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(োিকর্  িশকা িবভাগ) 

3অিফস ফর িসিভল রাইটস 
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4েহায়াইট হাউজ’এর উ্দযাগ

5এশীয় আ্েিরকা্ এবং পযািসিফক 

আইলযাাার’েদর �িত 

এএএ্এইচিপআই এবং এেএএসএসএ িশকাষরী্দর িবর্ে হওয়া ৈবষ্েযর �িত্রাধ করা 

িদ ইউএস িডপাটর্ েম অফ জাসিটস’এর িসিভল রাইটস িডিভসা্ (িসআরিট) এবং িদ ইউএস িডপাটর্েম অফ এডু্কশ্’এর অিফস ফর িসিভল 
রাইটস (ওিসআর) িশকার সে� �্র জ্সাধার্ণর অ্ষর চািলত ও যু�রা�ীয় বযববায় সাহাযয�া� �ু্ল যু�রা�ীয় ্াগিরক অিধকার বলবৎ ক্র।   
এই সব আই্ জািত, বণর এবং জাতীয় উৎপি�র িভি�্ত (যার অ�ভুর� ভাষা ও একই জািতগত ৈবিশ�য ষাকা) হওয়া ৈবষ্েযর হাত েষ্ক সে� 

িশকাষরী্দর রকা ক্র, যা্দর অ�ভুর� এশীয় আ্েিরকা্, জ�সূ্�  হাওয়াইয়া্ েদ্শর েলাক, ও �শা� েহাসাগরীয় �ীপকু� ি্বাসী 
(এএএ্এইচিপআই) এবং েুসিলে, আরব, িশখ ও দিকণ এশীয় (এেএএসএসএ) িশকাষরীরা।  িসআরিট পাবিলক (জ্সাধার্ণর অ্ষর চািলত) �ু্ল 
ধ্েরর িভি�্ত ৈবষ্েযর উপ্রও ি্্ষধাজা ব্লাবৎ ক্র। ৈবষ্েযর অিভ্যা্গর জবা্ব �ুলগিল্ক অিবল্� এবং যষাযষ পদ্কপ অবশযই ি্্ত 
হ্ব, যার অ�ভুর� জািত, বণর, জাতীয় উৎপি�, বা ধ্েরর কার্ণ হয়রাি্ বা উৎপীরণ।  �ু্লর কেরকতরা্দর কৃত কের, অষবা েকা্ েকা্ েক্� 

সি�য়তার অভা্বর উদাহরণগিল ি্্চ েদওয়া হল যা িসআরিট বা ওিসআর �ারা জারী করা আই্ ল�্ কর্ত পা্র: 

• একজ্ েকািরয়া্-আ্েিরকা্ ছা�ী তার ি�ি�পাল্ক জা্ায় েয
একদল েকািরয়া্ িশকাষরী বারংবার তার এশীয় ইিতহা্সর পাঠযপু�ক
চুির ক্র্ছ এবং ব্ল্ছ েয েস “আসল েকািরয়া্” ্য় কারণ েস শধু
ইং্রিজ ব্ল। ি�ি�পাল তা্ক ব্ল্ েয েয্হতু েয িশকাষরীরা তা্ক
�ালাত্ কর্ছ তারাও েকািরয়া্, এটা হয়ত ব�ু-বা�ব্দর ে্ধয
একটা ভুল েবাঝাবুিঝ হ্য় ষাক্ব এবং িতি্ েকা্ পদ্কপ ে্্ ্া।

• একজ্ িশখ ছা� তার পাগিড় প্র �ু্ল আ্স। একজ্ িশকক

ছা�িট্ক ব্ল্ েয েুসিলে্দর লকয ক্র এলাকায় হওয়া সা�িতক

িহংসার কর্ণ, তার ি্্জর ি্রাপ�ার জ্য তার পাগিড় খু্ল েফলা
দরকার। ছা�িট িশককিট্ক জা্ায় েয েস একজ্ িশখ। যখ্ েস তার
পাগিড় খুল্ত অ�ীকার ক্র, তা্ক সােিয়ক বিহ�ার করা হয়।

• চায়্া েষ্ক আসা এক িশকাষরী �ু্লর আচারণ িবিধ ভ� করায়,
�ু্লর সে্য় �ুল চলাকালী্ তার �ু্লর �াক্ণ েঢাকা সােিয়কভা্ব

ি্িষে করা হয়। এই সােিয়ক বিহ�া্রর বযাপা্র আ্লাচ্া করার

জ্য অযািস্েম ি�ি�পা্লর স্� েদখা করার আ্গ, িশকাষরীিটর

অিভভাবক একজ্ েদাভাষীর অ্ু্রাধ ক্র্, িক� �ু্লর �শাসকরা

েসই বযববা ক্র্ ্া।  যখ্ অিভভাবক িেিটং এর জ্য আ্স্,
েসখা্্ েকা্ েদাভাষী ষা্ক ্া এবং অযািস্েম ি�ি�পাল িেিটং
আর� ক্র েদ্।

• ৯/১১ স�্� পড়ার সে্য়, একজ্ েুসিলে েধযিব� িশকাষরীর

সহপাঠীরা তা্ক স�াসবাদী আখযা েদয় ও তা্ক তার েদ্শ িফ্র েয্ত
ব্ল। িশকক �াস্ক ব্ল্ েয েকবলো� িকছু েুসিলে স�াসবাদী,
এবং িশকাষরীিট্ক িজজাসা ক্র্ েক্ েুসিলেরা ৯/১১’র স�াসবাদী
হােলা্ক িধ�ার জা্ায়ি্। িশকাষরীিট  �ু্লর একজ্ �শাসক্ক তার
িশকক ও সহপাঠী্দর করা ে�বযগিল স�্� জা্ায়, িক� �ু্লর

�শাসক এর িবিহত কর্ত েকা্ পদ্কপ ে্্ ্া।

• একিট হাই �ুল ইংিলশ লা র্ার (ইএল –ইং্রিজ ভাষা িশকা) পির্ষবা
েদয় েকবল ো� েসই সে� ইএল িশকাষরী্দর যারা �যাি্শ ভাষায়
কষা ব্ল। যখ্ পা�ািব-ভাষী িশকাষরীরা ইএল পির্ষবার বযাপা্র
েখাঁজ খবর ক্র তা্দর অযাডভাানড ে�স্েম �াসগিল (এিপ -ক্ল্জ

বা্ ও ে�িডট পাওয়ার পাঠয�ে) কর্ত সাহাযয পাবার জ্য, ি�ি�পাল

তা্দর ব্ল্ েয তারা ইএল পির্ষবা এবং এিপ �াস উভয় েপ্ত পা্র
্া।

• এশীয় িশকাষরী্দর একিট দল্ক িজে �া্স �িত স�া্হ োর ও
উপহাস সহয কর্ত হয় অ্য িশকাষরী্দর কা্ছ যারা ব্ল, “এশীয়্দর

অ্� ভাল হওয়ার কষা-বা্�টব্ল ্য়”। তারা যখ্ িশক্কর কা্ছ

অিভ্যাগ ক্র, তা্দর বলা হয় েয সব ষ্ক ভাল �িতি�য়া হল অ্য

েসই িশকাষরী্দর অ�াহয করা আর িজে �া্স আ্রা ভাল ফল করার

িদ্ক ে্্া্যাগ েদওয়া।
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েয েকউ যার কা্ছ �ু্ল হওয়া ৈবষ্েযর বযাপা্র তষয আ্ছ, অিভ্যাগ দা্য়র কর্ত পা্র্ এখা্্ েযাগা্যাগ ক্র:                          
 
ইউএস িডপাটর্ েম অফ জাসিটস, িসিভল রাইটস িডিভসা্ 
এডু্কশা্াল অপরটুি্িটজ েসকশা্ 
ই্েল: education@usdoj.gov  
েটিল্ফা্: 202-514-4092 অষবা 877-292-3804 
িটিটওয়াই: 800-514-0383 

ইউএস িডপাটর্ েম অফ এডু্কশা্, অিফস ফর িসিভল রাইটস 
ই্েল: ocr@ed.gov  

েটিল্ফা্: 202-453-6100 অষবা 800-421-3481 
িটিডিড: 800-877-8339  

ভাষা সহায়তা: 800-USA-LEARN (800-872-5327) 
 

ওিসআর জ্সাধারণ্ক �যুি�গত সহায়তাও িদ্য় ষা্ক এবং িজজাসার জবাব েদ্ব 
ওিসআর’এর জারী করা আই্্র আওতায় �ু্লর বাধয-বাধযকতা এবং িশকাষরী্দর ও বাবা-ো্য়র অিধকার স�্কর। 

 
িসআরিট এবং ওিসআর’এর জারী করা আই্্র বযাপা্র আ্রা ত্ষযর জ্য, যার অ�ভুর� অকেতা এবং িল্�র িভি�্ত ৈবষ্েযর উপর 

ি্্ষধাজাগিল (যার ে্ধয আ্ছ িল� পিরচয় েবাধ ও পুরষ-েিহলার েচ্া ছ্কর বাই্রর জীব্যা�া), অ্ু�হ ক্র েদখু্ 
www.justice.gov/crt/educational-opportunities-section এবং www.ed.gov/ocr  
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