষ্ঠাডনক মান উন্নয়টনি লটক্ষয ডিতামাতা ও িডিবাটিি
েদেযটদিটক অ্র্েিূণেভাটব েংডিষ্ট কটি এই ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডতি নীডতি ডবষয়বস্তু ও কাযেকাডিতাি বাডষেক
মূ লযায়ন িডিচালনা কিাি জনয ডনম্নডলডখত িদটক্ষিগুটলা গ্রেণ কিটব: মূ লযায়টনি মটিয র্াকটব ডিতামাতা েংডিষ্টতা কাযেক্রটম
ডিতামাতাটদি সবডশ কটি অ্ংশগ্রেটণি সক্ষটে বািা শনাক্ত কিা (ডবটশষ নজি সদওয়া েটব আডর্েকভাটব েু ডবিাবডিত, ইংটিডজটত
েীডমত দক্ষ, েীডমত োক্ষি অ্র্বা েংখযালঘু সকাটনা বণে বা জনজাডতক িডিচটয়ি ডিতামাতাটদি প্রডত)। স্কুল ডিডিক্ট এি ডিতামাতা
েংডিষ্টতা নীডত ও কাযেক্রটমি মূ লযায়নলব্ধ ফল বযোি কিটব আটিা কাযেকি ডিতামাতা েংডিষ্টতাি অ্ডভজ্ঞতাডভডিক সকৌশল
ডনিোিটণি এবং, প্রটয়াজন েটল (ডিতামাতাটদি েোয়তা ডনটয়) তাটদি ডিতামাতা েংডিষ্টতা নীডত িডিবতেন কিটব।
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কডমউডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 ইংটিডজটত েীডমত দক্ষ ডিতামাতা, প্রডতবডিতাযু ক্ত ডিতামাতা এবং িডিযায়ী সেটলটমটয়টদি
ডিতামাতাটদি, যর্ােম্ভব, ডিতামাতািা বুঝটত িাটিন এমন মািযম ও ভাষায় তর্য এবং স্কুটলি ডিটিাটে প্রদানেে, োিযমত,
অ্ংশগ্রেটণি িূ ণে েু টযাগ সদটব।
ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটম, সপ্রডেটিেস্ কাউডিল, ডিডিক্ট িযাটিে অ্যািভাইজডি কাউডিল এবং কডমউডনডট এিুটকশন
কাউডিটলি প্রডত ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডতি বাডষেক উিযািনা এমন আডিটক, বাস্তটব যটতাটুকু েম্ভব
ডিতামাতাটদি সবািগময ভাষায় কিা েটব।
ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডতি ডবষয়বস্তু ও কাযেকাডিতা মূ লযায়টন ও ডলডখত প্রডতডক্রয়া জানাটত, ডিতামাতা ও
িডিবাটিি েদেযটদি একডট েু শৃঙ্খল, অ্বযােত ও েমটয়াডচত িন্থায় েংডিষ্ট কিটব।
আিও কাযেকি ডিতামাতা েংডিষ্টতাি সকৌশল ডনিোিটণি জনয কডমউডনডট স্কুল ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা
নীডত ও কমেকাটণ্ডি মূ লযায়টনি ফলাফল বযবোি কিটব, এবং, প্রটয়াজন েটল ডিতামাতাটদি েোয়তা ডনটয় ডিতামাতা
েংডিষ্টতাি নীডত েংটশািন কিটব।

A. েু ডনডদেষ্টভাটব ডনম্ন-বডণেত কমেকাণ্ডটলাি মািযটম কডমউডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 শডক্তশালী ডিতামাতা ও িাডিবাডিক েংডিষ্টতা গটি
সতালাি জনয স্কুটলি ও ডিতামাতাটদি েক্ষমতা বৃ ডদ্ধ কিটব যাটত েংডিষ্ট স্কুল, ডিতামাতা ও কডমউডনডটি মটিয ডিতামাতা ও
িডিবাটিি েদেযটদি কাযেকি েংডিষ্টতা ডনডিত কিা যায়, যাি লক্ষয েটলা ডশক্ষার্েীটদি প্রাডতষ্ঠাডনক োফলয বৃ ডদ্ধ কিা ও স্কুটলি
কাযেেম্পাদনা উন্নত কিা:
কডমউডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 স্কুল ডিডিটক্টি টাইটটল I, িাটে A স্কুলগুটলাি েোয়তায় স্কুলডটি েোয়তাপ্রাপ্ত ডশক্ষার্েীটদি ডিতামাতা ও
িডিবাটিি েদেযটদিটক যর্াপ্রটযাজয সক্ষটে, ডনম্নবডণেত ডবষয়গুটলাি মটতা ডবষয় বুঝটত এ িযািাগ্রাটফ বডণেত িদটক্ষি ডনটত েোয়তা
কটি–
1.
2.
3.
4.

সস্টট-এি প্রাডতষ্ঠাডনক উিকিটণি মান,
সস্টট-এি ডশক্ষার্েীটদি প্রাডতষ্ঠাডনক অ্জেটনি োফটলযি মান,
ডবকল্প মূ লযায়নেে সস্টট এবং যানীয় প্রাডতষ্ঠাডনক মূ লযায়ন,
তাটদি েন্তাটনি অ্গ্রগডত নজিদাডি ও ডশক্ষাডবদটদি োটর্ কাজ কিাি প্রডক্রয়া:
 সস্টটটি প্রাডতষ্ঠাডনক ডবষয়বস্তুি মান এবং সস্টটটি ডশক্ষার্েীি অ্যাকাটিডমক োফটলযি মান, সস্টট ও যানীয় মূ লযায়ন,
টাইটটল I, িাটে A-এি শতোবডল এবং কীভাটব একজন ডশক্ষার্েীি অ্গ্রগডত সখয়াল কিটত েয় ও সেটলটমটয়টদি
োফলয বৃ ডদ্ধ কিাি জনয ডশক্ষাব্রতীটদি েটি কাজ কিটত েয় সে বযািাটি ডিতামাতা ও িডিবাটিি েদেযটদি
েোয়তা প্রদান।
 সেটলটমটয়টদি প্রাডতষ্ঠাডনক োফলয বৃ ডদ্ধ কিাি জনয সেটলটমটয়টদি েটি িডিবািবগে কাজ কিায় ডিতামাতা ও
িডিবাটিি েদেযটদি োোযয কিাি উটেটশয উিকিণ ও প্রডশক্ষণ প্রদান, সযমন োক্ষিতা প্রডশক্ষণ এবং
যটর্ািযু ক্ত প্রযু ডক্ত বযবোি ডিতামাতা েংডিষ্টতাি প্রোি ঘটান।
 িযাটিে সকাঅ্ডিেটনটিটদি মাডেক সিশাগত উন্নয়টনি বযবযা কিা যাাটত তাটদি স্কুটলি ডিতামাতাটদি
অ্যকাটিডমক, োমাডজক ও আটবগগত েমেযাি েমািান ডদটত িাটিন।
 ডিতামাতা ও িযাটিে অ্যাটোডেটয়শন, িযাটিে ডটচাি অ্যাটোডেটয়শন, স্কুল ডলিািডশি ডটম, টাইটটল I িযাটিে
অ্যািভাইজডি কাউডিল, ডিডিক্ট অ্যান্ড বটিা সপ্রডেটিেস্ কাউডিল, ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটম, ডিডিক্ট িযাটিে
অ্যািভাইজডি কাউডিল এবং কডমউডনডট এিুটকশন কাউডিটলি সনতৃত্বশীল ডিতামাতাটদি প্রডশক্ষণ প্রদান কিা।
 ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা কমেকাটণ্ড (টযমন কটলজ ও কযাডিয়াি প্রস্তুডত) সেকশন 1116-এি অ্িীটন
ডিতামাতা সযেব যু ডক্তেিত েোয়তাি অ্নু টিাি কিটত িাটিন, সেগুটলাটত এ িিটনি অ্নযানয েোয়তা প্রদান
কিা।
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B. কডমউডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 ডিতামাতা েংডিষ্টতাটক উৎোডেত কিটত, ডিডিক্টভুক্ত স্কুলগুটলাি েোয়তায়, সেটলটমটয়টদি
অ্যাকাটিডমক োফলয বৃ ডদ্ধ কিায় তাটদি েটি কাজ কিাি জনয ডিতামাতাটদি োোযয কিটত ডনম্নডলডখত িদটক্ষিগুটলাি মািযটম
উিকিণ ও প্রডশক্ষণ সজাগাটব, সযমন োক্ষিতা প্রডশক্ষণ এবং, যটর্ািুযক্ত, প্রযু ডক্ত বযবোি:




প্রাডতষ্ঠাডনক ও অ্প্রাডতষ্ঠাডনক অ্গ্রগডতটত েোয়তা সদওয়াি জনয িযাটিে সকাঅ্ডিেটনটিটদি সকৌশল ও উিকিণ ডদটয়
েোয়তা প্রদান কিা যাটত তািা ডিতামাতাটদি েোয়তা কিটত িাটিন;
ডিতামাতাটদিটক প্রযু ডক্ত ও ওটয়ব-টকিীক জবাবডদডেতাি উিকিণ বযবোটি ডিডিক্টবযািী প্রডশক্ষণলাটভি েু টযাগ সদওয়া;
এবং
সেটলটমটয়টদি যত্ন সনওয়া ও বয়স্ক ডশক্ষাি ক্লাটে (টযমন ESL, কমডিউিাি ও কমেপ্রস্তুডত) েোয়তা কিাি জনয, সযখাটন
েম্ভব, জায়গাি বযবযা কিা।

C. কমুযডনডট স্কুল ডিডিক্ট স্কুল ও ডিতামাতাটদি েোয়তায় ডশক্ষকমণ্ডলী, ডশক্ষার্েী, িডিটষবা কমেী, ডপ্রডিিযাল ও অ্নযানয
কমেচাডিটদিটক ডিতামাতাটদি োটর্ েমান েমান অ্ংশীদাি ডেটেটব ডিতামাতাটদি কাটে সিৌঁো, েংটযাগ ততডি ও কাজ কিাি
উিায়, এবং ডিতামাতাটদি অ্বদাটনি মূ লয ও উিটযাডগতা ডনণেয় এবং কীভাটব ডিতামাতাটদি কমেেূডচ বাস্তবায়ন ও েমন্বয় কিটব
এবং ডিতামাতা ও স্কুটলি মটিয বিন ততডি কিটব, সে বযািাটি ডনম্নডলডখত উিাটয় েোয়তা কিটব:




ডপ্রডিিযালটদিটক ডিতামাতা েংডিষ্টকিণমূ লক উটদযাগ গডতশীল কিাি জনয উৎোডেত কিা।
িযাটিে সকাঅ্ডিেটনটিটদিটক তাটদি স্কুটলি ডবডভন্ন কমেকতোটদি োটর্ েেটযাডগতাি জনয প্রডশক্ষণ সদওয়া।
কীভাটব ডিতামাতাটদিটক োটর্ কাযেকিভাটব কাজ কিা যায়, তাি সেিা উিায় েম্পটকে ডবডভন্ন দৃ ডষ্টভিী িযোটলাচনা ও
মতডবডনময়টয়ি জনয িযাটিে সকাঅ্ডিেটনটিটদি োটর্ মাডেক ডমডলত েওয়া।

D. কডমউডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 যটতাটা েম্ভব ও প্রটযাজয, ডিতামাতা েংডিষ্টকিণ কমেেূডচ ও কমেকাণ্ড সেি স্টাটে , ডিডিং ফাস্টে,
আিডল ডিডিং ফাস্টে, ইটভন স্টাটে, সোম ইিোকশন সপ্রাগ্রাম ফি ডপ্র-স্কুল ইয়াংস্টাি, িযাটিেে অ্যাজ ডটচােে সপ্রাগ্রাম, এবং েিকাডি
ডপ্রস্কুল ও অ্নযানয কমেেূডচি োটর্ ডিতামাতা েংডিষ্টকিণ কমেেূডচ েমন্বয় ও েংযু ক্ত কিটব এবং িযাটিে ডিটোেে সেোটিি মটতা
কমেকাণ্ড িডিচালনা কিটব যা ডিতামাতাটদিটক তাটদি েন্তানটদি ডশক্ষায় আটিা িূ ণেরূটি অ্ংশগ্রেণ কিটত ডনম্নডলডখতগুটলাি দ্বািা
অ্ডিকতি উৎোে ও েেটযাডগতা সদটব:



ডপ্রস্কুল সর্টক ডকন্ডািগাটটেটন উিিটণি প্রডত মটনাডনটবটশি জনয ডশক্ষক ও ডিতামাতাটদি োটর্ কাজ কিা।
ডিতামাতাটদি কমেশালা, কনফাটিি, স্কুল িডিদশেন, ওটিন োউে এবং ক্লােরুটম ভলাডেয়াি ডেটেটব কাটজি মািযটম স্কুটল
উিিটণি েু টযাগ প্রদান কিা।

E. স্কুল ডিডিক্ট স্কুল ও ডিতামাতা কমেেূডচ, েভা, এবং অ্নযানয কমেকাণ্ড েম্পডকেত তর্য অ্ংশগ্রেণকািী সেটলটমটয়টদি ডিতামাতাটদি
কাটে, অ্নু টিািোটিটক্ষ ডবকল্প মািযমেে, এবং বাস্তটব যটতাটুকু েম্ভব ডিতামাতাটদি সবািগময অ্নয সকান ভাষায়, এমন সকান
সবািগময ও অ্ভীন্ন প্রডক্রয়ায় িাঠাটনা েটে, সেটা ডনডিত কিাি জনয ডনম্নডলডখত িদটক্ষি গ্রেণ কিটব:





িযাটিে ডটচাি কনফাটিটিি েময়েূ ডচ, স্কুল ও ডিডিক্ট ডিটিাটে, এবং ডেডটডভডিক উটদযাগেমূ টেি জনয এমন মািযম বযবোি
কটি এবং বাস্তবেম্মতভাটব ডিতামাতাটদি সবািগময ভাষায় িযোপ্ত ডবজ্ঞডপ্ত প্রদান কটি ডিতামাতাটদিটক কাযেকি
সযাগাটযাটগি েু টযাগ প্রদান কিটব।
েীডমত ইংটিডজ জানা ডিতামাতাটদি জনয বািডত অ্নু বাদ ও সদাভাষীি িডিটষবাি জনয সযাগয স্কুলগুটলাটক ডিিাটেটমে অ্ভ
এিুটকশটনি তেডবল বিাে ডদটব।
ডিতামাতাটদিটক ডনউ ইয়কে ডেডট ডিিাটেটমে অ্ভ এিুটকশটনি ডিডভশন অ্ভ মাডিডলিুয়াল লানোিে-এি ওটয়বোইট
সদখাি েু টযাগ সদটব যাটত তািা ডেডট ও আিডলক অ্নু ষ্ঠান ও অ্নূ ডদত উিকিণ সদখাি েু টযাি িান।
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িাটে III: ডিডিক্টবযািী ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডতি ঐডেক উিাদান
এভডি স্টুটিে োকডেিস্ অ্যাক্ট (ESSA)-এি সেকশন 1116-এি োটর্ োমঞ্জেয সিটখ ডিডিক্ট 26 অ্র্েবে ডিতামাতা েংডিষ্টতা
এবং টাইটটল I, িাটে A কমেেুডচ আটে, এমন েব স্কুটল কমেেূডচ, কমেকাণ্ড ও ডিতামাতা েংডিষ্টতাি প্রডক্রয়া িডিচালনা কিাি প্রডত
প্রডতশ্রুতবদ্ধ। এি জনয ডিডিক্ট যা যা কিটব:






িডিকল্পনা ততডি, ডিডিক্ট-এি টাইটটল I এবং ডিতামাতা ও িডিবাি েংডিষ্টকিণ কমেেূডচ ততডিটত েডক্রয়ভাটব ডিতামাতা
ও িডিবাটিি েদেযটদি েংডিষ্ট কিটব;
িযাটিে-ডটচাি কনফাটিি, ঘন ঘন প্রডতটবদন ডদটয় এবং ডেডটডভডিক উটদযাগেমূ টেি েময়েূ ডচ জাডনটয় কাযেকি ডিতামাতাস্কুল েংটযাগ ততডি কিটব;
ইংটিডজ ভাষা বযবোি কটিন না, এমন ডিতামাতাটদি প্রডশক্ষণ, প্রডতটবন প্রদান এবং সযািাটযাটগি সক্ষটে মাতৃভাষা
বযবোি কিটব
িযাটিন সকাঅ্ডিেটনটিটদি মািযটম ডিতামাতা েংডিষ্টতাি েকল ডবষটয় েোয়তা সদটব; এবং
ডিডিক্ট-এি ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতা নীডতি একডট বাডষেক মূ লযায়ন, এবং প্রটযাজয সক্ষটে ডশক্ষাডনটদেশনা কমেেূডচ
িযোটলাচনাি বযবযা কিটব।

িাটে IV: প্রবতেন
কমুযডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26 এি জনয এই ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতাি নীডত টাইটটল I, িাটে A কমেেূডচটত
অ্ংশগ্রেণকািী সেটলটমটয়টদি ডিতামাতাটদি েটি যু গ্মভাটব ও ঐকমতযক্রটম প্রণয়ন কিা েটয়টে, যা ডিডিক্টডভডিক তবঠটকি
সনাডটে, উিডযডতি ডশট, কাযেডবিণী, ডফিবযাক ফিম এবং/অ্র্বা ডিডিক্ট ডিতামাতা এবং িডিবাি েংডিষ্টতাি নীডত জানাটনা ও
আটলাচনা কিা েটয়ডেল এমন তবঠটকি েমীক্ষা দ্বািা প্রমাডণত েয়। এই প্রমাণ ডিডিক্ট অ্ডফটেি ফাইটল েংিডক্ষত র্াকটব
এবং/অ্র্বা ডেডট, সস্টট অ্র্বা সফিাটিল কমেকতো অ্র্বা তাটদি প্রডতডনডিিা িযোটলাচনা কিটত িািটবন।
এই নীডত কমুযডনডট স্কুল ডিডিক্ট 26-এি ডিডিক্ট ডলিািডশি ডটম 1 ডিটেম্বি, 7, 2018 তাডিটখ গ্রেণ কিা েটয়টে এবং দু ই (2)
বৎেটিি জনয কাযেকি র্াকটব। 30 জুন, 2019 তাডিটখ বা তাি আটগ স্কুল ডিডিক্ট েকল টাইটটল 1 িাটে A-এি অ্ংশগ্রেণকািী
সেটলটমটয়ি ডিতামাতাি এবং ডিডিক্ট-এি টাইটটল 1 িাটে A তেডবল লাভকািী নন-টাইটটল স্কুটলি ডিতামাতাটদিটক তাটদি
অ্ডিকাংটশি বলা ভাষায় অ্নূ ডদত, এবং যািা তেডবল লাভ কটি না, তাটদি কাটে, এই নীডত ডবতিণ কিটব। এই নীডতি চূ িান্ত
েংস্কিণ DCEP েংযু ডক্তটত অ্ন্তভুেক্ত এবং ডিডিক্ট 26-এি ডিতামাতাটদি অ্ডিকাংশ সয ভাষায় কর্া বটলন সেই ভাষায় অ্নু বাদ কিা
েটব।
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