নতু ন আগত পিতামাতাদের
জনয স্কুদের নীপত পনদেে শনা
এই বুকলেটটি আপনালক স্কু লের
নীতিমাোর তবষয়বস্তু সম্পলকে তকছু টা
ধারণা দেলব।
আপতন আপনার তনজস্ব ভাষায়
বুকলেটটির একটি অনুতেতপ চাইলি
পালরন।
বুকলেটটি তনম্নতেতিি ভাষাগুলোলি
পাওয়া যায়:
আরতব, বাাংো, বুেলেতরয়ান,
কযালটাতনজ, তিতেতপলনা, জামোন, তিতি,
িালেতরয়ান, োটতভয়ান, তেথুয়াতনয়ান,
মােয়াোম, মযান্ডাতরন, দপাতেশ,
পিুে তেজ, পাঞ্জাতব, দরামাতনয়ান,
রাতশয়ান, দলাভাক, স্প্যাতনশ, উেুে ।

Bengali - Guidance about school policies

বুপেিং পবদরাধী নীপত
সিংজ্ঞা
বুতোং িে বারাংবার করা এক ধরলণর আচরণ যা দকান একজন মানুষ বা িালের পতরবারলক শারীতরক
বা মানতসকভালব কষ্ট দেয়।
বুতোং তবতভন্ন রকলমর িয় এবাং এর মলধয অন্তভুে ক্ত থাকলি পালর:


শারীতরক তনযোিন



তজতনসপলের ক্ষতিসাধন করা



উিযক্ত করা



হুমতক দেয়া



অপমানজনক নালম ডাকা



কাউলক বাে রািা বা আোো কলর দেয়া



সাইবার বুতোং – দমাবাইে দিান বা অনোইলনর মাধযলম

উদেশয
বুতোং তবলরাধী নীতির উলেশয িে স্কু লের দভিলর এমন একটি ধারা তিতর করা যা বুতোং-লক অগ্রিণলযােয
কলর দিালে। স্কু ে কিতে ক পারস্প্তরক শ্রদ্ধার একটি পতরলবশ তিতর করা উতচৎ, এবাং, দযিালনই বুতোং-এর
ঘটনা ঘলট থাকুক, দসটি অতবেলে এবাং কাযেকরভালব সুরািা করা উতচি।

উিপিপতর নীপত
সিংজ্ঞা
উপতিতির তনয়মকানুন অনুসালর আইনি একজন তশক্ষাথীলক বছলর কমপলক্ষ 190 তেন স্কু লে উপতিি থাকলি
িলব।
উদেশয
উপতিতির নীতির উলেশয িে পযোপ্ত উপতিতি এবাং সময়ানুবতিে িার েতষ্টান্তলক উৎসাতিি করা যা পলর
কমেলক্ষলেও অবযািি থাকলব। অপযোপ্ত উপতিতি একজন তশক্ষাথীর কমেেক্ষিার উপর গুরুির প্রভাব
দিেলি পালর।
অনুপতিতির কারণ অনুসন্ধান ও তচতিি কলর এবাং দসই অনুযায়ী অতধক উপতিতিলক উৎসাতিি করলি
সম্পূণে-স্কু ে দকৌশলের পতরকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার মাধযলম তশক্ষাথীলের সামতগ্রক উপতিতির িার বততদ্ধ
করাই স্কু েগুলোর েক্ষয।
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চাইল্ড প্রাদেকশন িপেপস
সিংজ্ঞা
তশশু ও তকলশারলের তবতভন্ন রকম তনযোিন দযমন, েুবেযবিার বা অবলিো, যা দথলক শারীতরক, দযৌন বা
মানতসক আঘাি বা ক্ষতি সাতধি িলি পালর এমন তকছু দথলক রক্ষা করাই িে তশশু সুরক্ষা।
উদেশয
তশশু সুরক্ষা নীতির েক্ষয িে স্কু েগুলোলক এমন একটি নীতিমাো সরবরাি করা দযিালন দকান তশক্ষাথীর
উপর তনযোিন বা অবলিো িলে সলিি করা িলে দস সম্পলকে দনয়া প্রলয়াজনীয় পেলক্ষপগুলোর উলেি
থাকলব। সবসময় তশক্ষাথীর মেেই সলবোচ্চ অগ্রাতধকার পালব।

আচরণ বযবিািনা নীপত
সিংজ্ঞা
আচরণ বযবিাপনা িে তশক্ষাথীলের মলধয আত্ম-তনয়ন্ত্রণ এবাং তনজ তনজ আচরণ ও কালজর বযাপালর োতয়ত্ব
গ্রিলণর দবাধসম্পন্নিা তিতর করা। কাযেকরী তশক্ষাোন ও তশক্ষাগ্রিলণর জনয এটি অপতরিাযে। ইতিবাচক
আচরণ ও মলনাভাবলক উৎসাতিি করা ও প্রশাংসা করা অিযন্ত গুরুত্বপূণে। আচরণ বযবিাপনার োতয়ত্ব
স্কু ে কতমউতনটির সেসয, স্টাি, তশক্ষাথী ও অতভভাবকসি সকলের।
উদেশয
আচরণ বযবিাপনা নীতির উলেশয িে আত্ম-তনয়ন্ত্রণ, আত্ম-সলচিনিা, আত্মতনভে রিা ও োতয়ত্বলবালধর
প্রতিপােন করা। এটি স্কু ে কতমউতনটির সকে সেসযলের মলধয সুসম্পকে লক উৎসাতিি কলর যালি
কাযেকরীভালব তশক্ষা অজেন িলি পালর।

প্নশা ও মােকদ্রদবযর অিবযবহার নীপত
সিংজ্ঞা
দনশা ও মােকদ্রলবযর অপবযবিার তবষয়ক তশক্ষা িে মানতসক, শারীতরক ও সামাতজক স্বালিযর উপর
দনশাজািীয় ও অনযানয মােকদ্রলবযর প্রভালবর বযাপালর তশক্ষাথীলের সলচিনিা বততদ্ধ করা।
উদেশয
দনশা ও মােকদ্রলবযর অপবযবিার নীতির উলেশয িলো দনশাজািীয় ও অনযানয ক্ষতিকর মােকদ্রবয এবাং
এসলবর অপবযবিালর স্বালিযর উপর ঝুুঁ তকর বযাপালর তশক্ষাথীলের সঠিক িথয সরবরাি করা। সমালজ
মােকদ্রবয বযবিালরর চচো প্রিযািযান করায় তশক্ষাথীলের সক্ষমিা বততদ্ধ করা এবাং দকাথায় এই তবষয়ক
সািাযয ও সিলযাতেিা পাওয়া যালব দস বযাপালর িালের জানালনাও এর েক্ষয।
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স্বািয পবষয়ক পশক্ষা নীপত
সিংজ্ঞা
স্বািয তবষয়ক তশক্ষার েক্ষয িে সুি জীবনচচোর তবষলয় তশক্ষাথীলের তবচারবুতদ্ধ ও মূেযায়লনর উন্নতি
ঘটালনার মাধযলম স্কু লের বাইলরর জীবলনর জনয িালের তিতর করা। স্বািয তবষয়ক তশক্ষার মলধয বয়লসর
সালথ মানানসই তবস্তত ি পতরসলরর তবতভন্ন তবষয় থাকলব এবাং মােকদ্রবয সম্পলকে সলচিনিাসি (লযমন,
মে বা িামাক), িােযগ্রিণ তবষয়ক অসুিিা ও দযৌনিামূেক আচরণও অন্তভুে ক্ত থাকলি পালর।
উদেশয
স্বািয তবষয়ক তশক্ষা নীতির উলেশয িে তশক্ষাথীলের দজলন বুলঝ তসদ্ধান্ত দনয়া এবাং তনজ স্বািয ও অনযলের
স্বালিযর তবষলয়ও োতয়ত্ব গ্রিলণ সক্ষম করার মাধযলম িালের আত্ম-সম্মানলবালধর উন্নয়ন ঘটালনা।

আইপসটি পনরািত্তা নীপত
সিংজ্ঞা
আইতসটি-লি কতম্পউটার, েযাপটপ, আইপযাড, কযালমরা, তডতভতড দেয়ার এবাং দমাবাইে দিালনর
বযবিার অন্তভুে ক্ত থাকলি পালর।
স্কু লে প্রায়শই বযবহৃি সুলযাে-সুতবধার মলধয ওয়ার্ল্ে ওয়াইড ওলয়ব, ইলমইে, মাতিতমতডয়া, বািে া প্রোন
এবাং ভলয়স কে/তভতডও কে অন্তভুে ক্ত আলছ।
উদেশয
ইনিরলমশন অযান্ড কতমউতনলকশন দটকলনালোতজ (Information and Communication Technology)
(আইতসটি - ICT) তনরাপত্তা নীতির উলেশয িে অনুপযুক্ত বা ক্ষতিকর এমন দকান উপাোলনর বযবিার
এড়ালি, আইতসটি তনরাপে, োতয়ত্বপূণে, তনতিক, আইনসম্মি ও দবাধসম্পন্ন উপালয় বযবহৃি িলে িা
তনতিি করা।

িারস্পপরক সম্পকে ও প্ ৌন পশক্ষা নীপত
সিংজ্ঞা
তরলেশনতশপ অযান্ড দসক্সুয়াতেটি এডু লকশন (Relationships and Sexuality Education) (RSEআরএসই)-এর েক্ষয িে জীবলনর বযতক্তেি ও সামাতজক সম্পলকে র বযাপালর মলনাভাব, তবশ্বাস ও মূেযলবাধ
উন্নি করা। স্কু ে ও কতমউতনটির তনতিক ও সামাতজক পতরলবলশর মলধয এটি িওয়া উতচৎ।
উদেশয
পারস্প্তরক সম্পকে ও দযৌন তশক্ষা নীতির েক্ষয িে সকে তশশু ও তকলশারলের সামতগ্রক বযতক্তেি,
সামাতজক ও তনতিক উন্নয়ন সাধন করা। এটি আত্ম-সম্মানলবাধ, তনতিক োতয়ত্বলবাধ এবাং পারস্প্তরক
Intercultural Education Service T: 02894482210 E: ies@eani.org.uk

সম্পলকে র তবষলয় দজলন বুলঝ তসদ্ধান্ত দনওয়ার েক্ষিা উন্নীিকরণ সম্পতকে ি। আরএসই-এর প্রলয়াে
পারস্প্তরক তবশ্বাস, শ্রদ্ধা ও দোপনীয়িার পতরলবলশ িওয়া উতচি।

ঔষদধর পনরািে বযবহার নীপত
সিংজ্ঞা
ঔষলধর তনরাপে-বযবিার িে, তপিামািার তনলেে শাবেী অনুসালর তশক্ষাথীলের জনয ঔষধ তনরাপলে সাংরতক্ষি
এবাং পতরচাতেি িয় িা তনতিি করা।
উদেশয
ঔষলধর তনরাপে বযবিার নীতির উলেশয িে সকে স্টাি এবাং তপিামািারা স্কু লে তশক্ষাথীলের জনয
ঔষলধর বযবিালরর পদ্ধতি সম্পলকে সলচিন িা তনতিি করা।

পবদশষ পশক্ষা: প্কাড অফ রযাকটিদসর পবপিন্ন স্তরসমূহ
সিংজ্ঞা এবিং উদেশয
দকাড অি প্রযাকটিস িে একটি পাুঁচ-স্তর তবতশষ্ট পদ্ধতি যা তবলশষ চাতিো আলছ এমন একজন তশক্ষাথীলক
তচতিি করলি এবাং িালক সিলযাতেিা করলি বযবহৃি িয়। স্তর 1 ও 2 তশক্ষাথীর স্কু লের মাধযলম
পতরচাতেি িয় এবাং কী ঘটলছ িা অতভভাবকলের অবতিি করা িলি থাকলব। 3 নের স্তলর স্কু ে বাতিলরর
সািাযয চাইলি পালর, উোিরণস্বরূপ, একজন এডু লকশনাে সাইলকােতজস্ট। 4 নের স্তলর তশক্ষাথীর চাতিোর
মূেযায়লনর প্রলয়াজন িলি পালর। 4 নের স্তলর তশক্ষা কিতে পক্ষ (Education Authority)-এর দস্প্শাে
এডু লকশন দসকশন (Education Section of the Education) জতড়ি িয়।
আপতন যতে এ তবষলয় সলচিন থালকন দয আপনার তশশুটির দকান তবলশষ তশক্ষােি চাতিো আলছ, িািলে
আপনার উতচি এ তবষলয় স্কু েলক অবেি করা দযন িারা প্রলয়াজনীয় সািাযয ও সিলযাতেিা প্রোন করলি
পালর।

পু িসঙ্গত বে রদয়াগ/ পনরািে িপরচােনা নীপত
সিংজ্ঞা
যুতক্তসেি বে ও তনরাপে পতরচােনা িে সম্পূণে স্কু ে কতমউতনটির জনয (তশক্ষাথী ও স্টাি) একটি
তনরাপে ও তনতিন্ত পতরলবশ প্রোন করা এবাং যথাযথ আচরণলক উৎসাতিি ও বজায় রািা সম্পতকে ি।
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“যুতক্তসেি বে” িে সবেতনম্ন প্রলয়াজনীয় শতক্ত প্রলয়াে যার মাধযলম একজন তশক্ষাথীলক শারীতরকভালব
তনলজলক বা অপরলক বা গুরুিরভালব দকান সম্পতত্তর ক্ষতি করা দথলক প্রতিিি করা যায়। যুতক্তসেি
বে এমনভালব প্রলয়াে করলি িলব দযন সাংতিষ্ট সকে পলক্ষর মযোো অক্ষু ণ্ণ দরলি পতরতিতি সামলে দনয়া
যায় এবাং তশক্ষাথীলক শান্ত করা যায়।
উদেশয
যুতক্তসেি বে প্রলয়াে এবাং তনরাপে পতরচােনা নীতির উলেশয িে একটি তশক্ষণীয় পতরলবশ তিতর করা
দযিালন তকলশার এবাং প্রাপ্তবয়স্করা তনরাপে এবাং দযলকান ক্ষতি দথলক সুরতক্ষি দবাধ কলরন। এর উলেশয
িে তশক্ষাথীলের উপর দয দকান ধরলণর অপ্রলয়াজনীয়, অনুপযুক্ত, অিযতধক বা ক্ষতিকর শারীতরক িস্তলক্ষপ
দথলক িালের সুরক্ষা তনতিি করা। এ নীতির মাধযলম স্টািলের, দযসব পতরতিতিলি িারা তশক্ষাথীলের
তনয়ন্ত্রণ করলি যুতক্তসেি বে প্রলয়াে করলি পালর এবাং কীভালব এধরলনর শতক্ত প্রলয়াে করা যায় দস
সম্পলকে অবতিি করলি িলব।
তডপাটেলমট অি এডু লকশন-এর ওলয়বসাইলট অতভভাবকলের জনয অনযানয কােজপে পাওয়া যালব।
তশক্ষা দক্ষলে তশশু সুরক্ষা তেিলেট

https://www.education-ni.gov.uk/publications/child-protection-education
স্কু লে মাতজেি আচরণ তেিলেট
https://www.education-ni.gov.uk/publications/good-behaviour-school-leaflet-parents
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