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বির োধী দোঙ্গো নীবি (স্কুল আচ ণ নীবি সোরে িযিহো ক ো হরি)

ওর়েস্টবিবনস্টো স্কুল বিশ্বোস কর যে:

• িবি িবি হ়ে অিোবিি এিং অগ্রহণরেোগ্য।
• ধিক একটি সিসযো েো সিোধোন পোও়েো যেরি পোর ।
• সোহোেয চোইরল শক্তি বচহ্ন বহসোরি গ্ণয ক ো হ়ে এিং দুিলিো
ব
ন়ে।
• আিোরদ সম্প্রদোর়ে সিস্ত সদসযরক শুনোরনো হরি এিং গুরুত্ব সহকোর যনও়েো হরি।
• প্ররিযরক ই 'বন োপদ, সুখী এিং একসরঙ্গ যশখো' যিোধ ক ো অবধকো

র়েরে।

• আি ো সি অনযরদ অপিযিহো িো দোঙ্গো নো িো বনক্তিি ক ো জনয একটি দোব়েত্ব আরে
• সিস্ত দল উপেুিভোরি সিবেিব হ়ে

ওর়েস্টবিনস্টো স্কুরল ধীর ধীর অিযন্ত গুরুরত্ব সোরে যন়ে

এই নীবি লক্ষ্য
- পব রিশটি স্কুল দৃটি প্রবিফবলি কর িো বনক্তিি ক ো জনয যে সকল বন োপদ, সুখী এিং একসরঙ্গ
যশখো হরি
- এিন একটি সংস্কৃবি তিব ক রি যেখোরন যলোরক ো অনুভি কর যে িো ো অনযরদ রক দোঙ্গো
বিষর়ে িলরি পোর এিং বিশ্বোস কর যে এটি দ্রুিিো সোরে কোজ ক ো হরি
- স্কুল সম্প্রদোর়ে সিস্ত সদসয সি ধ রন দোঙ্গো যিোকোরিলো ক ো প্রক্তি়েোটি যিোরে

দোঙ্গো সংজ্ঞো
েখন েোত্ররদ ক্তজজ্ঞোসো ক ো হ়ে বক িবি ক ো হ়ে িো ো িরলন:

নোি ধর ডোকো
অনযরদ িরধয স োসব swearing
যিৌবখক যদোষ
িূখ বনোিগুবল
সোইিো গুন্ডোবি
যলোরকরদ ক্ষ্ুদ্র ও অপ্রর়েোজনী়ে িরন হরে
হুিবক
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শো ীব ক

বশক্ষ্োেী ো অনুভি ক রলো যে দোঙ্গোিোজ িোনুষরক অনুভি ক রি:

দু: বখি
িিোহি
ব
অপ্রস্তুি
ভীি

িোিোবপিো এিং পব চেো ব
েখন আি ো 2018 সোরল িোরচব এই নীবি সম্পরকব বপিোিোিো সরঙ্গ আরলোচনো কর বেলোি িখন
িো ো িুেরি যপর বেল যে সিরচর়ে গুরুত্বপূণ ববিষ়ে বশক্ষ্োেীরদ রক বশবক্ষ্ি ক ো উবচি যে দোঙ্গো
গ্রহণরেোগ্য ন়ে। িো ো িরন কর যে দোঙ্গো বকেুিো সির়ে িরধযই ঘিরে েো িূলি বকেুিো হরলও ঘরিরে
বকন্তু স্বীকৃি হর়েরে যে বকেু েোরত্র প্রর়েোজরন কো রণ এটি শুধুিোত্র একটি দীঘস্থো়েী
ব
প্রভোরি জনয
একিো ঘিরি হরি পোর ।

িোিো-িোর়ে ো অনুভি কর বেরলন যে যেোগ্োরেোগ্ অপব হোে ব এিং স্বীকো কর রে যে িোরদ দিরন
েোকো যকোনও বিষর়ে িোরদ সন্তোরন সিেনব ক ো দোব়েত্ব িোরদ বেল। িোিোবপিোগুবলও SHALT
পোঠ্যিরি একটি অনুবলবপ প্রদোন কর এিং বিষ়েগুবলরক সরবোধন ক ো হ়ে এিং সুখী হ়ে যে
দোঙ্গোকো ীটি টঠ্ক অনুেো়েী সিোধোন ক ো হরে।

দোঙ্গো ধ ন

বনম্নবলবখি ঘিরি পোর যে দোঙ্গো ধ রন হ়ে। এই আিোরদ পূণ বনীবি আ ও বিস্তোব িভোরি অনুসন্ধোন
ক ো হ়ে।

সোইিো গুন্ডোবি
যহোরিোরফোবিক যগ্োলোগুবল
স্বোজোবিকিো
শো ীব ক দোঙ্গো
যিৌবখক িজবন
ব রলশনোল আগ্রোসন
যেৌন বনপীড়ন
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দোব দ্রয যিোকোরিলো যকৌশলগুবল
েোত্ররদ রক ধষণরক
ব
আলোদো ক ো জনয আি ো STOP আদযক্ষ্ িযিহো কব :

বিবভন্ন
িোইিস
উপ
উরেশয

দোঙ্গো বচবকি্সো স্কুরল স্কুলটি হল:

• আি ো একটি িো়েুিণ্ডল প্রচো কব যেখোরন "এিো িলো জনয টঠ্ক আরে"
• প্ররিযক পব বচি ঘিনো আিোরদ আচ ণ নীবি অনুসোর ব রপোিব ক ো হর়েরে এিং িো যিোকোরিলো
ক ো হর়েরে (Sleuth ব রপোটিব ং বসরস্টিটি পড়ুন)
• আি ো যগ্োলোগুবল কো ণগুবল বচবহ্নি কব এিং িোরদ পব হো ক ো যচিো কব
• আি ো বশকো এিং িধ উভ়ে সিেনব বকন্তু বকন্তু ...
• আি ো ঘৃণো আচ ণ পব িিবন লক্ষ্য
• আি ো উভ়ে পরক্ষ্ বপিোিোিো / যক়েো ো স জবড়ি

সিস্ত স্টোফ উবচি:

• ধিবক লক্ষ্ণ এিং হস্তরক্ষ্রপ জনয সরচিন েোকুন - বনম্ন স্তর

িোধো সহ। এিো উরপক্ষ্ো ক ো িো

'বিন়েী' িো 'যঘোড়োভবঙ্গ' বহসোরি যদখো উবচি ন়ে যে এটি এিন বকেু হরি পোর েো বকেু যিবশ গুরুি
হরি পোর
• দোঙ্গো ব রপোিব শুনরি প্রস্তুি েোকুন
• নোি কবলং ইিযোবদ এ পদরক্ষ্প যনও়েো
• স্কুল LGBT- এ এরজন্ডো অনুসোর বলঙ্গ িো যেৌনিো সোরে সম্পবকবি যকোনও নোবো সহয ক রি
পোর নো (উদোহ ণস্বরূপ 'যগ্' িো 'যহোরিো')
• স্কুল বিিিবন নীবি অনুসোর দোঙ্গো সম্পবকবি ঘিনো যকোনও য কডব এিং ব রপোিব করুন - Sleuth
ব রপোটিব ং যলো চোিব যদখুন - পব বশি (বিভোজন নীবি)
• ক্ষ্বিগ্রস্তরদ রক যখোলো োখো জনয উি্সোবহি করুন
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• যেোগ্োরেোরগ্ লোইনগুবলরক পব ষ্কো

োখুন (উদোহ ণস্বরূপ ফরি ব টিউি

ো SLT যফরজ যনিোরক

অবিলরব যদোষী সোিযস্ত ক রি)

কী শ্রবিক ো
েবদ বশক্ষ্োেীরক ঘৃণো ক ো প্রিোণ পোও়েো েো়ে িরি এই েোত্ররদ জনয একটি গুরুত্বপূণ বকিী ি োে
ক ো হরি। এই েোত্ররদ সরঙ্গ বন়েবিি ধ ো আপ অন্তভুি
ব ক ো হরি

সিোধোন যচনোরশোনো
এইগুবল েখন দলী়ে কিীরদ দিনিূলক বিষ়েগুবল যিোকোরিলো ক ো জনয বিষ়েগুবল এিং সম্ভোিয
উপোর়ে আরলোচনো ক ো জনয একক্তত্রি হ়ে

সিেনকো
ব
ী বশক্ষ্োেীরদ দুরেোরগ্
ব
ঘিনোগুবল েো ো যেোগ্োরেোরগ্ সিসযোসিূহ আরে িোরদ ব রপোিব
করুন

আি ো স্বীকো কব যে বকেু েোত্ররদ একটি ভর়েস নো েোকরি পোর েোরি আি ো সম্পদগুবল উন্নি
কর বে (যেিন, বভজুয়েোল) েোরি িো ো ঘিনো ব রপোিব ক রি আ োি যিোধ ক রি পোর

স্কুরল য কবডবং দোঙ্গো ঘিনো
ধষরণ
ব
ব রপোিব ক ো জনয স্টোফ স্কুল যগ্োর়েন্দো বসরস্টিটি িযিহো কর এিং সংবিি কিীরদ
জোনোরি হ়ে এিং এই প্রবিরিদনটি অনুস ণ কর ক্তি়েোকলোপগুবল ঘরি। দোঙ্গো ঘিনোগুবল গ্ভবনংব
িবডরিও ব রপোিব ক ো হ়ে

পোঠ্যিরি িরধয িজবন
গুন্ডোবি পোঠ্যিি এিং বিষ়েগুবল আেোবদি বিষ়েগুবল িরধয র়েরে:

ই বন োপত্তো (পব বিি)
িৃিুয যিক্তিকোন বদিস
কোরলো ইবিহোস িোস
একটি ভোিো ভোগ্
বির োধী দোঙ্গো সপ্তোহ
এিো বভন্ন হরি টঠ্ক আরে
এলক্তজবিটি
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এেোড়োও ধিবকরি এটিরক উরেখ ক ো হর়েরে:

অযোরসববলজ
SHALT সি়ে (ফি)ব
গ্্রুপ ও়েোকবশপ (যেিন িযোঞ্চ)
আচ ণ পুনরুদ্ধোর

সোরে লোইন (অেোি
ব যশোষণ অঞ্চল)

বিকল্প প্রজন্ম
েোত্ররদ জনয েো ো বিকল্প িযিস্থো়ে যেোগ্দোন ক রি পোর েো ো িরন কর যে িো ো বনপীবড়ি হরে,
যসখোরন িোরদ জনয একটি সহো়েক িযিস্থো র়েরে েো বনরচ িূল কিীরদ সরঙ্গ েোরক।

ফ ি টিউি
বি যিল (সহকো ী যহডোইিোইকো 14-19)
যজ গ্োরডবন (কোজ সম্পবকবি বশক্ষ্ণ)

েোত্ররদ দিরন অনয যকোনও বিকরল্প বিকল্প বিকল্প বহসোরি িযিহো ক ো হরি নো, েোত্রেোত্রীরদ
অংশগ্রহণ এিং কযোব ়েোর

আকোঙ্ক্ষো সিেনব ক ো জনয বিকল্প প্রবভশন িযিহো ক ো হ়ে।

অনুস ণ পদ্ধবি
বপিো-িোিো ও কিচো
ব ীরদ সোরে যেোগ্োরেোরগ্ িোধযরি এটি একিি হর়েবেল যে, একটি িীব্র উরেগ্
সৃটি হরি পোর েখন পদ্ধবিগুবল রূপর খো যদও়েো জনয একটি যলো চোিব বনণ়েব ক রি এটি উপকো ী
হরি।

দোঙ্গো একটি ঘিনো যশ্রণীকরক্ষ্ িো স্কুরল কোেোকোবে ঘরিরে

বশক্ষ্োেী ফি বটিউি রক সবলরে ঘিনোটি ঘিোরনো হ়ে

ফ ি টিউি িবনির

অিস্থো এিং উপেুি হরল বশক্ষ্োেীরদ সোরে কেো িলুন
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েবদ 5 টি িোিলো গুরলো সূত্রপোি ক ো জনয নবেভুি ক ো হ়ে িরি িো প্রোসবঙ্গক কী পেোর়ে
ব বসবন়ে
যনিোরক জোনোরি

উভ়ে েোরত্র িোিোবপিো িোরদ সোরে সরচিন কর যিোলো জনয যেোগ্োরেোগ্ ক ো হর়েরে যে,
দোঙ্গোিোক্তজ সরঙ্গ একটি সিসযো হর়েরে এিং যকৌশলগুবল ভোগ্ ক ো হর়েরে

েরেোপেুি যকৌশল বশকো এিং প্রস্তোবিি দোঙ্গো সিেনব ক ো িোস্তিোব়েি হ়ে

ইসুযটি পোশ্বিিী
ব
সিসযো / সিসযোগুবল সম্পরকব স্টোফ সরচিন হর়েবেল

যকৌশলগুবল প্রভোি বন ীক্ষ্ণ এিং িোিো-িোর়ে ো আপ িু যডি য রখরেন

সোরপোটিব ং ওর়েিসোইি এিং এরজক্তি
বির োধী দোঙ্গো যজোি: www.anti-bullyingalliance.org.uk
িীি িুক্তদ্ধিোন: www.beatbullying.org
চোইল্ডলোইন: www.childline.org.uk
NSPCC: www.nspcc.org.uk
NDCS: www.ndcs.org.uk

সোইিো গুণ্ডোবি
চোইল্ডরনি ইন্টো নযোশনোল: www.childnet.com
বচন্তো করুন U.: www.thinkuknow.co.uk
ইউরক বন োপদ ইন্টো রনি যসন্টো : www.saferinternet.org.uk
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