ড েয়ট পাবিলক

ু লস

িশেরানাম ১ িপতামাতা এবং পিরবােরর সংি
হওয়ার নীিত
এই নীিত িপতামাতার সােথ একে িবকাশ করা হেয়েছ

উপ াপনা
ড েয়ট পাবিলক ু ল এবং িপতামাতা এবং পিরবােরর সংি তার নীিত
ু ল িলর উ িত করেত এবং িশ াথীেদর
সাফেল র
ে র উপর আরও জার িদেত পিরবার িল এবং ু ল িলর মেধ সহেযািগতােক সমথন করা
পূণ
এই ধারণার িভি েত রিচত৷

নীিত
এটা ড েয়ট পাবিলক
ু েলর পিলিস (‘িডি
’ বা ‘িডিপএস’) যােত বাবা-মােয়রা পড়া নার
ণমান ও
িশ াথ েদর পারফরম াে র উ িত করেত িস া
হণ, পিরক না, পরামশদান এবং কাযকলাপ িল েয়াগ করেত
উপযু
িহসােব অ ভু
হন৷ এই াে , িপতামাতা/পিরবােরর যু
হওয়ার অথ িপতামাতা/পিরবােরর িনয়িমত, ি মুখী এবং অথেবাধক যাগােযাগ যােত িশ াথ েদর িশ াসং া িশ ণ এবং অন ান
ু েলর ি য়াকলােপ অংশ হণ৷
িডি ে র নীিত এিলেম াির অ া
সেক াির এডুেকশন অ া (ইএসইএ) এর ধারা ১১১৮ -এর সােথ স িতপূণ৷

িপতমাতা/পিরবােরর কাছ থেক

ত াশা িল

ড েয়ট পাবিলক ু ল িল উ িশ াগত সাফল এবং িশ াথ র সাফেল র জন কাযকর িপতামাতা/পিরবার- ু েলর
সহেযািগতা এবং
যৗথ দািয় েক জার
দয় এমন
া াম িল, ি য়াকলাপ ও প িত িল
েয়াগ কের
িপতামাতা/পািরবািরক সংি তােক সবািধক করার উদ মী য়াস কের চেলেছ৷ এই উেদ াগ িল িপতামাতা/পিরবােরর
সােথ শি শালী স ৃ তার জন
ু ল িলর এবং িপতামাতােদর/পিরবার িলর উভেয়রই
মতা বাড়ােনার উে েশ
অংশ হণকারী বা ােদর বাবা-মা/পিরবােরর সােথ অথপূণ পরামশ িনেয় পিরকি ত এবং েয়াগ হেব৷ শষ অবিধ,
ড েয়ট পাবিলক ু ল িল ু ল, িশ াথ , বাবা-মা, পিরবার এবং কিমউিন র কােছ পার িরক লাভজনক এমন িপতামাতা/পিরবার ু েলর কাযকর অংশীদািরর জন
মতা িবকাশ এবং র েণর ত াশা কের৷
ক. যৗথ দািয়
১. ড েয়ট পাবিলক ু ল িল িশেরানাম ১,পাট এ ু ল িলেক িশ াথ র িশ াগত সংি তা এবং ু েলর
পারফরম াে র উ িত কের এমন কাযকর িপতামাতা/পিরবােরর সংি তার ি য়াকলাপ িলর পিরক না এবং
েয়ােগর কােজ সহায়তা করেত েয়াজনীয় সম য়, যুি গত সহায়তা এবং অন ান সহায়তা সরবরাহ করেত
িন িলিখত িল ব বহার করেব:

ানীয় ু ল ডটা
 িশেরানাম ১ ব ন
 বােজট িবকাশ

ু েলর উ িত পিরক না/দল
২. ড েয়ট পাবিলক ু ল িল িপতামাতা/পিরবার সংি তার বািষক মূল ায়ন িবকাশ ও পিরচালনা করেব৷ এই
মূল ায়ন িল িপতামাতা/পিরবার সংি তার নীিতর িবষয়ব এবং কাযকািরতা স েক ইনপুট িদেত বাবা-মােয়র
কােছ িবতিরত হেব৷
মূল ায়ন িলেত বাবা-মােয়র সংি তার ি য়াকলাপ িলেত তােদর মেধ যারা আিথকভােব িপিছেয় পড়া,
অ ম, ইংরািজ
ান সীিমত, িশ াগতেযাগ তা কম বা কানও জািতগত বা জািতত অনুসাের সংখ ালঘু
পটভূ িম রেয়েছ এই িবষয় িলর উপর িনিদ ভােব নজর িদেয় বাবা-মােয়র বৃহ রভােব অংশ হেণর
বাধা িলেক সনা করা অ ভু ৷ এ থেক া তথ আরও কাযকর িপতামাতার সংি তার নীিত িলর
িবকােশ এবং েয়াজন হেল বাবা-মােযর সংি তার নীিত িলেক পযােলাচনা করেত ব ব ত হেব৷
৩. ড েয়ট পাবিলক
এবং বাবা-মােয়র সংি

ু ল িল িশেরানাম ১, পাট এ
া াম িল যথাযথ হেল অন ান
তার কৗশল িল সংহত করেব, যমন:

া ােমর সােথ সম য়







পের
িরেসাস স াস (িপআরিস)এ বাবা-মােয়েদর
াত এবং িশি ত করেত যথাযথ সমেয়
বাবা-মােয়র সংি তার ি য়াকলাপ িলর আেয়াজন
হড- ােটর িশ াথ েদর বাবা-মােয়েদর িক ারগােটন ত াশা দান
উপাজনকারী িক ারগােটন বাবা-মােয়েদর কােছ পৗঁছােনা (অথাৎ, িক ারগােটন
ু ল স েক
পিরচয়লাভ)
অংশ হণকারী বা ােদর বাবা-মােয়র বুঝেত পােরন এমন ভাষায় সাম ী িল অনুবাদ করা
বাবা-মােয়র ি য়াকলাপ িল সম আ হী বাবা-মােয়র নাগােল পৗঁছােনা

খ. সহেযািগতা
১.

ড েয়ট পাবিলক
ু ল িল ইএসইএ-এর ১১১২ ধারার অধীেন িডি
-িভি ক
সংি তার িবকােশ বাবা-মােয়েদর যু করেত িন িলিখত পদে প িল হণ করেব:



২.

বাবা-মা- দর গা ী, কমশালা এবং ব ি গত সা াৎকার িলর মাধ েম িডি
-িভি ক বাবা-মােয়র
সংি তা নীিতেত অংশ হণ করার সুেযাগ থাকেব৷
বাবা-মােয়রা িশেরানাম ১, পাট এ
া াম িলেক বাবা-মােয়র সংি তা স িকত িবষয় িলেত
পরামশদােনর উে েশ িমিলত হেবন৷
ড েয়ট পাবিলক
ু ল িল ইএসইএ-এর ১১১২ ধারার অধীেন
ু েলর পযােলাচনা এবং উ িতর
ি য়ায় বাবা-মা/পিরবার িলেক সংি
করেত িন িলিখত পদে প িল হণ করেব:










গ.

বাবা-মােযর

িশেরানাম ১ পাট এ
া ােমর কাযকািরতা এবং পিরক নামািফক পযােলাচনা িলর মূল ায়ন করেত
অিফস অফ িরসাচ, ইভ ালুেয়শন এবং অ ােসসেম , কি েহনিসভ িনডস অ ােসসেম
(িসএনএ)
স ূণ করেব
িনয়িমত ু ল এবং িডি ে র
া াম িলর িনয়িমত পযােলাচনা এবং
া ােমর উ িতর পরামশ
িদেত বাবা-মােয়েদর ানীয় ু ল িলেত সংি
করা
ানীয় ু ল েলা তােদর অ ভু
িশ াথ েদর অিভভাবকেদর সােথ িমেল এক
ু ল-অিভভাবক ব ন
করেত পাের যা অিভভাবক, াফ এবং িশ াথ রা পার িরক অংশীদািরে র মাধ েম কী কের
িশ েদরেক
েটর উ
ািত ািনক মান অজেন সহায়তা করা যায় এবং
ড ক থেক ৮ম েড
ু ল েলা অিভভাবক িশ ক সে লন চলাকালীন এই অিভভাবক/িশ ক/িশ াথ 'র জাটব ন
পযােলাচনা করেব।
ানীয় ু ল িল এক
বািষক িশেরানাম ১ তহিবল িলর ব বহােরর বাহ েরখার ও িশেরানাম ১
ু ল িলর েয়াজনীয়তা পূরণ করেত বাবা-মােয়েদর কাছ থেক ইনপুেটর অনুেরাধ কের এক
বািষক িশেরানাম ১ সভার আহবান করেব; এবং
িত
িশেরানাম ১ ু েলর এক
িলিখত অিভভাবক স ৃ ি
পিরক না থাকা িনি ত করেব, যা
ESEA এর সকশন ১১১৮ এর দাবীসমূহ মটায়।

মতা গঠন
১.

ড েয়ট পাবিলক ু ল িল িবেশষত িনেচ বিণত িন িলিখত ি য়াকলাপ িলর মাধ েম শি শালী
বাবা-মা/পিরবােরর সংি তার জন ু ল িলর এবং বাবা-মা/পিরবার িলর মতা গঠন করেব:
ক. ু েলর িডি
এ র িশেরানাম ১, পাট এ
ু ল িলর সােথ িন িলিখত িলর মেতা িবষয় িল
অনুধাবন কের সহেযািগতায়
ু ল িডি
বা
ুল য
উপযু
স
বা ােদর বাবামােয়েদর/পিরবার িলেক িশ ণ দেব:
 দেশর িশ াগত িবষেয়র মানদ সমূহ

02/38/2011, 03/08/2011, 03/22/2011, 03/28/2011, 04/01/2011, 04/06/2011, 04/07/2011, 04/26/2011, 05/31/2011, 06/29/2011
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িমিশগান িশ াগত মূল ায়ন ব ব া(সমূহ)
স ানেদর গিতর উপর কীভােব নজর রাখা হেব
বাবা-মােয়েদর সােথ কাযকরভােব যাগােযাগ করেত িশ াদানকারীেদর সােথ িকভােব কাজ
করা হেব

খ. ু েলর িডি
এ র ু ল িলর সহায়তায় যখােন উপযু
সখােন যুি
ব বহার কের বাবামা/পিরবার িলেক িন িলিখত িল ব বহার কের বা ােদর িশ াগত সাফেল র উ িত করেত সাম ী
এবং িশ ণ দেবন:




ড েয়ট পাবিলক ু ল িল িশ াগত পিরক না
সম
জন তা নাগােল এেন দেব
এক একীকৃত ব ব া যখােন বাবা-মােয়েদর তােদর স
এবং িশ েকর সােথ যাগােযােগর পযােলাচনা করার অ াে
বাবা-মােয়েদর তােদর স ােনর িশ াগত পারফরম া
কমশালা আর িশ ণ দওয়া হেব

বাবা-মা/পিরবারেক পযােলাচনার
ানেদর িশ াগত অ গিত, উপি িত
স থাকেব
সমথেন সহায়তা করেত িবিবধ

গ. ু েলর িডি
এ র ু ল িল এবং বাবা-মা/পিরবার িলর সহায়তায় এ র িশ কেদর, িশ াথ েদর
সহায়ক কম েদর, অধ েদর এবং অন ান কম েক কীভােব বাবা-মােয়েদর কােছ পৗঁছােনা, যাগােযাগ
করা এবং সােথ সমান সহেযাগী িহসােব কাজ করা যায় তা শখােত এ িলর মাধ েম িশ াদান
করেব:





কাযকর যাগােযাগ বাড়ােত বাবা-মােয়র সংি তার ি য়াকলাপ িলর পিরক না এবং
েয়ােগর সম য় করেত ু েলর িতিনিধেদর সােথ সভা
ু ল িলেক যখােন েয়াজন সখা অনুবাদ িদেয় সহায়তা করা
িশ কেদর, অধ েদর, শাসকেদর ও ানীয় ু ল কম েদর কীভােব বাবা-মােয়েদর সােথ
কাযকর যাগােযাগ করা করা যায় তার সর াম সরবরাহ কের
এক
যাগােযােগর ি য়া/িসে ম াপন কের

ঘ. ু েলর িডি
স বপর এবং যথাযথ সারণ সহ হড
াট, পাবিলক াক ু ল এবং অন ান
া াম িলেত বাবা-মা/পািরবািরক সংি তার
া াম িলর সম য় এবং একীকৃত করেব এবং য
ি য়াকলাপ িল বাবা-মােয়েদর তােদর স ানেদর আরও স ূণ িশ ায় অংশ হেণ উ সাহ দান এবং
সহায়তা করেব তা আেয়াজন করেব৷
ঙ. ু েলর িডি
, ু ল এবং বাবা-মা/পািরবািরক
া াম, সভা এবং অন ান ি য়াকলাপ িলর সােথ
স িকত তথ অংশ হণকারী বা ােদর বাবা-মা/পিরবার িলর অনুধাবনেযাগ ফম েট এবং যখােব
েযাজ সখােন তার বােঝন এমন ভাষােত তথ
রণ িনি ত করেত িন িলিখত পদে প িল
নেব৷



চ.

২.

৫ িভ ভাষায় তথ ও িবষয়ব অনুবাদ: আরিব, বাংলা, মং, মািনয়ান ও
বাবা-মােয়র সং ান ক িলেত অনূিদত সাম ী এবং তথ লভ করা
িবিভ ভাষায় কমশালা আেয়াজন

ািনশ;

ু েলর িডি
এই িবভাগ র অধীেন বাবা-মা/পিরবার িলর অনুেরাধ েম বাবা-মা/পিরবার িলর
সংি তার ি য়াকলাপ িলর জন এ জাতীয় অন ান কারণযু সমথন সরবরাহ করেব৷
ড েয়ট পাবিলক
ু ল িল এই
ি য়াকলাপ িলেক সংি
করেব:

অংশ র

অধীেন িন িলিখত

অনুসাের

বাবা-মা/পিরবার িলেক
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 িডি ে র ইেভ িল এবং ি য়াকলাপ িলর িবকােশ অংশ হণ করেত বাবা-মােয়েদর সুেযাগ িদেয়
 িবিভ কিমউিন িলেত কাজ করা বাবা-মােয়েদর সম িডি ে র ি য়াকলােপ িতি য়া এবং
ইনপুট সরবরাহ করার সুেযাগ তির কের
 বাবা-মােয়েদর িশেরানাম ১, পাট এ তহিবল থেক েয়াজনীয় িশ ণ দেব যিদ ু েলর িডি
র
সই িশ েণর জন অন ান সম উপযু লভ উ স িল শষ হেয় িগেয় থােক
 পিরবহণ এবং বা ােদর দখভাল জিনত ব য় সহ বাবা-মােয়র সংি তার ি য়াকলাপ িলর সােথ
স িকত উপযু
ও
েয়াজনীয় ব য় িল
দান কের
ু ল স িকত সভা এবং
িশ েণর
সশন িলেত অংশ িনেত বাবা-মােয়েদর অংশ িনেত স ম করা
 অন ান বাবা-মােয়েদর সংি তা বাড়ােত বাবা-মােয়েদর িশ ণ দান
 িবিভ সমেয় ু েলর সভা িলর আেয়াজন কের বাবা-মা/পিরবােরর সংি তা এবং অংশ হণেক
সবািধক করা বা অংশ হণকারী বা া তৎসহ য বাবা-মােয়র ু েল সই সভা িলেত অংশ িনেত
পােরনিন তােদর সােথ ত
ভােব কাজ কেরন এমন িশ কগণ এবং অন ান কম েদর মেধ
ঘেরায়া সভার আেয়াজন করা
 বাবা-মােয়র সংি তার উ িত করেত মানদ উপায় িল হণ এবং েয়াগ
 িশেরানাম ১, পাট এ
া াম িলেত বাবা-মােয়র সংি তার সােথ স িকত সম িবষেয় পরামশ
িদেত এক িডি
িভি ক বাবা-মােয়র পরামশ কাউি ল াপন এবং
 কিমউিন
িভি ক, িব াস িভি ক সং া িল এবং বাবা-মােয়র সংি তার ি য়াকলাপ িল সহ
সহেযািগতার িবকাশ৷
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পির হণ
ড েয়ট পাবিলক ু লস িশেরানাম ১ বাবা-মা ও পািরবািরক সংি তার নীিত র ধারণাসমূহ একে , িশেরানাম ১ পাট
১
া াম িলেত অংশ হণকারী িশ াথ েদর বাবা-মােয়র স িত েম িবকািশত হেয়েছ৷
েয়াজনীয় বাব-মােয়র
সংি তার ি য়াকলাপ িল এনিসএলিব তহিবল িলর ২০ ইউ.এস.িস § ৬৩১৮ এর অধীেন এ জাতীয়
েয়াজনীয়তা িলর সারণ অবিধ েয়াগ হেব৷ ু েলর িডি
এই নীিত পির হেণর জন অংশ হণকারী িশেরানাম
১ পাট ১ এর িশ াথ েদর জন লভ করেব৷
________________________________________________
জঁ -িভঁ েয়খ অ াডামস
ধান আইন কমকতা

________________________
তািরখ

________________________________________________
বাবা মােয়র িতিনিধ

________________________
তািরখ

_
বাবা মােয়র

________________________
তািরখ

____________________________________
িতিনিধ

_
_________________________________
মিনকা জনসন, া াম সুপারভাইজার
বাবা-মােয়র সংি তার দফতর

________________________
তািরখ

___________________________________________
িল া া ন, িনবাহী পিরচালক
িডপাটেম অফ
ট অা
ফেডরাল
া ামস

________________________
তািরখ

____________________________________________
কােরন িরজওেয়
িশ ার অ বত সুপােরে ে

_______________________
তািরখ

______________________________________________
ি েভন ওয়াসেকা
সহেযাগী অধী ক, মুখ যাগােযাগ

________________________
তািরখ

_____________________________________
িমেশল জে ৗি
ধান যাগােযাগ কমকতা

______________________
তািরখ

____________________________________________
জ াক মা ন
আপৎকালীন ব ব াপক

________________________
তািরখ
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