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অিভবাসী ছা�েদর অিধকােরর িবষেয় িনেদর্ িশকা এবং  

সকল ছাে�র মযর্াদা আইন এখন 20িট ভাষায় পাওয়া যাে�  
 

রাজয্ িশ�া কিমশনার, েমির এেলন এিলয়ার েঘাষণা কেরেছন েয, িডগিনিট ফর অল �ুেড�স অয্া� 
(DASA)-এর এবং অিভবাসী ছা�েদর অিধকােরর উপর সা�িতককােল �কািশত িনেদর্ িশকািট এখন িনউ 
ইয়কর্  �েদেশ কিথত 20িট ভাষায় উপলব�৷ েদশবয্াপী বিুলং-এর উে�েশয্ বল�েয়াগ, ৈবষময্ এবং েহন�ার 
ঘটনার �মবধর্মান সংখয্া এবং সা�িতক েক�ীয় সরকার বা েফডােরল পদে�পসমেূহর ফল�রপ ভীিত এবং 
িবমঢ়ূতার �িতি�য়া িহসােব, রাজয্ িশ�া িবভাগ, অয্াটিনর্ েজনােরেলর কাযর্ালেয়র সহেযািগতায়, এই গর�পূণর্ 
িবষয়গিলর উপর িবদয্ালয় িডি�� েজলাগিলর �িত িনেদর্ িশকা �দান কেরেছন৷ এখন িপতা-মাতা, 
অিভভাবক এবং অনয্ানয্ উত্সাহী বয্ি�বগর্ এই গর�পূণর্ িনেদর্ িশকািটর �িত বিধর্ত অিধকারযু�৷ 
 
চয্াে�লর েবিট এ. েরাসা বেলন, "যখন আমরা একি�ত হই, তখনই আমরা আমােদর ছা�েদর তােদর 
িবদয্ালেয় এবং  আেশপােশ িনরাপদ এবং সহািয়ত অনভুব করা িনি�ত কির "৷  "িশ�ামলূক অভয়�ল �দােনর 
উে�েশয্, েযখােন ছা�-ছা�ীরা তােদর জািত, উত্পিত্ত, গৃেহ কিথত ভাষা, অিভবাসনিভিত্তক অব�ান, েযৗন-
অিভমখুীনতা অথবা অনয্ েযেকান িভিত্তর বয্িতেরেকই িশ�া�হেণর জনয্ ম�ু, আমােদর অ�ীকারগিলেক 
আবিশয্কভােব পুনিনর্ি�ত করেত হেব৷ আবিশয্কভােব সকল িশশেদর আমােদর িনেজেদর আ�িরক শি�েত, 
উ�তা এবং সমেবদনা সহকাের বেুক জিড়েয় ধরেত হেব৷ " 
 
কিমশনার এিলয়া বেলন,  "িনউ ইয়কর্  িশ�া িবভাগ, িবদয্ালয় পিরেবেশর সে�, েযখােন আমােদর ছা�গিল 
�িত িদন িশ�ালােভর জনয্ উপি�ত হয়, আেপাসকারী েযেকান �কার পদে�প অিতশয় গরতরভােব �হণ 
কের "৷ "আমােদর সকল ছাে�র িবনামেূলয্ িশ�ালাভ করার অিধকার আেছ এবং িবদয্ালেয় েযেত েকান 
িশশরই ভয় পাওয়ার কথা নয়৷ সকল িপতা-মাতা এবং অিভভাবকেদর িনকট তাঁেদর এবং তাঁেদর 
িশশগিলর অিধকার স�েকর্  তাঁেদর েয সং�ানগিলর িবষেয় অবিহত থাকা �েয়াজন েসগিল �দান করা 
অ�ভুর্ � কের, িশ�া �হেণর িনরাপদ এবং সহায়ক পিরেবশ সৃি� করার লে�য্ আমােদর আবিশয্কভােব, 
আমােদর �মতার অধীন সকল িকছুই করেত হেব৷ "  
 
িবভাগিট বতর্ মােন, িপতা-মাতা, অিভভাবক, এবং অনয্ানয্ আ�হী বয্ি�বেগর্র জনয্ িনউ ইয়কর্  �েদেশ 
সবর্ািধকভােব কিথত দশিট ভাষায় অনিূদত সং�ানগিল উপল� কেরেছ৷ ভাষাগিল হল: �য্ািনশ বা িহ�ািন, 
চীনা, আরিব, বাংলা, রশ, উদুর্ , হাইিতয়ান ে�য়েল, ফরািস, কােরন এবং েনপালী৷ এিট, ছা�েদর 
অিধকারগিলর আইেনর অধীেন স�াবয্ভােব স�ূণর্ সুর�া িনি�ত করার উে�েশয্ িনউ ইয়কর্  ে�ট অিফস 
অফ অয্াটিনর্ েজনােরল (OAG)-এর সহেযািগতায় �ি�য়ার অধীন কমর্গিলর িব�ার এবং বধর্ন ঘটায়৷  

 
New York State Board of Regents 
MaryEllen Elia 
Commissioner of Education 
The State Education Department 
The University of the State of New York / Albany, NY12234 
Office of Communications 
 

 

http://www.nysed.gov/


অনিূদত দ�ােবজগিল, অয্াটিনর্ েজনােরল, এিরক িট. �য্াডারময্ান এবং কিমশনার এিলয়া �ারা, িবদয্ালয় 
েজলাগিলেক অিভবাসী িশশগিলর িনউ ইয়েকর্ র সরকাির িবদয্ালয়গিলেত �িতিহংসার ভয় ছাড়া উপি�ত 
হওয়ার অিধকার িনি�তকারী িবদয্মান রাজয্ এবং যু�রা�ীয় আইনগিলর �িত মানয্তা �দােনর ে�ে� 
তােদর দািয়� স�েকর্  পুন�রণকারী সা�িতকতম �চারগিলেক অ�ভুর্ � কের৷ িনেদর্ িশকািট েজলাগিলেক, 
েসগিলর ছা�েদর িবষেয় ছা�েদর নিথপ�ািদর েগাপনীয়তার িবষেয় আইেনর অধীন কতর্ বয্গিলর �াসি�ক 
তথয্গিল �দান কের৷ 

অিতির�ভােব, DASA-এর অনসুারী ইিতবাচক িবদয্ালয় পিরেবশ সৃি� এবং বজায় রাখার বিধর্ত �েচ�া 
ছাড়াও েহন�া, বল�েয়ােগর ভীিত �দশর্ন (বিুলং) এবং ৈবষেময্র েমাকািবলা করা এবং �িতেবদন �দান 
করার ে�ে� িবদয্ালেয়র কম�, ছা�, এবং িপতা-মাতােদর সাহােযয্র উে�েশয্ িনেদর্ িশকা এবং সং�ানসমহূ 
উপল�৷  

এই উপাদানগিল, এখােন 20িট ভাষায় উপল�৷ 
 
এখােন অিভবাসন-স�িকর্ ত পদে�পগিলর িবষেয় তথয্সমহূ পাওয়া যােব এবং এখােন DASA-এর অধীন 
িনেদর্ িশকা এবং সং�ানগিলর িবষেয় তথয্গিল পাওয়া যােব৷  
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