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(নাগিরক অিধকার িবভাগ)

েহায়াইট হাউজ’এর উেদয্া
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(মািকর্ িশক্ িবভাগ)
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এশীয় আেমিরকান এবং পয্ািসিফ

5

অিফস ফর িসিভল রাইটস
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আইলয্া�া’েদর �িত

(নাগিরক অিধকার দ�র)

এএএনএইচিপআই এবং এমএএসএসএ িশক্ষাথর্ী িবরুে হওয়া ৈবষেময্ �িতেরাধ করা
িদ ইউএস িডপাটর্েম অফ জাসিটস’এর িসিভল রাইটস িডিভসান (িসআরিট) এবং িদ ইউএস িডপাটর্েম অফ এডুেকশন’এর অিফস ফর িসিভল
রাইটস (ওিসআর) িশক্ষ সম� �ের জনসাধারেণর অেথর চািলত ও যু �রা�ীয় বয্ব�া সাহাযয্�া �ুেল যু�রা�ীয় নাগিরক অিধকার বলবৎ কের।
এই সব আইন জািত, বণর এবং জাতীয় উৎপি�র িভি�েত (যার অ�ভু্
র ভাষা ও একই জািতগত ৈবিশ�য থাকা) হওয়া ৈবষেময্ হাত েথেক সম�
িশক্ষাথর্ী রক্ কের, যােদর অ�ভু্
র এশীয় আেমিরকান, জ�সূ ে� হাওয়াইয়ান েদেশর েলাক, ও �শা� মহাসাগরীয় �ীপকু� িনবাসী
(এএএনএইচিপআই) এবং মুসিলম, আরব, িশখ ও দিক্ এশীয় (এমএএসএসএ) িশক্ষাথর্ী িসআরিট পাবিলক (জনসাধারেণর অেথর চািলত) �ুেল
ধেমর্ িভি�েত ৈবষেময্ উপেরও িনেষধাজ্ বেলাবৎ কের। ৈবষেময্ অিভেযােগর জবােব �ুলগুিলে অিবলে� এবং যথাযথ পদেক্ অবশয্ িনেত
হেব, যার অ�ভু্
র জািত, বণর, জাতীয় উৎপি�, বা ধেমর্ কারেণ হয়রািন বা উৎপীরণ। �ুেলর কমর্কতর্াে কৃত কমর, অথবা েকান েকান েক্ষ
সি�য়তার অভােবর উদাহরণগুি িনেচ েদওয়া হল যা িসআরিট বা ওিসআর �ারা জারী করা আইন ল�ন করেত পাের:
•

•

•

একজন েকািরয়ান-আেমিরকান ছা�ী তার ি�ি�পালেক জানায় েয

•

৯/১১ স�ে� পড়ার সমেয়, একজন মুসিলম মধয্িব িশক্ষাথর

একদল েকািরয়ান িশক্ষাথ বারংবার তার এশীয় ইিতহােসর পাঠয্পু�
চুির কেরেছ এবং বেলেছ েয েস “আসল েকািরয়ান” নয় কারণ েস শুধ

সহপাঠীরা তােক স�াসবাদী আখয্ েদয় ও তােক তার েদেশ িফের েযেত
বেল। িশক্ �াসেক বেলন েয েকবলমা� িকছু মুসিলম স�াসবাদী,

ইংেরিজ বেল। ি�ি�পাল তােক বেলন েয েযেহতু েয িশক্ষাথর্ তােক

এবং িশক্ষাথর্ীি িজজ্ঞা কেরন েকন মুসিলমরা ৯/১১’র স�াসবাদী

�ালাতন করেছ তারাও েকািরয়ান, এটা হয়ত ব�ু-বা�বেদর মেধয
একটা ভুল েবাঝাবু িঝ হেয় থাকেব এবং িতিন েকান পদেক্ েনন না।

হামলােক িধ�ার জানায়িন। িশক্ষাথর্ �ুেলর একজন �শাসকেক তার

একজন িশখ ছা� তার পাগিড় পের �ুেল আেস। একজন িশক্
ছা�িটেক বেলন েয মুসিলমেদর লক্ কের এলাকায় হওয়া সা�িতক

িশক্ ও সহপাঠীেদর করা ম�বয্গু স�ে� জানায়, িক� �ুেলর
�শাসক এর িবিহত করেত েকান পদেক্ েনন না।

•

একিট হাই �ুল ইংিলশ লানর্া (ইএল –ইংেরিজ ভাষা িশক্) পিরেষবা

িহংসার করেণ, তার িনেজর িনরাপ�ার জনয তার পাগিড় খুেল েফলা

েদয় েকবল মা� েসই সম� ইএল িশক্ষাথর্ী যারা �য্ািন ভাষায়

দরকার। ছা�িট িশক্ষকিট জানায় েয েস একজন িশখ। যখন েস তার
পাগিড় খুলেত অ�ীকার কের, তােক সামিয়ক বিহ�ার করা হয়।

কথা বেল। যখন পা�ািব-ভাষী িশক্ষাথর্ ইএল পিরেষবার বয্াপাে
েখাঁজ খবর কের তােদর অয্াডভান্ ে�সেম� �াসগুি (এিপ -কেলেজ
�ান ও ে�িডট পাওয়ার পাঠয্�) করেত সাহাযয পাবার জনয, ি�ি�পাল

চায়না েথেক আসা এক িশক্ষাথ �ুেলর আচারণ িবিধ ভ� করায়,

তােদর বেলন েয তারা ইএল পিরেষবা এবং এিপ �াস উভয় েপেত পাের

�ুেলর সমেয় �ুল চলাকালীন তার �ুেলর �াক্ষ েঢাকা সামিয়কভােব

না।

িনিষ� করা হয়। এই সামিয়ক বিহ�ােরর বয্াপাে আেলাচনা করার
জনয অয্ািসে� ি�ি�পােলর সে� েদখা করার আেগ, িশক্ষাথর্ী
অিভভাবক একজন েদাভাষীর অনু েরাধ কেরন, িক� �ুেলর �শাসকরা
েসই বয্ব� কেরন না। যখন অিভভাবক িমিটং এর জনয আেসন,
েসখােন েকান েদাভাষী থােক না এবং অয্ািসে� ি�ি�পাল িমিটং
আর� কের েদন।

•

এশীয় িশক্ষাথর্ী একিট দলেক িজম �ােস �িত স�ােহ মার ও
উপহাস সহয করেত হয় অনয িশক্ষাথর্ী কােছ যারা বেল, “এশীয়েদর
অে� ভাল হওয়ার কথা-বাে�টবেল নয়”। তারা যখন িশক্ষে কােছ
অিভেযাগ কের, তােদর বলা হয় েয সব থেক ভাল �িতি�য়া হল অনয
েসই িশক্ষাথর্ী অ�াহয করা আর িজম �ােস আেরা ভাল ফল করার
িদেক মেনােযাগ েদওয়া।

েয েকউ যার কােছ �ুেল হওয়া ৈবষেময্ বয্াপাে তথয আেছ, অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন এখােন েযাগােযাগ কের:
ইউএস িডপাটর্েম অফ জাসিটস, িসিভল রাইটস িডিভসান
এডুেকশানাল অপরটুিনিটজ েসকশান
ইেমল: education@usdoj.gov

ইউএস িডপাটর্েম অফ এডুেকশান, অিফস ফর িসিভল রাইটস
ইেমল: ocr@ed.gov
েটিলেফান: 202-453-6100 অথবা 800-421-3481

েটিলেফান: 202-514-4092 অথবা 877-292-3804
িটিটওয়াই: 800-514-0383

িটিডিড: 800-877-8339
ভাষা সহায়তা: 800-USA-LEARN (800-872-5327)

ওিসআর জনসাধারণেক �যুি�গত সহায়তাও িদেয় থােক এবং িজজ্ঞাস জবাব েদেব
ওিসআর’এর জারী করা আইেনর আওতায় �ুেলর বাধয-বাধয্কত এবং িশক্ষাথর্ী ও বাবা-মােয়র অিধকার স�েকর্
িসআরিট এবং ওিসআর’এর জারী করা আইেনর বয্াপাে আেরা তেথয্ জনয, যার অ�ভু্
র অক্ষম এবং িলে�র িভি�েত ৈবষেময্ উপর
িনেষধাজ্ঞাগ (যার মেধয আেছ িল� পিরচয় েবাধ ও পুরু-মিহলার েচনা ছেকর বাইেরর জীবনযা�া), অনু �হ কের েদখুন
www.justice.gov/crt/educational-opportunities-section এবং www.ed.gov/ocr

