
T&I 32475 District-Wide Parent & Family Engagement Policy (Bangla-Bengali) 1 

 

কিমউিনিট �ুল িডি�� 30 
িডি��বয্াপী িপতামাতা এবং পিরবার সংি��তা নীিত 2020-2022 

 
পাটর্ I: সাধারণ পৰ্তয্াশাসমূহ  
 
কিমউিনিট �ুল িডি�� 30 িন�িলিখত সংিবিধব� আবশয্ক শতর্াবলী বা�বায়ন করায় স�ত: 

1. �ুল িডি�� িপতামাতােদর সংি�� করার জনয্ অধীন� েযসব �ুেল টাইেটল I, পাটর্ A েপৰ্াগৰ্াম 
আেছ, তার সবগুেলােত এভির �ুেড� সাকিসডস্ অয্া�  (ESSA)-এর েসকশন 1116 অনুযায়ী 
েপৰ্াগৰ্াম, কমর্কা� ও পৰ্িকৰ্য়ািট কাযর্কর করেব। এসব কমর্সূিচ, কাযর্কৰ্ম এবং প�িত 
অংশগৰ্হণকারী েছেলেমেয়েদর িপতামাতা ও পিরবারগুেলার সে� অথর্পূণর্ পরামেশর্র িভি�েত 
পিরক�না ও পিরচালনা করেব। 

2. েসকশন 1116-এর সে� সাম�সয্ েরেখ �ুল িডি��-এর �ুলগুেলােত �ুল-পযর্ােয়র আবশয্ক 
িপতামাতা সংি��তার নীিতমালা েযন ESSA-র েসকশন 1116(b)(1)-এর শতর্াবলী পূরণ কের, 
এবং পৰ্েতয্কিটেত েযন এর একিট উপাদান িহেসেব ESSA-র েসকশন 1116(d)-এর সে� 
সাম�সয্পূণর্ একিট �ুল-িপতামাতা সমেঝাতা অ�ভুর্� থােক, তা িনি�ত করেত �ুল িডি�� 
েসটার �ুলগুেলার সে� কাজ করেব। 

3. �ুল িডি�� এই িডি��বয্াপী িপতামাতা ও পিরবার সংি��তা নীিতিট েসটার ESSA-এর 
েসকশন 1112-এর আওতায় পৰ্ণীত িডি�� কি�েহনিসভ এডুেকশনাল �য্ােন অ�ভুর্� করেব। 

4. টাইেটল I (ওয়ান) পাটর্ A িপতামাতা সংি��তার শতর্াবলী, যথাস�ব, পালন করার সমেয় এই 
�ুল িডি�� এবং এর �ুলসমূহ ইংেরিজেত সীিমত দক্ষ িপতামাতা, পৰ্িতবি�তাযু� িপতামাতা, 
এবং ভৰ্মণশীল বা মাইেগৰ্টির েছেলেমেয়েদর িপতামাতােদর অংশগৰ্হেণর জনয্ পূণর্ সুেযাগ েদেব, 
যার মেধয্ থাকেব একিট েবাধগময্ ও অিভ� কাঠােমায় এবং িপতামাতােদর অনুেরাধসােপেক্ষ 
িবক� কাঠােমাসমূেহ ও যতটুকু স�ব, িপতামাতােদর েবাধগময্ ভাষায় ESSA-র েসকশন 1111-
এর আওতায় আবশয্ক তথয্ ও �ুল িরেপাটর্ পৰ্দান করেব। 

5. যিদ ESSA-এর েসকশন 1112-এর আওতায় পৰ্ণীত িডি�� কি�েহনিসভ এডুেকশনয্াল �য্ান 
অংশগৰ্হণকারী িশক্ষাথর্ীেদর িপতামাতােদর কােছ সে�াষজনক মেন না হয়, তাহেল পিরক�না 
িনেয় িপতামাতা েকান ম�বয্ কের থাকেল �ুল িডি�� তা িনউ ইয়কর্ ে�ট িডপাটর্েম� অভ 
এডুেকশেনর কােছ জমা েদেব। 

6. �ুল িডি�� �ুেলর িপতামাতা এবং পিরবার সংি��তা নীিতেত উি�িখত কাযর্কৰ্েম সহায়তা 
েদওয়ার উে�েশয্ িপতামাতা সংি��তার জনয্ (নূয্নতম আলাদা কের রাখা) সংরিক্ষত টাইেটল I 
পাটর্ A তহিবেলর এক শতাংশ কীভােব বয্য় করা হেব েস িবষেয় িস�া�গৰ্হণ করার জনয্ 
টাইেটল I পাটর্ A েপৰ্াগৰ্ােমর িশক্ষাথর্ীেদর িপতামাতােদর স�ৃ�তা িনি�ত করার লেক্ষয্ �ুল 
িডি��িট বাড়িত িনেদর্শনা েদেব। 
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7. �ুল িডি�� িপতামাতা সংি��তার িন�িলিখত িবিধব� সংজ্ঞা দ্বারা পিরচািলত হেব, এবং 
পৰ্তয্াশা কের েয এর টাইেটল I �ুলগুেলা এই সংজ্ঞা অনুসাের কমর্সূিচ, কাযর্কৰ্ম ও প�িতসমূহ 
পিরচালনা করেব: 

 
িপতামাতা সংি��তার অথর্ িশক্ষাথর্ীেদর অয্াকােডিমক িশখন ও অনয্ানয্ �ুল কাযর্কৰ্েমর বয্াপাের িপতামাতা, 
অিভভাবক, িপতামাতার স�েকর্ আব� বয্ি� ও পালক িপতামাতােদর িনয়িমত, িদ্বমুখী, এবং অথর্পূণর্ েযাগােযাগ, 
যার মেধয্ রেয়েছ এিট িনি�ত করা েয--  

8. তােদর স�ােনর িশক্ষা গৰ্হেণ িপতামাতা একিট অিবে�দয্ ভূিমকা পালন কেরন;  
9. িপতামাতােদরেক উৎসািহত করা হয় �ুেল স�ােনর েলখাপড়ায় সিকৰ্য়ভােব সংি�� হেত;  
10. স�ানেদর েলখাপড়ায় িপতামাতাগণ স�ূণর্ অংশীদার এবং তারা পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ তােদর 

স�ানেদর িশক্ষাগত িস�া� গৰ্হণ ও পরামশর্ক কিমিটগুেলােত সহায়তা েদওয়ার কােজ অ�ভুর্�; 
এবং 

11. অনয্ানয্ কমর্কা� পিরচালনা, েযমন ESSA-এর েসকশন 1116-এ েযগুেলা বিণর্ত হেয়েছ।  

 
পাটর্ II. িডি�� কীভােব িডি��বয্াপী িপতামাতা এবং পিরবার সংি��তা নীিতর িবিভ� অংশগুেলা বা�বায়ন 
করেব, েসটার িববরণ  
 
কিমউিনিট �ুল িডি�� 30, ESSA েসকশন 1112 অনুযায়ী টাইেটল I তহিবল লাভকারী �ুলগুেলােক সাহাযয্ 
করার জনয্ িডি��বয্াপী িপতামাতা সংি��তার পিরক�না পৰ্ণয়েন িপতামাতােদর সংযু� করার উে�েশয্ 
িডি�ে�র �ুলগুেলার সহায়তা িনেয় িন�িলিখত পদেক্ষপসমূহ, গৰ্হণ করেব: 

12. �ুলগুেলা এসব শতর্াবলী স�েকর্ সেচতন এিট িনি�ত করেত টাইেটল I �ুলগুেলার িলয়ােজাঁ 
িহেসেব দািয়ত্বপালন ও কািরগির সহায়তা, গাইেড� এবং সহায়তা সমন্বয় করার জনয্, পৰ্েয়াজন 
েমাতােবক, কিমউিনিট সুপািরনেটনেডে�র িনেদর্শনায় এবং অিফস অভ ে�ট/েফডােরল 
এডুেকশন পিলিস অয্া� �ুল ইমপৰ্ুভেম� েপৰ্াগৰ্ামস্-এর সহেযািগতায় একজন িনেবিদত িডি�� 
�াফেক িনধর্ারণ কের েদেব;  

13. িনি�ত করেব েয কিমশনােরর পৰ্িবধান 100.11 এবং চলমান চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-655-এর 
সােথ সাম�সয্িবধান কের একিট িডি�� িলডারিশপ িটম গঠন করা হেয়েছ এবং এেত 
েনতৃত্বশীল িপতামাতােদর পৰ্িতিনিধ বা ভারপৰ্া� বয্ি�েক অ�ভুর্� করা হেয়েছ; এবং 

14. একিট িডি�� টাইেটল I পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�ল গঠেনর সুেযাগসুিবধা পৰ্দান করেব 
যােত িনি�ত করা যায় েয হাই �ুলসহ সকল টাইেটল I �ুল েথেক িপতামাতােদর পৰ্িতিনিধত্ব 
েনওয়া হেয়েছ এবং িডি�� পয্াের� ইনভলভেম� পিলিসসহ িডি�� কি�েহনিসভ 
এডুেকশনাল �য্ান (DCEP), িডি�� 100.11 �য্ান ৈতিরেত  িডি�� িলডারিশপ িটেমর সিকৰ্য় 
অংশগৰ্হণ কেরেছ। 

15. িডি�� িপতামাতা এবং পিরবার সংি��তা নীিতর কাযর্কািরতা িনরূপণ এবং পৰ্েয়াজনেবােধ নীিত 
ও িপতামাতা সংি��তার মােনা�য়ন করার জনয্ সং�ারসাধেনর উে�েশয্ নীিতিটর বািষর্ক 
পযর্ােলাচনা ও মূলয্ায়েনর সুেযাগ েদয় 
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ESSA-এর েসকশন 1114 (b)-এর অধীেন �ুল পযর্ােলাচনা ও উ�য়ন পৰ্িকৰ্য়ায় িপতামাতােদর সংি�� করেত 
কিমউিনিট �ুল িডি�� 30 িন�িলিখত পদেক্ষপসমূহ গৰ্হণ করেব:  

16. িন� পযর্ােয় কাযর্স�াদনকারী �ুল, িশক্ষেকর েযাগয্তা, এবং টাইেটল I েপৰ্াগৰ্াম সংকৰ্া� অনয্ানয্ 
গুরুত্বপূণর্ তথয্ ও �ুল উ�য়েনর উেদয্াগসমূহ সংকৰ্া� সংবাদ িপতামাতা এবং পিরবারবেগর্র 
পৰ্িতিনিধত্বকারী �ানীয় েনতৃেত্বর কাঠােমাগুেলার জনয্ �ুেলর ৈতির ESSA-এর শতর্াবলী সংকৰ্া� 
তথয্ যথাসমেয় লাভ করার বয্ব�া করা, েযমন: িডি�� িলডারিশপ িটম, কিমউিনিট ও 
িসিটওয়াইড এডুেকশন কাউি�ল, বেরা ও িডি�� েপৰ্িসেড�স কাউি�ল, এবং টাইেটল I 
িডি�� পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�লসমূেহর (পৰ্েযাজয্ হেল) িনয়িমত সূিচভু� পাবিলক 
িমিটংেয়, এবং �ুল ও িডি�� ওেয়বসাইেটর মাধয্েম (পৰ্েযাজয্ হেল)। 

17. �ুল উ�ত করার লেক্ষয্ হ�েক্ষেপর জনয্ �ুলগুেলােক কীভােব এবং েকন শনা� করা হয় তার 
পৰ্িকৰ্য়া িপতামাতােক অবিহত করা; এবং 

18. এধরেনর �ুেলর পড়ুয়া িশক্ষাথর্ীেদর িপতামাতােদর যথাসমেয় িনেচর তথয্ েদওয়া: 
19. শনা�করণ কী অথর্ বহন কের, এবং �ুলিট িডি�� ও ে�ট িশক্ষা সং�া পিরেষিবত অনয্ানয্ 

এিলেম�াির, ই�ারিমিডেয়ট অথবা েসেক�াির �ুেলর তুলনায় অয্াকােডিমক সাফলয্ অজর্েনর 
েক্ষেতৰ্ েকমন করেছ েসটার একিট বয্াখয্া; 

20. শনা�করেণর কারণসমূহ; 
21. �ুলেক �ুল উ�য়েনর জনয্ শনা� করা হয় েযসব অয্াকােডিমক সমসয্ার কারেণ েসগুেলা দূর 

করার কােজ িপতামাতা ও পিরবােরর সদসয্রা কীভােব সংি�� হেত পােরন তার বয্াখয্া; 
22. উ�িত আবশয্ক �ুল িহেসেব িচি�ত হওয়ার কারেণর সােথ সংি�� সমসয্াগুিলর সুরাহা করার 

জনয্ িডসিটৰ্ে�র গৃহীত পদেক্ষপ স�িকর্ত তথয্ পৰ্কাশ এবং িপতামাতা ও সবর্জনেক অবিহত 
করা; 

িন� পযর্ােয় সাফলয্ অজর্েনর সমসয্া সমাধােন িডি�� কী করেছ েসটার একিট বয্াখয্া; 

িন� পযর্ােয় সাফলয্ অজর্েনর সমসয্া সমাধােন �ুল কী করেছ েসটার একিট বয্াখয্া; এবং, 

িশক্ষক ও পয্ারাপৰ্েফশনালেদর েপশাগত েযাগয্তা স�েকর্ িপতামাতােদর তথয্ েদওয়া। 

িশক্ষাথর্ী সাফলয্ ও �ুেলর কমর্স�াদনা বৃি� করার জনয্ কাযর্কর েপৰ্াগৰ্াম, কমর্কা� ও পৰ্িকৰ্য়া পিরক�না ৈতির ও 
বা�বায়েন িপতামাতা ও পিরবােরর সদসয্েদর অংশগৰ্হেণ সহায়তা িদেত টাইেটল I, পাটর্ A �ুলগুেলােক 
কিমউিনিট �ুল িডি�� 30 িন�িলিখত পৰ্েয়াজনীয় সমন্বয়, কািরগির সহায়তা এবং অনয্ানয্ সমথর্ন পৰ্দান করেব: 

23. �ুল ও িডি�� সােপাটর্ �াফ িশক্ষক, িশক্ষাথর্ীেদর পিরেষবা পৰ্দানকারী কমর্চারী, িপৰ্ি�পয্াল, 
এবং অনয্ানয্ �াফেক কীভােব িপতামাতােদর কােছ েপৗঁছান যায়, কীভােব সম-অংশীদার িহেসেব 
তােদর সে� েযাগােযাগ করা ও কাজ করা যায়, িপতামাতােদর জনয্ কমর্সূিচ বা�বায়ন ও সমন্বয় 
করা যায় এবং িপতামাতা ও �ুেলর মেধয্ অংশীদািরত্ব গেড় েতালা যায় েস বয্াপাের েপশাগত 
উ�য়েনর সুেযাগ েদেব। 

24. �ুেলর পয্াের� এডভাইজাির কাউি�লগুেলা গঠেন সহায়তা েদেব। 
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25. �ুল ও িপতামাতােদর কমর্সূিচ, সভা এবং অনয্ানয্ কমর্কা� সংকৰ্া� তথয্ স�াবয্ েক্ষেতৰ্ 
এমনভােব ও এমন যুি�যু� উপােয় এবং এমন ভাষায় েপৰ্রণ করা হে�, যা িপতামাতার কােছ 
েবাধগময্ হয় তা িনি�ত করেব। 

26. িনি�ত করেব েয �ুল এবং িপতামাতার মােঝ পরামশর্/সহেযািগতা চালু আেছ। 

 
কিমউিনিট �ুল িডি�� 30 টাইেটল I পাটর্ A-এর অধীেন িপতামাতা ও পিরবার সংি��তা েকৗশল সমন্বয় ও 
আ�ভুর্� করেব। 

27. ভিতর্, েপৰ্াগৰ্ােমর মান, সামিগৰ্ক পিরেষবা, �ুল-বয়সী কমর্সূিচ এবং িপতামাতা অথবা পিরবােরর 
অনুেরাধকৃত অনয্ানয্ সুিনিদর্� সহায়তা স�িকর্ত গুরুত্বপূণর্ িপৰ্-K তথয্ িপতামাতা ও 
পিরবারসমূহেক েদওয়ার মাধয্েম �ুল ও তােদর বেরা/িসিটবয্াপী অিফস, এবং বিহরাগত 
অংশীদারেদর (েযমন, কিমউিনিট িভি�ক সংগঠনসমূহ) সােথ বয্াপক সংেযােগর উে�েশয্ 
একেযােগ কাজ করেব; 

28. িশক্ষাথর্ীেদর অজর্ন ও সাফেলয্ পৰ্েয়াজনীয় উপকরণ ও সহায়স�িত স�েকর্ িপতামাতােদরেক 
তােদর েছেলেমেয়েদর িশক্ষায় পূণর্া�রূেপ অংশগৰ্হেণ সমান অংশীদার িহেসেব উৎসাহ ও 
সহায়তা েদেব; 

29. িপতামাতােদরেক বািড় ও �ুেলর সংেযােগর গুরুত্ব অনুধাবেন সহায়তা েদেব; 
30. িপতামাতােদর সােথ িশক্ষাথর্ীর তথয্ (েযমন পৰ্াথিমক মূলয্ায়েনর ফলাফল ও িশক্ষাথর্ীর চলমান 

অগৰ্গিত) িবিনময়সহ িপতামাতােদরেক তােদর স�ানেদরেক িশক্ষায় সহায়তা পৰ্দােন সক্ষমতা 
বাড়ানর জনয্ িপতামাতােদরেক সংি�� করেত ও সহায়তা িদেত �াসরুম �াফ/িশক্ষেকর সােথ 
কাজ করেব;  

31. তােদর েছেলেমেয়েদর স্বা�য্ ও ম�েলর বয্ব�া করা, েযগুেলার মেধয্ আেছ গঠন, পুি�, স্বা�য্, 
পির��তা/আদশর্, এবং সামািজক-আেবগজিনত চািহদা, ইতয্ািদ, তেব তা এেতই সীমাব� নয়; 

32. িপতামাতােদর সময়সূিচর সােথ খাপ খাওয়ােনােত িপতামাতােদর জনয্ নমনীয় সমেয়র বয্ব�া 
করেব, েযমন সকােল, অথবা স�য্ায় ৈবঠক আেয়াজন; 

33. িপতামাতারা কথা বেলন, এমন পৰ্ধান ভাষাগুেলােত তথয্ ও অনয্ানয্ িবষয়ব� অনুবােদর বয্ব�া 
করা। 

 
কিমউিনিট �ুল িডি�� 30 েসটার অধীন� টাইেটল I (ওয়ান), পাটর্ A �ুলগুেলার পৰ্ািত�ািনক মান উ�য়েনর 
লেক্ষয্ িপতামাতা ও পিরবােরর সদসয্েদরেক অথর্পূণর্ভােব সংি�� কের এই িপতামাতা এবং পিরবার স�ৃ�তা 
নীিতর িবষয়ব� ও কাযর্কািরতার বািষর্ক মূলয্ায়ন পিরচালনা করার জনয্ িন�িলিখত পদেক্ষপগুেলা গৰ্হণ করেব: 
মূলয্ায়েনর মেধয্ থাকেব িপতামাতােদর সংি��তা কাযর্কৰ্েম িপতামাতােদর অিধকতর অংশগৰ্হেণর েক্ষেতৰ্ বাধা 
শনা� করা (িবেশষ নজর েদয়া হেব আিথর্কভােব সুিবধাবি�ত, পৰ্িতব�ী, ইংেরিজেত সীিমত দক্ষ, সীিমত 
সাক্ষরতা অথবা সংখয্ালঘু েকােনা বণর্ বা সা�দািয়ক পিরচেয়র িপতামাতােদর পৰ্িত)। �ুল িডি�� এর িপতামাতা 
সংি��তা নীিত ও কাযর্কৰ্েমর মূলয্ায়েনর ফলাফল বয্বহার কের অিধকতর কাযর্কর িপতামাতা স�ৃ�তার জনয্ 
অিভজ্ঞতািভি�ক েকৗশলসমূহ িডজাইন করার জনয্ এবং যিদ পৰ্েয়াজন হয় (িপতামাতােদর স�ৃ� কের) তােদর 
িপতামাতা সংি��তা নীিত সংেশাধন করেব। 
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34. কিমউিনিট �ুল িডি�� 30 ইংেরিজেত সীিমত দক্ষ িপতামাতা, পৰ্িতবি�তাযু� িপতামাতা এবং 
পিরযায়ী বা মাইেগৰ্টির েছেলেমেয়েদর িপতামাতােদর, যথাস�ব, িপতামাতারা বুঝেত পােরন 
এমন মাধয্ম ও ভাষায় তথয্ এবং �ুেলর িরেপাটর্ পৰ্দানসহ, যথাস�ব সাধয্মত, অংশগৰ্হেণর পূণর্ 
সুেযাগ পৰ্দান করেব। 

35. িডি�� িলডারিশপ িটম, েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল, িডি�� পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�ল এবং 
কিমউিনিট এডুেকশন কাউি�েলর পৰ্িত িপতামাতা এবং পিরবার স�ৃ�তা নীিতর বািষর্ক 
উপ�াপনা এমন আি�েক, বা�েব যতটুকু স�ব, িপতামাতােদর েবাধগময্ একিট ভাষায় করেত 
হেব। 

36. িপতামাতা এবং পিরবার সংি��তা নীিতর িবষয়ব� ও কাযর্কািরতা মূলয্ায়েন ও িলিখত পৰ্িতিকৰ্য়া 
জানােত, িপতামাতা ও পিরবােরর সদসয্েদর একিট সুশৃ�ল, অবয্াহত ও সমেয়ািচত প�ায় 
সংি�� করেব। 

37. আরও কাযর্কর িপতামাতা সংি��তার েকৗশল িনধর্ারেণর জনয্ কিমউিনিট �ুল িডি�� িপতামাতা 
এবং পিরবার সংি��তা নীিত ও কমর্কাে�র মূলয্ায়েনর ফলাফল বয্বহার করেব, এবং, পৰ্েয়াজন 
হেল িপতামাতােদর সহায়তা িনেয় িপতামাতা সংি��তার নীিত সংেশাধন করেব। 

A.  সুিনিদর্�ভােব িন�-বিণর্ত কমর্কা�েলার মাধয্েম কিমউিনিট �ুল িডি�� 30 শি�শালী িপতামাতা ও পািরবািরক 
সংি��তা গেড় েতালার জনয্ �ুেলর ও িপতামাতােদর সক্ষমতা বৃি� করেব যােত সংি�� �ুল, িপতামাতা ও 
কিমউিনিটর মেধয্ িপতামাতা ও পিরবােরর সদসয্েদর কাযর্কর সংি��তা িনি�ত করা যায়, যার লক্ষয্ হেলা 
িশক্ষাথর্ীেদর পৰ্ািত�ািনক সাফলয্ বৃি� করা ও �ুেলর কাযর্স�াদনা উ�ত করা: 

কিমউিনিট �ুল িডি�� 30, �ুল িডি�ে�র টাইেটল I, পাটর্ A �ুলগুেলার সহায়তায় �ুলিটর পিরেষবাপৰ্া� 
িশক্ষাথর্ীেদর িপতামাতা ও পিরবােরর সদসয্েদরেক যথাপৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্, িন�বিণর্ত িবষয়গুেলার মেতা িবষয়গুেলা 
বুঝেত এই পয্ারাগৰ্ােফ বিণর্ত পদেক্ষপ িনেত সহায়তা কের – 

38. ে�ট-এর িশক্ষায়তিনক বা অয্াকােডিমক উপকরেণর মান, 
39. ে�ট-এর িশক্ষাথর্ীেদর িশক্ষায়তিনক বা অয্াকােডিমক অজর্েনর মান, 
40. িবক� মূলয্ায়নসহ ে�ট এবং �ানীয় িশক্ষায়তিনক বা অয্াকােডিমক মূলয্ায়ন, 
41. তােদর স�ােনর অগৰ্গিত কীভােব পযর্েবক্ষণ করেবন, এবং িশক্ষািবদেদর সােথ কীভােব কাজ 

করেবন। 

42. ে�েটর িশক্ষায়তিনক বা অয্াকােডিমক িবষয়ব�র মান এবং ে�েটর িশক্ষাথর্ীর অয্াকােডিমক 
সাফেলয্র মান, ে�ট ও �ানীয় মূলয্ায়ন, টাইেটল I, পাটর্ A-এর শতর্াবলী এবং কীভােব একজন 
িশক্ষাথর্ীর অগৰ্গিত পযর্েবক্ষণ করেত হয় ও েছেলেমেয়েদর সাফলয্ বৃি� করার জনয্ 
িশক্ষাবৰ্তীেদর সে� কাজ করেত হয়, েস বয্াপাের িপতামাতা ও পিরবােরর সদসয্েদর সহায়তা 
পৰ্দান করা। 

43. েছেলেমেয়েদর িশক্ষায়তিনক বা অয্াকােডিমক সাফলয্ বৃি� করার জনয্ েছেলেমেয়েদর সে� 
পিরবারেদর কাজ করায় িপতামাতা ও পিরবােরর সদসয্েদর সাহাযয্ করার উে�েশয্ উপকরণ ও 
পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান, েযমন, িপতামাতা সংি��তার পৰ্সার ঘটােত অক্ষরজ্ঞান পৰ্িশক্ষণ এবং যেথাপযু� 
পৰ্যুি� বয্বহার করা। 
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44. পয্াের� েকাঅিডর্েনটরেদর মািসক েপশাগত উ�য়েনর বয্ব�া করা, েযন তারা তােদর �ুেলর 
িপতামাতােদর িশক্ষায়তিনক বা অয্াকােডিমক, সামািজক ও আেবগজিনত সমসয্াগুেলা আেলাচনা 
করেত পােরন। 

45. িপতামাতা ও পয্াের� অয্ােসািসেয়শন, পয্াের� িটচার অয্ােসািসেয়শন, �ুল িলডারিশপ িটম, 
টাইেটল I পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�ল, িডি�� অয্া� বেরা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল, িডি�� 
িলডারিশপ িটম, িডি�� পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�ল এবং কিমউিনিট এডুেকশন কাউি�েলর 
েনতৃত্বশীল িপতামাতােদর পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান করা। 

46. িপতামাতা এবং পিরবার সংি��তা কমর্কাে� (েযমন কেলজ ও কয্ািরয়ার পৰ্�িত) েসকশন 1116-
এর অধীেন িপতামাতা েযসব যুি�স�ত সহায়তার অনুেরাধ করেত পােরন, েসগুেলােত এ 
ধরেনর অনয্ানয্ সহায়তা পৰ্দান করা । 

 
B. কিমউিনিট �ুল িডি�� 30 িপতামাতা সংি��তােক উৎসািহত করেত, িডি��ভু� �ুলগুেলার সহায়তায়, 
েছেলেমেয়েদর অয্াকােডিমক সাফলয্ বৃি� করায় তােদর সে� কাজ করার জনয্ িপতামাতােদর সাহাযয্ করেত 
িন�িলিখত পদেক্ষপগুেলার মাধয্েম উপকরণ ও পৰ্িশক্ষণ েজাগােব, েযমন সাক্ষরতা পৰ্িশক্ষণ এবং, যেথাপুয�, 
পৰ্যুি� বয্বহার: 

47. পৰ্ািত�ািনক ও অপৰ্ািত�ািনক অগৰ্গিতেত সহায়তা েদওয়ার জনয্ পয্াের� েকাঅিডর্েনটরেদর 
েকৗশল ও উপকরণ িদেয় সহায়তা পৰ্দান করা যােত তারা িপতামাতােদর সহায়তা করেত 
পােরন; 

48. িপতামাতােদরেক পৰ্যুি� ও ওেয়ব-েক�ীক জবাবিদিহতার উপকরণ বয্বহাের িডি��বয্াপী 
পৰ্িশক্ষণলােভর সুেযাগ অফার করা; এবং  

49. অিভভাবকত্ব ও বয়� িশক্ষার �ােস (েযমন, ESL, কি�উটার ও কমর্পৰ্�িত) সহায়তা করার 
জনয্, েযখােন স�ব, �ান পৰ্দান করা। 

C. কিমউিনিট �ুল িডি�� 30, �ুল ও িপতামাতােদর সহায়তায় িশক্ষকম�লী, িশক্ষাথর্ী, পিরেষবা কমর্ী, িপৰ্ি�পয্াল 
ও অনয্ানয্ কমর্চারীেদরেক িপতামাতােদর সােথ সমান সমান অংশীদার িহেসেব িপতামাতােদর কােছ েপৗঁছান, 
সংেযাগ ৈতির ও কাজ করার উপায়, এবং িপতামাতােদর অবদােনর মূলয্ ও উপেযািগতা িনণর্য় এবং কীভােব 
িপতামাতােদর কমর্সূিচ বা�বায়ন ও সমন্বয় করেব এবং িপতামাতা ও �ুেলর, মেধয্ ব�ন ৈতির করেব, েস 
বয্াপাের উি�িখত উপােয় সহায়তা করেব: 

50. িপৰ্ি�পয্ালেদরেক িপতামাতা সংি��করণমূলক উেদয্াগ গিতশীল করার জনয্ উৎসািহত করা। 
51. পয্াের� েকাঅিডর্েনটরেদরেক তােদর �ুেলর িবিভ� কমর্কতর্ােদর সােথ সহেযািগতার জনয্ 

পৰ্িশক্ষণ েদওয়া। 
52. কীভােব িপতামাতােদরেক সােথ কাযর্করভােব কাজ করা যায়, তার েসরা উপায় স�েকর্ িবিভ� 

দৃি�ভ�ী পযর্ােলাচনা ও মতিবিনময়েয়র জনয্ পয্াের� েকাঅিডর্েনটরেদর সােথ মািসক িভি�েত 
িমিলত হওয়া। 

D.   কিমউিনিট �ুল িডি�� 30 যতটা স�ব ও পৰ্েযাজয্ অনুযায়ী, িপতামাতা সংি��করণ কমর্সূিচ ও কমর্কা� 
েহড �াটর্ , িরিডং ফা�র্,  আিলর্ িরিডং ফা�র্,  ইেভন �াটর্,  েহাম ই�টৰ্াকশন েপৰ্াগৰ্াম ফর িপৰ্-�ুল ইয়াং�ার, 
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পয্াের�স অয্াজ িটচাসর্ েপৰ্াগৰ্াম, এবং সরকাির িপৰ্�ুল ও অনয্ানয্ কমর্সূিচর সােথ িপতামাতা সংি��করণ কমর্সূিচ 
সমন্বয় ও সংযু� করেব এবং পয্াের� িরেসাসর্ েস�ােরর মেতা কমর্কা� পিরচালনা করেব যা িপতামাতােদরেক 
তােদর স�ানেদর িশক্ষায় আেরা পূণর্রূেপ অংশগৰ্হণ করেত িন�িলিখতগুেলার দ্বারা অিধকতর উৎসাহ ও 
সহেযািগতা েদেব: 

53. িপৰ্�ুল েথেক িক�ারগােটর্েন উ�রেণর পৰ্িত মেনািনেবেশর জনয্ িশক্ষক ও িপতামাতােদর সােথ 
কাজ করা। 

54. িপতামাতােদর কমর্শালা, কনফাের�, �ুল পিরদশর্ন, ওেপন হাউস এবং �াসরুেম ভলাি�য়ার 
িহেসেব কােজর মাধয্েম �ুেল উ�রেণর সুেযাগ পৰ্দান করা। 

E.   �ুল িডি��িট �ুল ও িপতামাতা কমর্সূিচ, সভা, এবং অনয্ানয্ কমর্কা� স�িকর্ত তথয্ অংশগৰ্হণকারী 
েছেলেমেয়েদর িপতামাতােদর কােছ, অনুেরাধসােপেক্ষ িবক� মাধয্মসহ, এবং বা�েব যেতাটুকু স�ব িপতামাতােদর 
েবাধগময্ অনয্ েকােনা ভাষায়, এমন েকােনা েবাধগময্ ও অিভ� পৰ্িকৰ্য়ায় পাঠােনা হে�, েসটা িনি�ত করার জনয্ 
িন�িলিখত পদেক্ষপ গৰ্হণ করেব: 

55. পয্াের� িটচার কনফােরে�র সময়সূিচ, �ুল ও িডি�� িরেপাটর্,  এবং িসিটিভি�ক 
উেদয্াগসমূেহর জনয্ এমন মাধয্ম বয্বহার কের এবং বা�বস�তভােব িপতামাতােদর েবাধগময্ 
ভাষায় পযর্া� িবজ্ঞি� পৰ্দান কের িপতামাতােদরেক কাযর্কর েযাগােযােগর সুেযাগ পৰ্দান করেব।  

56. সীিমত ইংেরিজ জানা িপতামাতােদর জনয্ বাড়িত অনুবাদ ও েদাভাষীর পিরেষবার জনয্ েযাগয্ 
�ুলগুেলােক িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর তহিবল বরা� িদেব। 

57. িপতামাতােদরেক িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর িডিভশন অভ মাি�িল�ুয়াল 
লানর্ারস-এর ওেয়বসাইট েদখার সুেযাগ েদেব েযন তারা িসিট ও আ�িলক অনু�ান ও অনুিদত 
উপকরণ েদখার সুেযাগ পান। 

 
পাটর্ III: িডি��বয্াপী িপতামাতা এবং পিরবার সংি��তা নীিতর ঐি�ক উপাদান  
 
এভির �ুেড� সাকিসডস্ অয্া� (ESSA)-এর েসকশন 1116-এর সােথ সাম�সয্ েরেখ অথর্বহ িপতামাতা 
সংি��তা এবং টাইেটল I, পাটর্ A েপৰ্াগৰ্াম আেছ, এমন সব �ুেল কমর্সূিচ, কমর্কা� ও িপতামাতা সংি��তার 
পৰ্িকৰ্য়া পিরচালনা করার পৰ্িত িডি�� 30 পৰ্িতশৰ্ুিতব�।  এর জনয্ িডি�� যা যা করেব: 

58. পিরক�না ৈতির, িডি��-এর টাইেটল I এবং িপতামাতা ও পিরবার সংি��করণ কমর্সূিচ 
ৈতিরেত সিকৰ্য়ভােব িপতামাতা ও পিরবােরর সদসয্েদর সংি�� করেব; 

59. কাযর্কর িপতামাতা-�ুল সংেযাগ ৈতির করেত পয্াের�-িটচার কনফাের�, িপতামাতােদর কােছ 
ঘন ঘন পৰ্িতেবদন িদেয় এবং িসিটবয্াপী উেদয্াগসমূেহর সময়সূিচ সংকৰ্া� যেথ� িবজ্ঞি� পৰ্দান 
করেব; 

60. ইংেরিজ ভাষা বয্বহার কেরন না, এমন িপতামাতােদর পৰ্িশক্ষণ, পৰ্িতেবদন পৰ্দান এবং 
েযাগােযােগর েক্ষেতৰ্ মাতৃভাষা বয্বহার করেব; 

61. পয্াের� েকাঅিডর্েনটরেদর মাধয্েম িপতামাতা সংি��তার সকল িবষেয় সহায়তা েদেব; এবং 
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62. িডি��-এর িপতামাতা এবং পিরবার সংি��তা নীিতর একিট বািষর্ক মূলয্ায়ন, এবং পৰ্েযাজয্ 
েক্ষেতৰ্ িশক্ষািনেদর্শনা কমর্সূিচ পযর্ােলাচনার বয্ব�া করেব। 

পাটর্ IV: দ�ক গৰ্হণ  
 
কিমউিনিট �ুল িডি�� 30-এর জনয্ এই িডি�� িপতামাতা এবং পিরবার সংি��তার নীিত টাইেটল I, পাটর্ A 
কমর্সূিচেত অংশগৰ্হণকারী েছেলেমেয়েদর িপতামাতােদর সে� যু�ভােব ও ঐকমতয্কৰ্েম পৰ্ণয়ন করা হেয়েছ, যা 
িডি�� পযর্ােয়র ৈবঠেকর েনািটস, উপি�িতর িশট, কাযর্িবরণী, িফডবয্াক বা মতামত পৰ্দােনর ফমর্ এবং/অথবা 
িডি�� িপতামাতা এবং পিরবার সংি��তার নীিত জানােনা ও আেলাচনা করা হেয়িছল, এমন ৈবঠেকর জিরপ দ্বারা 
পৰ্মািণত হয়। এই পৰ্মাণ িডি�� অিফেসর ফাইেল সংরিক্ষত থাকেব এবং/অথবা িসিট, ে�ট অথবা েফডােরল 
কমর্কতর্া অথবা তােদর পৰ্িতিনিধরা পযর্ােলাচনা করেত পারেবন।  
 
এই নীিত কিমউিনিট �ুল িডি�� 30-এর িডি�� িলডারিশপ িটম কতৃর্ক 16 িডেসম্বর, 2020 তািরেখ গৃহীত 
হেয়েছ এবং দুই (2) বৎসেরর জনয্ কাযর্কর থাকেব। �ুল িডি�� এই নীিত অংশগৰ্হণকারী সকল টাইেটল 1 
পাটর্ A িশক্ষাথর্ীেদর িপতামাতার কােছ িডি�� A তহিবল লাভকারী �ুলগুেলার িপতামাতােদর অিধকাংশ েযসব 
ভাষায় কথা বেলন েসই ভাষায় 30 জুন, 2016 বা তার পূেবর্ িবতরণ করেব।  এই নীিতর চূড়া� সং�রণ DCEP 
সংযুি�েত অ�ভুর্� এবং িডি�� 30-এর িপতামাতােদর অিধকাংশ েয ভাষায় কথা বেলন েসই ভাষায় অনুবাদ 
করা হেব। 
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