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অ-স্থানীয় (নন-ললাকাল) আইন প্রয়য়াগকারীয়ের 
কর্মপ্রক্রিয়া ও অনুসন্ধায়নর ক্রনয়র্নীক্রি (য়প্রায় াকল) 

 

DOE এবং লর্য়য়রর অক্রিস অক্রিবাসনগি অবস্থা, রাক্রিক পক্ররচয়, অথবা ধর্ম যাই ল াক না লকন, প্রয়িেক ক্রিক্ষাথমীর পাবক্রলক সু্কয়ল ক্রিক্ষার 
অক্রধকার সংরক্ষয়ে প্রক্রিশ্রুক্রিবদ্ধ। DOE আইনগি কারয়ে আবক্রিেকিায়ব বাধে না  য়ল, স্থানীয় আইপ্রয়য়াগকারী এয়েন্ট ছাড়া, অনে কাউয়ক 
সু্কয়ল প্রয়বয়ির অনুর্ক্রি লেয় না, এর র্য়ধে অন্তিুমক্ত ইক্রর্য়েিন অোন্ড কাস্টর্স এনয়িাসময়র্ন্ট এয়েন্ট। অ-স্থানীয় (নন-ললাকাল) আইন 
প্রয়য়াগকারী বলয়ি ক্রনউ ইয়কম ক্রসক্র র এয়েন্সী নয় এর্ন আইন প্রয়য়াগকারী এয়েন্সীয়ক লবাঝায়। আইয়নর ক্রবধায়নর সায়থ সার্ঞ্জসে লরয়ে, DOE 
অবিেই ববধ আইক্রন পয়রায়ানা, লকায় মর আয়েি, এবং সর্য়নর প্রক্রি শ্রদ্ধা প্রেিমন করয়ব। লযয় িু একেন অপ্রক্রিক্রক্ষি বোক্রক্তর প্রক্রি এই ধরয়ের 
ডকুেয়র্ন্ট ববধ ক্রকনা িা ক্রনেময় করা কক্রিন, লসয় িু এ া ক্রিষে গুরুত্বপূেম লয নন-ললাকাল আইন প্রয়য়াগকারী, যার র্য়ধে অন্তিূমক্ত ICE-এর 
বোক্রক্তবগম, িায়ের প্রক্রিউত্তয়র লকায়না পেয়ক্ষপ লনয়ার পূয়বম সু্কয়লর কর্মকিমাগন লযয়কান পয়রায়ানা, লকায় মর আয়েি, অথবা সর্ন একেন 
ক্রসক্রনয়র ক্রিল্ড কাউয়ন্সলয়ক (SFC) লেোন। যক্রে এই ধরয়ের বোক্রক্তবগম NYC DOE-এর সু্কয়লর প্রক্রিষ্ঠান, ক্রিক্ষাথমী, অথবা ক্রিক্ষাথমীর লরকয়ডমর 
অোকয়সস  চায় িয়ব িার লপ্রায় াকয়লর সারাংি ক্রনয়চ লেয়া  ল। সমূ্পেম লপ্রায় াকয়লর েনে, এোয়ন লেেুন। 

 

DOE নন-ললাকাল আইন প্রয়য়াগকারীয়ের সু্কয়লর প্রক্রিষ্ঠান অোকয়সস করার অনুর্ক্রি লেয় না, এবং আইক্রন অনুর্ক্রি ছাড়া 
সু্কয়লর ক্রপ্রক্রন্সপোল এবং অনোনে সু্কয়লর কর্মকিমারা অোকয়সস-এর অনুর্ক্রি ক্রেয়ি পায়র না। 

 

নন-ক্রপ্রক্রন্সপোলয়ের েনে সাধারে প্রক্রিয়া: 

 সু্কয়লর ক্রনরাপত্তা কর্মীরা অক্রিসত্ত্বর সু্কয়লর ক্রপ্রক্রন্সপোল অথবা সু্কল ক্রপ্রক্রন্সপোয়লর ক্রনয়য়াক্রেি বোক্রক্তয়ক সিকম করয়ব এবং অক্রিসারয়ের 
সু্কয়লর লসইিক্র  এয়েন্টয়ের (ক্রনরাপত্তা কর্মী) লডয়স্ক অয়পক্ষা করয়ি বলয়ব।  

 লকান অবস্থায়িই লকান ক্রনক্রেমষ্ট ক্রিক্ষাথমী, পক্ররবায়রর সেসে, অথবা DOE কর্মীর িথে লেয়বন না। িান্ত থাকুন এবং সু্কয়লর লসইিক্র  
এয়েন্টয়ের লডস্ক লথয়ক ক্রপ্রক্রন্সপোয়লর সায়থ ছাড়া িায়ের সায়থ লযাগায়যাগ সীক্রর্ি রােুন।  
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অ-স্থানীয় (নন-ললাকাল) আইন প্রয়য়াগকারীয়ের কর্মপ্রক্রিয়া 
ও অনুসন্ধায়নর ক্রনয়র্নীক্রি (য়প্রায় াকল) (অবো ি) 

 

DOE নন-ললাকাল আইন প্রয়য়াগকারীয়ের সু্কয়লর প্রক্রিষ্ঠান অোকয়সস করার অনুর্ক্রি লেয় না, এবং আইক্রন অনুর্ক্রি ছাড়া 
সু্কয়লর ক্রপ্রক্রন্সপোল এবং অনোনে সু্কয়লর কর্মকিমারা অোকয়সস-এর অনুর্ক্রি ক্রেয়ি পায়র না। 

 

ক্রপ্রক্রন্সপোলয়ের েনে সাধারে প্রক্রিয়া: 
 অক্রিসায়রর সায়থ সু্কল লসইিক্র  এয়েয়ন্টর লডয়স্ক ক্রর্ক্রলি ল ান। 

 লকান অবস্থায়িই লকান ক্রনক্রেমষ্ট ক্রিক্ষাথমী, পক্ররবায়রর সেসে, অথবা DOE কর্মীর িথে লেয়বন না। 

 সু্কয়লর লসইিক্র  এয়েয়ন্টর লডয়স্ক, অনুয়রাধ করুন: 

■ অক্রিসায়রর নার্ এবং বোে/ID নাম্বার  

■ সুপারিাইোয়রর লিান নাম্বার অক্রিসায়রর  

■ এোয়ন আসার উয়েিে 

 অক্রিসায়রর কাছ লথয়ক লযয়কান ডকুেয়র্ন্ট লচয়য় ক্রনন (য়যর্ন একক্র  সাক্রপনা (সর্ন); িল্লাক্রির পয়রায়ানা (সাচম ওয়ার োন্ট), অথবা লেপ্তারী 
পয়রায়ানা (অোয়রস্ট ওয়ার োন্ট)। 

 অক্রিসারয়ক বলুন লয িার অনুয়রাধ রক্ষা করার পূয়বম, আপনায়ক অবিেই একেন কাউয়ন্সয়লর (উক্রকয়লর) কাছ লথয়ক ক্রনয়েমিনা ক্রনয়ি 
 য়ব, এবং এ া করার সর্য় ক্রিক্রন লযন সু্কল ক্রবক্রল্ডংয়য়র বাইয়র ক্রগয়য় অয়পক্ষা কয়রন। 

 আপনার ক্রসক্রনয়র ক্রিল্ড কাউয়ন্সয়লর (SFC) সায়থ লযাগায়যাগ করুন এবং িায়ক অক্রিসায়রর কাছ লথয়ক লনয়া িথে এবং ডকুেয়র্ন্টগুয়লা 
প্রোন করুন। SFC-র কাছ লথয়ক ক্রনয়েমি না পাওয়া পযমন্ত লকান বেবস্থা লনয়বন না। 

 SFC-র সায়থ আলাপ করার পর ক্রপিার্ািা অথবা অক্রিিাবয়কর সায়থ লযাগায়যাগ করুন (ক্রনয়চ লযিায়ব ক্রবস্তারীি  য়য়য়ছ)। 

 যক্রে SFC অক্রিসারয়ক লকায়না অোকয়সস  অথবা িথে প্রোন না করার েয়নে আপনায়ক পরার্িম লেয়: 

■ অক্রিসারয়ক োনান লয আপনায়ক িার অনুয়রাধ রক্ষা না করার েয়নে বলা  য়য়য়ছ এবং ক্রিক্রন লযন সু্কয়লর সীর্ানার বাইয়র চয়ল 
যান; 

■ অক্রিসার চয়ল যাবার পর, ক্রিক্ষাথমীর ক্রপিার্ািা এবং সুপাক্ররনয় নয়ডন্টয়ক অবক্র ি করুন।  

■ যক্রে অক্রিসার ক্রনয়েমিনা র্ানয়ি বেথম  য়, এবং বলপ্রয়য়ায়গর র্াধেয়র্ লস যক্রে লকান বেবস্থা লনয় িয়ব িায়ক িারীক্ররকিায়ব বাধা 
লেয়ার লচষ্টা করয়বন না। SFC-লক োনান, এবং সু্কয়লর লসইিক্র  এয়েন্টয়ক NYPD থানায় অথবা সু্কয়লর লসইিক্র  ক্রডক্রিিয়ন 
সা ায়যের েয়নে লযাগায়যাগ করয়ি বলুন। 

 যক্রে SFC আপনায়ক অক্রিসায়রর অনুয়রাধ রক্ষার উপয়েি লেয়, িয়ব কেন ক্রিক্ষাথমীর ক্রপিার্ািা অথবা অক্রিিাবকয়ক এক্রবষয়য় লযাগায়যাগ 
করয়ি  য়ব লসবোপায়র SFC-র সায়থ পরার্িম করুন: 

 OORS ক্ররয়পা মক্র  পূয়রা করুন, যক্রেনা অনুয়রাধক্র  লকান সাক্রপনা/য়কা ম অডমায়রর র্াধেয়র্ এয়স থায়ক।  

 িথে এবং/অথবা লরকয়ডমর েয়নে লেয়া একক্র  সাক্রপনা অথবা লকা ম অডমায়রর েনে, অক্রিসারয়ক বলুন লয সাক্রপনা/য়কা ম অডমারক্র  যথাযথ 
DOE অক্রিয়স পযমায়লাচনা করার েয়নে পািায়না  য়য়য়ছ। 


